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BOFORS MDDAIJUTDEtNTiTG
i Karlskoga

Stadsteater

den 14 iuni 1964

fyllde de 10 yttersta platserna pi de 13 fiirsta
beinkarna,fruar, fdstmor, systrar,fdder och broder och ovriga a-nhdrigasutto pi mittplaiserna
och pi de bakre raderna hade alla avdelningschefer, formdn m. fl. inbjudna bdnkat sig.
Ridin var upphissad under hela hogtidligheten och orkesterdiket overlagt med trappor,
vanligt.
'
varfor kontakten mellan scen och salong var
Icke mindre dn 248 namn sti pi irets medaljobehindrad.Scenenvar ocksi praktfullt smyckad
forteckning, danv 2L7 ftln Boforsverken, 27
med blommor och blad. Som vanligt stod parkf r&n Nobelk rut, 2 f rhn Bof ors f orsdljningskontor
mdstare Ernst Nilsson och hans mannar for
i Goteborg, L frhn forsdljningskontoreti Stockdenna del av arrangemanget.
holm och 1 frin Larsbo Kalk Aktiebolag. De
Sominledning hade Bofors Musikkir med Stig
gamla
sistndmnda namnen tillhora emellertid
Gustavssonsom dirigent spelat ouvertyren till
boforsare. Vi ha ocksi glddjen att se de allra
Thomas' opera Raymond.Disponentenfortsatte
flesta av irets medaljorer hdr - endast nigra
ddrefteroch ndmndebl. a.:
fL d,roav olika skil forhindrade att sjdlva mot"Vad som i dag sker, dr i nigon min en avsedha
pi
Vi
ocksi
taga sina utmdrkelsetecken.
vanligt sdtt bjudit in medaljorernasavdelnings- spegling av vad som hdnde i Bofors f.or 2) hr
sedan, allts6. tgz9. Aven under tidigare hr har
chefer och arbetsledareoch representanterfor
hdlsa
fi
man
av antalet medaljorer kunnat utldsa hur
nu
att
ber
personalorganisationerna.Iag
bolaget li.ngsamt reste sig ur krisen och depresEr alla och sdrskilt medaljiirerna med anhoriga
sionen under 2O-talet. Aren 7947-1948, 21 FLr
hogtidlighet.
varmt vdlkomna till denna
som foljde pi det
efter den arbetsloshetsperiod,
Det stora antalet medaljorer har tvingat oss
antalet medaljovar
silunda
vdrldskriget,
denna
forsta
till
Samlingshus
vl'rt
eget
frhn
att flytta
rer endast n6.gra10-ta1.Fjolirets siffravar I33,
nya stora forndmliga och vackra byggnad for
medan irets rekordsiffra d,r ndrmarc 250.
medborgarnas trevnad i Karlskoga. Jag vill
for
Det var den stora bestdllningenpL rc4 bergsocksi redan nu tacka Folkets Husstyrelsen
kanoner till turkiska staten,med ett sammanlagt
att vi fitt disponeraStadsteaternoch A-salenfor
vdrde av i3 milj. kr.,.som innebar en vdndpunkt
denna vir festlighet."
uppit. Bestillningen istadkom en vdldig exPanMed ungefir dessa ord inledde Disponent
hdlsade
alla
han
sion. Den gjorde, att bolaget bide miste taga in
nir
anforande,
\Tijkander sitt
mycketnytt folk och vidtaga stota utvidgningar.
inb judna vdlkomna till 79r 4 irs medaljutdelning
Bolagets politik under 2o-talet, att utoka och
i Stadsteatern.
stdrka det civila tillverkningsProgrammet,8eDen stora teatersalongenvar ocksi fylld till
sista plats. Medaljorerna, dagens hedersgdster, nom samarbete med Volvo, SKF och andra

"Ndr AB Bofors i dag inbjudit alla de anstdllda, som i ir uppnitt 25 tidnstehrvid bolaget, till den traditionella utdelningen av Kungl.
Patriotiska Sillskapets medaljer for Ihngvarig
och trogen tjdnst, har inbjudningen gitt till ett
betydligt storre antal fortidnta medarbetare dn

verkstadsindustrierborjade nu ocksi bdra frukt,
samtidigt som denna stora och mycket hedrande
utldndska bestdllning inkom.
Bolagets styrelseanslog, for att trygga leveranserna,icke mindre 5.n 2,5 milj. kr. till nybyggnaderoch utvidgningar av si.vdl hytta, stilverk, smedia och hdrdverk som av kanonverkstider och skjutfdlt. Nu byggdesdet andra stora
skeppetinvid montagehallen,nuvarandeVK j2,
dven kallad turkhallen, nu byggdes ocksi nya
bostider for ijdnstemin och arbetare,bostadsfastigheternavid 0falla inkoptes o. s. v. och eti
stort antal arbetare och tjdnstemdn anstdlldes.
Den politiska vinden borjade Zivenbliva oroligare mot slutet av 2}-talet och bolagetsledande
mdn forstod, att marknaden for de speciella
boforsprodukterna,kanoner, ammunition och
krut snart skulle komma att oka under de ndrmaste 6.ren.For den skull planerademan ocksi
for framiiden, icke endastgenom utvidgningar
av verkstdderna, utan eiven genom att sdkra
bostads-och tomtbestindet, exempelvisrlenom
inkop och planering av Stackfallsomridet. For
att trygga kraftforsorjningen beslot man ocksi.
att bygga ut Karisfallet.
Aret 1929uppvisadeocksi ett gott ekonomiskt
resultat, trots alla dyrbara investeringar.Arets
vinst blev t,2 milj. kr. och inneliggandebestdllningar hade ett vdrde pi over 40 milj. kr., en
for den tiden stor summa.
De 25 ir, som gitt sedandess,ha ni ju alia
upplevat och ni ha ocks5.- yar och en pi sin
plats - deltagit i utvecklingen.Och det dr for
dennagdrning bolaget i dag vill tacka och hedra
Eder.
Ndgra bilder frin medaljutdelningen: Martin Erihsson, Stdlaerhet, tackar disponent IVijkander (lroAen Greta Asp i
baLgrmden). Dilehti)r Sohlntan och Edt,. l{a17151s2.
Direktiir Nordquist och lra Berghem (-lrdAen A[.. Gallberg
och d.isponenten sAymta). Cittilingen jbr R, ton d.er
Lancken tacAar 3 medaljdrernas uignar. Boforsfoto Tillman.
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Dessa hr ha varit lyckosamma svirigheter
och bekymmer har naturligtvis icke saknats'Vi
ha upplevat dnnu ett lingt och svirt vdrldskrig'
grisi Dn rimateriel, arbetskraft och en mdngd
pibud och forfattningar ha bundit utvecklingen,
men i huvudsak ha de gLngnairen dock varit
I jusa."
Efter Disponentenstal speladeBofors Musikkir Randels potpurri ur Virrnldnningarna och
s& vidtog medaljutdelningen.Disponenten,di,.ktore.ria Sohlman, \ilahlsteen och Nordqvist
intoso scenentillsammansmed 6 st' KarlskogalottJr, frijknarna Greta Asp, Britta Bergqvist
och Marianne Gullberg samt ftttarna Maty
Hanslin, Dagmar Mollberg och Marianne Stenberg, av vilka de flesta assisteratvid tidigare
meJaliutdelningoch silunda hade rutinen inne'
Medaljorerna m 1-724, d. t' s' frin Hary
Aldrin till Enar Karlsson i forteckningen,mottogo sina medaljer av Disponenten-o-c\Di rektor
N*ordqvistpi scenenshogra sida' Medaliotetna
125_i48, eller frin Axel Gabriel Karlsson till
Knut Ingemar Ohrn, fingo medaijernaav Direk\Wahlsteen frln scenens
torerna Sohlman och
v?instrasida. Som "uPPropare" och marskalker
\Wille Pettjdnstgjordeherrar Gustaf Karlsson,
terssJ", Rune Olsson och Ivar Tegenstedtfrin
Personalavdelningeni Nobelkrut och Bofors'
Tack vare en klart genomford organisationocl-r
kunniga medhidlpare gick medaljutdelningen
snabbt och smidigt.
Denna del av programmet avslutadesmed att
Disponenten utbringade ett fyrfaldigt leve for
medaliorerna, varph fiiljde fanfarer och aopl&der.
Civilingenjor Roland von der Lancken framforde medaljorernastack i foljande ordalag:
"Ndr man firar ett jubileum, ligger det ndra
till hands att yon en &terblick over de ir, som
glLtt. Jag skall dock ej ta tiden i anspr&k for
iigot-fiirsok till historik. Jag vill endast framhhlla,, att vi, dagens 25'ldngat, ha haft formf,nen att leva och verka vid AB Bofors under
bolagets utan jdmfdrelse hdndelserikasteskede
hittils. Det har varit en tid av ndstanoavbruten
expansion, slvll kvantitativt sorn kvalitativt'
Kvantitativt genom att de anstdlldasantal okat
om vi medrikna hela
frhn ca 2.5001i11ca 73'OOO,
Boforskoncernen. Kvalitativt och kvantitativt
ddrigenom att maskinparken utokats, fornyats
och }iirbattrats och genom att en rad nya laboratorier och specialavdelningarkommit till, var-

3

BoStadstearernsscen och salong under medaliutdelningen'
forsfoto Tillman.

igenom bolagets mdjligheter att mota de alltriera okade kturr.t pi sivdl kvalitet som kvantitet i hog grad forbdttrats.
'dr
i likhet med
Jag siker pi. att alla de, som
sisom an25-lrsiubileum
sitt
-A I dag f.irai
utomordentligt
det
funnit
stillda vld Ag Bofors,
fascinerandeatt f6lja denna for svenskaforhillanden enorma utveckling.
Ndr jag nu genom Disponent \Tijkander ber
att till bolagetsstyrelsef3' ftamfota medaliorernas tack for den hedersbevisning,som i dag
kommit oss till del, sker detta med en forhoppning om en fortsatt lyckosam utveckling for
AB-Bofors, till gagn sivdl ftjr dessanstdlldasom
for hela den bygd, vars ekonomiska ryggrad
bolaget utgor."
Hogtidligheten i Stadsteaternavslutadesmed
rnurr.-he.t"Under bligul fana", kldmmigt och
medryckandespelad av boforsmusikanterna'
S& tomdes teatersalongenoch alla inbjudna
begivo sig upp i Folkets Hus, ddr kaffeborden
dukats i- all-a-tre samlingssalarna.De flesta
bdnkadesig givetvis i A-salen,men dven B- och
C-salarnahade mlst tagas i ansprlk for att alla
inbiudna skulle kunna fi plats. Placeringenvid
smibord var "fri", men givetvis forsokte alla
chefer m. fl. att samla sina egna medaljorer
kring sig. RestaurangTerrassenschef, herr Erik
Mattsson, hade ordnat med ett gott kaffe med
dopp och ett 40-tal lottor skotte serveringenmed
k2ind och erkdnd skicklighet och elegans. Boforsmusikenunderholl med trevlig taffelmusik
under hela kaffedrickningen.
Efter nigon timme samlades medaljorerna
slutligen avdelningsvisi teatersalongenfor att
fotograferna Tillman och Falk skulle fi tillfnlle
att A de nio gruppfotografiet, som illustrerar
detta referat.

I Folhets Hu: A-sal hade cd 400 gAilel
biinhat sig aid smdborden.
Boforsfoto Tillman.

Fiirteckning

iiver
Yid AB Bofors

firets

medaliiirer

A'ldrin, H enry lV il h elrn, Konstru kt or
Alm, Karl Sune, Synare
Alm, Ni/s Rudolf, Hirdningshpilpare
Ablstrand, Hilding N atanael, V erktygsilirdare
Andersson, Anders G ustaf, V erktygssuaraare
And.ersson,Axel Herbert, Smed
Andersson, Dauid Vidar, Reparator
Andersson,EriA Gustaf, Bitr. f orman
Andersson, Ernold Emanuel, Bil-ftjrare
An d ersson, G ust au Ernanue/, H i)rdni ngsbj iil pare
Andersson, Gustau Fredrik, Suaruate
Andersson, lohn laar, Ausynare
Andersson, Karl Eduin, Kontorist
Andersson, Karl luar Mauritz, Ugnsskr)tare
Andersson, Nils Robert Valfrid, Karusellsuaru.
Andersson, SuenErik Brynolf , Filare
Andreasson, Suen Arthur Valfrid, Kamrer
Aronsson, Erik Gerhard, Murare
Aronsson, G ustau Herbert, Grouarbetare
Aronsson, Karl Aton, Hemarbetare
Aronsson, Karl Md.rten, Hdrdare
Aruidsson, Karl Aruid, Fdrman
Augustsson, Karl Hjalmar, Monror
Vid ett aa borden i B-salen sart disbonenten som tijrd med
fru Bjdrn nzittemot sig.

Berg, Henning Oskar, Reparatdr
Berggren, Karl Harry, Tempoausynare
Berghem,Rut Ingeborg, Reklamtexterska
Bergman Nils Elof , Korrespondent
Bergstri)m,Karl I uan. V )iriare
Bjorck, Oscar,I ngenjor
Bjdrk, Valter Brynolf , (Jruerksapterare
Bjorhmon, Ni/s Sigfrid, Marar)
Bjorkstrom, Ernst Gustau Herbert, Saaraare
Bjorn, Hilding Eaert, Fi)rman
Bjorn, I osefina Serafia, Sil)derska
Blomkuist, Kail lohan, El. reparator
Blyberg, Kurt Roland, Fdrman
Booh, Enar Augustinus, Hdrdningsbjiilpare
Bokuist, Karl Gunnar Emanuel, Filare
Brandberg, Ragnar Eduin, Ordnin gsuakt
Brantin g, Sixten lYilliam, Tri)arbetare
Dourne, Fritz Oscar Frithiof , Ingenjr)r
Dufwa, Helge Edain, Reparatdr
Edbom, Karl Fredrik, Kanonborrare
Edstrom, Harry Alexius, Oljeseruicernan
Enock, Karl Enar, Li)dare
Erihsson, Enar Herbert, Plfrtslagare
Eriksson, Eri A H enry, K aruseI I suart)dre
Eriksson, Erik Martin, Smi)ltare
EriAsson,Euert Mattias, Transportarbetare
Eriksson, Gunhild Eriha Victoiia, Stl)derska
Eriksson, I ohan, Shoguaktare
Eriksson, Karl Lennart, Suaraare
Eriksson, Karl OsAar, V erktygshiirdare
Eriksson, Kail Vilbelm, Murare
Eriksson, Vilbelm, Flerstdlssaaruare
Fagerstrom, T hure Hjahnar, Stic kare
Fagrell, Gustaf, Filare
Fasth, Erik Valter, Pldtslagare
Finddn, Karl Ernil, Kontrollant
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Fiirsdljningskontoren

m. f.

Frdmre raden, sittandefr. v.: EriA Kropp, Erih Franston,Etic Olsson-KocA,
Gunaor Carlsson,lo:efina Bjdrn, Elsa Kri.rtensson, Rut Berghem,Astrtd Nyqaist, Einar Sdderlind,Henry Jacobsson,
Harry Klintebo. Mellerstaraden, stiende fr. v.: Eduin
Andersson,Erik lohansson,Helge lYlirn, Nils E. Bergntan,Vald.enarHjelrn, SuenHanznarsti)nt,Herbert Nils.ron,Arthur
Andriasson,Gdstaluars:on, Bror H. Karlsson,RoJandt,on ,ler Lancken.Bakre raden,stiendeft. v.: Karl E, Jansson,hgernar
Henry !ohans.ron,
Sahlberg,Sren Petetson,Henry Aldrin, Nils Nordenbetg,Olol M,'ntsson,
!ohan Erihsson,StellanSandsn'\n,
OJot Jonsson.

Flood, Bror Uno, Kontrollant
FI ood.,Si gur d Eduard, Magasin sf orest ;.ndare
Fransson,Erik Albin, Konstruktor
Fredriksson, Paul Daaid Fred.rik, Fonnan
Gillstrom, Bror EriA, Slipare
Grell, Haluard Sigfrid, Sekreterare
Grell, Herbert Hjalmar, Suaraare
Gryting, Karl Gustau Gannar, Lagerf i;resti.ndare
Grdnlund, Karl Eugen,Synare
Gustausson, Erik Hara/d, Kanonborrare
Gustausson,Erik Olou, Mtnare
Gustausson,EriA V ilhelm, Kratbruksarbetare
Gustaasson,Hdkan Edain, Ausynare
Gustausson,Karl Georg, Ausynare
Gustaasson,Karl I ohan, Grot,arbetare
Gustafsson, Knut G6sta, V erhtygsfriisare
Gustausson,Nils Arne Euert, Reuoluersaaraare
Gastausson,Sigfrid Helmer, Murare
Gdthberg, Carl Eduin, Pldtslagare
Hagberg, Erik Gosta, Snickare
Hagberg, Erik Leander, Reuoluersuarrare
Hagelin, lohn Holger, Maskinist
Haglund, Nils Esaias,Slipare
Haglund, Olof Benjamin,Pressare
H am.marbiich, H eI ge ln gaar, F il are
Hammarstrdm,SuenKarl Didrik, Konstruktdr

4
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Hedlund, Ture Reidar, Ritare
Hellstrdm, Karl Gtite Sune,Fornzan
Hindersson, F olke Magnus, Skiftf i)rman
Hjelm, Karl Erik IYaldemar, Konstruktijr
Hdkansson,lohn Efraim, Fdrman
Hiirdin, lonas Edaard,Fdrman
Hogberg, Karl loban, Kontorsaakt
Hoglund, Euert Birger, Bitr. fi)rntan
Hdglund, Per Eduard Folke, Fiirman
lwarsson, Henning Gosta luar, Braksforualtare
lacobsson,Gustaf Verner, Packare
lacobsson,Carl Henry, Planerare
lansson, Erik Alfred., Filare
lansson, Helruer Valdemar, Frisare
lansson, Karl Emanuel, lngenjdr
lansson,Karl lohan Inguar, Borrare
lansson,Karl Martin, Krank1rare
lansson,Knut Euert, Laborant
I ansson,Oskar T orsten,Maskinstiillare
I ansson,Signe Matilda, T empoat)slnare
I oltansson,Aruid Henry, Planerare
lohanssorz,Erik Samuel,Stiidare
I ohansson, Eri k IV i I I i am, Skj atf iil t sarbet are
lobansson,Ernst Albert Gunnar, Godsmottagare
I ohansson, Gustaf, F iimddsarbetare
lohansson, Gustaa Hjalmar, Kt'utbruksarbetare

Medaljtirer

frin Nobelkrut

Frimre raden, sittande fr. v.: Magnzs Hindersson, Sune Hellsuiim, Karl Sfdstrand, Gustap Karls:on-pihl, Rarh Zingernan,
Ingegiird Striinberg, Gt.nhild Erikssan, Gustaf Jobanssot, EriA Vilb. Gustaasson, Eaert
Jansson, Ernst palnz. Andra raden, stflende fr. v.: Edain Carlsson, HfrAan Tistad, Henry lYigren, Berndt Karlsson, Gdsta Hagberg,Vilhelm
Suadquisr, Helrner losefsson, Herbert Kailsson, Sigurd Flood, Hlalnar lohansson. Tredje raden, stiende fr. v.: Knut Hj. Karlsson, Oscar Bj6rcA,
Arne Karltson, Suen Sdderholm, Helge Karltson.

I ohansson, H jalmar V alfrid, F dnnan
lohansson, Iaar Emanuel, Suetsare
I ohansson, I ohn Bir ger, H drdningshjiil p are
I ohansson,Knut Hol ger, Gasskhrare
I ohansson,Per Luduig, Grouarbetare
lonsson, Olou Mattias, Ingenjor
I osef sson, I oban H elm er F erdinand, Kr ut br.-arb.
I unstrom, G oran V aldemar, Kontrol/ingenjor
lirn, lohan Henrik, Smed
Karlqaist, August Iuar, Montdr
Karlquist, Per Emanuel, Saaruare
Karlsson, Arne Gustau, Smed
Karlsson, Axel Enar, Filare
Karl sson, Axe I G abriel, F orrdd.sar betar e
Karlsson, Axel Gunnar, Suaruare
Karl sson, Bernhatd, T ransportarbetare
Karlsson, Berndt Gustau, Fi;r*oo
Carlsson,Bror Axel Hugo, Tidshriaare
Karlsson, Bror Fritiof , Pressare
Karlsson, Bror Helge, Lagerf drestd.ndare
Carl sson, Eduin Emanuel, Krut bruksarbetare
Carlsson,Greta Gunuor Hildegard, Kopist
Karlsson, Gunnar Ernanuel, Suaraare
Karl sson, G unnar Si gfrid., F iircddsarbetare
Karl sson, G ustau, Stiidare
Karlsson (Pihl ), Gustaa Birger, Apparatskotare
Karlsson, Gustau Eduard, Fdrman

Karlsson, Gustau Eduin Enzanael,Mek. reparatdr
Karlsson, Gustau Gunnar V alfrid, Kakelrnah,are
Karl sson, Gustaa V il helm, V erkty gssI i pare
Karlsson, H elge H erbert, Krut bruksarbetare
Karlsson, Helge Leonard, Fdrrnan
Karlsson, Karl Adolf , Transportarbetare
Karlsson, Karl Gunnar, Suetsare
Karl sson, Karl H eI ge, T ransport arbetarc
Karlsson, Karl Hjalmar, Formaa
Karl sson, Karl I ohan, F orrdd.sarbetare
Karlsson, Karl lohan Hjalmar, Murare
Karlsson, Karl Lennart, Suaruare
CarI sson, K I as Si gur d H al aard.,H andk iir nrnakare
Karlsson, Knut Augustinus, Smed
Karlsson, Knut Hialmar, Lt)dare
Karlsson, Knut Rickard. Eugen, Pannskotare
Karlsson, Olof Folke, Friisare
Kilestad., G osta Emanael, Rebarattjr
Kling, Axel Bertil, Fiirman
Klintebo, Gustaa Harcy, Planerare
Kock, Gustau Alex, Barlastare
Kristensson,Elsa Agneta, Kamrer
Kropp, Erik Gustaf, Planerare
Qaarnstrom, Karl Eaert, Bergspriin gare
Kylborn, Karl lohan, Finsnickare
uon der Lancken, Philip Ehrenfried Roland,
Ciuilingenior

__ru

Medalj tirer frin Ammunitionsvetkstdderna
Frlmre raden, sittande fu. v.: Sten Pertetson, Valter Bihh,, Gustaa Karlsson, Harry Edstrt)nt, Paul Olsson, Signe lansson, Vilhelnt EriAsson, Hilding Bjdrn, Torsten lansson, J. E. IYalnqaist, Tore PetlerrroTt. Mellersta raden, stiende fr. v.: Bengt
Olsson, Pontus Thorp, Herber, Stfuing, Frans Olot Olsson, Gustao Larsson, Karl Berggren, Karl KarJsson, Gbran PetlerJJott,
K. L Ohrn, Dauid K. Pettersson. Stiende i bakre raden: Arthur Rydell, Olou Karlsson, EriA Hagberg, Alex Kock.

a

Larsson,Gustau Albin, T ransportfdrman
Larsson,Knut Fabian, Betare
Lekberg, Erik Vilbelm, tuIaskinist
Lekberg,Helge Georg, El, suetsare
Lindahl, Olof Ragnar, Fdrman
Lind berg, Karl, V al sinpackare
Lindqui st, G unnar V il helm, F orrdd.sman
Lindquist, Claes Gustau Augustinus, Pld.tslagare
Lindkuist, Knut Herman, Ft)rman
Lindskog, Fritz Algot, Friisare
Lindskog, Karl Eaert Gunnar, Grouarbetare
Lindstrom, Karl Araid, Reparator
Ljungberg, Karl Hjalntdr, Mek, reparatdr
Lund, Saen Birger, F)rrddsarbetare
Magnusson, Tage Magnus, Suaruare
Mildn, Gustau Adolf , Transportarbetare
Mogren, Otto V dlfrid, T empoausynare
Md.nsson,Olof Ragnar, Ingenjdr
Nilsson, Folke Georg, Slipare
Nilsson, Ture Herbert, Planerare
Nordenberg, Nils Harald. Vallentin, Ingenior
N ordquist, Ernst Erih, Skdnksktitare
N ordkuist, Frans Gustau,Diu.-arbetare
Nyquist, Astrid Louisa, Kopist
Ohlsson, Alf Erik, Frdsare
Olsson,August Magnus Ake, Laborant
Olsson,Bengt Olou, Reparator
Olsson-Kock,Eric Ingemar, Planerare
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OIsson,Frans Olou, Diu.-arbetare
Olsson,Karl Iulius, Grouarbetare
Olsson, Oskar Sixten, Aasynare
Olsson,Paul I ulius, V erhstadsingenjor
Olsson, Sixten Petrus Birger, Forman
Palm, Ernst Eugdn, Krut bruksarbetare
Persson,Erik Vilhelm, Kranf drare
Pettersson,Daaid. Holger, Suaruare
Pettersson,Daaid Konstantin, Rea.-suaraare
Pettersson, Elis Bernhard, V erkt ygssli pare
Petersson,Frans Malte Nils, Kallsi.gare
Pettersson, G i)rarzI ul ius, T ryckprouare
Pettersson,Karl Erik, Filare
Pettersson, Kl as Oskar, Reparat i)r
Pettersson,Oskar Tore, Fi)rman
Peterson,SuenGeorg, Konstraktor
Pettersson,SuenOskar, Uruerksapterare
Reinholdsson,SaenRudolf , Pldtslagare
Rosendal, Gustaf Antonius, V erknzistare
Rydberg, Nils Emanuel, Uppuiigare
Rydell, Sten Arthur, Fiirman
Rt)nnow, Nils Anders, Konstruktor
Sahlberg, Carl Gustaa lngemar, Konstruhtor
Sandstr i)nt, G ott hard St eI I an, PI aner in gsin genj or
Simonsson,Karl Emil, Groaarbetare
Sjoberg, Alf Tbeodor, Friisare
Sjdberg, Raben Fritiof , Verktygsfilare
Sjogren,Oskar Bertil, Monteringsarbetare
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Medaljiirer

frin Kanonverkstlderna

Frdmre raden, sittande fr. v'l. Enar Karlsson, Saen Andersson, Ingaar
fansson, K. A. Suennberg, Gustaf Rosendal, Karl Edbonz,
EriA Persson, Elis Peltersson, Nl/r R. Andersson, Gunnar Boqaist, Daaid Penersson. Mellersta raden,
stiende ft. v.; E. G.
lobansson, F' A' Lindskog, E. H. EriA:sox, Karl Atgustsson, Bertil Sj6gren, Kail G. Gastausson,
l, E. Hdkan:son, B. E. Gillrrrtint, A. G. Katlsson, Johan Saentson, Bakte raden, stiende fr. v.: Erik Oblsson, Karl Araidsson,
Gustaa Andersson. Gunnar Kailssox, Iuar Karlqaist, Nilt Gustaasson, Alf Sli)berg.
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Medaljiirer

ftin Stilverk,
Hdrdverk,
Valsverken,
Pressmedja, Laboratorium
Frzimre raden, sittande fr. v.; Martin fansson, Knut Larssorz,K. o. Erihsson,EriA Andersson,K. M. Arontson,
K. A. Karlsson,
Martin Eriasson,Euert EriAsson,Bernhard Karlston, EriA Nordquis,r.Bakre raden,st&endeft.v.: Hilding
Ahl:trand, Bror Carlslton, Nils Rydberg,Ake oltson, Nil: Alm, Guttau E, Andersson,Enar BooA, Nilt perersson,
lohn !oians:on, Karl Lindberg,
lpar Ander.rson.
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Medaljiirer frin Fdltverkstaden, Plitverkstaden, Reparationsverkstaden, Experimentverkstaden m. f.
Frimre raden, sittande fu. v.: St'en Snand, Erik S. lobansson, B. F. Kerlsson, Inguar Hanzmarbi)ck, Bertil Kling, K. H.
lohansson, Erik Fasth, Ragnar Lindahl, Claes Lindqaist, Carl Gdthberg, Eduard. SiiAer. Mellersta raden, stiende ft. v.: Edain
Karlsson, Lennilt Ericsson, Enar Ericsson, lonas Hiirdin, Thure Fagerstr"Sm, Gustaf !acobsson, Tage Magnusson, Suen Reinbold.ssorz,Helg,e Karlsson, Oskar Pettersson. Bakre raden, stiende fr. v.: Oskar Olsson, K. l. Karlsson, Iuar Andersson, Helge
Lekberg, Helnter fansson, Eric Jan,rsoa, Olol Haglund.
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Medaljiiter frin Stilgjuteriet,

Smedjan och Kilstasmedjan

Friimre raden, sittande fr. v.: Karl Kllborn, Ernst Bjdrkstri)m, Iaan Bergstri)ru, Karl Ljungberg, K. E. Grdnlund, H. E. Gustars'
son, Helge Dultua, Dat,id Fredriksson, Knat LindAaist, Ed'aard KarJsson, It,ar /obanston. Bakre raden, stiende fr. v.: K. S. Aln,
Knut A. Karlsson, Nils Haglund., J, H. !d.rn, Per Karlquist, Sigard Carlsson, Paal Ahrn, Birger Hbglund, Gustau ZetterAaist.
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Medaljtirer fr8'n Transportavd., Verktygsverkstaden, Elektriska avd., Kontrollavd.,
Vaktavd., Centralfiirridet
Frimre raden, sittande.fu. v.: Edpin Brand.berg, Gdsta Gustaf sson, A. G. Karlsson, Gusraa Mildn, K. R. Btlberg, Gannat,
Gt\ting, K. J. Blomkuist, Suen Lund, Ernold Andersson, Bror Stri)m, K. Hjaltnar Karlsson. Mellersta raden, stiende fr. v.:
Uno Flood, Gdrax Junstrdm, Etnil Finddn, Josel Saenston, Sixten Olsson, Folhe H6glund, paul lyigren, Frans Nordqpi.rt,
K. l. Hdgberg. Bakre raden, stiende fr. t.: Erik Lekberg, l. H. Hagelin, Ruben Sj6berg, Gustao Katltson.

*
*
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Medaljiiter

frin

Byggnadsavd.

och Anl?iggningskontoren

Frdmre taden, sittandefu. v.: EriA Arons:on, EriA R. Tallberg, P. L. Johan:son,Karl !. Hi. Karlsson, Kail Sinonsson,Henning
Berg, Daild Andersson,Kail Sh,ogluxd.,
Bernhard SpiiA, Hjalntdr !obansson,E. o. Gusraaston.Melletsra raden, staendefr. v.:
Fritz Dourxe, Etert Lindskog, Gustau Karlssox, Gunnar Karlsson, Gdsta Kilestad, D. E. S6iir, Nils Bj\rkmon, K.-E.
euarnsttin, Knilt Kailsson, Sigfrid Guslausson.Bakre raden, stiende [t. v.: Sixten Branting, K, J. Gastaosson,Karl V. Erihsson,
K. J. Olsson.
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Sjostrand, Karl Birger, Apparatskdtare
Skoglund, Karl V il helm, Gt'ouarbetare
Spiik, Emil Bernhard, Trdarbetare
Strand, Suen Gustau,Suaruare
Strdm, Bror Einar, El. reparator
Stri)rnberg,Hanna Iris Ingegiird, Ikpist
Stiiring, Folke Herbert, Filare
Sundquist, I{/ il helm I ztlius, Reparator
Stennberg, Nils Karl Albert, Slipare
Saensson,I oban, Dia.-arbetare
Suensson,I osef Emanuel, Kontt'ollattt
Skker, Erik Edaard, Hydr. reparator
Sdderholm,Saen Vilbelm, Trotylsuaruare
Sdderlind, Knut Einar, Skrl)ddare
Sr)or, D aui d Emanu el, F t)rr frdsf t)rest d'ndare
Tallberg, Erik Rud.olf, Grouarbetare
Tistad, Hfrkan Olof Magnus, Planerare
T horp, Erik Pontus,Reuoluersuaraare
IV arnqai st, I ohn Euald, Reuolu ersuarudre
IV i gren, Axel Paul, V erktYgsfil are
IVigren, Sten Henry, Ingeni1r
lYiiern, Helge lohan Alexand.er,F6rnt.an
Z etterkuist, G ustau Eduin, Riktare
Zingerman, Rutb Hildur Vilhelmina, Diskerska
Abrn, Gustau Paul, Fdrman
Ohrn, Knut In gemar,Automatsuaraare
Avliden kort fiire medaljutdelningen
N il sson, Karl, T rilarbetare

Medaliiirer

som saknas i gruppkorten

Sittande frin v.: John Ellstdn, Gunnar Hellstrdm, Hialmar
SAoog, John Age. Stiende: Albert Olsson, Johan Hiigg, G. A.
Flillnzan, Hialmar Grell, Karl Booh, A. E. Gusratsson, K.
Edr. on.

Boforsfoto Tillman.

55O tiiinstefir
Botors

beliinade

Yid

uppnitt 50 tjdnsteir
I hrha 11 boforsanstdllda
och efter bolagets ansokan tilldelats Kungl.
Patriotiska Sdllskapetsmedalj av forsta storleken. Medaljutdelningen, som forrdttades Lv
Direktor Sverre Sohlman, dgde rum pi Bofors
T jdnstemannamissden 72 novemberi samband
med en liten hogtidlighet.
Hdr nedan foljer namnen pi irets "stora"
medaljorer:
Age, lohn Patrik, Grouarbetare
Book, Karl lohan, Friisare
Elfstrom, lohn Emanuel, V erktygsslipare
F)illman, Gustau Adolf , Pumpski)tare
Grell, lohan Hjalmar, Fdrman
Gustausson,Adolf Euert, F oruddsarbetare
H eI I strdrn, K arl G unnar, F 6rri.dsarbetat'e
Hdgg, Erik loban, Murare
Olsson, Albert, Ausynare
Skoog,Hjalmar Agnar Albin, Mek, reparat)r'
6rn. Karl Eduin, Stickare

I

Gustau Andersson, Karl EnocA och Haluard Gtell.

{

Herbert Grell, Gannar Lindqoist

1t

ocb K. H' Lindstrdn.

Karl E. Pettersson,Olto Mogren och Karl Aronsson'

ETTOKSTII,TYERKNINGDN VID NOHAB
En historisk &terblick aa flaeringenjdr Bnxcr Sr)r.rN
Den forsta antydani Sverigetill elektriskjdrnvdgsdrift forekom i.r 1885 vid en av Tekniska
Samfundeti Goteborganordnadutstdllning.Som
primus motor kan angivasingenjorskonstellationen A. J. Atterberg och Davy Robertson,vilka
pi sin tid voro mycketverksammapi det elektrotekniska omridet i Goteborg. Ar 1890 tillkom
Sverigesforsta elektriska jd.rnvagvid Boxholms
jirnbruk i Ostergoiland. Spi.rvidden var den
vanliga smalspiriga, 8p1 mm. Anldggningen
projekteradesoch utfordes av Asea.Eljirnvigen
m 2 var ocksi bruksbana,ndmligen for \7ermbohls Trdmassefabrik.Aven denna iarnvag var
smalspirig.Loket var pi I nk. Strommen.tiottt
frin en generator,som drevs av en vattenturbin.
Landetsforsta eljd.rnvd.g
for persontrafik oppnades i maj 1895,de linjen Stockholm-Djursholm
togs i bruk.
Nydqvist & Holm tillverkade sitt forsta ellok
Lr 1897.Det foljdes Zr I9O4 av ett andra lok av
sammatyp som det forsta och liksom detta avsett
for \X/argonsAktiebolag for dessjarnvagmellan
bruket och R&nnumsstation (numera Vargon)
pi U. V. H. J. Motorerna i dessalok voro utlindska. Det forstndmnda loket dr numera slopat, men det andra gfu alltjdmt efter 5O fu i
trafik inom bruksomridet.
Ett tredie ellok tillverkade Nohab for Trollhdtte Kanal- och Vattenverk, avseit for den
jarnvd.g,som anladesi sambandmed kraftstationens uppforande, for transport av grus och sand
frin grustaget vid Hijum till kraftverksbygget.
Det konstrueradesi anslutning till de forut till
Vargon levereradeloken. Loket var ett kontaktledningslok for likstrom. Den elektriskautrust"KanalrerAet", ett aa de fdrsta el-loken aa Nohabs tilluerAning, leuererat till Trollhtiue Kanalterk. pfr. bilden dr loAet
i arbete uid byggandet ao den nya Aanalledex, son i)ppnades
1916. LoPet srildes till Shoghallsuerken 1915 och iir-Iortfarande i drift dcir.

ningen var frhn Asea.Den var den enklasttdnkbara och bestod egentligen endast av strcimavtagare,kontroller och motorer. Motorerna voro
2 st. och hade en sammanlaqdeffekt av 4O hk.
Loket var -hjuligt med eikelaxeldrift. Dess
dimensionerframg6.i ovrigt av den lokskiss,som
illustrerar artikeln. Loket leverendes I9O7. Iarnvigen gick frin grusgropen i den vig som dnnu
finnes kvar efter den nedlagda jarnvd.gen
utmed
gamla landsvdgentill Hijum. Ungefdr vid nuvarandeglassfabrikengick den in i den skog som
forut fanns ddr nu "diplomatstadens"
villor
-jarnvag
ligga, korsade Nohabs
i nuvarande
Drottninggatan, foljde denna ocl-r Torggatan
over divarande svdngbron.Kanalverketslok tillhor numeraUddeholmsAktiebolag.
Ifrigavarande tre lok blev Nohabs elloksbidrag intill det stora elektrifieringsarbetetpiborjades i Sverige, ungefir 2i 6"r sedan Nohabs
forsta ellok levererats.
Forst ett lustrum in pi det nya seklettog man
i Sverige p6,allvar itu med frigan om elektrifieling av jarnvagarna.
Forsoken med elektrisk jirnvd.gsdrift blevo
synnerligenomfattande.De pigingo under iren
1905-1907 p8. Yartabanan och linjen Stockholm-Jdrva under overinseendeav byr8.direktor
Robert Dahlander. Sisom nirmaste ledare av
forsoken tjdnstgjorde divarande elektroingenjoren, sedermera byrichefen i Kungl. Jdrnvdgsstyrelsen,Ivan Ofverholm. I den officiella berdttelsen om forsoken heter det om honom att
han "vid detta uppdrags fullgorande nedlagt
synnerligenstor forijinst", ett hedersomndmnande som han under flera decennierddrefter pi
mingahanda sdtt befist. Han var pionjiren, nIskaparenoch verkstdllaren,den obestridligt sakkunnige, som med utomordentlig skicklighet och
stri.lande framglng sedermeraocksi genomforde det svenskastatsbanendtets
elektrifiering.
For provdriften anvdndestvi olika elektriska
lok, det ena tvhaxligt, lok nr 1. Det andra treaxligt, lok nr 2. Det forstndmndahade levererats
av S7estinghouseElectric & Manufacturing Co.,
Pittsburg, PA, U. S. A. Det var s. k. huvlokomotiv. Yardera av lokets axlar drevs av en tasslagerupphdngd 150 hk motor. Hjuldiam. 1.040
mm och hjulbas 2.540 mm. Lokets vikt 24,t ton,
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Vargdloket, Nohab.r tedje

.:

ellok.

ddrav elutrustning 8.850 kg. Det treaxliga loket
$7erke, Rerlin.
levereradesav Siemens-Schuckert
Detta lok hade forarhytten i den ena dndan.Var
och en av de tre axlarna.var forsedd med tasslagerupphdngdrrO hk motor. Hjuldiam. 1.100
mm och den totala hjulbasen4.000 mm. Lokets
vikt 35 ton, dirav elutrustning ca 12.600 kg.
Kontaktledningsspdnningenvar fr&n 6.000 till
20.000 volt och periodtalet 15 till 25. Av Asea
byggdesunder forsokstidenett ellok med 4lo hk
motorstyrka, typ Z, med vilket ocksi forsok utfordes. Yikt 12,2ton, max. dragkraft 6.000 kg.,
max. hastighet 75 km/tim. Forsokslinjensldngd
var endast 73,5 km. Angkraftverket i Tomteboda, som tillkom for forsoken,hade en kapacitet av 540 hk.
Sedan forsoken slutforts, gdllde det omsdtta
de goda erfarenheternai praktisk jdrnvigsdrift.
Efter overvdgandeav olika alternativ stannade
man slutligen for att forst elektrifiera riksgrdnsbanan.
Den 2i juli 19i0 uppgjordeskontrakt med
tVerke i Berlin, som
Asea och Siemens-Schuckert
gemensamt itagit sig att utfora anldggningen
och r3 godsoch leverera15 ellok: 2 snd.llti.gslok
tigslok. Nohab hade redan 1908 piborjat projekteringen av ifrl,gavarandelok, men lyckades
ej gorasig gdllande i konkurrensen,utan bestdllningen gick till Falun.
De bida loktyperna dro sdrskilt intressanta
ddrfor att man di dnnu ej vlgade sig pi kugghjulsutvdxling mellan motorer och drivhjul, r-rtan
motorkraften miste iiverforas frin motorerna
genom vevstakartill en blindaxel och ddrifrin
medelstkoppelstzinger,pi sdtt som senarealltid
anvindes i koppelstingslok,till drivhjulen. Motorerna miste ddrfor gorasfor relativt litet varv-
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D-lohet, i ursprangligt

Nohabfoto.

tal, varf.or de blevo mycket stora och miste
forldggasi korgen.Rotordiameternblev omkring
2 meter. De bida sndllti"gslokendro av typen
2-B-2 ochkalladeslittra Pa. Godstigsloken,littra
Oab, dro dubbellokav typen 1-C+C-1. Den 19
januai 1975 iglngsattes den elektriska driften
& bandelenKiruna-Riksgrdnsen. Den 12 mars
I)20 pi linjen Kiruna-Gdllivare och den 21
juni 1922 till Svarton (Lulei).
Det ir klart, att det skulle vara av stor betydelsefor trafiken om iven Ofotenbananblev
elektrifierad, di malmtransportenmellan Riksgrdnsenoch Narvik i hog grad skulle underldttas. Genom samverkan mellan svenska och
norska statsbanornagenomfordesdenna elektrifiering, si att driften kunde upptagasijuliT)23.
For de lok, som Norges Statsbanorskulle anskaffa, inldmnade iven Nohab forslag i samarbetemed den schweiziskafirman Oerlikon. Aven
denna ging utan fnmgLng. Vid ett senaretillfdlle forekom ocksi samarbete med Luth &
Ros6n.
For fulistdndighetensskull bor omndmnas,arr
Jdrnvigsstyrelsenfu I9I9 frin Tyskland "for
vinnande av tillghng till ddr samladerfarenhet"
inkopte 2 st. B-B lokomotiv typ Oc med en effekt
av 1.000hk, vikt 68 ton, max. dragkraft 16.000
kg och max. hastighet 60 km/tim. Ddrefter bestilldes frin Falun och Asea 10 godstigslok
litt. Od, med hjulstdllningen O-D-O samt 2 st.
sndlltigslok litt. Pb, dubbellok med hjulsidllningen 2-B+B-2. Litt. Od med en effekt av
1.130hk, vikt 69 ton, max. dragkraft 19.000kg
och max. hastighet 60 km/tim. Litt. Pb med en
effekt av 2.260 hk, vikt 723 ton, max. dragkraft
16.500kg och max. hastighet100 km/tim.
For Malmbanan bestdlldessedermera11 st.

lok litt. Oe, vilka levereradesav Motala i samarbetemed Siemensoch AEG samt 10 st. litt. Of,
levererade av Falun och Asea. Dessa lok dro
dubbellok med hjulstdllningen 1-C+C-1. Effekt
2.800 hk, vlkt 127,8ton, max. dragkraft 30.000
kg, max. hastighet60 km/tim.
Samtliga typer Oc, Od, Pb och Oef iro kugghjulsutvixlade koppelstingslok med ett skentryck i. drivhjulen av ca 17 ton per axel.
Eldriften i Riksgrzinsbanan
betraktadesvdl av
ansvariga
ndrmast
som
de
praktisk forsoksdrift.
Anmdrkningsvdrt dr, att sex olika huvudtyper av
lok anskaffadesmed ett par varianter, si att inalles inte mindre d,n itta olika loktyper ingingo
i Riksgrinsbananslokpark, som omfattade inalles 54 lok ndr elektrifieringen var genomford.
Aven hdri kan spriras vissatrevandeforsok, som
dock helt sdkert ldmnade mLnga nyttiga erfarenheter, som kunde tillgodogorasvid den fortsatta
elektrifieringen av statsbanendtet.Jdmt ett ir
sedan hela Riksgrdnsbananelektrifierats erholl
Jirnvdgsstyrelsenden 15 juni 1923 efter riksdagens horande av Kungl. Maj:t i uppdrag att utfora elektrifieringen av linjen StockholmGoteborg.
Dirmed fingo elektrifieringsarbetena helt
andra proportioner dn tidigare. For linjen Stockholm-Goteborg erfordrades t. ex. redan frin
borjan ett 50-tal linjelok och nigra vdxellok.
Det skulle vara ellok for sndlltigs-, persont&gs-, lokaltigs-, godstigs- och vdxlingstjinst.
Efter ingiende utredningarvisadedet sig, att en
enda loktyp borde kunna uppfylla alla de framstdllda kraven. Di emellertid linjeloken ej gdrna
kunde enmansbetjinasvid vdxlingstjinst, erfordrades en sdrskild loktyp for detta dndamil. De
loktyper, som med hinsyn till dylika overvdganden faststdlldes, voro 1-C-1 lok, litt. D och
O-C-O lok. litt. U.
De tidigare anskaffade loken hade tillverkats i samarbetemellan svenskaoch utlindska
firmor. Ndr nu elektrifieringen pi allvar skulle
igingsittas, var det ur mhnga synpunkter helt
naturligt ett nationellt intresse,att loktillverkningen kunde anfortros it svenskatillverkare.
Det gdllde emellertid en jdtteuppgift enligt
svenskafijrhillanden och inte nigon av lokfirmorna hade tillrrickligt stor kapacitet for att
ensamkunna klara erforderliga leveranser.Det
var ocksi utav betydandeintresseom all tillgiinglig sakkunskapkunde samordnasfor att elektri
fieringsuppgiften skulle kunna liisas p& ett ur
teknisk och ekonomisk synpunkt fullt tillfreds-
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stdllande sdtt. Den naturliga losningen blev
ddrfor, att de tre lokfirmorna sammanslotosig
f.or att gemensamtlosa sin del av uppgiften, liksom den elektriska industrien konsoliderades
under Aseas ledning for att fh all sakkunskap
tillgringlig.
Firmorna ingav gemensamtanbud i loken och
hade ocksi glZidjenatt emottagabestdllningeni
konkurrens med flera utldndska anbudsgivare.
Ddrmed borjade ph allvar svensk konstruktion
och tillverkning av elektriska lok i samarbete
med Aseadels hos Nohab i Trollhdttan, dels hos
AB Motala Verkstad och dels hos AB Svenska
i Falun.
Jdrnvdgsverkstdderna
Konstruktionen av de bida loktyperna D och
U liksom alla senareav S. J. och E. J. bestdllda
vdxelstromslok,utom nigra med spirvagnsupphdngda motorer, ha sedangjorts gemensamtav
de tre lokfirmorna i intimt samarbetemed Asea
och Kungl. Jdrnvigsstyrelsenresp.enskilda"iarnvdgar.Det kan vdl ocksi utan forhdvelsetillitas
det omdomet, att detta samarbetevarit till en
obestridlig fordel for bestdllarnaoch helt sakert
varit en viktig forutsittning for den framghng
som elektrifieringen i Sverigeblivit ur bide teknisk och ekonomisk synpunkt. Bestdllningen
fordeladesmellan de tre lokfirmorna. Asea svarade for den elektriskautrustningentill samtliga
lok. Monta get av loken utfordes hos resp. lokfirma i Trollhdttan, Motala Verkstad eller Falun
och har si alltjiimt sedandessvarit fallet. Senast
bestdllda65 lok litt. Da monterasdock i Falun,
under det att tillverkningen av delarnauppdelats
ph alla tre firmorna, som s&lundatillverka resp.
delar for alla 65 loken.
Lok littra D utfordes till en borjan med trdkorg. Se foto. Vid senarebestdllningarha loken
utforts med stilkorg och trd,korgana pi dldre
lok utbytas successivtmot stilkorgar. Vikten av
lok littra D med stilkorg dr ca 80 ton. Det har
en adhesionsviktav 51 ton. Till en borjan var
effekten i dessalok 1.660 hk men hojdes si
sminingom till 2.000 hk. Nu gores motorer for
denna loktyp med 2.500 hk. Loktyperna anvdndas bide for sndlltigs- och godstigstjdnst,vilket
iir mojligt genom att kuggvdxlarna for kraftoverf6ringenmellan drivmotorernaoch drivhjulen utforas med olika utvdxlingsforhillanden.
Max. hastigheten rned godstigsvdxeln ar 7)
km/tim. For sndlltigslokenvar max. hastigheten
forst 90 km/tim. men har sedermeraokats till
100 km/tim. Ett lok har pL prov utforts for
120 km.
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Lok litt. U forekomma i tvL varianter. De tre
forsta loken utfordes ndmligen med forarhytt i
ena indan av loket under det att ovriga lok utforts med forarhytten pi mitten och di betecknats med litt. Ub. Denna loktyp har endast en
motor. Denna dr identiskmed den motortyp, som
anvdndese litt. D, som dock har tvi motoret.
Litt. Ub har en vikt av ca 47 ton. Max. dragkraft
16.000kg och max. hastighet45 km/tim. Sefoto.
Bida dessalokomotivtyper, D och U, iro s. k.
koppelstingslokomotiv. Detta innebdr, att motorkraften, efter att i detta fall genom en kuggvdxel ha overforts till en blindaxel forsedd med
vevar, overfores Senom koppelstdngertill drivhiulen.
Lok litt. D beholl under en ling foljd av ir
sin suver;ina stillning som den enda linjeloktypen. Den forsta lokbestillningen hos Nohab
gjordes 1923 med leverans under 5,ren 19257926. Tlll och med 1936 hade hos Nohab bestdllts 83 lok litt. D och 40 lok litt. U, vilka
samtliga voro slutlevererademed t93g irs utglng. I borjan av 1910-talet hade emellertid
ledande jdrnvzigsfolk inom landet borjat taga
intryck av nya signaler frin den elektriska lokindustrien i Tyskland. Man hade ddr borjat infora enkelaxeldrivna lokomotiv, dvs. lok med
en motor f.or varje drivaxel. Nzir det i borjan av
1930-taletbestdmdes,att Goteborg-Bor&s Jdrnvdg skulle elektrifieras, beslutades,att loken
skulle utforas enkelaxeldrivnamed kraftoverforing enligt Secheronssystem.
Det var 7934 som G. B. J. bestdllde9 st. BoBolok hos Nohab. De levererades1936. Loken
ha en vikt av 68 ton och en motoreffekt av
1.600hk. De utfordes dels som sndlltigslok, dels
som godstigslok genom anvdndningav olika utvdxlingsforhillanden i kraftoverforingenskuggvdxlar. Max. dragkraften ir resp. 13.000kg och
16.000kg samt max. hastighetenresp. 100 km/
tim. och 67) km/tim. Motala Verkstad tillver-

kade boggierna till loken. Dessa utfordes si,
att lokramverket var upplagt pi boggiernas
centrumpannor,som vid den tiden var brukligt.
Denna konstruktion dr dock inte sdrdelesindamilsenlig, di fordonets ging litt blir orolig.
Vad G. B. J.-loken beffdf.fa\ sokte man motverka en sidan tendensgenom kraftigt verkande
iterstdllningspendlar.Se foto.
Ndr divarande Bergslagernas
Jirnvdgar skulle
elektrifieras, var frl"gan om koppelstingsdrift
kontra enkelaxeldrift mycket aktuell. For att
i Goteborg
belysa ffitgan hade ett sammantraide
under Tekniska Samfundets auspicier utlysts.
Det blev en mycket livlig overldggningmed deltagarc bl. a. frin B. J., S. J., Asea och lokfirmolna.
Resultatetblev, att B. J. ir L937bestdlldefyra
sniillt&gslok med koppelstingsdrift. Det blev
S. J. lok litt. D nigot modifierat, B. J:s lok inrdttadesndmligen for en hastighet av 110 km/
tim. Korgen gjordesocksi.med ovre gavelpartiet
lutande. Loken fors&gosi likhet mer jdrnvdgens
nyare inglok med kofi.ngare. Se foto.
Det kanskekan ha sitt intresseatt i detta sammanhang ndmna, att koppelstangernamed hdnsyn till den okade hastighetenblevo utforda av
specielltmaterial och givos dessutomen speciell
form for att utan viktokning fi en lika stark
konstruktion som i de vanlisa D-loken. Samma
princip hade ocksi tillnmpats pi det S. J.-lok,
som forsoksvisutforts for l2O km hastighet.Det
kan synassom en iiverloppsgdrning,d& pikiinningen ivarje faILej blivit sdrskilthog. D6"detta
fiirhillande under senaretid blivit foremil for
en viss undran, kan det varav'irt atthdr notera,
att frigan betrdffande S. J.Joken understllldes
varefter desssdrskilde
Kungl. Jiirnvdgsstyrelsen,
expertis fiireskrev den sedermeraanvinda konstruktionen bide vad material och form betrd,f.f.at
Samtidigt med Dloken bestdlldesocksi tre
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godstigslok av typ Bo-Bo med spirvagnsuPPhd.ngda motorer. Loken utfiirdes med aluminiumkorg for att kunna begrdnsavikten. Totalvikten blev pi si sdtt 71,ton. Aluminiumkorgarna visade sig emellertid ur olika synpunkter
mindre leimpliga. Efterfoljande tretton lok av
samma typ, som bestilldes under tiden 1941L943 for olika jarnvagar tillhorande Trafikforvaltningen Goteborg-Dalarne-Gdvle(G. D. G)'
utfordei ddrfor med stilkorg. Ddrigenom okades
vikten till73,2 ton och skentrycketper axel blev
18,3 ton, det stiirsta som nigonsin tillitits forekommaiellokiSverige.
Denna loktyp dr utrustad med 4 st. motorer
med en totaleffekt av 2.500 hk. Max. dragktaf'
ten ir 20.000 kg och max. hastigheten80 km/
tim. Loktypen dr sdregenbl. a. ocksi ddrfor att
det infortJ en elektrisk utjimningsanordning,
systemAkerman, for att motverka den slirningstlndens. som forefinneshos enkelaxeldrivnalok.
Systemetseffekt blev nigot omstridd i fackmannakretsar och blev f6remil f-or lLnga avhandIingar i Teknisk Tidskrift. Kvar stir dock att den
tekniska ledningen vid B. J. hade den bestdmda
uppfattning en, att systemet verkligen var till
nytta.
Dalslands Jdrnvdg bestdllde samtidigt som
B. J. D-lok av den modifierade typen, vilka levereradesfrin Motala Verkstad.
Koppelstingsloken hade silunda i stort sett
hdvdat-sigi konkurrensenmed de enkelaxeldrivna loken d:nnu1937,dvs' i 15 ir sedande fiirsta
D-loken efter ingiende studium av lokproblemet
konstruerades.Attackerna mot koppelstingsloken frin vissahill upphbrde dock inte, trots att
B. J. f6r sin sndlltigstjdnstvalt koppelstingslok.
Kanske man rent av kan saga, att detta forhillande dn mer framkallade kraftiga aktioner mot
koppelstingsloken.
Man menade. att de voro omoderna och en
fdr ldngesedan overgiven tyP av aIIa idrnvagar
pi kontinenten.
primus motor, f. d.
Statsbaneelektrifieringens
pi sin tid
emellertid
byrichefen Ofverholm, stod
emot alla stormar och hdvdade,att D-lokstypen
var idealisk, ett verkligt standardlok.Det kunde
ocksi visas, att ingen ^flnan typ d'r si billig i
underhill. Men forkdmparnl for de nya id6erna
givo sig inte. Ndr generaldirektor Dahlbeck
iqle tilltradde sitt dmbeteefter GD Granholm,
tillsattes en kommitt6, bestiende av ingenjorer
tillhorande K. l. S. med Ofverholm som ordforande, med uppdrag att studeranya lokomotiv-

konstruktioner och inkomma med forslag till ny
typ for S. J. (Inom parenteskan ndmnas,att nar
elioken under 3"r7923skulle konstrueras,sdndes
en studiedelegation med rePresentanter for
K. J. S., Asea och lokfirmorna till kontinenten
fiir att studera ellokskonstruktioner.)Den typ,
som stdlldes mot den gamla typen med koppelstingsdrift, var ett enkelaxeldrivet lok med
hhlaxlar, dvs. som forut ndmnts lok dd-t vatie
drivaxel har sin sdrskilda motor, di koppelstingsloken ddremot endast ha en eller tvi
motorer. Den vdsentligaskillnaden mellan koppelstingslok och lok for enkelaxeldrift dr, att i
forra fallet drivhjulen iro forbundna med varandra med koppelstlnger,i senarefallet ddremot
inte. Argumenten for de olika konstruktionerna
kunna angivassilunda:
Koppelsti.ngsdrift,
1. Koppelstingsloken kunna bdttre utnyttja
adhesionsvikten,varigenom ca 20 /o storce
dragkraft erhilles i dessa lok dn i enkelaxeldrivna med sammaadhesionsvikt'
2. Det finns inga lok, som ha si lig underhillskostnadper km som de svenskakoppelstingsloken.
3. Koppelstingslok dro betydligt billigare dn
lok med enkelaxeldrift.
O ch motsidanenkelaxeldrift'
7. Dei dr onaturligt att overfora mtorernasroterande r6relse Senom koppelstdngertill en
ny roteranderorelse.
2. Genom koppelstingskrafternasiverkan uppkommer betydande slitage, som fijranleder
hoga underhillskostnader.
3. Slirningsrisken6' enkelaxeldrivnalok dr inte
storre in i koppelstingslok.
Den ndmnda kommitt6ns arbete resulteradei
att S. J. beslutadesig for att anskaffa en ny typ
av sndlltigslok med hjulinstillningen 1-Do-1'
bendmndlitt. F, som ersdttningfdr forutvarande
sndlltigslok litt. D. Tre provlok bestilldes 1939
med olika utforande, sivdl betrdffande den
mekaniskasom den elektriskadelen' De tre lokverkstidern a giorde vardera ett lokomotiv. Se
foto.
Tyska Riksbanan hade tidigare L-Do-1 lok.
Dessalok voro forseddamed s. k. Kraussboggi,
vilket innebar, att ledarhjulet dr forbundet med
ndrmastedrivhjul till en boggi, som kan vrida
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Bergslagernas Jdrnaiigs loA litt. O.

(Sl) lok litt. M.Nohabfoto.
Rihsgriinsbanans

sig omkring en tapp. Genom att ifrlgavarande
lok miste ha utvindigalager blir boggikonstruktionen dn mer komplicerad dn i vanliga falI.
Erfarenheter frhn Tyskland givo ocksi.vid handen, att deras lok gick mycket diligt i banan.
D-loken ha en s. k. bisselboggi,som dr betydligt
enklare dn Kraussboggin. Lokfirmorna voro
redan frin borjan av den bestdmda uppfattningen, att bisselboggin var att foredraga.Bhda
typerna blevo emellertid utprovade. Att tvl av
loken forsigos med Kraussboggioch endastett
med bisselboggi ger belngg for att de storsta
forhoppningarna frln bestdllarenssida knotos
vid Kraussboggin.Det visade sig emellertid si
sminingom, att bisselbogginvar Kraussboggin
betydligt overldgsen,sisom lokkonstruktijrerna
hade hdvdat, och samtliga lok av litt. F, som
ddrefter bestdllts,ha utforts med bisselboggi.
Ett annat konstruktionsproblem,som ocksi
dryftades rdtt mycket pi sin tid, var frigan om
loken skulle utforas med 2- eller 3-punktsupphdngning av fjddersystemet.Aven i detta fall
hade lokfirmorna en annan uppfattning dn bestillaren. Lokkonstruktrirernamenadenimligen
med rdtta, att eftersom ett lok med 3-punktsupphingning ir statiskt obestdmbart,kan man
icke veta, vilka skentryckman f.ir for de olika
hjulparen. I detta fall var det si mycket mera
oldgligt, som skentrycket under inga forhhllanden fick overskridadet maximala skentrycksom
faststdllts, ndmligen !7,3 ton per axel. De lok
av denna typ, som sedermerabestdllts,ha ocksi
utforts med 2-punktsupphdngning.
Den lokomotivtyp, som framgick sisom en
syntesav alla forsok och erfarenhetersom gjorts
med forsoksloken, miste betecknas som ett
ganska fornimligt lokomotiv. Loket har, som
redan nimnts, hjulstdllningen 1-Do-1, dvs. att

4 axlar dro drivaxlar, och att loket har ett
ledarehjulpar fram och ett bak. Varje drivaxel
dr forsedd med en motor ph s75 hk. Loket har
alltsi en total effekt av 3.500 hk. Dess vikt dr
102 ton, adhesionsvikten69,2 ton. Dessmaximihastighetar 735km per timme, en hastighet,som
dock tills vidare ej har kunnat utnyttjas, di pn
ingen av statsbanornatillites en si hog hastighet, utan endast max. 120 km/tim. Vardera
motorn ir upplagd i ramverket; kraften frin
dem overforesgenom kuggvixel till en hilaxel,
som omger den egentligahjulaxeln. Frin denna
hilaxel overforeskraften genom sdrskildakraftoverforingsorganmed fid'drartill drivhjulen.
Lok litt. F skall kunna framfora ett tig med
600 tons vagnvikt, motsvarandeett tigsdtt med
15 st. stora boggivagnarmed en hastighet av ca
720 km/tim. pFLrak horisontell bana. Loken
levererades7942. Det forsta provkiirdes frin
Motala Verkstad. Under firden intervjuade
Radiotjdnst ett par representanterfor leverantorerna och K. J. S. Tiget ankom till Stockholm
ett par minuter fore kl. 1p, och i eftermiddagsnyheternaitergavs intervjun, som vi kunde avlyssna p& Grand Hotell i vdntan pi provkorningsmiddagen.
Under 8.ren 7941-7946 levererade Nohab
ytterligare 4 st. F-lok och 7949 3 st.
I mitten pA 7930-taletborjade K. J. S. anskaffa
en del Bo-Bo lok av en del olika typer, som betecknadesmed grundlittrat H. Den forsta typen,
Ha, tillverkades av Asea med spirvagnsupphdngdamotorer. Sedankommo lok litt. Hb, som
utfordes av lokfirmo rna, dven med spirvagnsupphdngda motorer. Nohab fick bestdllning pi
7 st. dylika \ok 19)7, vilka levererades1939.
Loken ha en totaleffekt av 1.600 hk. Vikten av
litt. Ha dr 49,4 ton och av litt. Hb 51,2 ton.
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Dragkraften for bida typerna 11.000 kg och
max. hastigheten70 resp. 80 km/tim.
P6. bida dessa loktyper, som konstruerats
av Asea, vilade lokets ramverk pi boggiens
centrumDannor.Detta dr en konstruktion som vi
pn Nohib opponerat oss emot redan ndr det
gnllde G. B. J.Joken.Vi kunde di inte mot de
bestdmmandevinna gehor for vhr uppfattning.
Sedanman emellertid vunnit erfarenhetermed
Ha och Hb loken, som inte voro sdrskilt .rppmuntrande ndr det gdllde boggikonstruktionen,
var det littare att tilldmoa de av oss hdvdade
konstruktionsprinciperna-forde nya H-loken,
som tillkommo efter Hb-loken. Boggierna till
rfrigavarande lok, Hc, Hd och Hg, utfordes
ndmligen si att ramverket vilar pL sidostod i
boggierna och i centrum endast styrdes av
centrumtappen. Denna anordning, som ftjrsta
gingen tilldmpadespa B. J. Bo-Bo lok, ger loket
en betydligt lugnare ging.
S&vzilHc- som Hg-loken ha spirvagnsupphdngda motorer under det att Hdloken ha hilaxelmotorer med kraftdverforing systemSecheron. Lok litt. Hc ha en total motoreffekt av
1.600hk, en vikt av 59,8ton, en max. dragkraft
av 13.000kg och en max. hastighetav 80 km/
tim. Lok litt. Hd ha ocksi en totaleffekt av
1.600hk men en vikt av 62,2 ton, en max. dragkraft av 15.000kg och en max. hastighet av 80
km/tim. Lok litt. Hg ha en total motoreffekt av
1.760hk, en totalvikt av 63,6 ton, en max. dragkraft av 16.000kg och en max. hastighet av 80
km/tim.
Samtliga lok litt. H dro s. k. huvlok med
forarhytt pi mitten av loket. Nohab har tillverkat samtliga dessatyper utom litt. Ha. Hb-, Hcoch Hdlok ha endastlevereratstill S. J. Antalet
lok dr resp. 7, 6 och 4. Hg-lok ha levereratstill
S.J., B.J. och S. D.J., inalles27 st. underiren
1944-1945 och 1948.
Sdrskilt veirt att nzimnabetr. dessaBo-Bo-lok
kan vara, att loken forsettsmed tryckutjdmningsanordningar si anordnade, att n'ir skentrycken
minska, pi grund av dragkraftens inverkan,
skall en viss iterstdllning av skentryckenintrdda.
Ar 1942bestilldeK. J. S. hos Nohab 4 st. lok
litt. M, som levererades1944.Det dr godstigslok
med 3-axligaboggier typ Co-Co, alltsi lok med
enkelaxeldrift, dvs. varle axel har en motor.
Denna loktyp projekteradesursprungligen (nr
1940) ftir Trafikaktiebolaget GrdngesbergOxelosundsJdnvagar, vilkas elektrifiering dock
den gingen blev uppskjuten. Motorerna dro

S. l:s :ndlltSgslok, lok /l*. F. Nohabfoto.

upplagda i boggiramverken.Motorkraften overfores genom kuggvdxel till en hilaxel, som omger den egentligahjulaxeln. Frin dennahilaxel
overfores kraften genom sirskilda kraftoverforingsorgan med fjidrar till drivhjulen, system
Secheron.D5. varje motor har en effekt av 600
hk, dr lokets totaleffekt alltsa 3.600 hk. Loker
dr konstrueratfor en max. hastighet av 80 km,
men det 6r mojligt att kora 85 e 90. Dessvikt dr
102 ton och max. dragkraften 30.000kg. Loktypen dr frdmst avsedd att anvdndasi godstig
och tunga persontig for Norrlandstrafiken.
Lok litt. M skola pi" Riksgrdnsbanankunna
framfora ett tig med malmvagnarom 2.000tons
vikt med sammatidtabell som de dldre dubbelloken litt. Oef. Lok litt. M ha tillverkats av alla
tre lokfirmorna. Se foto.
Sedan lok litt. M blivit utorovat ha vissa
onskemil om modifie ringar framkommit, och
dessaha genomfortsfor en bestdllning,som slutlevereradesFLr7954. Boggierna ha konstruerats
av Nohab. Ovrigt konstruktionsarbetehar utforts av Motala och Falun. Loken ha tillverkats
i Falun.
Foljande mera betydandefordndringar ha genomfijrts: Hjuldiametern har okats frin 1.100
till 1.300 mm. Boggiernashjulbas har dndrats
{rhn 2.2oo+ 2.000till 2.100+ 2.100mm. Den
totalahiulbasendr 11.800mm i stillet for 12.000
mm. Lokets totalvikt ar ca IO5 ton. Den totala
motoreffekten ar 4.5oo hk, fordelad pi. 6 motorer. Motorerna ha fi.tt en modifierad konstruktion. De dro fastskruvade i boggiramverken.
Max. dragknften d"r33.000kg och max. hastigheten 105 km/tim.
Aven denna modifierade MJokstyp, som betecknasmed litt. Ma, har hilaxelanordning men
med kraftoverforingsorgan, system Pennsylvania. Det karakteristiskafor detta system ar, att
de i kraftoverforingsorganeni allmdnhet anvdnda stilfjzidrarna utbytts mot gummikuddar.
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Som framgir av det anfotda,har Kungl. Jdrnvdgsstyrelsen,sedan frigan om enkelaxeldrivna
bestdllt en hel del olika typer
lok aktualiserades,
med enkelaxeldrift. Behovet av loktyper har
d"nd6,
ej blivit fyllt. Det har ndrmast gdllt att fit
fram ett letivikislok av relativt stor kapacitet.En
lokkommitt6, bestisdrskild utredning, 1948 FLrs
ende av S. J.-ingenjorer,tillsattes av K. J. S. fiir
att studera detta problem. Det visade sig emellertid icke vara nhgon lzitt uppgift att formulera
definitiva onskemil.
Lokfirmorna och iven Asea utarbetade var
for sig projekt till lattviktslok, s. k. rapidlok,
vilka forslag avldmnadesden 3 mars 1949.Tiden
gick utan att forslagenforanledde nlgra positiva
&tgdrder. Det var ocksi naturligt att generaldirektorsskiftet fu 1949, de generaldirektorUpmark eftertrddde GD Dahlbeck, medforde nya
overvdganden.
StatensJdtnvdgarblev emellertid snart i behov
av snabb leverans av relativt latta lok ndrmast
for Ostkustbanan.
Ddrvid mognade tanken att soka sin tillflykt
till den gamlabeprovadeD-lokstypen.Det visade sig mojligt att, tack vare framstegensirskilt
inom det elektrotekniskaomridet, kunna nedbringa D-lokens vikt frin ca 80 ton till 75 ton.
K. J. S. bestdlldeocks&ir 1950 ett antal lok av
modifierad D-typ med t5 tons skentryck.Dessa
lok ha sammahjulstdllning,sammahjulbas,samma hjuldiameter som de ursprungliga D-loken.
Bland olikheterna kan foljande ndmnas: Lophjulen ha rullager i stdllet for glidlager, korgen
har konstrueratskittare dn forut. Motorerna ha
fitt okad effekt. De ganska omfattande konstruktionsdndringarna innebZira, att praktiskt
taget hela loket mist ritas om, varigenom inom
den gamla grundtypens ram en ny loktyp skapats. Denna nya typ kallas litt. Da. Den dr in
mer universell dn de foregiende D-loken. Den
har n6mligen utforts, s& att man blott genom
att flytta balansbultarnai de yttre fjdderbalansernakan erhlila antingen 15 tons eller 17 tons
skentryck i drivhjulen. Lokets totalvikt dr 75
ton. Den totala motoreffekten dr 2.500 hk
(1.250 hk per motor). Max. dragkraften ar
15.000resp. 18.000kg, beroendepi om adhesionsviktenar 45 eller 51 ton. Max. hastigheten
dr 100 km/tim.
Som redan antytts iro ytterligarc 65 lok av
Da-typen,nir detta skrivesi oktober 1914,under
tillverkning hos firmorna enligt kontrakt med
K.J.S. av hr 1953.Pi dessalok skolaickeblott
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lagren for liiphjulen utan iven lagren for drivhjulpar, blindaxel och koppelstdnger utfiiras
som rullager.
Aven i ett annat sammanhanghar D-loktypens
dndamilsenlighet hdvdat sig under senare iid.
Det giller i frlga om ett okat dragkraftsbehov
for Riksgrdnsbanan,beroendepi den forcerade
malmbrytning som beslutais. De nuvarande
malmloken Oef ha f6r liten kapacitet for de
stora malmtig, som numera behova framfijras.
K. J. S. hade ifrlrgasattatt bestdlla nya mellandelar for Oe-loken for att hoja dessaloks kapacitet med 50 /o.Den ursprungligamotoreffekten
ar 2.90ohk och skulle alltsi for ett tredubbellok
bli 4.350hk.
Di det syntesoldmpligt att nybyggalok av en
si relativt gammal typ, foreslogs frin Nohabs
sida att i stdllet de 21 Oe-lok, som nu finnas,
dvs. 42 halvor, skulle sammanstdllastill 14 st.
tredubbellok och att ddrjiimte skulle anskaffas
nodigt antal dubbellok med hjulstdllningen
1-D+D-1, baseradepi DJokstypen.Detta forav K. J. S., som ir 1911 beslag accepterades
stdllde en del lok, och numera dro dessalok i
trafik. De ha byggtsenligt sammaprinciper som
Da-loken och iro lika dessautom ddri att det
ena lophjulsparet ersittes med ett drivhjulspar
si att varje lokhalva blir S-koppladmed ledarehjul. Motoreffekten blir totalt 5.000 hk, alltsi
ungefdr l0 /o mer dn i ett tredubbellok av typ
Oe. Denna nya loktyp, som erhillit litt. Dm, har
en totalvikt av 762,4ton och en adhesionsviktav
137,4ton. Dragkraften dr max. t2.000 kg. Detta
dr Europarekord for ellok betr. storsta utnyttjbara drigkraft. Max. hastigheten 75 km/tim.
Hjulbasen av kopplade hjul for varje lokhalva
7.400 mm. Den totala hjulbasen d,r 2L.17Omm
och ldngdenover buffertar 25.100mm.
I denna artikel har forut nimnts, att Trafikaktiebolaget Grdngesberg-Oxelosunds Jd'rnvd'gars elektrifiering planeradesredan ir 1941.F,eslut om jarnvd.ganas elektrifiering fattades
emellertid forst ir 1951 sedan regering och
T. G. O. J:s loA t1p Bt, nu under leaerans.Nohabfoto.

Ra. Dessa rapidlok f6. foljande huvuddimensioner:
Totaleffekt....
3 . o o oh k
Max. dragknft . .
15.ooo kg
150 km/tim.
Max. hastighet . .
1.300mm
Hjuldiameter. ..
Boggihjulbas. .. .
2.900 mm
1 0 . 7 0 0m m
Totalhiulbas...
Ldngd over buffertar. . . . . . 14.900 mm
Totalvikt
...... ca 62,4ton

Generald.irektiir Upmarh, Sl, ild modellen au de, nya Rapidlohet (typ Ra).

riksdag medgivit, att jarnvd.garnafortfarande fi
drivas i enskild regi, och att dessforstatligande
silunda ej skall foretagas.Nohab erholl h 7957
bestiillning pi rr st. Bo-Bo lok litt. Bt, vilka nu
dro under leverans.Loktypens huvuddimensioner dro foljande:
Totaleffekt....
3 . o o oh k
Max.dragkraft .
... 20.000kg
Max. hastighet ..
100 km/tim.
Hjuldiameter . ..
1.300 mm
Boggihjulbas. ...
3.000 mm
Totalhjulbas...
1 0 . 8 0 0m m
L 2 i n g do v e rb u f f e r t a r . . . . . . 1 4 . 9 0 0m m
Totalvikt
...... ca
72ton
Loken dro forsedda med sammamotorer och
drivanordningarsom S. J. nya Malok. T.G.O.J.
ha dven bestdllda Ma-lok och Hg-lok i Falun
samt Ublok i Motala. Se foto.
De forslag till rapidlok, som ldmnats till
Kungl. Jzirnvigsstyrelsen,
aktualiseradessommaren 7952, di bestdllning ldmnades till Nohab
och Asea p6,z st. dylika lok, som erhillit litt.
Korgen till ett Rapid.lok ander tilh,erkning aid Nohab.
Nohabfoto.

Loktypen ir avseddfor expresstig pi huvudlinjer men dven for snabbgiendepersontig pi
sekunddrlinjer,vilket dr mojligt p6.grund av det
reiativt lkga axeltrycketca 15,6 ton. Loken dro
enkelaxeldrivna men ha icke hhlaxlar, ehuru
motorernaliksom i dylika fall d.rofast upplagda
i boggiramverket.Kraftoverforingen sker genom
tvdrgiende kardanaxeliill ett kugghjul pLvarje
hjulpar. De bestzilldaloken arc att betecknasom
provlok. De utforas med tvi olika boggikonstruktioner for att fi ett si allsidigt prov som
mojligt. Den ena boggitypeni enlighet med Nohabs forslag, den andra i enlighet med Aseas.
Det forsia loket berdknasbli klart for provkorning i januari 1955. Se foto.
Till komplettering av de uppgifter, som limnats betr. elloken, bor kanske tillfogas nigra
upplysningar berorande den elektriska sidan.
SvenskaStatsbanornaselektrifieringsndt,liksom
de normalspiriga enskilda jarnvagarnasar utfort
for en-fasvdxelstrommed ca 15.000volts spdnning och 1Q/u perioder. Sirskilt intressan[ dr,
att F, M och Ma-loken ha s. k. hogspdnningsreglering, dvs. att den elektriskamanovreringen
sker pi transformatornshogspdnningssida,dir
spdnningen ir lika med kontaktledningsspdnningen, som sagt ca 15.000volt.
Loken iro numera utrustadefor s. k. finreglering, vilket gor att en mjukare igingsdttning erhilles. Detta medfor, att de ryckar eller stotar,
som ibland kzinnaspi ett accelerandetig, elimineratsndr tigen framforas med lok forsedda
med finreglering.
Det ir nu 30 i.r sedanelektrifieringen av det
frinsett Riksgrdnsbanan,
svenskajdtnvd"gsnatet,
Under den forsta hdlften
pk allvar pS.borjades.
av denna tidrymd anskaffadeK. J. S. endasttvi
typer av ellok, ndmligen litt. D och U. Dessa
typer ha dven pi senaretid tillverkats i sin ursprungligaform. Fem Dlok levereradessilunda
1942-7943 och r0 Ub-lok 1949-195A. Under
den senare hdlften av perioden har nio olika
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typer tillkommit vid StatensJd'rnvagar,frinsett
frin enskilda janvdgarna overtagnalok, ndmligen litt. Ha, Hb, Hc, Hd, Hg, F, M, Ma och Ra.
Samtliga baserade pi enkelaxeldriftprincipen,
vilken introduceradesgenom H-lokens inforande
under 1930-talet. Anmdrkningsvdrt nog synes
koppelstingsloken dock ej ha spelat ut sin roll.
Som av det anforda flamg3', har D-lokstypen
alltjimt visat sig vara en utomordentligt eindamilsenlig typ, som i sin moderniseradeform
helt sakert kommer att visa sig lika pilitlig som
den varit i sin dldre form.
Utrymmet har inte medgivit omniimnandeav
nlgra egentliga detaljer. Dock bcir ndmnas,att
samtliga enkelaxeldrivnalok iro forsedda med
rullager & hjulaxlarna utom loken till G. B. J.,
som forsigos med glidlagerboxar.
Det kan ocksi vara av intresseatt ndmna, att
en gammal tanke nu skall omsdttasi praktiken,
ndmligen att utrusta koppelstdnger med rulllager. Denna sak dryftadesmycket allvarligt for
ungefdr 15 ir sedan.Det geillde di frigan om
inte B. J:s lok litt. D skulle kunna forsesmed
rullager. S. K. F. vhgadeden gingen intepittaga
sig ansvaretfor en dylik itgnrd. Tiden var inte
mogen. Men sedanen tid tillbaka har ett Dlok
forsetts med koppelstdngerutrustade med rulllager.
Ldsarenhar kanskeobserverat,att inte sisom
ndr det giillde inglokstillverkningen beritiats
nigot om export av ellok. Anledningen hdrtill
ir helt enkelt att nigon export ej forekommit.
Det betyder emellertid inte att utlandsmarknaden inte skulle ha bearbetats.I utlandet ir emellertid oftast elektrifieringen baserad pi likstromsprincipen.Vir specialiseringpi enfaolok
har medfort, att vi i Sverige,ndr det gdller storre
likstromslok, ejmed frcmghng kunnat hdvda oss
i konkurrensen.
Under senaretid synesdet svenskasystemet
med en-fas vdxelstrom dock omfattas med ett
visst intressei skilda delar av vdrlden dven om
inga bestdllningarkommit till stind.
For fullstiindighetensskull bor dock tilldggas,
att Nohab f.or flerair sedanlevereraten stor del
detaljer for Ub-lok till Norge, och att Falun
under senareir levereratflera kompletta Ub-lok
till Norge och dven till Polen. AB Motala Verkstad har dven under den senastetiden levererat
tre malmtigslok litt. Dm till Norges Statsbanor.
Vad den framtida ellokstillverkningenbetrdffar, kan man endast hoppas, att den fond av
teknisk kunnighet, av forndmlig arbetsskicklig-
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Verh,tygsaerAstad.ens tttdiechAel

samlad. omkring

Gillnan. BofotsfotoTillman,

1954flrs arbetarshyddsliampani
Den av Arbetarskyddsndmnden,i samarbete
med yrkesforbundeninom SvenskaArbetsgivareforeningen och fackforbundeninom Landsorganisationen, anbefallda kampanjen for okai arbetsskyddhar givetvis uppmlrksammatsocksi i
Bofors.
Den 1 okt. holls eti upptaktsmote i Bofors
Samlingshus,till vilket skyddsombud,klubb- och
med flera kalfackforeningsstyrelseledam6ter
\Wahlsteen
och ombudsman
lats. Direktor Axel
Ove Thornberg inledningstalade,varefter brukstjinsteman Bertil Krona, verkmdstare Tore
Holm och svarvareGosta Nilsson talade i resp.
avdelningarsvdgnar. Efter visning av en aktuell
arbetarskyddsfilmavslutadesmotet av sdkerhetsingenjor Gunnar Granholm. Att intressei for
skyddsarbetetdr stort visadesbl. a. ddrav, att
fler dn 100 personersom berdknatskommo till
motet.
Huvudvikten i kampanjen har lagts pi utbildningsverksamhetenoch for detta dndamil
har en brevkurs pi 5 studiebrevforfattats. Breven studerasoch disk.rterasi studiecirklar, av
vilka icke mindre in 40 med ca 6o0 deltagarenu
dro i arbete.Verktygsverkstaden(avd. VV) kom
forst i ging med en vdlorganiseradoch intresserad cirkel.
Propagandafor kampanjenfors f. o. pn minga
sitt, varav alla sdkert dro, eller blivit medvetna.
Bl. a. har 100-talsaffischer - moderna,expressiva och tilldragande for uppmdrksamheten_uppsattspi anslagstavloroch andra platser.
het, av vdrdefull erfarenhet, som samlats,iven
i fortsdttningenskall kunna goras fruktbringande for Nohab och svensklokindustri overhuvudtaget till bitnad fiir land och folk,

Vfltblfisteranliiggnihgen

i Nohabs giuteri

Au IngenjorSZEN REDEKE, Nohab
Ndr Nohab for ett par hr sedanstdlldesinfor
kravet ait hoja produktionen i grijdrnsgjuteriets
renseri hade man att vdlja, huruvida man skulle
anskaffa en anldggning for torrsandbldster eller
en for vitblister. Den forra metoden*innebar
samma och t. o. m. storre risker for silikos och
dammbildning, som det hittills anvdnda sittet
med urslagning och mekanisk rensning. Eftersom alla dessasanitira oldgenheterdro undanrojda vid vitblistring och metoden dessutomger
snabbareoch bdttre arbetsresultat,var det helt
naturligt, att man beslot sig for att nyanskaffa
en v itbldste r a.nld,
ggning.
Anldggningen, som tillverkats av Badische
Maschinenfabriek,Seboldwerk,Karlsruhe Durlach, bestir av foljande storre maskinaggregat
och huvuddelar:
Bll)sterhuset, med aridbord. och regleringsanordningar,
attenAanon
med htigtryckspurnpanliiggning
V
och tillh6rande ledningar och reglage,
Skaksikt,
Slarnpurnp och sI amtankar,

Bldsterhusethar en golvyta pL 5X5 m och dr
byggt av plit pi jdrnkonstruktion. Gavlarna
besti av 2 stora portaf, som lisas med espanjolettlls. Taket ir likaledes utfort med 2 stora
luckor, som kunna skjutasisiir. Gjutgodset,som
skall rensaslyftas in medelst travers. En storre
sektion av ena lingsidan dr si konstruerad, att
det medelst hydraulik dr rorligt i hiljdled. Pi
denna rorliga del dr en man<iverplattform frin
vilken all manovrering sivdl av vattenkanonen
som av vridbordet sker.
I bldsterhusetdr vridbordet placerat i nivi
med det perforerade golvet och mitt pi detta.
Skivan har en diameter av 3 m och en maximal
belastning av 20 ton. For att fi arbetsstyckena
i riitt hojd placeras oftast grova bockar pi skivan. Kraftiga strilkastare, inklddda i skyddskipor, belyser arbetsplatsen.Roret till vattenkanonen, som matas med hogtrycksvatten med ett
tryck pi 75-80 atmosfirer frin pumpanldggningen, skjuter in ca \m i bldsterhuset.I dnden
pi vattenkanonen piskruvas olika munstycken
for en eller flera strilar av varierande diameter.
Kanonens "mynning" ir siledes reglerbar.

Vibrationssikt m. m.
Hela anld,ggningenir installerad i renserilokalen i gjuteriets sodra del, bldsterhusetoch
slamtankar i golvnivi.n, skaksikt och slampumpar under golvet, vibrationssikten over golvnivi.n och hogtryckspumpanldggningen i ett sdrskilt rum.
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Bldsterhaset lir placerut mitt i renserilokalen. Pi lotot synet
portarna i gat,eln och luchorna i taket och manduerplaltforilte,t rid hdger lingsida. Foto frlin trauersbryggan.Nohabfoto.

Arbetsgingen vid vitbldstring dr foljande:
Gjutgodsstycket, som skall rensas, placeras
- i regel med travers uppifrin - i ldmpligt
ldge pa vridbordet. Portar och takluckor
steingas,vattenkanonensstrale riktas mot gjutgodsstycketoch med vildsam kraft spolassand,
BILDERNA:
Inne i blijsterhuset. Vattenhanonen shjater ut't'rdn uiiggen t. h.
iiter axeln pi herr Gastat, Danielsson. Pfr pridbordet dr en
stdrre tarbindetalj applagd.
Herr Gastar Danielsson riAtar t,attenAanonenltin rnaniitterbryggan. ReglageAnapparna till aridbordet synes untler hans
uiinstra hand.
Sanden, sont Aonzner frin slantpamparna, siktas pi denna
ribrationssikt. Retursanden tiJl sand.beredningenskahas lr;rnt
i behfrllarcn i fdrgrtnd.en.
HdglrycLspampanliiggningen, sonz ger 85 atm. trycL.
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SKALFORMNING -

en ny giutrnetod

Au Chefmetallurg
GOSTA LINDH, Wedauerken
Under senaste kriget utexperimenteradesi
Tyskland en ny gjutmetod av en herre, som
hette Johannes Croning. Forfarandet holls
strdngt hemligt och forst efter krigsslutet blev
det allmdnt kdnt. Metoden, som miste betraktas
som ett mycket stort framsteg inom gjuteritekniken, dr patentskyddad och 'Wedaverken har
forvdrvat tillverkningsrdtten for gjutgods i lzittmetall.
\Tedaverken har satt i ging en tillverkning
i liten skala med enklast mojliga maskiner ftjr
att samla erfarenhet om metodensmojligheter
sivdl tekniskt som ekonomiskt.
I princip dr framstdllningen av gjutgods
enkel. Som formmassaanvdndesen mycket finkornig kvartssand, blandad med ca 6 /o f.enolharts. Modellen bestir av ett metallbrdtt, som
dr behandlat med siliconolja for att sand-fenol-

hartsblandningenej skall brinna fast pi. detta.
Brdttet, som dr uppvdrmt till 250o, spdnnesfast
pi en svdnglida, som innehlller den torra sandblandningen. Lidan vdndes upp och ned och
sandenfaller ned pi modellen. Genom vdrmen
frin modellen smdlter hartset i den sand, som
ligger nrirmastmodellen.
Efter omkring 30 sekunderhar man erhillit
ett 5-6 mm tjockt skikt kring modellen och
svinglidan vdndestillbaka i utgingsleiget(skiss
r och bild r).
Det smdlta skiktet, som hdnger fast vid modellen, skall nu hdrdas. Brdttet och sandskiktet
placeras i en elektrisk ugn med en temperatur
av 4oo" och skiktet blir di fiirdigt pi tvi minuter (skiss 2).
Brdttet tages ut och placeras pi en maskin,
som med hjdlp av utstotarpinnar stoter av skalet

Skiss1-3.

ochslut.
Y&tbliisteranliiggningen . .. Forts.
spikar m. m. bort och hamnar pi. golvet. Vattenstrilen har en stark form&ga att trdnga in i alla
hilrum. Ndr en sida renspolatsvdndes arbetsstycket och spolningen, "vattenbeskjutningen",
pigfu tills gjutgodsetdr rent.
Genom det perforerade golvet rinner vattnet
och det bortspoladematerialetner pi skaksikten,
ddr spikar, krokar och diverse material over
5 mm storlek siktas bort. Aterstoden pumpas
upp till vibrationssikten,som har en maskstorlek pi 0,22 mm. Den sand, som blir kvar pi
sikten, skakasned i en behillare och transporteDet material,lera,
ras iter till sandberedningen.
sot, diverse smipartiklar med en kornstorlek
under ca O,22 mm, som passerafsikten, rinner
ut i de oppna slamtankarna dir de fasta par
tiklarna sedimenteras,varefter iiverloppsvattnet

rinner ut i avloppet.Den sand,som tillvaratages,
ir rentvdttad frin damm och andra fororeningar och utgor ca 7O /o av den forbrukade
formmassan.
Genom denna vltbldstermetod, som Nohab
varit forst i Sverige om att introducera.,har
renserietskapacitet betydligt ijkats, dammbildningen i renserilokalen dt obefintlig. Efterrensningen blir ocksi enklare: endastgrader, in- och
stiggjut och fastbrdnda partiklar miste tagas
bort, Silikosriskenir ocksi helt eliminerad.
Under de snart 2 8r, som anldggningen varit
iging, har den fungerat fullt tillfredsstillande
och alla parter ziro ddrfor mycket belitna med
densamma.Det kanske till sist bor ndmnas arr
metoden endast kan anvdndas i metall- och
tackjiirnsgjuterier rnen ej i stilgjuterier pi grund
av den starkare sintringen av fotmmassan.
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1 . Skalfornare Gustat, Tltorsln lfiter briittet lriin
lddan. Det ljusa shalet tiicker nu nodellet.

su)ttg'

2. Sh,tlfornen, ned ilagda kiirnor, liirdig ldr hoptlittning
.ranrt 'fiirdiggjaten d.etalj ur rdt)2lild for'nt.
Her

Frans Arild. Helander gjuter :kalgocls.
\J(edafoto.

frin modellen (skiss 3). Detta skal utgor nu
ena halvan i en gjutform, d. v. s. det motsvarar
en flaskdel i den vanliga sandgjutningen.
Kdrnor tillverkas oi motsvarande sdtt. En
uppvirmd kdrnlida fylles med torr sandblandning. Ndr tillrdckligt tjockt skal bildats, hllles
resten av sanden ur och kdrnan bakas i ugn.
Formen fdrdigstzilles nu genom att kdrnorna
sittas pi sina platseri formhalvorna,vilka sedan
ldgges ihop och fixeras med hjzilp av klammor
eller genom klistring (skiss4, bild 2).
Vid avgjutningen radas formarna upp i en
plitlida. Mellanrummen fylles med krossad
sten, som har till uppgift att bilda ett stod for
formvdggarnavid gjutningen (skiss 5, bild 3).
Efter gjutningen avligsnasdet nu sonderbrinda skalet och sedan behandlas gjuigodset pi
vanligt sdtt.

Skis.r4-5.
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Skalformningsmetodenhar mlnga fordelar.
Godset har mycket f.in yta och mittno ggtannheten dr stor. Di metallen dessutom flyter ut
mycket ldtt i den glatta formen, kan ma,n,i jiimforelse med vanlig sandgjutning,framstilla ett
tunnvdggigaregods. Man sparar pi si sdtt dyrbar metall och kan gora ett ldttare gjutgods. En
annan stor fordel dr, att metoden ldmpat sig
mycket vil for helautomatiseringoch \Tedaverken riknar med att kunna spara arbetskraft i
hog grad. Genom alla dessi fordelar bor ett
bdttre och billigare gjutgods kunna framstdllas.
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Den 13 septemberi ir samladesen skara betrodda mdn vid Knappfors for att begi Knappfors Slussaktiebolagsjubileum. Innevarande ir
ha 100 ir forflutit sedanKnappfors Slussfd,rdigstdlldes och definitivt togs i bruk. Till jubileet
hade inbjudits ett tjugotal personer, vilka pi
olika sitt hade anknytning till slussbolaget.Dir
mdrktes aktieagare,styrelseledamoter,
revisorer,
representanterfor Karlskoga stad, Hembygdsforeningen och Bofors motorbitsklubb, de anstailldai slussbolagetoch ytterligare nl.gra personer, som pi ena eller andra sdttet hade med
bolaget att skaffa. Frimst av alla syntesbolagets
verkstdllandedirektor Helmer Nordqvist. Denne
var dagen till d,raifijrd vit seglarmossa,som satt
kiickt pi sned och som forde tanken till dgarens
djd,rva strandhugg i andra farvatten. Eftermiddagssolengav glans it landskapet, forhostens
fd,rger lyste frAn trid och buskar, hogvattnet
brusade genom forsen och hertig Karls gamla
ek skidade med farfaderligt lugn pi evenemanget.Knappfors visadesig frin sin bdstasida.
Pi. slaget 5 syntes en vit motorbit komma
stdvandenordvart pi Lonnen. Den gled stilla in
i slussenoch i samma ogonblick ljiido kraftiga
hurrarop och tre salutskott dinade precis som
ndr den forsta biten hundra Lr tidigare gled in
i den di nybyggda slussen.Motorbiten lade sig
mot slussvdggen,slussdammenfylldes, vdstra
slussportenoppnadesoch biten gled vidare, vdlkomnad vid slussportenav en vit svan,som sakta
sam den till motes.Ett mdsterligt regitrick!
Besdttningen pi lustjakten steg i land och
I lihhet rned. det ldrsta fatyget, son passerad.e
Knappfors sluss fdr 1o0 dr sedan, hiilsades jubileumsbiten

med. giister aa salulshott och harra-

rop. Passagerareiiro benar E. Arnentan, E. Rotenqtist, E. lYijAander (sAeppare), S. Sohlman,
R. Sohlman och H. Forss.

befanns besti av disponent Evert \Tijkander i
Bofors, direktor Sverre Sohlman i Bjorkborn,
ambassador Rolf Sohlman, kammarrdttsridet
Eric Rosenqvist, kamrer Ernst Arneman och
typografen Helge Forss.Verkstdllande direktoren motade ddrefter si vackert in de fornlmsta
notabiliteterna i den bredvidliggande gamla
smedjan,ddr brasan flammade i dssjanoch tillfdlle gavs att styrka sig en aning mot hostkylan.
Ddrefter besteg verkstdllande direktoren talarstolen och skildrade i kirnfriska ordalag slussbolagets historia, dess glZidjedmnenoch dess
vedermodor,dessfeta och dess magra ir. Han
manadefram mdktiga brukspatroneroch trygga
bergsmdnoch betonadesambandetmellan slussbolaget och den vdrmldndska jdrnhanteringen.
Han pipekade, att bottenldgeti slussningenniddes under andra vdrldskriget, di slussningen
under ett helt arbetsir inskrinkte sig till en enda
farkost, e{r men ett lejon
eka. Men han
vissteocksi foftdlja, att efter kriget slussportarna
iro i flitig rorelse for att slippa igenom turistoch nojestrafiken. Med lycklig likgiltighet for
foljderna framhijll verkstdllande direktijren
t. o. m. med pitaglig stolthet, att slusstaxornai
stort sett icke indrats sedanir 1873.
Si tog jubileumstaletslut och bland iskidarna, som i likhet med salig Hertig Carlshovherrar
litit smycka sig med friska lov frin Kungseken,
ridde en allmin mening, att en si lysandeoration och si expressiva handrorelser endast
jubileumstalar. De andiiktigt lyssiiro herrar Bohlin, Ericsson i Grunbergsdal,

VerAstdllande direhtbren
nande ibdrarna

Arnernan, Karlsson i Vlistra Lonntorp, Sahlin och fri;ken
Fablgren. Stiirre delen ap auditoriet lanns inne i stned.jan.
KonnzunalborgmAstlte Ericson - i lt)rgrunden - Zhdrde sin
I orne rihsdagskollegastal stiende.

ahtiedgaren, bergsingeniir Erland Pebrson i 6stra
Berg, hade en liten ,AtdtAt nzed. rcrhstiillande direAttirens
Aldste

naha t'id .rmed.iansdldiga

lilbanh.

lubileets prominenla ghter. Fr. t'. hetar Eric Ericson, Nils
lYahlberg, Helmer Nordqt,ist, Ragnar Sohlman, L. T. Bohlin,
Ernfi Arnenan, Mauritz Sahlin, Suerre Sohlmaa, Euert IY/ijkander, Axel Wahlsteen, Helge Forss, Eric Rosenquist, Karl
Karlsson, Nils Hallgren, Eric Er)csson, Birger Stechzin och
Pont*s Andersson. Sittunde Birgit Fahlgren, Magda Nordqai-rt, A:trid. Berggren och Erland. Pebrson.

I

snedjan tndtte iubileumrlorogrdf en
bl. a. ArigsarAiuarie StecAzin, bergsmannen ocb aAtieiigarex Karl Karlsson i
Viistra Lonnrorp, direktdr Nordqt'ist ocb

ambassaddrenRolf Soblman.

kunde presterasav en man, som fostrats i den
svenskariksdagensviiltalighet och livfulla debattkonst.
Sedandet officiella programmetvar awerkat,
bdnkadesig deltagarnavid en middag pi Knappforsglrden. Vilsvarvade krdftor frin Knappforsen lyste upp middagsbordet och inom fem roda
sekunder steg sodet mot de liga taken och
fladdrade mellan de levandeljusen.Sedanfoljde
en rad av t^1. Verkstdllande direktoren hdlsade
de ndrvarande vdlkomna och beklagadeendast
att det begrdnsadeutrymmet i Knappforsgirden
ej m6jliggjorde nlrvaron av alla dem, som styrelsen velat inbjuda. Han erinrade ocks6.om det
sorgliga faktum (som ingen av de ndrvarande
fann sorgligt), att moderf6retaget Bofors
mingen glng f.ltt rdcka slussbolageten hjdlpande hand, ndr de ekonomiskaresursernasinade.I

nista anforande spann disponent\ilTijkanderpi
vackdetta tema och forefoll taga slussbolagets
lande finanser med upphiijt lugn. Han fann det
vara i sin laga ordning, att Bofors med sin
materialistiskaverksamhetskulle stodia slussbolaget i dess ideella och kulturella strdvanden.
Ddrpi talade borgmdstareEricsonftir Kadskoga
stad, ambassadorSohlman drojde vid sina ungdomsminnen frin trakten, krigsarkivarie Steckz6n hyllade den virmldndska jdrnhanteringen,
kamrer Arneman och hovfoto grafen Andersson
talade fiir hembygden och typografen Forss
framforde Bofors Motorbi.tsklubbs lyckonskningar till jubilaren. Slutligen gjorde kammarrdttsridet Rosenqvisten djuplodande analys av
bolagetsfinansiella stdllning och skattetekniska
problem, diirvid framhillande det unika faktum
i de svenskabolagenshistoria, att verkstdllande
Forts.pd sid.j0.
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Pi Areshutut aktil ,nalten. C. G. Strom foto. Sr.tlAoronan sedd lrlin Sldhoster. B. Lundgren
foto. - Mor och d.)tter Jtilder(il solf drndrkelten p,i
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foto. -
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i Dilarna. S. Hellstrbm foto.
En .rtilh f/irt pi hiirbretrapprtn. S. Hellstrijm
foto. Krtbbliske pi Nordho.rter. B. Lundgren
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foto.
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NOBDGAN

-

ellt nytt preparat frfin Bofors'Nobelkrut
WILHELM

MARCKERT.

Dr Rear. Nat.

Acetylsalicylsyran framstdlldes for forsta
gingen fu 1853 av den tyske kemistenGerhard,
men det drojde linge, innan man kom underfund med preparatets virde som ldkemedel.
Sedanldnge var salicylsyranssmlrtstillande, febernedsittande och antireumatiska egenskaper
kdnda, men man visste iven, att anvdndningen
av salicylsyravarforcnadmed en rad oangendma
biverkningar. De kdnda tyska forskarna \fohlgemut, Eichengriin och Dreser stotte efter ingiende studier och fijrsok hter ph acetylsalicylsyran,vilken istadkom sammagoda terapeutiska
effekt som salicylsyran,men medforde betydligt
fdrre icke onskadebiverkningar.
Sedan acetylsalicylsyrunhr 1899 introducerades inom medicinen, har den lingsamt arbetat
sig fram till en dominerande st2illning bland
ldkemedlen. Acetylsaliqlsyra i tablettform dr
utan ftekan det mest anvinda av aIIa ldkemedel.
Den forsta specialitetenav detta Imne var Aspirin. som i virt land forekommer under namnen
Magnecyl, Albyl o. s. v.

Eftersom det i Sverige,ja,hela Skandinavien,
saknades en egen tillverkning av acetylsalicylsyra, umgicks Bofors redan nigra ir fore det
sista vdrldskrigets borjan med planer pi att
starta en framstdllning av detta preparat. P6.
grund av att iven en del andra fdr bolaget lika
viktiga eller viktigare uppgifter vdntade pi sin
losning, miste dock fdrverkligandet av planerna
ansti tills vidare. En ny impuls skulle emellertid
snart komma. Ndr det andra vdrldskriget pigitt
en tid, borjade importen av acetylsalicylsyraatt
bli forenad med allt storre svirigheter, och en
mycket allvaiig situation for virt lands likemedelsforsorjninghotade att uppsti. I samband
ddrmed framholls fri.n de ansvaiga myndigheternas sida onskvdrdheten av att en inhemsk
produktion komme till stind. Nobelkrut utokade
di sin forskningsverksamhetpi. omridet, anlade
i snabb takt forsoksanld,ggningaroch uppforde
slutligen en fabrik fiir tillverkning av acetylsalicylsyra. Trots mycket stora svirigheter stod denna hosten 1944 f.ridlg for fabrikation i mindrc

Niir Knappf;ors tubilerade. Forts.
frdnsid.27.
direktoren och den andre styrelseledamoteni
slussbolagetej uppburo nigot arvode for sitt
pifrestande arbete och sina fortjinstfulla insatser. Gisternas tack framfordes av aktieigaren
och 87-irige ildermannen bergsingenjorErland
Pehrson, som pi ett vdrdigt sitt och med ord
som gingo till hjiirtat gav uttryck for den gHdje
och trivsel som alla gdsternakiinde.
Efter middagen bjods pi underhillning. Hovfotografen uppvisade skioptikonbilder av de
gistviinliga Fngbhtar, som forr trafikerade de
stora sjosystemenpi omse sidor om Knappfors
och som representeradeett kulturskede, di kommunikationsvdsendetmer gick i fornojsamhetens
dn i farttokeriets tecken. Direfter framtrddde en
blandad manskor av ll.nga och medellinga
bruksmdn,som med mustig kraft och betagande
charm sjong en aria ur buffaoperan, "Mindag,
tisdag, onsdag". De starka ovationer som foljde
pi detta stimulerade verkstiillande direktoren
att framfora nl.gra solonummer borjande med
den vemodiga singen "Humlan frin Kumla".
Hans repertoar gick dven i ovrigt i den starkt

kinsliga genren och vittnade om att under en
ekonomichefs bistra yta kan dolja sig ett rikt
klappande hjdfta och en human mdnniskouppfattning.
Den gamla bergsmansgirden upplevde en av
sina stora kvdllar. Utanfor brann marschalleri
septembermorkret,minen lyste over vattnet och
hostvinden provade sina krafter i trddkronorna.
Men i buskarna vid dlvkanten syntesen mystisk
person smyga omkring. Vid ndrmare understikning befanns det vara Skatteexperten,som holl
p6.med att skovla krdftbestindet i vattendraget.
Han vlgrade att uppge fingstens storlek men
sig mikta beliten ut, vilket ej ar sL vanligt
bland skatteexperter.
Vid midnatt drogo sig de storsta aktiedgama
tillbaka De iterstiende sigo hdr sin chans och
besloto att yttedigare betunga slussbolagets
budget genom att inmundiga nattkorv och pilsner. Nattsexan slots med en livlig debatt om
den stundande iilgjakten. Och si ldmnade vi
Knappfors, som skimradeblitt i minskenet.
Kr6nikoren
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skala.Ddrmed hade Skandinaviensforsta - och
till dags dato dven enda - tillverkning av detta
viktiga ldkemedelsattsi ging.
Nobelkrut har hittills silt acetylsaliqlsyra
enbart i bulk, sivdl p5,den inhemskamarknaden
som pi. export. Manufaktureringsfrigan, alltsi
frl.gan om egen tillverkning av tabletter, har
varit uppe till diskussion,men av bestdmdaskdl
har man tagit avstlnd frin detta projekt. Diremot har det nedlagtsmycketarbetepi att framstilla nyare och bittre preparat. Acetylsalicylsynn dr visserligen eu mycket svagaresyra in
salirylsyran,men den dr dock en syra, och det
finns en het del personer, som inte til den.
Reaktionenhos sidana Dersonerbrukar besti av
halsbrdnna,magvirk, sura uppstotningaro. s. v.
Preparatet kan inte alls anvdndasav Personer
med magsir eller kroniska magikommor i allminhet.
Nobelkrut introduceradeddrfor for over ett ir
sedan ett nytt preparat, benimnt Nobesal, bestAendeav salicylamid,som inte irriterar magen.
Ddremot har det visat sig, att verkan av detta
aimnedr tdmligen individuell. I minga fall uppnir man strilande resultat, medan i andra fall
verkan d,r for svag. Nobelkrut fortsatte ddrfor
sina undersokningar,och som resultat av dessa
introducerasnu ett nytt preparat under namnet
NOBEGAN.
fulla
NOBEGAN erbjuder acetylsalirylsyrans
effekt men har ej dennas irriterande biverkningar pi magslemhinnan, eftersom syran ar
fullstdndist neutraliseradmed kalcium.
Det dr tant sedan mlnga ir tillbaka, att acetylsalicylsyranskalciumsalt, i motsatstill sjdlva
syran,dr ldtt och fullstdndigt losligt i vatten,och
- vilket dr huvudsaken- att det fordragesvdl
zivenav personermed omtilig mage.Tlvzirr l-rar
Forsknixgschelen, dr A. Dahldn, och ingeai)r P. Fahlandet
uid apparatwen i haloteAnisha 16r:6Asanlliggningen. Bofors'
foto Tillman.

Laboratoriechelen, dr B. at' Ehenstan, Aonrrollerur lableltetna
tid tabletteringsmaskinen. Boforsfoto Tillman.

preparatetocksi en stor nackdel: det 6r mycket
instabilt. Redan pi grund av luftfuktens inflytande sonderdelaspreparatet inom loppet av
nigra timmar till dttiksyra och salicylsyra.Det
dr ddrfor omojligt att Iagra kalciumacetylsalicylatet och iven att tillverka tabletter av imnet.
Nobelkrut valde en annan vdg for att undvika
risken for sonderdelningoch gora det moiligt
att anvinda kalciumacetylsalicylatsom ldkemedel.
Principen for att ni detta mil var ganska
enkel: NoBEcAN-tabletterna innehiller ej
fdrdigt kalciumacetylsalicylatutan kalciumkarbonat och acetylsalicylsyravar for sig. Ndr
tabletternaldgges i vatten, reagerlr dessabida
dmnenmed varandra, vamid det bildas kalciumacetylsalirylat,vilket loser sig omgiende. Det
kinsliga kalciumacetylsalicylatetbildas alltsi
forst di det skall anvdndas.
Man kan kanske fi det intrycket, att preparatet inte liiser sig, eftersomlosningeninnehiller
en del vitt pulver. Detta bestir av vattenolosliga
delar av tablettmassan,d. v. s. dmnen, som dr
nodvdndiga for att forldna tabletterna vissa
egenskaper,sisom hillfasthet, kort sonderfallstid i vatten o. s. v. Huvudsakli gen ar det ffiga
om talk och stdrkelse.Tabletternas friska och
angendmasmak istadkommesgenom tillsats av
en liten mingd citronsyra.
Som sammanfattning kan sdgas,att NOBEGAN-tabletterna har en rad fordelar framfor
De dr ldttlosvanliga acetylsalicylsyratabletter.
liga i vatten, och losningen har en behaglig

Frdmre raden, sittande fu. v.: Fol6e 6:tling, lY/alter Andersson, Rolf Hagquist, Helge Callendal, lYilbelm Karlsson, paul
Wahlstrdnt, Roland Karltton och Kjell Neaelius. I{ellersta raden, stiende ft. v.: Irar Isahsson, Ingtar Dahl, Rune N1ltr.l)n,
Karl-Otto Myrntan, Uno Lundberg, Rolancl Landberg, Helnzer Jansson, Gdsta Karlssott och Stig IYinnerheint. Bakre raden,
st&ende fr. v.: Gd.rlct Strand, Euert Eloussr.tn,Ragnar Strand, Aluar Erik.rson, Le//nart EAull, Knuf Katlsson, Karl St;ihl, Artar
IQlberg, Angelo Pisoni, lohn Forsell och Erik lansson.

yid Boforsverken,Experimentyerkstaden
lO skadefnia a.r
Att en verkstadsavdelninginom svensk industr"i kan uppvisa IO l6,nga arbetsir utan ett
enda olycksfall torde hora till de absoluta.men
desto mera glddjande, sillsyntheterna. Experimentavdelningen (Avd. VE) vid Boforsverken
dr en av de verkstddersom kan stita med detta
- kanskeunika - rekord. Bolagsledningenhar
ocksi uppmdrksammat detsamma och vid en
liten hogtidlighet lordagen den 10 juni utdelade
overingenjor Bengt Stromberg minnesgi.vortill
NOBDGAN.

Forts.frdn fdreg. sida.

smak.De kan naturligtvis iven lijsasi fruktsaft,
t6, lemonad eller dylikt. Tabletterna dr speciellt
limpade for barn, personermed omtiliga magat
och sidana, som har svirt att svilja tabletter.De
resorberassnabbareoch utsondraslingsammare
in vanliga acetylsalicylsyratabletter,
d. v. s. deras
verkan dr bide snabbareoch lingvarigare.

samtliga anstillda p3. avdelningen. I samband
med "jubileet" holl overingenjorStrombergfoljande anforande:
"Det dr tyvd.rrsi, att det inom svenskindustri
de sistairen forekommit cirka 300.000olycksfall
i arbete per ar. Detta betyder, att i genomsnitt
ungefdr var 6:e arbetarc en ging om iret antecknassisom frinvarande pi grund av skada,
S"drageni arbetet eller pi vdgen till eller frin
arbetet.Det dr ddrfor si mycket mdrkligare, att
Trots alla cirkulerandepressmeddelanden
om
nya s. k. "wonder drugs" for de reumatiska
sjukdomarnaoch olika tillstind av smdrtahdvdar
acetylsalicylsyran
vdl sin stdllning som pilitligt
laikemedel.Med NOBEGAN har virt foretag
ldmnat ett bidrag till salicylatterapin,vilket vi
hoppas skall visa sig bli en hi.llbar ldnk i uivecklingenmot allt mera fulldndade ldkemedel.
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(VE) kan uppvisa eit
Experimentavdelningen
-enastiende
fint resultat som att inte pi ro ir
si
ha haft nigot enda olycksfall'
Nigon kanske tycker, att riskerna for olycksfall inte dro srirskilt stora pi avdelning VE, och
si mycket kan man ju gi med pi, ndmligen att
avdelningen inte hor till dem med de stijrsta
riskerna. Men i andra sidan dr den sdkert inte
den med de minsta riskerna, ty det finnes flera
andra avdelningari Bofors, som ha mindre riskfyllt arbete.Vidare inrdknasju i statistikendven
olycksfallenunder fdrd till och frin arbetet,och
i detta avseendedr avd. VE inte olika nigon
annan avdelning. I detta sammanhangkan man
kanskepipeka, att i Bofors olycksfallentill och
frin arbete dro nara dubbelt si mlnga som for
medeltalet i Sverige,och utgiira nara 2o /o av
det totala antalet.

il

Att avdelningen kunnat undvika olycksfall
under 10 ir, med ndra 100.000dagsverkensammanlagt, S,r dd.rf.orvdrt det hogsta berom Lt alla
pi avdelningen,ty for att uppni ett sidant reiultat miste alla vara med och hjalpa till. Men
jag vill sdrskilt pi denna jubileumsdag-gratulera
ingenjor Callendal, som de senaste8 6ren varit
.n"f pa avdelningen,arbetsledarnasamt framfor
allt skyddsombudetHagkvist, som lyckats si
bra. Till var och en pl avdelningen fiu iag p?t
Bolagets vignar framfora ett tack for det utomordentliga skyddsarbete,som nedlagts under de
gilngna 10 iren. Jag hoppas ocksi, att dven i
fortiattningen inga olycksfall skola forekomma.
Sisom ett litet synligt bevis pi Bolagets uppskattning f.fu ia,gnu overldmna till var och en
en liten present, som kan tjdna till minne av
detta jubileum.
SAydd.sombudet Roll Hagquist at'tachades siirsAilt att 6uer'
ingenidr Strdnberg. Boforsfoto Tillman.

Ouerittgenj6r Bengt Strdnberg tackar personalen pi Experinenrtterh.rlarlen ldr deta.r l0 olTck:t'allslria frr och delar ut
tninnesgit,or. Boforsfoto Tillman.

Det gynnsamrna

iigonblieket

I det gamla Atdn fanns en sta't!, rom fiirestl)lldeen ang ntan. Han stod pd tdspetsarnasont
orn han skulle falla franzdt'Pi. fdtterna bade han
aingar och i pannan en stor hd.rlock'Nacken uar
ltelr skallig.
Det beriittas,att en tillresandeforundrad beskd.dadestatyn och det utspann sig foljande
samtal:
- Varfor stfrrdu pd'td.sPetsarna?
- Di)rfor att jag bara ailar ett }gonblick och
niir som helst iir beredd.att lopa uidare'
- Varf dr har d'u uingar pd'f otterna?
- Fdr att uisahur snabbtiag kan komma iuiig'
- Varfdr har du d.enna uiildiga hdrlock i
'bannan?
- Di;rf or att folk skall kunna ta mig, niir de
moter mig.
- Varfi)r iir du skallig i nacken?
- For att ingen skall kunna f d'tag i mig, rtiir
jag uiil kommit fr)rbi.
- Vem iir du di.?'
Iog dr det gynnialnma |gonblicket'
Det grynsanxtna- eller - sornui ibland kallar det - det psykologiskaogonblicketiir icke
obekant 't'iir oss mdnniskor. Vi fdrnimmer i
regel att nu skall det gdras, eljest kr chansen
birta. Det gynnsamrnattgonblicket gi'r ibland
niir
fi)rbi oss. Det gi)ller dtirfdr att Dira sig inse
det iir inne.
Detta iir ni.got for uar och en att begrunda'
lust detta, att tillfhllena skall utnyttias uet ai. Vi
bespararossdock ntyckenm6da om ui liir ossatt
inse att sl i. t ill i det riktiga - det gynnsa.mtnai)gonblicket.
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I)e fiirsta Tidaholmarna
Storiina

prfl

Sondagenden 13 juni startadegranatverkstadens familjeresa i tvi av S. J:s bekvdmabussar
sin utflykt till semesterhemmetpi Storon. Att
resemilet denna g6.ng var sdrskilt lockande
visadesgenom att inte mindre dn ett 70-tal personer hade anmdlt sig som deltagare.Di. Storonastiftelsennu upptagit Tidaholmsverkensanstiillda som medlemmar i semesterhemmet,
var
detta ju ocksi en sporre till det stora intresset.
Avresan gick frin Tidaholm kl. YzB, med
Skovde som forsta anhalt. Dir gjordes ett kort
uppehill for inkop av tobak, choklad och liskedrycker.Sedanfortsattesresan,tills en underbar
bjorkhage foll alla i smaken. Hdr blev det
debarkeringfor en picknick i det grona. Denna
plats pistod glddjespridarenHans Bill vara en
plats for gudar, vilket dock inte hindrade att
Tidaholmsverkarnahade en hdrlig stund under
bjorkarna.
Vid 11-tidenvar vi framme i Otterbdcken,dd.r
stiftelsenspassagerarbitlhg fortojd och vdntade
pi. att fora oss till slutmilet. Overfarten tog en
kvart i ansprik. "En sjoman ilskar havets
vFg . . ." hann dock ni.gra herrar, som var samlade pi. fiirskeppet,med att sjunga.
Vid bryggan p5. Storon motte stiftelsensordforande, Gosta Nilsson, och tre andra representanter for Bofors avd.-styrelse.Undei deras
ciceronskapstdlldespromenadenupp till restaurangen dd,r kaffe med dopp vdntade. Efter
kaffedrickningen hilsade herr Nilsson oss vdlkomna och holl ett mycket intressant foredrag
om semesterhemmets
tillblivelse. Efter detta angenima avbrott samladesvi utanfor restaurangen
for att i s2illskapmed vira nyblivna Boforsvdnner beseden ovriga bebyggelsen.
Att vi var mycket ivdga att besede sex stugor,
som var uppforda for TidaholmsverkensrzikDe fiirsta Tidabolmsoerkarna landa prt Stordn, diir
Nilsson tdr emot. Foto Giista Hermansson.

Gi)sta

Nigra glada Tidabolnare

efter ,rlutad ilppficArlArd p3 Stordn.

Foto Gtista Hermansson.

ning, var ju ritt naturligt, och att vi blev varma
om hjirtat, ndr vi skymtadede smi "sagoslotten"
mellan bjorkarna,dr ingen overdrift att sdga.Att
det ska' bli flera stugor dr ju nigot som vi hoppas mycketvarmt pi.
Vir uppticksfird gick vidare. Vid en Boforssfuga satt tre gubbar och mediterade.De hade
farit ut river "weekenden" for att fiska talade
dom om; det finns gott om abborreute pi grunden. Detta var en mycket trevlig upplysning for
ossTidaholmare, som sedangammalt dr mycket
fiskeintresserade.Detta noje dr ocksi. vdl sorit
for, genom att ett 20-tal ekor finns till forfogande pi on.
Vi besig ocksi det fina vattenverketnere vid
stranden.Hit pumpasvattnet genom en 40 meter
ling ledning, som dr utlagd pi sjobotten.Vattnet renas och kloreras,och tryckessedanut till
hela bebyggelsenpi anldggningen.
Vi blev mer och mer imponerade ju mer vi
fick seoch hora. Det har bl. a. kostat50.000:kr. for att forsla fram fyllnadsmaterial till
platsen, deir restaurangenligger. En stor plaskdamm var snart fardig, dit vaitnet skall pumpas
upp frin sjon.
Klockan blev snart 3 och vi skulle infinna oss
i restaurangenfor middag, och denna avnjdts
under musik fdn hogtalaranlaggningen. Efter
middagensamladesnl.gravid dansbanan,ddr en
trio svaradefor bide gammal och modern dansmusik. En del tog tiilfnllet i akt for att fi sej ett
dopp, trots att det inte var si varmt i vattnet.
Si- iOrftot eftermiddagen snabbt, och vi fic[
tdnka pi hemfdrden.
Kl. 17.30var vi iter samladephbryggan.Hdr
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Rundresa

kring

Yiittern

Lordagen den 12 juni foretog avd. 6tt vid
Tidaholmsverken sin traditionsenliga sdllskapsresa, vilken liksom de tidigare mojliggjordes
genom influtna medel frin skyddspristdvlingen.
Firden gick denna ging runt Vittern i biiJta
tinkbara sommarvdder.Under sing och musik
stdlldes kosan mot Jonkoping, som passerades.
Vid Gyllene lJttern, med sin hdnforande utsikt
ijver Vdttern och bygden ddromkring, gjordes
ett forsta uppehill for frukosi i det grona. Sminingom fortsattes resan till Vadstena, dir resendrerna begagnade tillfnllet att bese Klosterkyrkan.
Si rullade bussen igen och i sommatstaden
Motala intrade en f. d. tidaholmare ombord
och stlllde sig vdlvilligt till forfogande som
guide under en timmes sightseeinggenom staden och dess omgivningar. Bl. a. besigs under
turen Varamobaden och slussarnavid Borenshult.
Under god stdmningi det alltjimt lika tuirliga
sommarvddretgick fdrden si vidare, och man
nalkadesskometropolenOrebro, lordagensfdrdmil. Reso hade pi kommitteradesuppdrag ordnat logi och vil s6rit for den lekamliga vdlfd'gnaden. Gemensamsup6 hade ordnas pi Grand
Hotell och senare besoktes Folkparken vid
Adolfsberg, ddr dansentriddes till midnatt.
Under sondagenbesigs stadensmlnga sevirdheter, bl. a. Orebro slott, monumentalt beldget
pi en holme i Svartin och uppfort av Bitger Jarl
under 1200-talet. Numera rymmer den gamla

t
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passadeTidaholms avdelningsordforande,John
Johansson,pi att i avdelningensoch de besokandes vdgnar tacka for allt arbete, som stiftelsensmedlemmar utrdttat for oss pi Tidaholmsverken.
Si itertriiddes resan mot Tidaholm, ddr vi
intrdffade kl. 9 pi kvdllen. Det samstimmiga
utlitandet var: en underbar dag och mlnga
tacksammatankar till foretaget, som verkligen
gjort nigot for sina anstdllda,vilket det har all
heder av.
TilI slut kanske bor sigas, att resan finansieradesgenom de pengar, som tillfallit verkstaden
i irets skyddspristdvlan.Som reseledareverkade
Georg Hagstrom och Hans Bill.
G, H.
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Gilberl Hellquist och Bengt Stenberg tritdes pii rerln ,'ttttl
Viittern nteu t'6redrog sniirglsarna lrarnl6r utsihten t,id GYI'
Jene Uttern. Foto Inger Zabel.

som alla vet, icke minst viLra
rendssansborgen,
vinner Boforsarna,landshijvdingensresidensoch
Orebro ldns museum med rika samlingar. En
mycket uppskattadrundtur i bussgenom staden
under sakkunnigledning ingick dven i Programmet. Man fick en god inblick i Orebro och dess
historia vad det giillde bide gammalt och nytt.
Sirskilt intressant var stadsplaneringenkring
Rosta-omridet med de s. k. Stjdrnhusen.
Hemfdrden gick over Askersund och Karlsborg, men ett kort uppehi.ll gjordes dessforinnan vid Kvarntorp, dir det imponerandeskifferol jeverket beskidades. Deltagarna nidde
hemstaden omkring midnatt, och man var ense
om, att weekendenhade varit bide givande och
trevlig.
A. ltr/.

Korpserien i fotboll
holmsverken

vid Tida-

Korpserien i fotboll har nu slutspelatsvid
Tidaholmsverken. Serien har i i.r liksom fiiregiende ir omfattatsmed stori intresse.Svarvarna
domineradesom vanligt och stir nu som seriesegrareutan nederlag, med endast en tappad
poiing i sista matchen mot plitslagarna.
Tjdnstemdnnenhar deltagit for fiirsta gingen
i korpserien,men debuten blev ej si lyckad, di
laget hamnade pi jumboplatsen med samma

pii Ilanmarksbesiik
Merlsringarbriider
Vulcans manskor, som i sina led dven rdknar
medlemmar frin Tidaholmsverken,gjorde under en semestervecka
ett besoki Danmark.
Efter t6.gresatill Goteborg var det hrirligt
med den sjotur over Kattegatt, som "KronprinsessanIngrid" litet gungande men fermt, ombesorjde.I Fredrikshavnblev det att byta till ett
tredje samfdrdsmedel,ty deir vintade en turistbuss,som rullade oss over norra Jylland till den
lilla idylliska badorten Blokhus, vars sommarrestaurang skulle bli virt hogkvarter under
vecKan.
Vddrets makter, som sannerligeninte sklmt
bort ossdenna sommar,visadesig riktigt nldiga
denna veckaoch foranledde mhngaljuvliga bad
Segrtnd.e lag i Korplotbollen. Stliende lr. u.: B. Bergstr)nz,
i Skageracks
saltaboljor.
H. lohansson, E. Persson och I Jobansson. Kniistfrende: G.
Att Danmark dr ett yndigt land, och att
Olllan, G. Jan.r.ronocb R, Karlssoz. Foto Gciran Lust.
restaurangenskok var det fullt vdrdigt fick vi
mhnga goda bevis for vid miltiderna. Och olet
podngantal som platslagarna, men med semre
m
inaherrar...aaht.
m6.lkvot. (Det dr ju heller inte annat att v:d:nta,
P5. programmet stod ocks& en utflykt till
si som plitslagare och tjensteman taga ut sig
Aalborg, ddr Nordens till ytan storsta djurpark
pi arbetstiden.)
besigs och beundrades.I en gammal vinstuga,
Aven montorerna startademed ett lag i serien
ddr allt var sig likt sedandet oppnadespa 1600men drog sig ur efter ett par matcher.
talet, smakade sedan ett glas "nunneblod" si
Efter fullbordad serie sig tabellen ut enligt
gott, att det inspireradekoren att stdmma upp
nedan:
en sing pi. sitt hemlandsvilda tungom6.l.Under
Antal
Lag
match. Vunna Oa lorl.
Mel
Poiing
ett besok i stadensdomkyrka framtrzidde dven
S v a r v a r n a. . . . . . . .
I
10
7
1.5
koren med nhgra singer under ledning av direk30- 9
Frlsarna
8
74
3
7-79
7
tor Bertil Vallberg.
Borrarna
I
05
3
Det danskagemytetgjorde det ldtt for ossatt
P l 8 t s l a g a r n a. . . . . .
8
1
8-1t
i4
5
snabbt fi kontakt med virt vzirdfolk och trots
Tjlnstemlnnen.... 8
2
6-74
5
att veckan svann s6.fort, var det som att skiljas
Hogerbacken
ftiln gamla vdnner, di uppbrotteis timma slog.
En del intermezzon p6. grund av spriksvirigheternatog sig endastroande uttryck.
NAGRA BILDER FRAN DANMIRKSRESIN.
Ja, si iterstir endast att trlld.ggaatt hemresan
Della uhrdsbus kunde Tidabolmanza gittetlis inte -fara fdrbi.
ocksi gick via Goteborg, (d. v. s. Trddgirdsforeningen och Liseberg) till hemstaden.
De ltiir sbta llicAorna i Aliuen iir bestdnzt frfrn Tidaholm.
Alla onskar vi snart fi forverkliga de forlean Carlsson aisar sitt sAdna siillsAap drt han ocAsi har
hoppningar,
som vira danskavinner vdcktemed
kralt i arrn. Valljud i strupen hade hela siillskapet.
Paa
sitt:
gjensyn.
"Kolla"
Foto Stig Lundberg.
D-/O

nern sig vi nog, ndr storfiskarna frln Bofors
landade morgonensf&ngsi vid restaurangen.
Men som plister p& siren tog vi en skon
imangerade i Storonastiftelsen.Vdgen dithdn
revansch vid gubbmatchen pi fotbollsplanen.
var inte utan sina besvdrligheter.
Kanske skulle ett givande utbyte av respektive
fdrdigheterkunna etableras.
Sedandet visat sig, att utrymmet pi det forra
jen, med herrar Frisk och
Forstroelsedetal
var
otillrdckligt
vid
Mullsjon
semesterhemmet
i
gjorde beromvdrdainspetsen,
Gosta
Nilsson
och att utvecklingsmojligheternaddr var obeDe tv& underhilltrivsel.
for
gisternas
satser
fintliga, loste Boforsledningenproblemet pi ett
vara
med om, bjod pa
ningsaftnar, som vi fick
bide vdlvilligt och radikalt sdtt. Vid en konferens med Tidaholmsverkenssemesterhemskom- mhngaglada overraskningar.
Till fotbollshistorien hor ocksi, att vi, som
mitt6 utlovadesndmligen hemortsreittpi Storon.
i matchenmot boforsarna,blev utmanasegrare
Vil si.lingt komna,gick det rasktundan,och
vhra
s. k. regeringartill en match pi den
de av
de sex nybyggdastugorna,som nu st&rtill Tidanyslagna kloverdngen hemma vid stugan. Att
holmsverkensdisposition,ar verkligen monsterdenna slutade 9-9*) fir naturligtvis helt tillgilla for sitt dndamil.
skrivasvir strdvanatt undvika alla diplomatiska
Signaturen, som hade turen att fi vistas en
forvecklingar!
solig (! !) veckapi on i sommar, rntygar gdrna,
En vecka ir ju inte nigon sdrskilt ling tidatt det blev succ6over hela linjen. Mest gladdes
rymd, men att den kunde gi si fort, som vir
kanskehusmodrarna,som tack vare restaurangen
forsta pi Stortjn,trodde vi aldrig.
Denna mojligslapp alla matlagningsbekymmer.
Vi tidaholm are ar glada for losningenav virt
het till full avkoppling 6ven for dem, blev er-t
och ser med forvdntan an
semesterhemsproblem
kdrkommen nyhet. Minga menade, att det var
kommande soliga sommardagar.
forsta gingen ocksi de helt och fullt fitt njuta
*) Sittarens anm.: Varfijr inte 6-6? Det skall ju vara
en semestefvecKa.
sex
6verallt.
Att barnen stortrivdesvar inte helier svirt att
*
forst&, de forndmliga anordningarna for dem,
med plaskdamm och lekplats, var fuil garanti
TBY.kornmitt6 i Tidaholm
dirfor. Tyvan var abborrarnalitet svirflirtade
for tidaholmarnash hdr i borjan, men detta tar
Den i Tidaholm nybildade T. B. V.-kommitvi med idmnmod. Vdnta bara tills vi ldrt oss
t6n har under hosten startat sin verksamhet.
knepenl Att det finns ena riktiga luringar i VdProgrammet som gavs ut omfattade 6 cirklar.
Av dessablevo 5 fulltecknade,varfor man kan
Tidaholms segrande lag i triangelnatchen pd Slorijn nellan
pisti att starten blev lyckad. De anstdllda vid
Bnlorr. Katrineholu och Tidaholn. Tabellen:
Tidaholmsverkendro vdl representeradei cirks p e l .2 , v u n . 1 , o a v g j . t , f i j r l . 0 , m a l k v . 3 - 2
Bofors ......
larna. Tidaholmsverkenhar vdlvilligt stdllt lo1-5
Kattineholm. .
,,
,, 2, ,, 0,
,, 0, ,, 2,
kaler till forfogande for en del av cirklarna.
l, ., 0.
2,
I.
..
., 4-l
Tidaholm . . .

Tidahohnsdebut

p& Storiin

c.s,

,,

,.

Foto Evald Johansson

Klipp: Inget rekord
En fabrik i Smiland har anstillt ny verkmdstare. Bland de nyheter, som han infiir, dr ocksi
tidsstudier.En dag blir Jonasvid stdmmaskinen
foremil for hans studium. Att man stod och
rdknade sekundervid tivlingar, det visste nog
Jonas,men detta var val ingen idrottsplats. En
srnulairriterad sdgerhan ddrfor:
- Vad dr rekordet i den l-rdrgrenen di ?
- Det vet jag inte, men inte blir det nigot
vdrldsrekord i dag, det ser jag tydligt.
- Ndnd. Det kan inte bli godkint heller
med bara en tidtagare.
(SIA)
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PERSONAI,.STATISTIK T953
De hdr publicerade 4 grafiska sammanstdllningarna visar den mlnatliga omsdttningen
bland personalenoch antalet anstillda vid varje
minadsskifte under 5.r 7953 f<ir sivdl minadssom timavlonadevid Bofors och Nobelkrut. Den
sammanbindandegrova linjen anger antalet anstdllda, de lodrdta staplarnasovre del antalet
nyanstdlldaunder minaden och staplarnasnedre
del antalet, som slutat under sammatid.
Vad forst betdffar Bofors, Boforsverkenoch
Kilstaverken, har antalet timavlonade, som
f.ramghrav den stigandekurvan L fig. 7, under
iret okat med 153, frhn 4.459 den 1 januari till
4.622 den 31 december.Omsdttningenhar dock
varit betydligt storre och uppgir till ca L5 %.
682 har slutat sin anstillning och 845 har nyanstillts. Bland sistndmndafinnas dock flera, som
arbetat tidigare i Bofors och som iterkommit
under iret. Antalet slutande har varient f.rin
liigst 28 i mars till hogst 146 i augustimed hoga
siffror, 60-70, dven i juni, septemberoch decemberminader. Antalet nyanstdlldahar varie-

rat mellan lagst 33 i maj till hogst 188 i juni,
med hoga siffror, 90-110, dven i augusti och
septemberminader. Denna fluktuation dr vdlbekant frin tidigare ir. Under irets forsta minader ir ldget ganska konstant, sedan sdtter
v6.rensoro in och mi.nga vill ut till arbetei fria
luften. I juni kommer alla praktikanter till
industriskola, verkstdder och metallurgiska avdelningar. Ett stort antal skolpojkar och studerande vid tekniska skolor och hiigskolor anvdnder sommarveckornaatt forkovra sig i olika
yrken med tanke pi fortsatta tekniska studier
eller yrkesutbildningoch dven med tanke pi att
fortjdna litet pengar. Det stora antalet nyanstdllda, som avspeglasi den hoga stapelni juni,
uppvdges silunda av de mhnga, som sluta i
augusti och september.
Ph fig. t har iven antalet yrkesarbetaretillhorande grupp I markerats pi staplarna. Som
synesdr omsittningen bland yrkesarbetarnarelativt liten. Sammanlagtha 51 slutat och 59 nyanstillts eller endast ca 6-7 Vo av den totala

Fig. 1. Omsdttningen bland timaaldnad personal dd Boforsaerken 1953.

tfr--ss

3t/ t2-s3

38

Den minatliga aarialionen bJand Nobelhrilrr lin aalijfiade Personal 19J3.
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omsettningen. Den stora rorligheten faller silunda inom gruppen diversearbetare,inklusive
Draktikanter.kontorsbud m. fl.
For timavlonadevid Nobelkrut, sefig. 2, visar
kurvan en fallande tendens.Hdr har alltsa antalet anstdllda under iret minskat med 69, frhn
1.388 vid irets biirjan tiII 7.319vid irets slut.
358 har nyanstillts och 427 har slutat, vilket
innebdr en betydlig omsittning pi icke mindre
dn 26,4 /6. Antalet nyanstdllda har varit ldgst
2 i decemberoch hiigst 64 i iuni, eller i genomsnitt ca 20-30 per minad. Antalet slutandehar
varit ldgst 19 i novemberoch hogst 67 i augusti
eller i genomsnitt 35-45 i minaden. Omsdttningen visar hdr en annan rytm dn i Bofors och
sommarpraktikanternam?irkasicke si mvcket.
Av de timavlonade som slutat vid Nobelkrut
har 779manliga och 193 kvinnliga,sammanlagt
juats.
372, avskedsinterv

.qI

Orsakernatill att man slutat har uppdelats
i tvi huvudgrupper, dels sidana som direkt och
dels sidana som icke direkt h6ra samman med
arbetet eller arbetsplatsen.I den forra SruPPen
mdrks skdl sisom "trivs ej med arbetet" (skifr
arbetet" - "missnoje med liinen" - "finner
arbetet for riskabelt" - "trivs ej med arbetskamraterna" - "ordttvist behandlad"- "oense
med arbetsbefdlet" - "vill ej gi med pi foreslagen omflyttning" - "overforda till Bofors"
- "tilffallig anstdllning" - "avsked pi grund
av vissa forseelser"samt "uppsdgning pi grund
av arbetsbrist". Samtliga dessaskil iberopades
av ett varierandeantal och av de kvinnliea horde
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49,5%, av de manliga 60,4/o, trll dennagruPP.
Dock iberopades "vantrivsel med arbetskamrater", "ordttvis behandling" och "missnoje med
arbetsbefdl" endast i ett fital fall. Arbetsbrist
tvingade tyvd"rrtill uppslgning av en del kvinnlig personaloch beklagligtvis nodgadesbolaget
dven sdga upp ett antal manliga Pa grund av
vissaforseelser.De ca 4 /o, som overflyttades
till Bofors, lterfinnas givetvis bland de nyanstdlldahdr.
Den andragruppensorsakerhar bl. a. foljande
underrubriker "svirighet att f6"lzimplig bostad"
- "familjeskiil (sjukdom i familien, giftermil,
graviditet, svirigheter med hjzilp till barnen
"dmnar borja egen rijrelse" o. s. v.)" "studier" - "sjukdom eller andra medicinska
skdl" - "vantrivsel i Karlskoga" - "Id.ngtan
tillbaka till hembygden" - "vill se mig omkring" - "tillfallig anstdllning" o. s. v. Skel
av denna art iberopade 50,5 /o av de kvinnliga
och )9,6 /o av de manliga. Att kvinnorna skulle
dominera denna grupp var ju endastvdntat och
de rena familjeskdlen dominerade ocksi hdr.
Glddjande nog kan man konstatera att bostadsproblemet icke var si stort Somtidigare och att
vantrivseln med Karlskoga ir relativt liten.
Ldngtan tillbaka till hembygdenvar ocksi starkarehosdamerna,6,8%, in hosherrarna,7,7%.
Antalet minadsavltinadevid Boforsverkenhar
okat med 77 f.rLn I.754 tlll I.81r, som framgir
av fig. 3. Sammanlagt 151 har slutat och 174
nyanstdllts,vartill kommer 63 som overflyttats
frin tim- till minadslon.Omsdttninqenhar varit

Fig.3. Den minadsaaliinade personalen ild. BoforsaerAen 1953.
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8,6 % av hela antalet anstillda. Omsdttningen
valjerar mellan 4-30 nyansteilda och 7-18
slutande per minad. Hogsta okningen var i
januari, di icke mindre dn 4) fingo minadslon.
Aven betrdffande de minadsavlonademdrkesen
okning i juni och en minskning i augusti-september pi grund av praktikanterna.I juni brukar
ocksi ett antal nyutexamineradeingenjorer nyanstdllas.
Vid Nobelkrut har dven antalet minadsavlonade minskat med 23 ander iret eller frln 464
tiII 443. Omsdttningenror sig hdr inom relativt

smi tal, men uppgir dock till Io /a av hela antalet anstillda. Avgingen har varit tdmligen
jdmnt fordelad under hela iret, ldgst 2 i mars
och november,hogst 8 i februari och april. Under 4 minader, maj, september,oktober och
novembernyanstdlldesendast 1 vid Nobelkrut,
medan i februari noteradesen hogstaokning pi
10, som dock delvis uppviges av icke mindre dn
8 som slutade.
Den irliga omsdttningenbland personalenkan
emellertid sdgas van av normal omfattning.
Bofors visar ligre siffror och Nobelkrut nigot
Forts.pd sid. 48.

Fig. 4. Den ntfrnadsaaliinadepersonalex aid Nobelhrut 1953.
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oUeteraner
stntlansf+
slmslutat
Andersson,Frida Karolina, fodd 22 ianuatt'L887,
slutat 27 febr. L954. Fru Anderssonanstilldes som
vid Bofors i lanuari 1942 ochinnehadedenna
stdderska
sysslatill februari i Frt, d2'hon slutadevid uppnidd
pensionsilder.

Frid'a Andenton
Bofors

S. E. Bi6rn
Nobelkrut

O. E. Eilandsson
N obelkrut

G. E. Gefrert
UVA
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Etnst Arnentan
Bolors

K. A. Broo
Tidabolmsuerken

Karl Forsell
UVA

Hjaltnar Grell
Bofors

Arneman, Ernst, fiidd 8 oktober 1888, pension 1
jriii 1954, anstllldesvid Bofors i mai l9r3 som bokblev i
irallut. och statistikerpi Ekonomiavdelningen,
ianuari 1919 avd.-fijrestindarefcir Efterkalkylavdeloch
ningen,i januari
'1933 1926 chef fcir Affirsbokfdringen
kamrer fcir Huvud- och Kostnadsboki ialnuari
f<iringen.Vid jubileet erhdll han medaJjoch gratifikation ior 33 tiensteeroch rdknadesiledes41 tjdnsteir,
n;ir han avgickmed Pension.
Bjdrn, Sigt'ridEntanuel,fddd 14 febr. 1889,pension
3r i... 1953, ansttilldvid Val5senssig 1!06-1!16
och arbetadedirefter med n&gra kortare avbrott vid
St&lverketi Bofors 1917-1933' Anstilldes sistndmnda
ir pi Byggnadsavd.vid Nobelkrut, kom 1934 till Nct t"tUt"["i 1938 till Ammunitionsavd.,ddr han arbetade tills han pi grund av sjukdom avgick-med fcirVid jubileet erhtill
tidspensionefter ca 44 tidnstelLrfcir
37 tjdnsteir.
han^medaljoch gratifikation
Broo, Karl August, f6dd 5 iuli 1887,slutat 30 sept'
1 januari 1950 p& Tidaholmsverken
1914, anstd'Ildes
som eldare' senaresom grovarbetade
fcirst
han
ddr
arbetaretills han slutadevid uppnidd pensionsilder'
Erland,sson,Otcar Emanuel, fodd 1887, pension
30 seDt. 1954, arbetadevid Bofors 19o6-19L4 p3"
Stlutf*att.t och i Skogen,anstilldes i febr. 1915 vid
Nobelkrut som trdarbitarepi Trotylfabriken, ddr han
stannadetill jan. 1920, di han iter flyttade tiil Stelverket i Bofois. Aterkom titl sin gamla arbetsplatsvid
Nobelkrut 1924, ovefiIyttade L94) till F-avd' som
han tillhcirdetills han avgick med pensionefter ca 43
tiinsteir. Vid jubileet 1946 erhcill han medalj och
gratifikation f<ir 34 tjinsteir.
Forsell, Karl lohan, fddd 19 maj 1887, pension
6 aug. 7954, anstalldesvid divarande Aktiebolaget
UVA' den 16 juli 1934 ochhar hela
Nom"v'sedermera
sin anstillningstid,ca 20 hr, atbetatsom slipare'
Geluert. GustaaElis, fodd 24 dec.1881, slutat 10
'ig>4,'
anstdlldesden 5 sept. 1939 vld Ulvsunda
eirr.
i
Verkstdder,der han arbetatsom filare tills han uppnndde pensionsildern.
Grell, loban Hialmar, fddd 2 juni 1889, pension
I iuli ri54, anstdlldesvid Bofors i juli 1904 som
arbetarei Valsverket,tiverflyttadesom smideshjilpare
i Smedian1907 och kom 1910 till Projektilverkstaden
,o* ,uuru^r.. Blev 1934 skiftfdrman pi denna avdelning och utndmndesi februari 193t till ftirman' Denna
ti6nst innehadehan tills han avgickmed pensionefter
io tjensteir. Vid jubileet L946 etholl han medalj och
gratifikation [& 42 tj'ansteir och nu i &r stora medaljen fdr 50 tjdnsteir'

Hahne, Axel Ernanuel,fddd 13 dec. 1892, pension
1 ian. 1954, anstdlldesi Bofors fdrsta gingen i mars
l9l) p5.Transportavd.Slutadehiir i juni 1917 och
iterkom i april 1918 som monteringsarbetare
i Kanonverkstadenoch arbetadehlr till dec. L953. d& han
slutademed fiirtidspensionpi grund av sjukdom efter
ca 39 tjdnstelr. Vid jubileet 1946 erhlll han medalj
och gratifikation f6,r 31 tjlnste&r.

AxeI Em. Hahne
Bofors

loban Hellnan
Nohab

Hellman, lohan Emil, fddd 22 april 1889, pension
30 juni 1954, anstd'lldesvid Nydqvist & Holm AB i
januari l9L2 och har hela sin anstdllningstid,ca 42
ir, arbetat som ingenjdr och konstruktd,rpi. Konstruktionskontoret.Erhiill medalj och gratifikation fdr 35
tjdnsteir vid Nohabs jubileum 1947.
Hihansson,Anna Carin, fitdd 20 juni L894,pension
I jull 1954. Fru HAkanssonanstdlldesi Bofors i
januari 1924 slsomkorrespondentoch sekreterareoch
har under sin 3O-&rigaansldllningstidtjiinstgjort fdrst
pi Krigsmaterielavdelningen till 1934, ddrefter pFL
Direktionssekretariatettlll 7939 och de senasteiren pi
Byggnadsavdelningens
anld.ggningskontor.Ar L948 erhdll hon medalj och gratifikation fd,r 2) tjdnste&r.

Carin Hdhansson

Iaar Kailsson

Bofors

NobelAr*

Karltton, Iaar Gerhard.,fddd 8 juli 1887, pension
I juli 1954, anstdlldesvid Stilgjuteriet i Bofors 1911,
och arbetadediir iill maj I)24. Overflyttade de till
Ammunitionsavd. vid Nobelkrut, dlr han arbetadetill
uppnidd pensionsilder, di han avgick efter ca 43
tjinstenr. Erh<jll vid jubileet I)46 medalj och gratifikation fdr 3) tj2inste&r.
Klang, GustaaBernhard.,fitdd 2 febr. t8)2, pension
1 okt. 1953, anstdlldesvid Bofors i maj t)26 som
smed i Smidesverkstaden
och hade detta yrke till juni
1949, dL han blev frirr&dsarbetare
pi sammaavd. Blev
telferkdrare pi Verktygsavd.i maj 1953 och senare
verktygsutllmnare i Kanonverkstadensverktygsfcirrid.
Slutade efter ca 28 tjdnste&rmed fcirtidspensionp&
grund av sjukdom. Erhijll medalj och gratifikation
fcir 25 tiinstefu 1951.

G. B. Klang
Bofort

Ernst Linnarsson
Nohab

Linnarsson,Erns Fingal, fddd 11 aug. 1882, pension 16 maj t954, anstdlldesredan ir 1893 vid Nydqvist & Holm som svarvarei Plltslageriet, varifr&n
han senareiiverflyttade till Maskinverkstaden(Avd.
60) som supportsvarvare.
Vid sin avg&ngrdknadehan
ca )6 tjdnste&r och erhdll vid jubileet 1)47 medalj
och gratifikation fd,r 49 tjdnstefu.
Ljunggren, Erik Bernbard, f6dd ) aug. 1.887,pension 1 aug. 1954, arbetadevid Bofors juni 1903-april
1905 som svarvarei Kanonverkstaden.
Aterkom i samma yrke och avdelning i jan. 1910 och arbetadeddr
till maj 1950, deL
han blev avsynarei Kanonverkstadens
avsyningsavd.Nir han slutade med pension rdknade
han ca 47 tjdnstefu. Erhiill medalj och gratifikation
ftir 39 tjiinsteir vid jubileet 1p46.

E. B. Ljunggren
Bolors

Axel Nilsson
Bofort

Nilsson, Axel, fodd 24 aug. 1887, slutat 24 aug.
1954, anstd.lldesvid Bofors i juni 1944 som kolfalare
i Hyttan, dverflyttade i mars L945 som smideshjiilpare
och vdrmarei Smedjan,och d.d.rifdni dec. 1952 som
hjdlpvirmare i Kilstasmedjan.Slutade vid uppntdd
Densionselder.
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Lundstrdm,Hugo Leonard,fddd 17 mai 1892, pension 1 febr. 1954, anstalldesi Bofors i april t914 som
riverflyttade 1925 som
reparatdrpi Reparationsavd.,
p&
avd., varifinmekaniska
kanonverkstadens
fiLre
frin han i mai flyttade tiil Kontrollavd. i samma
syssla.Avgick med f<irtidspensionPe grund av sjukdom efter ca 40 tjdnsteAr.Vid jubileet 1946 erhdil han
medatj och gratifikation ftir )2 tid,nsteln.

I. A. Nordqrist
Bofors

!ohn Ohlson
Nohab

Halaar Nyqaist
Bolors

E. D. Persson
Tidabolmsaerken

)

Fran.r Ernil Persson
Bof ors

*

I.

B, Persson
Nobab

Nordqlist, loel Ansehn,fddd 13 aug.1887,pension
I aug. 1954, anstilldes vid Bofors i aug-.1911 som
snickare i Modellverkstadenoch hade denna syssla
hela sin linga anstdllningstid,43 ?Lr,tills han slutade
med pension.Erhiill medalj och gratifikation fcir 35
tjZinsteirvid jubileet 1P46.
Nyquist,Karl Haluar, fddd 4 sePt.1889,.Pension
t oki. D>4, anstilldes i jan. L9r2 som ritare pi
Konstruktionskontoreti Bofors och utnlmndes i mars
1917 till chef f6r St8lgjuteriet.Denna tjdnst innehade
han tills han avgick med pensionefter ca 42 tjanstelr.
Vid jubileet t9Z6 nottog han medalj och gratifikation fcir 34 tjanstelt.
Ohlson,lohn Robert,fddd 3 april 1889, Pension
L mai 1954, anstdlldesvid Nydqvist & Holm juni
1903 fijrsta gingen och slutadesommarenl9l), hterkom till firman-i febr. 1919. Utndmndestill fOrman
vilken tjdnst han
1 juli 1938 pi Automatverkstaden,
innehadetilli han avgick med pension efter ca 47
tjdnste&r.Vid iubileet 1947 mottog han medalj och
gratifikation f6r 40 tjiinsteir.
Persson,Ernst Daaid, fitdd 13 mars 1887, slutat 3
iuli l%4, ansidlldesvid Tidaholmsverkenden 10
nov.1937 som filare och innehadedenna sysslatills
han slutadevid uppnidd pensions&lder.
Persron,Frans Emil, fOdd tz ian. 1887, pension
1 okt. 1954. arbetade1906-191-6 vid Valisens sig,
sorn di dgdesav AB Bofors-Gullsping. Anstdlldesi
sePt. 1930 som hantlangarei Stilgjuteriet och riverflyttade i fe|r.. L94o som portvakt pi-.Vaktavd' Slutale efter 27 Lrstjanstoch erh<jltmedalj och gratifikation 1952.
Percsotz,
lohan Birger, fddd 29 aug. L886, pension
ht 1927 som pl&tslagarevid
arrstd'lldes
1954,
12 iuni
Nyiqvist & Holms Plitslageri, vilken avdelning han
titititlrt hela sin anstdllningstid,ca 27 ir. Erhijll medalj och gratifikation fiir 25 tjdnstefu1952.
Petterston,Karl lohan, fttdd 17 juni 1887, pension
L aug. L954,,arbetadefrin aug. 1918 vid jordbruket
pi B"oforsherrgird, blev grovarbetareoch kcirarepi
i{ushillsveds?trlen 7934 oih dverflyttadei juni 1951
till Byggnadiavd.ingcentral som eldare.Denna syssla
hade'i-an tills han ilotad" med pension efter ca 36
tjdnsteir. Erhiill vid jubileet medalj och gratifikation
ftir 28 tidnsteir.

)

K. l. Petlersson
Bofors
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C. A. SilfttersParre
Bofort

Carl Arent, f6dd 26 maj 1889, p^en
SilfaerQate,
'r
sion juii 1954, anstdlldesi mars 1935 vid Bofors
som verltygsfilare p& Verktygsverkstaden.dverflyttade
son\konstruktijr till Verktygskonstruki ianuari t\ll
tionskontoret och var, fr&n januari L946 tlll sin avging
vid uppnidd pensionsllder,konstruktdr p& Arbetsstudieavdelningen.

Guttaarson,Karl Aruid, f6dd 1887, slutat 13 sept.
1954 vid uppnndd pensionsilder.Han ansiilldes vid
Byggnadsavdelningen
p& Nobelkrut fu 1935 och arbetadeddr sammanlagtca 17 lLr.

Axel MTbr
N obelhrut

K. J. Ol:son
Nobelfuut

Myhr, Axel Leonard, f6dd 15 nov. 1889, pension
13 nov. 1954, atstd'lldes1902 pi Laboratoriet vid
Nobelkrut, dverflyttade1906 till fabriken i div. arbeten, kom 1908 till Trotylgjuteriet och dZirifrin l9l4
till Ngl-krutavd. Aterkom till Trotylfabriken 1918,
dar han utndmndestill fiirman 1938. Blev 1942 for'
ridsfrirman pi Ammunitionsavdelningen(RAl6) och
innehadedennatjlnst till sin avging med pensionefter
ca 52 tjdnsteir. Erhiill Patriotiska S?illskapetsmedalj
av 2:a storlekenl)28, vid jubileet I)46 gratifikatron
f& 44 tjdnsteir och i dec. 1953 medaljen av l:a
storleken.
Olsson,Karl lulius, fddd 13 okt. 1889, pension30
okt. lgr4, anstdlldesden 1 nov. 1914 som kusk vid
Nobelkrut och tiverflyttade 1926 till personbilarnasom
chauffiir. I juli 1.941blev han fcirridsman pi Centralfcirridet och innehadedennatjdnst till sin avg&ngmed
pension e{ter 40 tjinsteir. Vid jubileet 1946 erhdll
han medalj och gratifikation fcir i2 tjanstelLr.

G. V. Persson
B ol o r s

O. A. Saensson-Bergholm
Nohab

Persson,Guttau Valfrid, fddd 12 okt. 1887, slutat
vid uppnidd pensionsilder3O okt. 1954. Anst?illdes
i
i nov. 1951 som trdarbetarep& Byggnadsavdelningen
Bofors. overflyttades i jan. 1953 till Kanonverkstaden, ddr han ftjrst var krankopplare och sista tiden
stddare.
Saenston-Berghohn,O&ar Adolf, fddd 19 aug.
ir 1906 vid
1887, pension 1 sept. 1954, anstd"lldes
har senare
och
i
Hjulverkstaden
Nydqvist & Holm
iren
(Avd.
60),
de
senare
Maskinverkstaden
arbetatp&
som stddare.Vid 100-irsiubrleet1947 erhtill han medalj och gratifikation fdr 41 tjdnste&roch hade siledes
ca 48 tjdnsteir ndr han avgick.

Oscar TYallin
Nobab

Roben lYicAelgren
Nohab

BREVLAIIA
T ill signaturen " Ot,irs"'
Var vdnlig insdnd namnsedeltill redaktionen.
Vi kunna ej publicera frlgor och insdndare,till
vilka vi ei kdnna forfattarnas namn. Eder anonymitet kommer givetvis att respekteras.
Red.

IYalhn, OscarErnst, fddd i dec. 1882, pension24
luni 1954, anstdlldesvid Nydqvist & Holm som filare
(Avd. 61), dir han
och montrjr i Montageverkstaden
arbetat strirre delen av sin anstdllningstid,ca 35 hr,
som filare och dvensom instruktdrfcir ldrlingarna.Vid
jubileet erh<ill han medalj och gratifikation fiir z8
tjinsteir. Han har varit en mingbetroddfackfcireningsoch kommunalmanoch bl. a. varit ordf. i Verkstadsklubben under m&ngair.
Wichelgren, lohan Alfred Robert, f<idd 23 aug.
redan 1896 vid
1880, pension21 juni 1954, anstd'lldes
av sin linga
har
stdrre
delen
och
Holm
Nydqvist &
i Masom
svarvare
ir,
arbetat
ca
58
anstdllningstid,
Vid
lven
som
planerare.
iren
de
sista
skinverkstaden,
1O0-irsjubileet1947 mottog han stora medaljen och
gratifikation f6r 51 tjdnsteir.
AA
't't

-DIN MEMORIAM
Andertson,Othar Bertil, fddd 6 sept.I92r, ddd 30
juni 1954, anstilldes i maj r95l pi Transportavdelningen vid Kilstaverkenoch arbetaded[r till sin bortging som vixlare och transportarbetare.

Bertil Andersson
Bofors

Berg, SuenSigfrid, fddd 1t juli 1s99, ddd 20 juni
1954, anstdlldesredan 1912 i Bofors som hantlangare
i Kanonverkstaden.Han slutade denna sysslai okt.
1915,arbetadeaug. 1916 till juni 1919 p3'Byggnadsavdelningenoch Stilverket och iteranstilldes i maj
1921 som revolversvarvarei Rcirverkstaden.Denna
sysslainnehadehan n:ir han gick bort efter ca 39 2'rI
bolagetstjZinst.Vid jubileet 1946 erhlll han medalj
och gratifikation frjr 3I tjdnstelr.

Sren S. Berg
Bof ors

Frdjd, Erik GustauAugutt, fddd 9 febr. 1915, dcid
24 iuli 1954, kom till Boforsverkeni mars L952 som
valsare i gamla Valsverket och dverflyttade i aug.
sammair som valsarei nya Mediumverket i Kilsta.

E. G. A. Fri;jd
Bolors

Guttaasson,Erih Haralcl, fddd 1 april 1909, d6d
1L aug. 1954, ansttilldesi maj 1929 som grovarbetare
pi Byggnadsavdelningen
i Bofors och blev i dec.1932
kanonborrarei Kanonverkstadens
svarvaravd.Denna
sysslainnehadehan till sin hastigt timade bortging.
Han erhcill i ir medalj och gratifikation fcir 2)
tjdnsteir.

E. H. Custausson
Bofors

Hahne,Karl lohan, fddd 21 maj 189I, d<jdlo oktober 1954. Anstdlldesden 2 mars 1916 som gjutare i
Stelgiuterieti Bofors, ddr han den 1 juli 1932 tttndmndessom gjutmdstareoch fcirman.Denna befattning innehadehan, n[r han gick bort efter ca 38 h i
bolagetstj2inst.Medalj och gratifikation fcjr 30 tjinsteir vid jubileet L946.

&
'Wy,.
K. J. Hahne
Bofors

l. G. lohannesson
Bof ort

f oltannesson,
lohan Gunnar,frjdd 27 okt. 1910, ddd
19 aug. 1954, arbetademars-maj 1953 som mejslare
och mangansliparei Mek. stilgjuteriet i Bofors. Aterkom i aug. 1954 till F2irdigstiillningsavd.
som diversearbetare.
lobanston,GeorgIngemar, fodd 24 mars1931, ddd
15 september1954 av skador som han erh<illvid explosioneni Hexogenfabrikenvid Nobelkrut, dIr han
arbetade.Han anstilldes pi Trotylavdelningen vid
Nobelkrut i november1953.

I

*

Karltson, Fridolf Natanael,fddd 30 juni 1890, d<jd
vid Boforsverkeni juli 1952
10 juni 1954, anstd,lldes
pE Filtverkstaden.Denna syssla
som verktygsutldmnare
innehadehan tills han gick bort.

G. L Jobansson
N obelArut
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Bofors

Karltton, Stig Erik Lennart, fddd 30 januari t930,
ddd 21 j,rni 7954,anstdlldes19)3 som maskinbyggare
(avd. 79) vid Nohab.
pi Montageverkstaden

Karlsson,GustaaAdolf , fddd 2 apill 1892, d6d 2
sept. 1934, anstdlldes3 mars 1910 i Martinverket i
Bofors och arbetadehela sin l&nga anstdllningstid,ca
Erhcill medalj och gratifi44 ir, pZ dennaarbetsplats.
kation fdr 36 tjdnstehrvid jubileet 1p46.
Kibl|n, Fritz Fabian,fddd 7 nov. 1894, ddd 4 sept.
1954,anstiilldesi Bofors i sept.1930och arbetade,med
nlgra kortare avbrott, huvudsakligensom svarvarei
Kanonverkstaden.
G. A. Karlsson
Bofors

Fabian Kihl6n
Bofors

Larssotz,
Berndt EriA Inguar, f<jddden 18 maj 1906,
d6d den 2 oktober L954, anstdlldesvid Nobelkrut
den 2 maj 1933 som krutpressarei Ngl.-krutavd. och
arbetaded?irtill 1944. Aren I944-L947 arbetadehan
pi flera avd. bl. a. p& Byggnads-och Ammunitionsavd.
Den 3 oktober 1947 kom han till Nya krutbruket, ddr
han arbetadetill sin hastigttimade bortging.
Lundell, GustaaEinar, fodd 6 juni i900, ddd 20
sept. 1'954,arbetadefrirsta gingen i Bofors frin okt.
I9I4-tov. 1921 sorndiversearbetare
i Kanonverkstaden. AteranstZilldcsi febr. som vlrmare i Smedjan och innehadedennasysslatill sin bortging. Erhcill
medalj och gratifikation f<jr 25 tjdnsteS.rL95L.

Berndt Larsson
N obelhrut

G. E. Lundell
Bofors

Nilrson, Albin, fddd 4 januati 1904, ditd 25 apfiL
1954, arbetadevid Boforsverken fdrsta gingen i juni
I94o-marc 1941 son-rgrovarbetarepl Byggnadsavdelningen. Han &terkomi maj l94I och blev di borrare
och svarvarep& Stilgjuteriets grovbearbetningsavdelning och innehadedennasysslatill sin bortging.
Nordin, SaenBertil, fitdd 3 nov. 1927,drid 15 sept.
1954 av skador som han erhdll vid explosioneni
Hexogenfabriken.Han arbetadepi Hdrdverket i Bofors jan. 1948-mars 1952 och anstdlldesddrefter pi
Trotylavdelningenvid Nobelkrut i juni sistndmndair.

Albin Nils.ron
Bofor

Sun B. Nordin
N obelArat
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Ake Nylin
Bofors

Sixlen Selander
Bofors

Nyl6n, Ake Valdemar, fddd 7 dec. 1904, dijd 6
juli 1954, anstdlldesi fefu. L9L9 p& Reparationsavd.
i Bofors sesom reparatrir, utndmndes i maj 1943 tilI
fdrman pe sammaavd. och innehadedennatjdnst, ndr
han gick bort efter ca 35 fu i bolagetstjiinst. Erhrill
vid jubileet L)46 medalj och gratifikation f& 27
tjdnsteir.
Selander, Eaert Sixten Harald, fttdd 8 maj t9o9,
dcid 2 juni 1954, blev i maj 1924 frdsarep3,Kanonverkstadensfrisaravdelning och dverflyttade i september 1941 i sammayrke till Experimentverkstaden,ddr
han i oktober 1945 blev filare. Vid sin bortg&ng hade
han ca 30 tjiinsteir och erhiill medalj och gratifikation fijr 2) ti?instefu1949.
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Lindstrdm, Karl Henry, f6dd 22 april 1907, ddd
i april l94o vid Smedjan r
4 nov. 1954, anstd'lldes
Bofors, der han arbetatsom smideshjilpateoch truckfdrare.
Lund.berg,GustauAlbin, fodd 9 mars 1916, ddd 4
nov. L954, anstdlldesi september1937 p3,Skjutfiiltet
vid Bofors, ddr han hela tiden arbetadesom apterare.

K. H. Liidstrdnz
Bofors

G. A. Lund.berg
Bofors

Saenberg,Gunnar Vilhehn, fddd 15 oktober 1900,
ir 1918 i Smedjanvid
dod 22 augusti 1954, anstd:lldes
Nydqvist & Holm och arbetadedir i flera &r tills han
pi Fcirr&det.Vid
civerflyttadessom materialutldmnare
1OO-irsjubileet1947 erhdll han medalj och gratifikation fcjr 29 tjdnstefuoch hade siledes ca 35 tjlnsteir
ndr han avled.
Alfred Andert, fodd 25 juii 1886, d6d
Saensson,
7 augusti 1954, arbetadefcirstagingen fuen I92l1924 vid Nydqvist & Holm och ddrefter f firn 1927 som
Ar 1952 erhcillhan
plitslagarei Pl&tslageriverksiaden.
medalj och gratifikation fcjr 28 tjdnsteir och riknade

Gust. Vilh. Srcnberg
N ohab

t

{i

Al'fred Saensson
Nohab

Littenutur
Samuel E. Bring: Iteraria Suecana. Bibliografisk forteckning over resor i Sverige fram till
1950. Stockholm 1954.
svenskars&vdlsomutldnningar,
De mnngaresendrer,
som under &ren genomkorsatvirt land, ha i resebeskrivningar ofta givit fdngslande och intressanta
skildringar om folkliv, ndringar, industrier, naturliv
o. s. v. Minga reseskildringarha blivit klassiska,kdnda
och uppskattadeav en stor publik, ex. Linn6s genom
olika svenskalandskap,andraha fiirblivit meraokinda
trots att iven de inneh&ller mycket av intresse. Det
har ocks&m6tt stora svirigheter att finna alla de resendrer,som berestdet landskapeller besiiktden ort som
han m& nu-varahembygdsintresserad
fdr vederbdrande,
amatdr eller forskare av facket, dger det stdrsta intresset.Den fdrteckning,som den ldrde bibliotekarien
Samuel E. Bring nu publicerat, fyller en mycket betydelsefull uppgift i detta avseende.Fcirteckningen,
som ir ordnad kronologiskt, omspenner1000 ir i
tiden, eller frin Egil Skallagrimsonsresai Virmland
8rr944 till nhgra engelskateknologers resa i Bergslagen 1950.
Ett utmlrkt ortsregisteravslutarboken.Ur dettakan
man notera, att Bofors skildrats av 4 resendrer,fiirutom de m&ngasom passeratbruket under resorgenom
Bergslagen.Sddert?iljehar ett 20-tal besijkt,Tidaholm
1, medan Trollhittan, ddr vattenfallet i forna tider
var en av landets,ja Europasstdrstaturistattraktioner,
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siledesca 30 tiinsteir nir han avled.

finnes omndmnti ndrmare200 skildrinsar.Endast
Dalarna,Gdta kanal, Gciteborg,tappland, Skine,
mita sig
Stockholm
ochUppsalakan i dettaavseende
medTrollhdttan.
Verkstadsminnen. Svenskt liv och arbete.
Serieutgiven av Nordiska Museet under redaktion av museilektor Mats Rehnberc. Stockholm
1953.
undersrikningar
av g&ngnatiders
Nordiskamuseets
vdrdefullt
i ett utomordentligt
arbetslivhar resulterat
av egnalevnadsmaterialbestlende
av uppteckningar
minnen, anekdoteroch historier,beskrivningarav
m. m.
verkstdder
och arbetsmetoder
samtbildmaterial
Nlgra av de virdefullaste av de personligaminnesanteckningarnaha redigeratsoch publiceratsi den scrie
"Svensktliv och arbete",vars 13:e del nyligen utkommit. handlandeom minnen f rht vhra ildsta mekaniska
verkstdder.Aven om ingen av de publiceradeskildringarna direkt beskriver vira verkstdder,inneh&ller
den ftireliggandevolymenmycketav intresse.De enkla
och okonstladeberdttelserna
ge ossglimtar onl ncjdoch
fattigdom i hemmen,om ling arbetstidoch primitiva
arbetsf6rhlllanden med ruffiga och kalla lokaler,
enklasteverktyg och maskiner, men dir yrkesskicklighet och ansvar fcir kvalitet hdlls hrigt av en dldre arbetarstam,som dnnu i n8gon min bevaradehantverkstidenstradition. Man mdteri bokenlevandevittnesbdrd
om den enorma omvandling virt samhi.lle genomgitt
under de senastedecennierna.
E. L.

Nobelknut
Anstdlld

GRATU

Bof,ortoerhen
Anstailld

Januari.
L939
2. Karltton, Karl ltar Reinbold, Synare
L932
i. Bilrkmon, Nils Sigfrid, Murare
L95L
7. Dibbern, Ham, Hjdlpmontdr
1939
16. Carl|n, Guttau Hjalmar, Planerare
1929
17. Berg, Henning Otkar, Reparatdr
L7. lY7gstrdm, Klas Eluin, Div.-arbetare
Lg42
18. Hdrdin, Erik Algot, Montcir
L9'T
19. Iansson, lohan Gustaa, Trdarbetare
L:/ )+
21. lantson, Erik Hjalnzar, HdrdningshjZilpare 1 9 4 3
1 9 18
28. Karlsson, Oskar Ragnar, Hdrdmdstare
1933
30. Eliasson, Bertil Vilbelm, Plfltslagare
L93L
30. Lundquist, Otto Hany, Korctruktlr
Februari.
7. Frdman, Gunbild Anna Margareta,
Tempoavsynare 1952
1,929
7 . Karsenius, lohan Holger, Ingetjlr
19rr
1 0 . lobansson,Anna Ingeborg, Stlderska
1 1 . Utter, Karl Entil, Fdrr.8.dsman
r934
1 5 . Bjdrh, Bror Mfrrten, Montdr
1949
1 5 . Karlsson, Gunnar Sigfrid, Stidare
L949
1cr')<
1 6 . Selander,Erik Einar, Arborrare
1 8 . Karlsson, Karl Axel, Svetsare
t920
2 L . Emilsson, Gustaa Emanuel, Avsynare
L942
2 5 . StLhl, Karl Birger Nalanael, Fdnt.dsarb. 1952
28. Fortberg, Suen Runo, Monteringsarbetare 1 9 1 8
Mars.
l. Lartson, loel Natanael, Betare
8. Reinholdsson,Erik Henr!, Avd.-fcirest.
). Maxe, Karl Arne, Ritare
14. Engstrdm, SraenFilip, Smed
1,6. Lundhdst, Bror Eduin Mauritz, Kallslgare
30. lantson, Adolf Louis Reinbold, Verkmdst.
3o. Motsberg, Helmer Rickard, Gjut.-hantl.

1.936
192r
r920
1928
1.946
1.936
1946

Nohab
Januari.
). Siiuilriim, Oskar, Avsynare
7. Tunberg, Knut Erland Georg, Verktygs-

1c)\,

afDorrafe
1937
23. Gastafston,Karl loban Henry, Avl.-kont. 19L9
26. Lundin, Axel Georg, Kirnmakare
1,928

Februari.
4. Hallquit, Nils Vilhelm, Filare
1954
18. Karlston, Karl Gustaf Willie, Tidskrivare 1 9 18
22. Orberg, Erik Herbert, Hopslttare
r927
Mars.
l. Kort, lohan Albin, Kranskdtare
23. Olston, Karl Olof Vihtor, Instlllare
25. Olston, Hemming Ragnaald, Hopsdttare

1c))-7

1927
L937

6r
Januari.
3. Berg-Magnurion, Axel Alfred., Apparatsk. 1P39
L94O
24. Larsson,Algot Mauiar, Brukstj.-man
Februari.
T933
3. EriAsson, Guttaa Adolf , Grovarbetare
lO. Eriksson,Anders Emanuel,Krutarbetare 1949
Mars.
1933
1. lYaerme,Karl Gustau,Fdrman
1C ) r o
). Hane, Guslau Adolf , Krutarbetare

Tidaholncoenlcen

Februari.
L7. Fogelberg, Gustau Allan, Snickarc
Mars.
24. Bill, Hans Alfred, Div.-metallbearb.
28. Tbim, Gustau Erik Valter, Bonoplexarb.

L939
I94o
1954

AVA
Januari.
29. Bdckman,Bror Giista Yngue, Svatvare
Februari.
25. Spira, Richard, Avsynare

1946
I9t2

Wcdaoerken
Januati.
22. Strijmberg,Suen,Handriktare
Februari.
9. Hilding, Bertil, Stlngpressarbetare
Mars.
L3. lonsson, Henning, Plitslagare
24. Axelston, Gxlnnar, Elektriker

194E
19rL
1951
1943

Personalstattstik 1958. Forts.
frdnsid.40.
hogre siffror in vanligt. I omsdttnin gefl Ar dven
den normala avgengen pi grund av dodsfall
eller uppnidd pensionsilder inrdknad. I de
yngre arsklassernafl.r man dven rikna med en
viss cirkulation i sambandmed studier. vidareutbildning, onskan att se andra industrier och
andra liknande skal som en naturlig fiireteelse,
utan att vederborandepi nigot sitt tillhor kategorien "Hopp-Jerkor".
Det mi ocksi.framhillas, att riirligheten beror
endasten liten del av de anstillda timavlonade.
Majoriteten sivdl bland dessa som bland de
minadsavlonadear "stadig" och rdknar ett betydande antal tjansteir. Detta framgfu bl. a.
ocksi av det stora antalet anstdllda,som varje ar
erhiller Patriotiska Sdllskapetsmedalj f.or 21
tjinsteir. Rorligheten omfattar siledes endast en
liten del av personalen. Rdknar man slutligen
bort alla praktikanter och tillfalfigt anstillda,
torde omsdttningssiffranbli dnnu ligre och visa
for svenska industriforhillanden mycket gynnsamma siffror.
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6onszees-

VERI(SAMHETEN
Boforsverken
Forslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrddde den 3 septemberoch hade de v
forslag uppe till behandling. Av dessahade 6
tidigare foredragits och bordlagts for ytterligare
utredning. Kommitt6n beslot att foresli beloningar lt 11 av forslagen, medan 1 skulle omndmnasi B-pilen och 5 bordladesfor ytterligare
provning eller utredning om anvdndbarhetm. m.
De belonadeforslagen iro:
4695 lack Brouthd (VV 24): konstruktion
av centreringschuckfor slipmaskiner (Reg.
5/54).
1528Gunnar Gyllstrom (VK 25): konstruktion
av verktyg f6r demontering av gdngadekonpinnar (Reg. n/5q.
17661Birger Sidgren (MVK 90): anordning for
fastspdnning av svarvstil vid valssvarvning

zt/5q.
(Res.
19321 Kurt loachirn Plagemann (MEK 20):
forslag till forstirkning av tegelinsatsi skdnk

(Res.3r/5q.
20957 SantuelAndersson (MRK): forslag till
forbdttring av konstrukiionen pi skarvstil

( F l e s . 3 z /5 q .
17766 Algot Englund (MVK 21): konstruktionsindring pi valsstol (Reg. n/lq.
17620Helmer Malmberg (MVK 21): konstruktion av stod for got vid ugnsrullbana.
3763 Gottfr. Allan Eriksson(VK 21): konstruktion av medbringare(Reg. 37/54).
19376 Egon Nielsen (KA 75): mdtverktygfor
instdllning av fjdderinspdnningentill 40 mm
automatkanon (Reg. 38/54).

t

21020 Olof Siguard Olsson (MEK): konstruktion av verktyg for ansdttning^v muttrar pi
sviritkomliga stdllen (Reg. 39/5q.
7253 Gdsta Eriksson (MH 22): konstruktion av
fixtur for riktning av skeva plattjdrn.
Ett sdrskilt hedersomndmnandefor ett gott
initiativ, som dock icke sdrskilt kunde belonas,
skulle givas 15680C. G. lansson (MH 22) for
hans fijrbittrade konstruktion av sopskyffel.
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Forslagskommitt6nnoterar ett okat intresse
vid Boforsverken.For
for forslagsverksamheten
ait ytterligare stimuleraintressetkommer en sdrskild broschyratt tryckasoch distribueras.
Lbg
Nobelkrut
Fyra forslag hade inkommit till behandling
vid Nobelkruts Forslagskommitt6ssammantrdde
d e n3 . 6 . 7 9 5 4 .
Av dessavisade sig ett varu i princip detsamma som ett tidigare belonat forslag, varfor beloning nu icke kunde utgi. De ovriga tre ansigs
aIIa vara vdrda beloningar,ndmligen
54839 Richard Perzon,NVA 4: dndring av forfarandet vid aptering av 40 mm spirljusgranater (Reg. 77).
52379 Iuar Hahne, NZN; anordning ftjr transoort av sur nitrocellulosa frin fd,Llornai restiyraledningar till blasken (Reg. 78).
51274 Sten Olsson,NVA 4; stiinkskyddoch utsugningsanordningvid trotylsvarvarna (Reg.

7e).

Erg,
*

Forslagskommitt6nvid Nobelkrut hade vid
sitt sammantrddeden 30 septemberatt ta stdllning till tvi inkomna forslag. Bida ansigos
vdrda beloningar,nimligen:
50120 G. Karlsson (NVN): signallamporvid
kokarna i R 2, som ange om nitrering i R 1
d.r iging eller icke. Hdrigenom behover man
ej avldgsnasig frin kokarna for att kontrollera om pumpning miste foretagas(Reg. s0).
51108G. Helj (NVA): vikverktyg for tzindhattar, varigenom vikningen kan utforas i en
arbetsoperationmot forut tvi. Detta innebdr
ph 5o /o (Reg. st).
en arbetsbesparing
Eog,
*

RBIIAKTIONBN
Nista nummer av B-pilen, nr f- irg. 7955,berdknasutkomma i borjan av mars mlnad t955.
Redaktionen ir tacksam for att fi ev. bidrag
senastden 15 febr.

liI

frdgar-v&rarar

W
Tiiinstemflnnen
sarrrheten

och fiirslagsverk'
r.

I nr 1 au B-pilen 1954 iir ett rpaltutrynxrneuppt.tget med en uppgift att fdrslagen frfrn tjiinstemiinnen
aid Nohab skulle aara tunnsfrdda.Det uar med fata
mLlad i sin nuna signataren tog del aa detta.
Signaturenaiil pAPekd,att det kan uara t3 (liis: eu.)
att ant.tlet f|rclag sont Aommer Ft)rslagsniimndentil.l
del inte iir orouiickandelilet, men d.iiremotatt heruar
"fi)rslagsniimndemiin" iir alldeles fi)r kriwa i detta
atomLldernt tideuara ocb ghrna oill ilimna de flesa
fortlag, sorn ei kan jcimfdras med uiitebomben,utan

Det ligger silunda i sakensnatur, att ersdttningsf Agan, vad betrdffar fdrslag fr&n tjdnstemd.noch arbetsledare,i de flesta fall mlste bedtjmasp3.ett annat
sdft in frir arbetarna.Det fdrekommer dock fall, di
dven en tjinsteman eller arbetsledarebiir belijnasfdr
ett gott fd,rslag.Sedanmars l95L hat vid Nohab frin
dessakategorierkommit in 18 fcirslag,-vatay5 bel<inats. Det behdvervil knappastsdgas,att inget frirslag,
som inldmnats,blivit obehandlat.
per Od.elberg
*

Avliiningsdagar

tugard.

Enl i gt " Sh ogst el egraf en" och " T oi l et t und erriitt el ser"
har det ndmligen (liis: Aan&e) fdreAommit att fdrslag
belt soniAa fi)ljt Linsmanneni Delsbo
Kaerulerande Oumbdrlige Oroar
il.
Rikedom och iira har i alla tider sf orrat miinniskorna
till uppfinningar ocb ft)rbittringar'au olika slag. Vad.
betunffar tjiinstemiinnent aktipa deltagand.ei fdrslagaerksamheten,fdrhSller det tig s3 som alla torde aeta,
Aaen rignatulen Il, att en tjdnstemanicke beli)nasfdr
ett fi)rilag, bur edonomiskt inbringande ft)r fdretaget
det iin iir, onz fdrslaget berdr fiirslagrtdllarens eget
arbettfiilt.
Det iir helt enAelt tjiinsternannenstkyld.ighet att ge
tips till duerordnad utan tanhe pfr ersiittning. Vad. betrnffar kran, s2 bruhar det oita tig i prahtihen, att det
ofta
nSgon annan iin ldrilagsstiillaren som tar fr,
.blir
yg aen,
Sens moral: beldna fdrslag som inkommer frdn
tiiinstemiinnen efter Janzmd aillkor som dem, uilka
hontmer frZn arbetarna.Det Aommerui alla att lnna p3,
N. P,
Soorr

I cirkuld.rm IO74, utslnt i mars 1951, har regler
angivits fcir bedcimningenav uppfinningar, gorda av
tjdnstemin och arbetsledarc.Hdr glller det emellertid
endast patenterbara uppfinningar. Reglerna fcir den
s. k. fcirslagsverksamheten
S.terfinnasi gd.llandeavtal
om f<iretagsnimnder.
Tjinsteminnen och arbetsledarnabidraga givetvis i
sin dagliga glrning med fiirslag till anordningar och
fdrbdttringar av allehanda slag, ftiretaget till gagn. I
en arbetsledaresuppgift miste emellertid ansesingi
att fciresl&fcirbdttringar, &tminstoneinom det omrlde,
som han ir satt att 6vervaka.Mtnga andra tjlnstemin
ha ocksi en sidan stdllning, att det mtste ansesvara
en skyldighet fd,r dem att framkomma med f6rslag till
fiirbittringar.

t9d5

Timavl6nade
Redov.period

1
2

4

6
7
8
9
10
11
l2
I3

Avldningsperiod

1,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74
15
16
17
18
L9
20
21
22
23
24
2t
26

Periodens
omfattning

r/L -r2/1
1.3/r-26/r
27/7 - 9/2
1o/2 -23/2
24/2 - 9/3
1o/3 -23/3
24/3 - 6/4
7/4 -2o/4
2r/4 - 4/,
,/5 -r8/5
19/5 - r/6
2/6 -15/6
16/6 -29/6
30/6 -r3/7
14/7 -27 /7
28/7 -Lo/8
r\/8 -24/8
2r/8 - 7/9
8/9 -2L/9
22/9 - '/rc
6/rc-]9/Lo
2O/rO- 2/71
3/r1.-16/t\
17/tr-3o/11
r/r2-L4/r2
1.5
/r2-31./r2

Avliiningarna
utbetalas*)

19-20/7
2- 3/2
16-17 /2
2- 3/3
16-17 /3
30-31/3
L5/4
27-28/4

rr-12/,
25-26/t
8- 9/6
22-23/6
6- 7/7
2O-2r/7
3- 4/8
17-18/8
3L/8-t/9
14-15/9
28-29/9
12-1.3/rO
26-27 /rO

9-ro/tr

23-24/71
7- 8/r2
2L-22/12

.*) Med reservation fcir ev. dndringar.

Mfinadsavlilnade
21 januai,25

februari,2S marc,22 apil,25

m j,22 jtni, 22 ju,Ii,25 augusti,23 september,
25 oktober,25 novemberoch 20 december.

50

mellanNohabochWeda
Sexkampen
1954
den 4 seplember
au BENCT /OHINSSON,

I
*

t

Nohab

NTedaverkenoch vi p& Nohab biirjade i ir att ta
nappatagmed varandra. Vi reste till Weda i viras
fc;i att tdvla i de sex grenarnaskytte, tennis, schack,
fotboll, orienteringoch varpa,samtfijr att ha vdskorna
fulla av trof6er nir vi kom hern- trodde vi. Det blev
inte sAfcir vi sattesp& plats med siffrorna 3/2 mot zyt.
En lcirdagsmorgoni septemberkom \7edas Sportklubb tilt oss pi returbesok.De hade &kt buss hela
natten och var^lite omskakade,men vid gott humcir.
Ordfcirandeni vnr idrottsfcirening,K. A. Gustavsson, hdlsademotstnndarnavilkomna till Nohab. Efter
denna lilla ceremonivisadevi verkstddernafcir dem.
Sedan&t vi lunch tillsammans.
Klockan tvi bcirjade td:vTingerna.Fotbollsspelarna
sattefart p& ldderkulansi den fkig fram och tillbaka
civerplan, mestmot \7edas mil. Vir center,A. Lantz,
placeiade bollen skickligt i deras mhl fyn g&nger.
ochf<irstakdmpadeom centimetrarna
Varpakastarna
placeringen.Bist lyckadesL. \Tiklundh och J. Larsion, Nohab. God trea blev B. Blomqvist,\7eda.
Stigfinnarna letade med karta och kompassefter
kontrollernasom ej var ldtta att hitta. Nils E. Eriksson
fr&n oss kom i m&l en kafferast (ca 15 min.) fiire
ndrmasteman, som var \fedas gode S. Enberg.
Med lossadeslipsaroch hjdrnanskymtandei oronen
och titveckladehela sin strategisatt schackspelarna
fdrmhga. De flesta av Wedaspelarnahade tydligen
konditionssvagakungar frir efter en tids spel blev de
matta och kunde inte flyttas.
Skyttarna lig, satt och stod upp och skcit efter
konstensalla regler. Hdr hittade \7eda den borttappade melodien och tog till sig segern under hiiftig
skottlossning.
En
Melodien tonadetyvdrr bort i tennisuppg<irelsen.
vinst i dubbel blev trtjstnappeni dennagren.
Sammanlagdaresultatet av dagens tdvlingar blev,
att vi tog fem segrarmot \7edas en.
Senarep& kv2iilentrdffadesvi pi en restaurangddr
Nohab bji;d pe sup6.Underh&llningenskcittesav deltagareur b&daldgren och stdmningenblev den bista
fot alla var glada som fdrstapristagare.
Fdre uppbrottet frarifiirdes gdsternastack till Nohab och dess idrottsforening av lagledaren,Ake Johansson,som iven civerl[mnadeen minnesgiva.
Vir ordf<irandeK. A. Gustavssonsadebl. a. i sitt

De bitda fotbollslagen. lYed'aspelarna i randigtr troior se
gansha behynrade ut. Bredaid d'onaren l. 1t. stir A. Lantz,
Nohab, som spelade in 4 nttiJ. Foto B. Johansson, Nohab.

svarstal:"Jag tycker de dr mycket stimulerandedessa
Man triffar
utbyten med andra koncernmedleffImar.
inblick
i deras
fir
en
och
mdnniskor
nya
och llr kdnna
problem. Det skulle vara rcligt om vi fick utvidga
dessativlingar till att omfatta hela koncerneni likhet
med andra storfciretag.Jag hoppas och tror att vi
genom vZilvilligt bistind fr&n vir arbetsgivaressida
skall komma dithan."
Och en trevlig triiff blev avslutad.

Resultat
i Klubbmatchen\Tedaverken-Nohab den 4/9 1914.
FOTBOLL
lVed.a:R. Ahlberg, G. Berglund, T. Johansson,A.
S. Ldnnqvist,K. Mirtensson,
Bdrring, B. Johansson,
G. Lindblad.
A. Sandstrcim,
G. Dahl, A. Pettersson,
Nobab: G. Engstriim, A. Dufvefors, S. Ericsson,K.
Andersson,H. Andersson,L. Carlander,B. Andersson, L. Bjdrklund, A. Lantz, P.-O. Karlsson, S.
Lundberg.
Resultar:Nohab-\7eda 4-0. Milgcirare: A. Lantz 4.
SCHACK
D. Larsson,\7eda-A. Ekldw, Nohab . . . .
E. Christensen,\7eda-S. A. Eklciv, Nohab
lVeda-H. Liljeblad, Nohab . .
R. Pettersson,
A. Nislund, \7eda-E. Bergqvist,Nohab . .
H. Jonsson,\7eda-8. Berglund, Nohab . .
K. Andersson,lJ7eda-K. Sjdgren,Nohab . .
R. Jansson,NTeda-S. Larsson,Nohab . . . .
Resultat: Nohab-\7e da.5/2-Lty'2.

0-1
1-0
0-1
0-1
r/r-y,
0-1
0-1

Sammanlagt:N ohab-lY eda 5-1 .
En bild au lullstiindig koncenrration. IVeda- och Nohabspelarna ttnd.er schackmatchen.Foto B. Johansson,Nohab.

ORIENTERING
1.
2.
l.
4.
).
6.
7.
8.

N.-8. Eriksson,Nohab
S. Enberg,N7eda
H. Gustavsson,\7eda
R.Eriksson,Nohab
G. Johansson,Nohab
F. Edlund.\reda
P. Andersson.\7eda
B. Alin, Nohab

..
....
..
...

1'.27,34
7.43,1t
t.47,0o
L.r6,27
1.18,29
2.0r,25
2.I8,L9
2.22,00

Nohab
P. R. Johansson,
1 0 . G . F o h l i n ,N o h a b

.. 2.27,00
.. .. . 2.3l,OO

E. Ramsell,\7eda, B. Granqvist,\7eda, P. Evaldsson, Nohab och E. Lennmyr, Nohab, utgick.
Segrare:Nohab.
Av ovanstiendedeltogo R. Alin och E. Lennmyr
utom tdvlan.

Herrar HallerbiicA och C. Larsson, segrande par i tennis, med
herrar Li)nnqaitt och Ablberg, lYeda. Foto B. Johansson,
Nohab.

TENNIS
S.Lcinnqvist,\feda-S. Hallerbdck,Nohab 0-6,
R. Ahlberg, \7eda-A. Nilsson, Nohab 2-6,
\7. Eriksson,\7eda-K. Sahlin, Nohab I-6,
V. Eriksson,\7eda-U. Green,Nohab . . 3-6,
K. E.Jonsson,\7eda-A. Johansson,
Nohab 2-6,
Ldnnqvist/Ahlberg-S. Carlsson/
2-6,
Hallerbiick
\7. Eriksson/Jonsson-A. Johans. . . . . . 6 - 4 , 3-6,
son/L.Olofsson
Resultat: Nohab-\VeM

2-6
4-6
4-6
4-6
I-6
3-6
5-3

6-1,.

SKYTTE
Klar II:
\7eda
1. T. Johansson,
2. L. Serrander,rVeda
3. B. Nygren, Nohab
4. L. Ekelund, Nohab

88
87
85
42

lohn Larsson sig gansAa bister ut, niir ltan :amlade sig till
ett a! segerhdsleni aarpan, Foto B. Johansson,Nohab.

3. K.-4. Aktiv, Nohab
4 . S . J a g e r s t . \r trr, . d u . : . . . . . . . : . . . . . . . : : .

70
69

Klast lV, V:
G. Sahlberg,Nohab
A. Larsson,Nohab
T. Alvdng, \feda
G. Larsson,\7eda
E. Hansson,Nohab
E. Eriksson,Nohab
G. Johansson,\il/eda
A. Lundholm. NTeda

87
87
86
84
84
81
79
72

Sammanlagt:
1. NTeda
2. Nohab

Klass III:
1. H. Norrman, Nohab
2. B. Lindholm, ITeda

....... 643
. .. .. . 625

VARPA
89
78

-flesta
Nohabs och lVedas sAyttelag elter auslutad kamp. De
at, dent, som uisar tiindema, ldr tara lrfrn lYeda. Foto B. Johansson, Nohab.

Indiaiduell cm:
L. \Tiklundh. Nohab
J. Larsson,Nohab
B. Blomqvist, \7eda
R. Sandh,Nohab
H. Andersson,Nohab
Z. Magnusson,\7eda
G. Andersson.STeda
R. Norman, \7eda

757
365
4L2
+))

439
739
777
948

Lagcm:
1. Nohab (\Tiklundh, Larsson,Sandh)
9r5
2. \7eda (Blomqvist, Magnusson,Andersson) Lp2p
KulAastning:
Nohab-\7eda

2-o
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Med iulskinkan

i htigslitet
Ett litet kd.seri i juletid

:'$
,*+.4

:,l'l.ii9,4.:'{3

otn rnatoa,nor och oDartor
fdrr

och nu

Visste Ni, att om Ni eventuellt skulle rika
ld.gga handen pi julskinkan och samtidigt lova
att foreta Er nigot speciellt under det kommande iret, Ni 2ir tvungen att hhlla det loftet. Det
dr ju inte att formoda att Ni kommer att h?ila
i skinkan annat :in for att f6. den att ligga War
pL fatet medan Ni skdr upp den - men pass
upp i alla fall.
Pi hednatiden i Sverigevar ndmligen en ed,
"Frejs galt" avlagd pi julgalten lika
bindande som den i dag d.rpi bibeln. D& inbars
pi julafton den helstektagrisen i gdstabudssalen
och alla mln vidrorde den och avgav loften om
kommande stordid. som skulle utforas under
iret. Och gjorde man inte vad man lovat, var
man inte vdrd att kallas man.
Julgrisen har alltsi gamla anor och representerade ursprungligen den nordiska vintern med
all desshirdhet och morker, samtidigt som den
ocksi var en sinnebild fiir viren och sommaren
med gr6da och skord, pi vilken grisen var
uppfodd.

I

"HiiAenatten",
"Hokenatten" var den ldngsta pi iret och infoll - di som nu - den 2l/22 decemberoch
di firades "Midvetursblotet" och det holl oi i
d.agarnatre.
For oss, sena tiders barn, som ringer tlll affd,ren och koper julmat hektovis och i huvudsak
fardiglagad, ir det ganska lustigt att studerahur
det gick till forr i vdrlden - och det dr dndi.
inte si fofiarligt ldnge sedan.Man fhr vdl rakna
med att mat(o)vanorna till helgerna holl sig
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ganskakonstanta dnda fram till sekelskiftet.Pi
sina hill kanskede innu florerar.
En forteckning frin L800-talet6ver de br6dsorter som ett vdlbfugat bondehemman skulle
ha och det i sidana mingder att det i varje fall
rickte tjver trettonhelgenupptar:
Hitkakebrod, hdstbrod,grovlimpa, siktlimpa,
vortbrod, fdstbrod,vetebrod,saffransbrod,tunnbrod, fint kndckebrod, ri.gsiktbullar, kornbrdd,
"juloxar" (i form av grisar) och helst en julkaka, som bakades i flera avdelningar och vdl
nirmast motsvarar vir krokan.
Dessutom miste finnas korvar, syltor, kott,
fldsk, lutfisk, pepparrotskott,olika slagsgr<itar,
som its med sylt, sirap,socker,salt och ett flertal
andra kryddor, kakor och bakelser.
For de torstiga skulle finnas olika slags ol
och naturligtvis brinnvin av alla sorter och
styrkegrader.T. o. m. for barnen bryggdesspeciellt brdnnvin, och om man betinker de supseder,som forr i tiden hirskade i virt land, ftistir man vdl att barnbrlnnvinet inte var av det
alldelesoskyldiga slaget.
F6r att inleda kalaset doppades i gryta d. v. s. i spad av olika slags kott. I de fattigare
hemmen, ddr inte tillgi.ngen till sovel var si
god, doppadeshelt sonikai brdnnvin.
Men innan man kom si. lingt som till julafton, var det pfi. landet dnnu besvirligare att
komma till rdtta med forberedelserna.Slaktdiur
skulle godas upp, mjol skulle miltas och fisk
torkas.Att stopa ljus horde ocksi till och djuren
skulle ha extra forning. Och inte bara djuren, pi
sina hill i Norden ansiss att iven trid och

drbevaratsochhdr kommer nyirskalaset'di man
hdmtade krafter till det biirjande irets modor
medelst f ol j ande ganska stirkande antattningat :
stekt kokott med s. k. puder, det vill slga fint
sondersmuladetorra honungskakor,lumber, ett
slagsblodpalt, villebred med sod, d. v. s. soPPa
Under helgen stod dorrarna oppna och varje
eller spad, skinka, bringa, nyrokt fi.rkott, fdrskt
besokandeskulle rikligen forpldgas,annarskunkokott, saltat kokott, juvet, nyrokta feta kottkorde ofdrden komma. Girdshunden lostesfrin sin
var, smistek,hare, rl'djur, unghiins,jirpar, svinkoja och fick komma in i huset, och varie gdst
stek, duvor, dggost eller ostkaka samt gammal
skulle ge hunden en bit brod. Om di hunden
ost
med frukt.
inte tog emot br6dstycketinnebar det att givaren
Men innu mer borde det ha vattnatsi munnen
skulle do under det ir som kom. (Det gillde
att
si
dem som fick vara med ndr samma middag
gdsterna,
pi
alltsi att hora till de tidigare
efter den matsedel, som bdr 6vergrdtten.)
ierverades
hunden inte hunnit bli alttfor mitt och
"Annorlunda
p& iistgotavis", och lyder
skriften
Ld'ngretillbaka i tiden, pi r6oo-talet,gick det
"Grovstek",
d. v. s. oxstekoch pastejer,
silunda:
lustigitill dven mellan helgetna och hdr foljer
grytstek, kokott med salt spad, lumber, stekta
en kort beskrivning - men nog si milande
fyllning, hela hons med "bigot", pL'
av hur herremdnnen tillbringade sina arbets- gass med
fhgLar med utslagen stjdrt, id'rpar, duvor, och
dagar.
sm6rmos,bakverk i form av borgar, trdd eller
djur, struvor av russin och mandel samt bakade
Riksrd.detoch Kristian IV.
rdtter och dggost.
Ett danskt riksr&d, Esge Brock, forde nogFor att hogtidsutspisningenvar sL passrikligt
granna anteckningar om hur mycket hans
tilltagen, behoverman for den skull inte tro att
konottg, Kristian IV, drack pi gdstabuden.DdrmathXllningen till vardags var sL mycket enkvid hai herr Esgegltt si lingt i samvetsgrannhet lare. En vanlig middagsmatsedelupptog t. ex.
och pliktkdnsli mot eftervdrlden, att han med
skinka,unghons,stekt kokott, villebrid med sod,
ett eiler flera kors sokt angiva rusetsgrad' Han
inbakat villebrid och lammkott med sod. Som
beskriverKristians vistelsei Bergen hr 1604 p?t
en liten kvillsvard intog biskopenovanpS.denna
foliande kortfattade, exakta sdtt:
torftiga middag nigot fdrskt kijtt med salt spad,
"Den 16 juli gingo vi pi ridhuset med Kungl'
hela hiins med sod, dpplemos,svinrygg, klendt,
Maj:t att f6rhora rdttssaker.Samma dag voro
hiins- och lammstek samt kakor och iggost.
Kungl. Maj:t och vi andra ldnsmannensgdst' X'
Romerskt frosseri.
Den 17 voro Kungl' Maj:t och vi andta
bispensgdster. Drack i^g PFtkapp med Kungl'
Den romerskaantiken var inte heller alldeles
Maj:t. XXX.
frimmande for bordets njutningar. En saftig
Den 18 voro vi Kungl. Maj:ts gdster.XXX'
skildring frin den tiden finner man i "TriDen 20 voro Kungl. Maj:t och vi andra borgmalchios Gdstabud", ddr det bl. a. heter:
mistares och rids gdster.X. Sedansammaafton
"En anrdttning bars in, som i sjdlvaverket sig
kommo vi ut i staden och voro bide hos Jdrgen
mindre imponerandeut in vad vi hade vdntat
Friis och Mogens Gjo. XXXX.
oss.Det vir ett runt underlag med djurkretsens
Vir Herre bevareoss!"
tolv tecken ordnade kring randen och over vart
Det dr inte utan att man forstir sucken.
och ett av dem var det upplagd sidan mat, som
passadei stycketddrmed. Over viduren lig det
Biskop Brask.
vddursdrter, over oxen ett stycke oxk6tt, over
Yar
tvillingarna testiklar och njurar, over kriftan en
lappen
han
med
Biskop Hans Brask
Han
krans, 6ver le1'onetfikon frin Afrika, over iungju pi l:Oo-talet en mdktig man i Sverige.
.rruik"tolik, men satte sig helt elegant over de
frun livmodern av en ungsugga, tivet vigen en
vig med en varm thrta i ena skilen och en annan
avlagdakyrkoloftena om fattigdom, kyskhet och
bakelse i den andra, over skorpionen nigra
lydnad och pi sitt slott Munkeboda levde han
skorpor, over skytten skogsflgel, over stenbockriisliga.
ken tn hornkrabba, tiver vattumannen en gis,
Nlgra matsedlarfrin hans fester har som tur

vaxter hade behov av omtanke och forpldgnad
under julnatten. I Norge t. ex. lever dnnu seden
atthdlla ol och mjolk iiver trddrotterna kvar och
hir forekommer nog fortfarande att tomten fir
sin grottallrik utsatt pi trappan pi julafton.
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over fiskarna tvi havsbarber.I mitten lig en
honungskakapi en gron grdstorva. Ndr'vi nu
smitt misslynta skulle gripa oss an med dessa
tawliga amdttningar, ropade Trimalchio: "Nu
skall hdr 2itas,tycker jag." Ndr han sagt det
hoppade fyra dansmdstarefram under musik
och lyfte av hela overstycketpi serveringsstdllet.
Di fick vi se dirinunder feta kapuner och soiuver och en hare i mitten och i de fyra hornen
slgs smi lddersickar, ur vilka det rann ldcker
och kryddad sis over fisk, som simmadeliksom
i en kanal."
Annu ett serveringsstillsattesf.ramph bordet
med ett vdldigt svin. Trimalchio betraktadedet
allt nd-rmareoch utbrast: "Innanmdtet dr inte
borttaget, kalla genast in kocken." Kocken tog
kniven och skar forsiktigt hil i svinets buk pi.
bida sidor. Genastvidgade sig oppningatna for
trycket och dir ramladeut polsor och blodkorvar'
Ett begravningsgillefrin samma tid beskrivs
si hdr:
"Forst fick vi gris, kransad med smikorvar
och omgiven av sot pastej och inkrim av hons,

Den kyliga och regnigasommarenstimuleradetydligen till innesittande och intellektuellt arbete snsom
korsordslcisning,ty ett mycket stort antal ld,sningar
hade inkommit vid tevlingstidensutging. Red. hade
f6ljaktligen en betydandehog kuvert att g& igenom.
Frdken Barbro Berggren, avd. EPI, Bofors, hjiilpte
att draga kuverten med de vinRedaktionskommitt6n
nande och rltta ldsningarna.Prislistanblev f<iljande:
I. pris: Ingenjdr Yngve Carlsson (s0230), avd.
KKM, Bofors.
II.

,,

Herr Edwin Ohlsson(81396), avd. EDX,
Bofors.

III.

,,

VerktygsfilareC.-O. Aibeman (5162), Tidaholmsverken.

Kommitt6n beskit dven att utdela 7 st. trcistorisoch
dessatillfdllo:
Mil.-mdst. Gottfrid Johansson(80848), avd.B, Bofors.
Ing. Britta Nygren (75585), avd. NZL, Nobelkrut.
Ing. Uno Erhage (81531), avd. KKH, Bofors.
Ing. Harri' Sam6n (80452), avd. KKU, Bofors.
Kont. Folke Edstrcim(7t1o7), avd. NEE, Nobelkrut.
Svarv.K. V. E. Ringstrrim(2019), avd.VK25,Bofors.
F6rm. Adrian Karlsson (76316), avd. NB 5, Bofors.

*

-

Jadet var da d; och glad och tacksam
flr man vdl lov att vara over att den tiden dr
forbi. Skulle det mot formodan vara nigon som
orkar tdnka pi julmat, efter att ha ldst igenom
det hdr, si kan vibara hoppas att han eventuellt
kan komma pi nigon matid6 till helgen - men
tdnk oi kalorierna.

SOMMARKORSORDET

li
JT

*

fortraffligt tlllagat, och si brod av vete med
kli, som jag tycker mer om in det vita. Ndsta
riitt var kall pudding med ett utmdrkt spanskt
vin, blandat med varm honung. Av puddningen
Zt ja"ginte en smula,men med honungensmorde
jag mig ordentligt. Runt omkring lig drter och
bonor och notter efter behag och ett dpple for
var gdst. Pi ett sidobord serveradesbjornstek
och jag et minst ett skilpund och det smakade
alldeles som vildsvin. Och di bjornen dter mdnniska, varfor skulle inte mZinniskandta bjorn ?
Till slut fick vi mjuk ost i vinmust och en sndcka
var och styckenav inkrim och lever i smi koppar
och dgg i skal och rovor och senapoch kompott."
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1964

Vi be att fn lyckrinskapristagarnaoch tacka alla
deltagare- av poststimplarnaatt dcimafrin sarntliga
fdretag inom koncernen- fdr visat intresse.Ndsta
ti.vling blir "Julkriss-krosset".Lycka till med det
ocksi !
Redaktionen

I

Biiirkborns

Fackf tirening

byter representant
i Redaktionskommitt6n

Arnc Gillberg

Arne Gillberg, som alltsedan B-pilens start
7946 tillho rt Redaktionskommitt6nsisom rePresentantfor Bjorkborns Fackforening,utndmndes
den 1 sept. 1954 till forestindare for Folkets
Hus i Karlskoga och ldmnadei sambanddirmed
sin mingiriga tjdnst sisom fackforeningexpeditor och foljaktligen ocksi Redaktionskommitt6n.
Till hans eftertrddaresom expeditor,dvensom
representanti Redaktionskommitt6n,har Fackforeningen valt rormontoren Karl Andersson.
Herr Anderssonhar varit anstdlld vid Nobelkrut sedan april L934. Han arbetade pi olika
fabriksavdelningartill 1.945,di han overflyttade
till Rorledningsverkstaden(NB )2). Han har
ocksi varit mycket verksam inom den fackliga

Karl Andersson

rorelsen, bl. a. sisom ordforande i Yrkesklubbens styrelse,ledamot av Fackforeningsstyrelsen
sedan1951och sedansammair iven sekreterare
i Kadskoga Arbetarkommun. Bland hans kommunala uppdrag mi ndmnas ledamotskapenav
och Taxeringsndmnden.
Pensionsndmnden
Redaktionskommitt6nsovriga ledamoter vili
nu tacka Arne Gillberg for ett mycket gott och
angenimt samarbeteunder snart fullbordade 9
S,rghngar.Vi onska honom all lycka och framgLngp?thans nya ansvarsfullapost.
Samtidigt hdlsa vi Karl Andersson vdlkommen i vir krets och iro overtygadeom ett gott
samarbeteunder kommandeir.

Karlstad 1951. Nermans Trycksaker94375
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CHUCKAR och

DORNAR

rned,BOFOBS
garunti
fiir
ktsuliteten,

qhffiffi

Fiir Bofors egen precisionstillverkning krdvs verktyg av
hiigsta kvalitet - en kvalitet, som kommer iiven Er tillgodo, niir Ni kiiper Boforsuerktyg.
Bofors chuckartillverkas
i 6 storlekar med splnnomriden {rin 2 mm upp till 40 mm. Chuckarna tillverkas
med endast en konisk hylsa samt cylindriska insatshylsor.
Den koniska hylsan iir monterad i en muttLr, som skruvad pi chuckkroppen giir chucken klar att anv6ndas ftir
den stiirsta frisdiametern. Om {r[sar med mindre diarneter skall anvii.ndas,skjutes nflgon av de cylindriska insatshylsorna in i den koniska hylsan, som alltse aldrig
behtiver bytas vid iiverging {rin en {rlsdimension till en
annan. Frlsbyte kan ske snabbt, endr muttern inte behiiver giingas av utan endast lossas.
Bofors dornar tillverkas i ett flertal olika typer och
storlekar, som tecker praktiskt taget alla fiirekommande

behov. Andfriisdornarna tillverkas med en ny ftirblttrad
anordning Iiir {rlsens fasthAllning. En bricka och en
skruv med inviindig 6.kant utgiir den enkla och efiektiva Iastspiinningsanordningen.

AB BOFORS,Bofors
STOCKHOLN'I
Tel. 23 44 80.

GOTEBORG
Tel. l? 61 60.

MALMO
Tel. 382 10.

OREBRO
Tel. 24L25.

ESKILSTUNA
Tel. 37740.

Karlstad 7954. NermansTrycksaker94375

AB N. O. RONNE, SUNDSVALL
Tel. .55850.
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MeddelandeangiendeB-pilen nr 3
De siv5l redaktciren,Egil Lcinnberg,som herr Gcista
pi grund av sjukdomvarit
Andr6e,Reklamavdelningen,
tjiinstledigastcirredelenav juli-september minader, kan
nr 3 av B-pilen icke utkomma i planerad tid, omkring
r oktober. I samrid med Bolagsledningenhar derfcir
beslutats,att n5stanummer skall utkomma som dubbelnummer 3-4 omkring r december.
sammantrldenunder
Referat frin Fciretagsnlmndernas
tredje kvartalet, tillika med ftirteckningenciver 50iringar under fiarde kvartalet rg14, tryckasseparatoch
distribuerassnarastmcijligt under oktober minad.
Redaktionskommittdn.

Trycksaker94376
Karlstad1954, Nermans
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REFERAT

Fiiretagsnflmndernas sammantriiden
3: e kvartalet

Bilogonr , ,,, @*,

1954

nr 3-4 ' 1954

t

hel del industrier,kanskei ftirsta hand motsvarade inkomna bestdllningarna
textilindustrin,di man ndmligentorde for civila stilprodukter ett vdrde om
Fciretagsnimndenvid Boforsverken kunna f<ir dollar inkdpa billigare tex- ca 28 milj. kr., mot blott ca 22 mili.kr.
fdr sammatid under fiireg&endeir' De
hdll under ordfdrandeskapav d'ispo' tilvaror utomlandsdn inom landet.
nent Ettert Wijkander onsdagenden
Sedan den L augusti i ir har det inneliggandebestdllningarnaftir civila
8 september1954 sitt tredje ordinarie varmvalsadekvalitetsst&letkommit att produkter uppgi per samma dag till
omfattas av Montanunionen. Detta ia 33 mili. kr., eller till ungefiir samma
sammantrddefcir 8ret.
seinnebdr, att inom den gruPP av sex vlrde som vid F6retagsndmndens
ldnder,som tillhdra nimnda union, re- naste sammantrddei juni. Det mi
Kon junktariliget.
der tullfrihet fdr det kvalitetsstil, som ndmnas, att de ftir samma Produkter
inlevererasfr&n det ena landet till det inneliggande bestdllningarna under
Disbonent lYiihander framhcill
dndringar
andra.Ett litet undantaggiiller betr?if- ndmndatidsperiodfiiregiende ir blott
stcirre
att
nhgra
ledningsvis,
valsverksi koniunkturbilden inte fcirekommit fande Italien, som fortfarande tilldm- utgjorde ca 20 mili. kr. Fcir
inneliggande
uppgingo
produkterna
unionslintull
emot
par
ringa
en
icke
senastesamsedanFciretagsndmndens
Per den 11 augusti
mantrddei juni. Inom s&vdlVdsteuropa derna.Alla de ldnder,som inte tillhdra de bestZillningarna
kr.
mot ca 9 milj. kr.
4
milj.
ca
som U. S. A. r&derallt fortfarandeen Montanunionenmiste i vanlig ordning ttll
siffror [ro f6r
Motsvarande
land
1953.
respektive
som
de
tullar,
edagga
hcig konjunktur, iven om icke nigon
kr.
mot 2 milj. kr.
4
mili.
ca
vissa
I
gjutgods
utit.
tilldmpar
unionen
inom
Sysselsittegentlig hirgkonjunktur.
ca 21 mili.
allt
slag
av
frjr
smide
ni.rg.n dr mycket god i ndmnda ldn- fall ha dessatullar dven hdits under iamt
1953.
ml|j.kr.
mot
ca9
kr.
tullarna
tyska
ha
de
Silunda
der. Prisniv&n synes fcir nlrvarande sistatiden.
Den vid fiirra Fdretagsndmndssamvara n&sorlunda stabil f<ir de flesta fcjr st&l hoits fr&n B till 9 /o. Ett set'
viktiearJ artiklar och varor. Det dr att skilt kapitel utgdr Frankrike i detta mantrddetomnimnda utflyttningen av
j ans vdrmebehandlingsavdelmdrk-a, att trots den mycket livliga sammanhang.Frankrike tilldmpar nim- hej arsmed
linder
gentemot
fortfarande
4.,
fortskrider planenligt.
S.
ligen
Kilsta
U.
till
i
ning
investeringsverksamheten
st&lkoniunktureni samma land varit utanfcjr unionen en taxe de compensa- Vidare kan ndmnas,att medel anslagits
jdmfdrelsevis ldgre under det sista tion p& 15 /o. Detta strider emot den till en ny ugn i gcitverket samt en
iret. En av fdrklaringarna hdriill p&- internationella tull6verenskommelsen 5-tons heiare i smedjan.Annu fattas
stis vara, att b&de littmetallen och (Gatt) och &tgdrder ha vidtagits fri-r emellertidminga av de anldggningar,
plastennumeraupptrddasisomallvar- att fcjrsdkafn bort denna extra avgift som skulle tillhcira Kilsta, men med
iiga konkurrenteiiitl stilet. Pi en del vid exporten till Frankrike. Bofors hlnsyn till osdkerhetenbetrdffande
ai stilets normala anvindningsomr&- drabbalmindre av de franskaavgifter- likviditeten fdr den ndrmaste tiden
den ha vi nog dven hlr i EuroPa att na d'ttmilngaandra svenskast&lfdretag. samt med hdnsyntill behovet av ytierVad betrdffar Italien ar tullskyddetfcir ligare arbetskraft,som inte finnes tillemotse en stigande konkurrens frin
exporten fr&n Sverige jdmftirelsevis gd'nghg,miste tills vidare dessa ansynnerkanske
i
och
ldttmetallen
bide
hdgt. Slutligen tilldmpa Belgien och ldggningar ansti.
het olasten.
Den tidpunkt, di fri konvertibilitet Holland fortfarande sina nigot ldgre
Vad betr?iffarsysselsdttningsgraden
tullar emot ldnder utanfdr unionen har redan vid fiira sammantrddet
kommer alt fitda mellan de olika lindernasvalutot, ntitmar sig med stora med 3 i',4 /o.
ndmnts,att det r&derbrist pi ammuniDen svenskautrikeshandelnhar f<ir tionsbestdllningar,och att ddrfijr risk
steg. Inom riksgiildsfullmZiktige hzir i
landetidr man ha varit inne pn tanken tiden ianuari t. o. m. juli innevarande fcireligger fdr sysselsdtiningeninom
att sora kronan konvertibel emot dol- fu haft fdllande omfattning. Importen ammunitionsavdelningarna.Orderinlarn redan innevarandehost. Vid den- har uppg&tt till 5.119 milj. kr. fiir
gingen fdr ammunition har den sista
na tid av &retha vi ndmligenvir sttjrsta niimndi tid, medan sammasiffror fcir tiden inte varit ndmnvdrt blttre, och
f6reexport pi massaoch PaPpgr,och detta L953 ltgdra. 4.558 mtli. kr. Motsva- risken ftir minskadsysselsdttning
skulle underldtta genomfdrandet av rande siffror [ro fdr expofien 4.549 finnes silunda fortfarande.
valutornasutbytbarhet mot varandra' milj. kr. samt4.133 milj. kr. HandelsP3' frl,ga av hen Ragnar Olton an'
Man riknar allmd.nt med, att England balansenftireter s&lundaett underskott
uppvdrmningenav verkstddergiende
undermedan
1954,
kr.
mili.
om
570
till viren kommer att gora Pundei
ditponent lYiihander,
na
meddelade
med
mindre
var
nigot
L953
skottet
denna
Vid
dollarn.
mot
konvertibelt
till ingcentralen,
jdtn
ny
vdrmepanna
en
att
har
525 milj. kr. Importen av
tidpunkt kanske det dr svirare fiir
meddelats, dr
tidigare
redan
dn
sisom
st<irre
varit
n&got
ir
Sverigeatt genomfdrakonvertibiliteten innevarande
inte torde
att
denna
men
jdrnet
best?illd,
imporhar
men
samtidigt
L953,
fria
den
att
dr
givet,
Det
rnot dollarn.
glng
n&gon
fijrrin
tagas
i
bruk
kunna
utbytbarhetenvalutorna emellan kom- teratstill ldgre priser.
L955-56.
vintern
under
augusti
11
till
den
fram
&ret
Under
mer att skapa vissa bekymmer fdr en
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P3' ffi'ga av berr Giista Nilron angiende det nya planerade huvudkontoret, framhdll ditponent lVijhander,
att man trots det stora behovet av
kontorsutrymmen tills vidare i brist
pi erforderliga medel m&stelita denna
ffigavila.
Herr Gerhard.Nilsson framhcill, att
matsaleninom valsverket i Kilsta alltjimt anvindes sisom ritkontor samt
erinrade om. att. sedan finverket numera kommit iging, det vore friga om
ytterligare ianspriktagande av lokaler,
som reserveratsfdr matsalar och sanitdra anldggningar.DL det vore ett allmdnt intresse,att man finge disponera
iffi,gavannde utrymmen ftir de med
dem avsedda Indamilen, vote det av
vlrde att veta, huru llnge utrymmena
ifr&ga komme att anvindas fijr nu angivna [ndamll.
Disponent lYi jhander fcirklarade
h[rtill, att man tyvdm inte kunde vdnta
sig nlgon dndring hdrutinnan, fiirrdn
det nya kontoret i en framtid kunnat
uppfdras. Samma f<irh&llande gZillde
dven andra lokaler. som fcir'ndrvarande
anvdndes fiir annat d.n det avsedda
iindamtlet.
F dr sI agsuer ksarnh eI en.
Direktdr lVahlsteen meddelade,att
Fdrslagskommitt6n vid sitt senaste
sammantride den 3 september t954
behandlat 17 olika fiirslag. Av dessa
fdrslag ha 11 ansettsvdrda bel6ning,
5 bordlagtsfdr vidare utredning, medan 1 kommer att fi siirskilt omnimnande i ndsta nummer av B-pilen.
Herr Ragnar Olton efimade om, att
enligt fiiretagsndmndsavtaletfd,rutsattes samverkan mellan arbetsgivarna
och de anstillda f6r tstadkommande
av bdstamiijliga produktion, ivensom
att de anstillda 2igdetill arbetsgivaren
avgiva fiirslag till f6rbnttring av produktionen. Aven hdr i Bofors har man
genom den s. k. fiirslagsverksamheten
fiirsdkt medverka hlirtill. Det skall
emellertid inte fdrnekas,att man bland
arbetarna hyst vissa farhl.gor, d& det
g?illt att fdra fram fdrslag till metodfdrbettringar, detta nirmast med tanke
pt den sdnkning ^Y de giillande
ackordspriserna,som blir resultatet av
en sldan fdrbiittring. Frin arbetarhill
har man emellertid rlknat med, att
man fdn arbetsledningens
sida skulle
p& allt sltt medverka till att denna
m_jsstinksamheticke fick fortsatt ndring. Man miste emellertid konstatera,
att man frin arbetsledningens
sida icke
alltid handlat riktigt hZirvidlag. Ett
exempelanfdrdesp& vad som isyftades
med bristande sidan medverkan.Ett
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visst arbeteinom VA 20 hade betalts
6ueringenjdr Bengl Strdmberg er
efter ett ackordpris av 42/2 ijre. En inrade om, ati de flesta ackorden i
ny man sattespi dessaarbetsuppgifter, VA 20 p& siitt som ocksi skett fdr X
och det lyckadessnart denne arbetare, sattesmedelst arbetsstudier.Det vore
X. att komma pi ett fcirenklat sitt fcir inte riktigt, att som hdr skett blanda
arbetetsutfdrande.D?irvid fdreslogX,
ihop en till F<irslagskommitt6nhdnatt arbetet skulle ldggas om efter den skjuten fr&ga om belciningav en menya metoden och fd,rklaradesig ocksi todfdrb2ittring, A ena, och ackordslttvillig att utfdra arbetet fcir 19 iire i ningen fd'r arbetet,3"andra sidan. Den
stiillet fdr tidigare 421/2 6re. Man belcining, som efter Fcirslagskommitkopplade s& in tidsstudieavdelningen, t6ns bedcimningkunde utdelas fijr ett
och resultatetblev, att X erbjiids ar- fdrslag, vore stlunda en direkt ersdttbetet fcir 17 6re. vilket denneemeller- ning f6r den prestation,som l&ge i
tid inte kunde acceptera.
Man kan nu f<irslaget till en metodfiirblttring. I
fdga sig, om det frade varit ntjdvdn- civrigt skulle det enligt metodfdrdnddigt att tidsstuderadetta arbete, sdr- ringen aktuella arbetet p& vanligt sltt
skilt som X generd,sterbjudit sig att prissdttas.
efter den nya metoden,som han sjdlv
funnit p&, avsevdrtsdnkaackordet.Det
)aeringenfi)r KIelI Stri)mbergf ramsyntes opsykologiskt, att frin arbets- hdll, att man strdvade efter att sitta
ledningens sida gi till v?iga pl detta alla nya ackord si rd.ttvistsom mdjligt
sitt. Man kan ej vinta sig en helhjiirtad efter normala regler. Detta miste gilla
insats fr&n arbetarnassida, ddrest en oberoende av hur den arbetsmetod.
av dem sjiilva frireslagen metodfcir- som skulle prissittas, framkommit. Det
bettring, som, i detta fall, leder till en av heru Ragnar Olson anfcirda exemsiinkt fcirtjiinstnivi. Det skulle vara plet visade nd.rmastvidan av s. k. lufl2impligt, om det kunde gdras ett prin- tiga ackord. Den insatsen arbetaregiir
ciputtalande,innebirandeatt den, som vid f<irslag om en metodfiirblttring,
genomfrirt en metodfdrbdttring, ocksi borde bed<imassom s8.dan,och den
garanterasen ofdrdndrad fiirtj?instnivi.
ffi,ga det hd.rnirmast gZillde,vore vilket arvodefcir X insats,som vore skiDirektdr lVabltteen framhiill, att en
ligt. Frigan om ackordslttningenmtste
beldning av ett fiirslag och den ackordman silunda hilla isiir ffin f.rt.ganom
sdttning,som fdljer p& ett sidant fd,ren bercimvdrdinsatsmed fdrslag till
slag, Iro tvi skilda saker.Det fall, som
fcirblttringar.
herr Ragnar Olson relaterat, har varit
ftirem&l fdr behandling inom F6,rslagsHer Gdtta Nilron framhdll, att
kommitt6n, och X har dirvid ansetts
man
frln arbetarhill givetvis ville
vird en beldning fdr sitt fdrslag. Detta
medverka
till rationalisering, dock eninnebdr emellertid inte, att man kan
avstl frin att i vederbdrlig ordning dast i den m&n vederbcirandearbetare
tillfijrs2ikradesen skilig fiirtjdnstnivi,
anvdndasig utav arbetsstudier
vid sittande av det nya ackordet. Den om- eller med andra ord fdrtlinsten efter
av en av arbetarenfiirestindigheten att en arbetarehar &stad- genomfcirande
slagen
fdrbittring
icke bleve sinkt. I
kommit en metodfijrbdttring kan vidadet
av
herr
Ragnar
Olson relaterade
re icke i och fdr sig motivera, att ett
kanske alldeles fdr hiigt fcirtjiinstliige fallet ansig X, att 19 d,re mlste utgE
skall garanterashonom efter den nya i ersdttning fdr arbetet fiir att fdrmetodensinfdrande. Man frestasnd.r- tjdnstnivin icke skulle falla. En ersZittmast att stdlla den frlgan, om man ning med 17 d,re skulle innebdra en
frln arbetarhill verkligen dr beredd att fiirtjinstminskning med ca IO /o. Om
fdretagsledningendnskadeen helhj?irmedverkatill en rationalisering.
tad insats fr&n arbetarnassida, mlste
Herr Ragnar Olrcn flrklarade, att ocksi vederbdrande fiirslagsstdllande
han ansS.gedet av honom relaterade arbetaregaranterasen ofijrindrad fiirfallet utgtira ett beliigg fiir, att man tjlnstnivi. X hade tidigare gjort tvi
frin arbetarhlll ville medverka till
ber6mvdrda insatser med fdrslag till
rationalisering. Hiir hade X silunda metodf<irbd.ttringar.I blda dessa fall
&stadkommiten fdrhdjning av produk- ha ackorden uppgjorts utan fdrhandtiviteten med hela 60 %. Arbetaren lingar, men i det nu aktuella fallet har
har med den vd.sentligaprisslnkning, man, efter tillgripandet av tidsstudier,
som av honom fd,reslagits,verkligen fortfarande ingen uppgtirelse om
visat en dnskan om att ldmna all med- ackordet.Man borde ha vissalinjer att
verkan. Det kunde till?iggas,att, direst
f'dlja, d3,det giiller fdrslagsverksamheman frin arbetsledningenssida velat ten i fortsdttningen, f6r att inte iveng& med pi de av X f6reslagna lp
tyru att andra goda fiirslag h&llas inne
cirena,arbetarenocksi skulle ha varit med hdnsyntill risken f6,r vederbdranniijd h?irmed.
de arbetareav ldgre fdrtjlinstniv&.
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Disponent lY/iikander sadesig ku6- beslutadeverksamhetenom samarbetssnabbt,
na hiila med om, att, med de sm& orsan kanskeinte fortskridit s&
sig.
tiinkt
hade
biirjan
fr&n
^u.r
,oir
parmellan
fdrel&ge
differenser, som
m&nbero
ternas respektiveftirslag, man handlat Detta i sin tur torde i nigon
"Sako"
opsvkologiskti det relateradefallet i oi. att den lokala kommitt6n
vilket
sammantride,
ett
haft
iniast
komma
kunna
rd *etto].tt man bort
karaktdr
iiverensom det nya ackordet.Ddremot emellertid varit av informativ
varit
vore det ingalunda opsykologiskt-att utan att n&gra direkta frigor
hade
Man
fiirbehandling.
fdremil
arbetsmetoden'
tidsstudera den nya
dock haft ett par gruppsammantrlden
Lika niidv?indigt vore det att hilla pi
fiirsta
den orincip. som ftirfiktats av direktiir inom kanonverkstaden.Vid det
trivselkaraktir
av
par
frigor
ett
hade
kunde
icke
\7ah'lsteeri. eller att man
behandlati,varav den ena gZilldeuppkonservera ett dverdrivet hiigt f6rvid studier av en ny arbets- sittning av en vatienkran P& en betidnstldge
-Det
stora problemeti den dis- fintlig-riirledning, medan den andra
metod.
mevore nog tyvlrr att gellde battre belysningsanordning
frigan
kuterade
vid
en
slipmaskin.
sdka i det sedanminga ir best&ende lekt avsklrmning
misstroendetfr&n arbetarnassida emot Det kunde nlmnas, att bida forslagen
resultat. senarekommit till utfdrande' Vid det
riktigheten av arbetsstudiernas
andra sammantrddet,som kommit till
0ueringenidr Kiell Sttdmbergf rcm' st&ndfdr information angiende planehiill. att arbetsstudiernavore en oor- rad iiverflyttning av arbetskraft fr&n
mal itgiird betr?iffandealla nya arbets- maskiner fiir reffling av 40 mm eldmetoder inom VA 20. Det vore si- rtir, hade man frin arbetarhill visat
lunda i full konsekvenshdrmed, som
fcjreslagnaSttgdl'
Herr Giista Niltson ans&g,att det X nva arbetsmetod blivit studerad' full fdrst&elsefijr de
ndrmaste framtiden
Fdr
den
derna.
arbeen
att
dn
skiiligt,
mer
vore inte
Emeliertid hade i verkligheten X efter rdknade man med, att "Sako" nigon
tare, som bidrog med en metodfdrb[ttdet han gjort metodfiirbdttringen g&ng under hdsten skulle sammanttdring, finge behtlla iven en i och fiir
fdreslagit arbetsledningenen uppgiidetta sammantrddefunnos
sig hiig fiirtjiinstniv&. Det kunde inte relsenied 30 iire, medan arbetsstudic- da, och f6r
programpunkter uppfdrda
flera
redan
vara riktigt att sltta en si stor upp- avdelningen kommit till 16 ijre. Det
f6redragningslistan.
p&
arbetningsmarginal, som fdreslagits var hdr iilunda vitt skilda bud, och
f6r X.
Herr Ragnar Olson fla;mhdll, att det
det var inte liitt att j?imkaihop partermed den lokala
6 ueringeni 6r B en8t Stt 6mberg stdll- nas &sikter. Arbetsledningen hiijde d& f6rsta sammantr[det
och till
instruktivt
varit
kommitt6n
i
detta
de frigan, hur man, ddrest ett nYtt sitt erbjudandetill 17 6re, och
Det
deltagande.
de
fdr
nvtta
och
19
iire.
elzidie
till
krav
med
normalt
i
sina
ned
gick X
lige -bild,
acl<ord-satts hiigre in
berdfr&gor
minga
fiirvisio
funnes
som ldmnats av fallet i
hdnsyntill vederbdrandearbetaresin- Den
som besats betrdffande en metodf6rbattring, VA 20 hades&lundavarit missvisande. randede olika arbetsplatserna,
ett
behov
ddrmed
och
ventileras
hcivde
dvertoge
skulle fdrfara, di en ny man
-iftlgava:'ande
Disponent lYiikander framhdll i an- av fortsatt grupparbete.
arbete - skall ackordet
slutning till dessanya uppgifter ang&sdnkas,eller skall den nye mannen f& ende ackordsdttningenfiir X, att det
kan man
beh&lladet hiigre a&ordet ?
syntes snarare vara X dn arbetsled- "Hur ld'ngt
att
opsykologiskt.
framhdll,
fdrfarit
rationalisera?"
Nilsson
som
ningen,
Herr Gerhard
ine och arbetsstudiemdnnen
6kad rationalisering betydde iikad pro- Arb--etsledn
DisPonent Wiikander erinrade om,
miste i stdl6t ansesha handlat fullt
duktion, vilket i sin ture vore liktydigt
iiviringenjirr Kjell Striimberg, som
att
med iikad standard fd,r alla. Av denna riktigt.
varit anstdlld vid bolaget,
tidigare
anledningvore det ej orimligt, om den
Herrar Ragnar Ohon och Giista iterengageratsmed uppgiften att i
nye mannen finge beh&lla sammafijrNilston fdrklarade, att de ty'v[rr inte fcirstahand tagahand orn arbetsstudietjdnst som den arbetare, fdr vilken tidigare hdrt talas om detta hiigre bud'
verksamheten.Hiir gZillde det utvidgackordeten ging blivit satt.
30 dre, fr&n X sida'
ning och popularisering av denna
hoppadesman pi full
Hen Gdsta Nilsson anslg, att den
verksamhet,-och
)ueringenidr Kiell Stri)mbelS f6rfrltn alla
medverkan
nye mannen, som dvertager det iffigaoch
ftirstielse
han
ej
heller
att
klarade L sin sida,
sannolikt
av
arbetet,
resultat
gott
ett
ackordssatta
parters
fdr
varande
sida
k?int till 3O-iiresbudetvid tidpunkten
det
vore
Vidare
verksamhet.
finse sv&rt att hilla samma fdrtjiinstienna
fiir fiirhandlingen med fackfiireningen.
niv-&som den tidigare arbetaren,vilken
meningen, att civeringenjdr Stromberg
Digonent lYiikander f6rklarade, skulle f& taga hand om den beredfiirmodligen, med de insatser han
glort, vore sdrskilt duglig. Det vore att irendet bordladesi och fdr veri- ningsavdelning, som komme att tillfciriit tiet, att man skulle hllla islr be- fiering av dessanya uppgifter-om
skapas.Det vore innu fdr tidigt att
som
uppgifter
ftirlopp,
handlingarnas
ackordoch
f6rslag
gott
ett
liining f<ir
uttia sig om, hur denna senareverkf<ir flertalet av
sZittning fdr en nY metod, men det gdligen voro obekanta
samhet skall l?iggasuPP, men beredyttrat sig'
finge & andra sidan inte innebdra, att de nlmndledamiiter, vilka
ningsavdelningenrskulleutgiira .!t
X Tinge en beldning Pl kanske kr.
instrumentfdr b2it[resamordningmel-, medan fd,rtjdnstminskningen Grupparbetet
2OO'.
inom kanon'
lan verkstad, konstrukttjrer och plaper tr uppqingetill ca kr. 500: -. Unnerafe.
aerkstaden.
h"t saaarii'ftiitt&llanden vore vederbtiOueringeni1r Kiell Strdmberg h6ll
Ingenidr Kernpeframh6ll, att gruPprande arbetare i&e intresseradav att
iivet
arbe[et'inom din tidigare p& fiirstik hdrefter ett inledningsanfijrande
medverkatill en rationalisering.

Herr Ragnar Olson framholl, att det
eamla a&ordet fdr X sattsefter tidsitudier nilgot fu tidigare' Det iir miijligt, att det funnits viss "luft" i detta
a&ord, eftersom ackordftirtjdnsten
successivtstegrats. Efter de nya studierna skulle X f& en s?inktfdrtj2instnivl, vilket inte kunde godtagas,iven
om det funnes mtijlighet fdr honom
att inom ytterligare nigot ir upparbeta
det av arbetsledningen fdreslagna
ackordettill hiigre ftirtj[nst.
Direktiir lYahlsteen framhiill, att
han icke kunde ansluta sig till den av
herr Giista Nilsson uttalade meningen,
att man fr&n arbetarhill blott vore med
pltattbidngr. till rationalisering,i den
min fiirtidnstnivln icke komme att
p&verkas. I och fijr sig kunde man
inte godtaga en niv&, som kanske vore
orimligt h-6g, och efter en metodfiirbZittring med ny ackordslttning kotserveri denna felaktiga ftirtjlnstniv8.

d.mnet "Hur lingt kan man rationalisera?"
Man ffi.gar sig ibland, ndr man
talar om rationalisering, om det ir
mdjligi att st?indigtgi vidare. Finns
det ingen grdns fcir rationalisering?
Och vad hdnder med m[nniskan i det
sammanhanget? Kan hon i ldngden sti
ut med den stiindigt stegradeproduktiviteten ?
Man b6r d3' fdrst gcira klart f6r sig
nl,gra begrepp, som iro grundldggande f6r allt resonemangom produkion
och rationalisering.Det dr produktion,
produhtiuitet,prettation oih metod.
Produktion Ir mingden varor man
framstdller.
Produktiuitet 6r mdngden varor per
man och timme. Man kan alltsi tiverka produktionen bide genom fcirdndringar i produktiviteten och antal
man_.Rationalisering avser att hdja
produktiviteten. Produktiviteten i sin
tur ir en ptodukt av den minskliga
prettationsf6rmLgan och arbetsmetoaen.
Prestation i det h?ir sammanhanset
dr ett uttryck fdr hur vd.l man lyckas
utnyttja den arbetsmetodman hai fatt
instruktion om. De tvE huvudsaklisa
faktorerna i begreppet prestation dr
rii relseslikerh et ich' ) r betiu i /ja.
Rdreltefiherbeten dr frirmigan att
utan tvekan och misstag utfciia den
serie rdrelserarbetsoperationen
krdver
fdr att uppnl det avseddaresultatet.
Bide medfcidda anlag, dvning och
kondition inverkar p3. denna irbetsskicklighet.
Arbetsillian dr sammansattav alTa
psykiska och fysiska inflytelser, som
p&verka lusten fdr arbetet. Vid god
arbetsvilja har man inga restrikliva
hl.mningar, utan energin fl<idar och
rdrelserna g&r blde fort och ld.tt.
Metod dr det sltt, p3. vilket man
avser att hantera, bearbetaoch sammanfoga produkten. Bland de vdsentliga faktorer, som inverka pi arbetsmetodernadr:
Utformning av produktens detaljer
och sammanbyggnader
i allt stcirre
montageenheter vad det g?iller
bearbetbarhet,
standardiserine
fOr
att f3. mindre antal omstdllniigar,
mittsittning, mdjligheter ^ft heila
tillverkningstoleranseroch att tillf<irlitligt kontrollera m&ttawikelsefna:
.a,
bearbetntn
gl metod, operationsfciljd
och tempoging;
uppilggning, verktyg och hj?ilputrustning, mekanisering och auto- matisering;
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arbettplattenr anordning, transpor- senareir, och vad metodeng&r ut pi,
terna till och frin och arbetsstyc- framgl.r ur en av ASEA inspeiad
kenasplaceringoch ordnande.'
MTM-film. (Denna film visades-iansiutning
till anfdrandet.)
Skall man nu rationalisera,d. v. s.
Det
nya
i MTM-metoden dr, att man
hdja produktiviteten, har man alltsi
standardtvi omriden att ge sig pi: den mdnsk- har p6.fcirhandtidsbestiimda
liga prestationsfcinniganoch arbetsme- virden fcir grundrdrelserna.D[rigenom kan man berd.kna,
vilken tid det
toderna.Hur lingt kan man komma pi
ena alternativet fcir ett arbetes utf6de tvi vdgarna?
randetar, jZimfcirtmed ett annat alterPrestationendr ju en produkt av
nativ, utan att arbetet behciver vara
r6relsesd.kerhet
och arbetsvilia.Under under utfcirande.
Man kan tilldmpa en
fcirutsittning att man har normala armetodkonstruktion
i stil med hur indra
betsfcirhillanden,en god arbetsledning tekniska
berlkninqar utfdras.Nlr man
och dlnned god arbetsdisciplinvarie- konstruerar
en ele-ktriskgenerator,berar prestationsgraden
i de storamedel- hdver man inte tillverka provmaskiner,
talen relativt litet. individuellt sorider utan
man kan i fcirvdg^dimensionera
sig som regel prestationerna
inom plus och konstrueramaskinin,
si att den
och minus 10 /o kring medelvlrdet. kommer
att presteradet man har uppDet ir miijligt att under kortare ryck
stdllt som 6nskem&1.
Det innebir ocksi,
pressa upp arbetshastigheten2O /o
att man har mrijlighet att rationalisera
6ver medelnivin, men rcirelsesdkerhe- arbetsgi.ngen
redanp5.fcirhandoch pi
ten blir dl. ocksi sdmre.
prolektstadret.
Metoderna dd.remotkunna fcirbdttVid anvendningenav MTM-vdrderas, sivitt man nu ser praktiskt taget na utgir man inte alltid ifrin grundi det olindliga.Di lir arbetsprocesserna,tcirelserna,
utan man sammanstllleren
nya matefial,nya energifoimero. s. v. serie grundrcirelsertill ett standardmed i begreppetmetod. Det l6,narsig tempo, allts& en stcirre enhet, som ir
allts8.relativt blttre att arbeta pi me- ldttare och snabbare att anvdnda.
todfcirbdttringar in att pressa den Standardtiderbaseradepl MTM iiro
minskliga organismen.
korrektare och ddrigenom sdkrareatt
Om man nu koncentrerarsig pi att anvdnda, varfdr systemetmed syntef8. fram allt bittre arbetsmetoder-ialla tiska ackordsberd.kninsarhar fitt en
mrijliga hdnseenden,hur skall man betydligt utvidgad anidndning. Detta
kunna istadkomma det? Man bcir q& ir en rationalisering av ackordsdttflera vd.gar.Man kan gruppera itgdr- nlngen.
derna i tv8 linier, delsloibattrad lekMTM-rnetodenanvlndesmed st6rsta
nik i problemlcisningenoch dels att fdrdel till metodarbetet. Ett annat
fdrdela metodarbetet,
si att man effek- liimpligt anvdndningsomrS.dedr vid
tivare utnyttjar personalens totala instruktionav nya arbeten.Rtjrelseanakapaciteti detta hlnseende.En frirb2itt- lysen med MTM ;ir ett synnerligen
rad teknik kan trdnas in genom en utfcirligt och anvdndbart underlag fcir
mera konsekvent utbildnini av den instruktciren.Man har i praktikerifunpersonal,som skall arbeta f& metod- nit, att instruktioner ba'seradepi siutvecklingen och arbetsberedningen dana analyser,nedbringa inllrningssamtall personaliproduktionenifri,ga tiderna drastiskt.
om metodsinneoch arbetsfcirenklinslDe organisatoriskaproblemen bruka
tdnkande.Att stimuleraoch fi medli
vara mera svirgripbarain de tekniska.
m8.ngahjlrnor som mdjligt i metodar- Troligen ddrfcir att man har hela det
betet dr ndrmast en f'rl,ga om orga- miinskliga komplexet med i den bilden
nisation.
pi ett eller annat sdtt. Man har funnit
F6rst nigra ord om metodtekniken. nigra grundld.gganderegler fdr samI arbetsstudiernaligger ju ett viktigt
spelet rnellan mdnniskorna i ett fdremoment av metodsfudium.Detta me- tag. Ju mera man kan ordna fdrhillantodsfudium kan avsevdrteffektiviseras dena, si att dessaregler fciljas, desto
genom att anvlnda den s. k. arbetsfd,r- bittre har man funnit resuitatet bli,
enklingens systematik och rdrelsestu- iltminstonei genomsnitt.Ingen regel
dier. Genom att gi ett steg ldngre i
utan undantag.
arbetsanalysen
in arbetsstudiernihitEn organisatoriskregel er, att ansvar
tills grira och notera Lven de minsta och befogenhet skall td.ckavarandra.
rcirelseelementen
n&r man n&gra h6gst
En annan regel dr, att beslut skall
vlsentliga fcirdelar, som skola nigot
fattas sE nlra verkstilligheten som
berciras,innan man till slut kommeiin
mdjligt.
pi de organisatoriskaitgdrderna.
Yttedigare en regel, som ju verkar
Metod - tid - m[tning (MTM)
sjilvklar, dr att beslut skall fattas av
dr ett av de systemmed tidsbestdmda den, som bist kdnner till frigan, som
grundrdrelser, som kommit fram pi
det skall beslutasom.

arbetenoch reparationerskulle MTMAnalyserarman de frlgor, som skall betsstudiernamed en metodavdelning
metodenvara mycketanvindbar.
arbetsfdlt.
beslutai om, har man en god vZigled- kommerhdr att fi ett viktigt
Mdnniskan torde icke bli mera
ning av dessaregler hur man skall
VerkmiistareHohn ankn6t till over- oressadav en mera raffinerad arbetsvar
och
fdrJela ansvar, befogenhet
ingenjdr Kjell Stritmbergsuttalande hetod, utan tvirtom biir arbetetflyta
man skall ldgga beslutmissighet.De om arbetsintensiteten
och variationerna
lugnare rned en vdl genomarbetad
frigor, som kriver en total inblick i med plus eller minus lo /o kring memetod.
kunforctagct'
alli huvudproblemFcir
delvardet.Si kunde nog fcirhillandet
nngon
aY
handldggas
Herr Ragnar Olson framhdll, att
na knappist
vissamindre komplivara betrdtffande
annan d:n fciretagschefen.T. ex' en ceradearbetsuppgifter.
Emellertidfun- MTM-metoden givetvis vore anvdndffiiga om utvidgning av forslljnings- nes, slsom i Bofors, sidana tYngre bar vid det rent manuellaarbetet.Inom
i
och tillverkningsprogrammet.Ett be- arbeten,dir de fysiskafdrutsdttningar- exempelvismonteringsavdelningarna
pi ett na helt vore avgcirandefdr prestatio- Bofois skulle s&lundaMTM-metoden
slut om en svarvningsoperation
parti ammunitionsdetaljer
skall utfrjras nen. Hit miste variationenvara stcirre vara anvindbar, dh man kom fram till
men
i Petterssons dn plus eller minus 10 /o.
eller
maskin
filnings- och borrningsmomenten,
i Anderssons
knappastfcir den tid, som &tgingevid
kan mycket vdl fattas av fcirmannen.
Ot eringenji)r K i ell Strdmberg f ramstuderandeav ritningar, planerandet
Man kan ocksi uttrYckasig s&, att
hdll i anslutning hZirtill, att det vore av operationeretc.
man vill uppni en f<irenkling i beriktigt, att det fordrades sdrskilda
Emellertid torde mYcket vara att
slutfrisor och i kommunikationerna
fysiskafcirutsittningarfdr tunga_arbe- vinna pi den organisatoriskasidan.
mellan-de olika befattningarna.Meitln. HZir m&ste man emellertid vid Exempel pn dilig organisationhade
lanledenskall eliminerasi stdrstamcijjdmfdrelsengi ut ifr&n de personer,
framf rjrts vid tidigarefciretagsndmndsliga utstrdckning.
som ha dessafdrutsdttningarvad be- sammantrdden.Hdr kunde blott erinFtir att rnan emellertid skall kunna
trdffar fysiken etc. Variationeni pres- ras om ett sidant fall, som att en areller flytta ut beslutmdsdecentralisera
tationernainom en s&dangrupp mdn- betarevid montering funnit, att n&got
sigheten till arbetsplatsen,miste det
niskor med fysiska fcirutsdttningar inte funktionerar som det skall. Ddrvillkoret vara uppfyllt, att fcirmannen
nog hilla sig inom ungefdrligen vid anmlles sakentill fotmannen,som
dr si insatt torde
eller avdelningsingenidren
grdnserna.
angivna
de
i sin tur gir till verkstadsingenjtiren
i frLgan, att han utan omging kan
Herr Gi)stal{ibson erinradeom, att och denne vidarebefordrarfrlgan till
beslufa. Fcir detta beh6vs tillrricklig
lcipandeinformation uppifr&n och ned MTM-metoden var en amerikansk planeringsavdelningenfdr att ffitgan
oih klura handlingsregler.Exempelvis orodukt. och det vore av intresseatt till sist skall hamna pi ritkontoret.
betalningsregler,som nu h&lla pi att iFLveta, i vilken min densammasiagit Ddrefter vandrar fr&gan tillbaka i
slmma ordning frin ritkontoret ned
igenorni U. S. A.
utformas.
tiil arbetaren.Oftast upps<iktedessanvdndbar
MTM-metoden dr sikert
Exempelpi frigor, som kunna devederbiirandekonstruktdr armen
blttre
vatiationer,
med
smi
fcir
arbeten
dr detaljplanering.
centraliseras.
och ddrvid kunde trdffas
mebetsplatsen.
denna
om
ifrlgasdttas,
kunde
det
besluthar vi i huvudCentraliserade
avgdrandeom avhjdlomedelbart
fcir
ett
nigon nytta
planeringen,dlr man m&steha utblic- tod kunde vara till
felet.
petalade
av
det
fdr
pande
undantag
med
miijligen
ken dver samtligatillgZingligaresurser Bofors,
verkstad.
enstaka
nigon
Fd'rett
Direktiir JVablsteenans&g, att det
och redangjorda bel?iggningar.
om
kunde
ifrigaslttas,
Slutligen
nog vore i undantagsfallen friga orcentraltbeslutkrlvs det lcipandeinformetoderav
utveckling
intensiv
icke
en
om
produkganisatorisktbleve handlagd p& det
upp
och
mationernedifrin
verka iett herr Ragnar Olson relaterat.I de
tion, d. v. s. kvarstiende beldggning na i det linga loPPet skulle
allra flesta fall ginge man nog mera
och aktuell kapacitet,som ju kbn fdr- oressandefcir mlnniskan.
och anmllde evenrationaliseringar.
ex.
Indras genom t.
o ueringenjdr K i ell Strdmberg ftam- praktiskt tillvZiga
till ritkontoret
direkt
iinskem&l
luella
En annan tilliimpning av reglerna hcill i anslutningtill herr Gd,staNilssnabbastmdjliga
till
komma
fdr
att
melavsnitt
ett
fdrsk
p&
en
iir
enligt
att
han
fcir organisation
sons fr&gor,
avg6randeav fuLgan.Det kunde ndmlan konstruktionoch tillverkning, som rapport frin U. S. A. angiendeMTMsom
man brukerkalla arbetsberedning.
metbden efiarit, att denna var P& nas,att den beredningsavdelning,
och dveringenjiir
\Tiikander
disponent
accelemed
alltmer
Ndr man f&tt utkastettill en kon- stadieframmarsch
Kj;[ Stritmberg talat om, viintades
struktion funktionsdugligt, skall rit- rerad fart. I U. S. A. hademan fdr en
bliva ett verksamt instrument fiir att
ningarnagdras kompletta och defini- del ir sedansamtidigt 5 olika system,
fi smidigareoch b[ttre handl?iggning
tidsbestdmda
tiva. Redanhdr kommer nu att avgciras baseradep& instuderade
av de f6rekommandefrngorna.Det dr
utformningen av detaljer och monte- grundrorelser. Idag torde emellertid
givet, att inte endast en Person kan
ringssitt, som i sin tur inverkarkraftigt MTM-metoden, betrdffande vilken
pi alla omiepresenterasakkunskapen
vunnit
p& arbetsmetodernapi arbetsplatsen. publicitetenvarit slrskilt stor,
sElundaen stab av
fordras
Hdr
riden.
Fdr att de beslut,som fattas hdr, skall den stdrstaspridningen.
som skola samordnaoch
Ifr&sa om anvdndbarhetenf6,r Bo- allroundmIn,
van goda.beslut, miste tillverkningsmed verkstdderna,ritkontakt
hilla
svnDunkternafinnas nirvarande. Me- fors av MTM-metoden syntes det
alit
planeringsavdelning,
och
kontor
tbdteknikersittas in hdr och ritningar- paradoxaltnog vara sn, att man hade
effektiv
mera
en
till
medverkande
till de bZistametoderman itdrre relativ nytta av dennametodvid
na anpassas
organisition.
Bofors ?inexempelvisvid SKF. MTMkan fundera ut.
Ingenj\r Vamstadansag,att beredenbart
di
av
man
nytta
har
'dgna
Den beredning, som nu utfciresav metoden
dven borde
dro
ningsavdelningen
I
Bofors
handtempona.
giller
det
planeringsavdelningen,
skall utvidgas
uppmirksamhet&t den maskinellasita ra.att. att man fdrstirker bearbet- maskintiderna idmfdrelsevis mindre
utrymme
dan inom driften. Denna avdelning
stort
vafilr
med zo-30 /o,
iri.rg..t av metodfr&gornaoch fcir in
borde silunda medverka till, att de
av
MTM-metofcir
anvdndning
finns
dettametodarbetef<irefiirdigst2illandet
liimpligaste maskinetna komme till
underhillsT,
o.
m.
betrdffande
den.
arav
av ritningarna. En utvidgnir-rg

I
:l
I

anvendning ftjr de if.rlgavannde ar
betena.

alles har sedan dess 18 fdrslag bel6- sta intresset g?illde liigenheter p5' 2
nats med ett sammanlagt belopp av rum * krik. Bolaget avser sjdlvt att
Disponent lN/ijkander fcirklaradeav- 2.lOO:- kronor. En f<irslagsstlllare f& flruana bostadsrdttf& 2o d 30 ld.slutningsvis, att rationaliseringsfr&gan har flttt 650: - kronor fcir tvI fdrslag. genheter och har varit i kontakt med
fitt en god analysvid dagenssammanHen Engquisl tog upp det gamla respektive myndigheter hdrom. Drd.ttride, samt att det funnes anledning d,nskem&letom <jkad propaganda fcir selkammaren i Trollhittan har dven
att snarast iterkomma till friean fdr fdrslagsverksamheteng.no- affische- tillstyrkt detta.Ingentingkan f. n. med
vidare diskussioninom ndmndin.
ring i verkstd.derna.Han uttalade i bestimdhet sdgas angiende hyrans
dvrigt sin tillfredsst?illelse med det storlek, men man rdknar nu med en
hyra.avca 36:- ir 37:- kronor per
Diuersefrdgor.
stora beldningsbeloppsom i ett fall
kvm v8.ningsyta.
Givetvisf6rsdkerman
utgett.
Yttedigare n&gra smdrre Irenden
bygga huset s&billigt som mdjligt, och
Herr Andertton instdmde hdri och expertis har
fdrekom till behandling.
tillkallats fr&n Bofors,
Smt. framhdll sdrskilt att pi en dylik affisch som har stor erfarenhet p& dylika bygborde de stcirre belciningis.rmmornu gen.
Hela Hjortmosseomr&detplananges.
Nohab
sprdngesnu pi en ging genom Sktnska
Heru Sdll fdreslog, att den som ldm- Cements fcirsorg, vilka dven kommer
Fdretagsnd.mndenvid Nydqvist &
nat
in det blsta fdrslagetunder en viss att leverera betong fijr hela den nu
Holm AB hdll sitt tredie sammantrdde
fcir iret onsdagen den 22 september period, skulle fi sitt porrratt Stergiv€t planerade bebyggelsenpt Hjortmossen. Betrd.ffande finansieringen av
under direkt.r)r Odelbergr oidf6ran- bi affischen.
deskap.
Herc lohn Larston ansig, att den bygget meddeladekamrer Minlson att
Som ny medlem av ndmnden intrdd- blsta propagandangdres genom bel6- man sijker fi ltn till 95 /o av byggde personalcbefenB. Oreliu, vrlken gingarna och det anslagsom s[ttes upp nadskostnaden.Avsikten ?ir att finindirekt6r Odelberg hllsade vdlkommen hirom. Han dnskadeatt beld,ninsama siering under byggnadstidenskall ske
'dven
liksom
ingenjdrerna Ehelund och skulle utgl oftare dn nu dr fallet, helst genom byggnadskreditiv hos bolagets
ordinarie bankfiirbindelse.
Risrnan, som tillkallats som exDerter en ging per minad.
vid behandlingenav frigan om dieselHerr Andertson uttalade som sin
Pi fdrslag av direktiir Odelberg f 6rtillverkningen vid Nohab.
uppfattning,
att det dr mycket klokt
klarade ndmnden att fd,rslagsko;rmitt6n sjiilv borde tagast2illningtill dessa attl8:tabyggetske i form av en bostadsT urbinleueranstill Laf orsens
rdttsfcirening. D[rigenom kan man
rragot.
vdnta
sig att ldgenhetsinnehavarna
iaktkraftuerk,
tar stcirre aktsamhet och sparsamhet.
Denna leverans slutfcirdes fdr ca 1 Redogt)relse fdr projehterade
Han bekriftade lven att Diiitselkam&r sedan,och vid provningar har kon- olggen,
maren godkint att bolaget skulle fi
staterats,att turbinerna utfallit mycket
Kamrer MSntton redogjordef6r det fcirvdrvaca 30 ldgenheteri huset, dock
bra. Direhtor Odelbergfriredrognu ett
projekterade bostadsbyggeti kvarteret fcirst efter en mycket livlig diskussion,
brev frtn bestlllaren-heromav bl. a.
Stensmedjanpi Hjortmosseomr&det, och han podngteradesdrskilt, att om
fdljande lydelse:
n8gra fcirvecklingar skulle intr2iffa i
"Vi iterkomma till Edert brev 16,- dzir Driitielka,i,-ur.n it Nohab upp-ett
frlga om hyresgdsterna
I8tit en tomt fdr bebyggelsemed
i dessaldgenrande protokollet ffirn turbinprovoch stadensmynhcighusi sex i sju viningar. Bebyggel- heter,s8,bdr bolaget
-ddrom.
ningarna, vilket senare bekr?iftai vir
sen 6r avseddatt ske i form av bostads- dighetersamrEda
tidigare uttalade uppfattning, att Ni
r[ttsfdrening. Marken uppl8tes med
fullgjort en myckef god levelans.En, 6oeringenjdrHolmquist redogjorde
tomtrdtt. Ca 140 ldgenheter dr plane- fcir
planerade industri6yggen. B-olaget
ligt de till turbinkontraktet fogade
rade i huset.Antalet dr dock Innu ei dmnar
"Allmdnna bestdmmelser
bygga en ny verkstadslokal
fdr leverans
definitivt faststiillt beroendedels pi
mellan nuvarandeplttslageri och dieoch uppsd.ttningav turbiner och reguatt ldgenheternasstorlekar ei kunriat selmontageverkstad,
latorer" dro Ni ber?ittigade till en
varilenom dessa
bestdmmasoch dels pi att man liven verkstider
f6renas. Denna nya lokal
premie av 50 kr. f6t varje enligt mefdrsdker att ft inreda utrymmen oi
skall anvdndasfd,r turbintillv-erkningdelvdrdesberdkningarvunnen kilowatt
vinden till bostdder, varigenom koiten, si att stdrre plats kan beredasfd,r
utijver de garanterade. Vattenbyggnadernaf6,r ldgenheternaskulle kunna lokmontage
nadsbyrin har i sitt protokoll kommit
i den gamla montagehalnedbringas nigot. Fd,r ndrvarandehar lenDen nuvarandelyftkapaciteten ?ir
till att vinstenskulleiara 454kW rler
man tdnkt sig fdljande antal ldgen_ ej heller
aggregat.Vid kontroll ha vi emellertillrZicklig fiir lyflning av de
heter:
mycket tunga turbindelar som fciretid funnit denna siffra fiir lig, i det
att det rdtta vdrdet 'dr 465,5 k\7 - en 14 st. plt 1 rum * kokvrl om 32 m2 kommer. Bolaget har d?irftjr redan inper ldgenhet
kdpt en )0 tois travers. Denna skall
siffra som VBB verifierat. Den Eder
tillkommande premien utg6r allts& 92 st. p3,2 rum * k<jk om 50,5 och kunna kombinerasmed den befintlisa
60 m2 per l2igenhet
50 tons traverseni dieselmontaq.n.ri23.275 kronor per ^ggregat."
Direktdr Odelbere uttalade sin stora 27 st. p3"3 rum f kdk om 78,5 m2 staden,si att den sammanlagdla
lyftkapacitetenblir 100 ton. Till-den nya
tillfredsst?illelsemeJ detta erk{rnande
per ligenhet
verkstadenkommer en del av de stcirre
av en lyckad leverans.
7 st. p& 4 rum * kok om 92 m2 pet
mskinerna att flyttas, s&somgolvsvarldgenhet.
ven, stora arborrverket, en karusellF orsI agsu erh sam h et en,
Vid en enqu€tesom gjordes rdrande svarv samt ett par stora borrmaskiner.
_ 6ueringenjdr H olmquitt redogjorde intressetbland personalenf6r dessa Eventuellt kommer dven det gamla
fdr de beldningar som utgitt ledan
ldgenheteranmllde sig icke mindre 6n arborrverket att flyttas dit. Veikstasistafdretagsnimndsammantrldet.In- 220 personerslsom intresserade.
Stcir- densmttt blir 48 X 28 meterutvdndist.
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att Sverige skall kunna deltaga i en
hade man i v&ras haft en r?itt kraftig
allmdn konvertibilitet inom
eventuell
ha
nu
tycks
emellertid
som
nedg&ng,
har
stannatav och fiiljts av en svagtUPP- Eurooa. Inom verkstadsindustrien
ldnerna stigit ca 2 i' 3 % sedani fiol
itsiende tendens. Konsumtionen i
U. S. A. har hela tiden varit hdg, och och samtidigt har prisniv&n pi verkproduktersjunkit med
utomordentligt stadsindustriens
byggnadsverksamheten
som fdre- ungef[r sammaprocenttal.Mekaniselivlig. De skattesdnkningar
tagits, anses ha stimulerat investe- ringen inom industrien 6kar, vilket
ringsverksamheteni hdg grad. Utveck- visas av den stindigt dkade el.-konlingen i U. S. A. har emellertid dven sumtionen bide fiir industrien totalt
Herr Guslaussonuttalade sin stora
en mycket allvarlig tendens,i det att och per anstdlld.
tillfredstiillelsemed dennatillbyggnad man blir allt mera protektionistisk.
vid Nohab betrdffar meddelade
pl kontorslokalerna,men var bet[nkMan har hd,t tullarna pi en hel del d)rektdr Od.elberg,att faktureringen
sam i fr&ga om lyftkapaciteten i den impottvaror, t. ex. svenskboard och vid 8:e periodensslut i ir dt ca 2O /o
nya verkstaden.Han ansig att en tra- schweiziskaur, och krdver att ameri- stdre dn i fjol. Ordering&ngen dr
vers med en lyftkapacitetav minst 100 kanska exportvaror som ingir i av ddremotldgreoch orderstocken
sjunker
ton borde skaffas i st?illetfiir att kom- staten dirigeradehjiilp- och lineleve- alltsi. Den motsvarardock fortfarande
binera tvi 50 tons traverser.
ransernu skola fraktaspi amerikanska ca 2 Lrs beliggning, varvid man dock
miste komma thltg att en del bestdllOueringenjdr Holmqu)tt uPPlYste f artyg.
att 50 tons traversenredan dr k<ipt,
I Europahar konj unkturutvecklingen nincar inte skall levererasftirrdn om
diremot byggsbananfcir 100 ton.
varit gliidjande. Vid andra kvartalets + i' ; 3,r. Det kan ddrfiir hlnda att
icke blir kontinuerlig
sysselsdttningen
att man slut var industtiproduktioneni EngHerr Andertton hoPPa.des,
i samtliga avdelningarmed de innevid
motsvarande
hogre
dn
land
7
/o
av
inte skulle gldmma bort behovet
i fjol. Bilindusttien har tikat med liggande bestdllningarvi har f. n.
tvdtt- och omklddningsrum.Hdri in- tid
Prisfrigorna avgtir nu i stort sett
inte
mindre dn 35 %. Trots detta 1r
stimde dvenherr Niltson, som fdreslog
v&rafdrsiljningsmdjligheter.Fdr n&gra
fdr
ufvecklingen
England
orolig
man
i
att det nuvarandemarketenterietbygsom
den iterstiende delen av iret, &r sedanvar det leveranstiderna,
ges om till tvdttrum, nir det ej l?ingre under
med landets ofta var utslagsgivande.Nu kan Noeftersom
bytesbalansen
behdvssom marketenteri.
fijrsdmrats.Den tyska hab i regel erbjuda de leveranstider
handelspartners
Fi)rnzanfonsson hyste fathlgor fdr industriproduktionenbefinner sig i en som begaras.
hur transporternatill och frin den nya mycketsnabbutveckling och uppvisade
Vad de olika tillverkningarna beverkstaden skulle ordnas. Om tungt lo /o hogre siffror fiirsta halviret i
trd,,ffarfanns inga nya bestdllningarpi
gods mtste dragas ut genom diesel- ir in motsvarandetid i fjol. Biltillturbiner att rapportera. En stor inbefara- verkningen dominerar dven ddr och hemsk anllggning bestiilldeshelt nyverkstadensmontageavdelning,
de han att arbetet skulle komma att visar en dkning av produktionenmed ligen hos en av vlra konkurrenter, som
hindras d?ir. Att taga ut godset P& inte mindre'dn 41 /c. Tysklandflr en tylligen ldmnat fcirminligare anbud.
sidan av verkstadenfcir att lastasutan- allt mera fdrb?ittrad bytesbalansoch Vi bearbetarf . n. nlgra stora exportfdr, menadehan kunde bli besvdrligt, landets E. P. U.-fordringar 6kar un- affd'ret, som emellertid inte blir aki synnerhetvintertid.
tuella fcir avgrirande fdrrln omkring
dan fdr undan.
&rsskiftet.
har
industriproduktionen
I
Sverige
Oueringeni6r Holrnquist upplyste,
Vi har fiirsdkt siilja ytterligaredief6,rsta
halvunder
varit
nigot
hdgre
tagas
skall
att
godset
dr
meningen
att
'dr
2 it selelektriskalok till Danmark men
ut pi sidan av verkstaden,eventuellt iret i ir en i fjol. dkningen
upp'r'isarca rcint h&rt motst&nd.endr den danska
medelst en portalkran. Lastningen 1 /o. Yerkstadsindustrien
verkstadsindustrienvill g6ra loken
jdrnmetallmanu4
och
och
lkning
Mdjlighet
fria.
i
det
alltsi
ske
miste
/6
finns ju ocks&att fciraut godsetgenom faktur, som hade det ganska svirt i sjdlva. Saken dr emellertid dnnu icke
avgjord och vi hoppas ft bestiilleller it andra h&llet fjol, visar i ir en dkning medca to /o.
dieselverkstaden
ningen. De norska och svenskajlrnSverige
ndringsgrenar
i
Aven
d,vriga
Under
genom lokmontageverkstaden.
svira vdderleksfiirhlllandeneller vid har haft goda konjunkturer, cellulosa- vdsarna har vi fcirstikt intressera fcir
lok genom en demonlastning av mycket tungt gods kan man industrien mycket god, textil-, llder- diJselelektriska
ju dven arl. :ngetasi att lastning sker, och livsmedelsindustriernaddremot strationstur,som nyligen f6,retogsmed
di arbete fiir iivrigt icke pigir i verk- mindre sod. Inom textilindustrienhar ett amerikansktbyggtlok, som nu bepermitte;ingarfdrekommit och ett par finner sig pi demonstrationi Sydeustdderna.
stdrreforetaghar g&tt i konkurs.Bygg- ropa. Det lok, som Nohab byggt for
Fiirman lontson eftedystedvenblttnadsverksamheteni Sverige ir mycket provkorning i Norge, forevisasnu pi
re fdrrldsutrymmen, varpl direAtdr
livlig, framfdrallt i f rFga om industri- jdrnvdgens 100-irs jubileumsutstiillOdelberggenmdlde,att bolagethar ntAnsdkningarnaom byggnads- nins i Oslo.
byggen.
skilliga byggnadsprojekt, dZiribland
Fcir de svenskajd.rrndgatnahar Nohar dkat med 160 /o gentemot
tillstind
dven en fdrridsbyggnad, men dessa
fitt bestillning pi fem dieselhab
fijrra &retoch meddeladebyggnadstillpro.iekthar icke ansettsvarasi trdngan65 /o.Konsttmtionen inom elektriska lok. Vi ir dven sysselsatta
st&nd
med
de som de tvi objekt som nu skall
landet tycks 6ka, men har ganskaen- med ett stort elektrifieringsprojekti
utfciras.
sidig inriktning. Man kdper bilar och Portugaltillsammansmed Aseaoch de
tycks i stdllet minska pa annan kon- iivriga lokverkstddernai Sverige.Det
Redogiirelsefdr koniunktarlAget. sumtion. Sparandet minskar dven. giller en komplett elektrifiering fdr
I sin redogdrelsefcir konjunkturut- Handelsomsdttninsenmed utlandet vilken man kan rdkna med mycket
vecklingenbiirjade direktdr Odelberg har 6kat bide i fiEga om import och h&rdkonkurrensfr&n dvriga europeiska
med en kortfattad dversikt av den exoort. Valutasituationenvisar en tillverkare. Denna a{fat blft icke avinternationellautvecklingen.I U. S. A. lingsam fdrbdttring, och man hoppas gjord fdrr?ininpi nista lr.

De nuvarande utrymmena f<ir verkstadskontor dr icke tillriickliga. En
tredje v&ning kommer diirfdr att byggas till pi den byggnad, som bl. a.
inrymmer gamla planeringenoch nuvarandemarketenterietm. m. I dessa
nya lokaler kommer en beredningsavdelning att inrittas. Aven dieselavdelningens beredning flyttas dit.
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I f figa om dieselmotorerna
hlnvisas
till den redogdrelse,som llmnas hdr
nedanunder ounkten "Dieselmotortillverkningenvid Nohab".
PEt f ri,ga av berr Carlttorz, om
danskarna sjllva har mdjlighet att
byggu dieselelektriska lok upplyste
direktdr Odelberg,att den danskafirman Frichs gjort en hel del arbeten
pi de lok som vi levererattill Danmark, och meningen dr, att de skulle
gcira minst lika mycket p& de nu
aktuella loken. I grova drag kan man
sd.gaatt fd,rdelningenav arbetet fijr de
danska loken varit 50 /o ameilkanskt
arbete och vardera 25 /o svenskt och
danskt arbete. Frichs har egna konstruktionerav dieselelektriska
lok och
har fitt en provbestillning p& tvi sl'dana lok fdr de danskastatsbanorna.
Frichs kan emellertid inte bygga lok
med GM:s delar,utan det miste bli en
helt egen konstruktion. Nohab har
licens p& byggandeav GM-lok. Boggierna t. ex. dro patenteradeav General Motors och Frichs har f. n. insen
beprcivadboggikonstruktion.Give-wis
skulle Frichs gdrna se att de fick leverera samtliga lok till de danskastats-

tion ej kunnat undvikas,di man ansett
det vara fcirdelaktigareatt taga dessr
kavitationsskadorfrir att i stdllet utvinna st<irreeffekt av turbinerna.
Dieseltilluerkningen

uid Nohab.

Denna punkt pi dagordningenhade
begirts av herr Andersson.lngenjor
Saala hade anmodats redoqcira for
marknadssituationen
i frlsa ;n dicsclmotorerna och ingenjdr-Ekelund fdr
utvecklingsarbetet.
In genjdr Saala anforde:
1. Leveransprogram.

Som bekant byggdeshos Nohab tre
typer av dieselnotorer,E, G och L. Di
A. D.-tillverkningen dvertogstillkom
ytterligare fyra typer, AD:s E, I, M
och T, varigenom totala antalet blev
sju. Antalet typer blev di si stort att
det miste reduceras.Eftersom Nohab
dvertog relativt mycket material fcir
AD:s E-motorer,var det liimpligt att
genastldgga ned Nohabs egen E-serie.
Den marina ME-motorn dr fdr dyrbar och kommer sdllan ifriga, varfdr
man beslutadeatt slooa iven den. I
stdllet
rekommenderalanvdndning av
Danofna.
KE-motorn,vilken frarnlcirallt pissrr
Herr Carlsson plpekade, att man fcir stationdraindam5.loch hi2ilpiggreicke haft nigon avtalsenligldnecikning gat. Fcir marint bruk kan den fcirses
inom verkstadsindustrien
dettair. Den med backslagoch vdxel.
ldneglidning, som dndi tycks ha skett,
G- och MG- respektiveKI och MIansig han ddrf<ir ha uppkommit ge- motorerna dr helt moderna. Nohab
nom en produktionscikning.
planerar en ny motor med beteckPL ffi,ga av berc Engquist angiende ningen F, som skall ersltta sivd.ldessa
verkningsgradernapt Nohabs resp. typer som KE-motorerna. Konstrukandra tillverkares turbiner fcirklarade tionsarbetethar lnnu ej kunnat pibciringenfdr Suala, att skillnaderna i regel ias. Konstruktion, utfcjrande iv en
Ir mycket smi. Om dessaverkninqs- frirsta motor, provning och alla fdrberedelserinnan motorn slZippes
ut pi
gradsskillnader
kapitaliseras,
med hdnsyn tagen till de effekter som kan ut- marknadenberiknas taga fem &r. Till
vinnas ur turbinerna, kan emellertid dess miste de gamla typerna finnas
det ekonomiskavdrdet bli avsevd.rt. KVar.
Uppliiggen av G- och MG-motorer
Ingenjcir Svala upplyste dven om att
ir
rdtt stora och berdknastdckabehovet
Nohab hdvdar sig mycket val i fr&ga
ganskalhngt fram i tiden. Med KI- och
om Francisturbiner.
Ml-typerna g1r man fdrsiktigt fram
Herr Guslaustonundradeom rykten och vissa cylindertal dr redan uteslutom kavitationsskadorm<ijligen piver- na. NIr upplZiggengjordes, var vlr
kat kundernas beslut vid uppiand- egen dieselverkstad si anstrdngd att
lingarna. Ingeni1r Suala trod[e, att sF,, den beh<ivde avlastas. Darf<ii har
icke alls ir fallet och pipekade att vid Skandiaverkenanlitats fdr detalitillen del leveranserhar-Nohab uppnitt verkning.
utomordentliga resultat i friga om
Nohabs typer L och ML motsvarankavitationsfrihet.Nigon stdrrJ skill- de AD:s PolartyperM och MM. Efter
nad fiireligger inte mellan ildre och dvertagandetav tillverkningen av Ponyare konstruktioner, och de nyare larmotorernapSbrirjadesaibetei med
konstruktionernaborde iu vara beitre. en ny motortyp att ersdtta dessa tvi
eftersom man ddr har strirre erfaren- typer. Sombekanthar det fcirstaexenheter att bygga p3,.Det upplystesiven plaret av den nya motorn typ N var.it
att man arbetar intensivt pi att lcisa under provkdrning sedan n8gon tid
kavitationsproblemen.
En del kraftverk tillbaka. Prov gjordesf6rst i laboratohar emellertid avsiktligt dverbelastat riet med en 1-cylindrig motor. Sedan
sina turbiner pi stdant sdtt att kavita- har en 6-cylindrig motor kcirts pi
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provbiidd. Proven har utfallit vdl och
lovar gott fdr framtiden. Ett varvtal
av 375 r/m slLvalsom de avsedda
effekterna har uppnitts. Motorn har
iven provatsf<ir tjockoljedrift, en nurrera allt vanlisare fordran fr&n kunderna.Motorn uppvisar en god ging,
ja si god att den torde ha varit en av
huvudorsakernatill att Nohab erhcill
bestdllningph 2 st. 1O-cylindrigamotorer av dennatyp fdr Oresundsbiten,
fdr viiken SJ var angelagna att fFt
mdjligast vibrationsfria och tysta motorer. Motorn har kcirtsmed civedaddning och dven dessaprov fcirefaller
lovande.
Emellertid behrivs det konstruktioner zi.venfcir andra cylinderantaloch
innan dessabli fiirdiga, mi.steNohab
L- och Polar M-motorer fortfarande
byggas.
Bland AD:s Polar-motorerinsick en
stdrre typ In dem Nohab tidigare
byggt, n2imligen T- och MT-typen.
Nohab har revideratkonstruktionerna
fcir denna motortyp, och de exemplar
som vi byggt och levcrerathar i itort
sett gatt bra, vilket behcivtsdi AD:s
T-motorer tryirr hade f6.tt ett skamfilat rykte. Tendensengir mot stcirre
motorer och vi hoppas derfdr att Tmotorn skall bli en stor framging och
en stor leveranssakfdr Nohab.

2. Upplaggning.
Normalt miste dieselmqfe1s1na
n1r det ej g2illerde stdrstatypernasiljas med kort leveranstid.Eftersom
Nol.rabs verkstlder under senare ir
varit fullbelagda och iffitga. om reservdelar mer Zin fullbelagda, har under
denna tid motorer ej kunnat friras p&
lagereller erbjudasmed si korta lerleranstider som varit dnskvdrt, och
ml,ngagoda order har dirfcir glrttrffirn
oss.Si fort det blev mciiligtlade Nohab upp motorerfor tillverkning, trots
att de ef var silda och nu finns ett stort
antal upplagda av olika storlekar.Av
vardera typerna KE, G, L och M dr
1 i 2 motorer klara eller upplagda,
alltsi totalt ej mindre an ett fOO-tal
motorer.Bland de upplagdamotorerna
finns en del Nohab L- oih Mt-, pol",
KM- och MM-motorer, vilka torde bli
de sistaav dessatyper, eftersomi fortsdttningenendastskall byggasmotorer
av typ N i sivdl stationlrt som marint
utfcirande.Flertalet av dessamotorer
blir fiirdigaunder 1954-1955, en del
under 1956.
Det Ir bn att pi detta sdtt kunna
erbjuda korta leveranstider.men i
andrasidaninnebdrdet en mycketstor
ekonomisk investering. Dei inneber
ocksi ett bekymmer,si till vida att motorerna blir trdgsilda, ndr priserna i
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- byggd som bekant av Rudolf Diesel
med MAN i Augsburgi samarbete
tos det endastett tiotal ir f6r att dieselmotorn skulle bli allmdnt erkend
slsom en ny med kolv&ngmaskinen
konkurrerandekraftkilla. Pa Lo-talet
monteradesden f iirsta stcirre dieselmotorn i ett fartyg, och resultaten
dvertrdffade alla fcirvdntningar. Genombrottet var ddrmed klart.
Alla ditida dieselmotorervar utrustade med luftinsprutning, d. v. s. en
levedirektdrivenhdgtryckskompressor
4. Priser.
rerade tryckluft, varmed brdnslet inAtt gn in pi det direkta fiirsnlj- sorutadesi cvlindrarna.
ningsarbetetoch prissittningen skulle
Ett stort steg fram&t mot enkelhet
3. Konkurrens.
fcira fcir linst och vara vd:rtett sirskilt och fdrbdttrad driftsekonomitogs ndr
kapitel. Helt kort kan sdgasatt fijr
systemetmed s. k. direkt insprutning
Tidigare har antytts att konkurrensom byggasi sttirreeller slog igenom under 20-talet. Detta
dieselmotorer,
sen dr hird, ia man kan sdgaatt den
mindre serier,i motsatstill t. ex. vat- system anvdndesfortfarande si gott
dr mycket hird, ei minst tekniskt sett
tenturbiner, som byggas i enstaka som uteslutande och innebdr, att
pi giund av de fcirdelarde <iverladdaexen-rplar,rdknas priset pi basis av insprutningspumPen direkt pressar
de ?-taktmotorernaerbjudcr. Det dr
orislistor. Fiir anbuden anvdnder vi briinslet under htigt tryck in i cylindhuvudsakligenkonkurrensmed dylika vissa
srundformuldr. Annars skulle vi
mna. Ddrigenom har hcigtryckskomvi mcjterfrin tyskt hill. En 6verladdad
med att utarbetadet stora
h*inna
inte
blivit civerflcidig.
tr-rotorkriver mindre utrymme jiimfdrt antal anbud, som ideligen miste pressorn
utvecklingenpn 30ytterligare
Den
med en motot av icke civerladdadtyp,
sdndasut.
fr[mst pi en alltsiktade
4o-talen
och
Fcirr
ijkas.
lastkapacitet
och fartygets
mer f<irbittrad brinsleekonomi och
var tedarnaangeldgnaom att fi lAng1. Orderinging.
Resultatetav denna
cikaddriftsuikerhet.
srmtg&endemotorermed tanke dels pl
idag. Dieselmotorn
kan
ses
utveckling
pe
propellerdels
driftssdkerheten,
Nnsra av anbudenleder till besteillverkningsgraden.Eftersomvira moto- ning. P& grund av den skirpta kon- har helt utklassat kolvingmaskinen.
rer rdknastill de lingsamt g&ende,pas- kurrensen och de fcirh&llandensom Den intar en given och P&minga omsadede bra. Under tvinget att fh fal. nyssangivitshar orderingingenunder riden dominerandestdllning bland de
tygen si ekonomiskasom miijligt, rned senaretid varit trcigare- lyckligtvis 6vriga kraftmaskinerna.Dieselmototn
f2ilt frin de minsta,
stor lastkapacitetoch 1&gkostnad,gir
har den i gengnld gdllt storre objekt. omsoetln.r ett
p& t hk till de
motorerna
portibla
snabbtill
6ver
man nu mer och mer
Av de bestdllningarvi fhtt i lLr,m?'
pi 12000hk.
fartygsmaskinerna
giende motorer iven fcir sldana b&tar, ndmnasde bida l0'cylindriga N-mo- st<irsta
drift av
fdr
stationir
Den
anvdndes
ddr vlra motorer annarsskulle ha pas- torerna fdr den nya Oresundsbiten,
anldgg,automotiva
fcir
elgeneratorer,
iir
motorerna
sat bdsi. De snabbgiende
vilka skall levererasom 1 ir. Vi har
i regel billigare, samtidigtsom de krd- dven fitt bestiillningp& en ca 800 hk ningar, for j?irnvligsdrift i en allt
ver mindre utrymme. Propellerkon- motor fdr Uruguay, en pi ca 700 hk stcirreomfattning.
Utvecklingen fir emellertid ej st&
sttuktionerna fdr h6gre varvtal har till Lotsverket samt en serie mindre
frirbdttratsoch diirtill har man nu att motorer fdr Marinen, en hel andrabe- stilla. Nya krav resas och tidigare
skdrpas,allt i avsikt att uppni en sdker
tillgi reduktionskuggvdxlar med hdg stdllningar att ftirtiga.
och frirstdrkt rdntabilitet f<ir kraftmapri
verkningsgradtill relativt billiga
En stdrre bestdllnins till Svenska skinanldggningar. Krav pF, billigare
ser, varigenom snabbgiendemotorer
AmerikaLiniensnya bit. som vi hade maskiner,krav pi ytterligare
fdrMittrad
kan anvdndasdven fdr liga propellerhoppatsfi, fdrlorade vi tyvdrr - just dil"ftsekonomloch krav pL hompaktare
en
vi
mdter
varvtal. Allt detta gdr att
pi grund av vlsentligt ldgre pris frin
anldggningartilltar i styrka.
mycketskarpkonkurrensej minst frin
utl2indsk tillen statssubventionerad
Kan d& dieselmotorn fortfarande
Tyskland. Fdrutom mdjligheten att
verkare att bestillaren var hdvda sig i konkurrensenmed &ngturtrots
ju
dven
byggastiirre serierhar tyskarna
ncijd rned de motorer, som vi tidigare binen och den nyaste av kraftmaskifcirdelenav lhga arbetsldner(ca 50 /o
levererat
till "Kungsholm". Men en ner, gasturbinen? En fijrbZittraddriftsav vlra), vilket medfdr liga priser, i
?ir till fijr att rivervin- ekonomiuppn&s,om underhillsarbetet
sidan
rnotging
m&ngafall andatill 65 e 70 /a av vlLra'.
att knogapn och nedbringasoch brlnslefcirbrukningen
Det
g?iller
diirf6r
nas.
I en del ldnder subventionerarstaten
svirigheter- minskaseller om billisare brlnslen anatt
ej
frirlora
modet
trots
exportfdrsdljningar i ett par llnder
vi vidare."
allts&
arbetar
na,
och
vdndes.Det sistn[mndaalternativet1r
med dnda upp till 20 d 30 /6 av till- f6r att exportdet somsenastkommit till anvdndning.
verkningskostnaden
lngenjdr Ekelund anf6rde:
Det dr en av nyheternavad betrdffar
priset skall bli motsvarandeligre, och
friljden blir att vira s;'Ilvkostnadspriser "Vi pi Nohab dr av naturliga sk2il dieselmotorernassenaste utveckling,
ofta 6,verstiserkonkurrenternasfcir- intresseradeav dieselmotorer.Vi har ndmligenden s. k. tjockoliedriften.
Vad inneblr tjockoljedriften i form
slljningspriser. Vad 96r vi di hiir- byggt dem i snart 30 Ers tid och besitter en ansenlig erfarenhet pi om- av cikadkonkurrenskraftf6r dieselmoemotr
torn? Jo, tjockoljan eller pannbrdnnVi fir rdkna rned mycket knappa ridet.
oljan som den ocks&kallas, dr enligt
har
av
dieselmotorn
Utvecklingen
v&rt
marginaleroch vi fir intensifiera
I vissa fall rdknar varit snabb.Efter de lyckade proven engelskanoteringarca 3 pund, d. v. s.
ackvisitionsarbete.
vi dven med att vir bittre kvalitet 8,r 1897 med den fdrsta dieselmotorn 45 kronor, billigare per ton, dn vanlig

utlandet ligger ltgt och p& sina hill
er ned&teiende.Det er derfdr viktigt
att tillvJkningen blir s& rationell och
ddrmed si billig att motorerna kan
avyttrassnabbt.De motorer som tiilverkaspi dettasdttbyggasoch utrustas
enligt itandardlistor och ur prissynpunkt dr det viktigt att sA liten avuikels. son-rmdjligt gdres frnn denna
standard.A andra sidan tvingar den
rikade konkurrensennu mer Zin tidigare under siljarens marknad att tillmOtesgikundernasspeciellacjnskemil
ifriga om utfdrandet.

skall fdlla uislaget.Det dr emellertid
viktigt att vLr tillverkning rationaliseras si att motorernakan gcirasbilliga.
Utfdrandet miste iven vara fdrstklassigt, s& att vi f&r ett gott renommf.
Tyvarc har alltfdr mlLngafel ftirekonmit p& senaretid. Hiir griller det att
var och en i sin stad sivdl ingenjdrer,
fcirmln som arbetaregiir sitt bdstasl
att Nohab-narnnetfir ett gott anseende.
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dieselolja.Detta innebdr t. ex. att ett
Overladdningav 2-taktsmotorerkan systemeni KE- och N-motorerna fartyg utrustat med en Nohab-Polar i princip ske medelst2 metoder:
liksom i alla Nohab-Polar-motorerdieselmotor av typ M68T - 2560 hk
7) Liktryck:drift, v1lket innebdr att ?iri princip likadana,bdr vi kunna fdrvid 200 r/m - som gir lit oss slga
spolpumpen bibehilles och kopp- vdnta ossgoda resultatdvenbetriffan4.000 timmar om &ret, ucder denna
las i serie med turbokofiiDressorn. de N-motorernasdverladdning.
tidsperiod inbesparari brdnslekostnaMinga problem kvarstir tock att
och
der ca 75.000 kronor. Denna vinst blir
lcisa, innan vi nitt virt slutmil naturligtvis desto st6re ju strirre mo- 2) Impul:drifl, vilken i gynnsamma )o /o dveiladdning, utan spolpump.
fall kan medfdra en mcijlighet att
torer det dt ffi"ga om.
Det ndmndes,att kravet pi billigare
utesluta
spolpumpen.Detta d.r giTjockoljedriften krlver E andra
motorer tilltar i styrka. Vad finns di
vetvis slutm&let for alla motorsidan en del extra utrustning, som
fdr oss att g6ra med tanke pi vnrt
fabrikanter,om det ocks&dr limpnigot hiijer anskaffningspriset.
Brdnsframtida motorprogram?Hur skall vi
ligast att bd,rjamed liktrycksdrift.
let skall effektivt seDarerasmedelst
kunna utveckla vl.ra motorer, si att de
speciellaseparatoreroih fdrvirmas till
Medelst iivetladdningkan man nu- blir billigare? Det finns tre sdtt.
90-100o C temperatur,innan det blir mera komma upp till effekter pi
1) Begriinsning au antalet ntotoltyPer
lZimpligt att insprutas i cylindrarna. 15000hk per motor,d. v. s. 30-35
/o
och ddrmed stiirre serier av de
Detta i sin tur innebdr, att spridarna civedaddning, vilket d.r ett avsevdrt
typer som tillverkas.Vi riknar med
miste kylas med en sdrskild anord- steg framit. En ovedaddad motor
att ha endast3, hiigst 4, olika moning. Tjockoljan innehiller mera sva- medfdr ej endast en kompaktareantortyper
framdeles, varav T och
vel, varfrir ett ni.got stdrre cylinder- llggning utan dven i mlrnga fall en
N redan dr givna. Vir N-motor dr
slitage kan fdrvdntas. Tjockoljedrift billigare motor per hk och dven f6riu avseddatt ersattabide M- och
tilliimpades fiir frirsta gingen Lr 1947 biittrad brdnslefdrbrukning per hkh.
L-typerna.
Ett 72-timmarshirdkori ett st6rre fartyg, M/S Auricula. NuDe tvi ndmnda framstegen,tjockningsprov pi provmotorn har i
mera finnas ett stort antal dylika fartyg oljedriften och <jvedaddningen,
bidrar
stort sett utfallit vll och vi har
i drift. Goda resultat har uppnEtts.
starkt till att dieselmotorn vll kan
rcdan 2 st. 1O-cylindrigaN-motoKrau et p3 h ompaAtare anld.ggningar hiivda sig i konkurrensenmed ing- och
rer
i bestdllning.
innebir, att hiigre effekt skall utvinnas gasturbiner,specielltmed hdnsyn till
per kg motorvikt. Som bekant begrdn- att gasturbinenfdr att ge de blsta re- 2) Enklaren olorer.Detta kan uppnis
genom standardiseringav motorsas en motors effekt av den mlnsd
sultaten,m8ste- tills vidare- drivas
elementen,d. v. s. genom tilliimpbrdnsle, som kan fdrbrdnnas i cylln- med dieselolja;tvirt i motsatstill vad
ning av den s. k. byggl&dsprincidern under ett slag, och brdnslemdng- man ursprungligen avsig vara gasturDen.En och sammabasmotor skall
den i sin tur begrd.nsas
av den luft- binens stora fdrdel, nlmligen driften
med smi extra tillsatser kunna
kvantitet, som dr innesluteni cylindern med billiga tjockoljor. Aven f6,r dvrigt
anvdndasftir olika dndamil. Det
vid kompressionens
biirjan.
synes gasturbinensutveckling fiir dablir t. ex. sammalagercam,samma
Kan man siledes 6ka laftmdngden, gen ha stagnerat.
stativ och sammadetaljer i si stor
kan mera brdnsle fiirbrinnas och en
Hur ldmpar stg nu uhra motorer fdr
utstrdckningsom mdjligt f6r bide
hiigre effekt utvinnas med en given tjockoljedrift och d,verladdning?Kan
maina och stationdramotorer, fcir
motor. Detta dr innebdrdenav vad man vi f6lja med i utvecklingeno-h levehriger- och vdnstermotorero. s. v.
kallar doerladdning, det andra stora rera konkurrenskraftiga motorer?
Tilllmpning av ftirmontering i
framsteget i dieselmotorernassenaste
Prov i motorlaboratoriet har visat,
stdrre utstrickning dn nu.
utveckling.
att motorer av typ T och N (och dessOverladdning, fdrkornprimering av utom M och I) l?imparsig ftir tjock- 3) Ritningar, som s& l8ngt mdjligt
luften, istadkommes genom att avg^- oljedrift. Ingen onormal koksbildning
utesluta alla tvetydigheter, som nu
serna ledes till en turbin, som dr har visat sig i kolvringsp8.ren
och pi
t. ex. betrlffande AD-ritningar i
direktkopplad till en kompressor, allt kolven. De kylda spridarnahar klarat
onddan skapar irritation pi flera
i ett aggregat,vilket levererar f<irkom- sig bra, och motorerna, har arbetat
heil.
primerad luft till cylindrarna.
Iugnt och mjukt vid olika varvtal.V&ra
En grundfdrutsdttning dr givetvis
Fdr 4-taktsmotorerfrin lit oss sdga motorer dr emellertids. k. trunkmotoatt
envar klnner ett personligt ansvar
150 hk till 3000 hk har civerladdning rer, dir kolvens underdel kommer i
anvdnts i flera ir med qott resultat. berciring med smdrjoljan, och vid fcjr sitt arbete. Ingenting, vare sig
Effekien har kunnat OkaJmed :o %.
drift med svavelhaltigtjockolja finns bittre ritningar, effektivare maskiner,
ja i flera fall med loo % av de ur- risk fdr utspidning av smdrjoljanmed rcO /o-ig kontroll o. s. v., kan uppsprungliga effekterna.
itfdlj andef cirsimradesmdrjningsegen- v'dgaen bristandeansvarskdnsla.
Om ai, i v&rt fortsattaarbete,vinnF<ir 2-taktsmotornhar sv8righeterna skaper.Hittills utfdrda prov har dock
ldgger
oss om att genornfdra virt
varit stdrre, frdmst beroende pi spolsom nd.mnts- i alla avseenden
program enligt h?ir skisseraderiktlinsystemetoch den ldgre avgastempera- utfallit vel.
jer, kan iven vi fdrvissose fram emot
turen samt svnrigheten att konstruera
Betr. dverladdnins har omfattande
fdrstlrkt
konkurrenskraft, fiilfa med i
ett turbokompressoraggregatmed tillprov, bl. a. ett lOO-timmarsprov i ett
utvecklingen och med tillfdrsikt gi
riickligt h6g verkningsgrad. Under de strlck, utfd,rts i motorlaboritoriet pi
framtiden till mcites."
2-3 senaste&ren har man emellertid en 3-cylindrigKE-motor. 3O-4O %
pi flera hill lyckats klara saken, och <ikning av effekten har uppnitts, och
Herr Andersson rcagerademot att
t. ex. den stora danskafirman B & \7
resultaten har varit si bra, att vi nu det skulle taga fem tr att konstruera
levererade fu 1.952 sitt fdrsta fartyg offerera 6-, 7- och 8-cylindriga KE- en ny mindre motor och han undrade
med en stor, till 30 /o lveiladdad motorer med dverladdning.Alldeles i om man hade tillrZickligt minga kon2-taktsmotor, och har nu ett )0-tal
dagarnahar nlsta steg talits, ndr vir
struktcireri arbete.Han ansig att man
order tillsammans med sina licens- 6-cylindriga N-motor fd,rsettsmed ett btjr kosta pi ganska mycket pi nya
tagare.
dverladdningsaggregat.
Eftersomspol- konstruktioner och experiment. Han
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Herr Andertton medgav, att fcir- belopp fiir samtliga tillverkningsgreundrade o&si hur det kunde komma
pl motorernakanske nar,-ia 1 mill. kronor per &r inklusive
hade
man
vilken
tjdnstmarginalen
sig att G-typen, med
Kassefullt arbete fijr endastett &r sedan,nu dr liten, men undrade om detta inte material,som leveterasutifrin.
underfrin
leveteras
som
material,
rat
av
beror of de stora kassationerna
[r helt borta ur produktionen. Har
for
oriset hiiits si mvcket att kunderna bortabestnlltgods. Nu har vissedigen leverant6r,f&r Nohab ersdttning
men fir givetvisbetalade egnaarbetslvskrlcks'frin atf kdpa? Det finns fodren blivit bdttre, men f<ir nigon tid
milnga fiskare, fiirklarade han, som sedan kunde iinda upp till 3o /a av kostnader som nedlagts. Betriffande
Han menadeatt efter- lagerhillningenupplystekamrerM&nsgdroa vill ha en Nohab-motor, men dem fi kasseras.
anser att priset ir fiir hiigt. Han ansig som G-motorn dt en gammal tyP och son, att lagret f6t dieselmotottillverkningen i dag uppgnr till ett vdrde av
att G-motorn ?irden typ som stiller sig man fdr den har gamla ackord, si
ca 22 miII. kronor. Detta belopp avser
i
produktion.
sig
billig
har
den
stZilla
mlste
billigast i tillverkning. Emellertid
Herr Andersson Dataladeiven den dels rena lagewaror och dels sidant
en massa kassationer fdrekommit pi
ingiende detaljer, vilka vll inverkat korta lagringstiden fdr gjutgodset, material som skall ing& i redan s&lda
p& priset. Herr Andersson ansig att som giir att bitarna sllr sig efter bear- motorer. Han ans&g att lagret icke
borde vara stdrre dn ca t/2 Lrc behov.
man biir undersdkaorsakentill dessa betningen. Han fr&gade om den pitdnkta anskaffningen av en honings- En detalj, som er billig i tillverkning,
kassationer och fcirsiika komma till
kan givetvis gdras i stcirreserier,men
maskin skulle fd'rverkligas.
rdtta med dem, si att motorn kan tilldyra detaljer kan man inte girna ha
verkas till rltt pris; Nohab ans&gs
0ueringenjdr Holmquil medgav,att liggande pFLlager, eftersom lagringsbehdva dyen dessannindremotortyper.
det ligger nigonting i denna anmdrk- kostnadernad& skulle bli alltfdr stora.
Herr Andersson pipekade iven att
ning mot den alltfdr korta &ldrings- Det hela dr en awdgningsfriga. Repartistodekarnaborde <ikasoch att man
tiden och fdrklarade att man eter servdelsfdrsdljningenfiiljes UPP Lr
miste se till att sv&rtillverkadedetalier
bdrjat dverv[ga tanken p& honing. frLn fu, s& att man f&r underlag fd,r
verkligen kommer fram si att inte
Prov ddrmed kommer att utfdras hos planering av tillverkning och bortabeproduktionen stopparupP av brist p&
Gcitaverken. Overingenjiir Holmqvist
stillningar.
dylika delar. Likasi undrade han om
hade lven varit i kontakt med andra
bortabestlllningarna nu stabiliserats
Ingenjdr Soalatroddeicke att G- och
eurooeiska motortillverkare och f&tt
till s&danaleverantdrer,som verkligen
kiires vid f6r hdga varvL-motorerna
Han
del av derasriin i dettaavseende.
kan istadkomma fullgoda leveranser.
omtaladeatt Nohab om nigra minader tal, men han medgav,att typernai viss
Han menadeatt man icke bcir se alltfdr
fir en ny mrskin fcir frlsning av Tager- mln dr omoderna.Man vill nu ha mera
mycketpi priset i s&danafall, utan att
ghngarna, varigenom skavning av snabbgiende motorer och motorerna
kvalit€n bdr vara det avgdrande.
m8ste konstrueras att anvlndas med
lagren undvikes.
s. k. bryggmandverutrustning.G-typen
Ingenjdr Suala genmdlde, att NoIngenidr Rismanfdrklarade,att kas- ?ir godkiind fiir dylik utrustning, dirhabs pris pi G-typen icke alls dr uppskruvat, tvlrtom riknar vi med mycket sationernagivetvis miste inverka p& emot icke L-typen.
sm&marginaler.And& har vi blivit ut- priset, i synnerhet om kassationerna
6ueringenidr Holmqaist menade,
slagna i konkurensen. FdrsZiljnings- upptdcktessi sent att avsevdrdaarbetsatt
om det tar 5 hr att f& fram en ny
bitarna.
sv8righeternaberor ocks&pl att den kostnaderinglr i de kasserade
typ av de mindre motorerna, si har
G-typen
nu
Han
frirmodade
att
blivit
typ bltar, frir vilka dessamotorer anv&ra konkurrenter fdltet iippet under
vdnds, allts8 det mindre kusttonnaget, omodern.Man vill nu ha motorermed
hdgrevarvtaloch ijvedaddning.Ingen- hela denna tid. Nohab borde d?irfiir,
nu har mycket svtrt att h?ivda sig i
menadehan, gdra allt fdr att fijrsdka
konkurrensmed hollindare och tyskar. fiir Risman trodde att en del av de
avkortadenna )-Ersperiod.
reklamationer,
fiirekommer
p&
som
De svenskaredarna fiir dylika bitar
miste ddrfdr nu se mycket till ekono- dessamotorer,beror pi att de kd'rsvid
Ingenjdr Siill f:m,mhlll att G- och Lfdr hdgt varvtal. Han ansEgocksl, att fodrens konstruktion giir att de Ir
mien, och man viljer i minga fall
andra motortyper, som blde stZillersig man skulle uppn& ett blttre ekono- mycket sv&raatt gjuta" Kassationetna
billigare i inkdp och krdver mindre miskt resultat genom att tika partistor- har dlrfcir blivit stora.
utrymme, varigenom 6kat lastutrymme lekarna, men medgav att detta givetvis
Aven berr Anderston befarade,att
erhnles i b8ten. Ingenjiir Svala ansig, dr en mycket svtr awdgningsfriga,
skulle bli helt utslagna frin
Nohab
eftersom
man
iven
maste
taga
hlnsyn
att den motor av konkurrerandemarke,
till kostnadernafdr lagerh&llningen. marknaden,om vi skulle vlnta i 5 &r
som i stdrstautstrdckningensilts till
fiskefartygen, icke kan mita sig med Han eftedyste ekonomiavdelniogens pi en ny motortyp.
Nohab-motorerna i kvalitet. Emeller- synpunkterpi dessaspiirsmil. PEverkIngenjdr Ekelund ansig ocks&att 5
tid stiiller den sig billigare i inkdp och stadssidanvill man givetvis ha stdrre ir dr en orimlig tid, om vi skall vara
detta har vait avglrande vid kdpen. nartier. liksom man lven vill fi ut med i konkurrensen. Han meddelade,
upphggen tidigare dn nu dr fallet.
att dieselritkontoretnu strdvar efter att
Hen Mdller tog upp det gamla
fL fnm ett program som man kan h8lla
Kamrer
Mhntson
upplyste,
att
mospdrsmilet om bortabest2illtgjutgods
i framtiden. Inga dndringar pi Zildre
tordetaljer
i
stor
utstrdckning
tillveroch undrade, varfdr icke virt eget
gjuteri fick detta gods, nlr vi hade kas som lagenan. Onormala kassatio- motortyper gdres nu och de dirigenom
d&ligt med arbetehdr. Dessabortabe- ner, som intrdffar vid dylik lagertill- frigjorda konstruktdrerna hat satts p&
stdllningarvlllade pl sin tid stark oro verkning p&fdresett sirskilt konto och nya uppdrag.Varje bestillning medfiir
i gjuteriet. Herr Mdller ansig, att det belastar ei motor eller reservdelar.Pit emellertid en hel del arbete fdr konbl. a. cylinderfoderhar kassationerna struktionskontoret. F. n. ar 75 /a av
fanns mycket som borde dndrasi friga
om atbetsplaneringeni gjuteriet. Han varit betydandeicke minst pi sldant konstruktiirerna sysselsattamed ny'dven
d,nskade
fL upplysningar om hur gods som gjutits i Nohabs eget gjuteri. konstruktioner,medanrestenhiller pl
F6r ett
moderniseringen av gjuteriet fort- Kassationsstatistikenfdr halv[ret sLu- med dylika bestdllningsarbeten.
ir
sedan
var
siffrorna
omkastade.
Det
mycket
deras
nu.
rijr
sig
om
stora
skrider.
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tidningarna. Dessa fiirhillanden kan turerade varor. ExDorten
-tills har fortsatt
ej undgi aft dampa affdrsverksamhe- att sjunka och dr
dato ungefdr
ten och en viss iterhillsamhet kinne- 2O /o nindrc i Lr d.nf6rra Lret.
tecknar sivdl handel som industri,
Verkstadsindustriens
situation, som
dock inte vdrre dn att man kan kalla fdrra hcistenoch i v&rassyntesganska
virldskonjunkturen mera normal nu pressad, har fdrblttrats och exporten
till skillnad frAn tidigare hetsigah6g- vdntasdka jiimfdrt med fd,regtendeir,
koniunktur.
liksom dven avsdttningenpi inhemska
Verksamhetenatt fdrbettra vdrlds- marknaden,dZirbl. a. den 6kadebygghandelnp&gir dock idogt, s3'kan t. ex. nadsindustrienmrijliggjort detta.
antecknasatt en konferensmellan de
Totalt sett har vi 6kat vir import
till den s. k. Gatt-riverenskommelsenavsevdrt (frdmst med bilar) och vir
anslutnaldndernanyssavslutats.(Gatt export har minskat. Resultatetdr fdr
betyder: General Agreement of. Ta- de fyra fcirsta mlnad ena i 3.t ett imriffs and Trade,och ir en av de minga portciverskottpi omkring 600 milj.,
inom FN:s ram trdffade iiverenskom- vilket givetvis gitt ut civer vir valutamelserna.)Den innebdr, att vissa an- reserv, som visar en minskning med
slutna ld.ndergemensamtscjkermildra 22o nilj., trots att vi fitt lina 50 mili.
restriktionernafcir handeln dem emel- francs i Schweiz.Det di frirsta gingen
Direktiir Odelberg ansig ocksi, att lan. Vi, d. v. s. Sverige,dr med och pF 30 Ar, som vi mist lina pengar
ca 40 /o av vir utrikeshandelgir dver utomlaods!
seriestorlekenm&ste cikas si att till"Gatt-ldnder". Fdr vir del betvdde
Den egenartadehaussenp3"v&r akverkningskostnaderna
kan nedbringas.
denna
speciellakonferensf6ga -'den
tiebcirs,som ndmndesi fciria civersikG- och L-typernahar blivit omoderna
pe ett par Er, eftersomman nu vill ha bercirdemest Japansexport - men ten, har fortsatt iinda till dessasista
mera snabbgiende motorer och vi principiellt ar man dverensom att scika dagar och fcirrdntningen p& de flesta
miste kanske s?ilja ut vErt lager av minska tullarna och frirbdttra betal- pappersbdrskursdr nu si lhg som4 /o
Visserligenhiller
eller dlrunder. Det fdrefaller som det
dessatyper till fcirlustbringande
priser. ningsm<ijligheterna.
itskilliga
ldnder
igen,
icke
minst
storfinnes en viss oro fcir yttedigare penDirektdr Odelberg podngterade
bcksi,
cirsdmring.
att ett relativt litet fdretae som Nohab makterna till skydd fd,r sin handel, ningvdrdesf
icke snabbt kan utveckla alla motor- men tendenseng3.ralltmera mot s. k.
Fdr v&ra egna verkstdderoch hanstorlekar samtidigt. Dlirtill fd,rslir icke liberalisering,avseddatt si sminingom teringar dr situationen praktiskt taget
konstruktionskontorets kapacitet, och utmynnai allmdn konvertibilitet,valu- densammasom vid tiden frir fcirra
torna emellan. (Konvertibilitet inne- sammantrd.det.
denna mlste avvigas med-hdnsyntill
vad verkstadenstillverkningskapacitet bdr att alla slagsmynt och valutor kan
F& maskinuerkttadenligger "v6.ra
rimligen kan bdra. Nohab har valt att obehindrat vdxlas sinsemellan. Som egna" tillverkningar fortfarande
lingt
det nu d.r ser de olika linderna nosa
i fdrsta hand nykonstrueraT- och Nunder kapaciteten, men denna hir
i resl. kunnat
typerna, eftersom vi ansett att konkur- till, att de har tillgodohavanden
utfyllas med legoarbetenfrin
rensfd'rhillandenadr sidana att vi kan valutor innan de tillita viixlins till koncernensandra verk och frdmmande
hdvda oss bdttre med de stdrre tvper- d e n n a . )
bestillare, detta si pass bra, att vi
P3.tal om tullciverenskommelser
och t. o. m. mist
na. Tills vidare m8.stede Undie fa
avstl frin vissai och fdr
stormakternastendensatt tolka dessa
slioa efter.
sig l2impliga arbeten f6r att ei dvenBetrdffande gjuteriets modernise- till egen fdrdel kan som exempelan- tyra redanlovadeleveranser.
ring meddeladedireLtdr Odelberg att fciras, hur Frankrike inom MontanI ammunitionsuerkstad.en
dr det fortarbetetmed mekaniseringen
skall ut- unionen handlat.Frankrikehar hittills farande mycket dilig bel2iggning
och
haft
en
15
friras men dnnu icke ig&ngsatts,bero/o-ig importavgift pi kva- d.ven
ammunitionsavd.i Bofors ha li,s
litetsstil.
Denna
[r
nu
avskaffad,
men
ende pi att vissa utredningar dnnu
endast di det g2iller import frin l?in- orderstock. En del leqoarbetenhar v]
m&stegdras.
der inom unionen. Sverige, som ej fitt in, men dessaricker som regel
Direhtdr Od.elberguttalade till slut tillhd'r denna, ffu fotfatande
endasten eller annan m&nad.Vissirbetala
ligen finns det utsikter till efterbest?illsin tillfredsstdllelsemed att den fcir 15
%, vilket givetvis stdller oss i ningar,
bolaget s&viktiga f rlgan om dieseltill- ogyn:rsamt liige j?imfdrt med
men icke destomindre d.rsituat. ex.
verkningen tagits upp till diskussion. Belgien och Tyskland.
tionen icke tillfredsst?illande.
Bonoplex tterigen dr stadd i kraftig
II
Beirdffande den svenska exportutveckling.
Bl. a. har i dagarna ordei
marknadenndmndes,att i stort sett
Tidaholmsyerken
vira ledande produkter tri, massa, tecknatspi ett stort antal detalier till
TidaholmsverkensFciretassnemndpapper, kunnat avsdttastill tillfreds- mribler,som med den stipuleradeleveranstaktenger arbete f6r 6 i g man
sammantrldde
den 17 aususiiunder stdllandepriser, i varje fall n&gotbdttre
ytterligare itminstone till trets slut.
dn
fdrca
sommarens
bottenpriser.
Koni)-uerirtgenidr
H. Proll)a: 6rdfcirandeHdr kommer vi att placera folk frin
kurrensen
ffi.n
andra
llnder
mlrks
sKaP.
frdmst ddri, att det dr v5.rahdgre kva- ammunitionsverkstaden,ndr tillverklit6er
som efterfr&gas.De enklaresor- ningen i slutet av denna m&nad pt
Ekonomiska liiget och behiggteringarna,
speciellt if rlga om lrd., allvar sdttsiging.
ningen i uerkstdderna,
Fcjr att mcijliggiira verkligt ratio_
ligga till stor del os&lda.
H err Ordf dranden ld,mnadef6liande
Ifriga om jd.rnd.rsituationensamma nellt arbete med dessadetaljer, som
dversikt:
som tidigare. Korta orderstockar,sam- dr hirt prispressade,
har vi m&stflytta
Ute i vadden fortsltter den poli- ma priser och, liksom ifriga om triet, ut nuvarandemaskinernaur hus 8 och
tiska oron, itminstone om man fii tro stdrstaefterfrl,gan p6,ldngre manufak- till hus 16, varigenom det fdrra helt
Direletdr Odelberg hlnfdrde nedg6.ngeni dieselverkstadensorderstock
till fdliande tre huvudorsaker:
I) r9t3 hade vi en stor eftersllpning
f dn 1952 att hdmta in, vilket gav
ossen abnormbelastning.
2) Varven har haft en minimal ordering8ng under L954 och har ddrfdr
best?illt endast ett fital motorer
hos oss.
Vi
har inte h&llit givna leverans3)
lciften, och vi har haft grava aflmirkningar mot kvaliteten p3,vhra
motorer. Detta dr en mycket allvailig ffitga, som vi alla miste
hj?ilpasht f6r att ldsa,s&att endast
fullviirdiga produkter sldppas ut
frin verkstdderna.
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att infijr nlmnor- bad herr Ord.fdrand.en
att samhelletsnykterhetsv&rdande
ldnsnykterhetsnamnder och den fi anfcirafdljande:
gal
kommunala nykterhetsndmnder
Med anledning av nyss foredragna
miste upprustasekonomisktoch per- skrivelsevill jag hemstilla till Er som
sonellt f6r att bdttre kunna fuilg<ira medlemmar i fciretagsnimnden, och
de nuvarande arbetsuppgifternaoch som arbetskamrater,att allvarligt pifdr att vara fcirbereddaatt mcita pltala spritmissbruk,sjilvfallet i arbetet,
frestningarnavid en fcirsiiljningsorn- men dven utom detsamma,s& att Ert
IZiggning.
handlandei dessa
och arbetsledningens
att
gi
i ndmnda skrifrigor
kommer
nykterhetsEtt led i arbetet att gcira
v&rdorganenbdttre skickade fcir sin velsesanda.Jag viII ocks&hlr i ndmnuppgift dr att sprida upplysning om den ha framfdrt, att vi kommer att
vad derasverksamhetsyftar till. Nyk- sk?irpauppsikten dver fall av onykterterhetsndmndernahar som frkmtta het eller dess fdljder detta bide fdr
appgift att fcjrhindra uppkomsten av enskildemannensskull och f6r arbetets
I den fdljande debatten anslg berr alkoholmissbruk.Den uppfattningen, och trivselns skull hZirvid Tidaholmsgcir sig gdllande,att nyk- verken.
I obn I obansson, att ammunitionsverk- som ibland
Medan vi dr inne pi fr&gor av denna
fungerar som interterhetsndmnderna
Han
hade
staden oncidigt svartmilats.
h<irt om mer arbete,varigenomen ny neringsnimnder,d.rtotalt felaktig. AlI art kan jag inte underl&taatt omnimna
hittills oanvdndmaskin skulle komma anstaltsvird ar en nddfallsutuiig, som srrdrre fall av oordning, t. ex. att folk
icke tillgripes forcdn alla"andra Sttgd'r' fcirsvinner till omklidningsnrmmen
ig&ng.
der i syfte att iterftira vederbcjrande och hiller extra raster,sdtter iging och
Herr Ord.fdranden svaradeatt detta
slut m. m.
tili ett nyktert levnadsdttvisat sig re- kldr om sig frire arbetstidens
nya arbetevar bussningartill traktorsultatlcisa.En fd,rutsittning fdr goda dylikt, som fdrekommit och p&talats
band, vilket tyv'dtt ej dt av nlgon resultat med den fdrebyggandeverk- av arbetsbefdlet.
Jag vill betona att
lingre varaktighet. Fdr att ytterligare
samhetendr att kommunaianykterhets- dylika tillrZittavisningarsker med mitt
belysa ldgets allvar visade han ett be- ndmnderna och ldnsnykterhetsndmn- fulia stdd och gillande,bef2iletgdr inte
ldggningsschema for ammunitionsden f&r kdnnedomom fcirekommande detta frir att irritera, tvlrtom fcir att
verkstaden,enligt vilket 10 maskiner missbruk fi tiilgt tom m6jligt, innan uppriitth&llaordning och disciplin,som
pt legoarbeteendast var belagda till
missbruket fororsakat vederbcirande ir fcirutsdttning f<ir rationellt arbete
i slutet av sept. eller bdrjan av okt. sjiilv eller hans anhciriga f<ir stora och trivsel fcir alla anstdllda.Vi har
Med tdndskruvvar endast2 maskiner skador.
ld.mnat omklddningsrummeo 6ppna
fullbelagda mot 4 tidigare.
Det dr en vital frlga ar sivil sam- och i civrigt varit mycket genercisadi
det gillt rrjrelsefrihet och allmint
Betriffande maskinverkstaden
med- hdlls- som virdsynpunkt, att kvarhilla
deladeherr Ordfdranden och ingenjdr en alkoholmissbrukare
i produktivt ar- upptrddandep& arbetsplatsen,detta i
Claessonatt man f&tt magasintill 10,5 bete. Fall av alkoholmissbruk,som fcirlitandeo& det ansvarden enskilde
crn TAK huvudsakligen utgdrande redan resulterati mistad arbetsanstdll- brir kdnna och ocksi r de flesta fall
plit- och svetsarbetemen dven mycket ning, dr svirare att komma tillrdtta kdnner och uppskattar.
maskinarbetei de stora maskinerna, med in om hj?ilp i nigon form kan
Fdrbud och regler och dylikt ?ir allvarigenom20 man skulle ha sysselsdtt- ldmnas pi ett tidigare stadium. Ftir tid otrevliga och en g&ng utfiirdade
ning till i slutet av 3,r 1,9)6.
m&ste de uppriitthnllas, jag hoppas
varje person,som i tid kan riddas frin
Vidare hade man f&tt dieseldetaljer totalt fcirfall pi grund av alkoholmiss- d2irfdri det llngsta slippa sidana och
frin Uddevalla och Nohab samt di- bruk, gdr samhdlletoch varje enskild tror att med god vilja, kamratlig piverse kanondetalier frnn Bofors och individ en direkt vinst samtidigt som verkan gcir dem civerfl<idiga.
Nohab. M<ijligheter fanns lven att fi
missbrukarensjilv och hans familj
Herr lobn lohantson, som darefter
6ver ytterligare dylika detaljer. Pe kunnat rdddas frin ekonomisk och
tog
till orda, konstateradeatt gott samgrund av denna vlldiga instrdmning andlig misdr genom en i tid vidtagen
arbete
r&tt mellan verkstadsledningoch
av arbeten hade man sett sig ntidsakad hjiilpntg?ird.
fackf6rening
ndr det gdllt att rddda en
att avbiija ett stort arbete i plnt, ndmI syfte att effektivisera nykterhets- man fr8n avskedandeoch istdllet olaligen plattformar.
ndmndernasftirebyggandeverksamhet cerain vederbcirande
pi en anstalt,ddr
och fcir att om mtijligt undvika, att ar- denne hade stora chanseratt bli blittre
Alkoholfrdgan rn. rn.
betstagareavskedasfr&n arbetsanstdll- och sedan&ter komma i arbete.Talaning pi grund av alkoholmissbrukutan
Frin Skaraborgsdistrikt av Svenska att aIIa resurserutnyttjats fcir att stika ren lovade att ffin fackfcireningens
sida i fortsdttningenallt skulle griras
Nykterhetsvirdsfcirbundet och Ldns- rdddavederbrirande,
vill nedanndmnda fcir att fcirebyggaalkoholmissbruk.
nykterhetsndmnden i Skaraborgs ldn
organ vadja till arbetsgivarnai ldnet,
Fackf6reningenhade allvarligt uppfiirel&g ett cirkuldr till arbetsgivarei
att vid fall av misskcitsamheti nykter- manat medlemmarnLatt inte tvdtta sig
Skaraborgsldn, vilket herr Ordfdran- hetsavseende
bland de anstdllda,scika
clen anshgborde behandlasav fciretags- kontakt med ortens nykterhetsndmnd pi arbetstid. Emellertid kompliceras
sakenav att en del fdrmdn regelbundet
ndmnden.
eller med linsnykterhetsnimndenfcir gir och tvittar sig fiire arbetetsslut. Vi
Cirkuldret var av fdljande lydelse: nZirmaresamrid om liimpliga itgdrder. fcirstir att fdrmdnnen miste tvdtta sig
"Landets nykterhetslagstiftning lig- Det dr sdrskilt viktigt att dylik kontakt fcir att kunna sysslamed papper, men
scikesrZ tidigt tom mdjligt och alltid
ger fcir ndrvarandei stripsleven.Infiir
ndr tvdttningen sker s& regelbundet
innan arbetstagareavskedatsfrin sin
den fijrebidade iivergingen till fri
som nu dr fallet, miste orsaken Yata
ftirsiiljning av spritdrycker har man anstillning."
en annan. Skall det vara strdngt pi
Med anlednins av denna skrivelse det ena hillet skall det ocksl vara det
allmdnt varit enseom en sak, ndmligen

kommer att st& till Bonoplexavdelningensfiirfogande.
Volvo har aviserat oss att siten fdr
kulled kommer att civerftiras till
Eskilstuna,varf6r dessamaskinerindi
komma att sti tomma, Stminstone
tempordrt, ndr nuvarandeorder slutteveferats.
Volvo har i Eskilstunacivertasiten
stor anllggning med ledig kapacitet
och vi miste finna ossi att man di tar
hem passandearbeten,som ligger ute.
Vi hoppas dock att ganska snart f&
andra detaljer ffin Volvo, l2impliga
att placerai de lediga maskinerna.
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pi det andra, sdrskilt med tanke pl
att fdrmdnnen dock dro de, som skola
fciregAmed gott exempel.

T r afihhomrnitt6ns utredning.
Kommitt6n presenteradeett fdrslag
med uppgjord plankarta samt gav i en
skrivelse fiiljande f<irklaring:
Med den placering, som parkering
av olika fortskaffningsmedel fAtt, har
vi funnit, att de olika trafikstrrimmarna korsa vatandra si litet som mdjligt.
Dessutomanservi att motorrykel- och
cykelst?illenplacerats si att de inte
verka estetisktstdrandeFdrutsittningen fd,r att denna l<isning skall fungera d:r, att all privat
trafik med fortskaffningsmedel lingre
in pi fabriksomridet dn till resp. parkeringsplatser blir fcirbjuden. Springpojkar, elektriker och rcirmokare biir
dock f& cykla inom omridet under arbetstid, dock endast ndr det rtir
tjinsten.
Mellan pl&tmagasin nr IL7 och
jd.rnvd,genskall glngv2ig alltid hillas
iippen och ej belamrasmed lidor.
Fdr att undvika olyckstillbud bcir
bilarna alltid backain pi parkeringen.
Lilla grinden vid poristugan skall
alltid stl <ippen vid tider nir arbetet
slutar. Den biir iven breddas.
Utanftjr porten anldggespL odnfier
sida en asfaltbelagd trottoar, 2 meter
bred och fcirseddmed ordentlig rinnsten,som bdrjar vid vdnsterportstolpe
och gir dnda ut till gatan, p3, bdger
sida en "truckbana" 1 meter bred och
i sammaplan som utfartsvdgen.
Cykelparkeringen rymmer 300 cyklar, dessutom fir cykelstiillet bakom
kontoret varakvar.60 st. mooederoch
motorcyklarfir plats pi den-fdreslagna parkeringsplatsen. Bilparkeringen
lr berdknad rymma 20 bilar.

in pl omridet, s& att iivriga kategorier
skulle fi litet fdrspr&ng.
Herr lobn lobantson: Fdrslagetinnebaren kompromissinom kommitt6n,
diir olika synpunkter gjort sig gdllande. Silunda hade herr Strrim fdreslagit, att bilarna skulle ftjrvisas utanfdr
omridet. Ett annat fiirslag, som dryftats, var att en sdrskild cykelparkering
skulle ordnas ftir bonoplex- och bombarbetarna,men att dessadirvid skulle
f3" Ftka runt ammuntionsverkstaden,
detta i syfte att fcirhindra den fadiga
trafiken i kurvorna invid knutarna av
monteringshallen.
Herr Ordfdranden: Utanfdr omridet skulle en l?implig bilparkeringsplats erhillas genom utfyllning och
uppsnyggning av det till Tidaholmsverken hcirandeomridet mellan kanalen och Smedjegatan.

6 st. cyklande eller g&ende,och dr i
hiig grad irriterande fcir de andra
trafikanterna, di ju som bekant ej
s?irskild glngbana finnes.
3. Att det kanvara i hdg grad onddigt att ika bil till arbetet di samrliga
bilister har kort vdg mellan hemmet
och arbetsplatsen,och att det i annat
fall finnes en bra parkeringsplatsutanf<ir verkstadsomridet, som inte alls
anvdndes.
Om trots allt parkeringen miste
fcirl?iggasinom omridet fdreslog ordningsvakterna som liimpligaste plats
den s. k. "Patentvallen".
Allra riktigast vore med en omrcjstning i frigan bland samtliga anstdllda.
H ery Striim: Mellan verkstadsskolan
och kanalen borde en passandeparkeringsplatskunna ordnas med stadens
hjelp.

I ngenj dr St andu ert h : BonoplexperH err lV rangenfelt : Somprincip borsonalenborde fl ha kvar sina nuvaran- de alla bilar och motorcyklar ej
sliippas
de cykelparkeringsplatsermed tanke in pi omrldet.
pi det linga avst&ndetmellan arbetsHerr Hagttrdm trodde inte att ntgon
platsernaoch den nu fdreslagnaparkeville ta risken av att fi sin motorcvkel
ringsplatsen.
plundrad utanfcir omridet.
Kamrer lVredenberg ans&g att f6r
Her Ordfdranden sammanfattade
liten plats hade anslagitstt mopeder,
vars antal st[ndigt skulle komma att den fcirda diskussionenoch fann, att
stiga, medan cyklarna i motsvarande bilarna borde placerasutanfcir omddet
varvid den befintligaparkeringsplatsen
grad skulle komma att rninska.
omedelbartkunde tagasi ansprik, ddrHerr Ordft)randen meddelade, att efter kunde Stgdrdervidtagas
fcir iorden cykelvdg runt ammunitionsverksta- ningstdllandeav omridet
mellan kanaden ned till apteringsomridet skulle len och Smedjegatan
och slutligen
kunna ordnas. Man umgicks nlmligen
borde stadens myndigheter kontaktas
med vissaomd.ndringsplaner,
vilka han om en parkeringsplats mellan verknu premilind,rt underrlttade nimnden stadsskolan och kanalen.
Ingenting
om. S&lunda skulle de provisoriska skulle dock fiiretagas utan
att polisbrddstaplar,som nu stod i v2igen,flyt- myndigheten fdrst konsulterats.
tas och placerasunder en permanent
Motorcyklar, mopeder och cyklar
dverbyggnad lings med sp&nskjulen. kunde tdnkasplaceradei enlighet
med
Sopbingen skulle komma bort i och trafikkommitt6ns fiirslag.
med att en eventuellt ny brandstation
Lilla grinden skulle omedelbart
skulle byggas i omedelbar anslutning d,ppnasunder rusningstider.
Hen Strdm demonstreradeolanrittill panncentralen, som dlrigenom
Fd,rslagetom en trottoar, truckbana
ningen. Mopeder och motorcyklar
skulle fdrldngas med 4,5 meter. Nu- och bredare grind skulle
omgiende
skulle placerasutmed staketetmot kavarande brandstation skulle sedan an- kostnadsberiknas
och stadensmyndignalen, fiir bilarna" skulle anldggas en
vindas till bilgarage och laddstation heter underr[ttas
si att en samordning
cementeradplan p& nuvarande grisfdr truckar. Rdrmokarna skulle dver- kunde komma till
stind med tanke pI
matta utmed vigen mot pumpstationen
flyttas till pumpcentralen,ndr 6verens- att Smedjegatan
stod infdr en omoch maskinverkstaden.
De bilar, som
kommelsen om billigare stadsvatten laggning.
ej fick plats ddr, skulle f& st?illaspi
bleve klar. Hela skyddsrummetskulle
Fiiretagsledningenskulle efter en tid
den utanfdr omridet redan befintliga
dE kunna bli lagerlokal.
sammankalla trafikkommittdn fdr att
parkeringsplatsen. En central cykelIngenjdr Bergstrdm fd,redrog en rapportera och dryfta uppkomna
parkeringsplats, alltsi fiir samtliga
anstillda utom de pi stora kontoret, skrivelsefr8.n samtliga ordningsvakter, problem.
skulle anliggas invid vdgen till ammu- vilka avridde bilparkeringsplats inom
nitionsverkstaden och fiilja jiirnv?igs- omridet av fiiljande skZil:
F dr sI ags uer ksam h et en.
sptret en bit nedit i riktning mot
1. Att det blir omrijligt att kontrolFiiredragande beru Kurt Percson:
verkstlderna, siledes ddr nuvarande lera vad som utfdres om
bilarna skola Ett fdrslag om f<irbdttring av svetsgrlsmatta finnes.
passeraobehindrat.
fixtur hade kommitt6n ansett ei fd,rHerr Ordfi)randen ansl.g fdrslaget
2. Att det dr mycket tr8ngt sdrskilt anleda nigon bel<ining.
bra, men att han frtn bcirjan tenkt sig vid utpasseringen,att en bil med en
En beldning pi :o kr. hade fijreslabilarna och motorcyklarnad.nnullngre
passageraretar lika mycket plats som gits och godkdnts av |aeringeni1r
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dock blir ett relativt gott it i U. S. A:s
ekonomiskahistoria.
I England har framsidllningen av
industrivaror iikat med 7 Vo fltsta
Herr Gatt pnpekade, att det var
halv&ret 1954 gentemot motsvarande
brukligt, att fciretagsklubbarnavar reP- tid L953. Bilproduktionen dkade med
resenteradevid dylika utflykter och icke mindre an
35 %. Exporten steg
fdreslog, att en man fr&n varje klubb
medT Vo.
fick deltaga. Direktdr Lind gav sitt
Den vdsttyskaproduktionen kan visa
samtyckehdrtill.
upp en Innu bdttre siffra, di den steg
Vidare meddeladedireAtiit Lind, att med 10 %. Bilindustrienfortsltter sin
styrelsenbeviljat anslagmed 450.000 frammarschoch iikade med 4t 7o och
kronor fdr byggande av ett marketen- den totala tyska exporten steg med
teri och med 60.000 kronor fiir ftir- 20 /o. Y'dsttysklandhar blivit ett ekobettring av ventilationen i elektron- nomiskt starkt land, d& derasguld- och
gjuteriet.
valutareserverfdrdubblats sedanslutet
av t952.
till
Betrdffande ytterligare bidrag
Frankrike visar simre siffror, men
sjukhjZilpsfondenhade kamrer Flock
har dock 6kat
industriproduktionen
varit i f6rbindelse med kasscireni kas&r.
fiiregiende
mot
e
att
/o
san, hetr Sdderberg,som uppgivit,
Ld,get i virt land kinnetecknas av
kassabehillningenf. n. endastuppgick
till kr. 300:-, men att nigra tusen fortsatt 6kad industriproduktion med
Den nya bastun.
kr. berlknades inflyta under hijsten. relativt stabila levnadJkostnader.Sirskilt skogsprodukternahar f. n. hiigHerr lohn lohansson tackadeL alla
DireLtdr Lind. framh,ill, att bolaget
anstilldas v'd,gnat fdretagsledningen i den m&n man funne det behiivligt konjunktur. Nedg&ng kan emellertid
konstaterasf6r malmbrytningen.Texfijr den pl alla sitt utomordentliga skulle bidragamed medel.
til- och llderindustrien har mist
bastun, som nyligen tagits i bruk.
En mellanvdgg kommer att sdttas
Emellertid hade vissa 6nskem&lfram- upp i nva sliperietstvett- och omkliid- minska sin produktion, di kiipkraften
stallts fran de frekventerades sida, nirig.to- fiii att hindra den fuktiga f. n. tycks inrikta sig framfdr allt pi
ndmligen dels att dven anhcirigaskulle luften i tvlttrummet att tringa in i bilar. Byggnadsverksamheten6r hdg
och ansdkningarom byggnadstillsttnd
fL anvdndabastun, dels att trillmmar
klZidsk&pen.
ha <ikat 160 % under tiden januarianbringas pl golvet och dels att en
maj i fu jnmfdrt med sammatid L953.
skylt skulle uppsettasom att vederbdKonjunkturliiget.
Efterfrigan pi arbetskraft Ir stor,
fiire
intrddandet
vara
ren
rande miste
bortsett fr&n textilindustrien. Sysseli bastun.
I sin dversikt av konjunkfud?iget
sdttningenhar dkat med nigon Procent
Herr Ordfdranden lovade att anhij- sadedirekti)r Lind, att det liinge diskusedanfdregiende &r och antalet hj?ilpriga skulle fe tifltrede till bastun, var- terats om konjunkturnedgingen i
sokande arbetsldsahar siunkit med
vid l?impligastborde vara att siirskilda U. S. A. skullevara biirjan till en mera
20 %.
badbiljetter trycktes fiir avhdmtning djupgiende depressioneller endastett
Pi exportsidankan man l2iggamZirke
nu
Man
torde
samt att tider bestdmdesfcir manliga anpassningsproblem.
och kvinnliga. En emaljskylt skulle kunna faststdlla, att den senareteorin till en betydande iikning av fartygsomgiende sdttaspi ddrren.
dr den riktiga. Nigon yttedigarened- leveranserna icke mindre dn 88 Vo,
av maskiner, instrument
exporten
och
knappastbefaras.
Pi fcirslag av ingeni|r Bergttrbm ging behiiver
etc. har stigit med 29 %.Pi importsammantrdde
fdregiende
vid
Som
tillsattes en kommitt6, som kom att
framh&llits, har det varit fdrv&nande, sidan [r importen av bilar betydlig.
bestt av henar Bergstri)m (sammanamerikanskavikande tendensen Av de 100.000 vagrrar, som den
kallande),Ernil Pertton ochlVtangen' att den
l?iget i V2isteuropa.Den svenskamarknaden kommer att tillfiiicke
p&verkat
f elt, vllka skulle handhafr&gor riirande
amerikanska importminskningen har ras 1954, importerasca 75 /o.
bastun.
Som allmin tendens kan alltsi sdvarit relativt liten och har fiir V[st'dr
relativt gynnsamt.
gas,
att ldget
med
kompenseras
del
kunnat
europas
Filmuisning.
export pi andra ttansoceanaldnder. Sjunkandevalutareserver,6kade invesSom avslutning visades en uPPlys Nedgingen i U. S. A. har huvudsak- teringar och den hiiga likviditeten
ningsfilm i ekonomiska spdrsmil.
ligen berott p[ minskningen av om- kunna emellertid befaras istadkomma
C..H. I. fingsrika varulager. Fcirsta kvartalet en fortsatt inflation, som kanskemtste
L953 hade lagren 6kat i en takt mot- stoppasgeoom skiirpt kreditpolitik.
svarande6 miljarder dollars per 8r,
Wedaverken
under samma Orderrillgi.ng och
men lagren reducerades
tJ7edaverkensFiiretagsndmndstredfakturering.
tid i ir med ungefdr samma beloPP.
je sammantr?idefiir &ret hiills den 8 Arbetsldsheten
en god
Lind
konstaterade
Direktdr
till
visar nu en tendens
september under direktdr Saen Linds minskning frin maximisiffran 3,7 orderinging och belZiggning.Ett unordfdrandeskap.
milj. Skattesinkningar och vlntade dantag hiirifr8n |ir dock elektrongjuteskatteldttnaderkomma att uppmuntra riet, ddr leveransernagitt ned, vilket
F6regi.ende mi)tes protokoll.
fiiretagen till fortsatta investeringar. medfdrt minskad fakturering gentemot
Allting tyder pi, att lr L954 visser- fdreg&ende &r. Leveranserna av de
mdtes
av
fiireg&ende
genomgtng
Vid
protokoll meddeladedirektdr Lind, att ligen icke kommer uPP till samma stora Ghost-detaljerna ir snart avsluden tidigare beviljade dagsutflykten produktionssiffrasom 1953, men'dn' tade och de nya motordetaljerna ftjr

Prollius fdr ett tidigare bordlagt f6rslag frin 5135 Lage lobanston tnnebdrandeftir[ndrat arbetssitti frdsmaskin fdr stijd till balkar varigenom
inbesparing av verktyg och reducerat
a&ordspris vinnes.
Ett i fjol avslaget fiirslag frin
5103 Giista Boiie och )064 Hant
Suenstonom nyckel fiir nipplar hade
p& nytt tagits upp till behandling. Man
hade tidigare ansett nyckeln utgiira en
sjiilvklar sak inom yrket, men sedan
arm6ns pjZismekanikerbegirt f.L nyckeln avritad och densamma numera
ingick i Bofors ordinarie utrustning
f<ir kanoner, hade saken kommit i ett
annat ldge och kommitt6n ansig dirfcir
att en beltining borde utgi p& 75 kr.
Efter en diskussionbif'dll dueringenidr
Prollius och dvriga i ndmnden ftirslaget..

I'

fcir fiiretageis skyddsombudskulle iiga
rum m&ndagenden 13 sePtemberoch
fdrden stiillas till Motala.
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RM 5 best&rendasttill mindre del av
elektrongjutgods.
Produktionenav alun'riniumgods
har
i stort sett rikat, specielltnlr det gdller
stS.ngpressat
gods, men dE, kg-priset
f6r den civila aluminiumproduktionen
d,r relativt l&gt i f<jrh8llande till
elektronpriset,har dkningenav aluminiumproduktioneni kronor rdknat icke
kunnat kompensera nedgingen p3'
elektronsidan. En stor del fiirdiga
RM 5 detaljer har dnnu ej fakturerats
kunden, pi grund av att prisernadnnu
ej faststlllts, vilket ocksi pi.verkat
faktureringsresultat.

Ar b et shr af t ssit u at i on en.
Ph f'6rfrLganangiendearbetskraftsbehovet rneddeladekamrer Flock, att
brist pi yrkeskunnigt folk frirelig.
Sv&righeterna
att erhilla dylik arbetskraft beror till mycket stor del pn
bostadsbristen.

att kunna erhilla nririnda varor pa
ndrmareh&il nn sorn nu var fallet.

DireAtdr LinrJ meddelade,att visst
kdllarutrymrne fanns tillgiingligt, men
hur detta skall disponerasskulle bli
fcirem&l fiir diskussion fcirst llngre
f ram, varvid framfcjrda <jnskem&l
skulle beaktas.Han trodde, att mynDireAtiir Lind skulle underscika digheternas byggnadstillstind skulle
mcijligheiernatill biittre lin dn vad kunna frireligga i bdrjan ay nastaAr,
som hittills varit fallet for byggande om anscikan
ddrorninlimnas i hdst och
av egna hem fcir anstdlldainom fijre- byggnadenskulle di antagligenvara
taget.
klar fdr att tagasi ansprik nngong&ng

F orslagskontmiltdn.
D i r e k t < i rL i n d b e r d k n a d ea,t t 1 9 5 4
Ingenjdr G. Dndh rapporterade,att
irs faktureringssurnmamed ca 15 /o
vid kommitt6nssista sammantrzide
ctt
kommer att understigafjolirets.
frirslagbehandlats,nimligen f rhn Sten
Enligt rapport per 2B/8 utgcir den
Agren. Fcirslaget
bestodav 2 st. hillare
ofaktureradesummanav inneliggande
frjr filar och en hlllare fcir putsduk,
order ca 11,1 milj. kr. och under iret
vilka monteras i Dental filmaskin.
ingl,ngnaorder ca 8,8 milj. kr.
Hlrigenom skulle tid sparasvid putsning av gravyrer.D& utfijrda prov utfallit tillfredsstdllandehade belcining
Beliiggningen.
tillstyrkts.
Direktdr Lind redogjorde ddrefter
fcir bel2iggningenpi de olika avdelMarketenteri.
nlngafna.

I S I U t e ta v I y ) ) .

Monteringshall.
Direktt)r Lind hadefitt rneddelande
om, atLbyggnadstillst&nd
nu hade beviljats fcir monteringshallen.Byggnaden torde kunna bli klar till augusti
nlsta &r.

Fhrdigprodukter.

Di ett bestillningsgjuterialltid var
mycket konjunkturkdnsiigt skulle fciretaget, meddelade direktcir Lind
vidare,fcir att icke yara s3.beroendeav
konjunkturerna taga.upp tillverkning
Aluminiumgjuierierna
Direktdr Lind Lterkom ddrefter till
av ytterligare fiirdigprodukter.
dr vdl belagda och s&vdl handform- frigan om byggandeav ett marketenFcirdettadndamll hadeen ny ingenningen som maskinformningendr del- teri och meddelade,att han varit i fiir- j6'r anstd.llts,Granqvist, som tidigare
vis belagdamed RM5-godstill bdrjan bindelse med Drdtselkammarensord- varit ritkontorschefhos A. B. Billman,
av 1956. I d,vrigt finns bellggning i
fcjrande, herr Holmberg, ang. ett Stockholm.
den fcirstndmndaavdelningen l1y'2mL- eventuelltkrip av ett stadentillhdrigt
nad fram&t och i den sistniimndafram omride mellan stingpressenoch vatDiuersefri.gor.
till irsskiftet.
tentornet. Man hade emellertid fitt
Ingenjdr Alfbeinz meddelade, att
S k a I f o r m n i n g e n sysselsetter avsti frin tanken att forligga marketenteribyggnaden
ndmnda
fcir att fdrbdttra ventilationen i
p&
omrade,
man
f . n.3 man.
di det dels visat sig, att stadenhade elektrongjuterietshall skulle utbyta
B e t r .e l e k t r o n g j u t e r i e r n a fcir avsikt att dragafram en bred gata dzir befintliga aerotempersmot nya
gdller vad tidigare sagt betr. Ghost- pi denna plats, varigenom en tunnel och effektivare,varigenomluftomsittoch RM5-detaljer och iven om hand- hade fitt byggasfran-rtill marketente- ningen<ikar.
formningen i rivrigt dr relativt vd.lbe- riet, dels att tomtprisetvar alldelesfrir
KanzrerFlock lamnadeddrefter upplagt med civilt gods, kommer viss hrigt. Istiillet hade man nu tlnkt fcirlysningar
om prograrnmet fcir en kurs
arbetskrafthdr att kunna frigdras.
liigga byggnaden i norra hcirnet av
i fciretagsekonomi,
som skulle anordI p r e s s g j u t e r i e t i i r b e l i i g g - parkanliggningen,s&somtidigare var nas av KursverksamhetenVir Ekoningen ojimnt fcirdelad pi de olika projekterat.
nomi och uttrycktefcirhoppningen,
att
maskinerna,men med nuvarandebeIngenjt)r Alfbeim redogjorde ddr- sivdl arbetaresom tjdnstemdnskulle
lZiggningskulle arbetekunna givas it
efter fdr hur man hade tdnkt sig visa intressefiir kursen, som var avytterligare2 pressgjutare.
marketenteriet
ochvisadede uppgjorda giftsfri fcir deltagarna,di fdretaget
j u t e r i e t I r h u v u d - ritningarna.I matsalenbereiknade
man skulle bestridakostnaderna.D& frir ett
Kokillg
par 3.rsedanendasttjinstem[n deltagit
sakligenbelagtmed order frin Bofors kunna servera2OOman samtidigt.
i en liknande kurs frigade kamrer
fram t. o. m. Igrt och kolvar till
Hen Caa iterkom darefter till det
Flock om det kunde tdnkasfinnas inTunell.
frir nigra nr sedan framfcirda dnsketressefcir en s&dandven bland arbeM e k . v e r k s t a d e n s v e r k t y g s - m&let om expeditionslokalerfcir friretarna.Hdrphsvarade/cerrAxelssott,att
sida har biittre bel?iggningdn pi l2inge tagsklubbarna och fcirhcirde sig om
han trodde sn var fallet.
med full sysselsittningt. o. m. okto- huruvida sidana skulle kunna inredas
Direhtdr Lind foresTog,att anslag
ber, som ebbarut mot irsskiftet. Aven i den nya byggnaden.
om
kursen sattesupp pi. firmans anbearbetningssidan
har f. n. full sysselHerr lYelander fcireslog, att i den slagstavlor.
settning, men pi ld.ngre sikt dr benya byggnadenskulle liksom vid ett
ldggningenmycket ojdmn.
flertal andra industrier inrymmascn
Liirlingsfrdgan.
Stingpressen
d r v i i l b e l a g d kiosk fcir frirs2iljningav bl. a. cigarettill mitten av oktober och kdres i tviter, arbetskldderm. m. Herr Gau inDirektor Lind tog upp frigan om
skift.
stdmdehdri och framhtill fdrdelenmed lldingar till gjuterierna,och framhdll,
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att negot mlste giiras, si att det ej om
nhgraLr skulle vara omdjligt att uppdriva yrkeskunnigagjutare.
Herr Gau hade talat med rektorn
fcir Yrkesskolan, som i ir hade tdnkt
Iterupptaga kvdllskurser f6r gjutare pi
sitt program. Rektorn hade 6nskat f&
uppgift om hur ml.nga pojkar fr&n
\Tedaverken, som voro intresseradeav
att deltaga i en s&dankurs. Herr Gau
skulle undersdkasakenoch iterkomma
med beskedsnarastmiijligt. Han trodde dock, att det p& sin hiijd kunde bli
friga om tre pojkar.
Direktdr Lind. plpekade, att det i ett
s&dant fall skulle vara lnmpligt att

ordna med stipendierlt pojkarna. Pi
koncernkonferensenfdr n&gon tid sedan hade fdgan om l?idingsutbildning
varit uppe till diskussion.Si hadet. ex.
Nydqvist & Holm sjdlv startat en ldrlingsskolamed tv& anstdlldalirare.

inom andra industrier och skulle sdkerligen vara bn fdr samarbetet.

F oretagsndmnd.ensarbete.

Visningaa film.

Hen Gau gjorde en fiirfr8gan, huruvida det ej f<ir arbetarnaskulle kunna
ordnasmed n&gontimmes information
under arbetstiden nlgra ginger om
&ret betr. orderinging m. m., varvid
dven arbdarna skulle ges tiflfnlle
framstdlla frlgor om olika problem.
Enligt herr Gau hade detta tilllmpats

Sammantrddetavslutadesmed visning av tre filmer, en utarbetad av
kursverksamhetenVir Ekonomi "Varfdr si m&nga tjdnstemin", en intressant film om "Den flygande tunnan"
samt slutligen Arne Suckdorffs figelfilm "Trut".
RV.

Direktdr Lind. sh:lle fcirst undersdka
hur det fiirhtill sig hlrmed inom andra
industrier, innan han kunde limna
nigot definitivt beskedi saken.
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GRATULERA
IV kvartalet

7. Toretsott, Oskar ToriJd, Verktygssiiparc
18. Andersson,SuenEuald Vald..,Ingenjdr

1936
193,

November.
ll. Nilsson, lohan Robert, Plitslagare
1928
13. Dablkju, Gastaf Maurits, Rijrarbetare
1927
18. lohanstott,Alaar Olen Vidare, Modellsnick. I92O

1954

Bofonoerken
Anstilld
1r

Oktober.
2.
4.
9.
12.
12.
14.
21.
2I.
22.
23.
28.

Anstiilld

oktober.

BrinU, lngeborg Florence,Tempoavsynare
Arontsott, EriA Gerhard, Murare
Olsson,Erih Gustao,Reklamtecknare
Alaetten, Karl lohan Gunnar, Kontrollant
Bjdrk, 6jar Leander,Fdrman
Linderberg,lohn Matilas, F6rman
Birath. Karl Eaert, Fdrman
Lilly Maria, Stiderska
Gustausson,
Shogland,Karl Vilhelm, Grovarbetare
Anderron, Frits Birger, Handformare
lobantson, Rolf Fritiof , Verktygsslipare

November.
2. Gaude,Enar Folke, Karusellsvarvare
2. Retare,Birger Oloa, Monteringsarbetare
Olof Ragnar,Ingenjd,r
4. M7.nssort,
Karl
Oskar, Gen.-eldare
5. lonsson,
t). Morberg, Carl Teod,or,F<irridsman
19. Erlandston,Karl Gunnar, Svatvare
20. Sjoberg,Pontus Filtiof , Filare
26. Altn, Bror Othar, Mejslarbas
29. Karlsson, GustaaEnzil, Synare

L948
1932
1 9 18
1928
1919
rg17
1919
1947
r929
1 9 18
1933

1g28
1931
r929
194r
1936
i918
1979
1928
197t

December.
L Hjort, Oskar Albert, Korrespondent
2. Eriksson,Karl Fridolf , Godsdragare
)1. lohansson,lobn Hugo Bertil. Avsynare

1947
1939
I92l

Tid,oholntoerken
November.
10. Andertson, Hilrna Elaira, Bonoplexarbeterska 1951
Wed,aoerlcen

Oktober.
lO. Rotein, Tont, Avsynarc

L9t0

November.
17. Karlsson,Algot, Smlltare

LL)28

December.
Il.

Norttri)m, Rolf , Smdltare

1940

*

December.
7.
8.
).
13.
17.
27.
24.
29.
29.

Berggren, Oskar, Synare
Obrn, GustauErnanuel,Traversfdrare
Saensson,G6te Ruben, Avdelningsfcirest.
Kerzendorfer,Ludwig, Svarvare
Christiansson,Carl Maur)lz, Konstruktcir
Orn, Otkar Enanael, Svarvare
Anderston, Erik Adatn, Excentrepressare
Htiglund. Per Ed.uardFolke, Fdrman
Karlsson,Gu.rtauHelge, Transportarbetare

193o
1940
1917
19t2
7934
1979
7935
1.929
1934

Nobelkrut

Oktober.
8. Hellstrdm, Nils Gustat,Axel, Yerkmdstare
78. Lundber{, Karl Tore, Flrman
November
2. Eriktson, Petrus,Krutknidare
20. Oscarsson,N ib, Byggnadsgrovarbetare
December.
L2. Oltton, Annie Elaira, Krutbruksarbeterska
27. Eriksson,Erik Eaert, Reparatcir

1924
r930
't

o)4

1c ) 1 7
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REIIAKTIOlUEN
Som redan meddelats pi anslagstavlorna,har
B-pilen icke kunnat utkomma med nr 3, 2lglng
7954, i beriknad tid. I stillet utkommer ett storre
dnbbelnummer,nr 3-4, i borjan av december.
Material till detta nummer bor vara Redaktionen
till handa snarastmojligt och senast1 november.
Referaten fri.n Foretagsnrimndssammantrzidena
vid Boforsverken, Nohab, Tidaholmsverken ocl'r
\Wedaverkenfinnas tryckta i dennabilaga nr 1, som
utkommer fore det planeradedubbelnumret.Referatet frin Nobelkruts Foretagsndmndssammantrdde
under III kvartalet utkommer som bilaga nr 2.

1918

Karlstqd 1951- Nerruns Trytksaker 94jj2

Redaktionen
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II{OM
TIDIIINGFiiR DEA1{STiiLLDA
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Bilaga
nr,2till@Zi*

nr 3 - a j1954.

FRAN
FORETAGSNIMNDERiI

Nr3-4'1954

full suverdnitetoch medsivande att de fd,rst att nedgingen i de militd.ra
skapaen egenrrm6. rnenI kontrollc- utgifterna skulle verka dZimpandepi
Den 1. 10. h6ll Nobelkruts Fcire- rad form. Detta skulle innebdra att konjunkturerna.Detta har ocksi skett,
tagsnimnd sitt pi grund av mellan- Tyskland finge sitta ig5ng sina rust- men delvis har komoensationerhillits
-"privata
kommande hinder uppskjutna sam- ningsindustrier,vilket kan tdnkasleda ddrigenom att den
sektorn"
mantride fcir tred;'ekvartalet.
till en minskning i den vildsamma har cikatsin efterfr5.ganp3.varor.
I England, v&r f<irndmstal.randelsSedan ordfcirandendirektdr St,erre exoortoffensiven. Siviil arbetskraft
partner,
har ett markant uppsving
hdg
industrikapacitet
kommer
i
som
Soblman, hdlsat vdlkommen,Idmnade
skett.
Industriproduktionen
lig under
fcir
att
tagas
i
ansprik
upprustgrad
han den sedvanliga konjunkturciver'over
fcirstahalv&reti fu 7 /o
den som
handelspolitiska
konningen,
med
de
sikten.
ridde under motsvarandetid 1953.
sekvenserdetta kan medfrira.
Utrikeshandelnhar cikat, speciellt
d3.
Direktcir Sohlman rivercick s& till
-S"stadkomKon junkturiiuersikt :
att klargciradet ekonomiskil2igeti de det gdller exporten,vilket
Direktor Sohlman ndmnde,att fcir- ldnder, som handelspolitiskt betyda mit en betydligt frirbdttrad valutaekoh&llandena,trots att just nu inget krig mest fcir oss, och riktade d& frirst nomi. Prisldgetfrjrefailer vara relativt
p|gfu i vdrlden, pA en del hill fortfa- blickarnamot USl. Han erinradeom stabilt. Som en f<ilfd hdrav har undan
rande dro mcirkaeller oklara. S&lunda att nationalekonomertidigare hdvdat, fcir undan importrestriktionernafcirsvunnit och det ser ut, som om man
iir liiget i Korea och Kina fortfarande att de ekonomiska fdrhlllandena i
siktade mot helt fri import. Detta dr
oroligt. Uppgcirelsen efter kriget i USA i h<ig grad inverka pi dem i
Indokina torde fcir Frankrike innebdra Europa. "Om man nyser i Amerika, utomordentligt viktigt frir virt land
att detta lands kolonialvd.ldei denna ffu man lunginflammation i Vdsteu- och nu torde knappastnigra som helst
del av vdrlden helt upphcir och detta rooa". som en svensknationalekonom handelspolitiskahinder finnas fcir exbetyderett bakslagiven frjr Vdstmak- tolkat saken. Denna uppfattning har port av vlra varor till England. L?iget
ternass&vdlpolitiskasomkommersiella man pi sista tiden fitt anledning att har dven gjort att man i England allrevidera. Man kan ndmligen konsta- varligt diskuterardverging till valutainflytande i Sydcistasien.
I Persienhar ldget avsevdrtfcirbiitt- tera, att trots att USA uppvisat fal- konvertibilitet inom sterlingblocket.
i England 1r praktiskt
rats sedanden segslitnaoljekonflikten lande konjunkturer under 1953 och Arbetsld,sheten
bragtsur virlden medfcirandebetydan- bcirjan av 1954 ha icke nigra iter- taget lika med noll.
Vkttytkland Ir den andra i ordde ekonomiskakonsekvenserfcir detta verkningar hdrav kunnat iakttagas i
Den
Vdsteuropa.I praktiskt taget samtliga ningen av vhra handelspartners.
land.
fortAven i Egypten har en avspinning av Vdsteurooasldnderhar man i stdllet vackraindustrioroduktionskurvan
skett sedanuppgcirelsenmed England kunnat notera en uppging i konjunk- setteratt stiga.Fortfarandemiste man
turerna, vilket miste tolkas si, att dock dragasmed en stor arbetsldshet,
om evakuering av Kanalzonen triffades. Stoppet i handelsfrjrbindelserna dessaldnder kunnat frigdru sig fr&n som, trots att den undergitt en viss
Amerikas beroendei detta hdnseende. minskning, uppg&r tlll ca 6 /o. Hdr
mellan Egypten och England ir hivt
och England frigcir stora egyptiska Pi sistonehar emellertidlZigeti USA, har den stora flyktingstrcimmeninverpundtillgodohavandenoch kciper nu om ej direkt undergitt en vdndning,si kat i hrig grad. Den hirda exportiter bomull, Egyptens fdrndmsta ex- dock stabiliserats.Industriproduktio- offensiven har gjort, att valutastdllportvara, vilket i hcig grad stdrker nen. som i viras lig ca 10 /o under ningen dr mycket god och den tyska
niv&n fcir motsvarandetid 1953, fdre- markensstabilitetdr nu ndstanidmfcirEgyptens ekonomi. Egypten kan iter
bli en marknad fcir den eurooeiska faller ha kommit i jZimviktsliige.Den bar med dollarns.Fcir virt land behandeln, vilket iven ur svensksyn- under 1953-bcirjan av 7954 rhdande tyder den starka tyska exporten svir
punkt ir gliidjande, endr svenskain- cikningenav arbetskjshetenhar stop- konkurrens dverallt, ddr vi fcirscika
dustrin har storaintresseni dettaland. pats.Nigon minskning kan man dock saljavfua verkstads-,stil- och kemiska
Pi Balkan synesen politisk stabili- knappast tala om och fortfarande produkter. Tyskland konkurrerar med
vid ca 5 /a.
ldgre priser, kortare leveranstideroch
sering vara p3, vd,g sedan Turkiet, ligger arbetslcishetssiffran
Grekland och Jugoslavienetableratett Stilindustrin var den som drabbades gynnsammarebetalningsvillkor.Detta
allmdnoolitiskt och kommersielltsam- hirdats av nedgingen och den har dr f6r ossen mycketallvarlig sak, som
dnnu icke bittrat sitt ldge ndmnvdrt. nog e1'kan dvervinnassi snart.
arbete.
I Frankrike, som lider under svirt
I Visteuropa dr den allt dverskug- Bilindustrin, som har mycket stor begandefr&ganden som giller den tyska tydelsei USA, har undergitt en mindre ekonomiskttryck, har man under sista
Byggnadsverksamheten
har tiden kunnat glZidjasig &t en viss proupprustningen och den tyska suveri- f cirbZittring.
niteten. Nu fdreligger ett fcirslag cikatde sistaminadernaoch fdretagens duktionsdkning och nigot <ikad exinvesieringarha gitt uppit. Man trod- port. Fortfarandetill[mpar man dock
giende ut pi att Tyskland skulle fi

Nobelkrut

t
I

I

mycket kraftiga importrestriktioner,
vilket triffar vir export i hdg grad.
De varor som frisldppts f6r import
bel?iggasmed en importavgift av L0L5 7o, vilket fdrsvirar handeln. Betalningsbalansenhar fdrbdttrats,mycket tack vare hjdlpen frin USA. En
minskning av dennahjZilpskulle menligt inverkap& Frankrikesekonomi.
Betrdffande de nordisAa llinderna,
Sverige,Norge och Danmark ndmnde
direktdr Sohlman,att man pi sistone
gjort anstrdngningarfrir att skapa en
gemensammarknadmed slopadetullar
dessaldnder emellanoch en gemensam
tulltaxa utit. Danmark och Sverige ha
visat stort intressefdr denna sak. medan Norge har stlllt sig tvekande,pi
grund av sin svagareutvecklade industri. Det hela ar dn si ldnge bara ett
projekt, men utsikter torde finnas att
etappvisfi med olika branscheri detta
system,dvenorn man ej kan rikna med
ett totalt realiserandeav <inskemilet.
Den konjunkturuppging, som varit
fcir handen i Vdsteuropa, och den
stabiliseringsom intrltt i USA, har
givetvis satt spir dven i Saeriger ekonomiska bild. Utvecklingen har i
sjilva verket hos ossvarit mera uppitg&endedn hos de visteuropeiskalinderna i gemen.Den har t. o. m. varit
sidan att vissarisker fcir en smygande
inflation kunnat sDaras.
Industriproduktlonenhar frin fcirsta
halviret tisl titt motsvarandetid i ir
stigit med 5 /o. Skogsindustriernaha
<ikat mest, trd.industrin med LO /e,
massaoch papper med ej mindre In
L7 /o. J'd,rnmalmsbrytningen
och jirnhanteringen har dock sjunkit kraftigt,
den frirra med ej mindre d,o L5 /o.
Vetkstddernavisa en n8got <ikadsysselsdttning. Ldder- och skoindustrin
har g&tt tillbaka med 3 %, i viss min
beroende pi import. Textilindustrin
kan i stort sett uppvisa samma produktionsindex som fcirra Aret, men
man har en kdnsla av att ldget nu fdrsdmrats. En del industrier ha lagts
ned, frainfdrallt inom trikibranschen,
ddr konkurrensendr h&rd i f6rsta hand
fr&n Tyskland.Renadumpningenfrin
tysk sida har fijrekommit, vilket haft
svlra konsekvenser.Hiirtill kommer,
att svenska folket i stor utstrickning
dvergitt ffin att kdpa rena konsumtionsvaror till att kiipa varaktigare
varor, sisom bilar, motorcyklar,radioaPParareferc.
Prisl?igethar hillit sig ganskastabilt. Partiprisindex har praktiskt taget
legat stilla. Viss dkning pi en del livsmedelspriserhar fiirekommit, liksom
pi vissa kemisk-tekniskavaror, dock
ej pi den fdr oss si viktiga toluolen.
Jdrn och stil har visat sjunkandeten1

N c-krut: inneliggandes&v[l svenska
dens, liksom tidigare brdnsle.PE sista
tiden visar dock brdnslet stigande som utldndska bestdllningarberdknas
tendens.Framfcirallt de polska kolen ge full sysselsdttningca ett hr f:rz'mht.
ha gitt upp i pris.
Nitrocellulota.' produktionen dr ju
Levnadskostnadsindex
har'dkat | /o
men dven
beroendeav krutsituationen,
sedanhalvlrsskiftet r9:1. Det dr livs- av avsdttningenpi lack-nc.Pi hemmamedelspostensom inverkat i hiijande marknadenir denna nigorlunda god,
riktning. De tecken p& inflation som men exportenhar nedgitt.
Nuvarande
mdrkas kunna nog bemistras och en sysselsdttningsgrad
kan nog hillas ritt
motetgerddr den liberaliseringav im- ling tid framdver.
potten frin USA somgenomfcirts.Den
Trotylfabrihea k6r treskift och orkommer att betyda att vi fL billigare
derstockentorde rdckabortit ett &r.
maskiner och rivaror och lven fitdigfabrikat, men hven att vi fi sk?irpt
Ammunition: situationenhar ingett
konkurrens.
en del bekvmmer.rnen har nu biittrat
Utrikeshandeln har i stort sett ut- sig nigot. Sivlda ej nya order inkomvecklat sig gynnsamt,snvdl import som ma, miste dock en minskning av arexport har iikat under den gingna betsstyrkanfciretagasframpi ndsta &r.
delen av &retmed ca L2 /o. Pi exportOrganisk-kemiskaaudelningen: en
sidan ligger uppgingen i fd,rsta hand
matkerad omsvdngning har skett.
pi massa,papper,maskineroch transEftefiAgan plt vhra" produkter har
portmedel (fartyg), men nedging har
stigit vdsentligt,men tyvd,nha priserna
skett fdr l?irn, stil och textilier. 6kicke bdttrats.Den iikade oroduktionen
ningen av importen kommer framftir
har dock fcirbd.ttratresuitatetfcir avkemiska
och
allt pi metaller,
produkter
delningen.Siirskilt god avsdttninghar
bilar. Den sistndmndahar iikat fanp-toluidin,
p-nitrobensoesyra,
nikotintastiskt. I &r har s&lundaimDorterats
syra, bensokainoch prokainhydroklovagnar,
v.
44
an
d.
s.
77.OOO
/o-mera
rid, diir produktionen i vissa fall ej
fcirra &ret.
kan hilla takten med efterfrisan. God
Exportprisernaha sjunkit mera dn
avsdttningfdrefinnesdven fcir acetylimportpriserna,vilket menligt inverkloramin, bonomolder,
salicylsyra,
och valutarekat o& handelsbalansen
akrylater
och
p-toluolsulfoklorid. Priserven.Tillgingen pi dollar har dock
serna
sdrskilt
pE acetylsalicylsyra
fd,rblttratsoch det dr detta som gjort
- dro dock synnerligen
och
kloramin
att frilistning i stor utstrdckningkunSackarinavsd.ttningnat ske f6r import frEn USA. Valuta- otillfredsst?illande.
en
iir
dllig.
reservenZir dock icke sidan att den
Betrd.ffandeinvesteringarna
tilliter full konvertibilitet valutorna
erinrade direkt6r Sohlmanom, att stor iteremellan.
Pt arbetsmarknaden
rider full sys- hillsamhet iakttages och att endast
selsittning med tendens till clverfull absolut ncidvdndiga nybyggnader etc.
sidan. Brist p& frB'mf& allt kvalificerat beslutas.Bland beslutadenybyggnader
folk fdrefinnes De en del hill inom m[rkes bl. a. nvtt personalhtrs
och omverkstadsindustrin
ochj ?irnhanteringen. byggnad u,r pt.rrh.m BZ g i ngl-krutDirektdr Sohlmanredogjordesi f6r avdelningen. I nc-krutavdelningen
situationen inom Bofors och Nobel- skall nytt personalhus byggas och
NC 2 skall tillbyggas fd,r en ny fcirkrut:
Pi krigsmaierialsidandr orderin- trdngningspress.
Fdrutom en del mindre byggnatiogingen tillfredsstlllande, slrskilt bener
i sprdngdmnesavdelningen
skall
fdr
vilka
nya
markkanoner,
trdffande
gdras om i avnader vunnits. Ammunitionssidandr krutmassablandningen
simre. De linder som k6oa kanoner sikt att kunna f5.mera enhetligapartier
anse sig sjilva kunna gdra ammuni- och bdttre transportmdjligheter.En
tionen. En tendenstill biittring fdre- centrifug av ny typ skall anskaffas.En
anldggningmed sammautfiirande har
ligger dock nu. Orderingingen pi stil
provats i Schweiz med mycket gott
har n&got blttrats. Det dr i frimsta
rummet p& den inhemska matknaden resultat.
efterfr&gan 6kat. Exporten dr dock
I trotylfabriken ombyggeslaboratobekymmersampi grund av den h&rda rium och kontor och denitreringen
utlindska konkurrensen. Fd,r smide skall kompletteras med yttedigare ett
fdreligger god avsittning, siirskilt till
absorbtionstorn.
den svenskabil- och traktorindustrin.
I ammunitionsavdelningen
pig&r en
Fdr Nobelkruts del dr situationen utbyggnadav NQ 18.
fdljande:
Pi F-avdelningendr en betydelsefull
N gl-krut: nuvarandeorderstocktor- sak beslutad.Det ir en rationalisering
av kristalliseringsfdrfarandet
de ricka ett par &r f:am|L
i F 29 h.

Understikningav denna friga utloEtt nytt skjut- och brdnnlaborato- skyldighet. Amerikanska firmor ha
va(tes.
fabrityska
i
de
kapital
investerat
fciricke
Det
skall
rium har dven beslutats.
kerna. Den tyska exporten har sedan
lZiggasintill RA-omrndet.
givit v?ildiga summor, vilka i mycket O r gani sk- ke rniska audelttin gen.
Efter denna redogtirelseldmnades stor omfattning anvlnts till nyinvestesammantrdVid Fdretagsndmndens
ordet fritt.
ringar.
de den 2. 3. besliitsatt en diskussion
PFi ffi'ga zv herr Book betr' nYtt
P8.herr Hagbergsfrtgor riirandede betrdffande F-avdelningens produkpersonalhusftir F-avdelningensvarade fdrindrade kdpvanornasinverkan pi
tion och fiirsnljningsprogram skulle
direktdr Sohlman,att man miste gi i
svensk industri och varf6r ej mera upptagas.
tur och ordning allt efter behovet. investeringargiitas fdr dkad svensk
Herr Lt)nnqaitt anfdrde, att en inF-avdelningenspersonalhusir mycket biloroduktion svarade.direkti)r Soblfrlga ar den hur fd,rsdljningen
nYtt
tressant
av
behov
nigot
fdrbdttrat och
min, att textilindustrin givetvis blir
av
de
civila
Drodukternabdr inriktas
torde ei vara akut.
lidande pE den minskadeefterfrigan.
var det sista produktionssteget
och
till
nu
oss
fdrscirjer
Ver
textilindustri
Herr Hansson tackade fcir den inskall stanna- om man skall tdnka sig
tressantaredog6relsenoch stdllde en ca 75 /o, vilken siffra nu minskar
partifiirs?iljningeller en vidare bearar
det
del frigor, illka direfuar Sohlman nigot. Ur beredskapssynpunkt
och manufakturering.Priserna
betning
ej
sjunsiffra
denna
att
ett dnskem&l,
besvaradepi fdljande sZitt:
ju
pressadevid fcirsZiliningi
hirt
iiro
ker fdr mvcket. men man vill icke
Sverige har en hel del varor, som heller att dln gir upp f<ir mycket.Det storakvantiteteroch den frigan ligger
skulle kunna sZiljastill Kina, men be- har ndmligenvisat sig sv&rtfdr svensk dL ndratillhands: hur vore det att sdlia
dir saknas.Det
f6rbrukningstalningsmcijligheterna
textilindustri att fdlia med i alla sma- direkt till f6rbrukare i
har taeits kontakter och vir ambassad kens vdxlingar, vilket ddremot de stora fcirpackningar
? Kanske man di skulle
edr vad den kan, men fcjrhandlingarna engelskaoch italienskafabrikerna ldtt kunna fi ut andra priser och eliminera
fdrhillandet
ga ttOgt. Nigra direkta politiska mo- kunna enlr specialiseringendrivits det konkurrenshdmmande
med
tiv mot tippnandet av handelsfcirbinliten
1r
fabrikationen
att
i2imf6rd
'dr jtt mycket l8ngt hos de olika fabrikerna.
delser fcir-efinnas icke. Laget
producenterna.
stora
den
hos
de
fiir
liten
ir
Den svenskatextilindustrin
oroligt och affdrsmdnnenhdr dra sig fcir detta. Om man t[nker pi sysselIngenidr Sterky besvaradefcirst en
fdr de ekonomiskarisker som friresittningsgraden,s& torde iikade kiip tidigare av herc HanssortstZilldfriga
ligga. Man fir hopPas Pi en av- av varaktigarekonsumtionsvaror
sisom betr. resultatetav den ombyggnadav
spdnning.
bilar och-motorcyklar,radioapparater F 26 som fdretagits.Han konstaterade,
I Persien har, som herr Hansson
etc. betyda i hiigre grad hdjd syssel- att syftet med den genomfcirdaratiofiirmodade, den engelskadominansen
sdttning, dn som ?ir fallet vid iikad naliseringenicke varit att uppni okad
minskat. Det [r nu ntta oljefirmor,
textilkonsumtion. Man kan allts& ej teknisk kapacitet av acetylsalicylsyraamerikanska,engelskaoch holldndska,
betraktaomsvlngningeni kdpvanorna fabrikationen.Produktionen6verstiger
som undertecknatoljeavtaletmed Persom direkt olycklig.
rdtt mycket efterfrigan Pn hemmasien. Det nr miiiligt, att det var detta
marknadenoch kvaliteten har ej helt
bilprodukden
svenska
Betriffande
att Ensland i viss m&n fick trada tillmotsvaratutldndskafordringar, varfdr
vdlen
underg&tt
tionen, s&har denna
baka,som gjorde att Persienvar villigt
Eren.Volvo t' ex' sv&righeterfcir avsdttningav tjverskotde
sista
<ikning
dig
till en uppgdrelse.
har under de sista tvi Eren tikat sin tet fcirelegat.Meningen var att fabri'
Betrdffande frilistningen gentemot
oroduktion till det fvrdubbla och har ken skulle genomg&en behcivligmoUSA och dessbetydelsedr att fcirmoda,
i,isat
sig vll kunna hivda sig iven p& derniseringoch hdjning av produktiviatt en importdkning av maskineroch
marknaden.En stor del teten, d. v. s. att kunna taga fram
den
utldndska
kemikalier och troligen i mindre omsamma kvantitet med mindre antal
produktionen
exporteras. Hdrtill
av
fattnins av konsumtionsvarordr att
ny bilindustri, ndmli- arbetstimmar.Detta har genomfcirts
en
helt
kommer
virfta. Denna imPortdkning trodde "
sen SAAB. Den svenskabilindustrin och motsvaratfiirvdntningarna.En del
dock direktdr Sohlman icke bli si
handarbetenhar fcirsvunnitoch kvalihar silunda ufvecklatsi hciggrad.
sdrskilt stor. Man fir kornma ih&g att
teten dr bdttre In fdrut, men enligt
under den tid som kiipstopp gentemot
Herr Hawson ifrlgasatte, om icke norska fordringar dock icke bra nog,
USA i viss utstrdckningr&tt, har andra den tikadebilismeni landetkunde vara Skillnadenmellan v&r tiliverkning och
ldnder skapatsig marknadi virt land, en modesak,som kan g& civer,varefter utldndsk dr den att den sistndmnda
som de iro mycket angeldgnaatt be- man kanske itergir till de gamla kdp- har egen tablettslagning,varvid mihilla. Det kan betydaen fdr ossgynn- vanorna. Nlgot tecken Pi avsev[rt hdnda de mindre trevliga kristailfortorde fiirh&llan- merna komma till anvindning och
sam priskonkurrens med Prissdnk- hdid levnadsstandard
ningar som f<iljd, vilket skulle verka det ei vara. Man avstir nu fr&n andra siilia f. d. en frinsiktad vara. Det
inflationshdmmande. Men givetvis varor, fdr att kunna k6pa bilar.
kvarstiendeproblemetmed v&r acetylmedfdr detta skdrptkonkurrenspi den
Herr Holmstedl undrade, om ei salicylsytadr det, att den produkt som
inhemskamarknaden.Vi fi ?ivenhirldmnar fabriken ir torr och luktfri,
magasinfdr ngl-krut varit fdremil fdr
dare konkurrens utomlands,endr likvid tabletteringunder htigt trycl<
men
diskussion vid investeringsplanernas
nande Etglrder vidtagits av andra
framkommer en aning lukt. Hur man
uppgdrande.Fcirefintligamagasinlro
ldnder. Under alla fdrhillanden dr det
iiverfulla och det m&stefdrdyra trans- skall fE bort dennakan ej i dag besvabattre att frilista etappvisdn att sllppa
portkostnadernakraftigt att f6, flytta tas, men intensivafdrsdk gdras i den
allt p& en ging, man har nu stdrre
krutlidor fdr att komma tt ett vdgen.
undan
mtijligheter att rdtta in sig efter de
parti och sedanflytta tillbaka'
Ingenjdr Boode anf'drde,att ett ennya fdrhillandena.
Ingenjdr Sii)lin instdmde i att brist tydigt svar pFLherr Ldnnquists fthge'
Vdsttysklandsiteruppbyggnadskedde till en bd,rjan med amerikansk p& magasin fdreligger siviil fdr ngl- st?illningicke kan ges. Vir kloraminfdrs?iljning ger ett otillfredstillande
hjalp, d. v. s. l&n utan &terbetalnings- krut som for nc-krut.
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resultat. Ddremot uppstir frirtjdnster att se hur det gir. Gir det bra, s3.d.r
Herr Niltsoa pipekade, att Indfcir dem som i liimpliga fdrpackningar tanken den, att vi skolag5.vidare,men ringar i
tillverkningsintensitetenoch
sZilja direkt till lantbrukaie. Vi ha di fordras cikaderesurserhdrfcir.
driftsformen ofta stcir fabrikationen.
mycket funderat tjver om vi skulle
Han ansig det cinskvlrt om en planeIngeni|r Ster€y understrdk att klosZilf
a sjZilva direkt till fcirbrukarna.
ring kundegciraarbetetjdmnare.'
ramin
ir
svirdistribuerad.
Kloraminets
Hdrfcir fordras dock en resandekiroch
Direktdr Sohlmanframhcill, att det
en fcirsdljningsorganisation,som vi vlg fr&n fabrikationentill den flrdiea
konsumentfdrpackningen
dr
sv8.rciverdr
svirt ati planerapi Iing sikt. endr
sakna. De, som nu s?iliatilt lantbruskAdlig och dir finns plats fcjr ratio- elterfrigan pi de olika
karna, bescikadessaoch medfcira di
frodukterna
iven andra produkier sisom spensal- naliseringar.Han meddeladeatt klora- flukturerari hciggrad. Det Ir naturmin B nu iter framstdlleshd.r. Frir- ligtvis angeldget med lS.ngtidsplanevor, insektsmedel,
kycklingfodero. a.
packningen i konsumentfcirpackning ring och lugn drift, men stcirninsar
I fr5'gaom acetylsalicylsyra
ha vi
fcirsciktgi till l-?irdigtablett.Den van- erbjuder dock en del problem iust-i Iro nog ofrinkomliga
skala.Den dr fdr stor fcir
liga magnecyltablettenha vi dock ef icireliggande
Ingenjdr Boode anf6rdesom exemvigat osspi, den dr fcir inarbetadoch rent hantverk och fcir liten att passa pel, att engelsmdnnenofta tilldmpar
fcir fcirpackningsrnaskiner.
Blandningdistribuerasfrin distriktsapotek.som
tempordra tulld.ttnader, som stdller
en
av
kloramin
g5.r
att
rationalisera,
skrita tablettslagningenoch'sedanfcirstora ansprik pi leveransforcering.
men om stegetfullt ut till konsumentser underapotekenmed varan. Vi diremot miste gi 6ver droghandeln fcir fcirpackningkommer att ta.gasdr icke I nf ormationsa erk iam h eten.
klart.
distribution, vilket fcirdyrar och diriArbetarledamiiterna
hade i skrivelse
DoAtor Dab/6n anfcjrdeatt utgi.ngsgenom fcirsvirar fcirsdljningen.Vi ha
sdkt andravdgar.F6r exportenerford- punkten fcir t. ex. ldkemedelsfaktuie- begdrt,att bolaget6vervdgerhuruvida
rasen frinsiktadvara oih ui fa de en ringen just varit den, att vi skulle informationerkunna givas i stcirreutstrdckningdn vad som nn dr fallet. I
fcirsdka Ld.mna produkterna utit i
del acetylsalicylpulverriver, som vi
hittills ej kunnat sdlja. Efter experi- sidan form att de blevemera lettsalda. synnerhetskulle detta gilla vid plancment ha vi helt nyligen fltt fram en Han erinradeom den utvecklins som ring av. nybyggenoch montering av
tablett, som vi givit namnetNobegan. forskningsarbetet
genomg8"tt
sedanden nya masKtnef.
Denna skiljer sig frin magnecyltablet- mera moderna utvecklingsverksamhe- Direktiir Soblmansadesis vara.anten ddrigenomatt den dr ld,sligi vat- ten startades1940. Under de fcirsia geldgenom att informationerqiv.rs i
&ren upptogs tillverkning av produk- stcirstamrijliga utstrdckning. i stora
ten. Ddr ha vi alltsi sitt frlm till
hrigre fcirZidlingoch hai euen kunnat ter, som redanvoro kdnda oc6 forsk- linjer har lu si ocksi skett inom Fdretaga..19da
pi det pulver som ej g&rt ningsarbetet gick ut pL att f8, fram tagsndmnden.
Detaljupplysningar
bcira
-och *skyddskonkurrenskraftigatillverkningsmeto- ske till klubbstyrelsii
att salla_
Viss tveksamheti valet av frirsdli- der. Upptagandet av just desia pro- ombud.
dukter var bl. a. betinsatav den di.
ningskanalerhar ritt, men detta jr
Herr Holmstedt anf&de, att det dr
rdtt-naturligt.Llkemedelsfcirsdl
j ningen r8.dandebristen. Vi Jtgingo delvis
ifrhga
om detaljer pi arbetsplatserna
trodde vi oss fdrst inte om att kunna ffi.n fiwaror som vi redan fbrut hade
som
informationen
brister. Skyddsom
sk6ta,Varfd,ren underasentfick skcita tillging till vid fciretap;et
och skaffade
buden informeras nog di det galler
oss
en
god
grund
p&.
att
sti
sivdl propagandansom fcirsdlfninqen.
Vi ha nu
nya byggnader,men si dr icke alltid
Nu ha vi dock tagit hand om f<;riiill- en kemisk tillverkning. som vi iiro
fallet
di det g2illermaskineretc. Vad
ninglensjdlva och anstlIJt en propa- angeld,gnaatt bygga vidare pi. Vi arsom nu aktualiseratfrhgan d,r en nyb
e
t
a
n
u
m
e
r
a
e
l
t
e
r
d e l v i sa n d r al i n j e r
kandist. Distributionen sker s".rbuppsatt knidmaskin i nc-krutbruket.
droghandeln.som i sin tur vidare- dn tidigareoch scjkaframfciralltkomma f ram delstill s&danaprodukter.fcir Arbetarna ha fitt veta att bdttre kondistribuerarvaran till konsumenter.
strueradeknidar finnas, om dn kanske
Pi detta sdtt sdljes nu Raumanon, vilka vi ha speciellafcirutsittningar dyrare. Ifrigavarande knid
iir mycket
och speciellatillverkningsmetoder
orh
ett tbc-ld.kemedel,
Nobesal och Nobesv8.rbetjdnad
och
monteringen
[r ej
dels till en hcigregrad ^,, fdriidling
gan samt Nobecutan.
som t. ex. den llkemedelstillverkning, lycklig. Herr Holmstedt ansig att informationenbrustit dven vid fall at
Herr Ldnnqti$ tackadefd,r redogci- som nu Ir iging. Vi ha bcirjat
fcirsikdndradetillverkningsprocesser.
relsen och ville rikta blickarna mot tigt. men fcir att komma
i nivi. med
framtiden. Om den linje som nu pit. ex. de schweiziskafabrikerna fordPFLingenjdr Sjdlins fcirslag skall
bcirjatsskall fdljas, torde en omplane- ras stora resurser.Det kostar
mycket ingenjcir Stenberganmodastaga konring bli ncidviindig.Vill man konkur- pengar att forska pi llkernedelsomri- takt med vederbcirande
klubb i knidrera med specialpreparat
giller det att det bl. a. diirfcir att ett ldkemedelofta f rlgan.
vara ute i tid. Det dr noq en historia dr en modesakoch nya miste
undan
Ingeni6r Carbonnier betraktade
pi ISng sikt innan -"n kun komma fdr undan skapas.Emellertid
fcirefaller dessafall som undantagd&
diskussiolika lingt som t. ex. de schweiziska det som om vi bordeha fcirutslttninsar
ner i liknande frigor dto vanliga.
och tyska ldkemedelsfabrikerna,
som hdr i landet att pi ISng sikt komma
redan ha ett kint namn pi omr6det. lika lingt som den schweiziska
ke- Automater
Nobelkruts namn har ju- god klang miska industrin.
for sanitetsbindor.
-i
och det kanske kan vara en hi?ilp
I skrivelsehade arbetarledamdterna
Herr Hanston anseg, att reklam
propagandan
begiirt
uppsiittande av automater f6r
saknasfcir t. ex. Nobesal till skillnad
Direktdr Soblmanframhdll, att man f firn tndra liknande utlindska medel. sanitetsbindorpi de kvinnliga avdelhoppassuccessivt
kunna lanceraen hel Tili detta genmdlde ingenjdr Boode, ningar som saknasidana.
del preparat pi detta omride. Vi ha Ltt man ej kan gcirareklam fcir samma
Ingenjdr Carbonnierrneddeladeatt
dock velat gi fdrsiktigt fram i b6,rjan produkterbide hos ldkareoch hos all- yttetligare tv8
automater komma att
och prova nu ett fital produkter fcir mdnhet. I detta fall har ldkarenvalts. uppsdttas,ndmligen
i A 12 och A 21.
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Man hade di kunnat konstatera,att kommande fcirfrigningar plt vfua maden ekonomiskasituationen gestaltat skiner. Orderingingen frin svenska
Arbetarparten hade begdrt under- sig bdttre f<ir Europasdel dn som frAn kciparehar varit ovanligt stor, och vi
scikning betrdffande anordnande av bdrjan rdknatsmed. I USA var kon- ha faktiskt silt flera maskinerp& den
personallokalerfcjr kvinnliga arbetare iunkturbilden for 1953 mera oklar, svenskamarknadendn n&gonsintidii TU 8-9-10.
men en diimpning av den ekonomiska gare under en motsvarandeperiod.
V&rt land dr dock en f6r liten marknad
Hen Hagberg meddelade nu att aktivitetenhade klart gjort sig m[rkfrir oss att leva pi, eftersom avsdttav
hdlften
senare
under
sdrskilt
man genom felskrivning angivit bar,
fcir vira maskiner
ningsm6jligheterna
Amei
1953.
Konjunkturmattningen
8-9-10.
fijt
i
stiillet
NU
TU 8-9-10
Hdr finnes utrymmen, som vll skulle rika har fortskridit 6'venunder 1954 hlr dro mycket begrdnsade.
Om man studerartullstatistiken civer
passaatt omdndra till personallokaler och kan sdgasha blivit mer accentuefijr de fdrsta fyra
verktygsmaskiner
industriprodukamerikanska
rad.
Den
manliga
som
de
kvinnliga
fcir sivdl de
tionen brukar uppvisaen sdsongmdssig minaderna detta ir, finner man att
arbetarna.Dessa ha nu ling viig till
matrum. En utcikning av tappnings- iikning under fcirstakvartalet,men s& imoorten under dennatid minskatoch
2/3 av 1953 irs vdrde.
stdllena fdr varmvatten [r ocks& ett var ej fallet i &r. I allmdnhetvdntade utgcirungefdr
visar
motsvarandestatiman att en vdndounkt skulle intrada Fdr exoorten
rjnskemil p& denna avdelning.
nedg&ng,
vdrdemdssig
en
stik
likaledes
hdnde
men
ingenting
i marseller april,
Undersdkning utlovades.
fcjr
importen,
dn
n&got
mindre
dock
ofcirdndrad.
fdrblev
utan
situationen
beArbetarparten hade i skrivelse
nimligen cirka 2O-2) /o. Resultatet
i RA hillas Talaren nlmnde, att han vid dennatid
gdrt att personallokalerna
av utrikeshandelnpi ldngre sikt kan
pi
Fdrenta
Staterna
i
sjdlv befann sig
Lillg2ingligazivenunder arbetstid.
en affdrsresa, och bland de f6rsta man dock cjverblickafcirstldngrefram,
Ingenjdr Carboniler meddelade,att platser
han dirunder besdkte, var ndr en fylligare statistik finns tillom nigon behijver komma dit under
Detroit. Denna Dlats. som intar en g2inglig.
arbetstid gir detta fdr sig efter hdninom
Den ekonomiskaexpansionen
nvckeipositioninom den amerikanska
Frigan har
vindelse till arbetsledarna.
landet har, som man kan utldsa av
bilindustrien, har haft stark kinning
vdl uppkommit av den anledningen
av konjunkturavmattningenoch ned- Konjunkturinstitutetsvtrrapport, rulatt arbetarnaibland d,nskatvdtta sig i
trots att antaletprodu- lat upp ett perspektivsom inger statsgEngsprocessen,
varmvatten,dven under arbetstid.Hu:
cerade bilar fortfarande var mycket makterna stora bekymmer. Riskerna
denna frhga.skall kunna lcisasir f. n.
stort, b&de hos General Motors och fcir en ny inflationsvig anses icke
fdrem&l fcir unders6kning.
uteslutna. Finansminister Skdld har
hos Ford.
Herr Holmstedt vitsordadeatt det
Konjunkturldget i USA Zir alltjZimt silunda uttalat stor oro fcir den nuvajust dr varmvattenfrigan, som fdran- mycket oklart och ger anledning till
randeutvecklingen.Specielltden stora
som framtrdtt inom
lett framstillningen. Han framhcjll att skiftandeuppf attningochdivergetande investeringslusten,
andra avdelningarha 6ppet. Det kan prognoser.Minga expertervdnta fort- motortrafiken,ansesha skapatnya besom himhdnda att det intr[ffar nigot, si att farandep& en konjunkturomsvdngning svdrandeinvesteringsbehov
man kvickt vill in i personalrummen till det bdttre, men dirom dr givetvis mat det personligasparandet.Om den
fortoch att d& detta ej gir fcirvirring upp- innu sv&rt att profetera. Man fnr se nuvarandeinvesteringstendensen
torde ej inverka och vdnta, vad- som kan komma att skrider kan sdrskilda Stgdrder bliva
ster.Ett rippeth&llande
ncidvdndigai form av skdrpt kreditpi produktionen.
h?indai hdst.
politik. Det ir sv&rt att uttala sig om
i
den
amerikanska
Avmattninsen
Herr Nilsson fcireslogett tippeth&lnog
inte
det berdttigadei dessafarhigor fiir en
har
glndjande
konjunkturen
fnmlande p& prov och herr Hansson
visiutveckling. En oroande
i
den
inflatorisk
spnr
nigta
djupate
satt
hdll de hygieniskaaspekterna.
vilket man tidi- faktor ansesvara, att affdrsbankernas
ekonomien.
eurooiska
Frhganunderscikes.
gare-allmdntfruktat. I Europa ha de utlining i ir stigit snabbareiin inlivdl kunnat hdvdasin position,iven om ningen, ett f6rhalhnde som dr precis
F orsI agsu erksam het en,
mcitt pi en raka motsatsenmot i fjol. Det &terst&r
vissaavsdttningssv&righeter
Herc Nilsson uppliiste protokollet del utomeuropeiskamarknader. Eng- att se, om vi gi mot tider med yttermen vi fi
senastesam- land hade fiir tiflfnflet goda konjunk- ligare kredit&tstramningar,
frin Fdrslagskommitt6ns
mantrdde.Tvi fcirslagtill belciningar turer och i Frankrikeoch Italien kunde hoppasatt den ekonomiskasituationen
fcirel&go. Se vidare under rubriken man iakttagaen pitaglig fdrbdttring av skall kunna bemdstrasoi ett sidant
i B-pilen nr det ekonomiska ldget. Delvis beror sdtt. att vi slippa fr&n-en utvidgad
F<irslagsverksamheten
.n
detta p& bilindustriens uppsving och restriktionspolitik.BetrZiffandevalutaldget, s& hir Riksbankensvalutareserv
Erg' starkt 6kade produktion.
I Tyskland var konjunkturfdrbdtt- sjunkit kraftigt sedanirsskiftet, likasi
UY A
ringen ej lika p&taglig. Laget ddt var har Sverigesfordran p& EPU minskat
under iret. VErt land har haft ett gamvid UVA hcjll sitt fortfarandegynnsamt,delvis naturligtF<iretagsndmnden
pi landets fdrdelaktiga malt civerskottaLtfalla tillbaka p3. och
andn kvartalssammantrddeden 28 vis beroende
Aven
i Sverigehar kon- som vi nu bcirjap& att tdra utav. Fcirra
kostnadsldge.
av
juni detta ir under ordfcirandeskap
junkturutvecklingenunder den gingna iret vat fdrhillandet det motsatta,och
d irektor Lennarl Odqu)st.
delen av iret varit god. Fdr verkstads- vi kunde d& successivtiika virt tillgoindustrien ir produktionsdkningenej dohavande hos EPU. Utvecklingen
Konjunkturliiget,
Iika framtrddandesom inom en del gentemotEPU ?ir dock dnnu p& intet
Direktiir Odqui:t ankncit i sitt in- andra industrigrenar,men i sin helhet sitt oroande,iven om en viss fdrsdmledandeanfijtandetill den redogdrelse har ziven hdr en 6kad sysselsdttning ring intritt i jZimfdrelsemed fciregiende &r.
iiver konjunkturldget, som han ldm- kommit till uttryck.
Betrlffande orderbeldggningenhos
Pe UVA har detta varit merkbart
nat vid nirmast fcireg&endesammankan ndmnas,att orderingingen
UVA
om
inifrhga
aktivitet
ijkad
genom
tride.

P ersonallokaler.
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pi slipmaskinerej ligger fullt i paritet personligenej haft tiilfelle till niir- som redan nu dto dverhopademed
arbete.och personalenbtirjir bli ner
Det har varit rik- mare kundkontakter i England. Vi
med utleveranserna.
vcis.A andra sidan, om man tar in
iigt med fdrfr&gningar under de se- rdkna nu med att han efter sin iternaste minaderna, men dessaha ofta komst skall kunna sdtta i gl"ng pFLall- mera folk, kommer det att bli tringt i
g?illt besvZidigaoch kompliceradesa- var med sin engelska f6rs?iljnings- lokalernaoch luften blir tung.
ker, som kriivt vidlyftiga utredningar kampanj.
Direktor Odquist framh611,att man
Tyskland 1r det stora sorgebarneti givetvis ej kan uppr?itthilla full kapapi ritkontoret. Vir kapacitet2irej tillriickligt stor, vare sig pi ritkontoret Eurooa. Pi denna marknad har UVA
citet fdr samtliga tillverkningsobjekt
eller i verkstaden,fiir att kunna mrita ej lyckatsslrskilt vdl. En del maskiner pi en ging. Tillverkar man mycket av
ma- ha levereratstill SKF:s tyska dotter- det ena slaget,s& flr mangivetvisgdra
s&danaanspr8kp& specialutrustade
bolag, men i iivrigt har det varit klent mindre av det andra. Vid studiet av
sKlnef.
Konsekvensenmiste bli, att antalet utbyte med frirsdljningarna.I Tysk- tillverkning av hydrauliskavdxlar och
ha ma- slipmaskinerkan man konstateta,att
maskinenhetersjunker, men i andra land liksom Amerika vill man'd.n
vlra
sidan blir varie maskinenhetmera ar- skiner i ett annat utfdrande
min vid sammaoroduktionseffektkan
v.
anpassade
d.
s.
slipstandardmaskiner,
varfir
arbetet
med
betskrdvande,
gciraantingenslipmaskinereller ocks&
som hydrauliska vdxlar. Detta medfd,r att
efter de produktionsfcirhillanden,
maskinernaei kommer att minska i
I
samma grad' som antalet enheter rida inom dessaavsdttningsomriden.
om vi skulle fi en stor anhopning av
kan
virt
min
tillverkningsprogram
den
nedgir.
v'dxlar, si m&ste vi dverviga, hur
gdrasmera nyansetat,iika vira chanser minga slipmaskinersom vi orka med
Talaten berdttade frin sitt besiik i
Amerika och Philadelpiautstdllningen till fcirsiiljning pi den tyska markna- samtidigt.Men just nu dro bZiggetillatt UVA ur ren propagandasynpunkt den. Allt detta krdver emellertid om- verkningarna bra att ha som balansefattande nykonstruktioner och tikat ringsobjekt.Vi disponeradvenijver ett
kunde inregistrera stor framging. Utstdllningen var livligt besdkt och in- ritkontorsarbete,vilket gdr, att kon- litet lager,varfdr inga svirigheter ddrblir synnerligenhirt
tressetfdr bolagetsmaskinervar gldd- struktionskontoret
vidlag synesvata att fdrvdnta, Om det
jande stort. Men fr&n visat intresseoch pressat.Fcir dagen f& vi d[rfcir finna totala behovetframdelesskulle visa sie
till order ir steget vanligen mycket oss i den orderminskningsom dessa varastdrre?insom i dag rdknrsrned,si
Itngt. Vad som tidigare antytts om f6rhillanden kunna medf6ra och efter miste dvendettagi att ordna,ty lokalkonjunktursituationeni USA ger vid besta frirmiga fortsdtta virt nykon- utrymmenadro rikliga och medgivaen
samt utvidgad produktion. Ifriga om Bchanden, att dagensl?igeicke dr idea- struktions-och utvecklingsarbete
liskt fdr orderanskaffning.N&gra di- hoppasatt vi ldngre fram skall kunna forsvdxlarnasi dr marginalen fijr en
rekta atfdrer kunde s&lunda icke ge- taga igen det, som vi nu gi miste om. utvidgad produktionsvolymej s& stor,
nomfdrasunder vistelsenddr ute, men
men man fir fdrsdka att komma till
en del fd,rfrigningar av stort intresse Autal betr. hydrauliska aiixlar.
ritta med svirigheterna,allt eftersom
Je rrnnlrila
erhdllos. Om UVA oi allvar skall
Direktdr Odquiil meddelade,att semed dc
kunna tagaupp konkurrensen
amerikanskaproducenterna,gdller det dan denna fr&ga senastvar pi tal, si
Fn:..-l
drslagsuerksambeten'
i Ame- hade bolaget erhlllit
att frirsZiljningsrepresentationen
"^"t.f"r*1"u'.1
rika f6rstirkes och frirbittras. V&r nu- tydande bestdllningar f rln Svenska
dueringenf6r Sten meddelade, att
varande reoresentant.firma Mattsson Jdrnvlgsverkstddernai Falun. Vi skola fcirslagskommitt6n sammantritt och
Machinery, m&ste i si fall tillfciras tillverka tv& typer av vixlar, den ena diskutirat inldmnade f6rslag. Dessa
fiir 350 hk och den andra f6r 750 hk. voro fciliande:
nytt och friskt blod och fr&gan 1r, pi
vad sitt detta liimpligast skall kunna Av bida vdxeltyperna ha vi lyckats Fdrilag nr 29: Avdraeningsverktygfiir
ske. Det giller att f3, tag pi rdit geoomfdraen del bestillningar, ndmgamla kolvar till Boforsvixlar. Fd,rfolk med f'drm5'gaatt handligga de ligen pE ett 10-tal av den mindre sorslagsstdllarenr 96 Bdher och nt 2
problem, som kunna mdta pi denna ten och ett 5-tal av den stdrre. DessLagerl6f.
marknad. Undersijknin gar pLgF f or utom fdrelig en del forfrigningar, som
vi si sm&ningomhoppasskall medfcira Fdrilag nr 30: Fdrslag till platta fcir
ndrvarandeom miijligheterna hirvidmdtning av h8,l fd,r sdkerhetsventil
lag, men fdr dagen kan nigot mer ej en del bestdllningar.
i ventilskiva.Fdrslassstillarcnr 54
sdgas i frhgan. Vi fi diirfdr senare
FrLn Boforsfronten fanns intet sd.rIJ tAt.Uenas.
iterkomma h?irtill. Se mycket kan
skilt nytt att rapportera.Produktionen
Kommitt6n fdrordade en beliininc
emellertid fastldggas, att den amerihar innu ej n&tt den kapacitet som av fdrslagen,vilken rekommendation
kanska marknaden ir en framtidens
efterstrivats,men man rdknar med att ndmndenenh?illigtansldt sig till.
marknad, som det vore virdefullt att
kunna gdra det snart nog. Bolagethar
taga vma pi och ddr vi btjra ha goda
Boforsorderinneliggandefor ling tid
utsikter att hdvda oss, om vi trdget
framilt, varfdr det just nu ej 2iraktuellt Lfir I in gsuer k sam h et en.
arbeta pi saken.
med nybestlllningar dd,if rln.
Direkti)r Odquist framhdll, att alla
En iarknad, sorn i dag dr av stort
Bolagetstotala orderstockkan sdgas dro vll p3' det klara med behovet och
intresse fdr bolaget, dr den engelska,
vara relativt tillfredsstZillande,och man vikten av att ldrlingsutbildningenkomDet har varit relativt tyst fd,r UVA:s
bdr silunda kunna rdkna med god mer till en riktig kisning. Han ville
del och v&r engelske representant,
en bra tid framdver.
sysselsdttning
minnas, att detta spdrsmtl tidigare
\Tiikman Ltd, synesen tid ha levat pi
dryftats inom nd,mndensamt nlmnde,
tillverkfthgade,
om
Herr
Stohr
Det
fcirefaller
emeilagerorder.
sina
ningen av Boforsvdxlar skulle stoppas att utformandet av ett ordentligt ldrlertid som om det nu biirjat r<ira pi
sig och tiden snartvara mogen fiir ny- i fall att nya maskinbestdllningarer- lingsprogramI[nge funnits p& fdretabestdllningar.Mr. Bateman,vir spe- hdlles, eller om avsikten var att allt gets dnskelista.P& grund av att tiden
cielle kontaktman i England, har skulle gdras samtidigt.I si fall miste helt miste tagasi ansprik fdr att klara
vistats i Amerika en tid, varfdr han man taga in mera folk i verkstdderna, av en massaandra projekt, som trdngt

6

En kort redogdrelsefcir den utbild- cinskem&I.att om det nu kommer ldrpL har dock lZirlingsffi'gan fitt vila.
som man tenkt fiilia vid lingar, s& bcir det ocksi stirjas fd,r att
sig
ningsplan,
ge
att
redo
rout
emellertid
man
No
l?irlingsutbildningen, ldmnades deir- det blir en l?implig Person,som f&r
i kast med problemet.
kan ju bedri- efter av 1ueringenii)r Sten, som bl. a. taga hand om dem under utbildningsLdrlingsvErksamheten
tiden. Det har redan ndmnts fiirman
ldrlingsut- yttrade:
Den
linler.
olika
vas efter
Lundberg. Talaren hoppades,att klara
bildning, som hittills fd,rekommithos
anstdlla
vi
skulle
att
ha
tdnkt,
Vi
ldmnats denne om hur
v.
s.
UVA har skett rent empiriskt, d'
omkring 8 kontraktslirlingar. Dessa instruktioner
skulle l?iggas uPp, om
utbildningen
som
yrkestrdning,
den
byggt p&
skulle b<irjasin utbildning antingen i
.si
kunnat fdrv[rvas under verktygsfcirridet eller i avsyningen resp. avdelningsfdrman skulle skijta
t.*ineo..t
yrkesut6vningen. Om man skall fortsamt stanna dlr omkring 3 veckor. om den egentliga yrkesutbildningen
eller om nigon annan av personaleni
denna
med
iatta yrkesutbildningen
Direfter skulle vi fdrflytta dem till
metodik, si kan man icke rikna med nigon filaravdelningf6r en tid av om- verkstadenskulle ombesrjrjadetta.Vid
att metallarbetarkiren skall kunna kilng Lt/2 minad. Under dennaf<irbe- tidigare fiirscjk med lirlingar har det
visat sig att fcirmdnneni regel fdrfogauppritthillas, vare sig numerirt eller redandeutbildning llrde man sig kiin'
kvilifikationsmdssiqtoch i den omfatt- na pojkarna, derasanlag samt intres- de civer fcir liten tid ftir att kunna
ning, som tu.tttf verkstadsindustri sesflr, i synnerhetdi den fdrman, som intresserasig fdr pojkarna och f<ilja
kommer att behtiva. Det dr alltsi niid- skulle taga frirsta kontakten med ldr- deras utbildning p& iinskvirt sitt.
vdndigt aii nigot vdsentligtgtires ftir lingarna. I vlrt fall blir detta fcirman
6ueringenjt)r Sten fdrklarade, att
att l<isaproblemetoch f& utbildningen Lundberg. Meningen dr att han skall fiirman Lundberg ej skulle handhava
mera effektiv.
introducerapojkarna samtge dem den den egentliga undervisningen. Han
Den bdsta utbildningsformensynes frirsta vlgledningen. Vidare skall han skulle endastvara den samlandekrafval:aatt kontraktsanstdllaldrlingar, vilse till att flyttningen av dem inom ten som s&att sdgaldmnadeden fdrsta
ken vdg bolaget diirf?ir tiinkt vZilja.Ftir fciretagetsker pl riitt tid samt att res- hj?ilpen.Avsikten var sddan att resP.
dessa lirlingar kan man d& tillrZitta- pektive avdelningsfcirmanerhnller er- fdrman eller eventuellt nigon liimptig
liigga utbildningen efter tvi olika forderligainstruktioner.Efter den nyss arbetarepi den avdelning,diir pojkarlinler: En sluten linje, dZir utbild- ndmnda fdrsta idrotiden skulle pojna s& sminingom placerades,skulle
ningen helt sker p& en specielll?irlings- karna placerasut p& olika produk- skcita om yrkesundervisningen. Den
avdilning inom fciretagetoch en s. k. tionsavdelningar.Ett par skulle t. ex. bdstaundervisningsformen
vore sdkercippen linje: ddr bolaget samarbetar sysselsdttas
med filningsarbete, ett par ligen att ha en sdrskild ldrlingsavdelni"d e.r ldroanstalt,som handhar den med frisning- och borrningsarbeten, ning med en man direkt avdelad f6,r
teoretiskaundervisningenoch eleverna ett par med svarvnings- och slutligen att skdta en sidan avdelning, men vi
cirkulera mellan olika verkstadsavdel- ett par med slipningsarbeten.N?ir det kunna fdr ndrvarandeicke ordna en
ningar fdr den praktiskautbildningen. fd,rstatret gett till lnda och vi pifcils&dan sak, utan vi fL vd'nta nhgot hr
Bestdmmer man sig fdr kontraktsan- jande ir f& en ny kull lZirlingar fi vi
itminstone.
st?illning av ld,ilingar, si iir det p&tag- ut6ka antalet. Det miste dock alltid
Direktdr Odquist understrdkslutliligt att den dppna utbildningen dr finnas en viss proportion mellan anatt de fcirmdn, som f& med ldrgen,
lettare att genomftira dn den slutna talet ldrlingar och yrkesarbetare.Vi ha
att gtira, miste dga
lingsutbildningen
samt medfcir mindre artangem fiS.
hos UVA f<ir ndrvarandeomkring 140 den rltta andanoch det rltta intresset.
fcirmycket
en
finnes
Hos Bofors
yrkesarbetareoch vi ha tZinkt oss att Det giiller alltsi, att vi s6ka vilji ut
n?imlig sluten ldrlingsutbildning, men antalet ldtlingar skulle utgdra omkring
sidana personer,som dro intresserade
hos UVA vore en s&danutbildnings- 15 /o av detta antal, d. v. s. omkring
och roadeav saken.
hdnsyn
med
vdg knappast tillr&dlig,
ett 20-tal. Det f<irstafdrsdkstretha vi
Oueringenjdr Sten tillade, att f Agan
till bolagets mindre storlek. I Stock- dock som redan sagtstdnkt stanna vid
holm finnes dessutomhelt andra milj- ett l[rlingsantal av 8. Vi ha redanvarit dven diskuterats inom Arbetsledarligheter att genomfciraen d,ppenldr- i kontakt med StockholmsStadsyrkes- klubben och att man ddr visat stort
lingsutbildning.Vi ha hdr Stockholms skolor, som lovat att B'tagtsig den teo- intresseoch lovat taga sig an utbildStadsYrkesskolor med vilken ldroan- retiska utbildningen, som skulle om- ningen pi biistamcijligasZitt.
stalt ett gott samarbete b6r kunna
htta 7 till 8 timmar i veckan, fdrdeernis. Den teoretisktbetonadeutbild- lade p& 3 fiirmiddagar. Den dvriga KlAdski.pi aerkstaden.
ningen skulle d& fiirl?iggasdit, medan tiden skulle l[rlingarna vistas i verkDiiektdr Odquitt nrimnde,att denna
den praktiska utbildningen skulle ske staden. Ldnen skulle basera sig pi
sak tidigare ventileratsinom fciretagshos UVA.
ldrlingsavtalet, men ddrutdver kan ndmndenoch att man sedandessgjort
Yi f3, hl,lla i minnet, att denna ldr- vederbdrandef& vissas. k. flitpengar,
allvarliga" f6rstjk fcjr att komma till
lingsutbildning, sidan den hlr skisse- om hig och intresse ndagaliiggesfdr
rdtta med oroblemet. Men det hade
rats dr n&got tiimligen nytt for UVA
arbetet. De ndrmare villkoren betr. visat sig vara betydligt svirare in man
och utgcir mer eller mindre ett fcirscik' ldrlingsanstdllandet
finnas preciserade frin bdrjan trott.
Vi b6ra allts& med 6ppna <igonfdlja i ett sirskilt P. M., varav Vetkstads6u eringenjdr St en ldtnnadedirefter
utvecklingen och om si behijvs vidtaga klubben fitt taga del.
en kort redogdrelsefijr hur man tdnkt
de dndringar, som eventuellt kunna
Herr Stohr framhdll, att man tidi- sig kunna ldsa dennafriga. Det fanns
visa sig praktiska att genomfdra, ndr
olika fcirslag att vdlja. pi. Ett alternavi vunnit mera erfarenhetp& omridet. garc fiirsdkt yrkesutbilda pojkar i
Bolaget hoppas att verkstadensrepre- verkstaden,fast p& annat sdtt. En del tiv gick ut p& att 2 man skulle dela pi
sentanterlro villiga att hi'dlpa till och av dessaha vissedigen stannat kvar, 3 sk&pav den nu befintliga ildre typen
sttidja denna lZirlingsutbildningsamt men vederbdrandehade anmlrkt p[ att samt att ett antal nya sk&panskaffades
gdrna komma med fcjrslag om ldmP- de ej fitt den omvirdnad och yrkes- av en stdrre sort, i storlek bredd lo
cm och ett djup av 50 cm och avsedda
liga Stgdrdersom kunna tdnkas frdmja vdgledning, som behijvs ftir att fortbilda sig i yrket. Han uttalade ett f<ir en man. Man hade vidare tdnkt sig
denna verksamhetinom ftiretaget.

m6jligheten av att setta in mellanvdggar. i ett 60-tal av de gamla skipen
samt kdpa en del nya sk&p likaledes
utrustade med mellanviggar. Genom
r:n sidan ?indring och komplettering
skulle det gtt att fE skilda utrymmen
f6r arbetskliider och gingkl?ider.

skulle vidtaga de dispositioner, som
behd,vdesfd,r att utftira ifrigavarande
Pfov.

V entilationsfr,igan,

Ooeringenjdr Sten uppgav, att man
bestiillt persienner fiir uppsZittningpi
sijdersidan av verkstaden och hoppaHery Holmberg ans6.gutrymmet f6r
litet i de omnimnda nya sk8.pensamt des, att det dirigenom skulle bli wap&pekade,att enligt g?illandefcireskrif- lare i lokalerna. Ventilationsfrigan var
ter skulle sktpen numera vara minst dock i sig sjiilv ett mycket ivlrldst
problem. Vi ha haft experter hdr frin
50X50 cm.
olika h&ll fdr att studerafiirhillandena
Herc Stobr var av den meningen att
och frirsdka komma p& n&gon effektiv
hyllan i sktpen helst borde tagas bort
liisning, men tyverr hade n8got ratiomen dl blev det en del tillhiirigheter,
nellt botemedel ej kunnat anvisas.
som man icke fick plats med. Behdll
Herr lobansson fnmf&de sina vanman Eter hyllan kvar, blev avst&ndet
liga
klagomil p& fliiktsystemet i verkfiir att hiinga kliiderna p& fiir kort.
staden och iiver att sE litet blev gjort
Oaeringenjdr Sten fdste uppmZirk- ftjr att fE en bittring till stlnd med
samheten pi att golvutrymmet i av- avseende pi draget vid luftevakueklddningsrummet icke medgav anv'dn- ringen. Luftstrdmmen trd.ffade ofta
dandet av sklp med en dimension av nlgon enskild person,dflr han stod vid
50X50 cm.
sin arbetsmaskin,vilket vtllade denne
Direkti)r Od.quis fdreslog, att man stor oldgenhet.
skulle ta hem nigra mellanvd.ggar p2,
Direktdr Odquist medgav,att dylika
prov och montera in dem i nigra lediga felaktigheter s& vitt miijligt b:6ru avgamla skip och i iivrigt giira behdvliga hjilpas samt utlovade att man till
indringar, s& att man finge se hur det hdsten, dl saken blev mera aktuell,
hela toge sig ut. Fiirslaget ans&gsbra inyo skulle fdrsiika f& n&gon ritsida
och det bestdmdesatl herr Tiirnblom
pE ventilationsfrtgan i sin helhet.

Kaistad 1954, Nermans Trycksaket 94561

Allrndnna frigor.
Herr Holmberg undrade varfdr en
del anstdllda, som sedan liinge hyrt i
bolagets fastigheter, men icke hade
s. k. tjiinstebostad,blivit utan kylsklp
i.sina ligenheter, d3' den andra kategorien erhillit sedana.
Direktijr Odqilt pipekade, att underh&llsanslagettill fastigheterna ej
rlcker till fdr allt som vore iinskvirt
och att man stringt miste hushilla
med de medel, som stodo till fdrfogande. Han kunde f. n. ej ldmna nigot
l6fte om kylsknp i de berd,rdald,genheterna.
Herr Stobr utbad sig besked om,
nd.rkursen "Aktiva Ftiretagsnimnder"
skulle starta i hdst fiir att deltagarna
skulle ha mdjlighet att planligga sina
dvriga studier.
Direhtiir Odquis svarade,att han
rdknade med att ett sammantride
skulle komma att h8llas i oktober och
ett i november minad detta ir.
Di nigra fler frigor ej framstdlldes
och dagens fdredragningslista var genomgflngen,fijrklarades sammantrddet
avslutat.
H. S.
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Kriss-Kross
Julen 1954

KUpp har.

B-pilensredaktionhar h?irndjet att bjuda den
iirade l2isekretsen
en tiivling av helt nytt slag ett i. k. Kriss-Kross.
Vir viirderadekorsotdsforfattare,herr Elon
Myhr, tillverkade under milnga och linga enett forn?imligt
sammanitter i Rosendalsporten
koriord, men hadeoturenatt tappaalltsammans
i golvet si att det gick i bitar. Nu har han bett
om hJiilp att plocka sammande olika ordenoch
vdvain demtillsammans,si att de passain i rutmonstret.
Men fiiirr iir det inte si enkelt. De flesta
orden- det finns 31 st. med4-I5 bokstiiverdro trasigaoch obegripliga.Lyckligtvisplockade
herr Myhr ocksi redapi de felandebitarnaoch
De siinderslagna

orden
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Ord om 4 bortsti.uer:
AA
KA
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Ord om 6 bokstiioer:
A
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B
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B F{.+
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:!

bokstdverna- inte mindre dn 4L st. grupper
- och ordnadedem for enkelhetensskull alfabetiskt. Dessabokstdvereller bokstavsgrupper
in i orden.
skall siledespassa,s
Vi erbjuda 30 kr. till den, som forst lyckas
iterstdlla pusslet,andra pristagarenfir 25 kr.
och tredje 20 kr. Ddrutoverblir det somvanligt
ett antal trevliga trostpriset.
Skulle det regna och vara otrevligt v?ider
under julhelgen, si rekommenderavi nh.gra
timmarspysslandemed pusslet.Tag sedanoch
siind in losningen,helst i ett "litet" kuvert
(A 6 eller vanligt brevkuvert), till B-pilens
redaktion,Bofors.
T2ivlingstidenutgir den 1,5jan. L%5.
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och den privata konsumtionen har
sregfars.
Fiiretagsnlmnden vid Boforsverken
Resultatetav de iust avslutadekonhiill, under ordfijrandeskapav her
gressvalentorde knappastkomma att
Ragnar Olson, torsdagen den 18 no- fi n&gon st<irreutrikes- eller inrikesvember L914 sitt flirde ordinariesam- oolitisk betvdelse.Docl<finns det anmantr[de fiir iret.
iedning hoppas, att fiiretrddarna fijr
en mindre lingtgiende protektionism
Konjunkturlhget.
skola f& vind i seglen, vilket skulle
Direktiir Sohlman beriirde inled- mdjligg<ira slnkta tullar till gagn fdr
ningsvisden virldspolitiskasituationen alla nationer,som bedrivaaffdrer med
samt limnade ddrefter en dversikt av amerikanarna.Slutligentorde man f6r
dagens konjunkturldge med nlgra USA viga stdlla en prognos om fortprognoser betrlffande den framtida satt stabilitetoch kansken8qonmindre
konjunkturuppgang.
tlnkbara ekonomiskautvecklingen.
Den utjdmning av de politiska motStorbritannien.
sittningarna, som skett i vissa delar
Hdr rider alltjamt hiigkonjunktur
av vidden, ha gynnsamt p&verkat de
med en ijkad industriproduktion, sdrekonomiska fcirbindelserna linderna
skilt vad betrlffar konsumtionsvaror
emellan.
sisom hush8llsmaskiner, televisionsUSA,
apparateroch bilar. Den privata konDen avmattning i den amerikanska sumtionen Zir alltjiimt i stigande. Syskoniunkturen, som intr?idde hdsten selsittningen [r fcir ndrvaranderelativt
hiig, och arbetslcishetenir mindre dn
1953 och som ledde till en nedg&ngi
industriproduktionenmed 10 /o, var 1. /o, eTlerden llgsta som fdrekommit
framfiir allt en fdljd av lagerminsk- pE.flera 8r. Exportkonjunkturerna [ro
ningen inom ndringslivet. Processen goda och detta giller i f6rsta hand fcir
pigir alltjZimt, ehuru i avtagandetakt. verkstadsprodukter och kemikalier.
Arbetsliisheten'dr fortfarande jZimfii- Exporten har under innevarandeir
relsevishiig, ca 5 /o. Fdrst under de 6kat med hela 9 % jlmfiirt med fdresista minaderna hat en viss mindre giende ir. Guld- och dollarreserven
fdrb?ittring intrdf fat, och allmdnhetens har cikatmed 25 /o ffi,n juni 1953 till
kiip av mera viktiga konsumtionsvaror, juni 1954, och ytterligare ld.ttnaderi
frdmst bilar, har stigit fijr fdrsta handelsutbytet med USA och V?istgingen sedan biirjan av fdreglende europaha kunnat genomf6ras.Prisniir. Investeringarna inom f6retagen i vin 1r nigorlunda stabil,dock med en
maskiner och anldggningar ha visat mindre iikning om 3 ) 4 /o av livsmedelsprisernai sambandmed ransosjunkande tendens,siirskilt vad betriffar jd.tn- och stilverk samt textilfabri- neringarnas upphiirande. Fdrtj?instl?iker. Ett undantag utgcir som bekant get har emellertid samtidigt stegrats
fiir industrins vidkommande med ) 7o.
bilindustrin, vars investeringar hittills
i &r stigit med 50 /o jdmfirt med
fdrhlllandena under fd,reglendeEr. En Vitttyskland.
Den planeradeupprustningeni detta
viss stabilisering synes emellertid ha
intr?ittpt investeringsfronten.Ett ytter- land mlste komma att medf<ira en
ligare problem fijr den amerikanska sklrpning av den tyska hiigkonjunktuekonomin har varit rustningsutgifter- ren. Man rdknar med, att kostnaderna
na, som nu gitt ned med ca 20 /o
fiir detta Zindamtl komma att under
j?imfiirt med t953.
det fdrsta iret uppg& till ca 12 miljarEmellertid fiireter konjunkturbilden der DM, vilket motsvarar omkring
14 /o av den tyska bruttonationaliniven icke depressivadrag. Utgifterna
fdr civila d.ndam&lha sllunda <ikat, komsten.Av rustningen fijr den blibostadsbyggandethar blivit livligare vande tyska arm6n beriknas 35 /o

Boforsverken

komma att levererasfrin USA och
35 /a frln andra ldnder i Vdsteuropa
in Tyskland, medan Tyskland sj?ilvt
skall svaraf<ir iterstoden.
Industrioroduktionen fortsdtter att
kraftigt stiga, och dkntngstalet L2 /o
j?imfdrtmed 1953 ligget alltjdmt iiver
iivriga ldnders. Exporten har innevarande ir stigit med hela 25 /o j'dmf6rt
med 19)3. Investeringsverksamheten
sivdl inom industrin som inom den
allm[nna sektorn dr synnerligenomfattande. Arbetslcisheten,som successivt reduceratsoch i juni innevarande
lr uppgick tlll 5,4 /o (d. v. s.
800.000), torde komma att helt fijrsvinna i sambandmed genomfdrandet
av den tyska upprustningen.En viss
oro pi lonefronten har pi sista tiden
varit mdrkbar. 25 7o av de anstdllda
inom industrin ha efter liinefiirhandlingar hittills erh&llit en l<inehdjning
av genomsnittligt 5 d 6 %. Det ir
emellertid lnnu f6r tidigt att yttra sig
om, i vad mln lijnerijrelserna komma
att utova ntgot stdrre inflytande p&
prisl?igeti V2isttyskland.
Oststaterna.
melDe ekonomiskaf<irbindelserna
lan Vdsteurooa och dstblocketsstater
ha under de ienaste iren utvecklat sig
i f<jrh&llandevis ogynnsam riktning.
Trots att <iststaterna
i 6kad omfattning
torde ha behov av vdstmakternasfiirddlade industriprodukter och delvis
dven livsmedel, har handelsutbytet
successivtsjunkit. Nigra av orsakerna
h?irtill torde vara: bristandemdjligheter fdr ijststaternaatt levereral2impliga
bpesvaror, ovanliga affdrsmetoder,avsaknad inom dststateffra^v multilaterala betalningsmedel respektive bristande tillg&ng p& tredje lands valutor.
I syfte att fijrbdttra handelsutbytet
cist- och vdststaternaemellan har sistlidna oktober avhlllits en konferens i
Gendve med deltagande av L9 olika
stater. Man enadesddrvid om att lhta
experter undersdka m6jligheterna av
vissa multilaterala. anangemangi 6stvisthandeln. Man har vidare fdrsiikt
finna nigon form fdr skiljedomsfdrfarande vid eventuellatvister samt en

standardiseringav aff[rskontrakt med
enhetliga leveransbestimmelser ftir
skilda marknader.Samtliganu berdrda
frlgot arc av alba sttirstabetydelsefdr
vlrt land, i fcirsta hand kanskefrjr vlr
export av verkstadsprodukteriisterut.
Suerige.
Den uppltgiende tendenseni Vdsteuropa samt den relativt optimistiska
prognoseofijr utvecklingen under den
senastetiden i USA har gynnsamt&terverkat pi den svenskakonjunkturbilden. Utvecklingen hos osshar s&lunda
hittills under iret varit uppltgtende
inom de flesta av ndringslivets omr&den.
Den ridande hdgkonjunkturenhar
emellertid medfiirt vissa risker fdr en
ny inflation. De viktigaste faromomenten synasinfdr den nirmaste framtiden
ligga i visentligt rikad efterfrigan fdr
sivdl privat konsumtion som investeringar, det aktuella l?iget pi arbetsmarknadenmed ndrmastiiversysselsittning med diirav fdljande risker fijr
lcineutvecklingen samt slutligen utvecklingen p6. kreditmarknaden.Vad
betrlffar den dkade eftefir1"gan svara
enbart bilarna f& 1/3^v denna 6kning.
Kostnadernafdr landetsbilpark uppgi
fcir ndrvarandetill 2y4 miljard kronor
per ir, vilket Zir ungeflr lika mycket
som kostnaderna fdr nybyggnad och
underhill av vlta bostdder.Den 6verfulla sysselslttningen
medfijr i sin tur
risk fdr allvarliga spdnningar betrZiffande ldneutvecklingen inom olika
ldnegrupper.Dessaspdnningarkunna
under 1955 tdnkas utld,sa ldnestegringar, som vid en fortsatt l6neglidning resultera i en genomsnittlig
utgiftsdkning p& ldneomridet utdver
ramen fdr en berd.knadoroduktionsstegring.
Det finns emellertidvissatendenser,
som i fortsd.ttningenkomma att motverka de inflationspiverkandefaktorerna. Industriproduktionenhar enligt
Industrifdrbundets index stigit med
5 /o ffi,n fcirsta halviret i fjol till
sammaperiod i 6r, vilket betyder en
kraftigare dkning d.n under iren
1950-1953. Den stdrsta iikningen
redovisas av skogsindustrierna med
LO /o fdt trd. och L7 /o f& massaoch
papper. Vidare har en mindre iikning
intr2itt fdr verkst2iderna.Jd.rnmalmsbrytningen har ddremot nedgltt under
f6rsta halviret med L5 /o och jrirnoch metallverken visa en mindre tillbakaglng vad produktionen betrdffar.
Fd,r dessasenare verk torde dock en
mindre lterhimtning vara miijlig under andra halviret 1954. Textilindustrin uppvisar i stort sett samma
produktionsindex i ir som fdrra iret,
;

medan llder- och skoindustrin gitt
nigot tillbaka.
Prisliiget har sista tiden priglats av
stabilitet.Partiprisindexhar fallit med
en enhet jamflrt med juli m8nad fd,regiende ir. Prisernai j?irn och stil och
vissabrdnslenha sjunkit ni.got, medan
fdr en del konsumtionsvaror,i fdrsta
hand kolonialvarorna, en mindre prisrikning fcirekommit.Konsumentprisindex, som numera ersdtterdet tidieare
Ievnadskostnadsindexet
och som b-aseras pi prisldget 1949, har tnder 1954
legat stilla vid talet 123. Utvecklingen
inom den ndrmasteframtiden fdr detta
index dr nu i fdrsta hand beroendepi,
hur liinellget kommer att gestalta;ig
pi det nya iret.
Slvdl exporten som importen har i
lr iikat jZimfdrt med motsvarandetid
fciregi.endeir, exporten med ca 7 /o
och importen med ca 9 /o. Det 'd,ri
fd,rstahand massa,papper och maskiner, som svara fdr tikningen av exporten, medan bl. a. jiirn och st&l gitt
tillbaka. Stdrsta d,kningen pE, importsidan faller pi metaller, kemiska produkter samt bilar. Bilimporten, motsvarandei vhlde ca 630 milj. kr., utgdr
7 /a av hela importen och dr hela
44 /o st6ne 2inftiregiende flr. Utrikeshandeln beriknas fdr innevarandeir
ge ett underskottav ca 700 milj. kr.,
vilket ir nigot stcirrein friregiende
ir. Nettot av sjdfarten och civriga
tjinster torde dock kommaatt uppvZiga
underskottet. Valutareserven,som under iret icke underg5.ttnigon minskning, motsvarar fdr ndwannde 3 d. 4
m&nadersnormalimport. Valutareservens sammansittning har emellertid
undergitt en vdsentlig fdrbiittring de
senaste8ren, genom att guld och dollar
nu motsvara mer in 7O /o av hela
reserven.Detta har i sin tur gjort det
miijligt att genomfdra frilistningen av
stora delar av vir dollarimport.
Sammanfattninqsvis
tordl kunna sdgas om konjunkturutvecklingen fd,r
den ndrmasteframtiden i v&rt land, att
dven om det aktuella l?iget tyder pi
god balansinom vir samhdllsekonomi,
vissafaror dock ftireligga fijr att denna
balansei skall kunna bibehillas under
ndsta8r, utan till fdljd av viss inkomstdkning hos medborgarnautdver ramen
f6r den berdknade produktionsstegringen komma att ersdttasav ett nytt
inflationstillstind.
Fdr Bofors vidkommande har i stort
sett icke inluaffat n&gon f6rindring
sedan fd'regiende fdretagsndmndssammantrdde, dock har situationen n&got
ftirbittrats vad betrdffar ing&ngen-av
ammunitionsorder. Betrdffande stll
och kemikalier m&ste dessa kdmpa
med [nnu stdrre konkurrens i fortsdtt-

ningen efter liberaliseringen av handeln med dolladdnderna.
Den nya lagstiftningen

om

yrAesskadef orsi)krin g,
Direhtdr Gunnar lverner, AOO,
ldmnadefiiljande orientering om den
nya lagstiftningen.
Den 1 januari r95j trdder den nya
lagstiftningen om allmdn sjukfiirs?ikring och yrkesskadeftirsdkringi kraft
och ersitter dirmed den nu giillande
lagstiftningen om fd,rsikring fiir
olycksfall i arbete och fd,rsdkring fdr
vissa yrkessjukdomarsamt den frivilliga sjukf<irsiikringe4.
Olycksfalls- och yrkessjukdomsfdrszi.kringen,som bekostas av arbetsgivaxfia, ger ersdttning i form av ldkar
vird, sjukpenning vid sjukdom och
livrdntor i fall av invaliditet och diidsfall. Alla virt lands arbetstagareomfattasav dennafcirsdkring,och fijrs?ikringen ir obligatorisk.
Vid sidan av denna oblisatoriska
fcirslkring frir olycksfalli arbEtefinns
som sagt den frivilliga fdrsdkringen
mot sjukdom i s. k. erkdndasjukkassor. Premierna f<ir denna fd,rsdkring
betalasi regel av de fdrslkrade sjllva.
Genom att fdrsdkringendr frivillig ha
inte alla v8.rt lands medborqarekommit att icirslkra sig. Man rdknar med,
att ungefdr 2/3 av vl.rt lands fdrvdrvsarbetandebefolkning frivilligt har f6rsdkrat sig genom medlemsskapi de
erkd.ndasjukkassorna.Den tredjedel,
som inte har fiirslkrat sig, ansesbestl
av dels tjinstemdn och andra, som pa
grund av r2itt till sjukavl6ning icke
direkt ha behov av fdrslkringen, dels
av sldana personer,som vdl skulle behijva en sjukfdrs?ikring, men som pl
grund av bristandeekonomiskaresurser eller av andra anledningar icke
kommit att fd,rsdkrasig. Sjukfdrs?ikringen ir frivillig, dven i det avseendet
att de fdrsikrade sjdlva kunna vdlja
fcirslkringsnivE,d. v. s. bestdmmahur
stor sjukpenningen per dag skall vara.
Det har emellertid visat sig, att man i
stor utstrdckning valt en mycket lig
sjukpenning, med en genomsnittlig
sjukpenning f& alla de sjukfiirsiikrade
av fiigadverkr. 2:-/dag.
Ersdttningarna vid olycksfall i ar
bete dro ju vida hiigre in vid sjukdom.
Det har llnge fdresvdvat lagstiftarna,
att man borde s6ka istadkomma en
dndring pi fdrsiikringssystemet,sl att
ersdttningenvid vanlig sjukdom kommer nigodunda i nivt med ersittntngatna.vid oly&sfall i arbete.
Frir ett par er sedan tillsattes en
siirskild kommitt6, socialftirsdkringsutredningen,som skulle fdrsdka Estad-

under de f6rsta 90 dagana. Det kan
komma en sidan lagstiftning. Denna sjukpenningstiden blir 730 dagat. I
emellertid i ehkilliga fall iftrldffa, att
folkpensionlg?iller
det
fall,
d&
i
de
vissa
kommitt6s arbete har utmYnnat
nya lagana om allmdn sjukfdrsZikring rer, utgir sjukpenningfdr kortare tid. sjukpenning enligt yrkesskadefiirsiikDen ersdttning,som under de fdrsta ringin t. o. m. blivit hiigre efter de
iirsdkring.
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9o dagarnaskall utgi frin den allminVad innebir di dessalagar ?
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i virt land, iven utldnningar,
Om nu emellertid den yrkesskadade
iro mantalsskrivnahir i riket, obliga- utom arbetet,eller om det ir friga om
inte
blir fullt iterst?illd utan f&r en
ersdttningssyntoriskt fd'rslkrade mot sjukdom. Ftir- vanlig sjukdom. Ur
p0
invaliditet, skall han ha
dagar
kvarvarande
punkt
f6r
dessa
alltsi
i
det
er
sikringen sker genom tillhtirighet
livrdnta, om invaliditeten uppg&r till
s. k. allminna siukkassor.Dessa all- iit gittigt vad sjukdomen beror pi.
mdnna sjukkassor uPPkomma genom tvtan trar med den nya lagstiftningen minst 10 7a. Invaliditetsersittningens
den lrombildning av de tidigare s. k. erklnda bl. a. velat komma ifr&n den besvdrliga storlek dr beroendePi dels
srdnsdraqning, som hittills funnits liga arbetsfdrtjdnsten,dels graden av
siukkassorna.
irellan bigteppet olycksfallsskadaoch invaliditet. Den hdgsta livrinta, som
Vilken ersittning fLt man d& frin
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fdr kostnadernafd,r v&rd pi allmin sal Man siger, att detta 1r innebcirdenav fullst?indig. Vid liigre irlig arbetsf6rtldnst och lindrigare invaliditet utg&r
i hemortenssiukhus. Vidare f.Lt man det uttryck man anvdnder,att sjukfiirlivrintor med ldgre belopp efter en
yrkesskadefiirsdkringen
och
med
ldkararvodet
slkringen
ersdttning fdr sjiilva
3/a av ldrkarkostnaderna. Genom att samordnats.Den tid av 90 dagat, :an- viss skala.
Om en person avlider till fiiljd av
dessa 3/4 skola berlknas enligt en der vilken ersittning alltid skall utg&
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ket vdl i f6rsta
fdr specialistkonsultationer.F6r resor eft& denna tid utgi efter olika regler dessaliksom fiirdldrar och andra nirfor ait kunna komma i ltnjutande av vid vanlig sjukdomoch vid yrhesskada. st&endeberdttigadetill livrdntor. AnkeYrkesskada ir det nya gemensamma livrdntan skall utgiira r/3 av den av'
liikarbehandling f&r man i vissa fall
namnet p& olycksfallsskadaoch yrkes- lidnes irsinkomst. maximerad till kr.
ersiittning. En del av kostnadernafir
15.000:-, och varje barns livrinta
siukdom.
man dock svara fdr sjnlv. I vissa fall
uppgi till Vo av den irliga arsjukskall
vanlig
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dr
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Om
fdr
sjukkan man ZivenfE ersittning
dom, skall, som nimnts, ersdttning betsfiirljinsten, varftir den maximala
gymnastik och liknande behandling.
Om siukdomenvarar endast3 dagar fr&n den allmdnnasjukkassanutgi med livrdntan till dnkan kommer att bliva
kr. 5.000:- och till varje barn kr.
eller kortare tid, den s. k. karenstiden, l?igre belopp efter de 90 dagarna-.At
-.
fir man ingen sjukpenning. Ar man det emelleitid frlga om en yrkesskada, 2 . 5 0 O :
utDen
nya yrkesskadefdrslkringslagen
med
sina
upphiira
sjuk l?ingre tid in tre dagar dger man skall sjukkassan
iven, liksom den nuvaraninnehiller
samordningstidens
efter
betalningar
g.
Sjukpenningens
uppbiira siukp ennin
bestim(de 90 dagarnas) slut. I stillet skall de olycksfallsf<irsdkringslagen,
storlek dr pi visst sitt beroende av
den
obligatoriska
varigenom
melser,
av
yrkesskadefdrsdkfallet dvertagas
storleken av den ftirsikrades irsinkan komplettekomst. Den htigsta sjukpenning, som ringsinrittningen, som utger ersettning yrkesskadefdrsdkringen
enligt den nya yrkesskadeftirs[krings- ras med frivillig fiirsikring.
kan ifrlgakomma, uppgir till kr.
En viktig nyhet i den lag, som nu
20:-/dag och utgir, om man har en lagen.
Vilken ersittning fir man dl efter kommer, dr att s. k. sj2ilvstiindigafiire"&rsinkomst av tjinst" uppgiende till
minst kr. 14.000:-. Vid lzigreirsin- samordningstidensslut pi grund av tagare kunna ftirsdkra sig sjiilva. Hittills har detta icke varit mdjligt. Exemdrshkringen?
komst ir sjukpenningen ldgre, si t. ex. yrkesskadef
pelvis fdr virt lands jordbrukarbefolkha
ldkarman
10.000:
vid
hand
skall
I
fiirsta
utgtir sjukpenningen
och vid vlrd. Sjukf6rsiikringen ger silunda ning ir det av stdrsta betydelse att
kr. inkomst kt. lL:-/d"g
fi miijlighet att till rimlig kostnad
endastpartiell erslttning fijr ldkarvird
8.000:- kr. inkomst kr. L2:-/d^g
effektivt fijrslkra sig mot skador i
de
Efter
dagarna.
90
de
under
o. s. v.
90
Om man inte 1r helt arbetsofdrmti- dagarnasslut utgir pn grund av yrkes- arbetet.
En form av frivillig fdrsd.kring,som
geo, men har sin arbetsfiirmlga nedsatt skadef6rslkringen full ers[ttning fd,r
gymocksi
behandlasi lagen och som torde
massage,
sjukfhr
mtn
halv
sjukhusv&rd,
hdlften,
ldkarv8rd,
med minst
etc.,d. v. s. efter vara av stiirre intresse hir, 1r den
nastik,resekostnader
penning.
Ut6,ver de nimnda sjukpenningsbe- samma principer som fiir ndrvarande frivilliga utomarbetsfi)rsiikring, som
lagen medgiver. Stiirsta delen av de
loppen kan barntilliigg utg& enligt enligt olycksfallsfijrsdkringslagen.Vivissaregler.
dare skall sjukpenning efter samord- anstdlldavid Boforsverkenhar sedan
De sjukpenningsbelopp, som nu ningstidens slut utg& p& grund av mlLtga ir varit frivilligt fijrsikrade i
ndmnts, utgi allenast under 90 dagar yrkesskadefiirsdkringen.Denna sjuk- AOO fdr olycksfall utom arbetet, enav siukdomstiden.Ar man sjuk ldngre penning ir ivenledes beroendepi den ligt den gamla lagen. AOO har ocksi
tid sjunkersjukpenningenefter en viss lrliga arbetsfiirtjlnstens storlek, och ldmnat en redogiirelse ftir hur denna
skala ungefir tiII 2/3 ^v den tidigare samma regler betrdffande sjukpen- utomarbetsfiirslkring kommer att fd'rdndras efter den nya lagens tillkomst
niv&n. Sjukpenningutgir ddrefter un- ningens stodek g?illa d&, som betrifder si l6ng tid, att den sammanlagda fande sjukpenning frin sjukkassorna och limnat en premieoffert hiirpl. Hiir

---

skall endastmed n&graord berdras,hur ras av byggnadsavdelningen.
Omfatt- bostd.der och svarar f<;r hyressittden nya fdrsd.kringen dr konstruerad. ningen av arbeten av den art, att de
ningen.
ger lzimpligen kunna utfriras i egen regi,
, Den nya utomarbetsfcirsdkringen
Den allmdnt byggnadstekniskasekicke ntgon ersdttningunder de f6rita vd.xlaravsevirt. Av driftstekniska skll
tionen omfattar fdr ndrvarande29 mL9O dagarna,d. v. s. under den s. k. miste en hel del arbeten utfciras vid
nadsavlcinadesamt 164 timavldnade.
samordningstiden.Under denna tid
fcir byggnadsavdelningenur sysselsitt- De sistnimnda
fdrdeladeph 76 grovger den allmdnnasjukkassan
ersdttning ningssynpunktoliimplig tidpunkt, vil- arbetare,
5) trdarbetareoch Zt murare
efter sina regler. Utomarbetsfcirsdk- ket stdllei storakrav pitrganisationen.
samt 12 trddgirdsarbetare och maskiringen ger silunda vissersdttningfrirst
Fcirutomnu nimnda up=pgifter,
som nlstef.
efter de 90 dagarnasslut, dels !"nointimt sammanhingamed driften och
Sektionen fiir vdrme, sanitet och
att den fyller ut och ersdtterde ldkar- fdrvaltningen av bolagets fastigheter,
ventilation ledes av ingenj6,r Berg,
virdskostnader, som sjukkassanicke har byggnadsavdelningendven vissa
som till sitt fd,rfogande har ritkontor
ersdtter, dels ger ett till2igg till sjuk- kommunalafunktioner. Silunda handfcir vatten och avlopp. Sektionenbepenningenfrin sjukkassan,si att den haver byggnadsavdelningen sk6tseln
stir dessutomav tre iriftavdelningar,
totala sjukpenningenkommer att bliva av gator, vagar, vatten och avlopp i
en f6r reparation, underh&ll och vissa
densammasom vid yrkesskadai arbe- stadsdelarna Rosendal. Sandvikln.
nyanliggningar, en fcir vdrmecentratet. Slutligen ger den livrdntor vid Backa, Bjrirkbornsomridena,Skolgiirler och en fdr tryckluftndtet. Skdtseln
invaliditet och d<idsfall,eivens8'
beqrav- det samt delar av Stackfallet. Bylgav brdnnoljecentraler samt pumpstaningshjiilp efter exakt sa-ma reglet, nadsavdelningenbrukar ocksi hje{a
tioner vid Timsbron handhives lven
som gilla vid yrkesskada
i arbetet.Den till med skd,tselnav skjutfdltet, ,ragur.
av denna sektion, Iiksom installationer
frivilliga utomarbetsfcirsdkringenen- I dettasammanhang
kan dvenndmias, f<ir vdrme och vatten och sanitet
i boligt yrkesskadefrirsdkringensregler att distributionenav industrivattentill
lagets bostdder. Under innevarande
blir silunda i huvudsakett invaliditets- Kilstaomridet handhavesav byggnads_
" eldningssisong utgcirespersonalen av
och diidsfallsskydd men utgdr ett avdelningen.
11 mlnadsavldnadeoch 6l timavlcinaeffektivt skydd fcir dessa svirare
De ovanndmnda kommunala funk_ de.
Under den varma irstiden dr perskador.
tionerna lro fciremil f6r successivav- sonalbehovet
mindre och de eldare,
AdO har inte rdttishetatt nimnvdrt veckling. Under de senasteiren har
som
ej
behcivas
fcir underhill och
ffingl de ersdttningsno.-.r, som la- silunda skrjtseln av gatu- och
park- <iversyn av pannorna sysselsdttasde
gen pi detta omride frireskriver.Si- rnark inklusive ledningssystem
i de med tredgerdsarbete.
lunda dger AOO inte giva nigon
stadsplanelagdadelarna av Carls-Aby
Vid sidan av nu nimnda avdelersi.ttning under de f<irsta90 dagarna, och Stackfallet dvertagits av staden.
ningar, som i huvudsakdro inlemmade
ej heller ge engingskapital i st?illit f<ir
Byggnadsavdelningen
bidrager Ziven i
livrdntor vid invaliditet och dcidsfall. med^skilda tjinster vid uppF<;randet organisationenav tekniska och seografiska skal, finnes dven ett alntal
av Stiftelsen Boforsg&rdari^fastighe- grupper
Direktiir lY erner besvaradehlrefter
avsedda att verkstdlla vissa
ett antal till honorr st[llda fr8qor an- ter.
speciella funktioner pi de skilda omIngenjcir Vikingson fd,retedde en r5.dena.
gtende den nya sjuk- och yrkeiskadeHdr finnes-siledes en md.torganisationsplan
fcir byggnadsavdel- ningsavdelning, som handhaver
lagstiftningen.
kartnrngen.
material och utfrir de siirskilda uppAvdelningen
dr, sisom flamgLr av mitningar och utsittningar,
Byggnadsaudelnin gen.
som i
organisationsplanen,
uppdeladi.-frjrsta olika sammanhang iro nOdvandiga.
-utChefen
fcir byggnadsavdelningen, hand pi tv8, sektionei, en allmd.nt
.
Personalenvid denna avdelning
ingenjdr V idingson, ldmnade fOliande byggnadsteknisk och en sektion frjr
gcires av 3 minadsavlcinade och ett
redog<irelsefcir byggnadsavdelningen vdrme, ventilation och sanitet.
skiftande antal timavld,nade,frir nlroch dessuppgifter.
Den fcirstndmnda sektionen bestgr varande4
man, yarav 2 mindeririga.
..Byggnadsavdelningen handldggcr av ett ritkontor och en avdelning fd,r
Till denna grupp av s. k. servilealla [rhgor av byggnadstekniskkarak- kalkyler och entreprenadkontroll"med
avdelningar hcir dven de tvi bygg_
tir_ vid bolaget inklusive frigor, som tillsammans l0 mlnadsavliinade.
Vi- nadssmedjorna, milningsavdelning"ei,
gilla virme, ventilation och ianitet. I
dare finnes tre driftavdelningar under betongstationen
i Kilsla, stenkr-ossprincip dr byggnadsavdelningenen ledning av vardera en aibetschef.
anldggningen-i Cads-Aby och grusavdelning avsedd att tidna drifien i de Uppdelningen Ir i huvudsak gjord
av tagen samt fcirriden. personalen vid
direkta produktionsavdelningarnaoch geografiska skdl.
ha.r njimlja grupper uppgir till 8
dr organisationenuppbyggd ddrefter.
Under ingenjdr Jansson sorterar manadsavlonade
och 45 timavlcinade.
Personalstyrk"nar jiiundi ei dimen- verkstadsomrideti Bofors inklusive
Fcir
nd.rvarande
ir den totala per_
sionerad fcjr att handlagga alla fcire- Bo&sverken och ld.rlinqsverkstaden
sonalen
minadsavld,nade
)4
och )so
kommande arbeten av ovannlmnda samt de olika kontorsaud-elninqarna.
timavldnade.Over sommarminaderna
karaktd.r i egen regi. Frir stiirre proByggmdstareGrohp har lediingen
"vid brukar anstdllas ett varierande antal
jekteringsarbetenanlitar avdelnineen av byggnadsavdelningens
arbeten
extra trldgi.rdsarbetare,
varilmte dven
dLrfrir utomstiende konsulter, vii-ket Kilstaverken.
en och annan civerflyttasfrin andra
d.vengl.ller byggnadsarbeten
av stcirre
Under ingenjrir Hindersson sorte- avdelningarinom
boiaget.Under boomfattning, f<ir vilka entrepren<irer rar slutligen arbetena
vid bolaqets in- lorssemesternerhiller byggnadsavdelanlitas under byggnadsavdeiningensklusive Bjdrkborns
bostadsotri.den ningen tillskott av icke semesterbe_
kontroll. Avdelningens storlek di si
och parkanldggningar,skjutfiiltet, ho_ riittigad
personal. Det fdrekommer
dimensionerad,att I princip skall un- tellet samt Tvdttinrdttningen,
Hytt_ dven i enstaka fall, att personer av
derhill och reparationsami dven vissa isens Matsalar och Tiinstemannamis_
h?ilsoskiil.
tillfiilligr placeris pS,byggstdrre arbeten, fdr vilka av sd.rskilda sen. Till denna
avdelninq hijr dven naqsavdelnrngen.
skil utomstiende konsulter eller entre- bostadsregistret,
som reqlstrerar de
Medelildern fcir de trmavlcinade
preniirer ej kunna komma ifr6ga, utfci- olika itgiirder, som
vidtagasi bolagets inklusive mindeririga vid avdelningen

4

I
dr fdr ndnarande 48 fu. Under L955 alltfd,r kort. Tidvis har samma sak vdlskcitt specialfirmager. Till dessa
kommer 5 man att gL i pension och gdllt triarbetare.
senare rdknas di dven de fdrm&ner,
under de ndrmaste 5 hren ytterligare
Som ett allmdnt omd6me om av- som endasten specialfirmakan skdnka
3I man. 4O man dr fiir ndrvarande delningensstorlek kan sdgas,att vad i form av en modern och pi toppen
iiver 60 ir.
det gdller grupperna m&lare, rcirldg- stiende maskinoark.
I administrativt hdnseendesorterar gare och reparatdrer, smeder, ingSlutligen kan betrdffande sysselbyggnadsavdelningenunder tekniske personal, virmeskdtare och tryckluftsittningen inom byggnadsavdelningen
direktdren.Ndr det gdller fr&gor, som skiitare, dr denna personal tillriicklig
nimnas, att rned de idag beslutade
icke ha samband med industriomri- under normala omstdndigheter.
Grup- arbeten,som utf<irasi egenregi, torde
dena, dr ekonomichefen nirmast hrig- pen murare kunde som ndmnts vara nuvarandepersonalkunna beredasarre instans.Den irliga ramen fiir repa- mindre vid vissa tillfnllen men [r i
bete t. o. h. februari mFLnadt955.
rations- och underhillsarbeteni bo- gengZild ibland otillrlicklig. Grupper- Det 1r sv8.rtatt uttala sig om, hur det
stddernabestimmes av bolagsledning- na grovarbetareoch trdarbetaredr fdr
kommer att gestalta sig ldngre fram
en. Bostadsfdrvaltningenomfattar fd'r ndrvarandeav den storleksordningen, p& viren 19)5, men sannoliktblir det
nhrvarande ca. 325 fastigheter med att stdrre ny- eller ombyggnadsarbeten erforderligt att vidtaga vissa geogramer in 3.000 rumsenheter.
av nigot slag miste utfriras i egen fiska omdisponeringarav personalen.
regi, om dessagrupper skall ha full
Det ir givetvis mycket svirt att vid
Herc Gdsta Nilston framhdll, att
alla tillfiillen ha den ritta storleken sysselsittning.
man pi arbetarhill den senastetiden
F6r stdrre ny- och ombyggnadsarp& en avdelning av denna karaktdr.
hyst en viss oroskdnslafcir den nlrFdr skdtsel av Sngpannor och tryck- beten finns tvi mdjligheter, antingen
masteframtiden frir de & byggnadsavatt bygga.i egen regi eller p& entreluftssystem fordras ett visst anta,Im n
delningen anstillda. Den av ingenj<ir
och fcjr fcirvaltning av parker och prenad. Fdr arbeteni egen regi finns Vikingson
llmnade redogdrelsenfrir
tridgirdar ir det svirt att fi tillr?ick- ddrvid tv& alternativ,antingenatt som byggnadsavdelningen
synesemellertid
liga personaltillskott,nlr s& beh6ves. nu ha mycketpersonal,som kan ta en icke
tyda ph, att uran fr&n bolagsledI stenkrossenkan man under en be- stor del av fdrekommandenybygg- ningens
sida hade nigra avsikter att
grinsad tid tillverka makadampi la- nadsarbeten,eller att ha en fiir de helt eller
delvis avveckla denna avkipande arbetenatillr?icklig personal
ger och en dverproduktion av grus i
delning. Detta skulle f<irvisso vara
grustagenkan vid vissa tillf2illen fcire- och nyanstdlla folk i sambandmed lugr.randefrir
de anstdllda p& avdelkomma. Fdr vissa speciellauppgifter std,rreobjekt. Det sistaalternativetir
ningcn.
finnes stdndigt sysselsattett visst an- idag otlnkbart och kommer nog att
Under de senastetren har antatal man. Fiir 6'vrigt ir man emellertid vara si iven i framtiden. Kvar stir
let arbetare pi byggnadsavdelningen
helt hdnvisadtill erfarenhetsprdvning di alternativen entreDrenadoch en
rninskat, medan de mtnadsavldnades
vid beddmning av erforderlig arbets- byggnadsavdelningav den storleken,
antal fcirblivit ungefir detsamma.Fdr
styrka. Det kan nlmnas, att de med- att stcirre investeringar kunna utfijras
nhrvarande funnes enligt organisadelanden, som inflyta till byggnads- i egen regi. Man bdr d& ihigkomma,
tionsplanenen minadsavld,nad
pi fem
avdelningenmed begdranom repara- att man under inga frirhillanden alltid
arbetare.Det vore av intresseatt ertionsarbeteninom bl. a. Boforsverken kan klara sig utan entreprendrer.Fdrfara, om verkliqen alla minadsavlcivarierar hd,gstvisentligt i antal, med utslttning fcir arbeten i egen regi Ir
nade pi byggnadsavdelningenhade
1oo Vo frEn den ena minaden till den ett stdndigt fdreliggandenybyggnadsfull sysselslttning.
andra. Vid m&nga tillf?illen ?ir det ej behov.
HIr skall endast redovisasde fcirIngenffu Vihington fcirklarade, att
otdnkbart, att huvudparten av dessa
arbeten fordrar omedelbartingripan- delar, som ur byggnadssynpunktdro samtliga minadsavlcinadevar och en
fiirknippademed de blda alternativen. pi sitt hlll inom byggnadsavdelningde, om ej produktionen skall bli lien hade_fullt upp med arbetsuppgildande, vilket giir, att snabbaomdispoFcjr arbetei egen regi talar flljande
neringar av personalenmiste vidtagas. skiil. - Siirskilt nir det siller om- ter. Vad betrdffar antalet minidsavDetta innebdr, att de stdrre atbeten, byggnadsarbetenkrdvs en- ingiende kinade kunde nlmnas, att under sista
som bedrivas i egen regi, ej alltid kan lokalklnnedom och en stor fdrtrogen- iret 5 sldana slutat, vartill kommer,
drivas i den takt, som vore mest ra- het med driftens behov, allt
- ^tt 2 varit sjuka ndstan hela flret. Vitionell. Sv&righetenatt hilla den rltta
dare skulle under nlsta ir tvi av de
skaper.som en entreprenriri de"genillre
arbetsstyrkankommer kanske bnst till
flesta fallen saknar.Det fcirh8llandet anstillda g3.i pension.Slutligenkunde
synes nd.r det giiller murningsarbeten. att fiiretagetsjilvt kan, om si [r fdrndmnas,att 13 d L4 st. av de i orsaVid stilverket i Bofors ?ir bel?igg- delaktig, ta hand om arbetet, har en nisationsplanen
redovisademi.nadsavningen sEdan,att sysselsittningendir
prissdnkande
effekt vid entreprendrer- Icinadeicke vore sysselsatta
med den
dr stadig tret runt, medan dvriga nas anbudsgivning. Arbeten i egen egentliga driften utan dgnade sig it
ugnsmurningar fdrekomma mycket regi ge iven en hel del erfarenhet, projekterings- och ritningsarbelen.
oregelbundet. Dessa ugnsreparationer som er av stdrstavirde vid fdrhand- Ddrmed skulle fcirhillandet vara en
miste utfdras omedelbart och di oflingar med entreprendrer.Vidare kan minadsavldnadp& sju arbetareinom
tast pi ijvertid, helst pi helgdagar man oftast komma iging snabbare byggnadsavdelningen.
och ndtter. Dessemellankan f6rekom- med de erforderliga arbetena,dn om
Direktor Nord.quisttillade, att med
ma tillfiillen, ndr arbetstillg8ngeniir fdrst anbudsgivningskall fdrekomma.
hinsyn till de m&nga arbetsplatserna,
mindre god, varfdr vid olika tidpunkFcirdelarnamed entreDrenadfrirfasom byggnadsavdelningen
m?stespriter murare erhitlit permissionf-tir att randet dr frdmst att man slipper ar'da sin personalijver, de minadsavld,under kortare tid tata anstillning hos betskraftproblemetsamt stcirre delen
nades antal inom avdelninsen icke
bolagets entreprendrer. Nigon m6j- av administreringen,man kan i de
fdrefdlle vara stort.
lighet att erh311ahjllp fr8n entrepre- flesta fall redovisa ld.gre kostnader,
nijrer med ugnsmurningfinnes knap- och man erhiller tillg8ng till de fiirDirektdr lYablsteen framhiill, att
past, di varseltiden i allminhet ir
delar, som erfarenhetervunna i en det funnes arbetsplatsersisom be-

tongstationen,med en mlnadsavl6,nad
pt tvi timavldnade. Hdrom vore i och
fdr sig ingenting att saga.Det m8ste
ndmligen alltid finnas en fcirman pi
varje arbetsplats,som ir ansvarigf'6r
arbetetsriktiea utfcirande.
Direktilr kordqrlst erinrade om,
att- arbetsbelastningenfdr byggnadsav.delningenoor" ojem.r, beroe"ridept
vilka arbetsuppgifter,som fdr tillf?il_
let vore aktuella.Med hdnsyntill btde
bristen pi folk pi andra avdelningar
samt bristen pi bostdder,skulle let
fift alla paftei vaa till f6rdel, om ar_
betare,.normalt sysselsatta
i byggnads_
avd-elningen.kunde d,verfygai*Jmatt
tillfiillist utfdra arbetsuppgifter pt
annat hlll inom bolaget.
F drsI agsuerksam h eI en.

lrl

130 l2igenheterom vardera ett rum
och k6k, med en yta om ca. 42 mz.
Fcir. ldgenheternautginge en lrshyra
av i genomsnittkr. 396: - exklusive
vdrme, vilket motsvarar efi kvadrat_
meterhyraav ca kr. 9:45.
Hdrefter berdrdesde olika ffi,gorna
i skrivelsen och ldmnades svar- och
f6rklaringar i desamma.
Vad fdrst betrd.ffar vissa smlrre
installationer i ldgenheterna kunde
konstateras,att endast i enstaka fall
dylika fiirekommit. I den min vederbdrande hyresgdst sjiilv fttt betala
kostnadernaheirfiir, ha installationerna legat utanfiir normal standard fd,r
de if rlgavannde bostiderna.
Tapeter tillhandah8llas fdr samtliga
.
bolagets motsvarandeligenheter i Jn
och sammastandardkvalit6,vilken f6,r
dvrigt hdjts fdr ett par ir sedan. Det
kan nog fcir- iivrigt-inte va_rariktigt,
att bolaget i fall som detta skulle koita
pi allt f6r dytbata tapeter, bl. a. med
tanke pi relativt ofta f6rekommande
ligenhetsbyten och dlrav ofta f6ran_
ledda omtapetseringarav llgenheter-

Direktrir lVablsteen meddelade,att
fcirslagskommittdn vid sitt senaste
sammantrddebehandlat 1g olika fdrslag,varav 5 tidigarebordlagts,medan
13 av firslagen voro nya.-Av dessa
fdrslag ha 1Z ansettsveida belcining.
z bordlagts_f6,r yttedigare utrednin!,
medan 2 icke ansettsvirda nigon bEEtt genomgtendeijnskemll fr|rn alla
Idning. TvE av frirslagenfrtn-respek_ hyresgisterssida ir kopplade fijnster.
tive VA 20 och VA 50 ha beldnats Di det emellertid h?ir- rdr sig om
med varderakr. 400: -.
rnycket stora kostnader,kunna Jdrn"
Herr Gdsta Nilsrcn ansis f6,r sin fijnster icke utan vidarekomma jf$,sa.
Frin bolagets sida fdrsdker m'an
del. att de sdrskilt omnemida beki_
alltid
utfd,ra reparationer pi tid, som
ningarna3. kr. 4OO:- icke varit tillDi emellertiden
rdckliga, bl. a. med hinsyn till den passarhyresgd.sterna.
fdrtj?inst bolaget gjort oih kommer hel del arbeten skola utfdras varie
att gi5rapl de fcireslagnafiirbettrins_ sommar, kan ofta nog inte alla reoLrationer medhinnasu-nderdenna t'id.
arna. Den nu tilliimpade grunden f5r
Det blir diirfiir hyresgiisternassak att
beddmningen av fd,rslage-nvore stlunda icke riktig, utan miste man fcir_ avg6ta, om reparationen skall ansti
till nistkommaide sommur, eller om
sdkakomma fram till en ny och blttre
den skall utfd,rasI annan tid.
metod hlrutinnan.
Nigon absolrrt regel att reparatio_
F6r dagen avstod man frln ytter_ ner normalt skola
..
fiirekomma vaft
ligare diskussion av denna frEga och sjunde Er finns
inte, men oftare kan
beslcit att vid ndsta fciretaesnimnds_ man ju knappast
tdnka sig under nu_
sammantrddetaga upp frigin om fcir_ varande. hyresf6rhillanden.
Bolaget
slagsverksamheten
till behindlins.
kan dock i vissa fall i samband m"ed
omflyttning-arinom ldgenhetergl med
Ourigafrdgor.
pl nigot liberalare villkor.
Nir man talar om reparationer och
1. Bostidernai Nya Backa.
dnskemil i detta samm-anhangmiste
man naturligtvisdven se pl hy"res_
och
Herr Gdsta Nilson fdredrog en
kostnadssidan.
Fiir Nya Backakan dl
skrivelsefr2.n visse hyresgdsteriNya
Backa,vari bl. a. pitiladls, att hyres- nd.mnas,att de sammanlagd,akostna_
derna fdr bostddernainori detta omgdsternai vissa fill sialva fttt'be_
kosta smdrre installationeri ldeenhe- ride fdr iren 1951-19j3 uppgatt till
terna, att de tapeter, som tillf,anda- resp. kr. 66.400:-, 78.7obtI_ och
--.
hcillesi bolagetsldgenheterborde va- 1.o2.600: Sedaninflutna hvror avrdknats
&
dessa kostnader, Lvarstlr
ra av hdgre kvalit6, att reparationer
i llgenheternaborde utfciraj sommar_ likv?il en berydandenettofd,rlustf6r
bolagetE de ifri.gavarandebostlderna
tid m. m.
f6,r sagda5r.
Direktdr Nordqoist erinrade till en
Den stora frl.gan i detta samman_
b6rjan om, att bolaget inom bostads- han_gtorde vara,
om det finns nigra
omrtdet Nya Backa-disponeradedver skdl, som tala fdr
att man skulle sitta

lif

6

lg&ng med en modernisering av Nya
Backa eller icke. Med nuvarinde koit_
nader skulle det bli oerhdrt dyrt att
verkstdlla en genomgripandemoderniseringav de berdrla' ldqenheterna.
Skulle kostnadernaf6r en-sidan moderniseringsli igenom i hyrorna, vilket ju bdr vari det normala. skulle
ldgenheternabliva fdr dyra f6r hvresgdsterna.Det kommer fOr Ovrist all_
tid att finnas folk, som f6rediar en
billig bostad framfdr en modernare
och dyrare, och av den anledningen
kan det vara ldmpligt att ha kvar"en
stock med sidana b-ostiidersom Nya
Backa.Genom att nya bostliderundan
f6r undan komma ait uppfdras, finns
alltid m6jlighet att si sm8ningombe_
reda de nuvarande hyresgditerna i
Backa andra Idgenheier, 6m de si
6nska.Pi ett tidigare stadium har f6r
6,vrigt hela bostadspolitiken i detta
avseende diskuteratJ inom fciretags_
nlmnden. Bolaget har hdrvid medje_
Iat, vilka bostadsomriden,som man
ansig skulle moderniserasi olika grad
och vilka, som enbart skulle un-der_
hlllas i nuvarande standard.
Herr Gdsta Niltson iterkom till de
smirre Iedningaroch sklp m. m., som
hyresgdsternai Nya Backa pfi. egen
bekostnadlitit insiallera i respektue
ldgenheteroch ifrlgasatte, om d'et i&e
vore,riktigare,att bolaget.i stlillet fdr
att
hyresgdsterna-sjdlva betala
,llta
roreKommande
kostnader hdrutinnan,
Iade dessakostnaderpl hyrorna.
Dbektdr Nordqil:t framhdll hiir_
iill, att dE det gdlier stdrre saker,det
givetvis vore riktigt att ltigga kostnaderna hirfcir pi hyran, men att detta
rnte vore mdjligt betriffande a.lla
smd.rreinstallationer i bostdderna.Vad
bettdffat de tidigare berdrdalednins_
arna till kylskip, kunde man vidal
tdnka sig, att den hyresgdst,som civer_
tager ldgenheten frin en hyresglst,
vilken haft kylskip, fcir egen aetla<e
.l:'|.i'
n4goj-kytskip. Det vore
.h.^
oartor tcke riktigt att belastadennes
hyra med kostnaderfijr en sidan led_
ning.
2. Spridning av rykte.

DireAtrir Nordqaiv meddelade, att
enligt vad som kommit till hans tiin_
nedom, sedan tidigt i viras cirkulerat
ett rykte angiende vissa pistEddamiss_
fdrhillanden p3. intressekontoret.SiIunda skulle enligt detta rykte, en av
tjdnstemdnnenpf intressekontoret,av
de anstdllda hi betingat sig sarskilda
frirm&ner i sambandLed ?drdelnine
av bolagets ligenheter samt till fiilii
hdtav
.av .bolaget blivit suspenderad
frin sin tj?instp& viss tid.

I
Vad till en b6rjan ang&r susPenderingen hade ntgon s&daninte fdrekomriit. I dvrigt kan sdgas,att undersiikning verkstillts betr?iffandede pEstEdda ersittningarna vid ldgenhetsfiirdelning. Intef som helst har d[rvid
framkommit som kunnat giva bel?igg
rvktena. Vid den tidftir de pistidda
'dl
punkt,
ryktena forsta g&ngenkomho till Nordqvistskinnedom, beriirde
han dven fdgan med rePresentanter
fdr personalorganisationerna. Man
kom hZirvid dverens om, att det bista
;kulle vara att lhta saken bero i fdrhoppning att ryktena sk-ulle-upphtira
an- iig sjalva. Di emellertid ryktgna
sedermera vunnit fortsatt spridning,
har det ansetts liimpligt att orientera
fdretagsndmndensledamijter om vad
som f-iirekommit, si att ndmndensledamiiter skulle kunna medverka till
f6,rhindrande av vidare ryktesspridning.

Med anledning av att annan lokal
tagits i ansprlk erinrade 1ueringenidt
Piotlius om att Personalhusetf6r nirvarande genomgir omdndring o9h 19novering. Man iordningst?iller delade
toaletter fiir manliga och kvinnliga,
ett ordentligt kiik samt ett mindre
samlingsrum passandefijr studiecirklar och konferenser. Det dr i f6rsta
hand de anstdlldastrevnad, som f6ranlett denna lndring, men man har
ocks&i tankaroa rummens anvdndbarhet fiir civilfiirsvaret om orostider
skulle stunda.

tionsvtg, i ett par etaPper modifierat
sina ut-talande" lt. i. i Finanstidninqen.
I" samband med allt ordande om
m<ijligheten att bekdmpa en ny inflation begdrderiksbankenschef fiirflyttning. Mycket kannstdPandeom orsakJn haitill blev fiiliden, dock utan
att denna klargjordes. I varje fall
emittdrades strax dlrefter ett nytt
statslin med ling ldptid och rintan
hiijd fr&n den sedan mlnga &r g?ingse

3y2%titt4%.

M&nga ha hdri velat se en begYnnande insikt fr&n statsmakternassida
om vlrdet av den riirliga r[ntan som
Ekonomiska liiget.
ett vapen mot inflation. Ovriga rintesatser ha ej ndmnvdrt p&verkats' ej
)oeringenji)r Prollius l?imnadefiildnnu, men tenheller diskontot iande dversikt:
Sedan ftirra sammantrddetha inga densen har med stor tillfredstillelse
hlndelser intrdf- noterats pL affdrsmannah&ll.Visserliuppseendevdckande
det heter - PenSfit. som avsev[rt rubbat de ekono- gen blir
miska f6rutsdttningarna fiir v&r verk- .irna dyme, men detta dr av underordnad betydelse i fiirhillande till
samhet.
Herr Ragnar OJson framhiill i anhlnt,
del
fdrdelen f'& alla av ett stabilt penPolitiskt har visserligenen
slutning hdrtill, att han hdrt samma men dessahdndelserbeddmasel ha ninsverde.
rykte samt att iven han i sin sida ef- avgtirande ekonomisk betydelse.PoliAlltnog, Iven andra personalorgaterforskat, om det kunde finnas nlgon
tisk oro rider visserligenlitet varstans nisationeri samhlllei ha kommit med
grund fiir detta rykte. Det hade emel- i vdrlden,men nigot krig pigir ingen- krav p& l6nehiijningar, vilket givit
Iertid visat sig, att ryktena,sisom di- stans,vilket 6r i historien ganskaena- ytterligare fart Lt funderingarna pi
rektiir Nordqvist redan framh&llit, stiende.
inflation.
saknadevarje-grund. Det vore givetProduktionsdkning 1r det stabila
I USA ha de s. k. mellanterminsvis beklagligt, att folk misskrediterade valen gl'rt regeringen Eisenhower underlaget fiir den eftertraktade stanen av bolagets fijrtroendemin pi sltt
dardhdjningen - vilken ocks&iberoemot, vilket ld'r vara rZitt vanligt i
som skett, och fr&n fdretagsndmndens amerikansk politik. Detta ber6r hu- pats vid kraven pl l6ne6kningar.Den
sida borde man uttala sitt ogillande vudsakligen interna fr&gor; i utrikes- ir resultatet av effektivare arbete,
av vad som ftirekommit.
politik och handelspolitik Iro re- miijliggjort genom fortg8ende investepublikaner och demokrater tdmligen ringar av vinstmedel.
Herr Gdsta Nilsson utgick ifdn,
:.
Det ?ir derfdr en andra remarkabel,
ovefens.
att envar skulle gdra vad Pi honom
vdckt sidan uppmdrksamhet:
forna
hlndelse
och
dess
Tyskland
Mellan
ankom fdr att fe ddd PE detta otillav f6rslagen iill nya
offentliggdrandet
triffats,
som
ha
uppgdrelser
fiender
stindiga rykte.
visserligen dnnu ej ratificerats, men sndvare regler i investeringsbegrlnSamtlisa nimndens ledamiiter ftirha goda utsikter diirtill, och som i h6g sande syfte. F6rslaget har ocks& rtint
klaradesig fOtdOmuryktesspridningen. grad ansesbidraga till att maktbalan' kraftig opposition,i all synnerhetsom
fd,rslaget iill synes ej syftar till ett
sen i Europa och virlden stirkes, till
De
steriliserande av Pengarna, utan till
fdrdel.
vlstliga
nationernas
de
3. B-PiIen.
att dverfiira dem frin produktiva till
ekonooch
ocksl
till
politisk
bidraga
improduktiva investeringar,d. v. s.
Herr Gi)ila Niltsort hemstdlldeatt misk stabilitet.
sdrtrycket av protokollen frin ftireFdr vtrt lands del inneblr detta, stalsmakterna komma att PumPa ut
dem pi marknaden igen i form av
tagsndmndssammantridenai fortsittatt v&r export och import kan fortgi
ninEen m&tte distribueras utan sam- under normala betingelser.Den i den subventioneroch andra offentliga utban-dmed B-pilen. Det har nimligen
politiskt lugnare atmosfiren cikade sifter.
Priskontrollnlmnden har visserlivisat sig, att di sirtrycket kommer de s. k. frilistningen (frigivande av vaanstZilldatillhanda utan sambandmed ror fr&n licenstv&ngoch statliga reg- gen tagit till offensiven och pysslar
tidningen, stdrre intresselgnas inne- leringar) medfijr iven avsevirda ldtt- med drosktaxoroch potatispriseroch
liknande, nog si villovliga ting i och
hillet i detsamma. Yttedigare n&gra nader betrdffandehandeln.
fdr sig, men av si liten betydelsei de
smdrre drenden fdrekom till behandInrikes ha fleta hdndelserintrlffat,
stora sammanhangen,att de kunna
ling.
som livligt diskuterats. Under inflySrns, tande av det lugna intryck vdddsldget fdrbigis som inflationshdmmande itsynes ge och den fortfarande goda sirder. Dlremot skulle det vara fresiande ehuru malplacerat hdt, att tala
konjunkturen inom landet har LO
Tidaholmsverken
funnit lZimpligt att - delvis i polemik om nlmndens utvecklingshdmmande
Fiiretagsndmndenvid A.-B' Tida- med Finansministern- signalerakrav verksamhet.
Ytterligare hdndelser av vikt att
holmsverken sammantrldde i Stora pi liineiikningar infiir de nya avtalen.
ir, skattesdnkningarnai V2istn?;mna
med
anvisserligen,
Hotellet tisdagen den 23 nov' under Herr Strand har
och ar-vecklingen av byggtyskland
och
fdrsta
reaktionen
den
av
ledning
iiveringenfiir H. Prollius ordf6'randenadsregleringeni England, bida &tinflaen
ny
f<ir
rhdsla
fdljande
diirav
skaP.

gdrder frin resp. regeringarssida att
cika och stimulera nJrinsJivet och fi
upp produktionen (Tys-kland * t0
/o och England + 7 %).
OveringenjiirProllius avslutademed
att anfora nigra siffror ur senaste
produktionsstatistik samt om b6rsnoteringarnam. m.

Nohab kunna ndmnas arbetskolvar.
Gjutningen iir helt koncentreradtill
kulbanor och ringkolvskompressorer. String-hyllor fcir vilka en sirskild avBetrdffande de senareha vi i dasana delning inrHttatsoch 2.500 st. levefitt bestiillning p& yterligare io st. reras
-per vecka. Betrdffande 6vrig
och man kan rdkna med att Nohab fdr tillverkning
ha betydande svirighetei
framtiden liter just denna typ av kom- uppstitt i och med att materiale[,
som
pressorerf& bli kvar vid Tidaholms- importerasfrSn England, blivit fcjrverken.
drOjt ; engelskaharinar pi grund av
Av Bofors civila produktion ha vi
I
atbetsoroligheter.
fdljande
debatten
FakturEringen har
p&pekade
.
_d9"
berr Kurt Persron, att Bofori-aktierna fett ett nytt tillverkningsobjekt, namldiirfcir p& senastetiden varit dilig och
pi senastetiden stigit avsevd.rtpi bdr- gen en nykonstrueradkrypprovmaskin, storabestillningarsldpaefter. Si.lunda
som provar hillfastheten hos material, miste 30.O00st. belysningskuporlevesen och efterlystcorsakernajust till
vilket
dr en processsom kan ta and,a reras under de nirmaste minaderna.
detta.
upp till ett ir. Man rdknar dlrfdr med F'n belastningfdr avdelningendr det
Herr Ordfdrand.en svarad,eatt folk
att vissa flretag skola behdva itskil_ alldelesfiir stora lager f2irdigglassom
med pengar vet, att Bofors i likhet
liga s6.danamaskiner, varf6,r ltgingen
trnnes, representerande
ett virde av
med en del andra stcirre fdretaq dro
kommer att bli stor och framdeleJse
omkring 800.000kr.
vdlkonsoliderade,har qott om order
till stiindigt liipande arbeL.
L954 har trots allt varit ett framoch vdntar mycket ordJr, och att dess lpphov
6 st. dro under tillverknins och 40gingsrikt
tr fcir Bonoplex. Vid irets
aktier ddrfcir f6,ljer penningvirdet iven
50 st. skola troligen f?irdilst?itlasun- bdrjan kalkylerademan med en frjrvid inflation. Det Ziiundeisidana omder vEren.
under hela irer pi 1,2 milj.
:9.1,_rr.rg
Inom den ndrmaste tiden skola en Till
:!l.d.lg!:!"r frirminligare att placcra
dags
dato har emellertid en ordeif6r tillf?illet ledigt kapital i aktier Zin
rndngd sexkanthylsorframkdras it In1lglng noterats ph nd.ra2 milj. och
att exempelvissdtta in pi bank eller jector
och slutligen har en ny lager- faktureringenZir uppe i 1,4 miij. och
lisa fast detsammai faitigheter, vilorder pi 40 st. saxarBS-100erhillits. kunde varit Etskilliet stcirre om inte
ket i bida fallen ger mindle rdnteav- Fcir
ndrvarandesZiljsi genomsnitt3 st. materialstdrningar frirekommit.
kastning och ej ftiljer fdrdndringarna
saxari m&naden.Dessairo synnedigen
Nya maskiner, 2 st. speciella f6r
pi penningvlrdet. Har man aklier i
virdefulla fdr verkstadenpl sitt s?it-i.I
String-hyllorn
a och 2 st. pressar,m&ste
vdlskcjtta fciretag, har man bara att
trdngdasituationerkunna iaxdetalierna nu gi i 2-3 skift fdr att klara av
omgiende sdlja, f6r att fi tillbaks sina
l?itt l?iggasit sidan och ndr tiilfailig
inneliggande manufakturorder.
pengar i den kvantitet som motsvarar Iedig
kapacitetuppst&rdro de bra at"t
Betriffande nya projekt, har avtal
dagens penningvdrde. Det dr dock
ha som utfvllnadtriffats med en' utianisk finna om
frdmst inom metallbranschen
som akPi gruni av de mtnga nya orderna gjutning av glasfiberarmeradeskivor,
tierna fdr ndrvarande sti hdet. Jnom
d.r planeringsavdelningendverlastad fdr vilket dndamtl hus nr 22 iordninsandra omr8den, exempelvist&til- och
med arbete och nEgol beliiggnings- stellts. Vidare har kontrakt etablerais
trdvaruindustrien dro aktierna ei st
schemahade dlrfdr ij hunnit-"upp!'<;- med kylskipsfirmor om pressningav
eftertraktade.
ras till sammantrldet. Avdelnlneen lock till kylik8psdrirraroci i avsiki att
skall nu utdkas med en man, som i-ust snabbtnt liigsti t?inkbarapris, har man
B eDig gni n g en i a er hstl)d ern a.
skall sysslamed kurvor och beliigg- red.antagit chansenatt inkripa en speningstider.
cialmaskinfr8n SchweizfOr :o.OOoir.
Ordf oranden och ingenidr
^,Herr
Frir arbetstillginqeni ammunitions- Inom den h&rda plastbranschenmiste
Claeston redogjorde fOr maskiiverkman stdndigt vara beredd att si hdr
uerks/ aden lemiadi in genjdr
staden.
larl eilen stoppa in pengar iven om vinsten
till
en
redog<irelse
En omsvingning har skett sedan i
samtidigtsom han f6reen bcirjanej blir si god.
visade
ett
beldggningsschema.
och belliggningen dr nu god
:.omra.s
har pi. senaste
Han konstaterade,att man lyckats . _Bonoplexavdelningen
tiver hela verkstadenunder det idr_
tid
visaf
en
gliidjandi
tendens
till stamaste Eret. Htrdast belagt dr plitsla_ klara den balansgingsom varit ukto.ll
bilisering i det att orderantalet Ir
geriet, men iven monteringen gir mot sedani viras och att beldggningennu
en topp. I frdsavdelningeniro hori_ var bdttre dn vid fd,rra sammantrddet. yngefiir detsammasom tidigare, men
fdrsdljningssummantredubblats,vilket
sontalmaskinernaciverbllastade,me- Ti11g3"ngpi civilt arbete finnes och
iterbestdllningar strdmma in, men tyder pi stdrre rejdlare order, medan
dan det dr sdmrei de vertikala.
"smikrafset" rit p3,vag att fdrsvinna.
Av Boforsbestdllningarmdrks un_ svlrigheten ligger nu i att kunna hilla
.
Hdrigenom
fcirblir arbitet inom konderlavetteroch andra detalier till 40 de mycket korta leveranstiderna.
2 st. 6-spindliga automater iiro fd,r torsavdelningen konstant, trots ijkad
mm automatkanoner.Tillverkningen
ndrvarande belagda med ventilsiten omslttning.
av dessahar dkat, och nigra oblIkt,
Av det ndmndafdlier att man har all
som tidigare varit utlagda-till bi. a. till Pentaverkenoch eftersom produksynes bli av mycket god kvalitet anledning att med tiilfdrsikt se framGustafssons Mek. Veikstad, Stock_ ten
'd.ro
tiden an vad Bonoplexbetriffar.
nya order hdr att fdrvdnta.
holm, och Kdpings Mek. Verkstad,har
9 st. stora maskiner iro belagda
<iverflyttatstill Tidaholmsverken.
Driftsaodelningen d"t oerh6rt hlrt
halya 3"r l95j och 3 st. hela detta"tr- anstrd.ngdoch sdrskilt elektrikerna.
Volvo-avdelningen
har
Det
en
order
^Pi
har tidtals varit knappt med strdmmen
pe 5 000 st. sdien givit bel2iggning medan det iir itskilligt simre stnilt i
de mindre automater-na.Av beliigg- till Bonoplexavd.och ny slinga
ytterlrgare 3,5 min.. framit och fler
miste
ningsschemat
framgick tydligt hur f<;r snarastframdragas.Fdrbrukningen av
sdtenkanskekan vdntaseftersomBolinder-Munktell pi grund av Volvos ndrvarandeinnestiendeordei till 6ver- el. strdm har cikat med 40 /o.
storaprogram synesha sv8rt att komma vdgandedel dro civila.
I den fdljande debatten plpekade
.
iging med sin egen sd,testillverkning.
Ordfdranden
upplyste
berr
om
Gillh Karlsson att opalglasit mycltl,
Av inneliggande legoarbeten fr&n stlllningen
vid Bonoplexavdelnlngen. ket val skulle kunna gdris iTidahoim

8

.tI
inkiipen av varaktigakonsumtionsvaror
sisom kylsk&p, dammsugare etc. utjimnades sifferm?issigtgenom stegrad
efterfr&gan p& tjZinster (niijen, resor
engelsmdnnenha ldgre pris In vad vi
tanke p& d.t nnnZ drciismilit innan m. m.). ArbetsldshetenuPPn&ddei
sjdlva kunna tstadkomma. Des-sutom ndsta iimndsamriantrdde blir anhdll biirjan av 19J4 den hdgstasiffran som
ha vi svirigheter med att fi flrgen
kommitt6n om tillsttnd att vid extra registreratsunder de senastetre iren,
jZimnt fiirdelad. Fdr nirvarande dr det sammantrddef& besluta om en even- d. v. s. 3.700.000mot 1.500.000i geej rlntabelt med ett.gjuteri,som arbe- tuell beliining till Hagstriim.Fdretags- nomsnitt under 1953. Nigon iikning
tar med en mingd olika objekt. Impor- ndmndeninslamdehlri.
av arbetsldshetssiffrornahar dock ej
ten er derf6r vd.l motiverad.
skett under allra senastetiden. Som
redan ndmnts, rdknar man i Amerika
Herr Hagstri)m ansLgatt de gamla Filmuisning.
med att koniunkturen skall kunna staslitna l-spindliga automaternai ammuen
intressant
biliseras pl ungefdr nuvarande niv&,
visades
avslutning
Som
nitionsverkstaden borde utbytas mot
"Bofors
med mdjlighet till n&gon liten fiirbiittkrigsmateriel".
film
nya snabbare maskiner i likhet med
ring pi ling siki.
C.H.I.
vad som skett i Bofors. Hdrigenom
I Vdsteuropa har expansionenfortskulle man littare kunna hlivda sig pi
satt
och den ekonomiskautvecklingen
den civila marknaden.Atminstonebor- U Y A
har mirkligt nog icke ndmnvirt pivermed
automat
3
de 1 st. hypermodern
Fiiretagsnimnden vid Ulvsunda kats av den amerikanskanedgingsprost. slider anskaffasfcir att ddr placera
Aktiebolag hiill tisdagen cessen.Detta gliidjande fdrhillande
Verkstlder
mera kompliceradecivila detaljer.
linderna
den L9 oktobersitt 3:dje kvartalssam- tyder pi att de vdsteuropeiska
Herr Ordf7rand,en svarade,att Bo- mantrdde under ordfijrandeskap av dennaging varit mindre p&verkadeav
konjunkturavmattningeni Amerika dn
lagsledningen har det bekymmersamt
direktiir Lennmt Od'qoist'
Attidigare. En bidragande orsak hdrtill
med ammunitionsavdelningarna.
har varit, att Vdsteuropaijkat handeln
lantpaktsstaterna,vilka Sverige ej tillKonjunkturliiget.
med ldnderna utanfcir dollaromridet,
hiir, ha satt iging med egen tillverkning av enhetliga ammunitionstyper,
Direktdr Odqoit ber6,rdei sitt in- samt att importnedgingeni U. S. A.
varfdr ndmnvirda order ei kunna ledningsanf6rande konjunktursituatio- totalt sett varit relativt begrlnsad. I
vlntas fr&n detta hill. Enda mdjlig- nen i U. S. A., vilken under sommar- England lig den industriella produkheten fdrutom Sverige dr frin ldnder mlnaderna haft en nigot gynnsammare tionen under fdrsta halv&ret l9r4
stiende utanfdr de stora maktblocken, utveckling In tidigare under 6ret samt drygt 7 /o 6ver motsvarandevdrde fiir
stater.Un- underg&tt en viss stabilisering. Den samma tid i fjol. Bilproduktionen i
exempelvissydamerikanska
dr det konjunkturavmattning, som pigttt diir detta land iikade under sammaperiod
omstdndigheter
der iidana
oklokt att begdra nya maskiner. F6r sedanmitten av L953, synesnumera med 35 /e. Aven fdr iivriga tiilverktivrigt lr att mdrka, att ammunitions- ha hejdats.P&minga hlll betraktarman ningar i England har utvecklingen
verkstaden bokfiiringsmissigt sett g&r sagda konjunkturnedging som en an- st?illtsig gynnsam,undantagandeskolmed fdrlust beroendepi att inte hela passningsfiireteelse
till en mer balan- produktionen, som inte anses fullt
maskinparkenuinyttjas.
ierad ek-onomi.En utbredd uppfattning iillfredsstillande.
I Visttyskland steg industriproduki Amerika 'ir, att n&gon ytterligare
Ingenidr larlesten inst?imde med
tionen
under de fiirsta sex m&naderna
just
nu.
fruktas
nedging ej behiiver
Hagstrdm att nyamaskinerbeh6,vasf6r
att IJ. S. A. fijr andra med 10 /o. Ocksl hIr svaradebilininnebir,
Detta
den civila produktionen. Ifdga om
gingen ly&ats stoppa en begynnande dustrien fijr den stiirsta expansionen,
ammunitionstillverkning biir Bofors ej
ndmligen med cirka 45 /o. Totalt steg
ligkonjunktur. I allmlnhet anseslven
heller lita sin maskinpark fdrildras,
fiir starkakoniunkturvdxlingar exporten i Vdsttyskland med cirka
riskerna
slrskilt med tanke pi att den skall
i Fdrenta Staternanu mindre dn under 20 Vo i jdmftirelsemed &ret fcirut.
konkurrera med Statens Fabriksverk
I Frankrike, som alltjdmt har stora
mellankrigsperioden.Man pekar bl. a.
om statensegna bestdllningar.
ekonomiskaproblem att bemistra, fdrpl indrade strukturella fiirhillanden i
hen amerikanskaekonomien,som ger bdttrades dock industriproduktionen
Herr Ordf7randen: Frigan Ir svir
att bedcima,eftersom sivdl staten som iikad motsttndskraft mot depressiva och den kunde uppvisa en dkning f<ir
enskilda fiiretagare under fredstid h&l- tendenser.Bl. a. hlnvisar man till fcire- fd,rstahalviret med cirka 8 /o.
Som en fiiljd av produktionsdkler ungefir den maskinpark, som be- tagens starka likviditet och de stora
i Europa har den totala betalningen
investeringsutkommunala
och
statliga
rdknasltgi i beredskapstider.
med dollaromridet ftjrningsbalansen
gifterna.
"Vad har hlnt i bdttrats. Dollarbristen har sll'rnda
fd,gar:
man
Om
F dr sI agsu erk sam h et en.
U. S. A. sedan mitten av 1953", sFL ldttat och frigan om lterg&ng till
Fdredraganden,herr Kurl Petsson, blir svaret. att den amerikanska in- konvertibla valutor har iter b6rjat
diskuterasinom finanspolitiskaktetsar.
meddelade,att 2 st. fiirslag hadebord- dustriproduktionen sj6ok cirka lo /o
Iagts fiir vidare provning. Ett fdrslag fr&n juli l9t3 tlll mars 1954. Ned- Okningen av dollarreservenhos de
om en fixtur fdr gingen beroddemycket pl att varulag- vdsteuropeiskastaterna beror icke pi
fd:n 5153 HfrAansson
frdsning kurva i fj?iderhus innebdr ren inom niringslivet minstade, varav utvidgad export till U. S. A. och
att ritsning elimineras och fris- och fiiljde fijrsdmiad ordering8ng och iivriga hirdvalutaldnder utan den f6rklaras ndrmast vara en fiilid av imfilningstempona avsevirt fiirbilligas. hlmmad produktion. Investeringarnai
Kommitt6n hade ansett fdrslaget vara maskiner och andra kapitalvaror redu- portminskning samt den amerikanska
i
dollarhjiilpen. Om Vlsteuropa haft
si bra att en beldningpi 150 kr. borde cerades,men detta kompenserades
utgi, vilket tiveringenjiir Prollius od<- andra sidan genom bl. a. iikad bygg- mdjlighet att dka dollarreservernapi
sammaging som importrestriktionerna
nadsverksamhet. Aterhnllsamheten i
st godk2int.

istiillet fdf att importeras frfln England.

Ett gammalt fiirslag fr3'!.68-65Hagrtrdm om stimpelverktyg fiir tlndskruv

svarade,
Herrordfbranden
.att ffi,?;.ilf$ff"hT#'j:#Jr#1il;j

successivtHttades vore en fullstiindis
nyligen firetagna h6jningen av den sE' synassom om en viss iterhdmtning har
konvertibilitet gentemot dollarn tZink'- kallade lEingatdntan dr ett tecken pi
igt rum, vilken dock till en del torde
bar. Den konvertibilitet man nu strd.var att regeringen uppfattat ldgets allvir,
ha sambandmed den avtagandelager
efter miste niidv?indigtvis bli begrdn- och samtidigten indikation pi att man rninskningen.
sad och i fdrsta hand gZilla pundets zir inne pi tanken att bl. i. anvdnda
relation till dollarn.
rdntan som medel att itervinna samF 6r s'lagsuerk sam b et en.
Efter denna snabbskissav det inter- hdllsekonomiskbalans.
nationella ekonomiska ldget ber6rde
Fdr LfVA:s del kan det gingna 3:e
0aeringenidr Sten anmdlde,att Fdrdirektcir Odqvist den ekonomiska ut- kvartalet karakteriserassom tdmligen slagskommittdn under
kvartalet bevecklingen i vlrt eget land och st?illde lugnt. Det har varit sornmar och
se- handlat fiiljande fdrslag som inlimnats
den retoriska fr6.gan: "Hur ir den mestertider med tempord.rt stlingda av nr 26, Lilbess:
ekonomiska atmosfdren i Sverige?" verkstdder och kontor och sagda fakFdrslag, reg. nr 31: Rundbord fiir
Han framhdll som svar p3, ffitgan, att torer ha givetvis verkat hlmmande
pi
ventilskiva.
risken fiir en inflationistisk utvecklins siv2il fcirsiiljningen som produktionEn
Fdrslag, reg. nr 32: Frd.sfixturfdr
icke anseshelt utesluten. Man Zir pX i verkstaden.Den mZirkligaste
hd.ndellock till hydraulisk vixel.
rni.ngahtll orolig fcir att den ekono- sen under kvartalet skulle man
kunna
nomiska aktiviteten, som iakttagits i
sd:ga var bolagets deltagande i 4:e
Enligt uttalande av de kommitterade
Sverigeunder detta ir, kan komria att Internationella Verkfygsmaskinutstd.ll- i sZirskiltP. M. ha verktygen
tillverfdrorsaka en ijveranstringning av re- ningen i Milano, diir UVA
deltog i kats och provats i produktionen. Verksurserna samt dka inflationstrycket. ungefdr sammautstrd.ckningsom fjol
tygen ansesmedfrira 6kad sdkerhetur
i
Konjunkturbilden i Sverige d.r eljest i
i Briissel. Frin brirjan hyste vi vissa bearbetningssynpunkioch lven i iivrigt
stort sett lika den vdsteuropeiska.In- betlinkligheter mot att deltaga
pS. vara produktionsfrdmjande.En honodustriproduktionen lig under f6rsta grund av utstillningens, ur .svensk rering av fiirslagen f<irordades
d2irfijr,
halviret i genomsnitt cirka 5 /o h6gre synpunkt avligsna, beldgenhetoch
de vilken rekommendation enh?illigt tilldn under motsvarandetid i fjol. Ex- ddrav fijranledda ltnga transporterna styrktes av 6vriga ndmndledam6ter.
porten och importen har stigit i fcir- av utstdllningsmaskinernasamt resor
h&llande t1ll I9r3 bide ifriga om och dylikt. P5.grund av det fOrhandsUV A-ar b etarnas hjkl p kassa.
vdrde och volym. Valutareserven har intresse, som visades utstlllningen
likaledes fd,rbdttrats. Sysselsdttningen inom industrikretsar,blev det .-.f.rDirekti)r Odquifi meddelade,att han
har hittills i 8r varit hiisre dn under tid en prestigesakd.venfdr oss att vara frin Fd,retagsndmndensarbetargrupp
fona Stet och efterfrigin pi arbets- med. Nu efterit kan sdgas,att utbytet erhlllit en skrivelse angiende anslag
kraft har dkat. Prisnivin och levnads- faktiskt blev bittre dn vi vlgat rikna
till klubbenssiukfond. Skrivelsenhade
kostnaderna har varit stabila, llget med. Vlra maskinerriinte stlunda
b8de f<iljandelydelse:
inom olika branscher av ndringslivet uppmirksamhet och intressebland
"Verkstadsklubben vid UVA
behar haft en variabel tendens. Kapital- s6karna och en del fcirfrigningar
eF
har sedan n1gra fu tillbaka en
varuproduktionen har fdrbiittrats i fiirhdllos, av vilka vi hoppasatt etminstodverenskommelsemed fd,retaget
hillande till L9j3 liksom dven vissa ne en del skola kunna omvandlastill
om ett anslag till sin s;'ukfond,
delar av konsumtionsvaruindustrien. order. Den ena av utstillningsmaskimotsvarande den avgift som erDen stdrsta 6kningen faller huvud- nerna sildes pi platsen och fcir den
ldgges av varje klubbmedlem fijr
sakligen pl skogsindustrierna,medan andra fanns vissautsikter till placering.
betald kontingentve&a, f . n. 45
iivriga industrigrupper visar blott
Konkurrensen utifrin hirdnar allttire.
mindre fcirdndringar. Utvecklingen mer och kraven frtn kunderna skZirpas
Klubben iinskar, att f rl.gan
inom malmbrytning och metallindustri oavbrutet i ffi.ga om maskinernaspreupptages
och diskuteras i ndmnhar vait oenhetlig, sllunda visar t. ex. cision och prestanda.Direktd,r Odqvist
den hur man kommer att flrfaru
j d.rnmalmsproduktionen
starknedgtng. meddeladetill slut, aft det i iivrigt ej
med detta anslag di nya f6rsdkInom verkstadsindustrienhar en &ter- fanns si my&et nytt att beritta-om.
ringslagen den 1 januafi l95j
hdmtning skett och sysselsittningenvar Vira viktigasteuppgifter f<ir ndrvarantrider i kraft.
juni
i
4 /o hogre in vid samma tid
de dr att pi ett ndjaktigt siit fullfdlja
Fiir Ftiretagsndmndens
i fjol. Lnder- och skoindustrienvisar de order, som vi ha under arbetef6r
stor produktionssdnkning och textilinarbetargrupp
Bofors och iivriga kunder. Det rdr sig
dustrien ligger pE ungefdr sammanivi
i allmdnhet om mycket betydelsefulla
Bernbard Stol)r."
som fd,didet ir. Byggnadsverksamhe- leveranser,vilka taga vtr hela produkten har 6kat och redovisar b?ittresiffDirektdr Odquist fr&gade med antionskraft i ansprik.
ror dn 1953. Hos industrierna fijreledning av den citeradeJ<rivelsenherr
Herr Stohr undrade vad orsaken Stohr, om man frin arbetarsidan
ligger i allmdnhet ett stort behov av
hade
nyinvesteringar i byggnader och dy- kunde vara till att arbetsldsheteni
n&got fd,rslag att f:amld.gga, vartill ett
likt, men byggnadstillstind limnas U. S. A. ej sjdnk i samma takt som anslag av berijrd art skulle anvlndas,
endast i mycket liten skala. Av vad produktionen iikade.
samt bad om en ndrmare redogdrelse
som redan sagts torde f:rzimgl, att
fdr
de synpunkter, som man inom
Direktiir Odquist genmdlde, att, s6.
utvecklingen i virt land i tr hittills
lingt man bunde utlisa av konjunktur- Verkstadsklubbenhade pi denna sak.
haft ett pi det hela taget gynnsamtf6rrapporterna,har den amerikanskakonHen Stobr framhdll, att man i
lopp. Sett pi liingre sikt Zirbilden icke junkturen hittills endast stabiliserats. verkstaden
hdrt en antydan om att det
lika lius; man varnarfijr inflationsrisk Nlgon verklig produktionsdkning fdbidrag, som UVA hitiilh Hmnat till
och inom ansvarigakretsar har antydan religger allhe ej. Det var ju faktiskt
hjilpkassan, skulle indragas efter den
gjorts om restriktiva &tg?irderi hlinnya sjukf<irsikringens ikrafttrddande.
delse nuvarande inflationistiska ten- sjd,nkindustriproduktioneni Amerika Man
var frln arbetarsidan medveten
denser skulle ytterligare skirpas, Den med cirka 7O
Vo; sedandessvill det om att den nya lagen om allm?in sjuk-

10

I
I
OueraerkrniislareLind qaifi f6,reslog,
iordningst?illts, dlr man tinkt kunna
att det bildades nlgon slags motorberedatem uv de anstdllda som sl
iinskade tillfiille att sjilva verkstilla klubb inom fdretaget, som bl' a. finge
sm[rre reparationeroch justeringsarbe- till uppgift att skijta om den omdiskuten I sina bilar och motorcyklar etc. En terade dvervakningenoch tillsynen.
fiirutsittning fijr att ett sidant arranHerr Holrnberg antYdde,att verkqemang skall kunna genomfiiras dr
kunde utlysa ett mdte fiir
stadsklubben
och
imelteitid, att det rlder ordning
ndrmare behandla fr&gan och fdrreda pi denna serviceplats'Det ligger att
fi f.ram nlgra godtagbaraf6rslag.
siika
vidari i sakensnatur, att ansvarethlrfiir i fijrsta hand m&stevila pt dem av
Oueringeni6r Sten P&Pe!1de, at^t
de anstdllda,som vill begagnasig av irendet kunde ansessdnderfallai tvi
nimnda fiirm&n. Bolaget vdnder sig delar. Den ena gdller uppdragandetav
nu allts& till representanterfijr arbe- riktlinierna fiir verksamhetensamt uttarna och tjdnsteminnen med anh&llan arbetandet av liimpliga ftirslag till
om hj?ilp till att organiseradenna ord- ordningsregleroch f6reskrifter om hur
ningsijnnst. Det miste finnas en del servicellatsenskulle nyttjas och handbtand'de anstillda som bolaget kunde havas.^Den andra delen avstg den
fdrhandla med i denna sak och som praktiskatillimpningen av ordningsfiivoro villiga atttaga p& sig ansvaretfiir
ansvarsfiirdelningen.
Direhtiir Odqais framh6ll, att efter- att ordning och goda fiirh&llanden ieskrifterna samt
hjnlpatt
klart
och
ar
tydiigt
som det
upprlttholls pi platsen.Som tillsynsDirektiir Odqttist anslg det bZist,att
kassan ej kommer att bibehillas i sin oih kontaktmar kunde kanske vara personalorganisitionernalade fram
nuvarande form, s& instdller sig den l?implist att utse t' ex. herr Abefors, iina ftirslae i denna sak. Sedanfinge
f rlgan, vartill skola medlen anvindas vilken-i sin egenskapav fdresi&ndare man kalla 1ill ett konstituerandesamistd]let.Fdr vilket Indam8l iinskarman fdr expedition och lransportvdsendet mantride med intresseradeparter samt
disponera ett eventuellt bidrag frin
inom bolaqet var vdl fiirtrogen med ndrmare utveckla ftLgan.
UVA och dr vidare avsikten att de hith6randJproblem och dlrfdr borde
anstdllda i s& fall skola tillskjuta ett ha speciella fcirutsdttningar att sti i
bolagets? spetsin fdr denna servicetjlnst. Men
belopp i storlekmotsvarande
Ouriga drenden.
fatta
stlllkan
principiellt
Innan man
det m&stegivetvis finnas utseddaledaning till en dylik hemstdllan dr det mdter bland petsonalen, som kunde 1. D6rrstdngare i tvdttrummet.
nOdvandigt att fL reda p& syftemilet hi2ilpa till med detaljerna och taga
Her Stohr fdste uPPmirksamheten
och eiter vilka aktiv del i tillsyn och ansvar,ty sjzilvmed hjelp"verksamheten
pl att ddrrarna till arbetarnastv[ttrum
linjer man t?iokt lZiggauPP denna.
han Ir
fallet kan herr Abefors
borde ftirses med dtirrstingare, si att
Her Stobr svarade,att man inom villig att Ltaga sig ifrlgavarande upp- de kunde hlllas ordentligt stdngda,ndr
drag - ej befatta sig med sjdlva-kon- tvlttrummet anvdndes. Fiirutom vanverkstadsklubben dnnu ej ansett sig
av att ordningsfdreskrifterna trivseln med att diirrarna ej kunde
trollen
detta
i
fiirslag
nhgot
utforma'
kunna
hlllas helt tillslutna tillkom besviranhinseende, endr man fdrst ijnskade fiiljas och eftedevas.
de drag genom de halvdppna d6rarna'
hdra hur fd,retagetst?illde sig till biHerr Stobr frlgade var denna serhuvud
ijver
det
om
och
En annan oldgenhet vore att ddrrarna
dragsfrtgan
viceplats var belEgen samt om den
gingo utit; dit vore blttre om de i
taget fanns utsikter till att fi ett anslag
erbi-OdmOjl;ghet till att arbeta unitallet gingo att 6ppna inifrin. Om
av angiven karaktir.
der tak.
det l?ite sig gd'ra borde ddrfijr en omDirektiir Odquist understrdk betyden
hdngning av dijrrarna ske.
att
upplyste,
Odqaist
Direktiir
delsen av att fi ett mera konkret fdrde
emot
mitt
platsen
ligger
isyftade
slag att bygga pE hur man tinkt anDireht6r Odqrtist fijrklarade att ornya ganfen samt b6r l?imna fullgott
vinda ett bidrag av denna art. Han
till att diirrarna voro ut&tgiende
saken
mot regn. Vintertid dr den
bad d2irfijr verkstadsklubbensrepre- skydd
var betingad av brandfdrmodligen
ei s& iJealisk, d& den ej ger
sentanter att fundera vidare pi denna kanske
och sannolikt ingenting
sk?il
tekniska
men
skydd mot kyla,
frlga samt &terkommamed mera Pre- tillfredsstlllande
av lImpligt
&t.
D6rrstdngare
att
gdta
L atdra sidan dr det v?il mest under
ciseradefiirslag.
kunna anbringas,
diremot
borde
slag
sommarhalviret som man anvinder
vilket m6jliggjorde ddrrarnas automasina bilar och dvriga motorfordon, och
tiska stingning. Det utlovades, att
Parkerings-ocb ordningsfrdgor
fdr det dndamilet dr det bertirda utverkstadsledningenskulle vidtaga berymmet utmirkt.
fdr uerkstadsgfrrden.
hiivliga dispositioner fijr att klan av
infiirpitalade missfdrhlllanden.
helt
sig
Herr Stohr f6rklarade
Direktdr Odqaist nlmnde, att det
anstillda
att
de
fdrslaget
med
stidd
under byggnadstidenhade varit nijdv?indigt att infiira restriktiva bestdm- skulte hj2ilpa till att fi fason p& det 2. Klddskipen.
hela. Erh8ller man fdrminer av det
melser angiende parkering och dylikt
slag som hdr antytts, sl b6r det ligga
numera
pi verkstadsgirden. Sedan
Herr Holntberg frlgade nir de nYa
i alla parters intresseatt sdrja fijr ord- Hndsk&penkunde fijrvdntas'
g&roch
slutfd,rts
byggnadsarbetena
ningeis uppriitth&llande. Han tillade
blivit
den framfiir verkstadsbyggnaden
Herr Tdrnblom svande med anledatt frLn verkstadsklubbenssida var
iotdningst?illd, hade det &ter blivit
man naturligtvis villiga att limna sin ning av denna friga, att leveransenav
miijligt att beredaparkeringsplatserfdr
november m&de anstilldas bilar och motorfordon' medverkan i strivandena att n& en skioen utlovats under
d.
e.
n"d
av
saken.
ldsning
acceptabel
Iven
En s?irskild serviceplats hade

fiirsiikring stZillde sjukersittningsfr&san i annatldge. Den kommandesjukidrsikringen ftir 1o med sig iikade
kostnader fiir fiiretagen i form av
direkta arbetsgivaravgifter, berlknade
till nigon procent av ldnen till de anst?itlda.Det kan kanskety&as, att detta
i och fiir sig utgiir kompensation fiir
det understdd, som tidigare limnats av
Man hoppabolaget till hjZilpkassan.
trots detta
fdretaget
att
des emellertid,
fdrh8llande skulle llta verkstadspersonalenbehtlla bidraget fiir annat vdlflrdsdndam8l. Talaren nimnde i detta
sammanhang,att man hade sig bekant,
att arbetarnahos Bofors fltt liifte om
att ha kvar ett liknande anslag fdr
ffimjande av annan verksamhet till
personalensfromma.
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3. Pibyggnad av fastighetenfiir
nytt konstruktionskontor.
Direktdr Odqoist meddelade,att bolaget planerade en p&byggnadav fastigheten f<ir kontorets rikning. Man
var sedan liinge tringbodd p& kontoret, och avsikten med den planerade
p&byggnadenvar att bereda ny plats
fiir konstruktionskontoret, genom att
bygga p3,den norra delen av verkstadsbyggnaden mellan montagehallenoch
kontorsbyggnaden. Byggnadstillstind
hade siikts fiir angivet dndam&I, och
man rdknademed att kunna igingsdtta

byggnadsarbetenai slutet av november/b:6rjat av decembermtnad d. t.
4. Inspektion av hobbylokalen.
Sedan dagens iivedd.ggningar fdrklarats avslutade,vidtogs under ciceronskap av direAtdr Odqaist en inspektion av den nya hobbylokalen.
Densamma konstateradestrivsam och
iindamilsenlig samt vann nlmndledamdternasodeladegillande.

Filmf dreaisning.
Efter en kort paus samladesleda-

Karlstad 1954. Nermans Trycksoku 948j5

mdterna lter i konferensrummet, ddr
fdljande tv& filmer visades:
1) Vad kostar det?
2) Id6er i praktiken.
Filmerna,av vilka den ftirstndmnda
behandlade kostnadsbegreppet inom
ett industrifdretag samt dess samband
med produktion, fiirs2iljning och redovisning, och den andra belyste hur
fcirslags- och rationaliseringsfr&gor
kunna l6sasvid industriell oroduktion.
tilldrogo sig ledam<iternas'livligaintresse'
H. sbt

I

I I D N I N G F U R D E A N S T A T I D AI N ( ) M B ( ) F ( ) R S K ( ) N C E R N E N

Frin Foretagsnilmnderna
NOBELKRUT . NOHAB . WE,DAVERKEN

Referat frin sammanrldena vid 4:de kvanalet 1954

-A

Bilosonr s tl -&/*,

nr 3-4 . 1954

Nobelkrut
1954 FLrssista sammantriidehdll
NobelkrutsFciretagsndmnd
den 20. 12.
DireLtdr S. R:ton Soblntanskcittesom
vanligt ordf <irandeskapet.

Hem Hagberg erinrade om, att man
iven uttalat 6nskem&lom utcikandeav
varmvattentillgingen med ett tappstiille i scidradelen av NU 8-9-10.

Aadelning f 6r f abriAsprojekt ering
( N F F) .

Herr ordfdranden anf6rde, att de
flesta av bolagetsanstlllda torde lga
Dire ktiir lY/ahI rluit t meddelade,att kdnnedom om att bolaset bedriver
varmvattenfr&ganmedtagits i budget- projekteringsverksamhei
T.;r fubriket
frirslaget f<ir ndsta itr och berc ordfo- utomlandsoch har Dersonalutsdndtill
Kuarsliende frigor.
r,tnden ansig det liimpligt att d.ven olika ld.nder.Ordef dverldmnadestill
Frin fdresiende kvartalsammantrd- medtagaskipfrAgan.
civeringenjcir
Lindqvist fcir en redog6kvarstiende ffigot behandlades
9:
relseav dennaverksamhet.
rofst.
Oueiln genj i)r Lind qui: t biirjade med
B e t r .b r i s t e np i k r u t m a g a s i n
Betr. dppethillandeav p e r s o n a lanfcirdedireAtor lVablquin, att proble- u t r y m m e n a i R A a n f < i r d e i n g e natt
- omtala, att viss .orojekteringsverkmet dr gammalt men att man trots jdr Carbonnier,att frhgan relativt in- samhetstartadesredan fcir 25 3t sedan.
m5.ngabesvirliga situationerdock all- giende ventileradesvid fcirrasamman- N&gon siirskild organisation frir dndatid lyckats lcisafr&gan. Vi fiirhyr i riitt
trddef.Om man leder in varmvatten milet fanns dock icke d3. Flera orostor utstrdckninglagerutrymmenbide till toaletternaharmantillsodosettalla jekt, det strirstatill Argentina,offererades,dock utan att ieda till resultat.
av statliga myndigheter och privat. S3.- rimliga behov.
Virt fcirstauppdrag erhcills1932 ffin
lunda ha vi nu fitt lcjfte om att hyresEfter diskussionfciresloghery ordFritt fi disponeravissa stora lokaler 'ft)randen,att man litcr personalrum- Iran, dziren tysk maskinfirmabyggt en
tillhdrande itaten. Trots transoortkost- men vara rippna p& prov ett kvartal, fcir nitrocellulosa- och krutfabrik, som
nadernatordedettaarrangeming
ej bli att se om n&gra oldgenheteruppsti. man emellertidinte kunde sdttaiging.
.-trta" "bOi
ekonomiskt ogynnsamt.
.1 Blir det di s6, att detta missbrukas Efter viss komplettering av anld"ggbygga mera,dn vad som ir ncidv?indigt kommeriterging till nuvarandesystem ningen startadesden av personalfrin
Nobelkrut och drevs sedin under vlr
fd,r dagen.
att ske.
ledning till v&ren 1940. Under denna
Herr ordfdranden trodde att en latttid utvidgadesdvenfabriken.DenitreHerr Holnt$edt anf6rde,att vid fijrnad inom ndrmastetiden kommer att
ring, svavelsyrakoncentrering,
r
a
s
a
m
m
a
n
t
r
i
.
d
e
t
tillverki
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
ufPste, dt' rdtt stora partier komma att
ning av oleum, nitroglycerin,dynamit
f
r
i
ga
n
diskuierats.
Installationen
av
skeppasut.
en ny maskin i nc-krutbruket hade och nitroglycerinkruti bandform tillIIerr Holmstedt meddelade,att han bercirtsoch det hade ndmnts, att en kom. Det hela gick mycket bra, tack
vid frigans upptagandendrmastavsett maskin av bdttre typ, iin den ifrigava- vare ett utm;irkt arbeteav den utsdnda
magasinfrir krut som skall anvdndas rande,skulle vara nigot dyrare.Ingen- personalen.
vid tillverkningenoch ej leveransfdrdig jdr Stenberghadesenaremeddelatherr
Till Grekland levererades
apparatur
vara. Detta fl"r ej lagtas i kalla lokaler. Holmstedt,att den bdttren-raskinen
var tili en trotylfabrik, som emellertidicke
Herr ordfi)randen anf6rde, att den icke mindre dn tre ginger s& dyr, som hann monterasfdre krissutbrottetoch
f r|gan utan tvivel dr mycket viktig och den som installerats.IngenjcirStenberg sedanskingrades.
haded.venfattat, att anmdrkninqenmot
bcir upptagastill prdvning.
_ Fcir ndmnda anlaggningaruppgjordes
ritningar och listor dver erfbrderinforntationen
betr.tillverkningengelljor Lind.quist ansig att
Oueringen
de nc-krutbruket.Si var emellertidicke ligt materiel genom ritkontorets fcirn-ragasinsfri.gan
miste sesi sin helhet.
fallet, utan man hade avsetttorkhusen sorg. Dessalistor lades till grund fcir
Nytt magasin fcir mellanla ger i BZf fi.n vira r-rnderlevci ngl.-krutbruket, vilket herr Holm- bestd.llningarna
avdelningenser ut att behcivas.
rantcirer,som sedanlevereradegodset
stcdtnu ville fcirtydliga.
iill Gciteborg, fiirdigemballerat och
Betr. ifrigasattap e r s o n al utjdr Lindqu)stupplyste,att mlrkt fcir skeppning.
Ouer)ngett
rymmen
i N U 8 - 9 - 1 0a n f 6 r d e
det vid irikcipetuu d"n omtulud"knad
Efter kriget blevo flera projekt
direAtdr l{/ablquist, som sin bestimda
maskinenej-endastvar priset
som av- aktuella och omfattningen si slor, att
-mrskinen
mening, att sAdanaej behd,vas.Strax
gjorde. Dcn uppsatta
dr avdeining NFF organiserades1946,
intill NU 8-9,10 finnes ett personalmycketkraftigare och avseddfcir skrot- under ledning av civeringenjcir
hus,A 13,rnedmycketgodautrymmen.
Jullanknidning. Det har klagats dver att der. Att Bofors, som ar ett produkoch icke en anldggnings. Herr Nilron uppgav, att matrum chargeringenir besvddig.Denna sker tionsfciretag
finnes, men ej nhgra kliidskip. Bytc dock endasten ging om dagen.Maski- firma, startadedylik verksamhet,
som
av klider miste ske i arbetslokalen, nen monteradesunder semesterooch otvivelaktigt i viss min minskar
fdrvarfdr n&got miste gcirasfd,r att lcisa ingenav arbetsledningen
var ndrvaran- sZiljningsmrijligheterna,
har flera orsaden frigan.
de och denkom att st?illas
onridigthdgt. ker. Huvudskllet dr, att nd; vederbci-

rir
lrl

lll
I

randeero fast beslutnaatt byggaen
egenfabrik,u"r"
b:ittre,;r der
"i.d-.1
skergenomossdngenom
ntgonannan.
Dels blir det en viss,enginlsfdrtjiinst
och dels skapasvirdefulla kontaiter,
som kunnage uppsragtiII affdrerpi
natltggande
omtfd-en.Fabrikernas
tiilverkningsprogtam
d'rn1ml1ge1
i regel
begrdnsat'
ofta gzillerdet llnder, s;m
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betetfinnesdessutom
ettparingenjdrer
pracerade
pt ;;,k;;;;;;tf vid utarbeianaetav d.. ;;;"p.;r.kten voro flera
personercngugrui", !a a.t gjffa. .ti
itrycket^stori"-rJritr-gar.-I en der
fair.miste et.;-;e";;igLur.,rppcto,
'viaX.e
fd. kdp;;;;
fin'nis ett
"ti;t. I liitituu..t.r,
avs?indlingsk""t*
f,;.
'rottagnin!, k*tr"L i;;;.k;i;;
ffi

'L.ppiing";,,
besteilimuier;el.

man berdknas
utresafcir en tid av 6
mtnader.
Fcir
argentinskaarm6nkontraktera_
"rSis
a*^
en trotylfabrik,som monte_
r"d"r-.rnd.. tiden januar
j 1953 trII
rrJlirr6,:<.Avenhdr fattashjiilpdrift_
-"a"i
startenberdknasste r<;rst
rgrl. ".r,
"i,igortu'i.n
bestiilde 1949en nitre_

ringsinlriggning
fcircelutosa
tiu kom-

renheterf<ir vir .g"n .ak.rirrevinnas. ..fnom NFF finnes naturligtvis inte plettering av en nitrocellulosafabrik
s.ojn
tillr2ickligsrkkunskappi allJomriden
En fcirFrigan,rol" ;nLon1-?r.;;;
fv;lerats som krigsskadestind
och
ett
intimt
samarbete
i rcgel den cinskade
miste ddrf<jr ltun '.ry5tutd, en nitroglycerin-och
produktionens
]rt
oynamrtfabriksamt en fabrik fcjr deoch mdngd och pi' erunauut he*',
:\: l:a bolagets driftsavdelningar.
tonerande
LikasS.
har
fabriksavdelningarna
uppskattai den n<;dvai'dieuuoouru.1.,vd.ivii.stubin. Allt montage har
dem sjdlva med nigon enrcnsomfattning,varefterii.toi,rppe,t- ltgt tagit hand om de utllndskaingen- ^s:o,rts.av
av ingenjdr fiin Boras cjver etforierl;ga ,nurkin.r,
,lcireroch arbetare,som i sambandired
-..Jff;
ii-p.::tj",iltP.\.lion
dylika fabnksprojekt hitsdnts frir ati fors.-Igingsdttningenavstubinfabriken
rater, motorer, fEarirg..,
o. s. v. Efter dessa lisior' infordrai leras.upp.Det kanskesvirasteproble- Fl::::t 7952 i ndrvaro av personal
met ir emellertid anskaffning uu p".och nitroglycerin- o& dynasedan offerrer. ofta
fTtjfl,
sonalfcir-cjvervakning
redanp& dettastadium"ppsd;;;;k;i
aumont-ering!^r- mttfabtikennu i sommar.
pl;r?ior,t"i"-^,
b.etet och fcir igingsZittningau ien
kontrakt rned Egypoch en idealplan 0"..' fr6iif.lr"iain,, ,t?t9 .,,rknades
tt'rdiga fabriken.-Hd"rvidg?iilerdet ait trskakrigsminis.teriet
pa tua frorikiunningen isin helher.vfairr"
finna de allra bdstakraftelna och dessa tesqn.i.nqar
varderaav ungefir samma
"rrlii?i,
anstaffning uu unitgsni;;?; il;
;l;i;:
driftmedel.-utv:indiiil.d"nins"r.;-oi- vtll naturligtvisvederbcirande
I den
avdel- omrattnrngsomden argentinska.
fcirandeav byggnader,uniaeqnlns'iu n:ngul. hcigstogdrna sliippa. Ndr der :j-u lnq,:f dock. ingen trotylfabrik.
ror. s.ttirreptojekt innebdr det ocksi t\onstruktronsritningarfcir byggnadervlgar o. d. och icke hcller uJis6rinde

fcir
fdretaset'
ffd':'::l'l#l5t' .:,ii:in;:l
il,::ilr'::'i:T:$:1fff,[iil.:,ru:t
Li:lil:l'iderritning
angivande
nc;d,'andiistorlek
ochfo'n,

placering av fundament. vatten och
avlopp' belysningo' s' v'
Pi basis hdrav utarbetassedan ett
ko'traktsfd'rslag, vilket,
.tillsammans
med det prelimindra projektet,
dver-

tl'-4" de efter.krigetkontrakterade
lr#|rt*l#:iirffitfi;H-Hi:

-ii#raktet
lnlaggningarnu kom?o
a. 19, ;;;;;_
'tinrk1"muii.r""
ilil
oitl .rua.., vj,n anlaggningar.
r"iri.
t?ck- rt;i;;r"d" slg snartatt en fabrik
skulle
nades 1946 och omfattade
urii"iiiiil.acklig
och
redan
.fdrjande
att
bygga
produkter:
--nit.ogty.".;nnitr_oglyce- d.-;;;";.
stor belastningfdr eit si
"i,r"."ii.r'r^"ru
iin, nitrocellulosat
rrrt, 'Eo.,p";;.r,", rit.t ira"rt.;"liserat
Iand oc-hsom dessldmnastiil kunden.
o*,:jf::"lf;:1",:*
,rto,'-',"n'La;q satleiging medupp_
Ndr kontraktet undertecknatsmiste levereradesca 1000
viivritningai och uyggn"J-"" ett stcjrre
antal fabriker
detaljerade ritninqar utarbetas till
uaterielleverunr.;;;
iiii
itr.?t i*,i6. krigsmateriel.Den andra
grund fcir monteriigsarbetetoch rned 13000 kolli
"ppgrrf"
med en ,o',if;,,n ur, *
anrdggningen
magasinerast'Is vidare
-rian
byggnaderna^ttpotsid" efter der.rter- 200o.ton.Redan
hdr
en leve- och
Lar
till
och rned fcirsciktatt
rdng som utvalts fcir fabriken. Med ransfcirsening
"ffia
pa t e filir]m..,
e.r.,., sdlja den.
ledning av dessa ritningar-uppgci-ras stcirrefcirsenlgar
intra'dle i de arbeten
t-t,",,''a. primitiva f.rhi.llandena
noggtanna apparatlistor, efter vilka som iligo argintinarna
i
sjrlva, sisorn landetmditeavenandraproblem,t.ex.
sedan bestdllnittqarn"gdras hos vira f,irdigst?illand!
* ;ig^;: byggnader a.t ,rurmu'i.timatet,
som
underleverantrire"r
via".inkdpsavdelr"t ril"ibarif-tileder. J n*t.i iyr,,erk.Frinnridv?indiggcir
r.h
bdrjanfi-ngo
'ingen' Sjiilvatillverka vi ju endasten Sortmaren
ir1-ss1i;,c^^.
194-8utreste.., forrtu gr.rpp vi uppgiften,
att kylvatten av 150
mycket obetydlig del av.utrustningen. om sex man fdr
kontraktsenrigt"itr.ir' k*;t"td:;;"eras. senare
visadedet sig
I vissafall, ndr det gliller industrlelt
vakancleuu ,non ug"ud;;^ rolr .1ig1
il";ffi;tner
innu pl 100 m djup
mera utveckladeldnder, har kontrakt argentinarnah"d"'t";;";ig
aft hiila
hadE en iemperatur av 27o och
g.iortsi den form, att vi ha en rent teknisktrkol"Jp;t;;:i'roHtu"rttyg.
dess_
utom"r."'agl"tsalt.Nilvattn"iiri'pn
konsrrltcrandestdllning med
Intetde.rafr"r; i;.;';iiffil;gt,
.,iun ,o-,nur".r':r,. Fabrikenbygges
ersdttningfcir dettaarblte och -sepa^rat
ute
-.,ppi
fdr'vtua mastefdrs;;;;t#;;.
a""i#p!.io,ruL,
dkr.;,-A;
vindfta[t-?,ii
metoder och vir erfarenhet'vi k<ipa
.varje
rr"a" moln uu ,una o.n diir vid vissairstider
1om ,si.-smi"llt"di inte sjdlva nigon utrustning utin
6ver hrtftenal;.:;;di;;Jd"*,]iii;, iekn;sk ,ra.u
,u,rJrtormar fdrekomma.
"vederinfdrskaffa endasi offerter fdr
verksamhet.pt;:";i;*i'gi.L
_on
Mo;;.;i;gr".betet
piborjadesi febr.
brjrandekd'paresrdkning eiler.kanske teringen
lings^-,
f6r;;;::i'rnen
fortskrider
enbart rekommenderadJnne .,r;ssatill_ ko;?." -ytterst
r&ngsamt
i9il1"?"?r",*in'jen "!r,-aiui
av det o.t_,to.a.,Uappast bli ftirdigt
verkare' varefter han sjdlv fir kcipa statsfinansiell^
f6rrd.n
l"g;,;;;'tf.,rd.6.1d"
;
;;^; ?r. vattenfdrsdrjninsen ir
rPPxraterna' naturligtvis sedan u; byggnadsarbetet.
F. n. aro
ha
;";",:^;;fardig, si art den foib;na_
granskat och godkdni konstruktionen
"naurt
,yrr.ir"ttu--aa.,it"'o.t.
;;-;den
"i"'t?it.,
nddvdndiga plante_
och utf<irandet.
"n- "-g

medr<ir
givetvis
e*ickell-,*'qqT-1;:.{lilt'llti'J* #t'.f#}#i#;'1'hffi"
, Alt.detta
.duJ.ing.r,1,,.
f::
;;*;i

obetvdligt arbeteoch NFF omfattar nu lertid
nyligen ir.aa.i"t,
r^liii.r
tvt ingenjiirer samten kcntorspersonal skall vaia
"itilar t&iga.rgrett.ring.i
april
om tre personer.F6r konstruktionsar- ndsta
ir. di en g*frp?' ornk.rng rr
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Jurander, tvi.
ingenjcirerjiimte sju fdrmin och montdrer ddrnere.

I brirjan av Ftr L948 fingo vi i upp- dast ett och annat inspektionsbesrik Spriingningsproa
i NU 3 B.
drag frin schweiziskamilitdrdeparte- hariffiLn. Det torde nu ha fortskridit
Direkttir Wahlquist redogjordefrir
mentet att uppgdra ett fcirprojekt p5.en si lingt, att iglngsdttningav itminstofabrik frir nitroglycerinoch nitroglyce- ne en del av anliggningen vlntas de sprdngningsfcirsdk,som gjorts i
rinkrut av ungefdr sammastorlek som komma att ske under fcirstahilften av presshusNU 3 B.
Efter den exDlosion.som intrdffade
vir egen. Efter noggrant studium av r-rrisirir.
i NU 3 B, cinskademan prova en ny
vlr fabrik och flera andra inom och
Slutligen ha vi ett kontrakt pi en
Man byggdeen
utom Europa tecknadesslutligen kon- nitroglycerinfabrikfdr ett brasilianskt byggnadskonstruktion.
traktet med Bofors pe hdsten 1950, fciretag. Det g&r emellertid mycket bunker rrred fyra kraftiga vdggar och
dock endast p5. krutfabriken. Att vi lingsamt pi grund av den svira valuta- lika kraftigt tak ocir golv. En <ippning
i vriggen fcirseddesmed en dcirr lika
dir segradei ien hirda konkurrensen, situationeni Brasilien.
kraftig
som vriggarna.En aulomatisk
vi
som
en
mycket
betrakta
stor framDessutom ha vi en del anbud o3. press,som skcjtesfr8.nett intilliggande
g5.ng,med hdnsyntill att Schweizdr
krut- ellerspringlmneslabriker
ute och r.nanciverrum,
installeradesoch sprdngett se tekniskt hd,gtutvecklatland.
slrskilt den fijrndmliga Bofors-Norell- imnet inf6ies genom en cippning i
Kontraktet zir ett rent konsultations- metoden fdr trotyl har vickt intresse
vdggen.De pressade
kropparnauttagas
kontrakt och n[stan alla maskinerdro aH flera hell bl. a. i FdrentaStaterna.
konstrueradeoch byggda i Schweiz Det dr kanske dirfrir att v'd.ntaatt av- sammaviig.
Dl husetvar fardigt gjordessprdngefter v&ra anvisningar. Fdr anlZigg- delninsenNFF kommer att best&dven
ningsfcirsrik
innan pressenlnmonterats.
ningen har pengarbeviljatsi lingsam- i framiiden, itminstone si linge som
Sprdngdrnnetplaceradespi den plats,
mare takt, iin som frin bdrjan var Nobelkrut kan h&lla sig pi toppen i
Cir det vid pressningkommer att vara.
trinkt, men till sommarentorde den bli
teknisktavseende.
Dcirrenvar stdnsd.
fiirdis. Det blir en i alla avseenden
Fcirscjkenutfcirdesmed slvdl trotyl
Herr ordfi)rand.en tackade frir den
ytterst gedigen anllggning, byggd ensom
hexotoloch man b<irjademed 500
intressanta
redogrirelsen.
Man
kan
ligt allta hdgstastandard.
frlga sig, om det dr vdlbetdnkt att gram, varvid ingen ndmnvdrdiverkan
I januari 1951 kontaktadesvi av en
bygga fabriker &t andra. Det iir sj?ilv- uppstod.Man hcijdesi till t5o0 gran-i
spansk firma, som <inskadebygga en
trotyl. Golvet blev d& nigot litet trasigt
klart, att det icke sker helt frivilligt.
ny fabrik fdr moderna nitroglycerin,
Virt friretags uppgift dr att framstdlla vid dcirrtrdskeln.Vid fdrsiik med 3000
krut i stillet f6r derasbefintliga, dir
produkter och dirigenom istadkomma gram flingad hexotol kunde man vid
endast numera f6r&ldrade kruttvoer
arbete et de anstiillda.Det viktigaste uppmitning konstateraatt dcirrenb&gkunde tillverkas. Redan i maj samma
argumentet fcir denna projekterings- nat ca 1 mm och vidare voro hcirnen
ir tecknadeskontraktet enligt samma
verksamhet[r, som dveringenjrirLind- vid dcirrels utsida nigot trasiga.Slutprincipersom fcir Schweiz.Detia kom
ligen tog man 3000 gram flingad troqvist nimnde, att om icke vi hjiilpa till,
dock dven att omfatta en mindre an,
s& blir det nigon annan.Dessutomlir tyl, van'id man konstaterade
att knallen
lziggning ftjr nitrocellulosakrutspec.
det si, att om man &tagersig ett sidant ej var nimnvdrt stcirande.
fcir gcvd.roch 40 mm akan.Detta lionFd'r samtligaresultatg?illdeatt v?igh;ir uppdrag, kan man alltid pirlkna,
trakt dr ett av de f3"som g;'ortsmed ett
att fi bestillningarjdmsidesmed upp- gen ndrmast laddningen blev nigot
privat fdretag.
draget, ty den fabrik som bygges, trasig i ytskiktetpi en yta motsvarande
Underlaget fd'r bestillning av ma- ticker ej hela produktionsskalan.
Kon- ungefdr laddningensutbredningi tratskiner och konstruktion av byggnader traktet med argentinska marinen 1948 ten. Genom en tunfl plitbeklZidnadp&
kunde sammanstdllas
ganska fort, d& var ett villkor frir stora kanon- och den mest utsattadelen av vlggen kan
det till stiirsta delen dverensstdmde ammunitionsbestdllningaroch f rhn man ld.ttfcirhindraatt ytan gir sd,nder,
med det schweiziska.
Endasten mindre Egyptenerh&lleslcipandebestdllningar, om en explosionskulle intrdffa. Lucdel av maskinernakunde bestillas i samtidigtsom byggnationendlr pigir.
korna och ddrren voro helt oskadade.
Spanien,valsverkeniro svenska,verti- Verksamheten ger alltsi vd.rdefulla
PL f figa av herr Hagbergrneddelade
kalpressarnatyska och horisontalpres- kontakter.
direktor
Wablqilst, att hiigst 3 kg
scnamerikansk
som vir.
Hur trivs nu virt folk med arbetet i
sprdngdmnekommer att pi en ging
Byggnadsverksamheten
har gitt gan- frlmmande ld.nder? Olika versioner
finnas i lokalen ifriga, varfcirman kan
ska lingsamt delvis beroendepi den gcir sig kanskegdllande,men her ordkdnna sig absoluttrygg.
svira terrdngen.Fabrikernadro-nllnli- friranden hade vid besciko& de olika
gen beld.gnai ett systemav dalgl.ngar platsernakunnat konstatera,att man
Explosionsolyckan i S9 och
med en hrijdskillnadinon-romridet pi
gl2idjandenog ldtt smdlt in i den nya
ca 65 m. Inoln den llngd som behrivs miljdn. Man har skaffatsig respektoch dterap p byg gnadspl anerna.
f<ir en tillverkningsgrupp knid-vals- anseende,varigenom man gjort virt
Direktdr Wahlquist limnade en reverk-pressZirhdjdskillnadeni vissafall land en god tjenst.
dogcirelsefcir resuitatet av undersijkI5 iL 20 m, vilket nddvdndiggcirom,
Betrdffandedet ekonomiskautbytet ningarna betr. orsakentill explosionsfattandeschaktningsarbeten
i den lyck- fcir fciretaget,nlmnde herr ordfiiran- olyckan i S
9 samt iteruppbyggnadsligtvis ganska ldsa bergart som utgdr den, att det icke varit s3.sirskilt
lysan- planerna. Han omtalade, att mycket
gfunqen.
de. Argentina har haft trassligaaffdtet omfattande undersdkningaroch prov
Montagearbetethar ocks5.fdrsenats och betalningarnaha fcjrsenats.
Nigon
fd,retagits.
avsevirtpi grund av den svira torkan direkt fcirlust har icke uppstett, men
Chefen f6r den samlade skyddsundersistairet, vilken fcirorsakat
h8.rda ej heller nigon stcirrevinst. Det egyp- tjdnsten vid den amerikanskaarm6n,
restriktioner p3. elektrisk str6m. Di
tiska projektet ser ut att bli en relativt som besdktoss,fdrklaradesig imponefirman har lins erfarenhetav kruttill- god affZir liksom de d,vriga.Verksam- rad av de underscikningar,
som gjorts.
verkning, bedriva de byggnads- och heteni Schweizhar dvengivit ossgoda Han accepteradeen hel del av
de
montagearbetetp3.egen hand med en- impulseroch vdrdefulla uppslag.
resultat,som vi kommit till och kunde

ej finna annatdn attv3,raslutsatser,att struerad.Det dr tdnkt en vibrationsdet ej varit nigot fel i sj?ilvasprdng- tork. Fdrsdkhnrmedpig&r.
imnet, voro riktiga. Han var 6ven fullt
Betr. huskonstruktionen, omtalade
ensemed oss,att explosionenmiste ha
direkttir lYablquist, att denna gjorts i
uppstett i blandningsapparatenoch att samatbete
med docent Bergman.Huset
starka skdl fdrefinnas fiir att lokalisebyggesav kraftigt armeradbetong och
ringen var den vi kommit till.
vallarna liiggas dikt intill detta p8,alla
En bit av omriiraraxelnhittadesefter
fyra sidorna.Taket har i princip konexplosionen. Den hade ett mycket
sttuerats som ett bigtak med fijrst ett
egenartatutseende.Fiir att s6,kafinna
betonglager armerat med mattor och
platsen dir explosionenuppstitt utca 10 cm tjockt. Derijver ett isoleringsfdrde forskningsavdelningen
en hel del Tagerav kork
och dirdver ett lager sand
fcjrsdkmed initieringar runt en modellsom verkar bromsandepi ev. splitter.
axel. Dessafiirsdk tydde pE att initieArmeringen brytes p& tv& stdllen och
ring skett ndra botten av apparaten.
man rdknar med, att de stora flak, som
Nigot siikert svar pi f.rlgan vad som hirigenom
uppst&,vid en ev. explosion
orsakat initieringen kan ej givas. F6,ricke kastaslingt, utan ev. falla tilltrtom vir personalhar professorAmbaka, varigenom man befrias frln att
berg understikt axeln och kommit till
splitter kastas linga vd.gar.Konstrukdet resultatet, att ett avskirande av
tionen verkar mycket pnlitlig. Med den
axeln skett mycket snabbt.Avskdrandet
metod, som kommer att tilldmpas, 1r
skulle allts&ha skett vid sillva detonaman fast d,vertygadom, att nigon extionen, vilket betyder.att det ej varit
plosion ej skall intraffa, men man vill
axeln, som fcitst gitt sdnder och
under alla omstdndigheterskydda sig.
Ssamkat exDlosionen. Detta liksom
Framfd,rtransportgingengenom vallen
at&a iakttagelserstyrka teorin, att ett
uppsdttes en snedstllld betongskirm.
frdmmande fdrem8l kommit in i appaFdr flyktv2igar tu vdl sd'rjt och fva tillraten och fiirorsakat friktion. Den
f6rlitliga skyddsrum placerasi vallap
amerikanskeexpertenkom till en nigot
na. Apparaterna hdngas upp p& en
awikande uppfattning, men de mekraftig balkong med urtagningar f6r
tallurgiska undersdkningarnavoro d& apparaterna.Balkongen
iir si kraftig
ej klara.. Den slutliga underscikningsatt den endastkan ytkrossas.
rapporten fdreligger dnnu ej..Den skall
Herr ordfi)randen tackadefijr redosammanstlllas av sprdngdmnesinspekgdrelsen.Han understrdk,att vid betdren.
Vid projekteringen av &teruppbygg- handlingen av ffi.gor i samband hlrmed, har all tlnkbar expertis anlitats
naden ha alla synpunkter och llrdomar
som framkommii noga beaktats.Betr. icke endast inom landet. utan iven
nitreringen fann man ingen orsak att utomlands.
'dndta"
ph tidigare fcirfarande i annan
PL fri,ga av herr Nilron meddelade
min, in som tidigare beslutatsoch som d,irektdr lY/ahlquist, att nigon exploicke beriir sikerheten. Destillations- sion i amerikanska hexogenfabriker
^pparateni S 19, som varit till hinders icke intrd.ffat.
skall flyttas till S 21, som egentligen
Herr ordfdrand,en meddelade,att i
frin bdrjan avsettsfdr kristalliseringsSchweiz intdffat ett par explosioner,
anldggning. Man har efter ingiende
men att man dlr arbetatefter en annan
undersdkningar funnit, att nigot fel
metod. Den amerikanskametoden dr
p& kristallisationsprocessenej fcirelendrmastlik vir.
gat, vafi5r orsak att dndra den ej
P3,ffi'ga av aerAmibtareAndersson
fdrefinnes.
F6,rsttd.nkteman sig, att blandnings- meddelade direAtdr l{/ahlquist, att
processenicke skulle dndrasi princip, transportvigarna ej definitivt bestlmts
men att den skulle fddliggas till en dnnu. Man har tlnkt vdgtransporteri
Hur viplats lingre bort. Nu har man emeller- stdrsta mdjliga utstrd&ning.
'dt
tid tenkt sig en annanblandningsmetod garna skall ldggas fciremil fcir unIn den tidigare, nd.mligen si, att tro- dersokning och alla synpunkter skall
diirvid beaktas. Man skall undvika
tylen tillsLttes efter kristallisationen,di
ansamling av trdnsportpersonalframman har hexogenen uppslammad i
vatten. Fdrstik ha utf6rts i laboratorie- IOf nusen.
skala och det iir pttagligt, att detta
Herr Holmttedt framfotde ett tack
fd,rfarandeinneb?ii err"enorm fdrdel. till bolagsledningenfiir allt vad som
D& blandningsproceduren
dr klar tap- gjorts fdr ait bringa klarhet i denna
pas massani en nutschoch vattnet fir
friga. Siv?il inhemsk som utllndsk
avinna. Hexotolen h8ller d& ca LO 7o expertishar ju anlitats och man noterar
vatten.Sedankommeren torkningspro- med tacksamhet, att inga kostnader
cess,som dock dnnu ej ?ir fiirdigkonskytts fd,r att f& klarhei i explosionsor-
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saken och fijr att fdrebygga ett upprepande.

V arselmiirkning.
Herr L. Karltson anfiirde. att det till
milarverkstaden kommit en broschyr
behandlandemilning med skyddsf?irger innebirande betydligt fdrdndrade
bestdmmelsermot tidigare gZillande.I
allmdnhetf6ljas dessafiireskrifter, men
ibland dndrasde givna fdreskrifterna.
Man har t. ex. i stZilletfdr att mila en
rdrledning med angiven fiirg, givit
order orn att endast m&la en bit har
och en d?ir p& riirledningen,s. k. signaler. Detta ansig herr Karlssonvara
en ej tilltalande prutning pi fiireskrifterna. Emellertid har elektriska
avdelningen sina stegar r6da, som dr
brandvdsendets fdrg. De elektriska
centralernamilas i en mossgrdn ferg.
Pi sidana centraler skall finnas olats
frir startsignaleroch det skall fihnas
nddstopp, som skall milas grdnt.
Sk yddsinsp eht6r Li)nnquin ldmnade
en redogdrelseftir varselmirkning med
fdrg och formsignaler.
Inom industrin har ritt en alltmer
tilltagande ftirbistring, d& det g?illt, att
genom flrgmarkering eller skyltar
istadkomma vdgledning och upplysning p& arbetsplatsen.S3. har ocksi
varit fallet inom vir industri. N&got
som vll var och en kunnat konstatera.
L949 tillsattes inom Jiirnbruksfcirbundets forskningsrid en kommitt€
med uppgift att utarbetaenhetliga normer fdr fdtgmarkerineen inom jdrnbruken. Genom kontakt med Sveriges
Standardiseringskommission
har kommitt6ns arbetesi smeningom
*en resulterat
i att derasfdrslag efter
del smdrre
dndringar faststdllts sisom svensk
standard fijr varselmirkning, SIS nr
900003. Fiir varselmdrkningenanvdndes fyra fdrger och sex formsignaler.
G u I t dr fdrgsignalenfdr varning.
Den markerar framfiirallt risk fdr
personskador.
Blatt'dr
f a r y s i g n a l e nf 6 r a 1 l a
man6r'erorgan,med vilka man sltter
iging eller stannar en maskin eller en
liknande anordning.
G r d, n t [r trygghetsfirgen. Den
anvd.ndesfdr att markera skydds-eller
sikerhetsutrustning samt "f6rsta-hj?ilpen"-utrustning sisom fdrbandsskip,
birar och liknande materiel.
Rdtt
iir brandskyddsfirgenoch
anvd,ndesf6r markering av brandski.p,
brandredskap,brandstegaretc. samt
deras uppstdllningsplatser.

ir till antaHerr ordfdranden tackade fijr den
Formsignalerna
och uttaladeen
let sex. De iro: upplysningsrektangel, vdrdefullaredosdrelsen
varningstriangel,fdrbudscirkel,fcirsta- fcirhoppningom att faststdlldanormer
hjdlpen-kors, ledstjdrna och brand- komma att fciljas.
hjeh.
Herr L. Karltson p&pekade,att peri kom- sonalvid eiektriskaavdelningenmilar
Dessaformsi gnaler anv'dndes
bination med de olika fdrgerna.Rek- med den dyrbata fdrgen utan rengcitangeln,triangelnoch cirkeln anvdndes ring och underbehandling,varigenom
i kombinationmed gult f6r att varna, varaktighetenminskaravsevirt.Milarkorseti kombinationmed grdnt fdr att mdstarenbordekontaktasoch tillfrigas
' 'f
markera
orsta-hj?ilpen"-utrustning, om sidana saker.
stjdrnan likaledes tillsammans med
Herr ordfdranden anslg detta r-ara
grtint fdr slqrddsutrustning,slkerhetsen virdefull synpunkt,som borde beutrustning, nddstopp, dddbroms eller
aKtas.
annan liknande anordning,samt halvcirkelytanftjr att markerabrandskyddsSilidningau kltidskip.
utrustning.
Frir markeringen anveindes ocks&
Herr M. Nilsson anfdrde, att det
sdrskildakontrast- varit praxis, att allmd,n stddning av
utan signalbetydelse
fd.tger f'6r att cjka upplysningsvlrdet kindskipen utfrirts av bolagets stdhosen signal.
derskor.Nu har det kommit klagomil
Svart anvlndes som kontrast mot fr&n en del avdelningar,att stidning
ej verkstdlles.Heru Nilsson fcireslog
gult och vitt som kontrast mot blltt,
beordrasatt se till att
grd,nt och rdtt. Formsignalerna samt att verkmristarna
ev. text utfijres silunda i dessafdrger sidan stddningutfcires.
p3,de ovanndmndabottenfdrgerna.EnIngenji)r Dal6n var av den uppfattligt utfiirdat meddelandeskall Nobel- ningen,att var och en skall sk6tastddkruts varnings-och upplysningsskyltar ningen av sitt klddskip. Nigon ging
utfdras enligt ovan beskrivnastandard. om nret har en generalstddningverk(NS-meddelandenr 12 l/3 19t4.) stlllts, men dettahar ej gjorts generellt.
Dylika skyltar skall bestiillas genom
Herr ordfdranden anslg det lZimpNB, da det g2iller milade skyltar och
ligt att ett generellt infdrande av en
genomNEFX di skyltarnaskall vara i
irlig storrengdringav sarntligaklddemaljeratutfijrande. Dessasvarar fdr
skip
infdres.
att standardfcireskrifterna
fdljes. H2ir
skall sirskilt pipekas att skyltar i gult
Herr Holntstedt anf'6rde, att det
och svart endast skall anvdndasvid iblanCblir klagom&lpn personalenfdr
markeringav risk frir personskada.
De att den ej 6ttar sig efter givna fcireskall anvdndasmed sDarsamhetoch skrifter. Skyddsombudenhar ej alltid
orndcirne.I annat fall kbmmer respek- den pondus, som behcivs,f'6r att flt
ten fcir varningssignaler
inte att kunna kamraternaatt skrjtapersonalrummen,
upprZitthillas.
si som de borde.Herr Holmstedtfrireslog
att skyddsombudeti s[llskap med
Betr. till?impningen anfdrde herr
Ldnnqvist, att SvenskStandardendast fdrmannendi och dEgdr en inspektion
anvdndesfdr skyltar inom sjdlva in- i personalrummenoch pEpekar fdr
dustrin. Den bercirdock ej t. ex. vdg- dem, som ej f6lja fdreskrifterna, att
skyltar eller stegar. Att elektriska av- g6ra detta. De slarvigaskapaotrivsel
delningen m&lar sina stegar rdda, dr fiir de ordentliga.
naturligtvis ej helt lyckat, men sidan
Herr ordft)randen ansl.gdetta vara
milning fdrekom fdre standardensin- ett gott nppslag, virt att ta vara p3,.
fdrande. Man har emellertid anmodat
avdelningen att efter hand dvergi till
Skyddaid parkeringsplatser.
annan fdrg.
Hen Hagberg anfcirde, att p& flera
Niir det gd.llerelektrisk utrustning
har nog en viss f6rbistring ritt. Fcir avdelningar biiar och cyklar fan illa
vir del skola vi gi in fdr ASEA:s av gaserfr&n fabrikerna. Han tjnskade
mirkning, vilken successivtkommer att enkla skydd uppsattesvid vissautsattaparkeringsplatser.
Skyddenkunde
att genomfdras.
Fdr brandskyddet ?ir det givetvis besti av tre vdggar och tak av n&got
meningen, att vi skola till?irnpaSvensk billigi material. Befintliga cykelstiill
standardsoormer. Skulle vi emellertid lro i de flesta fall icke bra. De skydda
byta ut alla skyltar pi en ging, skulle icke ensmot regn.
det bli en mvcket dvrbar historia. Vi
fh tanka oss att byta'dem allt efter de
bli fdrstiirda.

trlnga in ijverallt. Det blsta vore att
ordna parkering helt utanfiir fabriksomridet.
Direktdr lVablquist anfdrde, att man
miste bem6da sig om att komma till
roten med det onda. Det primlra lr
att sdkafi bort gasernagenomeffektivisering av filteranordningaretc.
Herr ordf dranden instdmde i att
detta ir bdstavdgenoch man bdr fortsdtta att s6ka fcirbittra fd'rh&llandena.
Herr Hagberg framhiill att n&got i
varje fall bdr griras it cykelstZillen.
Herr ordfdranden utlovade underscikningav dennafriga.
F orslagskommittdn,
Direktijr Wahlquist ldmnadeen rapport fr&n Fdrslagskommitt6n.Av denna framgick, att icke mindre dn tio
frirslag fiireligo till behandling. Av
dessa ansigos sju virda beldningar.
Vidare frirel8g en fdrfrigan frin en
montcirhos en entreprendrbetr. bel6ning. SevidareundeiFiirslagsverksaml.reteni B-pilen m 7, hrg. l9)5.
Vidare uppldstesen skrivelsefrin
tidskriften Folket i Bild, vari uppmdrksamheten
fdstesvid att tidskriften
instiftat ett "uppfinnarpris" pe 3.000
kr. ochtill tdvlanom vilket man inbjiid.

Tidsriinpling,
P3" frl,ga av herr K. H. Karltson
varfdr av arbetadedamdternavlckt
friga betr. tidst?impling fcir chauffiirerna icke upptagits till behandling,
svaradeberr ordfdranden, att detta helt
berodde pFL,att det var en avta-lsfrhga
sornbdr behandlasi annatforum.
Erg'

Nohab
Nohabs Fciretassndmnd hdll sitt
filrde sammantrdJefdr iret den 20
decemberunderdirektiir Per Odelbergt
ordfcirandeskap.

Den fria liharuirden.
Friredragningslistan
upptog som fijrsta punkt fr|gan om den fria lakar
v&rdenefter den L januari 1955.

Kamrer MLnston redogjordeinledningsr.'is fdr bolagets hittillsvarande
htagandeni ffi,ga om ldkarvirdeo samt
de ekonomiska f6ljderna fcir bolaget
av den allminna sjukfiirsdkringen,som
Herr ordfdranden inshg det besvdr- trdder i kraft vid irsskiftet. Nohab
liga i detta,men ett fullstZindigtskydd har s&lundahittills betalt sina anstlllir mycket svirt att bygga. Gaserna das konsultationer hos liikare i Troll-

hittan samt specialisternapt dron- och av sjukkassan.och d.venlimna ersdtt- pekade dven,
att de anstillda i forthalsavdelningensamt dgonavdelningen ning frir specialistvird.
sdttningen skulle fi betala en del av
pi Vinersborgs lasarett. IJnder senare
Herr Carl-Eric Carltson anfdrde, att kostnadernavid olycksfall, t. ex. del i
.ir har kostnaden hdrfrir
rrirt sig om
ldkarvtrd och resekostnader.Han ancirka 40.000 kronor per &r. Den nya den fria likarv&rden hade funnits oi
Nohab
i
civer
ir
och arbetarna slg icke detta rimligt och vZidjadetill
)0
sjukfdrsiikringen blir mera betungande
fann
det
icke
motiverat
att
den nu slo- fiiretagsledningenatt dverviga ffi.gan,
fcir industrien,som skall betalaen avsi. att olycksfallskadadeinte fir dylika
gift av 1.,L4 Vo av de anstdlldaslcin pas. Att bolaget fir cikadekostnader kostnader.
I civrigtinstimde han'med
fcir
sjukfdrsiikringen
dr man medveten
upp till 15.000 kronor per 3.r och anherr Carlssonsyrkandenoch hoppades,
om.
Hittills
har
bolaset
helt
och
h&llet
stiilld. Fcir Nohabs vidkommandeinatt de ansti.lldavid Nohab inte ikulle
nebdr detta en sjukfrirsikringspremie st&tt fd,r kostnaden i'rir lekarkonsultationerna.
Nu begir arbetarna, att f3. fi sdmrefrjrmlner i fortsdttningen, dn
av cirka t/a milj. kr. per ir. Sjukkassan
ersdttning
med 25 /o av Takarkostna- vad de hittills haft.
skall i fortslttningen betala 75 /o av
den, och man ansersk?iligt,att bolaget
Kamrer MSnssonupplyste, att beldkarvirdskostnadenenligt den frin
irsskiftet revideradesiukkassetariffen. CessutomTdmnarersittnins fcir medi- sked hdromdagenkommit frin Riksom olycksfallspreResten skall betalasav den enskilde cin och specialistvird.D6 l<ollektivt f6,rsdkringsanstalten
anstdlldafcirstir inte, att bolaget inte miernas storlek och att de av honom
sj?ilv.Bolagetanseratt det nu ej lingre
vill ta pi sig dessakostnader.-Oangivnd.siffrorna grundadesig hnrpi.
skall sti fd,r ld.karvirdskostnaden.
"n
acceptabellcisning inte kunde ernls
Antalet olycksfall i arbete, fijr vilka
D)rektdr Odelberg meddelade,att
nu, yrkadeherr Carlssonpl att f8,fortldkare konsulterats, uppgick L954 till
bolaget
vid den fdrhandling, som nysitta frirhandlingarna.
325. Motsvarandesiffra var f& L953
ligen f6'rts med de anstdlldasorganiDirehtdr Odelbergpipekade,att l2i- sationer, erbjudit sig
338 och 1952 365.De minadsanstiillda
betala Vrn uu
har 1954 h^ft 3.400 frhnvarcdagatp?t karfrlgan inte ir avtalsbundenenligt ldkarkostnadernaenligt den av sjukEnligt jdrnbruksavta- kassan tillimpade ldkarkonsultationsgrund av sjukdom eller oiycksfall, verkstadsavtalet.
'1.750
let
har
diremot
de
kollektivt anstdllda taxan. I villien omfattning likarna
varav
dagarutdver de tre dagarfri
idkarvird
fcir
sig
och sina familjer. kommer att tilldmpa denna d.r dock
naskarenstid.Om sjukkasselagen
hade
ldkarvird inse.r innu oklart. Direkkir Odelberg pipevarit i kraft rcdan t954 skulle bolaget De minadsrvlcinades
avtalet.DirektOr Odel- kade, att de erbjudanden,som bolaget
ha {itt ersittning frin sjukkassunictt ej i nS.gondera
dessa1.750 dagar med ett belopp av berg hade tidigare fdr representanter gjort, icke finge iberopas som ett hincirka 35.000kr., varmedalltsabo6gets frir tjdnstemdnoch arbetsiedareredo- der, fcir den hdndelsebolaget i framgjort fdr olikheteni avtaletmed Jirn- tiden skulle beslutaordna siukv8.rden
merutgift frir sjukfcirs?ikringen
skille
ha minskat. Merutgiften, d. v. s. bruksfcirbundet resD. Verkstadsfor- genom egen verksldkare.
250.000 kr. minus dessa35.000 kr. eningen.Direktdr Odelbergkunde icke
Kamrer MLnsson framh6,ll, att om
och minus bolagetsldkarvirdskostna- tro, att avsikten vat att beqdra en utbolaget
skulle gi med pE att betala de
der pE 40.000 kr. skulle allts8.utgdra dkning av de tidigare fdrniinerna, di
25
av
sjukkassetaxan,
si har bolaget
/o
tanken
med den allmdnnasiukfiirsZikcirka 175.000 kr. per ir. Bolagets
ddrmedej bundit sig frir framtiden.Ett
ju
rirrgen
ar
att
fL
ett
enhetligt
system
olycksfallsfcirsdkringspremieblir ndsta
s&dant medgivande fir ej betraktas
ir ungefir ofdrindrad. Premiesatserna fcir sjuk- och ldkarvirdsersittningarna.
som ett avialsbundetlcifte. Dessutom
Dessutom
Ir det ett centraltcinstem8l
kommer visserligen att bli ligre men
erinrade han om att i fd,retag med
denna sinkning motverkas av att den att avvecklade ej avtalsbundnasiukverksldkare
ft de, scm konsultJraanldnebaspi vilken premien skall ber?ik- virdsf<irminerna.
nan ldkare,ingen ersdttningfr&n fiirenas vidgas. Fr. o. m. 1955 skall nlmHerr lobn Lartton hivdade, att det taget. Kamrer M&nsson
fr&gadeom de
ligen beaktasl6ner och ldnedelar upp icke finns nigon anledning att nu fdrav personalorganisationerna
begdrda
iill 15.000 kr., medan motsvarande sdmrasiukvirdsfdrminernafijr de anfdrhandlingarnaskulle fcirasvidare.
l6negrlnsf. n. utgdr 7.2OOkr.
st?illda vid bolaset. Arbetarna har
Herr, Carlston anseg,att man nog
Kamrer MEnsson omtalade vidare, trott, att fdrminen med den fria liikarmiste
fcirhandla vidare betriiffande di
att ld.karvirdsarrangemanget
srgts upp virden skulle kvarst& senom att fdreav bolaget. Personalorganisationernl taget skulle ta pi sig den del av ' tv8.civrigagenom personalorganisatiohadedi begd.rtfrirhandlingar.Frin bo- ldkarkostnaderna,som ei ersd.ttasav nerna framfdrda dnskem&len.
lagets sida hade framhtllits, att den sjukkassan.Den fria ldkarvirden har
Fiirman Modig hade ej kunnat f&
fria ldkarc&rden ej d.r nigon avtals- bidragit till att skapa en kdnsla av del av SAF-ordfdrandens
&sikti friean
bunden ftjrmin. Denna uppfattning trygghet och trivsel pt Nohab, och man och vddjadenu endasttill bolaget,itt,
synes ha bekriftats genom att fr&gan har kdnt sig mycket tacksamfcir specia- s& v2ilvilligt som mdjligt, bedtima den
nu upptagits till behandling i Fdretags- Iistvirden i Vlnersborg, som torde av personalorganisationerna
inldmnade
nlmnden. Ordfd,randenaCarlssonoch vata till fdrdel dven fdr bolaget, efter- skrivelsen, s& att de nya fcirminerna
Ekman i verkstadsklubben
reso.arbets- som sjuktiden dLrigenom avkortas. inte blir sdmre6n de hittills slllande.
lcdarklubbenhade dverlimnai en skri- Herr Larssonmenade,att standardhcji- Han frigade i civrigt, hur dit i fortvelse i ffi.gan, undertecknad iven av ningen fdr de anstdllda d.ven kan sdttningen skulle bli med specialistSIF:s fdretagsklubboch Gjutareklub- innefattasjukvirdsfdrminer.Han kun- virden.
ben vid Nohab. I skiivelsen yrkar Der- de ej_tro, att premierna btir si hiiga
Kamrer Mdnssonfcirklarade,att han
sonalorganisationerna
p5.f iirhandlirigar
-sig som de siffror, som angivits av kamrer frirstitt det framfdrda dnskemtlet sE,
och_begar, att bolagei skall ta pi
M&nsson. Han ansig att, eftersom att det skulle vata ftt-ga om en utdkad
skillnaden mellan verklig kostnid fOr olycksfallen i regel endast fordrar en specialvird, t. ex.
riintgen och dylikt.
Idkarvird och erslttning fr&n sjukkas- kort virdtid, det nog finns prutmin Han ansig,
att bolaget icke kan gi
san. Dessutom begdr man att bolaget pi den av kamrer M8nsson angivna med
pi nigon utcikning och att om
skall bekostamedicin, som ei ersltts summan av t/a milj. Herr Larssonptpersonalorganisationernas
tvl yttedi-

8

I
{
gare ijnskemel m8.stebehandlasvidare,
I Sverige har industriproduktionen
si s&gesig bolaget nog tvunget att ta cikat under andra halv&ret. frlmst av
tillbaka medgivandet om den ffia l,i- ' kapitalvaror. Stdrsta konsumtionscikkarvirden.
ningen redovisasfdr bilismen, som nu
berdknas svara mot 5 /o av landets
Herr Enghiln uttryckte sin tillfredstotala
konsumtion. Byggnadsprodukstdllelsemed medgivandet,att den fria
tionen
har 6kat, bidJl
fr&ga om
ldkarvlrden skulle bibeh&llas.Eftersom
ldkarvnrdstaxanreviderats trodde han. industri- och bostadsbyggen.Arbetsatt de alha flesta konsultationer nu ldsheten Zir obetydlig och fdrekommer
i huvudsak endast inom textilindustskulle falla inom denna nya tariff.
rien, ddr man har cirka 1.200 arbetsHerr loban Nilston ptpekade, att l6sa och dessutomcirka 2.000 man
vid en olvcksfallsskadaskulle den ska- som arbetar pi inskrinkt arbetstid.
dade till och med kunna tdnkas fi st& Aven inom t&tilindustrien har dock
fdr en del av ambulanskostnaden.
Han en fijrbittring intrdtt sedan oktober
fann detta orimligt. I dvrigt instlmde minad. Sverises utrikeshandel har
han med lvfiga talarc.
dkat i siviil verde som volym. ImporHerr lohn Lartson erinrade om att ten dr stcjrredn exporten.
ndmoden icke har nigon beslutandeInflationstrycket dkar p8, mhnga
rdtt. Eftersom personalorganisationer- punkter, bl. a. genom krav
pi stora
na har ldmnat in en skrivelse, ans&g lcinerikningar, investeringar
och en
han, att de bdr f5. svar i vanlig oid- konsumtion, som synesvara
stdrre dn
ning, men nlmnden kan givetvis dis- varutillg8ngen och den
produktiva fdrkutera saken. Han f6gade, hur det i
mEgan.En visskredit&tstramning
inom
fortsittningen skulle bli med den nu- ndringslivetdiskuteras.Den
mekaniska
varande specialv&rdeni Vlnersborg. industrien uppvisar
en med cirka 5 /o
Han framf6rde iven d,nskemilet att rikad produktion
i oktober 1954 jdmffigan om verkslikare borde fE disku- fdrt med oktober
1953. Exportensanteras inom nimnden, innan dylik tilldel tenderardock att minska.Den var
sdttes.Han ans&gden valffia ldkarv&r- frir ett par ir sedan25
/o och dr na
den vara bdst.
endastcirka 2t /o av den totala meHerr Herman Anderssonvar likale- kaniska verkstadsindustrinsorodukdes tillfredsstiilld med att bolaeet tion. Den utldndskakonkurrensenbeskulle ta pi sig en fjZirdedelav ldkar- dtimes fortfarande som mycket stark
kostnaden, men uttryckte iinskem&let, och mlrks framfcir allt pi exportmarkatt nigot borde giiras fdr att fi en nadernamen dven inom Sverlge,t. ex.
(igonldkare till TrollhZittan. Eventuellt i fri,ga om lok. Den mekaniskaverkkunde en sidan placeraspi Maria Alstadsindustriensorderstock berlknas
berts Siukhus. Han avr&dde frln att nu motsvara cirka tio m&nadersproanstilla verkslikare.
duktion, mot etta i nio mlnader fiji ett
ir sedan.

Nohabs totala orderstockrepresenterar cirka tv& 8.rs produktion, vilket
dock ej betyder, ati alla avdelningar
har sysselsdttning
underhela dennatid.
, P3' ffi,gV av berr lobn Larsson :upplyste direAtdr Od.elberg,att om den
danskalokbest?illningen
minskasmed
de danskaoch amerikanskadelarna,s&
uppvisar Nohabs orderinging fofifarande en ld.gre siffra dn faktureringen
i ir. Faktureringen i Er blir totalt
st6rre dn f'6tra hret.Direktd,r Odelberg
trodde, att Nohab dven under nlistai-r
kan fh bestlllningar som motsvarar
kapaciteten.
Herc Enghu)sl tinskade uppgift om
vilket slagsarbetesom kommer att tillfriras Nohabs verkstdder genom den
danska lokbestillningen, iarpl, dueringenjdr Keller forklarade, att det blir
i huvudsak plitslageriarbete, riirmontage, elmontage och uppsittning av
loken.

Herr loban Nihrcn framhcill, att
Nohabs plitslageri redan nu dr ganska
hirt belagt. Han undrade, hui f6,retagsledningentdnkt ordna detta, eftersom ju golvytan ir begrdnsad, och
lokomotivkorgatna tat stor plats. Han
undrade,om icke fcirridet kunde flyttas ut frtn den nuvarandebyggnaden.
Han d'nskadeiven f& transportgingen
i skepp nr 8 ordnad, eftersominte bira
maskinerna utan iven arbetsstyckena
far illa pi jordgolvet. Han ansbg,att
itminstone transportgingarna 6orde
kunna iordninsstdllas*nu.
Eftersom 6vEringenjdrHolmqvist ej
vat ndwarande,kunde beskedei lamnas i denna fr&ga. Emellertid torde
yttedigare byggnadstillstind, utdver
Vad Nohab betrdffar, kan den nya
Konjunhturliiget.
det som nu ldmnats f6r tillbyggnaden
bestdllningenfrin Danmark p3,20 dicav montageskeppet,ej kunna erhillas
Den andra punkten pL flredrag- selelektristi lok omndmnai.
Denna
inom den nd,rmaste
tiden. Tillstind har
ningslistan upptog en redogdrelsefdr
stora bestlllning gdr, att Nohabs orkonjunkturliget, som llmnades av dering&ng nu dverstiger faktureringen silunda ej erh8llits fd,r den planerade
'tillbyggnaden av verkstadskontoren.
direAtdr Odelberg.
hittills i ir. Den danskabestdllningen
Att fd'rsdkafi byggnadstillstind f6r ett
I USA har tendensernatill omsvdng- representerar
dock endasttill en liten
nytt f<irrtd vore nu utsiktsld,st.
ning i den under frirsta halviret
del verkligt arbete fdr Nohab, eftermlrkbara neditgiende konjunkturen som en stor del av loken skall tillverkas
Herc loban Nilsson framhijll dock
ytteiligate accentueratsoch man Ir nu i Danmark och delar kd,pasfrln Ame- att f,rlgan. om transpoftgl"ngarna d.r
klart optimistisk. Stilindustrien har rika. Loken skall bcirjal&ereras i slutet angeragen.
fullt upp att g6ra, liksom byggnads- av 1955,med tvi lok per minad.
industrin. De stdrre bilfabrikerna har
I fr&ga om vattenturbiner har inga F or e/ iisn in g siiln n en.
6kat produktionen betydligt. Oms?iftnya
bestdllningarerhillits sedanfdrla
ningen har iikat bide av kapitalvaror
Efter diskussionav limpliga imnen
sammantridet.
Vi har limnat anbud
och fcirbrukningsartiklar.Enligt alla
fcir
fiireldsningar i samband med
pi
ett
par
stora anl[ggningar utomprognoservd.ntas1955 bli frjrdelaktindmndsammantrddenenadesman om,
lands.
gare dn L954 vatit. Aven i Europa ir
att vid ndstasammantrdde
skulle forskden allmdnna stimningen optimiitisk,
Orderingingen fcir dieselmotorerdr ningslaboratoriet demonstrerasoch i
mycket beroende pi Tysklands iterotillfredsstillande,beroendepi fram- samband ddrmed en redosiirelse ldmupprustning, som vintas f6. gynnsam- fcir allt den tyska konkurrenlen. Or- nas fdr
straatveitkompreisornskon.
ma lterverkningar dven pi Tysklands deringingen 1954 har varit mindre dn struktion
och verkningisdtt. Sammangrannld.nder, som fir minskad kon- 1913 b?"dei fdga om motorer och trddet
skulle hillas omkring den 1
kurrens fdn Tyskland.
reservdelar.
mafs.

Direktiir Odelberg avslutade sammantridet med att uttala sitt tack till
ndmndensledamdter ftjr ett gott samarbeteunder det gingna iret.
Vid den efterf6ljande sup6n uttalade vice ordfdranden, fobn Larston,
nlmndens tack till direktdr Odelberg
fdr gott ordfd,randeskapunder iret.

II

Wedaverken
\Tedaverkens Fiiretagsndmndssista
sammantride f.'& Lr 1954, till vilket
dven suppleanternakallats, hijlls den 8
decembermed direAtiir Saen'G. Lind
som ordfiirande.
F dregiende noiiter protokoll,
Vid genomgingen av fdregiende
mdtes Drotokoll meddelade direkti)r
Lind, aitans6kanom byggnadstillstind
fd,r den planerademarketenteribyggnaden hade inldmnatstill myndigheterna.
Man beriknade att i marketenteriet
kunna servera2OO man pn en gingr
Man skulle ocksi fdrsd,ka genomfcira
hem S7elandersfdrslag att i byggnaden
lili.a iffiatta. en kiosk fiir fiirsiiljning
av cigaretter,arbetskllder m. m.
Frigan om bdttre ventilationsanordningar i gamla elektrongjuteriet var
fortfarande under utredning, och denna berdknadesinom kort bliva klar.
I sliperietstvdttrum hade en mellanvdgg satts upp mellan tvitt- och omklddningsrummet fdr att fd,rhindra
den fuktiga luften att trlnga in i kledskipen.
Di svirigheten att erh&lla duglig
arbetskrafttill mvcket stor del berodde
pi bostadsbristen, hdll fciretaget pE
med att undersdka miijligheterna att
ldmna bdttre l6n iin vad som tidigare
varit fallet fiir byggande av egna hem
fiir de anstdllda. Eventuellt skulle
ytterligare egnabostadsfastigheter
uppfdras.
Undersdkningar betr. nya l?impliga
f drdigfabtikat pigingo fortfarande. En
mindre typ av Mobilapump d.n den
som f. n. tillverkas, ir under utexperimentering och berdknaskomma ul pi
marknadenunder hdsten1955.
Direktdr Lind konstaterade med
gl?idje det stora intresse de anstdllda
visat f6,r den av KursverksamhetenV&r
Ekonomi anordnadekursen i ftiretagsekonomi.
Till slut meddelade direktdr Lind
betr. lidingsutbildningen, att fdretaget
hade fdr avsikt att till ndstahciststarta
en egen lddingsskola med egna ldrare.
Ett flertal industrier av ungefdr samma
stodeksordning som \Tedaverken hijll
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sig numera med egna lZdingsskoior s&som varande den enda miijligheten att
nyrekryterayngre arbetskraft.
Herr Gau uttaladesin storatillfredsstillelse hirmed och ansig det vara den
bista liisningen p3.problemet. Rektorn
vid Ytkesskolanhade, p& grund av fiir
liten anslutning, ej ansett det vara
nigon id6 att Eterinf6ra kvlllskurser
f<ir gjutare pi sitt program.
Herr Gau tog iter upp frigan om
m<ijligheten att nhgra.g8nger om iret
under arbetstidenanordnaen l-timmas
information om t. ex. ordering8ng
m. m. fijr arbetarna.Detta hade enligt
herr Gau fiirekommit vid en del andra
industrier.
Direktijr Lind. svarade,att han hade
gjort fdrfrigningar hdrom, men afi
ingen av de tillfrigade hade hcjrt talas
om nigon sidan information nnder
arbetstid.

Konjunkturli)get,
Direhtdr Lind. ld.mnadeddrefter en
dversikt av konjunktudlget. Han framh6ll, att det demokratiskapartietsseger
vid valet i USA torde innebira en
liberaliseringav utrikeshandelnoch en
fortsatt lett inflation. Exporten pi
USA kommer att underldttas genom
det demokratiskaoartiets mera frihandelsvdnliga inst?illning. Genom stora
statligainvesteringar,bl. a. ffu vd.garna, 100 miljarder dollar fdrdeladep&
10 ir, kommer en de billiga och lZitttiflgnngliga pengarnaspolitik att genomfijras. Nigra av Amerikas frdmsta
ekonomiska experter anser, att USA
hiller pE.att komma in i en ny hiigkoniunktur, som ansesbli sund endr
den ej kommer att sammanhingamed
extraordindrafd,rsvarsutgifter.Stilproduktionen har redan stigit och vantas
ndsta ir 6ka till 6ver 90 mili. ton.
Affdrsaktivitetenstigeroch underldttas
genom iterinfrirandet av avbetalningsk6p i stor skala.PresidentEisenhower
beiaknar, att inkomstenper individ i
USA kommer att stiga med lO Vo under de n[rmaste 10 &ren, och att befolkningen samtidigt vdntas 6ka med
30 miljoner. Produktionenper arbetare
berlknas stiga med 35 /o inon industrien och den totala produktionenmed
nd,ra50 /o under tO-irsperioden.
I England kan en fortsatt uppging
p3' alla,omr&denkonstateras.Knappheten pi arbetskraftdr dock en svtrighet,
som kan hdmmaproduktionscikningen.
Ett uttryck fijr den stigande levnadsstandardend,r,att det rider en mycket
stor efterfrigan pl smibilar, som kdps
av arbetarei hdgre inkomstligen.

I Frankrike iir uppgingen visserligen
ej si stor,men fdrbdttringarkanivarje
fall konstateras. Fiir kolonialv2ildet
utvecklas inom industrien ett gemensamhetsarbetei stor skala. Kapital investeras i nya cellulosafabriker och
petroleumraffinaderier
i Afrika.
Hdgkonjunkturen i Visttyskland st&r
sig. M&nga har st?illt f.tlgan, om icke
den tyska konkurrensen kommer att
minska, d& upprustningen kommer
iging. Handelsminister Erhardt pipekar emellertid, att de senasteirens
ockupationskostnaderha vatit 6-7
miljarder DM. Dessa bortfaller och
istiillet tillkommer en fdrsvarsbudget
pi 9 miljarder. Merkostnaderna kan
inte anses vara s8"betydande vid en
nationalprodukt av 150 miljarder.
Frirsvarsutgifternakommer att tickas
inom den vanliga budgetensram. Erhardt uppges planera att rekrytera
200.000 italienskaarbetarefcir arbete
inom det tyska jordbruket.
I virt eget land finner vi, att den
ekonomiskautvecklingen kinnetec*nas
av expansionstendenser
b&de vad det
galler efterftl.gan och produktion.
Prisnivin har vait relativt konstant.
Utgiftsexpansionen beror pi en stark
dkning av den privata investeringsverksamheten,men dvenpi cikadefterffitgan av exportvaror samt stigande
offentliga utgifter. En knapphet p&
sparandei fdrh&llandetill investeringsansprS.kentorde ha m-otiverat hdjningen av den ltga statslinerd.ntan.
Om vi ser pn industriproduktionen;
finner vi, att volymen fram till september i Er stigit med 5 /o jamfdt med
i fjol. Variationen mellan de olika
produktionsgrcnarn^ir emellertid stor.
Uppg&ngen Ir markant fdr cellulosaoch pappersindustrien,
och nedgingen
har varit betydandefcir gruvorna samt
fcir l?ider-och skoindustrien.En llusning fcir jl.rnmalmsexportcn
kan emellertid noterasfcir senatedelen av iret.
Sysselsdttningens
utveckling fdr industriarbetareunder 1953 och 1954
visar en uppging f<ir rnetall- och verkstadsindustrien
med 2,9 /o ochdkning
fdr trlindustrien resp. massafabriker
och pappersbrukmedt7,l resp.4,7 /o.
Brist rider pE siviil yrkesutbildade
arbetaresom mindre kvalificerad arbetskraft. Antalet lediga platser i
augusti i 8,r var 8 /o stone dn under
sammaminad i fiol. I mitten av november yar ca 20.800 anmilda som
arbetslcisaarbetssiikandehos arbetsfdrmedlingarnamot 24.800vid sammatid
fcirra 8ret. Hiirvid b6r beaktas.att en
stor del av dessaarbetsl<jsa
ir personer,
som pi grund av ilder eller andra
'd,r
orsaker svl.raatt placera. Detta be-

tyder i varje fall full syssels?ittning.
Det dr ju svtrt att spl om den kommande konjunkturutvecklingen. Ingen
kunde fiir ett ir sedan fdrutspi den
nuvarandedverkonjunkturen.Aven om
allting tyder pi en fortsatt uppglng,
miste man dock vara beredd pi ett
eventuellt Idttare bakslag.

stviil drifts- som ekonomisk synpunkt.
Man fijrsdkte emellertid att begrinsa
dessasirskilda Etgiirders&mycket som
miijligt.
Di den dZirpi fdljande rapporten
visadeen myclet god beliiggning pe de
flesta avdelningar refererasden ej har
i detalj. Framhillas bdr dock ijnskvirdheten av 6kad orderinging dels fiir
smidespressarna,
varav endast 2i,OOrdertillgdng och fakturering.
tonspressenhar beldggning en minad
framhtoch dels fcir kokillgjuteriet,som
Direktdr Lind rapporterade,att inkomna bestillningar pet den 2O/LL huvudsakligendr belagtfram till oktouppgick tlll ca tt,7 milj. kr. och atr ber 195i med order frin Bofors. Tyofaktureradesummanav inneliggande vdrr beldggerden ej hela kapaciteten,
utan utfyllnadsorder lir dnskviirda.
order sammadag utgjorde ca 9,9 milj.
kr. Faktureringen har minskat med ca
Skalformningen, sorn Innu dr pi
t,3 milj. kr. mot sammatid fiireg8ende utvecklingsstadiet,Ir belagt till mittin
ir, vilket beror dels p8, simre priser av april och torde kunna rikna med
fdr stingpressadeproiukter ocli d.ls
yttedigare bel2iggning.Denna tillverkpi minskade leveranser av elektron- ningsmetod kommer att fi cikad betygjutgods.
delse,di intressetfdr densammabland
kunderna dr mycket stort.
Direkt6r Lind konstateradeen frirv6.nansvi.rtgod orderinging under senare delen av 6.ret.Med utiikad arbets- Fdrslagskommittdn.
styrka och stdrre kapacitet skulle
Ingenjdr Lindb npporterade, att )
vdsentligt flera best?illningarkunna
inkomna fcirslag behindlats vid Fijrtagas i arbete. Stora svirigheter fijreligo emellertid att erhilla s&valkvali- slagskommitt6nssammantrddeden 30
ficerad som mindre kvalificerad ar- november. Ett av fcirslagen avbdjdes,
di det ej anslgs genomfd,rbart.
betskraft.
Att hilla jdmn sysselsd,ttningi ett
bestd.llningsgjuteri dr svirt, framhd,ll
direkt6r Lind. Fijretaeet skulle dd.rfdr
fortsdtta i sin strlvan"att taga upp tillverkning av fler f?irdigfabrikatf men
det gZillde att gil fram med stor fdrsiktighet h?irvidlag.
Med nuvarandestora efterfrigan pE
stingpressatmaterial skulle en ny press
behdva anskaffas. En utvidgning av
aluminiumgjuteriet dr ocksi behdvlig.
Det dr emellertid knappastmdjligt att
byggaut en anldggningst att den kan
klara all efterfrigan vid hiiga konjunkturtoppar.
h

t . '

Detaggnxngen.
,DireAtdr Lind uppdroe derefter it
planeringschef Gustafsson att redogcira
fdr belZiggningenpi de olika av?elningarna.
Herr Gustaftson konstaterade en
ktaftig dkning av bellggningen,vilket
ju i och fdr sig var gliidjande, men
hade fd,rt med sig vissakonsekvenser
fdr firmans kundlr, som tidigare voro
vana vid korta leveranstider. Fcir att
tillfredsstiilla vissa kunders soeciella
ansprlk fingo ibland oml?iggningar i
planeringsschematgriras, vilket medfcirde, att man ej kunde kijra i den
lugna och jdmna takt, som er bdst ur

Diaerseiirenden.
1. Hcigtalareni stengpressen.
Herr Arbj1rA gjorde en anhillan om
fdtbiittring av hdgtalaranl2iggningeni
stingpressen,di meddelandendd.rifrl.n
ej kunde uppfattas.
DireAtijr Lind lovade, att ett ev. fel
snarastskulle avhjiilpas.
2. Mek. verkstadens tvdttrum.
- Herr lYelander tog upp frigan om
den_
planeradeendringenav mef . verkstadensmatsal,varav en del nu skulle
lagas i ansprik till omkl?idningsrum
tilr 20 man. D3. nu tillgiingliga tvdttrum fdr monteringensoch m&. verkstadensatbetarcej var tillriickliga, fdrhdrde han sig om mtijligheten huruvida
resten av utrymmet skulle f& inredas
till tvlttrum, ndr matsalen,efter uppfdrande av det nya marketenterietjei
ldngre var behiivlig.
DireAtijr Lind trodde ej, att nlgot .
hinder skulle frireligga hZirfdr Jch
meddelade,att saken-ndrmare skulle
utredas.

Ingenji)r Alf beim pipekade, atr
man, med nuvarande knappa tillging
p5. tvittrum, skulle kunna genomfOra
. Ett av 239 H jertin inldmnat fdrslag, en fcirskjutningav arbetstidin
frir enbestiendeav en omarbetadting, vilken
?ir liimplig fdr isettning av gltngjrirns- deraavberdrdaparter,si att ej tringsel
tappar, hade utprovats och befunnits uppstod i tvdttrummen. Denna itqdrd
trodde emellertid ei berc lyelaider
bra, varfiir beldningtillstyrkts.
skulle lara l?implig ur produktions66 Araid Gabrielssonhade inldmnat synpunkt.
ett f6rslag till stege fd,r krampor i
aluminiumgjuteriet. Fdrslagetfiireslogs 3.
Julledigt.
till uppmuntran.
_Med tanke pi att det fanns en del
Fcir visat intresseoch initiativ hade arbetare,som ville vara lediga under
ocksiL127 T bormant fiirslag, best&ende jul- och nylrshelgen, gjordeherr Gau
av ett sttlfd.ste fcir bearbetning av en en fiirfrtgan, huruvida det skulle bliva
BoForsdetalj,fcireslagitstill up=pmunt- nigon driftsinskrdnkning under den
ran. Ett annatav honom li.mnaf f<jrslag kommandehelgen.
bedrjmdessom ren skyddssak,varfd-r
DireAtdr Lind meddelade,att det
det ldmnadestill skyddskommittdnfd,r
med nuvarande fulla beliggning var
yttrande.
nddviindigt att hllta arbetetig&ngl men
Herr lN/elander framf.lrde som sin att man fdr dem, som av speciellaskil
isikt, att fcirslagsverksamheten
skulle behijvde ledighet, fick bed6ma frin
kunna bli livligare, om fcirslagsstdllare fall till fall huruvida det ur arbetets
ej muntligen behdvde framligga sina synpunkt var mrijligt att giira vissa
fdrslag till kommitt6n. Han fdreslog, unoantag.
att istdllet numrerade formulir skulle
anvd.ndas.
Dessaformuldr skulle fdrses 4. Stingpressens
omkledningsmed en talong med motsvarandenumrum.
mer, som skulle rivas av och behillas
av fdrslagsstillaren tills fdrslaget be- - Herr ArbjdrA anmirkte pi den otillfredsstlllande ventilationen i stinghandlats.
pressensomkld.dninqsrum.Di slvdl
Om ett sidant fiirfarande kunde dka duschrum som kl?idslklp dr inrymda i '
fdrslagsverksamheten,anslg direhti)r
rum utan ntgon
skiljev2igg,
-g"nom
Li.nd, att det naturligtvis borde genom- ,samma
blev kldderna fuktiga
d.n i[IOras.
liga ventilationen.
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5. Utbetalning

av loner.

Direktdr Lind gav sitt samtycJcetill
en av her lVelander gjord hemstillan,
att arbetarnasl6ner f6r att underlltta
husmiidrarnas uppkiip skulle fE utbetalas pE torsdagarnade veckor d& ltirdagen var helgdag.

7. Ugnarnai pressgjuteriet.

8. Sparpropagandan.

H err H olm gr en konstateradevidare,
att utsugningenvid ugnarna i pressgjuteriet ej var tillfredsstd.llande.Pi detta
svaradeingenjdr Alfbeint, att man hiill
pt att avhjZilpadessabrister och aft tvi
ugnar redan voro klara.

Herr lVelander plminde om de
sparpropagandatavlor^,
som p& sin tid
fd,reslogsav herr Axeltson. Tavlorna
skulle uppsiittas pE olika avdelningar,
dZir fdrbrukningen pl vissa material
visat sig vara onormalt stor.
Denna ftl.ga"var, enligt ben Thoresen, rtnder utredning. Genom granskning av undedaget f<ir omkostnadskontrollen,d. v. s. rekvisitionero. dyl.,
siiker man f3, fram l2impligaobjekt fiir
en sparsamhetskampanj
och fiirslag till
en affisch dr under utarbetande.

Herr Holmgren frtgade vidare varfijr det en tid varit knappt med grafitHerr Holmgren piltaladede besvlr- deglar i pressgjuteriet och om deras
korta livsldngd mdjligen kunde bero
ligheter man haft med flussmedlet fijr
tviittning av metallen. Detta borde pi nigot fel pi oljebrnnnarna.Pi den
f<irekommai pulverform, men det hade fiirsta fr&gan meddelades,att den pEmestadels visat sig ha en h6rd kon- talade knappheten berott pi att levesistens, vilket fdrorsakade merarbete ransen av i England bestiillda deglar Fdredrag,
vid handhavandet och onddigt spill. fdrdriijts flera m&nader pt grund av
DireAtdr Lind. holl en intressantoch
Han ifri.gasatte om flussmedlet f6rva- den di dlrstddes ridande hamnstrej- uppskattad ijversikt iiver det utrikesken. Pi den andra fr&gan svarade politiska liiget.
rades i tillriickligt torr lokal.
ingenii)r Alf heim, att det ej kunde vara
Ingenjdr Lindb anslg det vara myc- n&gotfel pl brdnnarna,di dessagrund- Filrnf dreaisning.
ket viktigt, att flussmedletej klumpade ligt undersciktes
under varje semester.
Efter visning av filmen "Ekonomisk
sig vid tviittning av metallen. Frigan
hiistjournal" ftjrklarades sammantrldet
hinskdts till fdrrtdet fiir utrednins.
avslutat.
6. Svirigheter med flussmedel.
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Eiittelse
I referatet fril,n Nohabs f6retagsnlimnd st6,r pt, sid.8, epalt 2.
(herr Carl-Erik
Carlssons ybtrande) att arbetarna begiirde, ati erstttning
sku11e utg& rned 256
av liikarkostnaden"
lrbetarnas begEiran avs&g enell-ertid mellanskillnaden mel1an
sjukkassans utbetalning oeh det totala l6kararvodet.
P& sid.s, epalt 3.st8r;.rDir"
Odelberg meddelade, att bolaget vj-d den f6rhandling, som nyllgen forts etc"["
f'ormuleringen av denna mening bdr vara;
n*Direktdr Odelberg meddelade, att llikarvd.rdsfr&gan varit pA tal tidigare
med de anstiilldas organlsationer.
llan fbrklarade nu, att bolaget skulle
vara berett att betala L/ h av liikarkostnadema enligt den av sjukkassan
tiIlltmpade lFjkarkonsultationst&xan" ^

