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RESA TILL SYDAMERIKA
Au DisponentEuert Wijkander
De flesta av oss Boforsare torde vara medvetna om att vi under de senaste irtiondena
periodvis haft ganska betydande leveranser av
krigsmateriel till Brasilien och Argentina, de tvi
stora staterna i Sydamerika. Sedan ett par ir
tillbaka har ingen tillverkning for dessabida
linder forekommit, och de ofta manstarka kontrollkommissionerna ddrif.rhn dro nu ftirsvunna
frin vi.rt samhdlle.
Jag foretog i slutet av forla iret med min fru
en 2Yz minader li.ng resa till dessalinder for
att iterknyta och uppehilla forbindelsen med
vira vdnner ddr nere. Ett viktigt dndamil med
resan var ocksi, att pi ort och stdlle studera vir
forsZiljningsorganisationoch forsiiljningsmiijligheterna for koncernenscivila produkter, framfor
allt kvalitetsstil. For mig var det forsta besoket,
men ett flertal Boforsare ha under irens lopp
varit i Sydamerika.
Hela resan foretogs per bit: frin England
till Rio de Janeiro, Brasiliens huvudstad och virt
forsta mil, med "Andes" pi rl dagar,fr&n Rio
till Buenos Aires i Argentina med en annan
engelskbit, "Alcantara", tillhorig sammarederi,
Royal Mail Line, pi 4 dagar. Hemresan slutligen, Buenos-Aires-Genua,pL 76 dagarmed den
italienska "Augustus". Frin Genua till Stockholm gick resan vidare med tig ph 36 timmar.
Man blir angendmt overraskad av huru lugnt
vdder det tydligen alltid rider pi denna route
mellan Europa och Sydamerika.Nigon svir sjoging blir det aldrig, och som bevis hirfor kan
anforas, att ombord pi dessabitar alla bord,
stolar o. s. v. sti losa i hytter och salonger- ej
som annarsfastkedjadevid golven. Det ir annat
in om man reserover Nordsion eller till Nord-

amerika. I den lhnga Atlantdyningen rullar
biten sakta i passadvindarna; ett bekvdmt och
makligt dagdrommarliv for man ombord - j^g
hade ocksi sparat nlgra semesterdagarfor att
med bdttre samvetekunna njuta av livet.
Vi anlZindetill Rio en tidig morgon, men en
tdt dimma dolde tyvdrr fullstdndigt inloppet,
som ansesvara bland det vackrasteman kan f.Fr
se. Rio de Janeiro med ca 3 milj. innevinare har
__ liksom landets andra stad, Sao Paulo, med
2,5 mllj.
rent amerikansk (nordamerikansk) prdgel med skyskrapor och en vildsam
biltrafik. Apropi bilar har jag aldfig sett si
minga eleganta Cadillac-bilar som i Brasilien.
Foljandehistoria berittas om bilarna: Skillnaden
mellan en fattig och en rik brasilianarc d;r, att
den fattige tvd,ttarsin Cadillac sjdlv men det gor
ej den rike ! Historien,liksom bilantalet,torde ge
en skev uppfattning om levnadsstandarden i
landet. Huvuddelen av den svarta befolkningen
lever sdkert pi en, efter vira fdrhillanden, lig
standard,men de dro lyckliga och glada indi;
klimatet dr varmt och solen skiner och landet ir
underbart vackert.
Brasilien dr ett stort land. Det dr st6rre dn
U. S. A. och ungefdr lika stort som hela Europa
utan skandinaviska halvon. Innevinarantalet
uppgives till bortit 55 milj., si noga vet man
icke. Brasilien har kolossalaresurseri naturtillghngar av mhngahanda slag; svirigheterna och de dro stora - ligga i landets nuvarande
svaga ekonomi och bristen p6. transportmedel,
Den fdregiende regimen, med president
Vargas i spetsen,foretog en hel del olyckliga
Fttgdrderpi det ekonomiska omridet, som forde
landet ndra ruinens brant. Den brasilianska

Gdteborgs-Poslen 23 Jept,: Bland resenhrerna ombord. p;)
"Britannia", sont i gfrr liimnad.e Gdteborg, tnirktes bl. a. disPonent oclr lra IVilkand.er, Bo'fors. Disponent IYijkand.er bar
lbr aasiAt att undersiika ntarknaden fdr kralitetsstSl i Sydatnerika. Foto Niklassons Pressfoto. Giitebors.

Ett aa lirntaT.landrs rtord lagerhilsaid Rio de laneiroshamn.
Foto Arne Kikoier.

cruzeiron, som officiellt dnnu noteras i omkring
28 ore, torde i dagvara vdrd under 10 ore. Den
nuvarandepresidenten, CafEFilho, (som besokte
Bofors f.ot 3 hr sedansisom vicepresident)och
hans finansminister,Gudin, vilka bida jag fick
tillfiille sammantrdffa med, strdvanu allvadigt
efter att bringa ordning i statsfinanserna.
Brasiliens export utgores till 85 % av kaf.fe,
vilket givetvis dr en svaghet.Kaffepriset har nu
ett ir varit i sjunkande,vilket okar svirigheterna.
Sveriges mojlighet att exportera av sina .varor
till Brasilien dr helt beroendeav vhra inkop av
kaffe. Dirfor, kdre ldsare,kop mera brasilianskt
kaffe, si mycket som magen tal. Da kan Bofors
silia mera stil !
Vir representanti Brasilien, firman T. Jan6r,
ir utan tvivel den forndmstaoch stiirstasvenska
handelsfirman i landet, och jag blev helt overBot'orsstfrli Cia. T. landrs uilllllda lager i Rio de laneiro.
Foto Arne Kikoler.

tygad om, att vir representationddr ligger i de
allrabd,stahdnder. Firman har 800 anstillda och
har avdelningskontor pa 7 olika platser, det
storstai Sao Paulo. Firman sziljerkrigsmateriel
och kvalitetsstil endast frin Bofors, men har i
ovrigt ett mycket vittomfattande program och
en hel rad representationerfor svenskafirmor.
Den siljer handelsjirn och andra metaller frin
en mdngd producenter,bide inhemska och utlindska.
En dag besijkte jag det vilkdnda statliga jtunverket Volta Redonda,beld.getca 20Okm vdster
om Rio. Det har for ndnannde en kapacitet av
ca 550.000ton per ir, men h&IlerpL att utvidgas
till ca 800.000ton. Verket gjorde ett mycketgott
intryck. Det dr i sin helhet byggt av ameilkanarna, men skotes nu helt av brasilianare. Jarnmalmen ir inhemsk,men koksenfor masugnarna
framstdlles av 30 % egna stenkol (frin S:ta
Catarina,600 km s6derom Rio vid kusten) och
7o % importeradenordamerikanskakol.
Efter tre intressantaveckor i Brasilien fortsattevi till Argentina och desshuvudstadBuenos
Aires. Argentina d.r tiII arealenmindre dn r/s av
Brasilien och har omkring 18 milj. innevinare.
D'drravbo 3,5 milj. i BuenosAires. Huvudstaden
dr visserligenstorre dn Rio men gor ett mycket
lugnare,mera europeisktintryck. Ddr kunde man
tydligen aga en annan bil dn en Cadillac. En
neger dr ndstan lika sdllsynt ddr som i Stockholm, under det att i Brasilien huvuddelen av
befolkningen d,r fargad Staden ligger utbredd
pi sldtten vid La Plata-floden,bred si att man
kan tro det ir havet, men med ett brungult vatten, vars fdrg mdrkesminga mil ut till havs.Det
eir forrestenca 10 timmars gingtid for fartygen

frin flodmynningen upp till staden. Sldtten
strd.ckersig praktiskt taget som en pannkaka
tusentals kilometer mot vdster och soder bort
mot Andernas fj2illtoppar och grdnsentill Chile.
I Argentina ir det den svenskegeneralkonsuln
Fritz Brander med sin firma, Brander & Cia.,
som skoter om Bofors representation,ocksi.han
med den stora iran. Aven detta land har ekonomiska bekymmer, och med det sdtt, pi vilket
dnnu tyvdrr den mellanfolkliga handeln dr uppbyggd, i form av bilaterala handelsoverenskommelser, dr dven i Argentina, svensk export ytterligt besvdrlig.Den kan endastske genom utbyte
^v motsvarande import frin Argentina till
Sverige.Argentina sdljer till oss huvudsakligen
lantbruksprodukter,vete, majs, foderkakor, kott
och hudar. Sverigesimport av spannmil har numera som bekant ndstan upphort, och de argentinska produkterna ha si stigit i pris, att vi for
nirvarande ofta kopa vad vi behova billigare
f.rhn andra linder. Prisstegringen i Argentina
kan tillskrivas regeringensmetod att - for att
sikra sin majoritet - genom statliga ingripanden hoja ndringslivetslonekostnaderutcivervad
virldsmarknaden tilde vid.
Tillsammans med svenskeministern Ribbing,
Brander och major Bostrom mottogs ja.gen dag
I dretrtd rdningen at detta stitliga afliirspalats i Sao Paulo
ltar T. lanirs .ritt audelningshontor. Foto Arne Kikoler.

z6/10. President Cafi Filbo, Bra:ilien, n2otragerdisponent
E. lYijkander ocb generalAonsulT . Jan6r.Foto ur Sv.D. arkiv.

av presidentenPer6n.DZir bjods pi kaffe - det
fick vi ocksi hos president Caf6 Filho i Brasi
lien - och ddr fordes ett lingt och livligt samtal
pi spanska,ett sprik som jag tyvdn ejbeh2irskar.
Men besoketvar intressantd'ndh.
President Per6n dr en omstridd man och
isikterna om hans regim mycket delade.Att han
gjort mycket gott for de fattiga i samhillet stir
utom tvivel. Skolor, parker och offentliga badoch lekplatser vittna dirom. Men detta allt har
kostat mycket pengar, och ganska ofta har anlaggningarna byggts alltfor dyrt och prunkande.
Nu rider en kraftig inflation i landet, och dven
hd,r ar statenskassaganska tom. En argentinsk
pesovar fore kriget mera vird dn en krona. Den
noterasinnu officiellt i 3s dre, men dagsvdrdet
dr ca 21 6rc.
Overallt var vi kommo, bide i Brasilien och
Argentina, var det enbart en glddje att representera Bofors. Kunderna, bide de militira och de
civila, som kopt vira produkter, voro mycket
Iuloppet till hatnnen i Buenos Aires. B. Cronstedt foto.

Kri gsninisteriet byggnad. och Columbus-sratyni Buenos
Aires. B. Cronstedtfoto.

tillfredsstdllda. En god kvalitet och en god service av representanternaoch - icke minst - av
de Boforsare,som besoktdessalinder 6.tjdnstens
vagnar, har i.stadkommit deita. Och Boforsarna
hemma kunna ta sin stora del av dran, en god
produkt har levererats och hovliga och pipassliga brev ha skrivits. Mi vi ph allt sitt strdva
efter att i framtiden uppehilta och dn mer forkovra dessatvenne faktorer: kvalitet och service.
Vi blevo utomordentligt vZil och vdnligi mottagna. S2irskilt bora ddrvid nd.mnasde argentinska officerare med fruar, vilka kortare eller
liingre tider legat i Bofors. Niir jag hiir, och pi
andra stillen, anvinder ordet vi, hdnger det ihop
pi. foljande sdtt: Jag hade min fru med mig pi
resan, och en vecka efter vir ankomst till Rio
intrdffade flygledes ddr major Bostrcim, dvenledes med fru. Att fruarna voro med visade sig
vdlbetdnkt, sdrskilt i Argentina, ddr deras vdnskap med de argentinskaf. d. Boforsofficerarnas
fruar och familjer otvivelaktigt i hog grad okade
den vinskapliga och intima kontakten med
officemna. Major och fru Bostrom dro forresten
vilkeinda och uppskattade frin sina minga resor
for Bofors rdkning i samtliga sydamerikanska
ldnder.
Ndr vi tvi slutligen vdnde hemit frin Buenos
Aires, fortsatte Bostroms till <ivriga ldnder d2irnere; de komma vdl iter i mars.
En dag besoktemin fru och jag med Brander
och Eker6n (f. d. Boforsare) Azirl, ddr Nobelkrut bygger en krutfabrik, som nu snart dr fd.rdig. Dnr traffade vi tvi svenskamontorer fri.n
Bjorkborn, Malmberg och Persson,som hollo pi
med det elektriska montaget. De voro belitna
och krya, likasi fru Malmberg med sina barn,
som damernabesokte.De syntesocksi trivas gott
i den en smula frdmmandeomgivningen.

t_

I Challaco, ett oljefilt i en sandokeni sodra
Argentina, arbetade tvi. Nohabmontorer.
Jag
hade hoppatskunna besokadem, men det visadi
sig vara for iingt, mer dn 36 timmar i ett diligt
tig. Men jag vill uttala mitt tack och min biundran for deras a,rbeteunder, som jag forstir,
besvdrliga forhillanden. De voro herrar Tuter
och Karlsson.
Under resanbegagnade jag tillfdllet att hdlsa
pa {. andra bolagets representanter, som jag
kunde ni. Silunda tdf.fade jag i Lissabonheri
Afra, i Montevideo, IJragaay, generalkonsul
Pilsson, i Barcelona herr Schroder,som siljer
virt stil i Spanien, och slutligen i Milano herr
Dall'Ara, chef for virt italienska dotterbolag.
Nohab representeras
i Brasilien av Jan6r ochi
Argentina dels av Brander, dels av SKF:s ddrvarande representation. Det var naturligt, att
dven Nohabs problem diskuterades.Det finnes
tvl, av Nohabs produkter, som borde ha en given
marknad i dessaldnder: vattenturbineroch stationdra kraftaggregat for generering av elektrisk
kraft; m6jligen ocksi i framtiden diesellok.Men
helt natudigt ir dven hdr den nuvarande bristen
pi svensk valuta ett svirt hinder for affdrerna.
Lit oss hoppas, att multilaterala handelsforbindelser runt hela vd.rlden snart iter kunna
skapas och att tullskrankor och andra hinder
avldgsnasfor vdrldshandeln.Svenskindustri ir
dock huvudsakligenhinvisad till export.

Asado bos konzmenddrLopez i Azul tilhanznnns med ndgra aa
aiinnernafrin den forna honzmissioneni Bofors. H. Eket6n foto.

YAD HANDD UNDBR AR T964?
En krdnikll-

i ord, och bild

JANUARI
Viid.erlekenganska nonnal. Nederbord.sruiingden
80 mm och snddjupet
omkring 40 cm frdn den 21. Liigsta
temp. - 24,2 uppmittes den 25. Medeltemperaturkl. to.oO- 7,0,
1. vid irets inging hade "vhra'' stdder nedanst&endeinvhnarantal:
Karlskoga
32.972
Trollhdttan
25.862
Sodertzilje
27.L36
Tidaholm
6.099
Bromma
84.847
Stockholm
..... 76g.4j2
Antalet anstillda vid de olika koncernforetagen var vid irsskiftet t953-I954:
B o f o r s v e r k e n. . . . . .
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken
uvA
\Tedaverken

Timavl.

Nlingvl.

4.167
1.319
7.565
395
208
)70

1.831
443
456
59
75
L42

Summa

6.399
7.762
2.02r
454
283
512
7L.430

Infor det nya S:.etintervjuadesi dagspressen en rad industrichefer,bl. a. disponent\Vijkander. Utsikterna for 1954 bedomdes sisom
goda for skogsindustri,mindre goda for jarnbruk och verkstdder, definitivt forsdmrade for
sj6fart och textil. For stilverken ir importtullarna i de linder, till vilka Sverige sdljer kvalitetsstil, ett mycket stort problem.
Trollhdtteindustriernamotsigo I9j4 med
optimism och goda forhoppningar enligt en
rundfriga, som pressengjorde. Direktor Odelberg omtalade bl. a., att Nohab skulle beh6va
anstdlla mhnga yrkesarbetare till for att klara
den starkt okade produktionen.
Infor irsskiftet interviuadesdirektor Sven
G. Lind, Wedaverken,som bl. a. dh ndmnde,att
\Wedaverken dmnar soka fi iging tillverkning
av ytterligare egna fardigfabikat och oka manufaktureringen for att f3. jdmnarc sysselsdttning.
Avtatet mellan UVA och SRM (Svenska
Rotor Maskinaktiebolaget, f. d. Ljungstroms
Angturbin) trddde i kraft. UVA skall pfi.licens
tillverka och forsdlja SRM-hydraulvdxlar och

5

liknande for lok- och annan rullande jdnvd.gsmateriel.
Fartbegrdnsningfor alla motorfordon, till
4o kmf tim., genom Kadskoga infordes och blev
givetvis foremil for mycken diskussion och
kritik. - Resultatet visade sig efter nhgra mLnader, dh antalet trafikolyckor sjonk till ndrmare
Ys. Senarepi iret steg siffran nigot, men holl
sig dock vid ca 50 %.
Jourtjdnst f.or lakarna infordes i Karlskovilket
innebar, att iven personalen vid
Ba,
AB Bofors fick soka jourhavandeldkare i stiillet
fdr att sisom tidigare soka bruksldkama.
2. Blev en ffidag for alla anstdllda vid koncernen, eftersom det var en lordag, inktdmd
mellan Nyirsdagen och sondagen efter Nyir.
4. Projekteringen f6r den nya strdckningen
av riksvdgen Stockholm-Orebro-KarlskogaKarlstad-Norge pigick for strdckan Klunkhyttan-Villingsberg-Immetorp.
Goda utsikter
finns for att bygget skall kunna piborjas under
medio av fu r95i.
7. Medaljer faller icke bara pL de boforsanstdllda, utan dven p3. andra, oss ndrst&endepersoner. Denna dag erholl kanslibitrddet Svea
Gronlund pi Bofors postkontor guldmedalj for
Nit och redlighet i rikets tjdnst.
7-9. Vid Nohab anordnadesen kurs betr.
dieselelektriskalok for maskiningenjorerm. fl.
vid SJ.I kursen deltogo ett 30-tal ingenjorer.
8. Bofors Ungdomsgird hade kursprogrammet klart for vi.rterminen.Forutom de "vanliga"
kurserna,bjods bl. a. kurser i hembygdskunskap
och figelkdnnedom.
9. F6rste provinsialldkareT. Sandqvistgjorde i sin inspektionsrapport grava anm,irkningar
gentemot Karlskogas "bedrdvliga" avloppsforhillanden, Mockelns fororening, badplatsernas
placeringo. s. v. Stadensstyrandeldto inte dessa
anmdrkningar f.orbliva oemotsagda.
12. Som ett led i Nobelkruts strdvandenatt
minska sensationsskriveriernaomkring varje
olycksheindelsesoktes kontakt med de storre
tidningarna. Denna dag publicerade Dagens
Nyheter en ling artikel under rubriken "Kontrasternasindustri".

salentill sistaplats var fylld av veteraner,aktiva
fackforeningspampar, inbjudna och hedersgister. BrukstjdnstemanGunnar Berggren ldste en
prolog, redaktor Elof Ericson gav en intressant
historik, statsministerTage Erlander hogtidstalade och en hel rad av gratulanter framforde
gi.vor och lyckiinskningar.Sirskilt hylladesKarlskogas forste socialdemokratiskeriksdagsman
Edv. Uddenberg. (Senarep3.fuet avliden.)
7/1. Deltagarna i d.ietelkursen samlade atanl6r ForsAningsbyggnaden. Nohabfoto.

17. PAMetalls forsta avdelningsmotei Bofors
talade forbundsordforanden Arne Geijer om
aktuella f.ackliga problem - siv2il internationella som lokala.

13. Julen darisadesut till tonerna av Bofors
musikkir och den stora julgranen sldcktes.

19. Stattade TBV:s forsta studiecirkel vid
Tidaholmsverken i dmnet "Foretaget - Samhdllet".
Stor civil stilfdrsdljningskonferensi Bofors, till vilken chefer och chefstjeinstemdnvid
Sveriges forsta "ldttladugird" av plast
samtliga forsdljningskontor i Sverige samt de
och aluminium presenteradesi rikspressen.Lanordiska representanterna
kallats.
dugirden nr byggd hos broderna Martin och Erik
Ekman
i Vzisby,Lista, ndra Eskilstuna,och proVid Nobelkrut borjade en kurs i "Arbetsjekterad
av LantbruksstyrelsensByggnadsbyri.
studier och arbetsvdrdering"i Foreldsningssalen
Bonowell har anvdntsi alla fonster. Ladugirden
iZl5. OveringenjorKjell Str6mberg,Bofors,och
har
byggts pi rekordtid och bjuder mycken trevdirektorsass.L. E. Vos, SAF, Allminna Grupnad
si.vdl for "invinarna" som for agana.
pen, foreldste.
14. Nohab fick byggnadstillstind for uppforande av ett nytt marketenteri i kv. Gullriset i
Trollhdttan.
15. Tidskriften ALLT inneholl ett ldngre reportage i ord och bild om "Krutdurken Bofors".
Referatet var betydligt lugnare utformat d.nden
annons,varmed tidskriften lockade till losnummerkop.
16. Karlskogasocialdemokratiska
arbetarkommun 50-irsjubileradepi Folkets Hus, ddr fest-

21. Trdtof.flor med "inbyggd" plht-tlrhatta ar
en boforskonstruktionpi skyddsomri.det,somnu
vinner stor spridning. Fabrikor Kjell Nilsson,
Karlskoga, tillverkar 1000-talspar om iret.
22. Tidaholms arbetarekommun firade sitt
5O-irsjubileumunder stora hogtidligheter. Statsminister Erlander hogtidstalade och hyllade
pionjdrer och veteraner.
24. Frufridagen respekteradesfoga av medlemmarna i Kadskoga Amatorfiskeftirening, av
29/1.8

9/1. Byggdelarna till "elementhusen" uppstdllda ldre monteringen. (Se aidare I april.) Bofotsfoto Tillman.

st. 10,5 cnt haubitser n/10 B fdr tuensAaarmin uppprousAiutningar pi Bofor.r skiafinh. Bofotsfoto

stdllda ldr
Tillman.

28/ 1 . A/l/ S " Lont.bardia" pi proutar i GtillebaAten . Nohabf oto.

l8/ t. Arbetarhonrntutten.r 5o-irs jubileunt i Kul.rhoga. Pd
lrdrn.rta biinlzen ord.'f6randen Gustal Karl.rson, statsm)nisler
T. Erlander :antt ldrre rih.rdag.rmanE. Uddenberg ned {ru.
Foto R. Tilander.
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vilka ett 40-tal samlades pi Alkvettern vid
Lunnedet for att tdvla om klubbmisterskapoch
SM-uttagning. Segrarenfick upp en gddJa pi
2,5 hekto! !
26. Stockholms-Tidningen
publiceradeenlingre artikel, "Pansar och betong ger Nobelkrut
katastrofskydd", i nyssndmnda informationsserie.
Flertalet av Nobelkruts viktigare lacknitrocellulosakunderdeltogo i ett mijte av goodwill-karaktzir i Bofors. Motet blev mycket resultatrikt.
27. "Huset Bonnier skall konkurreramed Bofors - ny ammunitionsfabrik" kunde man lesa
i Aftonbladet. Artikeln g2illdeen nystartadliten
fabrik i Lindesberg, "Liab", som bl. a. skall
pressakroppar for laddning av granater.Styrelsens ordforande, bokforldggare Kaj Bonnier,
reduceradedet hela till rimliga proportioner.
28. Bofors licensavtal med Kongsbergs Vipenfabrikk om tillverkning av reservdelarm. m.
till gamla 4O'.anndmndesi en proposition framlagd av norska regeringen.
Folkets Hus A-sal "invigdes" som konsertsal och fick goda lovord av solisten, den
beromdepianisten Hans Leygraf.
SvenskaLloyds nya motorfartyg "Lombardia" gick provtur frhn Gdvle Varv. Huvudmaskineriethar Nohab levererat.
29. Jarnverksforeningen sammantreidde pe
Rikssaleni Orebro i sambandmed Hindersmds7

san. Ordforanden, disponent$(ahlstrom, Hdllefors, varsladeom minskadeorder for jirnbruken.
Pi BergshanteringensV;inners mote diskuterades nyare valsverksteknik.
31. Tidaholmsverkensmanskor holl en konsert pi Sagabio.Fullt hus och tacksammaihorare. Konsertengick i Resosregi.
Svenska statens nya isbrytare "Thule",
byggd pi. Flottans varv i Karlskrona, levererades. Biten d,r bl. a. f6rsedd med 3 st. S-cyl.
Nohab-Polardieselmotorer, varderapi 1.680hk.
Nigra veckor senare i februari fick "Thule"
prova sina krafter mot Vdsterhavetspackisar.
Industrias januarinummer inneholl i se"Exporten
rien
i bild" en ling och mycket
vackert illustrerad artikel, sign. Sture Mattsson,
om Nohab.
I hird kamn med utl'indska firmor fick
ASEA Vattenfallsstyrelsens
bestdllningpi de tre
generatorernaoch Nohab de tre Francis-turbinerna till Stornorrforsens kraftverk. Vardera
turbinaggregatetblir pi rao.ooo hk och ddrmed
de storstaav sitt slag i vdrlden.
Bofors nya broschyr "BONOPLEX", in'
nehillande anvisningarom anvdndning och bearbetningm. m. av akrylglaset,uppmdrksammades i fackpressen.
lan. Den 28 nt ldnga ladugfr.rden a1t plast och liittmetall
Vdsb),. Sallstedt Bildbyrl, Stockholm, foto.

aid

lli.Ji-x.'-:.iii=1il=,..

UVA:s nya aerAstadslllgel
Foto E. Peedu.

ned

parkeringsplatsen

lramt'6r.

I'DBRUARI
Sntidiup_et-kom
att h,ilta sig omkring
40 cm hela mdnaden for oh ,id *inadssAiftetr)katiil 55 cm. Med.eltem_
peraturen fdrhdllandeuis ld.g, _ 8,0
kl. lo.oo, och kuicksiluret iormddde
inte en endagd.ngstiga ouer'T-strecket.
1. Arkitekt Gustaf Lettstrom talade i radio
om plasthus. Hans foredrag, vackert illustrerat
med fotografier av Bonoplex i foredragshilla_
rens egen villa vid Skoldnora Kungsgi.rd norr
om Stockholm,publiceradessenarei ';H-ordeNi',.
Minaden gick i bridgetdvlingarnastecken,
Den L:a koradesbdstakorp-paretvid en tdvling
pi Folkets Hus. Det blev n. TorstensonE. Svensson.Samtidigt pigick Karlskoga Tid_
nings och Bofors Rridgesdllskaps t2ivlingar pi
Stadshotellet.I finalen, den 14:i, blev dJt dul_
bel Degerforstriumf.
Det forsta av de fyra dieselelektriska
Nohab-GM-loken for De Danske Statsbaner
(DSB) levereradesfrin Nohab. Den 6 februari
passeradeloket Goteborg, ddr det mycket upp_
mdrksammades, och anldnde f<iljande dag iiit
Danmark for leveransprov m. m. An storre blev
publiciteten i den danska pressen,varom nigra
rubriker mi vittna: "Kaempelokomotiv - Din_
mark modtog i gaar Europas mest moderne
Lokomotiv - En revolution- i De danske Stats_
baners Lokomotivtieneste
Fra larmende
* DSB
til
stramlinet
El-Gigant
_!gyl"og"
Vidundret" osv.
Nair. de prelimindra siffrorna for olycks_
" .?
fallsstatistiken
inom industrien publicerades.vi_
sade det sig inyo, att Bofors ,rrrd., 1953 had,e
den ldgsta olycksfallsfrekvensen. Ett resultat
som nitts genom helhjdrtat samarbete mellan
alla pafier.
3. Vid Karlskoga Hdradsrdtt botfiiltdes en
Bjorkbornsanstdlld for att han - i trots av foto_

3/2. Herrar Einar .A,hdersson och Sten Dahlquist nzot p.tret
Hlelting-lY
iAstrand under bridgertialingen. Foto S. Sch6nning.

graferingsforbudet - silt fotografier av den
krutpress,som sprdngdesi nov. i953.
5. Strax efter kl. 09.00 intrdffade en explosion i ett presshus,NU3B vid Nobelkrut, vaivid
pressareE. E. Eriksson si svirt brinnskadades,
att han ej kunde overleva. Hans arbetskamrat,
Elov Karlsson-Tell, blev chockskadad.De ma_
teriella skadornablev relativt obetydliqa. Orsa_
ken torde havarit friktion i pressverktig"r,rorn
antd"ntlyssatsen,som endasi vigde g15 gram.
Samma arbetsoperationhar utfoits i sdkert
30
d.r utan olyckshindelser.
7. Bjorkborns Fackforening anslog pi i.rs_
motet 16.000:- kronor till Folkets gus. nhnd
beslutenmi for dvrigt ndmnas, att antaler sty_
relseledamoterokades frin 7 till 9.
13/2. En glad ocb lacA_ranrgiuare ocb en dito
n2orragare,
direAtdr lYablsteen i)aerliimnar
t'dlod pris i skyddsprinda_
lingen, grapp B, titl Elubbordfr)randen i
W,
Nib EArnan.
Boforsfoto Falk.

Mars. Isbrltaren "Thale" pfiaar sina Nohabkralter mot haasisen ocb bjiilper sjdf arten in till Gbteborg, Nohabfoto.

9/2. Exteridr au kristalliseringsaudelningen uid hexogenfabriken, som f|rstdrd.es den 15/9. Boforsfoto Tillman.

utan tvekan mest rafflan8. Ishockeyseriens
de match i div. I sDeladesmellan Boforskamraterna och Surahammar.Bofors klarade sig f. o.
bra i serienoch stannadepe 3:e plats efter Djurgirden och Sodertdlje.
12. ProfessorOtte Skold avslutadesitt arbete
att dekorera ett "avskedsrum" pi. Karolinska
Sjukhuset.For forsta gingen i Sverigeanvdnde
han sig ddrvid av plastfdrger frhn Bofors.
14. Nu var i.rets pimpeltdvling mellan Kristinehamn och Karlskoga i Klittorpsviken. 82
karlskogafiskarestillde upp, men segerngick till
Kristinehamn, dir bdsteman fick t4 abborrpinnar pi tillsammans1,3 kg.
15. Metalls avd. 172, Trollhittan, h6ll i.rsmote. Verksamhetsberdttelsen
talade om god arbetstillging och forhoppningar om ytterligare
15/2. Arnatdrdstuonolnernd. blggd.e sjiilua sina teleskop. Hiir
slipa ingenji)r G. Karlsson, KKF,. och herr Tore Lindberg,
Parhf)rualtningen, linser. S. Schiinning foto.

framsteg for stadens industrier. De tre stora
industrierna, Nohab, Saaboch Flygmotor, dominerar avd. med resp. 7.362, 964 och 918 medlemmar.
Amatorastronomi dr en ny hobby i Karlskoga
teleskopenha de flesta stjdrnskidarna
byggt pi en TBV-kurs pi Bofors ungdomsgird
med god hjnlp av optiker H. Torvang och dr J.
Kiihne, Nobelkrut. Ingenjor Gosta Karlsson,
KKF, var kursledare.
19. LandshovdingPer \Westling,Kristianstad,
forordnades i dagens konselj som sdrskild forlikningsmani avtalstvistenmellan SAF och DFF
om nytt kollektivavtal for Bofors Nobelkrut.
20. Vid Tidaholmsverkenfingo ett }-tal arbetare varsel om permittering pi grund av arbetsbrist pi. Ammunitionsverkstaden.
21. Metalls avd. 76, Bofors, hade irsmote.
Kassanomslot icke mindre an I,6 milj. kr. Till
FolketsHus har, genom uttaxering av 25 ore per
man och vecka, anslagitsca 43.00o:- kr.
25. Fastighetsnlmndeni Karlskoga foreslog,
att staden av AB Bofors forvdrvade viss gatumark pi Carls-Abyomrfi.det.
Forra iret overtogs
vatten- och avloppsndteti samma stadsdel for
90.000:- kr.
28. 21 larlingar frin Bofors Industriskola,
med ingenjor Helling och assistentSundstrom
som ledare, gjorde en 10 dagars fjdllresa till
Storulvistugan. Fint vdder och hdrlig skidterrdng gjorde resantill en stor upplevelse.
Yttedigare en byggnadsetapppi Skrantaomridet stod fdrdig, och 19 hyresgdsterkunde
flytta in. Det forsta av Stiftelsen Boforsgirdars
tre hyreshus i kv. Kyrkoherden pi. Carls Aby
med 36 ldgenheter,blev ocksi inflyttningsklart.

.:',i ll3
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4/3. Dubbeltornet pd sin plats. Eldr\ren sAola si snziningont
placeras i den srora |ppningen. \)filton-Fiienoord foto.

H

Tidskriften Teknikens Vdrtd nr 3 inneholl
en vilskriven artikel om den gamla 4o-an."Vupnet som rdddade britterna vid Dunkerq,re och
som gav Bofors vdrldsrykte'

MARS
Mi.nad.ens lfigsta tenxperatu( endast
- 13,5 ocb den hogsta -t 13,2 uppmktt den 22 resp. 24. I durigt inga
markanta t ernp eraturt opp ar i.t ndgondera hillet utan ornkring 0 grader
nistan hela minaden. V interns storsta
snddjup,67 cnt, upprnArtesden 5 ocb
sji)nk ld.ngsamttill 44 cm den 31.
1. Ldnsstyrelseni Mariestad tillstyrkte hos
Kungl. Maj:t, att Briaredsstiftelsenfir gi. upp i
Storonastiftelsen,samtidigt som desstillgingar
pi omkring 26.000:- kr. overforas till sistndmnda stiftelse. Ldnsstyrelseni Orebro hade
for sin del tillstyrkt vissa nodvdndiga dndringar
av Storonastiftelsens
stadgar.P6.detta sdtt kommo Tidaholmsverksarbetarna till Stor<in.
En ny magnesiumlegering,ZTI, av mevvarmhillfast typ, speciellt avseddfor detaljer i
flygplan av modern typ, borjade anvdndas vid
$Tedaverken. I legeringen ingir bl. a. magneMars. DireAtiir Odelberg z,id DSB-loket pfr Mellerds srailon
under prouk)rningarna.M. Z. Chushtaifoto.
!@.ri$ iqr,tr!!q
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4/3. 12 cm dubbeltornet lyfts ombod. pd d.en hotlcind:Aa jagaren aid uaraet i Scbiedam. V/ilton-Fijenoord foto.

sium, zirkonium och thorium. Tillverkningen
sker pi licens fr6.n Magnesium Elektron Ltd.
4. Det forsta L2 cm dubbeltornetlyftes ombord pi en av de holldndska jagarna, som eiro
under byggnadhos \Tilton-Fijenoord, Schiedam.
Radiofysiska institutionen och yrkesmedi
cinska avd. vid Karolinska sjukhuslt utvalde
bl. a. Karlskoga for en landsomfattandestrilningsundersokning.
AB Bofors overldmnadeen av de kvarstiende barackernavid Svartismedjan till Svarti
lottakir, att anvdndastill lottalokal.
5. "Snoberedskapen",
bide bolagetsoch stadens, kritiseradesman och man emellan och i
spalterna. Snomassornaunder vintern pressade
bl. a. ihop ett cykelsrdllvid Bruksporten.
10. Representanterfor olika organisationer,
politiska och kulturella, samladespt stadsbiblio_

10

r,i

M

tekets studiehemfor att diskutera bildandet av
ett "Folkrorelsernasarkiv" i Karlskoga. Ldmpliga lokaler finns i Folkets Hus och stadsfullmdktige har anslagit medel till inventarier och
utrustning.
10. MHF inbjod till filmforestdllning av
modernaste slag enligt amerikansk id6, s. k.
"Drive-In-Bio" pi Karlskoga torg. Trafik- och
sdkerhetsfilmervisades.

ffi

ffi

12. Karlskogapolisen fick "sabotagelarm"
frin Nobelkrut, dir man sett en mystisk figur
smygaomkring. Vederborandeinfi.ngadessnabbt
och visade sig vara en iventyrlig 14-iring, som
velat stjdla krut for pyrotekniskaexperiment.
14. Kadskoga Tidning och Degerfors Tidning inbjod till maskinskrivningstdvlingpi KPL.
Tdvlingen ingick som ett led i SM och Dagens
Nyheters stora rikstdvling. 17 snabbfingrade
damer och 1 dito "skrivmaskinist" deltogo. Den
f.orelagdatexten var himtad ur en av Sigfrid
Siwertz romaner. Segrarinnanblev froken Gullan Jansson,DS, Bofors. Fru Sara Davidsson,
EFM, segradei volontdrklassen,och froken Birgit Edfast, dven pi EFM, fick forsta pris i
sikerhet.
16. BjorkbornsHandelsforeningholl irsmote,
Omsdttningen stiger for varje ir och var 7953
ca 1,I mili. kr. Medlemsantaletokar ocksi och
ar nu > /5.
24/3. SkMdsonbudet Allan Reinhold.sson,NVF, tachar direAttu lVahlqaist ldr priterna i 1953 irs SAyddspristdalan p3
Cent r aI a Sk 1d.d.rh om n i t t 6n s sam ntanrilid e i N o beI kr u, Bof orsfoto T'illman.

ende nanlige deltagare omgiten
14/ 3. Srtriuma.skinstiiulingens
au en skdn bakett, Pri.rlugtrinnorna slnas Jotn nr 7, 10
(skyndl ocb 13frfin rAn:ter. Foto S. Schiinning.

Guldmedallentill Tidaholms biste idrottsman 1953 tilldelades orienterarenLage Johansson, Sisu.
19. Influensan hdrjade svirt pi boforskontoret alltsedanslutet av febr. och ca 2OOfall, de
flesta lyckligtvis lindriga, rapporteradestill dr
Johansson.Epidemin gick dock pi retur allteftersom virvidret borjade.
20. Ji,rnvd.gsstyrelsen
bestdllde 2 ellok av en
helt ny typ, s. k. Rapidlok, med en hogstahastighet av 150km/tim, hos ASEA och Nohab. Loken
skola leverens 1955.
21. Metalls avd. 76 hade till minadsmotet
dven inbjudit medlemmarnas fraar for att dessa
skulle fi se och hora, hur deras dkta min ordnade med fackforeningen. Minga fraar hade
ocksi horsammatinbjudan.
22-25. Stot "ammunitionsuppvisning" pit
Skjutfiltet. Ett 80-tal representanterfrin 18
ldnder hade inbjudits for att studeraprovskjutningar med olika slags ammunition av Bofors
senastekonstruktioner.
23/3.

I sanband nzed upptt)sningsskiatningarna ordnad.e
RekJtnardelningen en aacker ocb in.rtruktit utstd/lning au
olika .rlag.r ammanitionselfehter p'i sAjutliihet. Boforsfoto

Tillman.

ry##Tq
:
".

;9"q

,d9r : :
r s e st ;: i

; "q s

SIBr:

.

-11' -*4{j
;.:a'ttEnia@g

*"$;

olt.€l$'€
il

::L:ql:9rtr?]

t*ffti'

:,lnlsr

3d

r; i.rb)lo

9.9@&

:

: 11.'l;t
4 t e; ; ; q4g'sFl

ffi88

;r gtI'qld,isr6'i-€l

;i ilii,6

q
air!ira"4.@lel
6.0:9l1o,f€,@
r r4q+
s:d
6rO

rt
,".;,;i;
U€OOle]g

; idldg.i€9i$
n.i.6ifdioie

aaL6iFl6.ti
4 a s ! , : ,i J

s; q9 4 ! r ! l
?dlididietAAi6|C i

23/3. SlkAt4nnigaherar fuLn aud. KM och K.itIT aoro tiirdar
oid uppuisningen,Kdpren Grill t, h, led.deen grttpp. Framfdr
stolpen t. !. itAt iirer.rte Jentzen,KAFT. Boforsfoto Tillman.

23. Bofinken rapporteradesvara kommen till
Vdstansjo,och en Citronfj2iril varsladeocksi om
mildare vindar.
26. De tre stora fackfdreningarna vid Bofors
och Bjorkborn bjodo "sina" pensiondrer pi en
trevlig fest pi Stadsteatern.Herr Karl Hansson
hdlsadevilkommen och talade nigot om pensiondrernas problem. Senare blev det Idttare program med sing, musik, film och kaffe.
30. Riksdagsman Axel Jansson i Hdllefors,
tog upp Gyttorps- och Bofors- (Nobelkruts)olyckoma i en s. k. enkel friga till socialminister
Striing. T frlgan berordes risken for explosionsolyckor inom sprdngdmnesindustrin samt foreslogs, att arbetstidsutredningenskulle undersoka
mojligheten av kortare arbetstid.
31. Sista dagen att kopa starkvaror innan
prishojningen blev det ko. Mlnga gjorde "bokslut" och ansigo sig ha "foftjdnat" stora pengar.
De sista ldgenheterna i Karlsko ga Bostads AB fastighet i kv. Spinnrocken voro fdrdiga. Denna etapp har omfattat 81 ligenheter.

APRII,
Mdnad.en uar ouanligt nederbdrd;fattig, endast 24,3 im appmiittes.
Fri.n den 10 f orekom snri endast
fliickuis, ocb forst d.en29 hade sndtiicket fdrsuunnit helt. Temperaturkuraan kom att fd. ett iinnu Tlackare
utseend.e in f dregi.ende md.nad;.
Max,- och min.-tenzp.uar + 11,4
resp.- 6,5 och medeltenzp.kl. tO.Oo
+ 3,j.
23/3. Efter aarfe protsAjutning bleu det lialiga ditAussioner
o nt Ari n g mdlen. Boforsfoto Tillman.

29/3. Colombias jordbruLsministery brigadgeneral Chary, besdkte Bofors och studerade bl. a. bergskanoner. Fr. u. Aapten
Sahlin, general Chary, ingenjdr Kylberg, maior Bostri)m, artilleridiredtiir af Klint, statssekreterale Tobar och seLreterare
Craf oord, UD. Boforsfoto Tillman.
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4/4. De agerande pE scenen uoro lika roade som p*btiken
salongen under Hyland-Aarusellen. S. Schijnnins foto.
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8/4. Tan au de nya enlatn)ljs "elententhusen" pit StacAfallet.
Boforsfoto Tillman.

ll::
Ei!

::ru
8/4. Bof ors reuisorer, jkgmiistare Wigeliu: t. ls. och rcutsor
Boblin i nzitten, studerade med intresse de nya "elementhusen" p3 StacAfallet. Ingenjiir Vihing:son, aad. B, t. a. Boforstoto I rllman.

2. SvenskaEkonomforeningenanordnadeen
tredagarskursi foretagsekonomii Orebro. KursenoPPnadesav Handelskammarens
ordforande,
disponent\Tijkander. Aven Bofors besoktes,ddr
kamrer Henning talade om bolagetsverksamhet
och redovisningssystem.
4. KIF anordnadeett s. k. karusellprogram
i Stadsteaternmed Lennart Hyland som konferencier.Lokala form&gor gjorde denna karusell
bdttre och roligare dn Radiotjeinstspistods det I
7. Det tredje och sista av aggregateni Storfinnforsens kraftstation i Faxdlven, tillhorigt
Kringede AB, i vilket AB Bofors dr delintressent, korde i drift, varigenom Bofors erholl ett
tillskott ph ytterligare 2.000 k\7 dygnskraft.
8. Tre nya enplansvillor pi Stackfallet,uppf6rda pi rekordtid av AB Elementhus,Mockfjdrd, demonstreradesfor representanter for
Boforsbolaget,staden och pressen.Varje villa
inneholl 4 rum och kok med en fin planlosning,
allt pi en yta av 100 kvm. "Blockhusmetoden"
innebdrmycket lhgabyggnadskostnader,
nir den
vdl d.r fardig for full produktion.
12. Bofors och Bjorkborns arbetsledareforening, som forvaltar semesterhemmetBlinis,
beslot att rationalisera namnet till "Blindsforeningen". F. o. har ingen dndring skett i
foreningenshogst vdllovliga syften.
IJ

Apill.

M;nililAggare iiro rcbusta och sjddugliga fafiyg.
fr&n Marinens ptessdetali.

Foto

29/4. Stig Karlsson ocb Torsten Axelsson ladda en aa Kustartilleriets 15 cm pjdser uid zonrdrsuppuisningarnapA SAillingaryds :Alufidlt. Foto frin Marinens pressdetalj.

M. Pe Orlogsvarvet i Stockholm gamla
Galirvar.vet
sjosattes tvt. minutliggare,
MUL 14 och MUL 15, varderaph Z3Oton, till
Kustartilleriet. Nohab levereradehuvudmaskineriet och Bofors kanonerna.
15. Sedan ldkarnas jourtjiinst phgFLtt1 kvartal och detta t. o. m. under en ilsken ifluensaepidemi, konstateradede 6 tjiinsteldkarna, att
jourtjzinstenvar "ett hirt jobb", dir man tvinsadestill maximala anstrdngningarpE ett minimim
av scimn.Annars voro erfarenheternaqoda och
tjZinstgoringen ansigs vara relativt luin sedan
influensan gitt over.
17. The PharmaceuticalJournal, Storbritanniens ledande tidskrift i detta fack. publicerade
en artikel om Bofors Nobelkruts tillverknins
av ldkemedel.
Svenska Dagbladet inneholl en ldngre
"good-will"-artikel om Nobelkrut. "Farlis 1ndustri bittre dn sitt rykte."
En notis i bl. a. SvenskaDasbladet. att
bolagsledningen vid Nobelkrut aur|rit de kvinnliga arbetarna att bdra nylonunderklider pi
grund av risken f6r gnistbildning genom statisk
elektricitet, citerades t. o. m. i de utldndska
tidningarna.
20-25. Civilforsvarspersonal,lottor, hemvdrn, bilkirister, luftvirnsforband och ca 1.500
man ur Lv 1 och I 3 m. m. deltog i en stort upplagd luftforsvarsovning omkring Karlskoga oih
Bofors. De olika dagarna bjod pi realistiska
civningar, flera flyganfall med plan ur F 6, F 7,
F 11 och F 79, anfall av markstridstruppero. s. v.
Vissa ovningar kunde beski.das,bl. a. tllning av
napalbomber pi Flygfdlret och utldggning av
dimridier. Hemvdrnet fick blixtlarm *t klarade
sina uppgifter finfint. Ovededare var generalmajor Salander,V. milo, och ovningarnafolfdes
av representanterfor ldnsstyrelsen,flygvapnet.
civilforsvaretm. fl.
25/4. Napalbotnber filldes i)rer Flyglilltet. Foto S. Schtjnning.

24/4. Radarmasten fratnl6r Bolors Herrgfrrd atgjorde
eu
mardant nzen ingalunda aacheu inslag i trad:bilien
under
ci ui lf i)r saarsd uni n gen. Bof otsf oto Tillman.

22. PA 10 5.r har Bofors olycksfallsfrekvens
sjunkit 67 % sadeyrkesinspektdrI.
Jdderstromi
sin irsrappori till Arbetarskyddsstyrelsen,
dir
f. o. bolagets sdkerhetstjinst ndmndes sisom
exemplarisk.
25. Det absolutsdkrastevirtecknet intrdffade
for Kadskoga: Mockeln krdngde av sig ispansaret och vl.gorna slogo iter mot stranden.
21/4. Lotta Silirds Aollegor au ntodell 1954 sA6ne nzed den
iiran fdrpliignadstjAnsten under dan)ngarna. Foto S. Sch6nning.

26/4. Deltagarna i d.ieselAonlerensenbe:frgo ochsd aerkstdd.ernaoch siirsAilt nonteringsarbetet i dieselballen. Nohabfoto.

25/4. Rdd.a Kors- och SiuAt)Ardspelronalens6t,ningar ficA en
realistisk prhgel under "Karl:Aoga-ArigeJ". Foto S. Sch6nning.

24. Trandans pa gardenamellan Kdllmo och
Gdllerisen var en ny varsensationfor Karlskoga.
26. PeKarlskoga Bergslagstekniskaforenings
irsmote talade civilingenjor S. Hdhnel, Vin- &
Spritcentralen,om tillverkning av olika spritdrycker och likorer m. m. Foredragethade intet
sambandmed prishojningenden 1 april och gav
heller inga tips for egna ev. fiirsok, men ddremot
myckenoch intressantkulturhistoria.
Det mellersta av de nya husen pi Carls
Aby, med 12 ldgenheter,Yar fdrdigt.
26/4. Direktdr Od.elberg och generaldirektbr Uprnarh pratar
dieselmotorer nred. bl. a. ingenjbr Slala Pd inlornationskonf erensen'.Nohabfoto.

26-27. Vid Nohab holls en stor informationskonferens,di bl. a. de senastedieselkonstruktionerna visades.Bland konferensdeltagarna
mdrkUpmark
tes generaldirektor
och overingenjor
Ahlstrom, SJ, marindirektor Borgenstam samt
representanterfriln svenska,norska och finska
varv och rederier. Tvl, nya motorer, en NohabPolar M65T, utrustad med Nohab-Straatveit
ringkolvspolpump, och en 6-cylindrig MN16,
under olika hird belastninsoch
demonstrerades
svir manovrering.
26-30. UVA deltog pi den stora verktygsmaskinutstdllningeni Philadelphia, USA, med
tvenneslipmaskiner.Utstellningenvar anordnad
av ASTE, d. v. s. American Society of Tool
Engineers.LIVA:s maskiner blevo mycket uppmirksammade, men nigot kiip avslutadesicke.
29. Den "tdnkande granaten", granaten med
ett s. k. zonror i spetsen,visadesfor pressenpi
Skillingarydsskjutfdlt i Smiland. Zomoret rymmer i all sin litenhet en fullstdndig radiosdndare
med mottagare.Ndr projektilen ndrmar sig milet, reflekteras de utsdnda hogfrekventa radiovlgorna till mottagaren, varefter granaten
bringas att explodera pi ldmpliga avstind frln
milet.
30. Karlskoga Sparbank,som bildadesden 30
apfil 7854 pi initiativ av prosten C. \fahlund,
talman Anders Ericssonoch brukspatronernapi
Bofors, Karlsdat och Valisen tn. il., 100-irsjubilerade och gav ut minnesskrift. Fdrsta irets
insZittarbehillningvar 3129: 16 RiksdalerBanco,
fjolirets 29,66 miljoner kronor. Bankens betydelse for bygden och staden kan inte nog uppskattas.
Snoflingor dansade i luften, ndr viren
hdlsadesmed sing och tal pi Boforskontorets
trappa.
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l/5. MusikAdren ocb lanborgen pd!rerar fbr fdrsta
det nya Folhet Hus i Karlshoga. KT-foto Nilsson.

Tidaholmsverkensmanskorholl sin - nu
traditionella - virkonsert pi verkstadsomridet
och overingenjor Prollius hytlade virens ankomst i ett hogstdmt anforande.
Manufaktureringsavd.vid Nobelkrut for
tablettmassaberedningoch tablettslagning fick
nya lokaler i Alfred Nobels gamla laboratorium
(A 1).
Nobelkruts flytande vdvplast "Nobecutan" introduceradesi s. k. aeroplastforpackning.
Detta medfor en betydandeforenkling av appli
kationen av plasten, som kan spridas direkt ur
behillaren med hj2ilp av tryckgivande gas. Aven
filmtjockleken kan ldttare regleras.Nobecutan
har nu inforts i ett 20-tal ldnder, men det dr sl
revolutionerande,att det endastlingsamt accepteras av likarna.

MAJ
Betydligt aarlnaredn normalt, + 16,2
grader som medeltemp.kl. 13.00 ft)r
maj md.nad har endast daertrkffats
tud gi.nger sedan 1939. Max. temp.
+ 26,8 noteradesden 31, ocb den
kom dten att bli sorwnarent hdgsta,

28/4. Den oerh)rt Araftiga arrneringeni d.et nya, "starha"
prcssbuset
NU 38. BoforsfotoFalk.

3. Boforsforeningenskiosk framfor Huvudporten vid Bofors linsades pi tobaksvarorvid
ett synnerligen frickt inbrott.
,. BK Filen, Tidaholmsverkensmed rdtta
fruktade 11:a, klarade av Tibro med 2-2.
6. Svalorna anldnde punktligt till sitt overgivna bo i montagehallen i Tidaholmsverken.
Samma dag de senaste4-5 hren har nu samma ( ?) svalpar iterkommit, till stor gliidje for
alla, som arbetai montagehallen.
23/4. Ingenidr T. Norell besdkte i samband nzed en tjiinsteresa till SydatneriAa duen USA, d.iir han bl. a. bad.e tilfiAlle
disAutera "Bof ors-Norell'-tnerod.en an lramstiilla trotyl tillsa.tnmdnr med Mr. J. R, Little, U. S. Rubber Co, loliet Arsenal. Folo Herald News.

Mai. Fart ocb rush ild lN/edaurken. Tre jiirnaiigsaagnar ha
honmit upprulland.e pd. aagnbjdrnen till fabriAsomrddet. Brot
\Testerlund foto.

d*$
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8/5. Bofors nya 10:a t'lanAerad att ildriga rnbrsare *tthlld
Arrninrasearn i StocAholn. Foto Schultz, Stockholm.

i

Samtidigt publiceradesmodellen till det stitliga
till 5,5 milkomplexet, som kostnadsberdknats
jonerkronor.Sesid. 39.
Tvi ridjur hittades ihjdlrivna pi Nobelpigir
ttcirmebe'
tillbygget
10/5. Schahtningsarbetet
kruts fabriksomride. Tidigare under vintern pil6r
ldr
b,rnd.lingsaudelningenild Kilttatmediatt. Boforsfoto Tillman.
trdffades tvi rndjur och en hjort dodade pi
samma sdtt. En hogst onodig decimering ^v
Svalankom och goken hordes tvi sikra
djurparkens bestind, som torde fi skyllas p&
virrteckeni Bergslagen.
vakthundarna,eller rattarc sagt dessasforare.
ABF och TBV avslutadestudiesdsongen
8. Pi utstdllningen "Aktuella hornet" Pa
och kunde konstateraatt denna varit god.
Arm6museum i Stockholm visades det moder7. Den forsta studentkullenkldcktesi Trollnasteluftvdrnsartilleriet,bl. a. Bofors nya 4O:a,
hdttan och mottogs givetvis med all den glddje
sivdl i original som i modeller uppstillda i
och hogtidlighet, som tillfnllet krdvde. Bl. a.
Pjdsen uppmarksammades
landskapspanotama.
oppnadesdammluckorna,och Trollhdttefallen
bide i dags- och fackpressen."Luftvdrnets nya
skummade och brusade en hyllning for vitgiu - kanonensom skjuter sjdlv."
m6ssorna.
9. I SvenskaDagbladets korpskytte forsvaLinsarbetsndmndentillstyrkte byggnadsrade \fledaverken sina fdrger med gott resultat
tillstind for det nya ldroverksbyggeti Karlskoga.
vanligt.
10/ 5. De rorligrr l6nstren i tahlattterninerna i Kilsta l6r.rigr
11. Det fiirde och sistaav Nohab-GM-loken
nted. Bonoplexrutor t'h atl elitninera " glashras". Boforsfoto
DSB provkordes p& strdckan Mellerudtill
Tillman.
Trollhdttan. I provturen deltog representanter
frin DSB, SJ, ASEA, Bofors och Nohab samt
frin industrier och myndigheter i Trollhittan.
Varfor kan man inte ocksi ordna vissa
kurser under sommaren? fricade TBV:s studie8/5. Armhnasean.r "AAtaella hiirrt" under lullilirnsatslhll'
ningen, LandshtpspanaMiltt, shymlar t. r. tr4odeller, ammunition m. m. t. h. Folo Schultz, Stockholm.
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ledare, ingenjrir Gosta Karlsson och annonserade
kursen "Trddg6.rdensanldggning och skotsel".
Kursdeltagarna overhopadessnart med anbud
frin tddgirrdsigare, som ville ha hjiilp med
"skotseln".
15. Arbetarskyddetinom sprdngdmnesindustrin kritiserades kraftigt av herr Hilding Hagberg (k), dels i pressen,dels i en interpellation,
som besvaradesutfodigt av socialministerStrzing,
vars svar avslutadesmed dessaord: "Jag vill
sluta med att ge uttryck it min overtygelse,att
ingen moda sparas av foretagen, deras arbetare
och vederborande inspektionsorgan for att med
gemensammaanstrdngningar forebygga sprdngningsolyckor."
Riksdagsmannen,herr Helmer Nordqvist (h)
i Bofors, gav, efter Socialministernsan?orande,
ytterligare nlgra upplysningar ^ng. skyddstjdnsten och olycksfallsfrekvensenvid Nobelkrut.
18. Situationenpi. Karlskoga bostadsmarknad
har icke ndmnvdrt ljusnat, trots alla nybyggen. 20/5. En elfektfull bild frdn Kastflouans nattliga appuisnixgs_
Fortfarande stlr ca i.000 i ko pi bostadsformed- skjutningar fdr rihsd.agsledamijterna. Foto frin Marinens
pressdetalj.
lingen och vdntetiden kan bliTlera Lr.
20. Ett par riktiga Bofors-salvor frin "Tre
28. Maskinfackskolansvara eller icke van
Kronors" 15 cm torn och 40 mm pjdser fingo
debatterades av Kadskoga stadsfullmdktige.
260 riksdagsledamoterhora, d6"de inbjudits att
Majoriteten hos den kommitt6, som tillsatts ior
folja kustflottans nattovningar utanfor Nynrisatt utreda den minskade rekryteringen till skohamn. Sammanlagt deltog 44 f.artyg, med ca
lan, ansl.g att denna borde aweiklas. Detta
3.000 mans besdttning,i ovningarna.
tyckte dock icke stadsfullmiktige.
21. Handelskammarenfor Orebro och VdstReklamschefsklubben,en sammanslutning
manlandslnn holl irsmote i Bofors samlingshus
av
reklammdn
frin ett 25-tal storre industrier
under disponent \Tijkanders vdrd- och ordfooch
varuhus,bl.
a. Asea, Bofors, L. M. Ericsson,
randeskap.Efter irsmotet besig man under sakMarabou,
Philips,
NK,
SKF och Volvo, forlade
kunnig ledning Bofors- och Kilstaverken, varsitt virsammantride till Bofors 2g-29 mai.
efter dagen avslutades med middag pi. Bofors
Hotell.
22. Studentexameni Kadskoga, samtliga abiturienter, 9 latinare och 20 realister, klarade sig.
24. Den siamesiske prinsen Galavarnadis
Diskul besokteBofors i sambandmed en studieresa till svenskaindustrier och militdra skolor.
Prins Diskul genomgick vi.r Sjokrigshogskola
I938-L940 och var en tid dven Kontrollofficer
vid Bofors.
26. 80 ungdomar i Kadskoga klarade realexamen och erovrade den gria mossan.
Vid tappning av syra ur en jdrnvdgstransportvagn fick en krutbruksarbetare svira
skador av sprutande syra. Hade vederborande
inte brutit mot minst 5 av de rigorosa sdkerhetsbestdmmelserna,
si hade ingen Slyckaskett.

21/5. Deltagarna i bandelskammarensmi)te i Bolors dAre buss
nellan seatirdbetemtt. Disponent ly/ijAander andre man
t'r. a.
Dorofstoto I llhan.

29. OD-koren frin Uppsala gdstade Karlskogaoch holl en utomordentlig konserti Bofors
samlingshus.
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En ekorres sidlvmord i en kabelbox vid
en av transformatorstationernautanfor Bofors
denna dag cirkulerade efter ett par minader i
veirldspressen.
S& hdr stod ex. att ldsa i MelbourneHerald:
Squirrel

stops factory
Stockholm. Mon. - A squirrel
stoppedproduction and causedthe
fire servicesto turn out at the Nobel
high explosivesfactory in Bofors,
central Su'eden.
It jumped into a transforrner,
caused a short circuit, sent smoke
pouring out of the burnt insulation
rnateriel and set off automatic fire
alarms.

Sanningenom ekorrenvar;
1) Ekorren hoppade upp till en kabelbox - ej
i nigon transformator.
2) Det blev ingen brand.
3) Inget brandlarm utlostes.
4) Ekorren dog naturligtvis - men annarsvar
det rdtt.
30. Karlskoga Lottakir 25-irsjubilerade,vackert, hogtidligt och vdrdigt med gudstjdnst i
kyrkan, festspelmed tal, musik och drdktkavalkad pi Stadsteaternoch middag pi Stadshotellet.
Representanterfor grannkirerna i Vdrmland,
30/5. Direhtdr Radolf Abelin delrager, nots lyllda p0 ir,
alltjdntt med Jiu ocb lust i planlciggningen och ski)tseln at,
parhenlciggninganta i Bo"fors och IY/edaterhezz.Boforsfoto
Tillman.

23/t. Ptinj Di.rkul, Siam, tjllsanrnans ned kapten Hjerpe,
generalkon.ral Enstedt, ingenj6r Dfure, kapten Sablin ocb
)ngenjdr Hannarstrijn pid besdAeti KcLnonuerAstaden.
Boforcfoto Tillman.

Ndrke och Vdstmanland hyllade Karlskogakf,.ren.
Skalformningsmetodeninfordes vid \7edaverken, till en borjan forsoksvis. Metoden
kommer inom kort att anviindasi storre skala.
Se artikel i m 3-4, B-pilen I)54.
Byggnadsarbetetfor det nya marketenteriet vid Nohab satte igi.ng. Byggnadendr kostnadsberdknadtill 700.000 kronor, och i den
stora matsalen skall ca 600 personer samtidigt
bespisas.
For Nobelkruts smalspl.r anskaffadespi
forsok ett diesellok, vilket beriknas ge bdttre
driftsekonomi och dragkrz.ftan de ackumulatorlok, som nu anvdndas.
Riksbyggensstora bygg. vid Tegn6rvdgen, med 152 ld.genheter,lekskola och snabbkopsbutiker,stod inflyttningsfirdigt.
Storon rustadesupp for att ta emot, icke
bara boforsare,utan i hr aventidaholmsverksarbetare med familjer. For dessaha 6 nya stugor
uppforts.
29/ 5. ReAlanzchet'sklubben
samntantriift'adei Bot'ot's,Ingenjbr
C. Hansson nr j t'r. h. i lrlinre raden och lil. Aand. G. Andrte
stiende lringtt t. h. toro tlirdar. Boforsfoto Tillman.

30/5. Rollelna i den historisAa Aainnokalalk.ad.enprt lottornas
jabileam. Fr. t. Kajsa lVarg, Lotta Saiird, S:ta Birgitta, !enny
Lind, FredriAa Bretner, Anna-Maria Lenngren, Kristina Gyllenstierna, sittande Kristina Nil.rson, Selma Lagerl|f och LIlla
t l t / t o t d a .r ( . I l t a n d e r 1 0 t o .

Elevantalet, sivdl i ldroverket som folkskolorna i Karlskoga, fortsdtter att stiga. Till
ldroverketsforsta klasssokteicke mindre an lc)I
intrdde, och man harbara plats for 170.

j0/5.

KarlsAoga Lottahdrs ardfdrand.e, fr6hen Birgit Fahlgren,
emot KarlsAoga FBU:s ocb Bof ors Luf tuiirns.t'6renings
byllning genom rehtor Biich, ingen.jdr Jansson och ma:jor Bortrdru. R. Tilander foto.
tdl

ilderns krav" och bl. a. bestyckat med 2 st.
4o-or av Bofors senastekonstruktion.

JUNI
Regnig och solfattig, uilket solnmdren i sin helhet kom att bli, med
andantag au fdnta uechanmed ndgra
helt molnfria dagar. Nederbdrdsm?ingd.enuppgick till 57,1 mm, och
medeltemp,bleu sammasonxfdr mai.
2. Utldnningarnavid Bofors, av vilka mlnga
varit anstellda sedan 7947 elLer tidigare, funderade nu att soka svensktmedborgarskap.Enligt personalregistretvoro ca 250 uilfrnningar
anstillda, de flesta italienare, danskar, tyskar
och norrmdn.
Flottans senastetillskott, TtO2 Plejad,
anldnde fri.n varvet i Bremen till Karlskrona.
Fartyget dr konstrueratoch anpassatfor "atomlani. T lOz Plejad t)dr ett ar llottans nyfdril.rr under iret.
Frantftir bryggan rytes en Bolors 40:a. Foto frin Marinens
pressdetali.

4. Orebromdssaninvigdes. Bofors deltog pi
avd. "BergslagsbygdensBruk" med en monter,
huvudsakligenvisandereservdelartill traktorer,
krossaroch grdvmaskiner.
4. Direktor Sverre Sohlman talade oi Ex,
portforeningenskonferens med handelssekreterarna pe Handelsdepartementet
om den svenska
exporten och rekommenderade,att denna bor
soka sig ut pi nya marknader.
5. Eldsvideunge i skogen vid "trdtuggen"
vid Bofors. Okynniga ungarslek med tdndstickor
var orsaken.
5-7. Ett 20-tal danskahemvdrnsmdnsdstade
Karlskoga och Bofors under pingsthelge-n,som
ltervisit ph vlra hemvdrnsmzins
Danmarksbesok
i fjol. Eti digert program avverkadesmed rundresa till stadens sevdrdheter. bussutflvkt till
Filipstad, falttavlan med S-mannapatruilervid
Valisen, skjutning pi. Sommarbrickansskjutbana
m. m. Karlskoga-hemvdrnetsungdomspatrull
var ofin nog att ld"ggasig till med 1:a platsen,
men en danskpatrull placeradesig fint som 2:a,
trots den helt ovana terrdngen.
10. Sommartidtabellen vid DSB tridde i
kraft, och ddrmedtogosde fyra nyaNohab-GMloken definitivt i bruk. Genom sin hoga hastighet ha loken till&tit kortare kortid pL fleralangre
strickor.
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6/6. De dan:ka lut'tliirnsntiinnen aid sAjatningarna pfr Sommarbrickan.

dorna blev ringa, men den vildsamma rokutvecklingensig nog si hotande ut.

+

6/6. DansA-suensk benrilirnsldrbrddring,'fr.

a. -f|rsaarsass.

Kjell Gustausson, konrpaniAomrnendi)r Krahn, hemuiirnschelen Ernst Selin ocb stadslullrniiktiges ordf. Fritz Berggren,
Kailskoga.

10. Ett glddjebudskaptill alla Karlskogabor:
intet badforbud har utfdrdats for Mockeln. Att sommarvddretsenareminst av allt inbjod till
bad blev en annan historia.
7O-I7 . The Iron and SteelInstitute i London
samladestill mote i Sverige pi inbjudan av
Jernkontoret.Den 10:e samladeskongresseni
Stockholm,ddr Jernkontoretsordforande,dispo,
nent \X/ijkander, som eiven valdes till hedersledamot av ISI, hilsade vilkommen. Efter ett
par dagars flitiga forhandlingar med foredrag
och diskussioner,deladeskongressensdeltagare
upp i grupper, som begav sig ut pi studieresor.
En stor grupp, ett 60-tal herrar och damer, med
ISI:s ordforande, Mr. Lyttelton i spetsen,besokte Bofors, Hdllefors, Uddeholm m. fl. bruk
pi Vdrmlandsturen.Herrarna koncentreradesig
pi. Bofors-och Kilstaverken,medandamernasig
pi bostdder,socialainstitutioner m. m.
12. Nio nya ingenjorer utexamineradesfrin
Karlskoga Maskinfackskolaoch 3 irs studieflit
belonades.
12-73. F-avdelningenvid Nobelkrut, ingenjorer, arbetsledareoch arbetare till ett 50-tal,
samladesp6. Storon for en informationstrdff.
Lordagengick i nojets och rekreationenstecken.
Sondagendgnades helt it forhandlingar och
diskussionom aktuella problem.
14. Brandklrerna fick rycka ut till Boforssmedjan,ddr det tagit eld i ett nytjd.rattak. Ska-
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15. Svensktforsvar miste radikalt omprovas
och det omodernarensasut, ansig kapten G. du
Rietz i en artikelseriei Morgontidningen. Atomvapen, bdttre luftvdrn och vilutrustat folk till
foisvaret! Till luftvdrnet borde Bofors 12 cm
lufFdrnskanoner, de bista i vdrlden, kunna
anskaffas.
17. BergsingenjorStig Casperssonutsi.gs till
assistentit tekniske direktoren vid Bofors. Till
chef for Smedjan,Pressmedjanoch Kilstasmedjan utsigs samtidigt bergsingenjorC. A. Sundberg.
18. Vid svenskakrigssjukhuseti Pusananvandes med stor framging flytande plast - Nobecutan frin Nobelkrut - vid alla kirurgiska
ingrepp, enligt ett meddelandei Nordisk Medicin.
En stenskvdttabyggde bo i stora kranbilen i Bofors och ldt sig icke skrdmmas av
bilens personal eller allt korande.
19. Medaljutdelning vid Bofors. 248 anstdllda
vid Bofors och Nobelkrut hylladesoch avtacka4/6. Boforsntontern pfr Arebro-expon. Foto Bergmans fotostudio, Orebro.

des i Stadsteaternfor 25 tjdnsteir. Se reportage
i fona numret av B-pilen.
19. Nykvistenstjdnstemannaklubbvid Nohab
ordnade en utfdrd till Siolanda. Barnen roades
med lekar, ringdans kring midsommarsti.ngen
(som restesen vecka for tidigt), skdmttdvlingar
och saftkalas. Pi. kvdllen dansadede dldre oi
lovad loge.

I2/6. DetlaBdrna i F-audetningens mdle pfr Slordn tar sig en
ldrdagsst,iing pi d.ansbanan. Foto L Sterky.

24. En egendomligt formad bit kunde Trollhdtteborna beskida. Det var en husbit, rymlig
och bekvdm, som 2 Nohab-ingenjorer snickrat
till av kroppen till ett havereratflyeplan.
25. I Sundsvallsmissan
25. 6.-4.7. deltog
Bofors tillsammansmed sin NorrlandsreDresentant AB N. O. Ronne. Montern upptog bl. a.
verktyg och reservdelartill traktorer, krossaroch
grdvmaskinersamt en pl6.t-och profiljdrnsax.
29. En grupp ph 25 ld.rlingar frhn Bofors Industriskola gjorde en 3-dagarsstudieresarunt
Vdttern och besoktebl. a. Volvo i Skovde,Husqvarna Borstfabrik, Saab i Linkoping och Alvastra Kloster. Solformorkelsenblev en extra
sensationunder dennaresa.
30. Solformorkelsenkunde, i all sin "glans",
endast studeraspi Nordkoster, overallt annars
i Sverigevar himlen molntickt. Men man gick
troget man ur huse i alla fall och studerade
skymningen, morkret och det i.ter tilltagande
dagsljuset.I Karlskoga syntesen smal soiskdra
10/6. Disponent lYij&ander hijlsar en ar tle iltera ldngrr)ga
giisterna i Iron and Steels n6te i Stochholn, Shantsher Singh
Tajula, uiilhornmen till lernAontoret och Saer)ge. Fru Hild.
IYijkander tkymtar. Foto Svenskt pressfoto.

17/6. Bror Marklunds
stud.erade-r tned slnbart
Boforsfoto Falk,

gjutjdrn.rrdcAe tltanf 6r Sradrteatem
n67e aa " Iron anc/ Steel.r" daner.

1Z/6. Uln'aljadproutingen au t,al.radelirtnen i Kilttaual.raerAel t'iicAte .rlnbarligetz Iron attd Steel-ncinnetts intre.rse. Boforsfoto Tillman.
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17/6. T1,A"sAdnbetef'- TGOJJoAenrans'frdnNaZaE.Nohabfoto.
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17/6. Iron and Steels ordldrande, The Hanorable R, G. L1ttelton tr. h. med. d)sponent IYijAander och ytterligare en prontinent giist utant'6r Bolors Hotell. Boforsfoto Tillman.

genom molnen och foga bittre var det i Trollhdttanoch Tidaholm, dZirformorkelsenvar total,
Piborjades omdndringsarbeteti al-gjuteriet vid $Tedavetkeninfor installationenav den
nya formmaskinen.
BBI - Bofors Byggnadsinformationheter en samlingspermmed losblad for meddelande ang. plastproduktionen frin Nobelkrut Tidaholmsverken.
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l{ed.erbordsntiingden,nonnala 66,7
rnm, fdrd.eladespd.sfr.gott som uarie
dag under den bl\taste iuli som uarit
pi. lnnge, Temperaturen daerstegei
+ 23,6 grader och Jom. min.-temp.
noterades+ 3,5.

1. Inom Nobelkruts forsiljningsavdelning
organiseradesen spec. propagandasektionfor
och angrinsandeprodukldkemedelsspecialiteter
som chef. Denna proMarckert
med
dr
\7.
ter
pagandahade hittills med ensamrdtifor Sverige
handlagtsav en firma i Stockholm.
2. LO:s andre ordforande, Einar Norrman,
anshgatt det for bida parter p& arbetsmarknaden
vore ldmpligt med ldngre avtalsperioderdn 1 i.r.
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Bolorsaadelningen i Rdnnes lnonter pA Silndr25/6-4/7.
aal I - m iissan. Foto Norrlandsbiid, Sundsvall.

5. Semestern"utbrot" vid Tidaholmsverken,
en veckainnan Boforsarnaslipptes losa. Minga
stillde nu kosan till Storon.
6. Skollikaren i Karlskoga, dr Alvar Laurell, ifrltgasatte hos Skoloverstyrelsen om de
for skolungdomhade nigot
s. k. arbetsbockerna
for de ungdomar, som
sdrskilt
berdttigande,
begagnasommarminadernafor eit par praktikminader.
26/7. NSB-loAet leaeransklart Nohabfoto.

ffi

6/7. HMS Vangaard i)r, sorn sjner aa
ltygf otot, Araltigt bestycLad. Foto fr. Marinens pressdetali.
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6. HMS Vanguard, den brittiska flottans
stolthet, besoktesvenskahamnar. I Hdlsingborg
gick Konungen ombord tillsammans med forsti
hovmarskalken\Tetter (ordf. i AB Bofors stv_
relse) och hade bl. a. tillfelle a,tt se, att slas_
skeppet var vdl bestyckatbl. a. med ett 70-;l
Bofors 4o:or.
8. "FolkpensiondrernasDag" firadesi Karlav Bergslagsdistriktet
folkpe.,siondrslkoga
"r,
foreningen. Ca 4.OOOpensionirer
frin grannlanen kommo till stadeni over 100-taletbuisar. De
deltogo i ett trevligt program, som de energiska
och ungdomliga Karlskogakollegorna orlnat.
Bl. a. medverkadeBofors musikkir och talman
Gustaf Nilsson frin Kristinehamn.
10. Experimentverkstadensstarka insats i
Skyddsarbetet- 9I.324 skadefria daqsverken
under 10 i-r - uppmdrksammades
sivdiav pressen som frdmst av bolagsledningen.Samiliga
anstdlldapi avdelningenerholl minnesgi.vorav
8/7. Talman Glstal Nilssox (Andra hanrnzarenoch Kristinebamn) lillsammanr nzed en au de kt,innliga uetera.nerna pii
FolApensiond.rernas
d.ag.KK-foto E. Helin.

14/6. 19541rt ingenjdrckullfrrtn KarlskogaMasAinfacktkola.
R. Tilander foto.

overingenjorBengt Strombergi sambandmed en
liten hogtidlighet.
Lordagen den 10 juli kl. 12.45 slutade
arbetet vid Boforsverken,Kilstaverken och No_
belkrut for att iterupptagasefter 3 veckorsstdrkande (och vit) semestermi.ndagen den 2 aug.
kl. 7.00.
12. En forskrlmd liten isna irrade omkring
pi
i Karlskoga. I ett obevakat ogonblicf
-sta'n
hade Bofors "experiment|.sna" smitit frhn
prdstgirdens lugna stall. Ett annat exotiskt
djur, en skoldpadda, som ocksi. rapporterades
forrymt, hade ddremot ingenting ati gora med
Bofors, trots bepansringen.
15. Sveriges firggladaste ellok levererades
frin Nohab till TGOJ. Loket, som ingir i en
storre serie,har overdelenmilad i en glad gul
firg, mot vilken underdelensmjukt g-nu ,ta,
vackert. Konstndren Pierre Olofsson h ar varit
konsult vid firgsammanstdllningen.
16. Karlskogapolisenborjade anvandaenfortkornings-registrator,en liten behdndig portabel
radioappant for att finga in "gasandl"'knuttar
och andra snabbikare, som tyckte att 40 ',knu_
tar" genom stadenvar for sakta.
I UVA:s gamlaverkstadslokalinstallerades under semesternpersienneri stdllet for rull,
gardiner pi lanterninernas solsida. personalen
skdter nu sjdlv inslZippetav solljuset och trivs
fortrdffligt med den nla 4nordningen.persienner hade tidigare installerats i den nya verkstaden.
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iuli), den't'1r ocksi gi)ra nytta sii.rom biir, dd man gdr fiirti)h
med de oliAa lasterna aa en bergshaubits. Boforsf.oto Tillman.

19. Statistiska Centralbyrin publicerade en
berdttelse6ver bearbetningenav folkrdkningsmaierialet 1950. Aldersfordelningen for Karlskogasdel fir foljande utseende:
iraer

Kvlrtioa

ttilrioa

5-t0
l0-ts

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-s5
55-60
>65

.ti
f

20. Kriminalpolisen i Karlskoga fick anledning utreda en serie spritstolder, som pagatt
sedanett par Lr vid Bjorkborn.
26. Ett nytt dieselelektrisktlok, "Electro-Motive", av nigot mindre typ dn DSB-loken (vikt
70 ton, lnngd 13 m och motorstyrka 1.310 hk)
anldndefrin GM och USA till Nohab.
28. Instruktionskurs pi Bofors Industriskola
for yrkeslirare i mekaniskt verkstadsarbetei
regi 28. 7.-7 .8. Kursen, som
Skoliiverstyrelsens
leddes av ingenjor Helling, omfattade foreldsningar, demonstrationeroch auskultationer. 17
ld.raref.rln hela landet deltog, och alla uttryckte
sin storatillfredsstdllelsemed kursen.
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26-30. Bofors musikkir speladepi Skansen
i Stockholmoch blev mycket populir. "FrLn f.ar
till songir musikinstrumenteni Bofors musikkir
ofta" i arv, och kirens nuvarande dirigent, Stig
Gustavsson,har ocksi drvt dirigentpinnenav sin
far", hette det i en av Stockholmstidningarna,
ddr kirens prestationer lovordades. Forutom
kvillskonserten kl. L9.30-2200 medverkade
k8"reni Gunnar \7ers6ns program "12 rdtt" och
"Tuppen" Eliassonsoch Jules Sylvainsprogram
"Musikaliskt kuckeliku". En kvdll var det musikgissningstdvlingmellan ett lag ur kiren och
Skansens"oslagbaralag", som givetvis vann.
28. Inte bara inrikesministernutan dven trafikpolisen i Karlskoga signalerade"hfuda bandage" pi bullrande och fartikande skinnknuttar.
Syndarnabotfdlldes och rapporteradestill korkortsregistret.
30. Folkpensionirerna i Karlskoga inbjods
som vanligt pi en trevlig utflykt - den nionde
i ordningen - och resan stdlldes denna ging
till Motala. 900 veteraner- de flesta gamla boforsare och krutbrukare, med frtar - reste i
26 ljusbli NBJ-bussartill Ostergyllen och mellanlandadei Riseberga,Askersund,Medevi och
Ovralid. I ir foljde Degerfors musikki.r med. I
Motala underholl lokala formigor med ett kabar6program i Folkets Park.
Under arbetarsemesternombyggdes 10tons ugnen i ME och forsigs med en anordning
for hydraulisk lyftning och vridning av ugnsvalvet. Den gamla chargeringsmetoden med
rdnna och handinsdttninghar hdrigenomkunnat
ersdttas med korgchargering. Detta medf6r en
tidsvinst av 1 tim. per charge eller en produktionsokning av ca 770 ton per ir.
Ett vdlutrustat sterilrum for bakteriologiska arbeten inreddes och togs i bruk i det
nuvarande mikrobiologiska laboratoriet i F 13
vid Nobelkrut.
26/7. "Electro-Motiaef,' axliinde till Gdteborg som dijchslast
ombord pA M/S Viggbyholnz. Foto Aftontidningen, Giiteborg.

;,

4/8. "Elektro-nzotiaef' under Prortltterna. Nohabfoto.
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AUGUSTI
Under senarehklften aa mdnadenintrdff ade end.ast en nederbiirdsdag,
men uiidret uar ilndd saalt och solfattigt. Dagstemperaturenkl. 13.00
uarigenomsnittl lT,3,
1. Bj6rkborns Fackforeningsexpeditcir,Arne
Gillberg, tilltredde platsensom forestindare for
Folkets Hus.
Efter semesterntogos de sistautrymmena
i bruk i UVA:s nya verkstadsflygel. Inflyttningen borjade redan i december 1913 och pFLgick successivtunder vintern och forsommaren.
Den kemiska avd. vid Bofors Metallurgiska Laboratorium stod frirdig efter en grundlig nydaning. Bl. a. hanya fiirndmliga apparcter
och instrument for olika slagsanalysanskaffats.
2. Nodbostdder och kri.kslott lfin anno
dazumal dr morka problem inom Karlskoga bostadsbest&nd.Trots all ny byggn ation d'rbostadsbristen alltjdmt stor framholls frin Bostadsinspektionen.
Aug. Exped.itdrsskifteti Bj|*borns lacAldrening. Arne Gillberg gich (med blommori 'famnen)ocb Karl And.ertsonhonz.
KK-foto E. Helin.
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26-30/7. StigGastatssond.irigerarBofors masikkdrpfr.Skansensestrad.Foto SvensktPressfoto-

Efter semesternvdlkomnade kontorsbyggnaden vid \Tedaverken med nymi.lade korridorer. Pressgjuteriethade dven milats om helt
invdndigt. Konsult for fdrgvalet var konstndren
Pierre Olofsson.
4. "Electro-Motivet" startade en stort upplagd serie provturer, den forsta i Norrland pi
strdckan Boden-Haparanda. SJ kommer att hos
Nohab bestdlla ett antal lok av denna typ, som
dr konstruerad siveil for person- som godstrafik.
SJ-lokenskall dock fi ett nigot dndrat utseende
pi korgen.
5-8. Stor bilexpo i Karlskoga, ddr ett 50-tal
olika bilmdrken m. m. visades.Sverigesdldsta
bil, en MAF av Lrg. 7905 vickte lika stort intressesom de senaste"dollargrinen". Volvos nya
sportvagni plast blev mycket uppmdrksammad.
Bofors visade en ny kanontransportvagn frin
ScaniaVabis. Over 20.000 besokanderiknades
in. Arrangorer var KIF och Karlskoga Tidning.
7. Krdftsdsongen inleddes i hdllande regn
och kyligt vdder. Som vanligt ansigos krdftorna
vara smi
ack s5.goda !
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7. DSB bestillde ytterligare 20 st. NohabGM-lok. Vissa delar skola tillverkas i Danmark,
medan monteringen m. m. sker i Trollhdttan.
GM levererar som vanligt motorer och el. utrustning. Bestdllningen vdckte protester bland
arbetarna vid Frichs lokomotivfabrik i Aarhus.
Hela sakenhar nu ordnats till alla parters bel6.tenhet, men den danska protestenkommenterades mycket omilt, sivdf i dansk som svensk
press, sisom ett diligt exempel pi viljan till
nordiskt samarbete.
11. Projektet till en ny, snabbarebet pe Malmo-Kopenhamns-linjen publicerades.Fartygets
huvudmaskineri pi. 4.000 hk har bestillts hos
Nohab.

31/7. Matrast rid Riseberga hloster under pensiondrsresan.
Foto R. Tilander.
31/7. Kalle i ldnga banor aanAadesdet i Motala.Pensioniherna
ser lite luadersdntil)tt ux inldr lotogralerz, R. Tilander.
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1/8. Bland mera idgonfalland.e Bonoplexproduhter und.er Lre,
rni denna *yh till skdnhetsmed.elsaffiiren Cheri i Kristinehamn ttisas.Boforsfoto Tillman.

15. "Nohabs budkavle", en orienteringstivling for 3-mannalag,gick for nionde gingen och
vanns,kanskeofint nog, av arangorerna sjdlva.
Nohabs I:alag blev etta, Nohabs ll:a lag tvha,
och SaabsI:a kom pi tredje plats.
16-18. Ett 50-talNohab-pensiondrergistade
Ulvon och hade tre hdrliga dagar pL Vdstkusten.
Under tidigare Lt har pensiondrerna endast
brukat besokaon over en dag.
24. En studiedelegationfrfi.nVenezuelaunder
ledning av forre utrikesministern Louis Felipe
Llorera Paez besokte svenska exportindustrier,
bl. a. Asea, Bergslaget, L. M. Ericsson och
Bofors.
29. Karlskoga brandkir stod som arrangor
for Orebro ldns brandk8.rsstafett.
Tdvlingen gick
for 11:e gingen och omfattade 7 strdckor med
olika tdvlingsmoment. Segrare blev Orebro
24/8. Venezuelas f drre utikesrninister Paez och doAtor lVenner-Gren tillsammans med disponent och f ru lf,/ijAander,
dohtor Lobo, sr. Rallali, professor Mor,in, chargd /at'faire:
Keu.rch sarn, bo-fortare rn. fl. lotogralerade pd trappan till
Bolors Herrgdrd. Boforsfoto Tillman.

5/8. Volror plastbil uppmdrAsantmadesmycket pd Karlskoga
Bilexpo. Foto R. Tilander.

brandkir med vdrdkiren pa 2:a plats och Filarna, Bofors, pA3:e.
2). Barnens Dag firades i Tidaholm under
stor anslutning och deltagande,dven frin TV:s
sida. Minst 3.000 personer samlades i FolkPafken.
3O-3L. Svenska Metallindustriarbetarefiirbundetsoverstyrelsesammantrdddei Karlskoga,
varvid AB Bofors delvis stod for virdskapet
genom visning av Boforsverken och Kilstaverken
samt en middag pi Bofors Hotell. Stadenbjod
pi lunch ena dagen och Metalls avd. 76 den
andra. Bland de frigor, som behandlades,mi
ndmnas arbetsfria l6rdagar sommartid, arbetarpensioneringen, bristen p6. yrkesskicklig arbetskraft samt hostensavtalsrorelse.

9/8, 10 tons fiasbfrgsugneni Bofors stilwrA efter ombyggnaden. Bof orsfotoTillman.

Mononitreringsanldggningen, T t, vid
Nobelkrut startade iter, sedan gamla nitrotoluollager tagit slut. Tillverkningen av nitrotoluolen intar en viktig del av den civila produktionen vid Nobelkrut.

Det tredje och sista av Cads Aby-husen
var fdrdigt och de sista hyresgdsterna kunde
flytta in. Ddrmed hade 75 Boforsanstdlldafitt
nya och moderna ldgenheter, centralt belZigna
bide i forhillande till Nobelkrut och Bofors.

De karpar, som I95L inplanterades i
Bjorkbornskanalenfor att hilla nere vdxtligheten, skotte sin uppgift bra och blevo stora och
feta. Traktenspojkar upptdcktetyvdrr detta,med
pnfoljd att fiskef6rbud miste utfdrdas for att
bevan stammen.

Salicyl- och acetylsalicylsyrafabriken vid
Nobelkrut bemannasiter efter att ha stitt stilla
sedanfebruari.

SDPTDIIBDR

Aug. Spektrogra't'runzmet pA MLA. Pd lotot synes spehtrografen, hdg- ocb l|gspiinninSsaggtegaten och i bahgrunden
t. h. metallspektroshopet. Fru M.
exponering,
Boforsfoto

och ingenjdr
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Flera frostndtter, ruen forst under
:enare hi)lften aa mi.naden, med. en
nzin-tenxp.
1,7 grader. Stouta
delen au nederbtird.enfdll omkring
d.en20, dd 3Omm ilppnxAttesfdrd.elat
pd 2 dagar. Den sammanlagdaneder,., ,
bdrd.enuar 77,5 mm,
1. Karlskoga fick, pi initiativ av SLKF-avd.
en egen hembygdsdrdkt, komponerad efter
garnla drdktfragment av amanuensendr Birgit
Laquist, Orebro ldns museum,och frdken AnnaLisa Bengtsson,Karlskoga hemslojd.
1. Vid UVA anstllldes de fdrsta kontraktsldrlingarna for en tid av 3 ir. Den praktiska utbildningen fL ld,rlingarna i UVA:s verksteider,
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den teoretiskai samarbetemed Stockholmsstads
yrkesskolor. Flera andra verkstadsindustrieri
Stockholm ha i Lt slutit liknande ldrlingsoverenskommelser.
4-5. Pa fritidsglrden Slandon i Mdlaren
samladesett 30-tal representanterfor Metalls
och Gjutarnas fackfdreningar vid koncernforetagen. Metalls 2:e ordf. Ake Nilsson talade om
sina intryck frin en Amerikaresa(sdrskilt amerikansk ackordsdttning) och om foretagsnemndens arbete talade ombudsman Ture Eriksson.
F. o. upptogs forhandlingar av gemensamrna
arbetsproblem.
3O/8. Metalls iaerstyrelse sanzlad i Stadsteaterns foai6 4. Tidaholmsverkens fotbollslag motte pi
ritten "K6pper-Knuta"
Aallad ander Aonferensen i Karlhemmaplan Bofors och vann med 3-1, trots
.rhoga ocb Bofors. KK-[oto E. Helin.
bdttre och vackrare spel frin boforsarnassida.
13. Knappfors Slussaktiebolag10O-irsjubile6-7. " Arbetarskydd lonar sig" under
rade hogtidligt och vdrdigt, varom kan ldsas i
detta slagord satte Jdrnbruksforbundetoch Mefrirra numret av B-pilen.
tallindustriarbetarfdrbundetiging en landsom13. Enskilda Jd"rnvdgarnas
Ingenjorsforbund
fattande kampanj. I Orebro samladesett 90-tal
holl
sitt
irsmote
i
Trollhdttan pi Nohabs forskombud frin ldnets industrier till en 2-dacarcningsbyggnad.Direktor Odelberg hdlsade vdlkonferens. Direktor Rudenstami Jdrnbrukiforkommen, och overingenjorKeller-lalade om lok
bundet presiderade och kanslichefen Erik
- gammalt och nytt.
Thornberg och ombudsman Ove Thornberg
13. Kadskoga RlF-avdelning protesteradepi
informerade.
ett
extra m6te mot Ldnsstyrelsensoch Ldnets
8. Ett sdrdeleshugnesamt meddelandegav
Naturskyddsrids
kungorelse angf,.endeforbud
DK:s ordforande Elof Ericson: Karlskogaborna
for
vissa
grustdkter
i stadenoch skydd for grusfhlagre skatt 1955.
Lsarna.
26/8. Pakirrans armicbef, general lvlohammed Agub Kban,
l4-2j.
Pi den stora internationella verkbesdkte Bofors. Fr. a. kapten Linnenan-Janssen, ingenii)r
tygsmaskinutstillningen
i Milano deltog IIVA
Kflberg, general Agub Khan, direAti)r Bjertnet, ingenjtu Tbumed ett par fdrndmliga maskiner. av viika den
Iin oc/t doertel1jtnant Sbarill. Bolorsfoto Tillman.
ena sildes pi utstiillningen. Utstdllningen "bevakades" av direkt6r Odqvist, f6rs?iljnlngschef
Fredriksson,verkstadsingenj6rGeller, konstruktionschef A. Axelsson och chefen for utvecklingsarb. civilingenjor Gluchowicz samt servicebasenArenskog. UVA maskiner blevo mycket
uppmlrksammade och virdefulla kontakter
knots, bl. a. med FIAT.
Otrt. En au de gamla fastigheterna ldngs Kungsrrigen niuemot
Karlshoga Ayrka ficL ldnrna plats far Rihsbyggens nybygge.
Foto S. Sch6nning.
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t/9. Aad. MRK, Kilsta,:tod. helt fdrd.ig. Annu en god exponen t'f 6r uack er, st,en sk i nd.u stri ar k i t eht ur. Bof orsf oto Tillman.

74. PA 4:e EuropeiskaVerktygsmaskinutstdllningen i Milano visade Bofors 2 st. kallstukningsmaskinernr 60A och 1,t, 1 rullgdngningsmaskin nr 5:50 och 1 sp&rfrdsautomatS1:2.
Samtliga maskiner demonitreradesunder drift.

I

15. Kl. 9.2o pi formiddagen utplinades
Kristalliseringsavd. vid Hexogenfabriken vid
Nobelkrut, S 9, vid en explosion,och de tv& arbetarna, Ingemar Johansson och Sven Bertil
Nordin, som arbetadeddr, omkom. Yttedigare
ett 10-tal personer,som uppehollo sig i kringliggande byggnader,fick ldttare skador av glassplitter. I fabriken hade man Kungl. Maj:ts tillstind att pi en ging forvara 5.000 kg. sprdngpigick.
imne under den tid, di arbetsprocesserna
Endast en mindre del av denna kvantitet fanns
emellertid i huset, di olyckan skedde.Tack vare
skyddsvallarna,som omger fabriken pa 3 sidor,
blev de materiella skadornai n2irliggandefabriker relativt smi och bestod mest av urblista
fonster och s6nderslagenrappning. Mot Timsdlven, ddr ingen skyddsvall fanns, kastades
mvcket
'Pi sblitter.
grund av den totala forst6relsenblev det
mycket svirt for fabriksledningen och sprdngdmnesinspektorenatt fastsli orsaken till olyckan. Utredningen sattes omedelbart igFng pit
olatsen.
Olyckan kommenteradesav direktijr Sverre
Sohlman och fackforeningensordforande Karl
Hansson i ett radioeko samma dag. Den gavs
ocks& mycket stor publicitet och i allminhet
mycket lugna och beklagande kommentarer i

29/8. Ett dlamatitkt duningsmotnenti brand.kfustdtlingen.
KT-foto Nilsson.

Karlskoga besoktesav representanterfor
Arbetsmarknadsstyrelsen,som holl oveddggningar angi.ende olika aktuella byggnadsobjekt
med representanter for staden, industrierna,
olika bostadsforetag,byggnadsfackforeningarna
med landshovm. fl. Hela Ldnsarbetsndmnden
ding K. J. Olsson i spetsendeltog iven.
Den nya gasolanldggningen, som skall
betjina samtliga avd. vid \Wedaverken, korde
iglng. Gasolen kommer i tanl*agnar ffin
17/9. Stadens t'dder, heuar Elol Ericson ocb Filtz Berggren,
aisade aLtuella byggnadtprojeht ftu land.:hduding Olsson ocb
Ar bet smar Anadsst'yreI sens t i iin st emiin. KK-f oto E. Helin.

Pfessen.
Nohab-GM-loket till Norge levererades.
NSB kunde l9)4 fira sitt loo-irsjubileum, och
detta celebreradesbl. a. genom forvdrvet av
"virldens modernastelok". Loket var ocksi uti sambandmed
stallt i Oslo pi Ostbanestationen,
minnesutstdllning.
NSB :s
17. Grdvningsarbetetfor grunden till det nya
ldroverksbyggetpiborjades.
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4/10. Den iindl|sa bilhbn daer Timsfrsarna. Mdnga nhdde
aldrigfran i tid att se KanonJopper. Foto B. Steffner.

4/ 10.Robefio Rosellinis sriirrta flangAng pfr Kanonloppetaar
som ailtografsuritare. Foto S. Schdnning.

Kvarntorp och pumpas in i en storre forridstank,
som rymmer 3 tn3, d. v. s. ca en menads f6rbrukning.
18. Lojtnant (numera kapten) Carl Lindahl
limnade sin befattning som kontrollunderofficer vid arm6nskontroll, efter att ha tjdnstgjort i
Bofors sedan1926.Vi tacka kapten Lindahl for
eti mycket gott samarbete.
L9. Yal av ledamoter i Landsting och Stadsfullmdktige. Atta karlskogabor fi t955 sdte i
landstinget,ddrav4 boforsare,Bjorn Fornander,
Edvin Carlsson, Gunhild Nilsson och Gunnar
Berggren.I stadsfullmdktigevalet6kade hogern
och folkpartiet mest, kommunisterna nigot,
medan bondeforbundet och socialdemokraterna
minskade.
I SoderteiljeStadsfullmektigeinvaldesendast en S7eda-it: elektriker Gunnar Axelsson,
ocksl vdlkdnd medlem av B-pilens redaktion.
Vid stadsfullmdktigevaleti Tidaholm invaldes 3 tidaholmsverkare:Nils Holmer, Evald
Molin och Arne Svensson.Fullmdktige i Hokensis storkommun fick ocksi J medlemmar
frln TY, ndmligen John Lindgren, Axel Lovgren och Tage Oman.
20. Bofors Nobelkrut sokte hos Arbetsmarknadsstyrelsenbyggnadstillstind for uppforande
av ett nytt skjut- och brdnnlaboratorium vid
Bjorkborn.
22. BIand resendrernaombord pe S/S Britannia, som limnade Goteborg, mdrktes ocksi
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disponent och fru \Tijkander. Disponenten antrddde di en resa till Sydamerikafor att bl. a.
undersiika mojligheterna for okad export av
kvalitetsstil.
22. Programmen for sdsongensstudieverksamhetoresenterades
av ABF och TBV och som
vanligt var det mycket bide nyttigt och nojsamt

att vdlfuph.
De varma korvgubbarnasplacering (!)
var foremil for en omfattande undersokning i
Karlskoga - nej det var icke i Gronkoping!
25. SvenskaDagbladet intervjuade kommendor J. G. Oxenstierna,den avgiende chefen for
ForsvaretsRobotvapenbyri,som ndmnde,att ett
intensivt forskningsarbeteplgir for att komma
fram med egna typer av detta moderna vaPen.
I detta arbete deltog iven Bofors, frdmst med
olika typer av raketer.
26. Finalen i korofotbollen i Trollhdttan motsedd med stor spiinning - vanns av Flygmotor over Nohab med z-t.
En skyddskonferensfor sprzingzimnesindustrin holls i Folkets Hus A-sal i Karlskoga.
Som inbjudare stod Allmdnna gruppen inom
5/10. Arnbassadiir Cabot (nr 3"1r. b.), hade en inlornationstrciff med facL-t'dreningsledare. Liings bordets h. sida synes
Aruid Wahlberg, Olle Karlsson, bankd.irekti)r F. Berggren,
sehreterare Sdd.ersten och attachd lY/right. Mittenot, pfr tt. sidan sAynztar Gdsta Nilssont och R. Olsons profiler. Eoto
R. Tilander.

riksfdrbundsfrrsmdtei Bo3/lo. FrAn henraiirxsbefd.lhauarnas
fors. Fr. u. direAti)r Nordqaist, hemtdrnschefengeneralBrinA,
ordfi)randenriAsdagsmanCail Lindberg och )aercre Gdtberg.
Foto Civiling. R. Undman.

SAF, De F6renade Forbunden samt Arbetarskyddsndmnden.Inbjudna voro skyddsombud,
arbetsledareoch ingenjorcr fran sprengemnesoch ammunitionsindustrini Bjorkborn, Gyttorp,
Grdngesberg, Nora och Lindesberg. Bland
ledarna mi ndmnas kanslichefenE. Thornberg
A. Billberg. Ombudsoch spr2ing2imnesinspektor
man Knut Therus ledde konferensen,som bevistades av ca L3Orepresentanter.
30. Bjorkbornsbrandkirs orienteringgick for
13:e gingen i rad. I hr hade man slopat 6vningsmomenten,si nu gdllde det en ren orienteringslopning mellan 26 kontroller pi en 3.000m ling
bana. 26 man av 28 fullfoljde, och Folke Collin
blev - som vanligt kan man ndstan sdgasegrarepi tiden 21.40.Tredje vaktavlosningen,
E. Enock, K. Enock, A. Olsson, R. Asbom och
V. Johanssontog en andra inteckning i direktor
\Tahlquists stitliga vandringspris.
Nobelkruts nya vattenlosliga acetylsalicylsyratablett"Nobegan", som lanseradesunder
f6rsta halviret, hade nu fitt ett mycket gott
mottagande hos ldkare och allmdnhet. Forsdljningsvolymenstiger raskt.
7/10. Grdarnashinen bar tagit de fiirsta"spadtagen" till grunden fdr tillbygget till den nya nzonteringshallen aid. lYedaaerAen. Btot \Testeriund foto.

5/10. )aeringenfiir Prollius i)uefiygar dircAtiir Sohlman och
enuo16 Sahli n onz p lastarmat aren s | \rtriiff li ghet. Bofotsf oto
Tillman.

Kallforridet vid S7edaverken utokades
med ett tillbygge under korrugerat aluminiumtak.

OKTOBDR
Forsta snt)n foll den 16 ocb nederbdrdsmiingd.en,92,7 m/n, uAr betyd,ligt mer fin normalt f i)r oktober,Mfr.nadensrlax.-ternp. kom att stannauid
+ 12,0 grader.
1. Vid kvartalsskiftet kunde ingen forindring eller forbdttring ses i bostadsldgeti Karlskoga. Fortfarande var over 1.000 sokande anmalda, av vilka minst 400 saknadeldgenhet.
Vid ett mote pi Bofors Samlingshus,till
vilket representanterfor samtliga personalorganisationeroch bolagsledningenkallats, informerade ombudsman Ove Thornberg om arbetarskyddskampanjen. Direktor Axel \Tahlsteen
hdlsningstalade.
Kapten K. G. Hjerpe overgick i bolagets
frin
tjiinst
posten som armdns kontrollofficer i
Bofors och eftertrdddesav kapten Sven Arnell.
tfVA:s nya konferensrum stod fdrdigt.
Hdr hilles alla viktiga sammantriden och konferenser,bl. a. med Foretagsndmnden.Lokalen
anvdndestidigare for montering av slipspindlar.

ln'fornrationsmdtet pd NobelArat. Pii t'6rsta bdnken
ls/lo.
synes direAtdr S. Sohlman, byficbef F. Rutte, generaldirehti)r
E. P eI o w, ornbad.rrnan E. lY i I h eI m s: on, sprdn ghn n esi n sp ekt 6r
A. Billberg, ombud.snzanK. Therus och exped.iti)rK. And.ersson. Pfi andra biinden bl. a. ingenjdr N. Carbonnier, direktiir
A. lYahlqluist, brandmii,rtare B. Carlsson, direkti)rsass. Vo.r,
dohtor G. Johansson och ingeni1r S. Dalin. Boforsfoto Falk.

5/10. FrAn ttyelsear be:ijk aid. TidahobnsaerAen. Ingenii)r
'f6r direhtdr Soblman ocb doktor
Stand.rrertlt ttisar lamPkuPor
Naackhoff . Ingenjdr Kleiner och kamrer lYredenberg shymta
i bakgrunden. Boforsfoto Tillman.

3. "Kanonloppet" pi Karlskoga Motorstadion vid Gellerisen gick under stor publikanslutning. Prins Bertil hedrade loppet med sin
narvaro. Den med den storsta spdnningenmotseddagdsten, Roberto Rosselini,gick det inget
vidare for. Det kanske mest markanta inslaget
i tdvlingen var den mil-linga bilkon frin Gellerisen genom hela stadentill Sandviken.
Karlskoga Orkesterforeninginledde "jubileumsiret" med en konsert, ddr Endre \7olf
var solisti BeethovensD-durs violinkonsert.Programmet for sdsongenupptog 6 konserter.

+
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4. USA:s stockholmsambassador
Caboti sdllskap med attach6\Tright och sekreterareSodersten, besokteKarlskoga och Bofors och visades
omkring bland stadensoch bolagetssevirdheter.
Ambassadorensammantraffadedven med representanterfijr FCO, fackforeningarnaoch staden och fick di tillfiille att informera om USA:s
fackforeningsrorelser,arbeistid och lone- och
utrikespolitik.
5. AB Bofors styrelse besokte Tidaholmsverken och studeradeanldggningaroch fabriker.
Med siirskilt stort intressegick man igenom den
starkt expanderandeBonoplexfabriken.
7. Svenskstilstandardiseringutgor ett monster for andra nationer, framholls av dr Arpi,
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Jernkontoret,i ett foredrag pi Mekanforbundet.
Vid sammatillfiille talade ingenjor Stilhandske,
KKV, Bofors, om standardiseringfor att tvinga
ned verktygskostnaderna.
8. Fiskarna vid Medhamn uttalade i N\77
sitt missnoje med skjutningarna over Vdttern,
som forstor fisket.
8-18. "Medicin och Teknik" hette en urstzillning i Ostermans Marmorhallar i Stockholm, ordnad av Medicinalstyrelsenoch Karolinska Institutet. Nobelkrut deltog hir med en
monter upptagande de flesta av tillverkningarna
inom det farmaceutiska och medicinska omridet.
9. "Tidaholm behover injektion i form av
nya industrier" for att icke stagnera,hette det i
Stadenhar yrkesen artikel i Goteborgs-Posten.
kunnigt folk - av vilka mhnga sysselsdttas
vid
Bofors dotterbolagTidaholmsverken.
13. Forhandlingarnaom NBJ:s forstatligande
iterupptogs igen for vilken ging i ordningen ( ?) - men ledde som vanligt icke till
nigot resultat.
'1/ 12. Byggnadsarbetet pd d.en nya n.onteringshallen aid lYedarcrAen pSgicA inabbt och redan i decetnber uar stfilkonstruA/ionen rest. Bror \Testerlund foto.

OAt. Sntedernai Kilsta ba nalitt
Boforsfoto Tillman.

eIt liLrt och n'euligt lndtla1n.

11. "Vdrldens modernastelok" pi Goieborgsvisit. Nohab-GM-loket till Norge provkordespi
strdckanGoteborg-Trollhittan-Goteborg, och
i turen deltog en rad prominenta personermed
direktor C. Birkeland, NSB, och direktor Odelberg i spetsen.Maskinchefeni DSB, HedegaardChristensen,kunde omtala, att man ph varje
dieselelektrisktlok sparade400.000 kronor genom den minskade brinslefdrbrukningen och
40.000 kronor pi. 1-mansdriften.I Danmark var
man begeistradover dessalok.
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l4/10. Jdrn6onstrahtionen resesi tillbygget fdr ilirmebebandI i ngsaud eln in g uid Ki lstastned.jaz. Boforsfoto Tillman.

Den nya fritidslokalen i kdllarviningen
till barackenvid UVA invigdes och togs genast
i flitigt bruk. En kvall i veckandisponerasloka13. Den fidrde berdttelsenover resultaterav
len av bridgeklubben och en kvdll av schack1950 irs folkrdkning forellg klar. Enligt denna
klubben, alla6vriga kvdllar spelashdr pingpong.
gick det 2 arbetare ph varje tjdnsteman i Karl77. Tavlingen om Orebro ldns Brandstodsboskoga. Ett betydandeantal tjdnstemdntillhorde
lags vandringspris gick i Karlskoga mellan
dock "handeln" och "offentliga tjdnster".
ldnets brandkirer. Favoriten i tdvlingen, Bjork11. En stort upplagd artikelserie om den ciborns Brandkir, som redan erovrat 2 inteckvila forskningsverksamheten
vid Nobelkrut och
ningar,gick det inte si. bra for ihr,utan Pilsboda
de nya ldkemedlen,Nobegan, Nobesal,Nobecuborgarbrandkirvann.
tan o. s. v., borjadepublicerasi landsortspressen.
Kyrkofullmziktigeval i Karlskoga med reI Kilstaverkenrann en stilsmdlta over och
lativt litei deltagande.Valda blevo 10 hoger, 8
antinde nhgra kablar. Skadornasstorlek motsvafolkpartister, 2 bondeforbundare,18 socialdemorade inte uppmirksamheteni pressen.
krater och 1 kommunist, vilket innebar att
hogern vann 3 och kommunisterna 1 mandat
24/10. AlgiAgarna jiitnte aiirdar, dirchtdr Saerre Soblman i
frin socialdemokraterna.
nitten, ldrsatnlade atanfdr jahtstugan uid Sndbergthlttan.
Boforsfoto Tillman.
Pi kvdllskroken blev det eldsvi.da i ett
litet uthus vid Hogisen. Skadorna, beraiknade
,e.iS"
$r$is,i@l@
till 50.000i tidningen, blevo mycket obetvdliga.
i.eilg
!@,
6l6lad-l
i"6i;6if6ld
21. Rotary Internationals president, Herbert
TayIor, sjdlv ldttmetallman frin USA, besokte
\Wedaverkeni samband med en resa till de
svenskarotaryklubbarna.
22. Den nya formmaskinen, av svensk konstruktion, typ \febac (\Testin & Backlund,
Stockholm), installeradesi aluminiumgjuteriet
vid \Wedaverken och var fardig for provkor,@r@
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ning. Maskinen togs senareunder iret i produktion. I sambandmed installationen miste rullbanor m. fl. transportanordningar i gjuteriet
byggasom.
23. Rektorerna vid Vdrmlands Hogre Allmdnna Ldroverk, Kommunala Gymnasier och
Realskolorbes6kte Bofors och studeradeBoisverken, Kilstaverken och en del socialainstitutioner.
25-29. Peruspremizirminister,amiral Roque
Saldiaz,gjorde en rundresai Sverigetillsammans
med sin son och nl.gra hogre marinofficerare
och diplomater. Bl. a. besoktes Giitaverken,
Kockums varv, Saab ocl-r Bofors. Hdr bes&gs
verkst:ider,stilverk och skjutfdlt.
26. Vid N7edaverkenforetogs forsok med en
ny magnesiumlegering,T26, innehillande bl. a.
thorium, zink och magnesium,som bl. a. erbjuder storre hillfasthet dn vad man hittills ernitt.
27. Stadsfullmdktigei Trollhdttan faststdllde
staten for 1955, vilken medgav en skatteminskning pi 80 6re, en nyhet som givetvis mottogs
med glddje av alla nohabiter.
28. Stadsfullmdktige stadfdste beslutet om
sdnkt skatt i Karlskoga. Den nya skatten blev
1.3:90.
"Nobel-Prisog ny Nobel-Hud." "Bofors
har framstillet gennomsigtig Plasticvedske,der
kan erstatte Forbinding med Gaze", hette det i
Berlingske-Tidene,Kopenhamn.
20/10. KarlrAoga folkpensioniirsfdrenings ordli)rande, V.
Krick, och sekreterarcfru Elin Boox i)aerliinznablonzmortill
oeteranernd
A, Ek ocb A. S. Selander,sonz1)oromed orn att
startali)reningen'fdr 1o ir sedan.R. Tilander foto.

Oht. Bittdchning ut alantinian enligt IYeda-princip blir siikcrt lranztid.ensrnelodi. Konstruktionen lir i ntdnga atteenden
liitt sf;ilil i metall, i uikt son att ,nonterd. G6sta Lindh foto.

29. Pe initiativ av ABF holls i Karlskoga en
foreldsningsserieangiende de partiellt arbetsforas problem. Bland foredragsh&llarnamdrktes
industrilikare (dr Gosta Johansson, Bofors)
samt tjdnstemdn vid Ldnsarbetsndmnden,Arbetsformedlingen m. fl. institutioner. Kursen
avslutadesden 3 december.
Polisen i Kadskoga signaleradehirdare
tag emot alla parkeringsforsyndelser.- Hur
vore det med litet "studiebesok"med ty htfoljande itgdrder pi parkeringsplatsenvid Bofors ?
Dd.r d"rfelparkeringenvisserligenicke straffbar,
men nog si "personlig" i alla f.all.
30. Overingenjor Molin, ingenjor Ljungdell
och forman Logdahl, Nfedaverken, reste till
England for att under en vecka studera gjutningsmetoderfor Avon-motorn.
"Dieselfieringen" av det svenska statsbaneniitet pigick programenligt och parallellt med
elektrifieringen.SJ har en 5-irsplan for leverans
av 850 lok och stilrdlsbussar.Nohab skall bl. a.
levereraett antal dieselelektriskalok pi 1.310hk.
Bofors nya kataloghandbok " H ejarsmide,
En handledningfor konstruktorerocb aerkstads-

1:,

26/10. Peras premiiirminister, amiral R. Saldiaz (nr 4 fr. u.
rnellan artilleridircktdr af Klint ocb kapten Sablin) besi)hte
Boforc tillsantrnaxs rned sin son (liingst t. b.) och et, par
h dgre mari n ofl i cerar e. Bof orsfoto Tillman.
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n?An,vtkom i en 2:a upplaga och fick mycket
gott mottagandei fackpressen.
Tvi kurser f6r utbildning av kvinnliga
kranforare ordnades pi Bofors Industriskola i
samarbetemed Skyddstjinst och Elektriska avd.
Intressetfor kursenvar mycket stort frin elevernas sida och resultatet av utbildningen mycket
gott, enligt arbetsledningens
mening.

NOVEIIBER
Kall och nederbdrdsrik, men inget
sammanh)in
gande snotiicke f 6rekorn,
utan sti)rsta delen au nederborden
foll som regn. Genornsnittsternperaturen kl. 10.00uar - 1,4 grader.
3. Nobelkrut erholl byggnadstillstind for
uppforande av ett skjut- och brdnnlaboratorium
pi fabriksomridet i Bjorkborn.
Motorklubben vid UVA, som bl. a. skall
fi. i uppdrag att sk6ta servicestationenfor de
anstillda, h6ll ett forsta konstituerande sammantrdde under herr R. Abefors ordforandeskap. Till interimstyrelsevaldes henar R. Abefors, K. E. Hi.kansson, K. A. Lundgren och
N. A. Hi. Persson.
SvenskaKvarnfrireningensstyrelsegjorde
ett studiebesokpi Nobelkrut. Kvarnf6reningen
dr NFC:s viktigaste svenskakund pi nikotinsyra
for vitaminisering av mjol.
4. Vid S7edaverkenstartade kursen "F6retaget frhn insidan", upplagd av KVE och omfattad av icke mindre dn 167 deltagare i 10
grupper. Av kursdeltagarnavoro 91 arbetare,24
formin och 52 tjdnstemdn,eller tillsammansca
7J % av alla anstillda. Som kursmaterialanvdndesbl. a. 5 stillfilmer i ekonomiskadmnen.
Kursen avslutasi februari 1955.
6. Byggnadstillsti"nderholls for det forsta
av de 10 planerade stora bostadshusen,vardera
om 7 viningar och 80 ldgenheter,p5.kv. Hjort-

15 / 1 1. F ornsiittnin gen fdr grunden till monteringrballen
lY/edaaerAen aar't'drdi g. Bror T7esterlund foto.

ild

mosseni Trollhdttan. Av byggnadernauppfores
sex av det kommunala bostadsbolasetEidar och
tvi av Nohab.
11. Sodertilje hamn vdntasfi okad betydelse
och uthamnskajenskall byggasut. De stora industrierna i staden, bl. a. \Tedaverken, krdva
bdttre forbindelsermed yttervirlden.
72. Ett rykte i pressen,att de ungerskaGamma-fabrikerna och Bofors fornyat ett gammalt
avtal om utbyte av specialprodukterfrin verkstadsindustrin,betecknadesav bolagsledningen
sisom helt gripet ur luften.
13/11, Ar nan icAe ndjd med figuren, kan man fd en helt ny
ao plastimpregnelat garn lrSn Nobelkrut Boforsfoto Tillman.

Frin sprringningtarbetena pfi. Nohabs nya skyddsrumstunnel.
Nohabfoto B. Johansson.
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18. Arbetsmarknadsstyrelsen
ldmnade Nobelkrut byggnadstillstind for nybyggnad av personalhus for en kostnad av ca !27.000 kr.

.#ffi

19. Kadskoga stad anmdlde sitt intresse att
taga emot ett planerat Landsarkiv for Orebro
och Vlrmlands ldn. En forliiggning hit skulle
ur minga synpunkter van b,ittre dn arkivets
foddggandei Orebro eller Karlstad.
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Hiirdrcrkets taA ornlades med. brand.iiAra siporex-plattor tnder sensommat'enocb biisten. Boforsfoto Tillman.
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12. Utfardade Kungl. Ma:jt kungorelse om
befrielse frin elskatt pi overskottskraft.Under
ett ir med normal valtentillging innebdr detta
for Bofors en utgiftsminskning pa 30.000 e
40.000 kronor for kraften till elpannor.
16. Nohab fick byggnadstillstind for inklzidnad av skyddsrummeti kv. Verkstaden.
Forsdkringsbolagen
publiceradeen undersokning om fri.nvarofrekvensen,som visade,att
minnen i genomsnitt dr borta ca 10 dagar om
Lret for sjukdom och kvinnor ca 18 dagar. Mindagen dr den vanligaste frhnvarodagen och fredagen den, di. man minst ar borta.
Det uiildiga li;phiulet till Saarthilsforsensturbin under mon,erins. Nohabfolo.

20. Nohabs marketenteristod nu si passfdrdigt till det yttre, att det kunde presenterasftir
pfessen.
"Gamla brukspojkars klubb" pi Ungdomsgirden lever och frodas och har regelbundna sammantrdden.Om stdmningen pi motena
kan som ex. anftiras, att 93-FLrige
Karl Jernberg
denna dag sjong en kddeksvisa fri.n sin ungdomstid till ackompanjemangav munspel, trakterat av en ndstan jdmnlrig "pojke".
21. Under minadsmotet pl Stadsteaternri.kade Metalls expedit<irGunnar Petterssongh fel
i morkret och storta ned 4 m genom en lucka till
inlastningsrummetfor kulisser. Lyckligtvis klarade han fallet utan alltfor svira skador.
23. Forsteprovinsiallikare T. Sandqvistgav i
sitt yttrande till Lzinsstyrelsen
6ver Hilsovirdsnlmndens forklaringar till hans anmdrkningar
over vatten- och avloppsfrigorna i Karlskoga.
en hel del forklaringar samt dven mer kritik.
24. Pe en robotutstdllningi Birmingham visades flera mdrkliga uppfinningar, elektronhjdrnor, helautomatiska robotinstrument m. m.,
d2iribland ett "robotoga" som foljer kul- och
projektilbanor med samma ldtthet som ett vanligt oga. Ett dylikt instrument har inkopts av
Bofors.
\Tedaverkens transportavd. fick ett nvtt
virdefullt tillskott:
ny F.rg.rson dieseldriven
"r-r
traktor.

h

Nou. Den nya formmaskinen t)tp lVebac ild
Bror \Testerlund foto.
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Juni 1953. Ett aa kryssartornen hdnrporteltts ttpp till Skjat'
liiltet. Det uiildiga lasset blockerad'e hela Orebroadgen. Botors'
toto -Falk.

23. Uppvisning med 12 cm TAK (tornautomatkanon) pi Skjutfaltet. Ett 30-tal deltagarc
frin 8 ldnder hade inbfudits att ndrvara vid
dessa mycket krivande provskjutningar. Programmet kunde genomforas med utmdrkt resultat.
25. Tjinstemannaklubbenvid Nohab ordnade
(avloningsdagen!) en teaterresatill Goteborg,
ddr man gladde sig it "Thehuset Augustiminen".
27. ABF:s lokalavd. i Kadskoga anstdllde
Ture Viksten som heltidsanstdlldinstruktor.
Telefonvakttjdnst infordes for ett antal
appanter i nummerserien1000-1999 pL Bofors
telefonvdxel.
29. "Grodmanstanken", som tillverkats vid
Tidaholmsverken, provadesoch befanns vara :otmdrkt for sitt indamil. Tanken levereradesden
4 dec.till Malmo. Sevidare 1L dec.
Ett hus i etapp III D pi Skrantaomridet
var fdrdigt och 19 hyresgdsterflyttade in. Ddrmed var detta forndmliga bostadsomridei Karlskogai det ndrmastefullbordat och Skogsrundan
sluten.
23/11. 12 cnzdubbeltornetunderproashjutningpi SAiafiahet.
BoforsfotoTillman.

Ett hdm aa IJVA:: ny'fritidsloh,al. Gunnar Klang ocb Nils
Berglin (med rysgen no, Aaneran) spelaping-pong ned Ulf e
Nilssonsom dornare.Foto E. Peedu.

For att smidigare och bittre kunna dirigera de olika transportfordonen,installerades,
efter en tids prov med olika system,kortvigsradio i bilar, truckar och lok tillhorande Transportavdelni ngarna i Boforsverken, Kilstaverken
och Nobelkrut. Inom ca 2 mils radie kan nu
meddelandeobehindrat sdndastill och mottagas
av fordonen.
Byggnadsarbetetpi "Bleckbergsbacken",
pl. Filipstadsvigen, mellan Bofors och KarlsAby, iterupptogs nir det blev lagom fruset i
marken. Den nya vdgbiten blev farbar strax
fore jul.
Industriasspecialnummer,Industria International, inneholl ett vdlskrivet och vackert
illustrerat reportage frin Bofors. En forndmlig
propagandafor svenskindustri.

DECEMBDR
Betydligt aarmdre uiiderlek dn i noaemberoch en dagstemp.pA + 1,0 i
medeltal. Vinterns forsta sa.rnrnanhdngandesnoilicke honz den 22 och
uar 8 cm d.retssista dag.
1. Arm6tygf6rvaltningen besl6t inkopa ett
antal 75 cm haubitser frin Frankrike. Av leveransenskall en del pi licens tillverkas i Sverige
(i Bofors).
Piborjades arbetetvid UVA for tillbyggnad av kontorsviningen for nytt konstruktions-
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kontor. Byggnadskostnaderna
ha berdknatstill
ca Y< mili. kr.
2. P6. Helsingors varv sjosattes den nya
biten ph Goteborg-Fredrikshavn-linjen och
fick namnet "PrinsessanMargaretha" av gudmodern, PrinsessanMargaretha av Sverige.Nohab-motorer plt 4.OOOhk skall ge biten en faft
av I / knop.

2-4. Koncernkonferensvid Tidaholmsverken, till vilken representanterfor samtliga bolagsledningar kallats. Bland frhgorna pFLdagordningen mi. bl. a. neimnasinformation om
MTM-metoden samt studiebesok hos Pentaverken, Skovde. I samband med konferensen
invigdes sammantrddesrummet
i det renoverade
personalhuset.
4. Nohab erholl byggnadstillsti.ndfor tillbyggnad av verkstad for en beriknad kostnad
aY 74o.oo} kronor.
,. Ritningarna till Wedaverkens nya matsalsbyggnad, utarbetade av SIAB:s arkitekt,
Kaleb Sjod6n SAR, blevo fd.rdiga. Byggnaden
skall ligga i den hogre delen av parken, med
utsikt over darnmarna.Matsalen blir si stor, att
200 personer samtidigt kunna intaga sina miltider. Lokalerna bli ocksi utmdrkt limpliga for
sammantrddenoch samkvdm.Byggnadstillstind
har dock dnnu ej erhillits.
6. En ny intern telefonvdxel vid \Wedaverken, ndrmast avsedd att avlasta den utgiende
vdxeln, installeradesoch togs i bruk.
SIAB piborjade bygget av en storre lastkaj mellan algjuteriet och sliperiet vid \7eda2/12. Prinsessan Margaretba, uid siosiittningen aa M/S "Prinsessan Margaretha" p;i Helsingors uru. Nohabfoto,

23/11. Det giillde au shydd.a trumhinnorna 'fdr de hraftiga
srtiillarna frdn 12 ct?z tarnetr Aanoner. Boforsfoto Tillman.

verken. I sambandhdrmed hirdgjordes planen
for att bdttre kunna anvdndassom upplag for
rivarumetall.
9. Boken "Arbetarskydd lonar sig" hade om den varit s. k. skonlittem blivit en
bestseller.I Bofors studeradesden av ca 60O.
eller var 8:e arbetare.
10. Ammunitionsavd. vid Tidaholmsverken
firade Lucia under mera spexartadeformer. Den
skona Lucias roll speladesi 3,r av Tage Israelsson.
11. \Tedaverkenfirade under all hogtidlighet
Lucia (i flera omgingar mellan kl. g och 10.1i)
for att alla anstdllda skulle kunna beskida den
skona Lucian, som i ir hette Berit Blomkvist.
tfVA:s nybildade - kanske rdttare sagt
iteruppstindna - singkor debuteradei samband med Luciafesten.Korens dirigent dr musikdirektor Gustav Svensson,pensioneraddirigent for FlottansMusikkir ochin erkint skicklig
musiker. I festen medverkade iven UVA;s
orkester med nyinkopia instrument. Direktor
Odqvist talade,tackadefor gott samarbeteunder
det gingna iret och onskade alla en God Jul
och Ett Gott Nytt Ar.
KarlsLc,ga Hoge Allmiinna LiirorerL: nybygge Aommer att
bilda en hel stadsdel. I t'drgrunden uarntbadbtset. KT-foto
Nilsson.
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sen steg frln ca 223 i septembertill forst 259
och ddrefter till 285-290 kopare i december.
Pi StockholmsFondbors noteradesf. o. under
hiisten stigandekurser pi de flesta aktier.
Fortbildningskursenfor arbetsledarnavid
Tidaholmsverken avslutades.Kursen, som p6"gitt sedan oktober, omfattade bl. a. dmnena
matematik, arbetsstudier,arbetsledning.
17. LandshovdingDanielssonbesijkte$7edaverken for att bl. a. studeraverkskyddetsorganisation.
18. Kursavslutning vid Bofors Industriskola.
17 mekanister, 7 kemister och 4 arbetare fingo
sina yrkesdiplom av direktor \Tahlsteen. Svarvare A. Grell h6ll ett utmdrkt anforande och
stdmningen var gemytlig och trevlig. De flesta
elevernasfordldrar hade ocksi mott upp.

:af;
ll/t2.
GrodmanstanAen pd U-bdtsutstiillningen
Foto Stenbergs Illustrationsbyri i Malmij.

i

Malnii.

1L. I sambandmed sjiisattningenav U-baten
"Hajen III" pi Kockums varv i Malmo firades
det svenskaubitsvapnets 5O-irsjubileum med en
utstdllning, som invigdes av Prins Bertil i ndrvaro av bl. a. Overbefdlhavaren.Ett av de mera
uppmdrksammade utstillningsobjekten var en
ovningstank av Bonoplex, 2 m hog och 2,3 m i
diam., som tillverkats vid Tidaholmsverken. Utstiillningsbestikarna kunde ddr fh se hur grodminnen arbetademed bl. a. bultslagning, svetsning och timmermansarbete och att de ddrvid
trivdes "som fisken i vattnet".
13. I personalhusetvid Tidaholmsverkenfirades Lucia varvid tjdnsteminnen deltog i festen.
Overingenjiir Prollius talade, onskade alla en
God Jul och tackade for det goda samarbetet
under iret.
Vid UVA organiseradesen ny forsnljningsavdelning, med civilingenjor Kurt Svenningsson som chef, for forsdljning av SRM
hydraulvdxlar m. fl. liknande produkter.
15. AB Bofors styrelse beslot foresli kommande bolagsstdmma,att beslutaom en okning
av aktiekapitalet genom en nyemission av 1
aktie pi 2 gamlatill en kurs av 120 kr. per aktie
samt en fondemission av 1 aktie pi 2 gamla.
Aktiekapitalet skulle ddrmed fordubblas frin
44 till88 mkr.
Boforsaktiernavoro under hostenforemil
och kurfiir livligt intressepi Stockholmsb6rsen

19. PFLMetalls sista avdelningsmotei Bofors
beslotsbl. a. att ldmna ett rdntefritt lhn 6,10.000
for inkop av instrument till ABF:s ungdomsmusikkir. Julgi.vor utdelades ocksi till sjuka
kamrater.
20. Boforspensioniirerna
fick en angend.mjulklapp, di de i brev meddeladesom, att deras
pensioner komma att hojas med 50 % f.rl,,n och
med 1januari79J5.
l/12. Grodmanstanhen protades i Tidabolntsaetdens nzonterin gshall eI ter ! drd i gn onteil ngen.

20. Stadsfullmdktige i Karlskoga beslot, att
for en tid av 30 ir och mot en irlig kostnad av
50.000kr., forhyra Stadsteaternav Folkets Husforeningen. Vidare beslotsatt ldmna fdreningen
ett rdntefritt och amorteringsfritt lin i I milj. kr.
29. Karlskoga stad har landets ndst storsta
biltethet enligt en utredning, som gjorts pi
Ldnsstyrelseni Orebro.
30. Tidskrift for Systembolagenmeddelade,
att fylleriforseelserna- tyvan - kraftigt okade
i flera stdder,bland dem Karlskoga.
Dec. Fyra aereranel inom Bolors branddd.r "'fi)llo lltr 2.ldersstrecAet" aid. Srsshiltet. Fr. t,. herrar Thore Scbwartz, lohn
Linderberg, Gunnar Erlandsson ocb Enar Gaude. Boforcfolo
Tillman.

31. Stadsbiblioteketi Karlskoga kunde notera
ett okat antal boklin under I9)4, eller frln ca
723.OOO
lin till c LT\.OOO.
Karlskoga Sparbanks jubileumsir gav
fortsatt okade siffror for insdttarbehillning
m. m. Inslttarbehillningen 7953 steg frhn 29,6
mkr. till nirmare 32 mkr.
Under 7954 okade invlnarantalet i de
flesta av stiidernaoch var vid irsskiftet fol jande:

11/12. l{/eddrerken firade Lucia - synbarligen under d.ltpt
alloar - et, pdr dagar innan Luciadagez. BrorSTesterlundfoto.

Den egyprirke daenten Ghoneim med nza6a deltog i
3l/tz.
tjiinstemiinnens nyLrtoaka pi Labbsand. Foto C. Strdm, Bofors.

Karlskoga
Trollhdttan
Sodertdlje
Tidaholm
Bromma
Stockholm

i72)
33.340 (+
27.600 (+
779)
27.535 (+
541)
72)
5.936 (85.400 (+
,59)
. 777.038 (+ 7.i24)

Karlskoga overskred alltsi 33.0O0-strecket
medan Trollhittan och Sodertdljeligga sida vid
sida upp mot 28.000.Tidaholm minskade dven
under 1954 med nigra 10-tal.
Tidaholmsverken forvirvade en f. d.
snickerifabrikgrdnsandetill fabriksomridet, att
huvudsakligen anvdndas for lagringsdndamil.
l3/lz. Karlskoga Lucia med tdrnor tdga in pd Bolonbontorer,
dlir berr Rune Olsson hiilsade dem aiilAonna. Boforsfoto
Tillman.
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31. Antalet anstillda vid koncernforetagen
var vid irsskiftet r9t4-79:.t:

diumverken) k6rt skift si lingt tillgingen pi
got detta tillatit. Valsverkenskapacitet ir som
Timavl.
Minadsavl,
Summa
bekant betydligt strirre dn Stilverkens, varfiSr
Boforsverken
4.699 1.860 6.559 en, sdrskiltmot slutet av hret,alltmera markerad
Nobelkrut
7.236
1.659 brist pi stil (gitt) gjorde sig kdnnbar. I finverNohab
7.194
485
2.079 ket kordestridvalsningen iging under viren, och
Tidaholmsverken
471
474
63
sedanmetodernaoch verket iusteratsunder somUVA
230
84
maren, gick produktionen allt bdttre under se314
$Tedaverken
406
r49
nare delen av iret. Efterfrigan pi valstri.d ir
555
stor, men priserna pressade.Till Kilstasmedjan
koncernen. . 8.176 3.064 11.640
S:a
har bl. a. en 5 tons hejare bestdllts.Smedjanhar
kort for fullt si lingt tillglngen pi dmnen och
arbetskraft tillatit. Eftefirl"gan pi hejarsmitt
Bofors
gods dr stor och man f6rsoker pressaned leveF6r Boforsverkensdel kan 1954 sdgashavafit
ranstiderna. I Pressmedjan vid Bofors gick
ett gott och framgingsrikt ir. Sysselsdttningen
stativet till 800 tons pressens6nderoch ett nytt
har varit god och efterffi"gan pi produkterna,
och modernare4-kolonnsstativ var vid irsskiftet
sivdl civila som militlra, har varit livlig. Krounder montering. Avd. MRK f2irdigstnlldesunnikans notiser ha redan omtalat de viktigaste
der iret och kom i full produktion.
hdndelsernaoch hdr nedan foljer i korta samVerhstiiderna ha haft god belnggning och
mandrag nigot om verksamheten vid de olika
sysselsdttnin
g. Betrdffande verkstidernas utrymavdelningarna. Utvecklingen har fortlopt normen ha endastmindre fordndringar skett. Forutmalt, varom bokslutetssiffror, vilka som vanligt
varande
Stilforridet (MS 11) har iordningstiillts
komma att oubliceras i nista nummer av tidmonteringshall
till
for mindre pjdser med beningen, komma att ge vittnesbord.
teckningen
VK
For hejardynsfrdsninghar
59.
Betr. den civila stfrlf drsi.ljningen var orderinokat utrymme erhillits genom att taga storre
glngen under forsta halviret mindre tillfredsdelen av Standardavd. (VV 23) i ansptik och
stdllande. Under andra halviret okade orderinflyttning av en del mindre maskineri VA 20's
stocken successivt,si att beliiggningen i verken
lokaler.
vid irsskiftet var god.
Det dr frdmst efterfrhsan frin den svenska
marknaden, som hdrvidlag kommit tilt uttryck.
Omsdttningen var under 7914 praktiskt taget
lika stor som foregiende ir. Prisutvecklingen for
kvalitetsstilet har ndmligen icke motsvaratefterfrhgan, utan priserna ha, trots en okad rhvarukostnad, hillits kvar pi den liga nivi, som
framkallades av det senasteirets hirda konkurrens om orderna.
Exporten, som huvudsakligen omfattar valsat
och smitt verktygssti.l, granatstil och ni.got legerat konstruktionsstil, moter fortfarande stort
motstind, frdmst beroendepi svir priskonkurrens och svira tullhinder pi kontinenten samt
valutahinder vad betriffar Sydamerika.
De metallurgiska audelningarna vid Boforsverken och Kilstaverken ha haft full sysselsdttning och mycket god beldggning.Stilverket har
som vanligt kort treskift hela 6"retoch Kilstastllverket treskift fritn maj, eller under irets senare
7 mlnader. Under tidigare 2"rhar MEK endast
tidvis kort tviskift. Valsverket i Bofors har kort
dagtid, medan Kilstavalsverket (Got- och Me-

Till verkstridernahar ett 80-tal nya arbetsmaskiner anskaffats, huvudsakligen for utbyte av
dldre och forslitna. I Kanonverkstadenhar det
dldsta 725 mm arborrverket ersatts av ett Sharmannuerkav sammastorlek,den storstavertikalfrdsmaskinen av en Kend.ell fi Gent-ntashin och
en storre rundslipmaskin av en Churchill. Ett
intressant nytillskott dt en Oerlikon koordinatborrmaskin for noggranna produktionsborrningar. Kugghjulsverkstaden (VK 29) har fhtt
2 st.Lorentz kugghyvlar for cylindriskakugghjul
och en Gleason for koniska. Filtverkstaden har
fitt en lYaldricb hydraulisk hlvelmaskin, en
Schiessenpelarkarusellsvarvoch en 22ttX( g
svarv av fabikat VDF. En l8.ngfrdsmaskin av
Bofors egen tillverkning har ocksi uppsattsddr.
I Verktygsverkstaden har maskinparken for
hejardynor bl. a. utokats med 2 Droop & Rein
kopierfrdsmaskiner med elektrisk kopiering, en
Starr hydraulisk kopierfrdsmaskin och en Cincinnati "Hydrotel" frdsmaskin.
Arets forsta minader voro si nederbordsfattiga, att Elehtriska audelningen befarude, att
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1954 w kraftproduktionssynpunktskulle bli ett
kritiskt ir, sdrskilt som ocksi vattenstindet i
sjoarna var ll.gt. Senare delen blev emellertid
vi tyvdn alla minnas - nederbordsrik
och totala nederbordenuppgick till inte mindre
an 827 mm eller 20 Vo over det normala. Senhostensregn medforde hogre vattenstind i Alkvettern och angrlnsande sjoar dn pL 30 ir och
ddrmed ocksi besvdrligaoversvdmningarav l6'gt
liggandemarker. Hogsta tappningeni Timsilven
var 90 m3/sek. den 14 decembereller ndra tre
ghngernormal, och i Svartdlven den 9 december
1.63msf sek.,eller omkring 4 glnger normal.
Produktionen i bolagets egna kraftverk var
vdsentligt hogre in for ett normal6.r.Pi grund
av j2imf6relsevisringa nederbord inom viktiga
omriden i Nordand blev dock kraftsituationen
for landet i sin helhet tidvis ganska ogynnsam
och inmatningen av overskottskraft i v6.raelltngpannor blev oiksi vdsentligt ldgre dn foregiende
ir. Konsumtionen av primakraft vid Boforsverken, Kilstaverken och Nob"lkrut uppgick till
nan 1,75Mk$fh och for den borgerliga distributionen i Karlskoga, som ombesorjdesav bolaget, ddrutover 18 Mk\7h. 3 elingpannor forbrukade ddrutover 19 Mk\7h sekundakraft.For
Nohab uppgick primakraftkonsumtionen till
13,4,V edaverken7,4 och Tidaholmsverken1,0,
allt MkrX/h.
Distributionsavd.verksamhethar som vanligt
prdglats av utbyggnaderi takt med siadenstillvdxt, vilket bl. a. medfort att yttedigare 1 transformatorstation feirdigstzilltsoch inkopplats, och
varav
att ett trettiotal gatubelysningsarmaturer,
Dec. Cbaullor Nils lVester,VT, ffu ord'erlrdn transpofihonBolor.r( se.rid.38). tsoforsfotoTillman.
toret aia kortudg.rradio

hdlften for lysror, uppforts. Fjdrrkontrollforbindelsen mellan Kilsta och Bofors togs till en
mindre del i bruk under iret.
Byggnadsaudelningenhar haft god sysselsdttning med nybyggen och tillbyggen vid Boforsverken och Kilstaverken samt reparationer och
underhillsarbeten inom bostadsbestindet. Det
utfori pi entreprenad av
storsta arbetet har va:Irt tillbygget for vdrmebehandSIAB
lingsavdelningvid Kilstasmedjan.Schaktningen
piborjades under forsommaren, och sedan
grundgrdvningen blivit fdrdig, restes stilkonstruktionenunder hosten,och murningen kunde
piborjas. Byggnaden berdknas bli f?irdigstZilld
under forsta kvartalet 195J. I egen regi har
vidare VK 54 tillbyggts med ca 1.100m2.Gamla
trdtak, i bl. a. MS 11, MH, MS 10 och YK 24,
ha ersatts med brandsdkra tak av siporex pi
sammanlagtca 5.000m2.
Konstruktions- och utuecklingsarbetetinom
krigsmaterielomridet har pl.gltt enligt tidigare
uppgjorda planer, och flera nya konstruktioner
ha nu provats och uppvisats med mycket gott
resultat.
Som ett resultatav forsknings-och utredningsarbetet vid Bofors och Nobelkrut mi ndmnas,
att patentaadelningen fick t4O patent registrerade, varav 9 svenska. Ett mycket stort antal
patentansokningarhar ddrutover inldmnats under iret.
Biblioteketsbokbestind okadesmed t.233 volymer, ddrav 876 inkopta bocker, restenbundna
tidskrifter, av vilka bolaget prenumerera pi
467 st. Frin utomsti.endebibliotek har under
iret inlinats over 1.200volymer. Referattjdnsten
har refererat 1.621 tidskriftsartiklar, och ca
80.000 referatkort ha distribueratstill olika avdelningar. En ny upplaga av decimalregistretdr
under forberedelse,och en pibyggnad av registret for olika klasserunder arbete.
Bofors brandkdr ryckte ut 17 gitnger, ddrav
10 ginger av sidan anledning, att dven stadens
brandkir kallades.Sammanlagdabrandskadebeloppet uppgir dock endast till ca 18.000 kr.
Brandkirspersonalenkallades till ovningar och
lektioner vid 52 tillfdllen, bl. a. for kiirning av
motorsprutor, orientering pi verkstadsomridet
och teorilektioner.Inom verkskyddetha 20o man
erhillit utbildning i brandtj2instunder 74-20
timmar. 114 svetsaremed rorliga arbetsplatser
ha erhillit tvi timmars utbildning i brandskydd.
Brandkirens personalhar f. o. med stort intresse
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och vixlande f.ramgilngdeltagit iflera tdvlingar.
Diverse ny brandmatefial har anskaffats till
verkstdder,kontor och andra lokaler.
Avd. Skyddstjknst kan dven for 1954 rapportera sdnkta siffror fdr olycksfall siviil inom som
utom arbetet. Inom arbetet intrdffade24O olycksfall, vilket gor en frekvenspL 6,67 eller en sdnkning med 7 % frl'n 7953.Frlnriknas fdrdolycksfallen blir frekvensen endast J,95 per 100
irsarbetare. Av olycksfallen intrdffade 26 eller
lL % under fdrd till och fri.n arbetet. Antalet
sjukdagar var 4.J94, ocksi nigot mindre dn
tidigare ir, och antalet forlorade arbetsdagar
3.964 eller I,65 dag per irsarbetare. De flesta
olycksfallen ,roro av- lindrigare art. Antalet
olycksfall utom arbetet sjonk friln 2I7 fu 1953
till L94 5.r 7954,vilket ger en frekvens p3"5,39.
Av dessa olycksfall medforde 2 doden, ddrav
en genom drunkning och en genom trafikskada.
Sjukdagarna for sistnimnda olycksfall sjonk
ocksi.nigot, eller frin 4.661 till 4.599.
Antalet anstdlldahar okat sivdl for tim- som
mi.nadsavl6nadeoch uppgick vid senasteirsskiftet till 6.5t9. Omsdttningen bland personalen visar den vanliga mhnatliga variationen med
hogre siffror for nyanstdlldaresp. slutadeunder
sommarminadernap6. grund av alla praktikso'dr
kande. Bristen pi yrkesarbetare kdnnbar si.vil
vid verkstiderna som inom de metallurgiskaavdelningarna, trots rekryteringen frin Industri,
skolan och den egna uppldrningen inom verken.
Nobelknut
Nobelkruts olika fabriksavdelningarha under
L954 haft god belZiggning,med en sdrskilt glddjande okning pi den civila sidan och en nigot
minskad ordertillging pi ammunition. F6,retagsndmndensprotokoll (i bilagorna till B-pi
len) ha redan utfodigt redogjort for dessa
forhillanden, liksom flera notiser i kronikan.
Verksamhetenhar siledes varit tillfredsstdllande, om dn icke utan problem. Sdrskilt rekryteringen av arbetskraft har varit svir, och detta
har gdllt samtliga fabriksavdelningar. Trots en
betydandeminskning av personalen(83 tim- och
20 minadsavlonade) har dock den tidigare produktionskapacitetenkunnat upprdtthillas och
for nhgra a.vdelningart. o. m. iikas, detta som
ett resultat av ytte rli garerationaliseringar.
I forca irets kronika hade vi anledning att
anm'irka pi de former, under vilka springningsolyckorna vid Nobelkrut publiceradesi dags-

18/1. Rdnrgenkontroll aa 40 m.nzanmunition i TU 9. Axel
Larsson synes pE fotot. Boforsfoto Tillman.

pressen.I detta hdnseendehar en forbdttring
intrdtt, sedan tidningarna haft tillf?ille att
grundligt studera fabriksanldg gningarna och tagit del av skyddsitgirder m. m. De "sensationsartiklar", i vilka Nobelkrut och dess anstdllda
figurerat, ha under 1954 hterfunnits i vecko- och
minadstidskrifter, om vilka man velat tro bdttre.
For de ciuila produkterna har hret kinnetecknats av en volymmdssigt forbrittrad eftefirhgan.
Tillverkningen av kloramin har vadtval hdvdad,
6ven om leveransernaoch efterfrigan icke piverkats av nl"gramera utbredda epidemier eller
epizootier. F6rsailjningenav sackarinprodukterna
bereder alltjdmt stora bekymmer. I Formalinfabriken har tillverkning och dygnskapacitet
successivtstegrats,huvudsakligen genom insZittning av nya :u,gnar,si att den ursprungliga installationenav 795Onu utan storre fordndringar
tillverkar dubbla den projekterade kapaciteten.
Salicyl- och acetylsalicylsyrafabrikernaha
grundligt moderniseratsunder 6ret och en ny
metod for acetylering och mekanisk torkning
och siktning inforts. Produktiviteten har forbdttrats med ca 25 %. F6r toluidiner uppniddes en
tillverkningstopp om 156 ton, och for prokainhydroklorid med tt ton. Bi.da dessaprodukter
iro huvudsakligen exportvaror. Ocksi tillverkning av nikotinsyra, for vitaminisering av mjol,
utveckladestillfredsst2illandeoch exoorten har
kunnat vidgas till flera ldnder. Klortinkanldggningen har pF,grund av den minskade klorforbrukningen tagits i ansprik som ammoniaklager
i syfte att genom transportper jdrnvigstankvagn
forbilliga rhvann ammoniak.
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lnom Ammunitionsaudelningenhar det tekniska utvecklingsarbetet fortskridit normalt.
Mycket arbeteoch hoga kostnaderha nedlagtspi
att gora arbetsplatsernasi sdkra som mojligt.
Tillverkningsprocessernaha gitts igenom och
alla verktyg eller anordningar,som varit onodiga
eller obehijvliga for det pigiende arbetet, ha
tagits bort ur lokalerna. En grundlig och systematisk genomging av maskineroch sdkerhetsanordningar vid all sprdngdmneshanteringhar
ocksi foretagits, fiir att skaffa underlag fijr ett
forebyggandesystematisktunderhill av maskiner och apparater.
Byggnaden NQ 18 har tillbyggts si att en
tredubbel kapacitet erhillits i avdelningen for
blandning och hantering av primlrsprdngdmnen.
I NU3B hat en ny automatiskpressinstallerats'
I bida dessabyggnader har sdkerhetskravetsatts
framfor allt annat och nya principer har tillimpats vid byggnadernaskonstruktion och for installationer av maskineroch apparater.I NQ 18
har stor vikt lagts vid att borttaga all risk for
elektrisk uppladdning. Golvet dr belagt med en
ledande gummimatta och maskiner, appatater,
hyllfack m. m. omsorgsfullt jordade.
I Rorapteringen,RA 3, inreddesfor speciella
dndamil ett provningstum med fukttiita vdggar.
8/6. En bild. lrdn de realistishaspriingningsproaeni NU 38.
Sprdngiimnetplaceradesi en papptrdtt i sarnmali)ge sonzden
senareinslallet"adepLfTllningsltatten till pressen.Boforsfoto
Tillman.
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Detta liter enkelt. men krziver extraordindra
itgirder. Bl. a. ha vd,ggarnahelt bekldtts med
piklistrade aluminiumfolier. I detta rum skall,
med speciella anordningar, hliIas en relativ
fuktighet av endast lo %, ett i virt land ndstan
aldrig forekommandevdrde.
Sdbyavdelningenhar fitt vdlinredda lokaler
for sin experimentavdelningi huset TU5, tidigare anvdnt som lagerbyggnad.
Ett gemensamt kontaktmote for hela avdelningen, alltsa bede Ra- och Sdbyavdelningarna,
holls pi Folkets hus, di man bl. a. med stort
intresse diskuterade arbetarskydds- och sdkerhetsfrigor samt sig pZ nhgra aktuella filmer'
Inom N itroglycerinkrutbruket har ett presshus
BZ9 ombyggtsPa sammasdtt som tidigare Presshuset B24. Utbyggnaden av Ngl-krutbruket har
fullfoljts genom andra etappen av det for ett
par 3.r sedan beslutade programmet. Bl. a. ha
fyn nya valsverk installerats.Den sista fabriksbyggnaden av trd inom Dynamitaudelningen,
emballagemagasinetN14, har ombyggts till
brandsiker konstruktion . Ph N itrocellulosaaodelningen pigir ett livligt utvecklingsarbete,varom
sannolikt kan berdttasi ndstairs kronika.
Byggnadsaudelningenhar haft minga idrn i
nybyggetdr byggnaden
elden. Det intressantaste
NU3B, for pressning av trotylladdningar. I stdllet for den hittills vanliga konstruktionen med
3 starka vd'ggar och en utblisningsdito, har
byggnaden konstruerats efter en helt ny princip,
som en bunker, med si starka vdggar och tak, att
den til en explosionav minst 10 kg trotyl, d. v. s.
betydligt mer dn maximalt tillitna 3 kg. Pressrummets nyttiga volym dr endastca 43 m3, medan betongsvolymenar ca 61 m3 och vikten av
inlagt armeringsstil tg ton. Byggnadenhar konstrueratsav docentSten G. Bergmani Fortifikationsforvaltningen.
Den 8 juni utsattes byggnaden for mycket
realistiskaspringningsprov, vilka med stort intresse foljdes av en talrikt forsamlad sakkunbolagsledningen,fackforskap, representerande
eningen, skyddsombudenoch de anstdllda pi
Firrsvaavdelningen,Sprdngdmnesinspektionen,
konstruksamt givetvis ocksi
rets Fabriksstyrelse
toren. Med ledning av dessalyckaderesultat har
sedantillbyggnadenav sikt- och blandningshuset
for initialsprdngimnen,NQ rs, utfijrts'
For andra iret i rad har inga om- eller tillbyggnaderpi Nobelkruts huvudkontor ?igtrum.
Fabriksomridet har under iret utiikats med
tvenne omrlden, som pi kartan se ut som smi
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8/6. Ingeniir Daldn och konstruLt7ren, docent Bergman, se
afrta men ldnade ut niir sprdngningarna i NU 38 iyckligru
genomf drts. Boforsfoto Tillman.

utbuktningar, men i verkligheten dro ganska
stora. Inom den ena, pe 25.ooom2, har {vi, nya
ammunitionsmagasinuppforts, inom det andia,
mot "Paradiset",ligger det nya laboratorietZ2I.
Den ciaila forskningen har intensifierats inom
ldkemedelsomridet,bl. a. med tanke att kunna
introducera nya prepalz;tpi marknaden. Det nya
acetylsalicylsyrapreparatet"Nobegan", som re_
dan omnimnts i krcinikan, har blivit en stor
succ6.For ovrigt mi ndmnas, att nya nikotin_
syrapreparat forberedes for tillverkning. Aven
den nrilitiira sidan av forskningsarbeteihar utvecklats. Den militdrkemiska Torsknineen har
silunda overtagit ytterligare lokaler av liontrolllaboratoriet22 och for kontrollanternaha i stdllet nya lokaler inretts i luktdmnesfabrikens
gamla laboratorium Xl . By ggnadsarbetetpiborjades i slutet av iret pi det nya spr2ing- och
brdnnlaboratorietZ2t, i nirheten av milit.drfysi_
kaliska forskningsavdelningenpi RA-omrijet.
Detta laboratorium dr betingat av den vidgade
forskningen, speciellt rorande drivmedel f{r raketer och artilleriprojektiler.
Industribrandkdren hade 23 utryckningar for
formodad brand, tillbud eller eldsvi.dor,av vilka
endast ett krivde 2 slangledningar frhn brandpost, fyra sldcktesmed 1 slang f.rhn brandpost
eller 6olotrpruta, medan de ovriga klaradesmed
enklare medel. Personalenhar flitigt ovats och
iven med framghng deltagit i olika tdvlingar.
Antalet olycksfall i arbeteha under iret starkt
minskat, frin 108 Lr t953 till 73 h.r 1954. An_

talet forlorade arbetsdagar ha likaledesminskat
ffin 1.761 tjll 1Og2mo-tsvarande
resp. 16,3och
11,5 forlorade arbetsdagarper irsarbetare.Fdrdolycksfallen ha ocks5"minikat, frln 29 tjll 2r
med resp. 890 och 662 forlorade arbetsdasar.
Olycksfallsfrekvensenblir 8,0 inkl. fzirdolyiks_
fall och 6,2 frl,maknat dessa.Motsvarandesiffror 1953 voro 10,5 och 9,3. Tvenne olyckor
medforde tyvdn tre dodsfall, medan iterstiencle
olyckor lyckligtvis medforde mindre skador.
Skyddspristdvlingen,
som omfattats med myc.
ket stort intresseoch som sdkertbidragit till den
minskade olycksfallsfrekvensen,skali fortsdtta
under 1955, efter i stort sett samma riktlinjer.
Dovhjort- och ridjursstammarna ha under
iret forokats med ett ganska stort antal kalvar
och lamm och flockarna ha okat i antal till stor
gledje for alla anstillda. Kronhjorten visade
under brunsttiden s6.farliga tendenser,att den
tyvarr miste exekuteras,vilket miste beklagas,
icke minst ur zoologisk synpunkt.
Nohab
Nohab hade under 1954 mycket god sysselsdttning i alla verkstdder och, sdrskilt under
senaredelen av i.ret, okad efterfrF,,gan
pi pro_
Med denna modell aa Bonoplex till Laselelorsenstrtrbin
giile-s:. A. ilzraglzingsproui Nohabs f orskningisbyggnad,
No_
habfotoA. Andersson.

dukterna. Fakturavdrdet kommer att overstiga
r9J3 hrsoch likaledesdr vdrdet pi inneliggande
order hogre dn for ett ir sedan.Den optimistiska
prognos,som stdlldesi jan. 1954, visadesig siledesvara riktig.
Aven om man kan vara nojd med 7954,miste
dock konstateras, att tillverkningskostnaderna
alltjdmt d'ro for hoga. De utldndska konkurrenternaspriser ligga ofta zo-30 7o under Nohabs
och man har under 1954 tvingats att acceptera
flera order till forlustbringande priser, endast
for att kunna hilla marknaden och behilla
kunden.
Utsikterna for 1915 kunna alltsi sdgasvara
goda. Verkstddernakomma att under hela iret
ha full beliggning. Det dr emellertid viktigt ati
nya order flyta in, icke minst pi grund av den
linga omloppstiden pi vissa order - uPP till
3 it 4 3r for storre turbiner.
Forsdljningsavdelningenkan for dieselmotorer konstatera en okad efterfrlgan, sisom en
markant omsvdngning mot nedglngen vid irsskiftet 1953-1954. Den utldndskakonkurrensen
dr dock mycket kdnnbar, framforallt frin Vdsttyskland.Tack vare verkstddernasutokadekapaFrin ntonteringen au Suarthfrlslorsensturbiner. Ingenidrerna
E. Andersson och l. Schilrman sti i tarbinkatntndren. Nohabfoto.

Nohabs senastedieselAoutlildlion MN 16 under prouLbrniug i
tnont agehal I en. Nohabf oto.

citet kan Nohab nu erbjuda kortare leveranstider. P& turbiner finnes bestillningar inne for
flera hr framlt. Aven hdr dr konkurrensen
intensivoch den storabestdllningentill Stornorrforsen kan ddrfor sdgasvara mycket hedersam.
P6"loksidan mi antecknas,att samtliga lok till
DSB och NSB levererats och att nya bestdllningar pL zo diesellok av Nohab-GM-typen
bestdllts till DSB. SJ har bestdllt 1 dylika lok
av mindre typ.
Av dieselmotorerlevererades23 st. pa totalt
25.465hk. Bland motorerna mdrks 6 sl. av typ
M46M for Valmet OY och 2 st. M65T - Nohabs storsta motortyp - for m/s "Prinsessan
Margaretha" pi Goteborg-Fredrikshamnslinjen.
Minutldggana 14 och 15 (MUL 14 och MUL
11), isbrytarna "Ebbe" och "Voima" (en av
nordens storsta), motorfartygen "Gudmundr6.",
"Barken", "Helgefjell", "Le Norvegien", "Elisabeth B" och det colombianska fyrf.artyget
"Gordona" dro nlgra av de storsta fartyg, som
fingo Nohabmotorer under 1954.
Fem turbinaggregatpi totalt 77.391 hk levererades. bl. a. 1 st. till Svarthilsforsen om
30.900hk och 1 for Machinoimportom 24.000
hk. I Lasele pigir monteringsarbetetfor fullt.
Lokleveransernaomfatta 5 st. Nohab-GM-lok,
darav4 till DSB, 1 till NSB samt 7 st. ellok till
TGOJ. De sista loken av denna serie dro under
montering for planenlig leveralrs 195) och pi
det nya Ra-loket till SJ p&gir monteringsarbetet
for fullt. Ocksi detta lok skall levererasunder

r95r.
Konstruktions-och utvecklingsarbetethar pigitt med oforminskad iakt. Pe Nohab-GM-loket
till NSB slutfordes konstruktionenunder iret
och Ra-loket till SJ gjordes ocksi firdigt pi ritbridet. Konstruktionen av Nohab-GM-loket pi
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i.310 hk till SJ, Iittra T4, pitgLr for fullt och
det forsta loket skall levererasredan i december
1955.Samtidigt pigir projektering av ellok, dieselelektriskaoch dieselhydrauliskalok av olika
typer.
Pa Stornorrforsens turbiner har konstruktionsarbetet fortsatt, och till denna turbin har
bl. a. tillverkats en modell - eller provturbin
i skala 1:16, som nu hiller pi att ptoi^t i laboratoriet. Minga turbinprojekt till utlandet dro
ocksi under arbete.
Pi diesei-sidanhar arbeiet frdmst forsatt betrdff.ande overladdning samt med nya kolvkonstruktioner och kolvtyper av ldttmetall. Den nya
6 cyl. N-motorn har provkorts under iret, dven
med overladdning, med mycket gott resultat.
F6rsok ha ocksi pigitt med okat varvtal pL alla
Nohabs motortyper. Slutligen har omfattande
forsok med lagermetall slutforts, si att numera
en enda lagermetall anvdndessivdl i lok som i
dieselmotorer och turbiner.
Verkstdderna har haf.t mycket god beldggning
pi samtliga avdelningar, ett forhillande som
torde komma att besti i ett eller Lr/z fu framilt
i tiden. Minga storre maskiner har k<irt 2-skift.
Maskinparken har i vanlig ordning fornyats, for
en sammanlagdkostnad av ca 1,5 milj. kronor.
Tvi stora byggnadsarbeten,sprdngningen for
skyddsrum och verkskyddscentral samt uppforandet av det nya marketenteriet, ha anfortrotts

entreprenadfirmor. Marketenteriet berdknas bli
klart den 1, maj 1915. En ny organisation, "Nohabs personalforening",har bildats for att driva
och skota marketenteriet, medan bolaget kommer att anskaffa inventarier och svara for byggnadensunderhill.
Konstruktionen av den nya verkstaden, som
kommer att sammanbindaavd. 61 och 79 (monteringshallarnafor lok och dieselmotorer),slutfordes under iret. Denna verkstad skall frdmst
anvdndasfor bearbetningav turbindetaljer. Hit
skall den stora golvsvarven och det stora arborrverket, som nu dro placerademitt i avd. 6I, flyttas. Ddrefter kan en obruten line for montering
av lok Iiggas ut i avdelning 61. Den nya verkstaden fir bl. a. en travers, som lyf.ter L25 ton.
Antalet anstdlldahar okat med 55, eller med
26 mhnadsavlijnadeoch 29 timavlonade. Personalomsdttningen har vait llg eller ungefir som
foregiende ir. Alltjdmt dr det mycket svirt att
fi skickliga yrkesarbetareoch iven rekryteringen
ay annan arbetskraft dr besviirlig. Givetvis bidrager bostadsbristeni Trollhdttan till detta.
Olycksfallsstatistiken visar nigot okade siffror, eller ffin L2Oolycksfall 1953 tillr LJO 1.914.
De flesta olycksfallen iro dock lyckligtvis mycket obetydliga. Arbetarskyddskampanjen har
omfattats med ett visst intresseoch i brevkursen
har ett 80-tal, ungefdr hdlften arbetare och
hdlften tjdnstemdn och arbetsledare,deltagit.

prcssarnai Bonoplexfabriken
i
4/10. En au de nyinstallerade
T idaholm. BoforsfotoTillman.

Tidaholmsverken
F6r Tidaholmsverkens del kan det gingna
iret sdgasha varit ganska gott. I borjan av hret
mdrktes en viss iterhillsamhet frin Bofors sida
vad det giillde fdlt-4}-an, vilket villade en del
bekymmer fiir sysselsdttningen,men den lediga
kapacitetentogs snart i ansprik for andra objekt,
frimst frin Nohab, och senaredven Bofors. Di
sedanleveranskravenpL 4o-aniter okades,blev
resultatet en viss overbeldggning,dock inte vdrre
dn att leveransernakunde klaras om dn med anstrdngning.
For Nohab har bearbetatsdiv. dieseldetaljer
sisom kolvar, vevstakar m. m. samt tillverkats
en typ ringkolvkompressorer.Bofors har bestdllt
magasinentill vissa tornkanoner,ett arbete som
strdckersig en bra bit in pi. nista ir.
En del kompletteringarav maskinutrustningen,
huvudsakligensmirre maskiner,har mist goras
for att klara de nya bestdllningana dir priserna
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Dec. Frfr.n byggnadsarbetet 't'itr ny
Foto E. Peedu.

kontortlohaler

ild. IJVA.

dro hirt pressade.Men dven ersettning av forsliten utrustning har skett.
Ammunitionsavdelningenhar ldnge haft mycket begrdnsadoch kort beldggning.ln del folk
har flyttats over till andra avdelningar och en
del civila bestdllningarha hjdlpt upp sysselsdtiningen. En av de nya 6-spindelautomaterna
har
belagtsmed motordetaljer frin Volvo-Pentaverken, L. M. Ericssonhar bestdllt en hel del smirre
detaljero. s. v.
Bonoplexfabrikenkan se tillbaka pi ett lyckosamtir med starkt okad forsdljning - nara nog
en fordubbling mot 1953 - som nzirmar sig
2 milj.-strecket.Orderstockenvid Srsskiftet dr
ndrmare3/4 mllj., si utsikterna for f"tet I9fi d,r
ocksi goda och i sannoptimism siktar man pi en
ytterligarefordubbling av omsettningendetta ir.
Produktionen expanderar och tar i ansprik
hus efter hus i f. d, apteringen,senast"22'n.n",
f. d. tvdtthusef, som jdmte tvi andra hus ziro
under ombyggnad for den nya fabrikationen av
glasfiberarmeradepolyesterskivor.Denna hantering berdknaskomma i produktion under febr.
Bearbetningenexpanderarocksi och en glddjandeokning av storlekenhos ordernamojliggor
betydligt rationellare tillverkning. Silunda ha
tvl, rejalahydrauliskapressarinstalleratsoch en
tredjehar bestdllts.En sugautomatfor formning
av tunnare material av olika plaster ir ocks6.
bestdlld fcir leverans inom kort. Arbetsstyrkan
har mer dn fordubblatsunder 1954.
Fabriken koncentrerarsig pi. byggmarknaden
och ndrliggandegebit. Silunda tillverkas en hel
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del byggnadsdetaljer,
kupoler, armatur m. m.
med tyngdpunktenpi kupor till lysror, av vilka
stora kvantiteter levererats till el. och andra
firmor. En sdregenorder har varit ett stort antal
gavlar till String bokhyllor, som i det niirmaste
slutlevereratsunder iret.
Det ekonomiska utbytet visar ocksi ganska
tillfredsstdllande siffror trots de mycket hirt
pressadeprisernap& dennamarknad.
Under iret har personalhusetrustatsupp och
forbdttrats och delvis nyinretts.Det omfattar nu
samlingsrum,sammantraidesrum
och bastu. Ny
belysninghar installeratsoch trevliga, dndamilsenliga mobler anskaffats.Si sminingom planeras forbdttring av kokmojligheternafor att kunna servera enklare m&ltider icke minst med
hdnsyntill nodvdndighetenatt ordna viss utspisning enligt verkskyddsplanen.
Som framgS.rav ovanstiende dro utsikterna
for 1955goda. Pi maskinverkstadenoch monteringen kan fullbeldggning hela 1:a halviret
berdknas,vara-ven stor del civila bestillningar.
Bonoplexfabriken vdntar, att utvecklingskurvan
fortsdtter uppit ocl-ratt de nu under byggnad
varande avdelningarnaskola komma i full produktion. Ett onskemhl ar, att ammunitionsavd.
dven skall kunna fL battre och jimnare beIdggning.
prs

UVA
UVA konstaterar, att 6.1 1954 varjt rekordmdssigt ph mFtngasdtt. Det nya stora verkstadstillbygget, omtalat i fona irets kronika,
firdigstdlldes under i.ret och alla maskiner
installerades,si att produktionen kom igi"ng
redan efter semestern.En ny betydelsefull tillbyggnad - for konstruktionskontor och nodvandiga kontorslokaler- piborjades vid i.rets
slut.
Boforsbestdllningarnaha fldmst okat och
ddrjimte har tillverkningen av SRM-hydraulvdxlar for jdrnvdgsdrift borjat komma igi.ng. ForIntei)r frdn d.et.nya ritntterialf)ridet
ild. UVA. Foto E. Peedu.

och godsnzottagningen

Sept. Gjutf orrn au aluminium, ausedd 'lb centrilugalgjutning
aa uattenledningsrt)r "Premopipes" au armerad betong. Btot
liflesterlund foto.

sdljningen av slipmaskinerhar gett ner nagot,
men samtidigt har ett stort antal intressanta
forfrigningat pe mera speciellaoch avancerade
konstruktioner inkommit, vilka ge konstruktionskontoret mycket och intressant arbete. En
annan ny tillverkning dr luftdrivna spindlar,
s. k. Turboheads,for myckethoga hastigheter.En
Turbohead har bl. a. inkopts av Bofors for
provning hur tdndror rea1elzl vid mycket hoga
varvtal, ca 100.000r/m.
Maskinparken har utokats och ett antal gamla
maskiner,som inkoptes for 10-15 ir sedan,har
ersattsfor en sammanlagdkostnadav ca 0,5 mkr.
Bland nyforvdrven kan bl. a. nimnas 1 Micromatic honingsmaskinmed toO mm spindelgenomgang, 1 Asea finborrverk av ny konstruktion, 1 vertikalfrds, tjeckisk av fabrikat Zbrojovka, 1 Cincinnati verktygsslipmaskin,1 Mtiller
plankopiersvarv,\ radialborrmaskinfabr. Kolb,
1 schweiziskplanslipmaskin Maegede for mycket noggrannamitt samt div. svarvarm. m. For
provning av hirdheter pa spec. nitrerstil, ddr
icke Rockwell och Brinell rdcker,har inkopts en
Vickers hirdhetsprovmaskin.
Antalet anstdlldahar okat for sivdl tim- som
minadsavlonademed ca 70 %. Storstaokningen
faller inom gruppen yrkesarbetareoch nlgra
storre svirigheter att fL skickliga dylika har
8/10. Redln efter en dag hade grdumas€inen schadtat sig ner
1 m pfr plat:en lbr nla monteriilSshallen ild lYedat,erken.
Bror rJ[esterlund foto.

Denna bild dsat hur alutniniumform.arna a.npiindas aid gjutning at Premordren. Ett kiirnrijr iir inlagt i anderlormen i
mitten ocb appspi)nningskra-t'ten miites. Foto Nordiska Rtjr AB.

icke mdrkts. Yrkesutbildninqen med
egna ldrlingar, f . n. 8 st., anstzilldaenligt kontrakt, har ocksi. boriat under iret. Bostadsproblemetdr besvdrligtoch hindrande for rekryteringen. Aven de minadsavlonade ha okat i
antal, och pi kontoret ha en del kvinnliga beretts
tillfille att arbeta plt halvdag.
I samband med inflyttningen
det nya
verkstadsskeppethar vissa utrymmen i gamla
verkstadensbottenvining omdisponerats.Rimaterialforridet har silunda utvidgats och nyinretts, s&att allt dylikt material, med undantagav
numera forvaras under tak.
slipmaskinsstativen,
Pi personalsidankan antecknas,att intresset
for scfiack,tennis, skytte, bordtennis och andra
idrotter statt sig vdl och att intressetfor bridge
okat. Nigra mirkligare tdvlingsresultathar dock
icke noterats och inga stiirre trof6er ercivrats.I
den nyinredda hobbylokalen i barackensbottenvining ha nu bridge-, schack-och pingpongspelare en trivsam och hemtrevlig fritidslokal. Aven
fotoklubbensverksamhethar varit livlig. Ny for
hret ar UVA:s motorklubb, som bl. a. skall ansvara for serviceanordningarnafor bilar och
andra motorfordon. Intressetfor sing och musik
har okat, koren har reorganiseratsoch till orkesternhar nya instrument inkopts. Frin personalorganisationernarapporterasnormal och god
verksamhet.
Sivitt nu kan bedomasdro utsikte:ll.af.or 1955
mycket goda och god belnggning kan piriknas
pi samtliga avdelningar.
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liggning, medan elektrongjuteriet haft mindre
arbete.Detta forhillande torde komma att fortga uncer ry)).
ot

Ocksi kokillgjuteriet har haft full produktion, bl. a. av "bombstjdrtar"eller "BoforsstjdLtar", vllka gjutas med skalkirna for det invindiga hilrummet. Pressgjuteriet,som ;iven haft
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Wedaverken
Det gS.ngna iret har uppvisat en fortsatt
expansion,
en god orderinging,okad efterfri,gan
pi produkterna och en i det stora hela god beldggning pit samtliga avdelningar. Utvecklingen vid \Tedaverkenvisadesig allts&bli helt
annan in vad som kunde forutses vid t954 lLrs
inging. Att fakturaveirdet,ca 16 mllj. kr. under
fu 1954,trots detta airldgre ainr-rnderforegiende
ir beror till stor del pi ldgre rimaterielpriser',
liga priser pi stingpressadeprodukter samt
minskad fakturering av elektrongjutgods.Rokslutetkommer att visa tillfredsstdllanderesultat.
Det siorsta bekymret under 1954 har varit
bristenpi yrkeskunnigarbetskraftfrimst i gjuteriet och forhillandena ha i detta avseende
forsdmratssedanforegiendeir. h4anhar ddrfor
planerat, att taga upp ldrlingsutbildning av
gjutare i egen regi for att pi detta sett soka
tryggarekryteringen.Antalet anstillda har emellertid okat med ett 30-tal,de flesta timavlonade.
I giuteriernakan en hel del nyheternoteras,
dels den nya \7ebac formmaskinen (till vilken
vi hoppaskunna iterkomma med en utforligare
beskrivning),dels upptagandeav skalgjutningsmetodenoch dels inforandet av nl,gra nya, mera
vdrmebestindigalittmetallegeringar.Gjutningen av detaljernafor RM5 (Rolls RoyceAvon)
innebdr en mdngd nya tekniska problem, sor,-r
losts pi ett iyckligt s;itt genom en kombination
ay egnaerfarenheteroch ldrdomar under studieresortill England.Algjuteriet har haft god be-
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god beldggning under hela iret, har erhillit en
maskin "Madison Kipp", speciellt avsedd for
gjutning av zinklegeringar. Verkstdderna har
haft god sysselsdttningoch Stingpressen har
kort skift storre delen av Lret.
Bland nybyggenmi nlmnas, att byggnadsarbetet for den nya monteringshallen for fdrdigprodukter i anslutningtill mekaniskaverkstaden
pi.borjadesoch att bygget redan vid i.rsskiftet
var i det ndrmaste under tak. Glddjande nog
blevo ritnin garna till den nya matsalsbyggnaden
fd"rdigastrax frire jul och byggnadsarbetet
torde,
under forutsdttning att byggnadstillstind erhilles, kunna piborjas under L955.Ddrmed blir ett
ldnge ndrt onskemil vid \Tedaverken uppfyllt.

i

Forsdljningsavdelningen har haft overfullt
med arbete.Bland intressantaretillverkningsobjekt mdrks bl. a. gjutformar av aluminium for
gjutning av armerade vattenledningsror av betong, s. k. Astorpsror eller Premoror.Dessaror,
som tila ett tryck av 3O kgf cmzanvlndes framforallt i huvudvattenledningari stdderoch samhdllen. Av fzirdigprodukter har Mobilapumpen
gitt utmzirkt och f. n. ha totalt ca 20.000 silts.
Bofors, Flygmotor, Saab, Volvo och Separator
har ldmnat gjuterier och verkstider de storsta
bestdllningarna och for stingpressensdel har
profiler till perspektivfonsteroch vdggsegment
varit en mycket stor artikel.
Olycksfallsstatistiken visar nigot stegrade
siffror och antalet olycksfall har varit 4i t9i4
mot 39 under foregi.endeir. Antalet olycksfall
per 100 irsarbetare har for 1954 varit \2,1 mot
rI,3 ir 1953. Att olycksfallen okat under 1954
torde i viss m&n bero pi att ett stort antal arbe-

tare nyanstillts under iret. Antalet forlorade
arbetsdagarblev 880 (foregiende fu 438). 3
svirare olycksfall intrdffade. De storre och betydelsefullarehdndelsernainom sport, idrott och
hobbyverksamhethar redan omtalatsi kronikan.

Notiserna i krcinikan ?iro till stor del hdmtade ur
klipp, som red. verkstlller ur KarlskogaTidning och
Karlskoga-Kuriren,vilka med stort intressefiiljer och
iterger vad som hdnder och sker inom AB Bofors.
Klippbyrin Argus fciljer, sitt namn likmiitigt, vad som
publicerasi den <ivrigasvenskapressen.Klipp ur utlZindsk press ha erhillits ffi.n vl.ra utld.ndskarepresentantereller olika nyhetsbyrier.Dirutrjver ha minga
notiserldmnatssom svar pi en rundskrivelse,som red.
utslnt till ett stort antal chefstidnstemdn
m. fl. i Bofors. Red. vill i detta samlnanhangslrskilt ndmna
signaturernaBm, Cab, Gm, Est, Ge, Hll, Hn, Jns,
Krey, Nk, Nq, Plyhr, Ro, Rsg, Rz, Sb, Sh, Sy, Tr,
Vk samt brandm. Janson,OX, vilka l[mnat ofta mycket utfcirliga upplysningarom vad som hint p& deras
resp.avdelningar.
Redaktionsutskotten
vid Nohab, Tidaholmsverken,
UVA och S7eda ha p3.ett utmdrkt sett steilt kr6nikemateriel till ftirfogande fr8.n resp. fciretag.
Bildmaterialethar insamlatsfr&n minga olika hill,
varvid de flesta fotografiernakunnat hdmtasur Bofors
egna.{ otogtafers fcirnlmliga ptoduktion. Fotograferna
S. Schd'nning
ochR. Tilander samtKK:s ochKT:s fotografer ha ocksi.kunnat stilla minga bra bilder till virt
frirfogande.Si Hngt dettavarit mdjligt har resp.fotografs namn angivits i bildtexten.
Red. vill gd"rnatackaalla som medverkati krd,nikan
fcir mycketviirdefull hjZilp.
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-WIKERS
AB
VINTERDAG HOS
JiiqrniistarcCarl Tcrsrncdctt
Medlemmarnai det iilustra gdng, som gir
under namnet "Boghalten", torde genom der-r
irligen iterkommandeWikersiaktenha en viss
kdnnedomom \Tikers Aktiebolag, enkannerligen dessmarker och dlgar. Aven for den flitige
ldsarenav Bofors bokslut torde namnet verka
bekant.Men for ovriga inom den stora koncernen ;ir nog foretagetganskalitet i<dnt.L&t oss
ddrfor titta nzirmarepi vad som kan dolja sig
bakom namnet lWikers Aktiebolag.
BolagetinkoptesI'r 1939i oci-rfor arrondering
av Bofors skjutfdlt. Foretagetigde ganskastora
Noraskogskommun ocll
skogarinom nr-rvarande
efter kopet skeddeett utbyte av mark i forsta
hand mellan \Tikers Aktieboiag - Stribergs
Grufveaktiebolagoch Domiinverket,viiket medforde, att Wikers skogar kunde sammanforas
till en enhet.
Efter forsdljning av nigra storre jordbruksfastigheter,blev si tWikers AB ett rent skogsforetagmed sin huvudsakligaskog beldgeninom
och i anslutning till Bofors skjutfdlt.
Foretagetfick iven hand om de skogar, som
AB Bofors tidigare igde, och alla koncernens
skogarkom siledes under enhetlig ledning.
Wikers egna marker omfattar ca 16.000tunnland och Bofors ca 5.600tunnland,eller tillsammansca 21.600tunnland, vilket ungefeirmotsvarar ett mellansvensktrevir, men som naturligtvis
ir en obetydlighet,om man jdmfor med de stora
skogsbolagensmarkinnehav. Brandforsdkrings
virdet for skogarna r.rtgor i alla fall nan 10
milj. kronor.
Wikers Aktiebolag zir ett rent dotterbolagtill
Bofors, och dess styrelseutgores av disponent
E. Wijkander, direktor SverreR:son Sohlman
och direktor Helmer Nordqvist, den senaredessutom verkstdllandedirektor.
Skogschefdr jdgmdstareC. N. Tersmeden,
somdessutomskoterStribergsGrufveaktiebolags
skogar, och som dr bosatt pi Domargirden i
Skrikarhyttan,ungefzir mitt emellan de bida
skogskomplexen.
\Wikers-Boforsskogar lr uppdelade pi tvi
bevakningstrakter,Bofors och Wikers. Bofors
bevakning omfattar dels Bofors hemskogar
ovanfor Bjorkborn, inom Rofors och vid Bottorp
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samt alla skjutfdltsmarkersydvdstom Rosimmen. Skogvaktarefor derrnabevakningir Johan
Eriksson,Brickegirden,en stor natur-och skogsentusiast,som nedlagt ett betydandepersonligt
arbeteoch intresseiven pi lakt- och fiskevirden
inom bolagetsmarker.
Wikers bevakningledes av skogvaktareWerner Karlsson,Dalkarlsberg,framstiende dlgjrigare och en forgrundsfigur inom skytterorelser-r
pi orten.Till dennabevakninghor all skjutfdltsmark norr och veisterom Rosimmen.
Till \Tikers Aktiebolag hcir dessutomUtter'bicks sig, som sedan 1912 ersdtterden gamla
sigen vid Bjorkborn. Sigen, liksom vedgirden
vid Bofors, sorterarnd.rmastunder Bofors skogsTill
kontor och dess chef, Holger Jol-ransson.
skogskontoretzir dessutomforlagt ail bokforing
och kassaforvaltningfor skogarna.
Att bedriva skogsbruk pi. ett skjutfdlt zir
naturligtvisen vansklig sak. Det hor emellertjd
tili saken,dels att boiaget fortfarandedisponerar
ganska stora arealer utanfor sjdlva skjutfdltet,
dels att nedslagsomridenasbeldgenhetmojlig
gor en viss rorelsefrihet.Skjutfdltet dr ndmligen
3 km brett och ca 23 kmllngt, vafior huggningar
mojliggores delvis i ytterkanternamen frumfor
allt pi det omride, som ligger mellan 17 ocl'r
23 km frin skjutplatsen,deir skjutningar endast
mera s;illan forekommer.
For att f3.en narmareuppfattning om det hela,
skall vi gora en liten avstickare norr ut till
Wikers bevakning.Vid Immetorp llmnar vi allmzinna landsvdgenKarlskoga-Orebro och tar
det s. k. smalspiretnorr ut. Smalspiretkanskedr
virt sin egen lilla historia. Under den tid di
l-ryttornadnnu var i ghng vid snart sagt varje
vattendrag,byggdesen smalspirig jd"rnvagfrhn
Stribergtill Degerfors. Ungefdr samtidigt byggdes nuvarande Nora Bergslags iarnvag mellan
bl. a. Nora och Stromtorp. Anledningen till
detta lingt if r&n ration ella fofiaringssdtt med
tvl" jarnvagartdmligen parallellt med varandra
pistis bero pi de karskaherrar, som di styrde
och stdllde vid hyttor och bruk. Det ldr ha glLtt
dessabergsmiinseira for ndr att behova anlita
freimmandehjalp vid transport av sitt jdrn. For
att visa sitt oberoendeoch sin makt startadede
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egen jdrnvd.c.Det mi forhilla sig hur som helst
med detta - nigon ldngre livstid fick inte den
smalspi.rigajarnvagen.Den forvdrvadessi sminingom av NBJ och stdrredelen ladesner. Annu
for blott nigot ir sedantoffade dock det sisra
lilla loket mellan Dalkarlsberc-Vikersvik. Av
den gamla jarnvagenmellan Irimetorp och Dalkarlsberg har det blivit en bilvdg, som med
mycket omdrkliga stigningar foljei Kilsbergens
vdstra sida och som till storre delen gFLrfram pi
Bofors skjutfdlt. Med hdnsyn till skiutfditsriskerna dr den avstdngdfor ailmdnheten.
Vi passerar Snobergshyttan,d;ir stora sinnerstalp vittnar om m6.ngairs idogt arbete,och
fortsdtter mellan snotyngda gtunu, och vitstammiga bjorkall6er upp mot det gamla gruvsamhdllet Dalkarlsberg, dzir vi gor eti kortare
uppehill.
Gruvan, som brcits redan under l2}}-talet, ar
sedannigra ir nedlagd, men bebyggelsenfinns
kvar dnnu. I gamla tider hade valle gruvarbetare
i allmdnhet ett mindre torp med ikerjord till,
vilket gor, att bebyggelsener utspridd over
stora omriden. Ndr gruvdriften ladei ned, blev
en del egnahem pi grund av avflyttniLrg lediga
och en del av dem ha inkopts av Wikers AB, for
att bereda bostad ht fasta skogsarbetare.De
torp, som tidigare fanns lingt b-ort i skogarna
BILDRADEN: Aktuella sAogsproblent oentileras. Fr. u. Holger Jobansson,Verner Karls.ron och Carl Tersneden. - Gdsta
dberg liiller tintnertriid med lnotal.Jeg. - KtisrninRen ar ert
risAabelt arbelsmon2ent o.t/l.ntan inte inttr den riitta arbets_
strillningen, som lohn Vikstrijn hiir gjort. _ Henry
lansson
har god hjAlp au timmersaxen, ndr han lastar st.och.
_ Aprerure
Erih lonsson miirker ut rar rtailzntej2:Aall hapas. Boforsfoto
Tillman.
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pi snart sagt varje plats, ddr det gitt att odla,
har under de sista 50 iren successivtavfolkats,
och ndr skjutfdltet utvidgadespiskyndadesdenna utveckling. For narvarande finns egentligen
ban nhgra korarestdllen kvar p& skjutfdltet,
ovrig bebyggelsedr beldgeni Dalkarlsberg eller
dessomedelbarandrhet. Det kan mingen ging
synastragiskt, nir man djupt inne i skogenhittar
en liten ikerlycka samt resterna av ett boningshus och tdnker pi all den svett och moda, som
hiir lagts ned i gingen tid av ett idogt sldkte.
Alldeles frinsett den inverkan skjutfdltet haft
pi utvecklingenmiste den ansesriktig. Det allt
mer utbyggda bilvdgsndtet och tillkomsten av
mopederoch andra motorfordon mojliggor numer en snabb forflyttning ut till arbetsplatseni
skogen. De flesta mdnniskor foredrar att bo
mera centralt i en by eller mindre samhdlle,med
kortare skolvdg och med storre mojligheter till
nojen och omvdxling. En centraliseradbebyggelsestdller sig for ovrigt alltid billigare i byggnation och underhill dn en gles. Mopeden. bilen
och bussenhar for landsbygdenbetytt en livgivande injektion, som mojligen kan ddmpa flykten frin landet - ett av skogsbruketsstora
problem sett i ldngre sikt. I detta sammanhang
kan nimnas, att under de sista 8 iren vdgnitet
inom enbart \Tikers bevakning kompletterats
med ca 12 km nybrutna bilvdgar. De ildre
vagarna har samtidigt breddats och ritats och
gjorts trafikabla dven for bilplogar vintertid.
Vi vdljer den gamla vdgen, som gir frin Dalkarlsbergbort mot Ymningshyttan. Vi passerar
skjutfiltsgrdnsenoch kommer efter nigon knapp
kilometer till oppen jord. Hdr ligger tvi av bolagets arrendegirdar, Ostra och Vdstra Hofmanstorpmed vardera"ca 6 har 6.kerjord.Arrendatorernadr bolagetsfasta skogskorare,sommed
egna hdstar och egna redskap ombesorjerkorning frin stubbenfram till bilvdg.
De flesta storre skogsdgaresokernu for tiden
tdckahuvudpartenav sitt arbetskraftsbehov
med
fast anstdlld personal med garanterat arbete.
Detta har medfort, att huggningarna bedrivas
iret om, dven om timmer bara kan awerkas
vintertid. For hdstkorarnasdel innebdr detta, atr
ganska stora kvantiteter virke miste utsldpas
under tid. di marken icke dr snotdckt.Det minskadeavstindet till bilvig, maskinbrutnabasvd,gar, som gfu fram over fast mark och mojliggor
utfrakt med hjuldon samt rekade lunnkdlkar,
som sommartidkan forsesmed smi gummihjul,
har underlittat denna sommartransport.Att en
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Ett ntalmtig frdn Dalkarlsberg. Foto fr. J2irirviigsmuseum.

kdlke ir "rekad" betyder, att den iir ledbar i
bide sid- och hojdled. Allt sommarhuggetvirke
kan dock icke uttransporteraspi barmark beroende pi alltjimt otillrdckligt antal bas-och bilvagar, varfor s. k. hoplunning innu sker i skogen for senareuttransportpi vinterforet. Denna
hoplunning innebdrett fordyrandemoment, som
si sminingom bor kunna fcirsvinna, di vdgn2itet
blir fullt utbyggt.
Trots den allt mer okade verksamhetensommartid ir vintern dnnu skogsbruketshogsdsong,
di. framfor allt timmer och grovre sortiment
sisom stolpar awerkas. Sno brukar icke fattas i
dessatrakier. Kilsbergen dr ett pilitligt snotilllrill, men ddremot ir det tyvarc mera ovanligt
att kylan kommer innan snon. Det medfor, att
mossarna icke fryser under det isolerande snotdcket och di forekomsten av mossar pi. vissa
omriden dr onormalt hog - upp till ca 4O /o av
landarealen - blir utfrakten vintertid mingen
ging eiventyrad.Di emellertid virket oftast dr
silt innan awerkningen pibiirjats, miste den
planeradeawerkningen fullfoljas. Den s. k. snovesslan,en kanadensiskamfibiebandtraktor,som
anvindes under kriget, har ddrvid hittills visat
sig vara den bista hjiilpen. Men pi inte alltfor
blota marker kan den ersdttasav en s. k. halvbandtraktor. Genom den stora bdrytan pi banden kan vesslandiremot ta sig fram dven pi de
surastemossar och flyn. Den kan di antingen
sldpa en mindre plog efter sig som mojliggor,
att mossenfryser, eller - om snodjupetdr mycket stort - anvindes for att skapa en s. k. snopackadbasvdg.Hirvid fi.r vesslanframforas ett
flertal ginger i sammaspir, ldmpligen vid mild
vdderlek. Snon hoppressasdi och efter nl.gra
ndtters stark kyla brukar man kunna fi en hird,
fast basvdg.
Efter denna Illla utvikelse om hdstkorning
sommar- och vintertid ldmnar vi bebyggelsen

bakom oss och fran-rfciross ligger de viida och
odsliga Kilsbergen. Hdrifrin finns ingen bebyggelseforrdn i Garphyttan, som ligger over t mll
soder ut. Vi passerarni.gra stora hyggen med
Idmnadefrotrdd. Har vi tur, kanske vi fir se
en svart tjddertupp sitta i toppen och titta r-rt
over sitt revir.
Hyggena gors numera storre dn tidigare. En
av orsakernahirtill iir, att genom de sto.re er"rheterna rationaliseringenkan L.edrivasldttare.
Detta gdller icke minst vid anldggandeav det
nya bestindet, som sker antingen genom markberedning, sidd eller plantering. Vid markberedning liter man exempelvisen halvbandtraktor, till vilken dr kopplad ett aggregatmed stora
rivtdnder, flh av markbetickningen i 1 meters
linga rutor. Dessarutor blir ,.Ju.,, om veiderleksforhillandenai ovrigt ;ir gynnsamma,en god
grobddd for de frdn, som frampi vi,ren dilar
ned frin frotrdden.
Litet ldngre bort efter b;iveigenligger stora
timmerveiltorsnyggt upplagda. I,{airrnynnar en
av basvdgarnaut. Vi foljer denna Lipp mot en
av 6.retsdrivningar. Snart moter vt en hdstkorare, arrendatornpi Viistra HofmanstorpKarlErik Gothlin, som nu rir pi viig ut med itt lass.
Pi. grund av att drivningsvaigarna
hdr icke dr si.
llnga och terrdngen oftast dr litet smikuperad,
tas icke si stora lass, som man lir van att se i
Vdrmland eller ldngre norr nt. Sjdlvalziggningen
av lassetforegis av ett hopslzipandeav virke,
BILDRADEN: Den nyr tidep; Granbet.gt, en nodern sAoss_
arbetarbosltd nteJhn DalA*l.sberg ocb Viher:r iA, d;i, hagg,)re
Den titl .ront .rt.,annj/; bdetorp t.,id
lohn Vikstrdnt bor. Lanctssen,nu helt otng)rdtt ay .rAog.- llignti).rtdreTersnteden
och brbderna Ture acb Tore Lindthl pLtt4 ,/otorj,ig. - Det
fordras stor skicklighet rt .\/il.t t,igbedj,tr r.i ott de fi det
rattu betlel, tlen den :tken trtr Ture LiuclthJ. Boforsfoto
Tillman.
Johan Erifr..r.ronnted .rin ieep xid .r6dra .rhiutt').lt:horten. BoTOfSIOtO _t,alk

s. k. lunning, vawid en lunnkdlke eller sax
anvdndes.Det frirvi.nar sdkertmingen, att skogsbruket dnnu begagnar sig av histen i si stor
utstrdckning som sker, och att skogsmanneninte
som jordbrukaren li.tit hdsten ersdttas av traktorn. Traktorn anvdnds med fijrdel vid lingre
drivningsvdgag dlr i synnerhet itertransporten
skersnabbare.Pi kortare hill, omkring 1 km, dr
dock hdsten utan tvekan att foredraga, itminstonei hdnderna pi en van och skicklig korare.
Den s. k. hoplunningen, sirskilt om den sker i
en gallringstrakt dir overvdgande antalet trdd
kvaddmnas, kan praktiskt taget endast utforas
med en hdst, som kan vinda pi en femoring.
Det ettriga motorsurret frhn nl.gramotorsigar
sdgeross,att vi nu ej har l&ngt till milet. Mycket
riktigt, ddr ligger ett flertal trdd och vi ser en
huggare I fard med att kapa med sin motorsig.
Vi ftdf.far hiir pi apterarc Erik Jonsson,som
just dr i fard med att aptera, eller mdta av traden. Lit oss folja honom i hans arbete. Hans
uppgift d.r att avgora vad det skall bli av trddet.
Stolpar, plywood, sigtimmer, slipers och massaved dr de sortiment, som vanligen apteras ur
gr<ivretrid. Dessa sortiment fordrar olika kvaliteter och ge olika nettovdrden. Sdrskilda apteringsinstruktioner finns uppgjorda, som vanligen
iindras nigot varje ir, beroende pi prisrelationema mellan i f6,rstahand timmer och massaved.
Erik Jonssonundersoker forst kvaliteten. Tridet duger till timmer, men ej till plywood eller
stolpe. Med hjelp av apterarstingen mdter han
ut 14 fot och undersoker sedan med klaven diametern. Efter n6.grakontrollmitt finner han, att
stocken, utan att smalna av for mycket, kan
dragasut till 16 fot, varvid tumtalet blir 9". Har
g<iresett mirke med yxan, som anger var stocken
skall sigas av. P3. omse sidor om detta mdrke
slis apteringsmdrket in i veden, fiir att, di
stockenkapats, mojliggora kontroll av att kapningen skett i riitt stiille. Annu en timmerstock
a,pteras,men sedan fFLrhttggarcn sjdlv mita ut
2-meters massaveden.Den senare dr i fu bra
betald och konkurrerar med timret.
Vi soker oss over till andra awerkningstrakter, ddr vi trdf.far Gosta Oberg, Dalkarlsbergs
stora skidstjdrnamed bl. a. 5 Vasalopp bakom
sig och en 27:de plats som bdsta placering.
Gosta Oberg fu i ging med sin egen motorsig,
en liten smidig Jo-Bu junior, f<ir att fdlla en
stor fura. Sigen skdr snabbt genom det frusna
virket. Han kontrollerar som hastigast att skiret
kommer riitt i forhillande tiil f}'lhugget och
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Tallar aa god koalitet sparas p& eu bygge-fi)r att trygga den
nat urli ga 3t eradxt en, s. A. f r 6t al I s: t dl I n i ng. Bof orsf oto Tillman.

liter sigen arbetavidare. Det borjar knaka, han
drar ut sigen; reser sig och flyttar sig ett steg
it sidan. Trldet stir liksom och overvdgernigon
1/rosek. men lutar sedan sakta
6ver it det berdknade hillet och gir med ett brak i kull i en
kaskadav snci.
"Ni, vad anserGosta Oberg om motorsigen ?"
"Den dr finfin, men det d.r klan att man si.
att sdgamiste ld,ra sig komma <iverensmed den.
Ja, ttan sig hade jag forresten aldrig stannat
kvar i skogen."
"Oberg har ju provat pi andrayrken tidigare."
"J^, jag var p5.en fabrik under 10 m6.nader,
men lingre gick.det inte."
"Varf6r det di ?"
"Jag kunde inte trivas med det bundna arbetet. Hdr vet man, att om man vill ta sig en dag
ledigt, si kan man det, man bestimmer si att
sdga arbetstiden sj2ilv. Jag tror inte arbetsveckan
just blir mindre, men kdnslan av frihet blir
storre. Sen har jag vait maskinborrare under
flera ir, men jag kiinde att jag inte alltid tilde
vid arbetet. Nu i friska luften gi.r det mycket
bittre."
"Det har diskuterats mycket i pressen om
skogsarbetetiir lzimpligt eller oHmpligt for skidlkare. Vad sdger Oberg?"
"Nog tycker jag att det eir en mycket bra t$.ning, men under sjzilvatdvlingssdsongenvill nog
huggningen bli litet for anstrdngande, itminstone om man skall tjdna nlgot"
"Ni, Oberg som dr idrottsman, f6rstir ju betydelsen av teknik i arbetet. Ni var med pi en
veckaskurs for nlLgothr sedan for att bdttra pi
kunskaperna i redskapsvird, rnen det ingick lu
en del studier ocksi f6r att forbdttra arbetstekniken. eller hur?"

*."+4**

"Jo, det stimmer allt. Det var ju litet konstigt
i borjan att sdtta sig p6. skolbdnken, men han
var bra den ddr instruktciren,och det var bara
det felet, att man skulle ldrt sig sidana hir saker
niir man var pojke. Nu dr det ofta svhrt att arbeta bort de gamla tagen, dven om man vet att
de inte fu de rdtta."
"Ni blir det nigon start i Vasaloppet i hr?"
"Ja, de var v'il liksom meningende."
Det borjar skymma pi. Vinterdagen ir kort.
Innan vi avslutar besoket pi. \Tikermarkerna,
skall vi titta in till tva specialisterpi motorsigar,
Einar \Testman och Tore Lindahl. Vi finner dem
i det nyinrdttadesliprummet i Dalkarlsberg,just
i full ging med att slipa nigra av sina kamraters
kedjor. Gnistorna frin smdrgeln yr i det lilla
rummet och vi miste be dem att sli av maskinen
for att kunna komma till tals.
"Hur minga Lr dr det nu Ni haft Era motorshgar?"
"Det dr sex ir nu sedanvi kopte Jo-Bu sigen
och dn mirks det inget storre slitage."
"Hur ling tid tar det att lara sig siga med
en motorsig?"
"Ja, det dr svirt att saga,men om man ir litet
motorkunnig innan och kan fi anvisning i borjan, hur man skall bdra sig 3t, kan det vdl gi
ganskasnart att ld,rasig det nodvindigaste,men
att bli verkligt skicklig tar nog minst ett ir."
"Sedan hdnger det ju helt och hillet pi hur
sigkedjorna skots."
"Det har nog pi mlnga hill varit litet si och
si med den saken", sdger$festman, "men sedan
vi nu fitt den hir slipmaskinen skall vi nog
kunna ordna den detaljen,inte bara it osssjdlva
utan ocksi itvhra kumpaner."
"Ja, en av de forsta vl slipade6.t,sa efterit att
det var som att skdrasmor med en kniv, ndr han
flttt pF,den nyslipade kedjan."
"Det liter ju bra det, och di forst&r vi, att Ni
fir fullt upp att gorahdr i kvdll, om alla de dzir
kedjorna pi vdggen skall vara klara tills i
mofgon."
Ndr vi kommer ut ur det varma sliprummet,
stir andedrdkten som en vit riik och det knarrar
i snon ndr man gir. Minen dr ph vd,gupp och
sndn gnistrar frhn trdd och buskar.Det blir kallt
i kvdll och i natt kommer nog haren att g|lhngt.
BILDRADEN:
Amendator Karl-Erik GbthIin .rIdpar massaued
pfr rehad lunnhdlAe. - Ar|le Petterssonkdr ut airke till bilfig
rned hjulnaAtor. Snbretslan plogar bastiig iiaer en tallnosse. Vid :paAarna Einar Il/estman och bakom plogen Arne
Titnneruiiltorna inoid bihi)gen g6ms i den d:jupa
Olsen. .rn dn. Bof orsf oto Tillman.
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i allminhet och om
Nigot om pensionsstiftelser
'1

nfl

SotorsKoncernens1 synnerhet
Au DirektdrHelmerNordquist
I samband med diskussionen av Bofors bokslut i B-pilen for nigot ir sedan,di bland annat
de ph, balansrikningens skuldsida upptagna
pensionsstiftelsernabehandlades, skrev jag, att
det knappast var mojligt att ndrmare gi in pi
ffirgan om dessa stiftelser i samband med bokslutet, utan att detta var en si stor frhga, att den
fiirtjiinade sin egen artikel. Foljderna av detta
uttalande gor sig nu piminda, inte bara for mig
utan dven for B-pilensldsare,di redaktionenf6r
B-pilen bett mig ta konsekvenserna av mitt
uttalande.
Nigra allmiinna synpunkter pd.
pensionsfrigan.
Det skulle vara utomordentligt frestandeatt,
itminstone inledningsvis, gi i" pn hela pensionsfrigan i stort, f.firgan om folkpension och
tjdnstepension och deras samordning, jdmforelser mellan pensionertill anstiillda i allmin och
i enskild tjdnst, frlgan om forhillandet mellan
tjdnstemannapensioner och arbetarpensioner,
frlgan om den pigiende allmdnna pensionsutredningen (den s. k. Akessonska utredningen
nr 2) och den pensionsutredning,som foretagits
inom Svenska Arbetsgivareforeningen och som
for ndwannde diskuterasmed L. O. m m. Det
dr mycket som for ndrvarande ror sig pi pensionsomridet,men det mesta hor ju inte direkt
hemma i detta sammanhan
g och jag tror ocksi,
att det kanskeskulle bli for mycket av det goda
for B-pilens ldsare.
Ett par fakta kanske det dock skulle vara pi
sin plats att berora i f6rbifarten. Det forsta dr,
att pensionsforminer av den art som forekommer inom stat och kommun och iven for vissa
grupper av anstdllda inom det enskildandringslivet betinga kostnader, som folk i allminhet
- och ofta nog inte heller de som genomfort
dem - ha en riktig uppfattning om. Man har
funnit, att de kapitaliserade vdrdena av shdana
pensioner, vilket framgick redan av den Akessonskapensionsutredningennr 1, kommer upp
i sidana tal, att det dr praktiskt taget omojligt
att efter metodenmed fondering av medel tdnka
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sig en mera allmdnt genomford pensionsfiirsikring med nigorlunda tillfredsstdllandepensionsbelopp. Fonderingssystemav denna typ forekommer inom forsikringsbolagen och inom SPP,
SvenskaPersonal-Pensionskassan,
dri.rju en stor
del av den minadsavlonade personalen inom
ndringslivet for nd.rvarande har sin pension
ordnad. Man kommer silunda mer eller mindre
fram till att, efterhand som pensioneringstanken
breder ut sig, pensionernai stort miste ordnas
genom irlig direktbetalning av utgiende pensioner och inte genom inbetalningar till fristiende fonder.
Oavsett hur pensioneringen for 6vrigt sker,
flr man vidare komma ihhg, att all pensionering
ytterst innebir att den aktiva, d. v. s. den arbetande delen av befolkningen, fir avsti av produktionsresultatet till den icke arbetande delen,
d. v. s. till pensionirer och invalider. Pensionsforminerna skapas visserligen genom att en
bolagsstyrelse
bestimmer att de skall utgi, eller
genom ett riksdagsbeslut,men pensionen innebir som sagt ytterst att den arbetande delen av
folket avstir en storre eller mindre del av resultatet av arbetet till den icke arbetandedelen. Var
grinsen gfu f& hur mycket som skall avsti.sblir
ju en bedomningsfrl,ga; pensiondrernavill givetvis gdrna ha si stor del som miijligt och ha dven
fitt mer och mer under irens lopp, men frigan
dr hur lingt man kan gi, innan den arbetande
delen av befolkningenborjar knorra.
Efter denna korta utsvdvning i ett par nirmast
allmdnna nationalekonomiska synpunkter pi
pensionsfrigan, skall jag nt ndrma mig den
friga det hdr gdller, nlmligen Boforskoncernens
pensionsstiftelser.
Vad menasmed pensionsstiftelse.
Vad menasdi till en borjan med en pensionsstiftelse ? Enligt kommunalskattelagen kan man
i stort sett hit hdnfora sidana stiftelser, vars
kapital och avkastning endast fir anvindas till
pensioner och vid vars upplosning iterstiende
medel, i den mi.n de icke behovasf6r de angivna
pensionerna,skall anslis till vailgorandeeller
eljest allmiinnyttiga dndamil.

Nu skiljer man pi tvi olika slag av pensionsstiftelser. Det finns di for det fiirsta s. k.
"bundna stiftelser", bildade i riverensstdmmelse
med en sdrskild Iag av 6,17937 om aktiebolags
pensions- och andra personalstiftelser. Det
andraslagets. k. "fria stiftelser" bildas enligt en
lag av Zr 1929 rorande tillsyn over stiftelser i
allmdnhet genom att nigon anslagit egendom
att, sisom en sjdlvstdndig formogenhet, under
en ldngre tid tjina ett bestdmt dndami.l.
Shillnaden mellan fria och bundna rtifteher.
Yad fu nu i realiteten skillnaden mellan sidana "fia" och "bundna" stiftelserT Si llnge
ett foretag ghr bra och bestir blir skillnaden
mycket liten. Praktiskt taget inskrdnker den sig
till att den bundna stiftelsens kapital inte fir
mas, forrdn den s. k. pensionsreservendr tdckt,
d. v. s. inte forrdn till stiftelsen i stort setr avsatts kapitalvdrdet av htagna pensionsforpliktelser. Den fria stiftelsen har i detta fall storre
rorlighet, vilket kan yara av vdrde ur olika synpunkter. I realitetenforhiller det sig f. o. si, att
det tjvervdgande flertalet foretag betalar ut
pensioneroch pensionsforsdkringsav gifter direkt
som debiteras irets rorelse, dven om en del foretag finner liimpligt att lhta posterna gi via den
fria pensionsstiftelsen.
En annan skillnad :ir att, vid ett foretags
konkurs, sikerheten for de bundna stiftelserna
itminstone formellt ir storre. Ffi.gan om formi.nsritt vid konkurs behandlas i Handelsbalkens 17:e kapitel. I det hir sammanhangettorde
man kunna bortse ifrln att pensionsfordran for
ett ir behandlaslika med motsvarandel6nefordran och kommer mycket hiigt upp i turordning i
friga om utdelning ur konkursens tillgi.ngar.
Vad som dr viktigare ir naturligtvis pensionsstiftelsens f6rminsrdtt i ovrigt, och hdr kommer
de bundna stiftelserna,i den min de inte utgitt
enligt ovan, omedelbart efter fastighetsinteckningarna och omedelbart fore skatter, medan
den fria stiftelsens fordran inte har nigon direkt
forminsritt, utan behandlas som vanliga oprioriterade fordringar. For ett vanligt industrifdretag torde dennaskillnad mellan bundna och fria
stiftelser i praktiken vara mycket liten, di ett
f6retag, innan det kommer si lingi som till
konkurs, sdkerligen utnyttjat inteckningsritten
dnda upp till den inteckningsbara egendomens
fulla realisationsvdrdeoch mer till. Med simre
ratt dn bide de fria stiftelserna och vanliga
fordringarna kommer under alla forhillanden

aktieagarnaoch derasinsatseri bolaget, som inte
fhr nlgot alls, forrdn alla andra och dven stiftelsernafitt fullt.
Att de fria stiftelsernasom regel foredras av
foretagen beror dels ock i fiirsta hand pi den
siorre mojlighet de skapa till resultatutjdmning
olika 6.remellan, dels dven ddlph att man slipper
en mdngd rapporteroch redovisningar.
Det kanske i detta sammanhang f6rtjdnar
sirskilt framhillas, att bide de fria och de bundna stiftelsernastillgingar som regel helt och
hi.llet ligga i bolagetsrorelse.Ingenderaav dem
har si.lunda som regel nl.gra separata tillghngar
insatta pi bank eller deponeradep6. annat sdtt
hos utomstiende, utan tillgingarna ligger i
foretagets byggnader, maskiner, lager, fordfingar o. s. lr. pi samma sdtt som allt annat
kapital. Ibland ldmnas sdrskild reverspi. fiiretagets skuld till stiftelsen, ibland inte, ibland betalar foretaget'fdnta till stiftelsen, ibland inte.
Den springandepunkten d:r,att de for pensionering avsattamedlen alltjZimt arbeta i foretaget, vilket :ir av st6rsta betydelse f6r bide
foretaget och indirekt naturligtvis i hogsta grad
dven for de anstZillda.Forslag har forekommit
om inforande av bestdmmelserom att viss del
av stiftelsen skulle avskilias frin rorelsen,men
hittills har man icke ansett detta l2impligt eller
dndamilsenligt. Skulle si ske i full utstrdckning,
kommer man in pi de svirigheter som inledningsvis ber6rts iftlrg^ om f"ondering av pensionsmedel,men dven vid en mindre fondering
uppkommer risken f6r att foretagsledningens
intresse fdr avsdttning till pensionsstiftelser
skulle minskas. Genom att per,rgarnafi arbeta
vidare inom foretaget, i stdllet for att betalas ut
i skatter eller inlevereras till pensionsforsikringsanstalt, underldttas ju finansieringen av
fdretagensverksamhetoch utveckling till bitnad
pi ling sikt inte bara for de anstdllda utan dven
for andra av fotetagets verksamhet intresserade
parter - inte minst stat och kommun.
Det kanskei detta sammanhangkan ndmnas,
att man i det forslag, som framlagts av en pensionskommitt6 som tillsatts av Arbetsgivareforeningen om ordnandet av arbetarepensioner,
tdnkt sig sdkerhetenf& foretagenspensionsitaganden ordnad dels genom visst kollektivt ansvar frin i pensionssystemetdeltagande foretags
sida,d.elsgenom viss i.rlig sikerhetspremie,som
erldgges for samtliga pensionsberdttigade,dels
genom att inbetalning till en pensionsforening
sker for visst, mindre antal anstdllda vid varie
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a
foretag,si. att de minsta foretagen,som ju ocksi
dro de flyktigaste, praktiskt taget ej ha nl.gra
skulder for pensionering.I princip ir Arbetsgivareforeningensforslag byggt pn fonderingstanken, men det har givits en praktisk utformning, som for alla icke smiforetag medfor
sammaverkan som ett fordelningssystem.
AktiebolagetBofors pensionsstiftelser,
Om vi nu overgir till Bofors balansrdkning,
finnavi alltsi. dir under lilngfristiga skulder den
31 decemberL953 foljande poster:
AB Bofors Allmd.nna
Pensionsstiftelse. . . 5.975.OOO:
Avsatt under iret..
300.000:
AB BoforsPensionsstiftelseav fu L947 ..
Avsatt under &ret..

6 . 2 7 5 . 0 0 0- :

SummaL5.37).o00:
I forvaltningsberdttelsen omndmnes hdrutover att sistndmndastiftelse, d. v. s. stiftelsen
av Lr 1947, har gottgjorts for genom stiftelsen
utbetalda pensioner och understod till tidigare
anstilld, icke SPP-anslutenpersonal och dess
efterlevande iivensom for utbetalda dyrtidstill2igg i pensioner med sammanlagt kr.
647.369:51.. Av revisionsberittelsen frcmgl.r
vidare, att bolagetsrevisorergranskat si.vdl den
ena som den andra stiftelsen.
Bofors Allmiinna Pensionsstiftelsedr en bunden stiftelse, bildad enligt lagen 6.r L937 om
aktiebolagspensions,och andra personalstiftelser. Den avser samtliga anstaLlda,silunda sivdl
arbetare som minadsavlonad Dersonal. Som
framg|.r av vl.ra E.rsredovisningirhar bolaget
under minga fu tllI denna stiftelse avsatt kr.
300.000:- per ir, vilket ju dr ett, jimfort med
de avsdttningar som sista iren skett till den
andra stiftelsen,relativt blygsamt belopp. Detta
beror i forsta hand oL att de nr-rvarande
bestdmmelserna for de bundna stiftelserna dro s&
otympliga, att Bofors, liksom ovriga foretag i
landet, overgitt tiil att gora sina avsdttningar:i
forsta hand till en fri stiftelse.
Bofors pensionsstiftelseaa dr 1947 ir en fri
stiftelse. Hdrutover kan niimnas, att di denna
stiftelsepi sin tid bildades,bolaget beslutat att
vissatilldggspensionertill i SPP forsikrad personal skulle tickas genom direktpensionering
frin bolaget och icke genom forsdkring i SPP.
Det blev ddrfor i stadgarna best;imt, att frhn
dennastiftelsei forsta hand skuile utgi "tillldggspensiontill personersom eiro forsdkradei

SPP och till vilka bolaget genom styrelsebeslut
utlovat hogre pensionerdn de, som komma att
utgi frin SPP, dvensomandra av bolagets styrelse beslutade tilligg till sidana pensioner".
Dessadirekta itaganden minskasundan for undan samtidigt som ju avsittningarna stigit vdsentligt over kapitalvdrdet av just dessaitaganden, varfor de fortsatta avsdttningarnadven till
denna stiftelse, liksom till bolagets allmdnna
pensionsstiftelse,kommer hela personalentillgodo och i realiteten de dil storsta delen dem
som icke dro forsdkradei SPP,d. v. s. arbetarna.
Alla anstdllda ha 3. andra sidan indirekt gHdje
av att avsdttningar ske till pensionsstiftelserna,
och att dessamedel si.lunda f.3.stannakvar och
arbeta inom foretaget och medverka till att
konsoliderahela fiiretaget.
D ott erboI agens pensionsstiftelser.
Om vi si overgi till att studeradotterbolagens
pensionsstiftelser,finna vi, att avenNohab har
tvi pensionsstiftelser,Nydqvist & Holm AktiebolagsAllmdnna Pensionsstiftelse
och Nydqvist
& Holm Aktiebolags Pensionsstiftelseav ir
l94t . TilI den forstndmnda,som dr bunden,har
hittills avsattskr. 1.000.000:-. Denna stiftelse
avseratt trygga pensionerit bide tim- och minadsavlonade.For den andra stiftelsen gdller r
stort sett vad som ovan anforts angiende Aktiebolaget Bofors Pensionsstjftelse
av hr 1947.
har
Wedauerken
till AB \7. Dan Bergmans
Pensionsstiftelseav ir 1952 hittills avsatt kr.
800.000:-. Denna stiftelse,som dr fri, har till
dndamil att "bereda personer, som 2iro elier
varit anstillda hos AB nf. Dan Bergman eller
deras efterlevande familjemedlemmar, pension
eller understod med belopp, som beslutats av
bolaget". Medlen kommer siledessivdl tim- som
mi.nadsavlonade
till del. Nigon ant\anpensionsstiftelsefinns ejhos \Tedaverken.Det kan emellertid ndmnas, att direktor W. Dan Bersman
hr 7938 stiftade en pensionsstiftelse.benrimnd
rV. Dan BergmansPlnsionsstiftelse.
Desskapital var ursprungligenkr. 50.000:- men
"ppga.
nr-refter rinteinkomstertill ca kr. 73.000:-.
Denna direktor Bergmans"privata" stiftelse avser pensioneringav sidana anstdllda, som varii
i direktor Bergmanstjdnst fore bolagsbildningen.
T ill UV A :s pensionsstifteiser,
UlvsundaVerkstider Aktiebolags Pensionsstiftelse
och Ulvsunda Verkstdder Aktiebolags Pensionsstiftelseav
ir I9)3 har overforts kr. 50.000:- resp. kr.
500.000:-. Den fota ar bunden medan den
(Forts.1fisid.67)
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->>l]N MEMORIAffi<.=<-

KarJ Backstrdm
w eda

Daoid. Hoberg
Bofors

A. H. Bergstrdm
Nobab

Ernst fonsson
UVA

Backstri)m,Karl Henrik, fddd 26 maj 1891 i Ramsbergs sn, d6d 24 jan. L955. Anst?illdesden lp aug.
som handformare i lVedaverkensgjuteri och innehade
detta yrke till sin bortging. Han var en av veteranerna
vid \Tedaverken.
Berg$rdm, Axel Harry, fodd 26 nov. 18p8, avliden
27 api.l L954. Anstdlldes 1912 vid Martingjuteriet
vid Nydqvist & Holm och kom, n[r detta nedlades
1934, till Tackj?irnsgjuterietsom handformare och gjutare. De senastetren av sin ca 4L-Etigaanstillningstid
arbetadehan p& Fdrr&det.Medalj och gratifikation vid
jubileet 1947 f6r 34 tj2inste&r.

Uno Danielsson
N obab

OsAarKarlsson
Bolors

r:.. J.

IlttRlJOn

Bolors

Karl Nilsson
Bofors

Hoberg, Dauid, f.6dd22 febr. 1890, avliden L4 jan.
1955. AnstZilldesi maj 1918 som verktygsfilarepl
Verktygsverkstadeni Bofors och hade detta yrke till
sin bortging.
f onsson,Ernst Ed.oardMauritz, fiidd 10 april 1886,
avliden 4 okt. L954. Anstdlldesden 20 febr. 1939 vid
Ulvsunda Verkstdder som frisare, vilket yrke han
innehadehela sin anstd.llninestid.

Karlsson,OskarRudolf, fitdd 30 okt. t896, avliden
22 jan. 1955. Anst2illdesi nov. 1941 som pendelslipare i Smedjanvid Bofors, dverflyttade i maj 1944 tlll
Danieltton, Axel Uno Sture, f'6dd 27 maj !887, avHdrdverket som oljeservicemanoch var frin l95L f&liden 31 jan. 1955. Efter avlagd civilingenjd,rsexamen
rldsarbetare
i Verktygsverkstadensstandardavd.
och anst[llning bl. a. vid Asea,var han experimentchef
p& dieselavd.hos Atlas Diesel 1920-L928 och kom
sistnimnda ir till Nohab som chef fiir dieselmotoravd.
Nilsson, Karl Valdentar,fodd 4 dec. 1898, avliden
p& Konstruktionskontoret.De senaste&rentjdnstgjorde
7 dec.1954. Arbetade nov. I9l4-jan. L9L7 och frin
han som forskningschef.
febr. 1918 till sin bortging som triarbetarepi Byggnadsavd.i Bofors. Mellanliggandeir arbetadehan i
EriAsson,Erik Sanfrid, fddd 15 maj L900, avliden
kortare omgingar vid Nobelkrut och i Stilgjuteflera
10 jan. 195). Anst?illdesi april t934 somgrovarbetare
vid
Bofors. Brhiill vid jubileet 1946 medalj tdr
riet
ett
arbetade
dIr,
med
i
Bofors
och
p& Byggnadsavd.
26 tjinstefu och riknade s8.ledes34 tjdnstelr, ndr han
kortareuppeh&llsept.1946-maj 1947,till nov. 1949,
gick bort.
d& han iiverflyttade till vaktavd. som kontorsvakt.
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Fil. dr SIGURD NAUCKHOFF

Jiigm?istare ALFRED WIGELIUS

Den 8 december 1954 avled i Stockholm vice ordfiiranden i AB Bofors styrelse,fil. dr Sigurd Nauckhoff.
Sigurd Nauckhoff var fddd i Grdngesbergden 14
september1879, utexamineradesfrin Tekniska H6gskolan 1900 och lgnade sig direfter it sprdngimnesindustrin, dlr han gjorde en snabb karriir, slutande
sisom verkstiillande direktiir i Nitroglycerin AB
L92l-L944. Mycket tidigt togs hans fdrmiga och
krafter i ansprik f<ir olika enskilda och officiella uppdrag, bl. a. ledamotskap av styrelsernafclr Tekniska
Hdgskolan, SverigesIndustrif<irbund, SvenskaArbetsgivarefiireningen m. m., Rikskommissionenfiir ekonomisk fdrsvarsberedskap,AB Atomenergi samt flera
olika bolagsstyrelser.Dr Nauckhoff invaldes silunda
rcdan L93L i styrelsenfiir AB Bofors Nobelkrut och
1934 i AB Bofors styrelse.
Vid styrelsesammantrddet
i Stoclcholmden 14 december yttrade ordfdranden, fdrste hovmarskalken
Erik I7etter, bl. a. dessaord:
"Sigurd Nauckhoff fijrvdrvade redan tidigt stora
kunskaper, sdrskilt inom det kemiska facket. Som
verkstdllandedirektdr i Nitroglycerin AB under mer
dn 20 3.r fick han tillf?ille att omsitta sina kunskaper
i praktiken och samtidigt fijrvirva grundllggande
erfarenheterom industriell verksamhet.Hans djupgeende tekniska kunskaper, tillika med hans forskarbetonade och vetenskapliga liiggning, fdrde honom in
pl nya metoder fiir sprdngdmnestillverkningen,varvid
han ignade betydandeintressefcir att skapamdjligaste
tillfiiditliga slkerhetsanordningarinom tillverkningen.
Hans utomordentliga f6rm8.gaoch stora krafter togs
i ansprik fiir en mlngd officiella och enskilda uppdrag, och hans mlnga naturvetenskapligaintressen,
som under hela livet tog sig uttryck i forskningar och
skrifter, forde honom till ledamotskapi akademieroch
liirdasamfund--Det iir sjiilvklart, att med en sidan bakgrund Sigurd
Nauckhoff var en ytterst vdrdefull tillging ftir Bofors

Den 30 jtnuari 1955 avled i'Stockholm jdgmdstare
Alfred ITigelius, som sedan 1943 tjdnstgjort som
revisor hos AB Bofors.
JdgmdstareWigelius var f<idd i Am&l den 30 juni
1882 och utexamineradesfrin SkogsinstitutetL9o7.
Han tj?instgjordesedanhos Domdnstyrelsenoch blev
1913 sekreterarehos Skogss?illskapet,
fcir vilket han
l9I7-L947 var verkstdllandedirekt<iroch frin 1948
till sin bortging styrelseordf<irande.Han var en av
fciregingsmlnnen fiir rationell skogsvird och lade sdrskilt ned stort arbetepi fdrbiittringar av improduktiva
marker i sddra Sverige. Dessutom togs hans krafter i
ansprik sisom styrelseledamoti ett stort antal styrelser
och ndmnder.llan var d.venrevisor i SKF och Billingsfors-L&ngedsAB. Sisom chef fcir Skogssiillskapethade
han bl. a. gliidjen att pE sin tid kunna rekommendera
dr Sven \Tingquist att inkcipa Stordn i Vd.nern till
Boforsarbetarnassemesterhem.
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Frriln Redaktionen
Referaten fri.n Forslagskommittdernas sammantreden vid Bofors, Nobelkrut och Nohab
publiceras i bilaga nr 1 till detta hdfte, tillika
med referaten frin Fiiretagsnimndernas sammantriden 1:a kvartalet 1915.
Som bilaga nr 2 medfoljer B-pilens KrissKross Vi.ren 195r, och Redaktionen hoppas, att
denna tdvling skall vdcka lika livligt intresse
som Jul-Kriss-Krosset.
och dessstyrelse.Alldeles sdrskilt vid beddmandetav
de fr&gor, som r<irde Nobelkrut och dess utveckling,
blev hans uppfattning ofta utslagsgivande.Men dven
i alla de d.renden,som fijrekommit, vd.gdeNauckhoffs
isikt, alltid framfdrd lugnt och hdrsamt,mycket tungt.
Bofors och dess styrelseha i hiig grad att minnas
hans stora insatsertill bolagetsfromma

oUetersner
sorn
slutat
sintjanfs
'1
;j'':

C. H. Andersix
N obab

F. O. Eriks.ron
Bofors

Gastau Andercson
Nobab

Ernil Blyberg
Bolors

Oilo Flodnzan
Bo'fors

Eric Gustafsson
Bofors

Andertin, Carl Hennan, f.oddz9 maj 1889,pension
3t dec. L954. Anstalldes,efter avlagd civilingenjcirsexamen,FLrI9I2 hos Nydqvist & Holm som konstruktcir plokavd., tiverflyttadel92O till Frirs2iljningsavd.
frir turbiner och lufthammare och komDressoreroci.r
blev 1947 bibliotekarieoch chef fcir palentavd.Rdknade43 tjinsteir ndr han slutadeoch fick vid Nohabs
jubileum L)47 medalj fcir 36 tjdnsteir.
Andersson,Gustaf Vilbehn, fddd 5 maj t882, pensioneradI jan. 1955. Anstdlldes1898 vid Nydqvist &
Holms monteringsavd.och flyttade 2 &r senaretill
verktygsavd.,dir han varit verktygsfrdsare.
Vid jubi
leet t947 erhtill han medalj for 49 tjdnsteir och rdknadesilunda ca 57 Lr i bolagetstjdnst,ndr han slutade.
Blyberg, EriA Emil, fddd 20 aug. L896, frirtidspension pi grund av sjukdom I juni 1954. Arbetadevid
jordbruket i Bofors april 1911-febr. L919. Aterkom
i dec. 1920 till Stilverket och flyttade i febr. 1943 t1ll
Kanonverkstadensom godsmottagare,kallsigare och
traversfdrareoch blev i febr. L952 avsynarepi Verktygsavd. Rdknade ca 42 tjd.nste|.r,nd.riran a.rgick och
fick vid jubileet L946 medalj f'& 34 tjdnstetu.
Dahlman, CbarlesEduin, fddd 4 dec. 1889, pensionerad31 dec. 1954. Arbetadevid Nydqvist * Hbh
3 i.:li 1906-10 okt. 1919och ffin 16 febr. 1921som
frdsareoi Maskinverkstadenavd. 60. Utndrnndestill
fcirman-i a:ug.I94o pi nlmnda avd. och innehade

Cbarles Dahlman
Nohab

Karl Gustafsson
Nohab

denna tjinst, tills han avgick efter ca 46 Lr i bolagets
tjdnst. Medalj vid Nohabs jubileum 1947 f6r 39
tj Insteir.
Er)ksson,Frans Oskar, f6dd 13 dec. 1887, pensionerad 12 dec. 1954.Arbetadei Hdrdverketi Bofors
nov. I972-sept. 1916, och direfter vid Nobelkrut
till sept. 1918. Aterkom som hdrdverksarbetare
i febr.
1919bch iiverflyttadei mars 1938 till Centralfdrridet.
Riknade ca 4L tjdnsteFtr,ndr han slutade,och fi& 1946
vid jubileet medalj fdr 33 tj'dnstelr.
Flodman, Frans Ouo, fddd 10 april i889, pensionerad 1 jan. 1955. Anstdlldesi maj 1903 i Kanonvetkstadensom verkstadsarbetare,
utnh.mndestill forman pi denna verkstadsSvarvaravd.i jan. 1920, och
blev i sept. 1932 verkmdstarepi samma avd. Erhcill
vid jubileet I)46 medalj fdr 43 tjinsteir och 1953
storamedaljenfiir )0 tjdnsteir. Rdknadeca 52 tjdnste&r ndr han avgick.
Gustatston, lohn Eric Efraim, f6dd 2 jan. 1890,
pensionerad3l jan. 1955. Anst?illdessom tidskrivare
pi Pl&tverkstaden
i Bofors i aug. 1p18, d'verflyttadei
febr. L919 till FZiltverkstaden
och blev i okt. rgzr
f<irstetidskrivare i Kanonverkstaden.Frin 1 aug. till
sin avgnng, efter 34 ir i bolagetstjlnst, var han kontorist pi VK. Dirigent och ledareftir Bofors Musikkir
L9I8-19)l
och mycket aktiv inom stadensmusikliv.
Medalj och gratifikation fcir 28 tjlnsteS.rvid jubileet L946.
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Torsren Hansson
Nohab

Enock J obantson
Tidabolmsrcrhen

K. G. lohanston
Nobab

S. M. lohansson
llolofs

lohan Karlsson
Nobab

Karl Lundblont
N ohab

A. G. Ltndgren
Bofors

Hernan Modig
N ohab

Gustaftson,Karl Augutt, fddd 14 okt. 1883, Pensionerad 31 dec. 1954. Anstd'lldesvid Nydqvist &
Holm 1913 i Maskinverkstadenoch arbetadeddr i
milngalr, tills han civerflyttadetill Avsyningsavd.som
rdknade han 4L tidn'
avsynare.Ndr han Pensionerades
stetr och erhijll vid Nohabs iubileum 1947 medali for
34 tj'dnstelr.
Hansson,Torsten Valfrid, fitdd 12 okt. 1889, pensionerad 31 dec. L954. Anstdlldes vid Nydqvist &
Holm 1918 som fiirsdljningsingenjdr och innehade
denna tjdnst hela sin anstdllningstid, ca 36 ir, de sen ste 22 tren som kontaktman med Bofors. Medali
fiir 29 tjiinsteir vid Nohabs jubileum 1947.
lohansson,Karl Enock, fddd 17 dec. 1887, pensionerad 30 dec. 1'954. Anst?illdes 1901 som smed vid
d&varandeTidaholms Bruk och kom, sedandetta nedlagts, i aplil 1936 till Tidaholmsverkensom nitare och
plltslagare. Med sina ca )3 tjdnsteitrvar han en av de
verkliga veteranernap& "Bruket" och dettas^rvtagare.
Karl GustafEmanuel,fitdd 10 jan. 1888,
f ohansson,
pensionerad31 mars L954. Arbetadefcirsta gtngen 8
sept.1908-2 4 marcL9l2 vid Nydqvist & Hslm. Aterkom L febr. 1935 till Nohabs Konstruktionskontor,
avd. fdr jdrnvigsmateriel, dir han var konstruktdr.
Ing. Johanssonutfdr fortfarande en del berdkningsarbetenfdr Nohabs rikning.
f obansson,Soen Magnut, fitdd 10 dec. 1887, slutat
vid uppnldd pensionsllder23 dec. 19)4. Anstiilldes
i nov. 1950 i Stalgjuteriet,Bofors, dir han arbetatsom
krokritare, sanddistributdr och torkugnsskdtare.
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Karlston, lohan Emanuel, f6dd 31 dec. 1886, pensionerad31 dec. 1954. Anstdlldes&r l9o5 | Maskinverkstaden vid Nydqvist & Holm och arbetade hela
sin linga anstdllningstid,ca )O ir, i denna verkstad
och i avd. 60 som bordhrylare.Vid jubileet 1947 mol
tog han rnedalj f'6r 42 tjanstelr.
Lundblom, Karl Gustaf, fitdd 14 maj 1883, pensionerad16 jan. 19)5. Anst?illdes1923 i Plitslageriet
vid Nydqvist & Holm och arbetadesenarei Montageverkstadenoeh Ritcentralen, frin 1932 till sin avging
som sjukvirdare. Medalj och gratifikation 1952 fdr
29 tj'dnstefu.
Lund.gren,And.ersGu$af, fddd 2 jan. 1888, pensioneradI ian. 1.9)5.Anstlilldesvid Smedjani Bofors
i okt. 1926 och arbetadedir, fijrst till 1944 som smed
och de senaste10 &ren som avsynare.Erhdll medali
fd,r 25 tjlnstefu 7951.
Modig, Oskar Herman Viktor, fitdd 13 sept. 1888,
pensioneradL6 jan. 1955. Anst?illdesredan 1901 i
Pl8tslagerietvid'Nydqvist & Holm och arbetadesom
plltslagare pi denna avd. hela sin llnga anstillningstid, ca 53 &r, till sin avglng. Medalj f6r 46 tjlnstetr
vid Nohabs jubileum 1947.
Nilsnn, Axel Edoard,fitdd i8 dec. 1887,pensionend I jan.1955. Anst?illdesi Bofors i febr. 1902 som
smidesarbetarei Smedian och arbetadediir och i Smidespressverkstaden
till mars 1.951,di han d,verflytiade
som fcirridsarbetarep3.Elektriska avd. Nir han slutade
rdknadehan 52 tjinsteir. Han fick vid jubileet 1946
medalj f& 44 tjdnsteir och 1953 stora medaljen fcir
50 tj?insteir.
(Forts. 6 niista sida)

Bofoncoerken
Anstilld
ir

l.
7.
12.
16.
zo.
26.
26.
28.
30.

Mil6n, Karl Harald, Trallktirare
Olsson, All Oshar, Vdrmeskdtare
Forsberg,Karl Gunnar, Murare
Bidrndaltl, Gufiaa Fredrik, Fiirridsfd,rest.
Akerberg, Nilt Oskar Ferdinand,F6rman
MSrtenston,Guttau Adolf , Radialborrare
Ohton, Anders Birger, Fdrr&dsarbetare
Biratb, Erik Herbert, Handformare
lohanston, Saen Folke, Firfidsarbetare

M^j.
t. Toftling, Karl Axel Harald, Ugnsskdtare
2. Berglund, Oskar Fritiof , Stidare
2. Scbmied, Georg, Svarvare
L2. Bdckman,GustaaLeander,1:e man fijr
banlaget
L4. Malmberg, V)ktor Enzanael,Trpt.-arb.
14. Stahe, Gustau Einar, Synare
15. Andersson, Gustau Hugo, Filarc
26. Hdglund, Adolf Emanuel,Trpt.-arbetare
27. uon der Lancken,Pb, E. Roland.,Civiling.
28. Persson,Erik Einar, Grovarbetare
3I. Bji)rn, Erik Gunnar, Kontorist

1920
6. Nygren, GustauGunnar, Svarvare
1934
8. Klintebo, Gustaa Harry, Planerare
1929
10. Petterston,Gdran luhus, Tryckprovare
1952
1.2. Aronsson,Ruth Edit Eaelina,Stdderska
1935
16. Andersson,Axel Albin, Mllare
79. Andersson,GustauSigt'rid.,Grovarbetare L9t3
1944
22. Falh, Axel Hermarz,Hdrdare
1927
24. Holmgren, Axel Georg, Vlrmare
1953
24. Karlsson,Oskar Fredrik, Kranftirare
25. Hammarttrdm,Dauid Vallentin, Rev.-svarv.1933
1936
29. Henriksson,Iuk Fridolf , Fdrman

1920

r934

Nobelhrul

t918

Mai.

1g)7

L937
19r3
1937
1 9 18
1948
1939
1943
L912
1"937
1934
rg42
1942
r92O
t929
1o711

1919

Tuni.
193,
1 . Haglund, Henry Teod.or,Ingenjdr
1954
3 . Skoog,Karl Knut, Reglerare
6 . Englund.,lobn Anders Raymond, Hirdmdstare,
Vdrnamo.

L934
3. Karlsson, Erland, Kristalliserare
27. lacobsson, Karl Erik Sigurd, Verkstadsarb. l92o

Juni.
!. Gu$auston,Signe, Stlderska
9. Lindguist, Karl Guttau, Isolerare
Axel Enzanuel,Fdrman
LO. And,ersson,
1.0. Karlston, Erik Adolf , Fdrtringare
lL. Sdder, Annie Elisabellt,Krutarbeterska
24. Erikston, Henning Sigfrid, Ammunit.-arb.

L947
1944
L926
1934
l94O
1934

Nolrllb

April.
2L. Andertton, Carl Allan, Arkivade

1,920

Muj.
5. Hermansson,Gunnar Alfred, Gdngare
7. Klintin, Per Gustaf Herman, Avsynare
12. Andertson, Karl Guttaf, Avsynare
14. Suanteston,
lohn EriA, Trpt.-arbetare
L6. Myrin, Carl Herbert, Filare

l92L
1952
l92o
1,927
1953

Juni.
Bror Suante,
Reparat6r
4. Hanssorz,

r95r

Tidaholmaoerhen

April.
3. lYrangenfeldt,HatzsGdranInguar, Arborr.1936

Georg Schjdlin
Bofors

A. E. Nil:son
Bofors

Schjt)lin, Georg Matteus, f.'ddd3 dec. 1889, pensioneradr jan. L955. Anstilldes i okl l9l2 i Kanonverkstaden,dir han till febr. 195) arbetadesom plitslagare, filare och ritsare. Frin sistndmndadatum
tj2instgjordehan p& Planeringsavd.fiir krigsmateriel.
Erhcill medalj och gratifikation {i& 34 tjlnsteir och
rdknadesilunda ca 42 tjanstel.r,ndr han slutade.

Muj.
Inga Elivbetl:, Stdderska
ft. Gustaasson,

1942

ava
April.
L0. Berg,EuertSigfrid, Diversearbetare

1953

M^j.
3L. Mbller,lobn lYilhelm,Slipare

19t3

Wedooerken

April.
2. Karlsson,Eaerl,Grovarbetare

L9r4

M^j.
7. Andertson,Edt,in,Maskinriktare
). Larsson,Erik, Mhlare

1948
19t1

Juni.
17. Pertson,lean, Kdrnutslagare

1942
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pE zO kr. Fdr en andraoch tredje period i fiiljd utgick
BoforsoehNobelkruts
skyddspristiivlingar.
30 resp.50 kr. Vid ytterligarei f<iljd uppn&ddaperioResultatetav skyddsprist?ivlingenvid Bofors f'6religger nu klart, och hir nedan ftiljer prislistan:

GruppA:
1.
2.
3.
4.

Prissumma:

L.O4L:17
r.62o:60

Valsverket....
Plltverkstad...
Smidespress
Smidesverkstaden

/111.11

L.lI5:28

GruppB:
1 . Industriskolan
2. Modellverkstaden . . .: : ..:: :. :
Verktygsve*staden .
4. Elektriska avdelningen

846:94
5 6 7 :5 6
9 0 3 :0 3
4 L 4 :1 6

GruppC:
Urverksapteringen
2 . Experimentavd. . . .
Kontrollavd
l.

283:-80
249:64
270:56

Den sammanlagdaprissumman, som utgir till de
tlvlande avdelningarna,utgdr kr. L4.864:35, vartill
kommer )0: - kr. till varje skyddsombudpi de avdelningar, som sdnkt olycksfallsfrekvensenunder iret.
Endast 4 avdelningar kunde f& L954 notera hiigre
olycksfallsfrekvens.
Som redan nimnts i kriinikan, kunde frekvensenfdr
olyclsfall i arbete under ir 1954 sdnkas med 7 /o
tlll 6,67 per 100 &rsarbetare
vid Bofors och till 4,3
vid Nobelkrut, hdri inriknat alla fdtd.olycksfall,vilka
upptar en betydandedel av samtliga olycksfall. I bjnrt
kontrast mot dessasiffror stir de oreliminlra siffror
betr?iffandeolycksfall inom svenskindustri, som nyligen publicerats av Arbetarskyddsnlmnden. Ar L954
stegantalet olycksfall med ca 2,4 % i jlmfdrelse med
1953 och uppgick till inte mindre drr 292.327. Mars
minad uppvisadedet hiigsta antalet olycksfall och juli
* semesterminaden- det l?igsta.
Gm.
*
Under 1954 provades vid Nobelkrat en ny form av
skyddsprist?ivling.I den tidigare tivlingen utgick premierna i f6rhlllande till uppnidd sinkning av oly&sfallsfrekvensen.Fjoltrets t?ivling gick ut pl att arbeta
en viss best?imdtidsperiod utan olycksfall. F6r den
fiirst uppnldda skadefria perioden utgick en premie

Bofors pensionsstiftelser

sid.61)
(Forts.frdn

senaredr fii. Bhda dro avsedda f6r tryggandet
av pensioner till siv2il tim- som minadsavlonad
Personal.
Larsbo Kalh AB slutligen har till Larsbo Kalk
Aktiebolags Pensionsstiftelseav Lr tg48 overf6rt
kr. 80.000:-. Stiftelsen, som dr fri, har till
dndamil att beredapensionerLt bhda kategorierna av anstallda.
+
Som bakgrund till den foregiende diskussionen och de belopp, som ddr forekomma, kanske
avslutningsvis kan nemnas, att kapitalvdrdena,
enligt det s. k. ldgre skattetaket som for neva-
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der erhdlls 50 kr. fiir varje yrkesskadefriperiod. Periodernasldngd bestdmdesav aotalet anstd.lldai tevlingsunder
gruppen samt avdelningensyrkesskadefrekvens
den senaste1O-irsperioden.
Jiimfcirtmed den tidigare
tlvlingen hade grupperna gjorts mindre. Hlrigenom
vanns, att tdvlingsenheternablev mera homogenaocl'r
liksom kinde storre samhiirighet.Tdvlingen blev ocksi
enklare att fdrsti sig pi. Var och en kunde p& de markeringstavlor, som fanns uppsatta, frilja gruppens
framsteg i tdvlingen. En ur propagandasynpunktavgjord fiirdel var ocksl, att en anhopning av olycksfall
i &retsbiirjan inte spolieradechansernaf<ir hela &ret.
Det var bara att biirja om frin b<irjan.
Redan vid den nya skyddsprist?ivlingensuppliiggning hade det kalkylerats med en betydligt iikad prissummaj?imfiirtmed 1953 lrs tdvling, d& knappt 4.000
kronor utdelades.
. Den nya tlivlingsformen har tilldragit sig stort intressefr&n de anstilldas sida och den har enligt mingas
uppfattning pl ett verksamt siitt bidragit till, att
olycksfallsfrekvensenvid Nobelkrut vd.senligtkunnat
sinkas under det glngna lret.
Den sammanlagda premiesumman uppgicJ< till
7.240 kr. Framgingsrikast har krutavdelningarna,
24,26,2I,
NVK 20, NVK 21 samtNVF (t?ivl.-grupp
22 och 21), varit. De toppar ocks&resultatlistan.Ur
skyddssynpunkthar derasinsatsvarit glZidjande,di de
tidigare haft hiig olycksfallsfrekvens.Utmdrkta resultat
har ocks&presteratsav flera andra grupper. Fyra grupper har under iret varit helt olycksfallsfria, nimligen
rijrmokarverkstaden,NVA grupp nr 10, kontor och
laboratorier. Brc har ocks&reparationsverkstadenklarat sig. Den har inte haft nigot olycksfall sedan den
2) januari.
Skyddsombudeni de grupper som sinkt sin frekvens
erhiller i likhet med tidigare lr en individuell premie
pi 50 kr. Sammanlagterhlller 26 skyddsombudpremie. Utdelningen av premierna dger rum i samband
med Centrala Skyddskommitt€ns irssammantride i
mafs.
Slryddsprist?ivlingenfortsdtter i of6rlndrad form
under 1955.Endasten mindre justeringav periodernas
l?ingd har fiiretagits.
Ltn

rande gdller for avdrassretti skattehdnseende
for avsittningar till pensionsstiftelser f6r Boforskoncernen, uppgir till icke mindre dn 72
milj. kr., varav hittills avsattsi runt tal t9 milj.
kr. Det kanske ocksi kan nimnas med hdnsyn
till vad som forevarit, att den hojning av pensionsunderstodentill f. d. arbetare vid Bofors
och Nobelkrut, som foretogs fr. o. m. den 1
janr;;ari 1955, med i runt tal 50 /o innebdr en
okning av bolagets pensionsforpliktelse fiir enbart "intjdnade" pensioner enligt nu gdllande
kutym pi icke mindre dn ca 8.000.000:- kr.,
vilket dr ett avsevaft belopp dven for ett foretag
av Bofors storleksordnins.

fiir avd.611vidTidaholmsverken.
Spex-Dags
Det slgs att traditionen fdrpliktar. Vi pi 611 nr
dZiwid inget undantag ty ocksi L954 blev det alla
tiders luciafestmed itfdljande spex.Sedeniir ju den i
vira trakter, att man p& luciaaftonen inventerar garderoberna p3' gamlakldder fiir att kunna sp6ka ut sig pi
det mest groteska sltt. Men det finns ocksi de, som
kldr ut sig med smak och man kan fi se minga trevliga
kostymeringar. P&stiendet jdvas vdl heller inte av bilderna hdr, som samtliga dr tagna p& vir tillstZillning.

Pi dennabild servi iucian Britta Dahlbergmed tlroch Berit Bergsten,di de tigade
nornaGun Gustavsson
runt de smakfullt dukade kaffeborden medan Luciasingen sjiings.

Vad srigs om de sdta zigenerskorna hlr ovan?
K&siiren tycker det vilar ett stdmningsfullt skimmer av
zigenatomantik iiver dem. T?ink Er ett smdktande
dgonkast ttfdljt av: "Kom ska jag spi dig - om jag
fir en stor vit peng!" Kunde nigon neka?Sdkertinte.
Vad dom heter? Jasi, jo dom heter Kerstin bida tv&
med adress6LL.

och
Den gamla goda tiden var ocksi representerad
det gjorde Kalle Plantin med bravur. Han fdrestdller
en fjZirdingsmanp& den tiden d& dennevar en mycket
uppmdrksammadperson i det svenskasamhdllet.Men
tydligen en mycket gemytlig sidan. En h?irlig fysionomi eller hur ? Hans bordsdam,Ingrid Andersson,h6r
till en modernaretid och dr mera civil. Hon tycker
att tirtan ser frestandeut, som Gun Gustavssonrdcker
fnm pL ovanstiendebild.
P&vidstiendebild synsslutligenen soigneradgentleman ta ftir sig av grdddtirtan som hir serverasav
Berit Bergsten.Det [r Conny Adollarsson,som diiljer
sig bakom den maskeringen.Hans bordsdam,Kerstin
Sjdgren,ser en aning skrdmd ut. Kan det vara kalorierna i tirtan som f<irskrdcker?
Ja, ddrmed dr den tillstdllningen ett minne blott.
Men ett roligt sndant.S& &terstir bara att hoppasatt
alla p& 611 iterigen sluter upp till ett nytt spex'samkvim i december1955.
I. C.

GullrisetRestaurang
rY,1

.,

Nohabsnya marketenteri

i ::::n',qr

;E.fi

l;gf:ri.se.$i

Ett linge eftertraktat onskemil vid Nohab om
en personalrestauranghiller nu pi att bli verklighet. Olika forslag till restaurangfor anstiillda
vid Nydqvist & Holm AB har sett dagens ljus,
varav det ndst sista, ombyggnad av villa 59, en
lingre tid sig ut att bli utfort.
Av flera skdl, bl. a. att endastett fital gdster
kunde serveras pi detta marketenteri, gick bolagsledningeni forfattning om attbygga en tillrdckligt stor och tidsenlig restaurang med allt
vad ddrtill hiir.
I november 7953 kallade direktor Odelberg
representanterfor samtliga personalorganisationer vid bolaget och lade fram ett forslag pi den
nu under byggnad varande Personalrestautang
Gullriset. Samtidigt foreslog direktoren, att de
berorda organisationernaldmpligen borde bilda
en ekonomisk forening fcir drivandet av restaurangen.
Forslaget mottogs med glZidje.Likasi bildades i sinom tid en forening efter sedvanliga
forhandlingar. En kommitt6 tillsattes att handhava drendet och forsoka att efter bdstaformlga
En d.eJaa den stora tnatsalen, diir 500 persoile/ pd en gfrng
skall hanna iita. Kdk och bardishar :hall ligga bakonr glrggama i fond.ai.ggea. Nohabfoto.

20/11. Ma&erenteriet aid Nohab sedan marning.rarbelel aaslutats ocb blggnad:stilllningarna riuits. Nohabfoto.

hjnlpa till med rid och did vid byggandet, inredningen m. m.
Restaurangen, som iir beliigen ca 60 meter
utanfor Nohabs omride intill Skoftebyporten,dr
indock centralt beldgen i forhillande till virt
relativt linga verkstadsomride. Antalet gdster,
som pi en gang kan betj?inas,utgtir 500 i stora
matsalen, 100 i lilla matsalen och z0 st. i representationsmatsalen.
Utspisningen i de tvi matsalarna skall ske
genom bardiskar. Varje giist skall sjiilv fiirse sig
med brod och mjolli, men fir varmrdtten upplagd av bitrZiden. D6. matrasten, trots 72 min.
forl2ingning, dr kort, miste expedieringen ske
friktionsfritt och snabbt, si att mesta mojliga tid
vinnes for intagandet av sjdlva miltiden.
I ett horn av matsalendr en kioskdisk placerad
for forsiiljning av tobak, kaffebrod, chocklad,
kaffe etc.
Restaurangendr berdknad kosta 860.000 kr.
Inredning och utrustning ir hypermodern och
av bdsta kvalit6, varfor restaurangen har alla
forutsdttningar att tillfredsstilla lilngt giende
krav.
I och med att Restaurang Gullriset oppnas
kommer det provisoriska marketenteriet i avd. 60
att stingas. Kiosken inom restaurangenkommer
givetvis att tdcka nlgra av de forminer, som det
gamla marketenteriet inneburit. Men, di det
endast dr mojligt att handla i restaurangenunder ordinarie raster,dr det ett allmdnt onskemil
att det ordnasmojligheter for de anstillda att pi
^nnan tid inkopa nigon ldskande, eller pi annat
sitt uppfriskande eller uppiggande vara.
Mar k et ent er i k ommit t dn
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STORON

Sommaren
lgss

Semesterhemmetsrestaurang
for
songen 1955 lordagen den 11 juni 1955.Semesterperioderna borjar lordagen den 18 juni och
avslutas den 28 augusti, di semesterhemmet
stlnges.
1:a perioden omfattar trden 18/6-26/6
, , 24/6- 2/7
2/7- 9/7
,,
9/7-16/7
,)
L6/7-23 /7
23/7-30 /7
30/7- 6/8
6/8-13/8
),
t3/8-20/8
,,
) , 20/8-27 /8

2:a
3:e
4:e
5:e
6:e
7:e
8:e
9:e
10:e

Ansiikningar om vistelse i semesterhemmet
flr avhdmtashos respektive uppbordsmln. Ansokningarna skall inldmnas senast den 30 april
pi Storonastiftelsens expedition (Vatientornet
vid Bofors huvudkontor), som hilles oppen
fr. o. m. den 20 april kl. 16.30-18.00. (Utom
lordagarna den 23 och 30 april, di expedi
tionen dr oppenkl. 12.00-13.30.) Ansiikanom
midsommarvistelse skall vara inlimnad till
samma tid.
Ansokningar till utbytessemesterskall inliimnas senastden 2 april. Dessa ansokningarkan
ldggasi Stiftelsensbrevlida, som dr placeradvid
gaveln av Bofors Badhus. De, som dr intresseLangebit
rade av utbyte med semesterhemmen
och $(eibriten i nirheten av Oslo, skall inldmna
anstikningarna samtidigt med den ovriga utbytessemestern.De semesterhem,pi vilka vi har
mojlighet att ordna vistelse,har fu. o. m. i fi.r
utokats med ytterligare ett, AseasGottskdr, som
ligger soder om Goteborg. De boforsare, som
reflekterar pi utbytessemester,bor om mojligt
undvika att f.lrIdgga sin semestersi att den kolli
derar med resp. foretags ordinarie semester.
Varje semesterhemhar alltid svirigheter under
den egna semesternpi grund av det stora antalet
sokande.
Priser och ovriga upplysningar kan erhillas
pi exp. varje onsdagkl. 16.30-17.30 (telefon
317 14).
Ndmnden
*

Stor0nastiftelsens
verksamhetsberflttelse
1954.
Semsterhemmets
restauranghar hillits dppen under
tiden 19 juni till 2) aug.1954. Bes6ksfrekvensen
har

varit stcirredn nigot ir tidigare, trots att vddret under
semesterslsongen
ej varit det bIsta.
Tidaholmsverkensarbetare har, genom anslag frnn
AB Bofors, erh&llit mdjlighet att ingt i Storiinastiftelsen. F6r anslagethar byggts 6 st. sportstugor med 6
b?iddari varje sfuga. Dessa stugor var f?irdiga i god
tid till semestersdsongen
och har varit upptagna samtliga perioder.
Reparationeroch underh&ll,som utfcirtsunder iret,
har i hur.udsakbestitt av invd.ndig milning av 11 st.
sportstugor samt fdrblttringar pL det elektriska ledningsnltet. Den 14 sept. slog 8.skanned p& iin och
fd,rstcirdeeo stor del av de elektriska ledningarna.
Reparationskostnaderna,
som uppgick trll kr. 2.337:-,
har ersattsav fdrsikringsbolaget Thule. En fullst?indig
renovering av mijbler och siingkl?iderhar utfcirts under
hijsten. Gardiner har inkdpts till alla stugor och kommer att uppsdttasfdre sdsongensb<irjan.
Stiftelsens passagerarblt var pL viren upptagen i
torrdocka fdr dversyn och inspektion. Genom tikade
kostnader och ofdrutsedda reparationsarbetenhar underhillet p3'm/s "Marianne" dkat betydligt. Ndmnden
fijr sin del anseratt motorbyte iir niidviindigt.
Under sisongen har 19 personervarit anstdllda vid
semesterhemmet.
Ndmnden har hillit 16 protokollfiirda sammantrddenoch ett 20-tal expeditionssammantrdden ang. semestervistelse.
Ndmnden har haft fdljande sammanslttning: Gdsta Nilsson ordf., Axel
Engholm vice ordf., Nils Gullbrand kass6r, Helge
Kadsson sekr. och Thure Fagerstriim vice sekr.
Semesterhemmets
testaurangoch affd.rsrcirelsevisar
ett 6verskott p|kr. 525 63. Betryggandeavskrivningar
har gjorts pi inneliggande varulager. Skogen har under 1954givit ett underskottp3"kr.L.523:79. Orsaken
till detta ir de omfattande rdjningsarbeten som har
utfrirts pi omridet. Kostnaderna fcir dessa arbeten
uppgick tlll kr. 6.302: 6r.
Stiftelsens andel av nettovinsten pi Boforsfrireningens kioskrijrelse under 19)l
till kr.
-. Anslag frin
10.000:-. Medlemsavgifter
23.542:"ppgi&
AB Bofors kr. 25.000:- avseddafdr reparationsarbeten och underhill I byggnader och bitar.
Semesterhemmetsrestaurang har under sisongen
atangerat ett dubbelbriillop samt ett trettioirsjubileum
fiir trdindustris avd. i Skagersvik.Karlskoga bridgeklubb har besdkt semesterhemmet,varvid en stijrre
bridgetiivling spelades.Ett antal tyska metallarbetare
pi studieresai Sverige<ivernattadepi Storiin. Klubbar
fr&n Bofors och Bofors Nobelkrut har ordnat med
familjefester fiir sina medlemmar under ldrdagar och
stindagar.
I samarbete
med landstingethar ordnatshusmoderssemesteri tv8. omg&ngar,vilket varit fijrdelaktigt f<ir
restaurangrdrelsen.Den sedvanligavistelsenfijr bolagets pensionirer har dven fcir 3"r 1,954 bekostats av
AB Bofors och ndmnden vill fdr detta framfd,ra sitt
varma tack till bolagets disponent och styrelse.
Den 4-5 septembervar den vartannat lr avh&llna
semesterhemskonferensen
fiirlagd tilt ASEA, Vdsteris.
Representanterfrin sju semesterhemvar ndwannd,e
jiimte tvi representanterfrin Oslo Jern- og Metallarbeideresferiehjem.Pi konferensendiskuterades
de tvi
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Wedaverkens Schackklubb ro er
Schackklubbenvid N7edaverkenfirade sitt 10-lrsjubileum den 3 dec. 1954.
I \Tedaverkenslunchrum hade m&nga schackintresseradesamlats till den festliga jubileumssup6n. Dit
hadeocks&kommit nl"graav dem, som lnen 1943-44
var med och bildade schackklubben,ddribland kasscir
$Tilmer $Tidegren, som nu fdrritiade prisutdelning
fiir hiistturneringen och Carl Bergquist, som hdll ett
kort hdgtidstal.
Under de glngna 10 &ren har klubben spelatminga
interna turneringar med stort deltagarantal, mlnga
klubbmatcher mot andra fiiretag och pi ett utomordentligt sdtt hivdat sig i korporationsschackeni
Scidert?ilje.r$(/edaoch AEG i Stockholm spelade i 3
matcherom ett vandringspris,varvid varder'afdretaget
representerades
av ett 45-mannala.g.
Kan man td,nkasig
stdrre bredd i en klubbmatch? Vandringspriset hemfdrdesav AEG.
Bland andra fdretag, som \7eda m<itt under iren,
kan hdr ndmnasVolvo i Giiteborg, Nefa i Norrkiiping,
Alpha i Sundbybergoch Postverketi Sddert?ilje.Mot
Volvo blev det fddust, de andramatchernavann lVeda.
I Korporationsmatcheni Siidertiilje tog Weda i ir
sin tredje inteckning i vandringspriset och eriivrade
dirmed detta. En fin prestation!
kommande irens semesterutbyte,beslut fattades som
kommer att bli till nytta fdr dessasemesterhem.
DE nimnden nu framllgger sin berdttelsedver semesterhemmetsverksamhetunder fu 1954 hoppas vi,
att det skall bli miijligt att under kommandelr-infijra
alltfler fdrbittringar pi semesterhemmettill de bes<ikandesfromma. Stor uppmirksamhet m6.steiven ignas
it reparationer och underhill under iret. Fdrslag till
helrenovering av bland annat restaurangbyggnaden
miste dven f.rz;mld.ggas
till n?istfdljande&r.
Till sist fir nimnden ftamfora" ett uppriktigt tack
till disponent Ifijkander och styrelsenftir AB Bofors
f6r den fiirstielse och vllvilia som visats stiftelsen och
ddrigenombolagetsarbetare.
Till stiftelsens direktion och rid vill nd.mndenslutligen framfiira ett tack fiir gott samarbete.
*
I de norska metallarbetarnasfacktidskrift "Iern oe
Metallarbeideren"
nr 9, sept.1954, f atns en entusiastisf
skildring av Stord,nstiftelien,fdrfattad av en "utbyessemestrare"Erling Johansen frin Oslo. Artikeln avslutadesmed en redaktionell notis:
"I anledning Eding Johansensartikkel kan vi meddele at ordningen med feriebytie mellom Storijnastiftelsen,Boforsarbeidernesferiehjem, og Oslo Jern- og
MetallarbeidereresFeirehiem er en fast avtale. som
gjelderfra og med i ir."

7T

Schackklubbensverksamhethar ocks&varit livlig pi
andra omr&den.Si har t. ex. klubbens medlemmarfitt
tillf2illen att tvi ginger mcitasvenskemdstarenKristian
Skdld i simultanmatcher. Korrespondensschackmot
andraschackklubbar
har ocksi fd,rekommit.
Jubileumskvdllenavslutadesav klubbordf. Henning
Jonsson,som tackadespelarnafdr goda insatserunder
de gingna &ren och fdr fciretagetsintresserademedverkan. Han slutade med en fdrhoppning om att
schackenalltfort skulle ge minga anstdllda vilkomna
dflfnflen till kamratlig samvaro.
Si utbringadesett fyrfaldigt leve f<ir kvillens jubilar
\Tedaverkensschackklubb.
C. B.

Schacknytt frfln Tidaholmsverken
- de tusenm<ijligheternasoch de tusen
Schackspelet
bekymrens spel - har mlnga trogna anhdngarevid
Tidaholmsverken. Detta har lett till att det &digen
utkd"mpasen match mellan v&ra anstdllda och ett lag
frin dvriga staden.
Fcir att rentv& sig fr&n det ftirsmiidliga nededaget
vid sista mcitet hade ledningen fcir "dvriga staden"
gjort en kraftanstrdngning till irets match och trummat ihop sitt allra slagkraftigastelag. Detta lyckades
o&s& i sitt uppsit och tog en blodig revanschmed hela
I)/2 podng mot 7t/2. Det var styrkan hos de djupare
leden som avgjorde, ty vid de 10 fijrsta borden htjll
Tidaholmsverken stillningen jdmn genom att giira
5-5.
Traditionell har ocksi matchen mot Pentaverken i
Skiivde blivit och till irets match vdgde segrar och
nederlagjiimnt. Efter det stora nederlagetmot "<ivriga
staden" var Pentaverken stor favorit inf6r den sista
uppgiirelsen.Vinsten blev ocks&deras,men f6rst efter
en hird och spinnande kamp. Segersiffrornablev dock
de minstamiijliga, ndmligenLLr/z-lOy2.
Aven hir var det bredden hos motstlndarna som
f?illde utslaget, ty vid de 10 fdrsta borden vann Tidaholmsverken med 5t/2-4t/2.
Det ir fin schackpropagandadessa korpmatcher.
Ddr ges och ddr tas det med sammagoda humdr, fjdrnn {rhn allt torrt positionsspel.
Fast nog var han viil lite ledsen,vir man vid 13:de
bordet (vidskeplig blev han vdl ocks&), som efter en
l6ng s. k. "lutare" satte damen i slag, i stillet fd,r att
vinna ett torn och dlrmed matchenit oss! Men s8dana
tragedier i smitt hiinde viil pi bida sidor, si det jiimnar ut sig, och grumlar ingalunda spelglZidjeni fortsd.ttningen.
Till sist skulle vi vilja ha sagt: varftir inte ett
schackligt utbyte mellan fiiretagen inom koncernen?
Det skulle v'dl vara givande ur flera synpunkter, om
ett sidant kunde komma till stind. Fdrslaset<iverldmnas 6t Bofors schacksektiontill ett initiativ]
C. S.

Ndsta nutnrner av B-pilen
berdknasutkomma i mitten av juni minad. Material, text, teckningar,fotos-allt lika vdlkommetbcirvara Redakrionentill handasenastden 15 mai.

Pristivlanomlflkemedelsnamn
Nobelkrut har stort behov av namn for l2ikemedel (tabletter, salvor etc.) och liknande preparat, som dro under forberedelse. Av dessa
komma vissa endast att sdljas i Skandinavien,
medan andra - hoppas vi - skola kunna fi
avsdttning i ett stort antal ldnder. Erfarenheten
visar, att det iir svirt fi dylika namn registrerade, endr alltfor ofta kollisioner med tidigare
registrerade namn fcireligga. Hd,rmed utlysa vi
en pristdvlan om nya namn, for vilken tdvling
foljande regler gdlla.
1. Namnen fh ej bola pi Bono-, Nobe- eiler
dylikt syftande pi. Bofors eller Nobelkrut.
2. Geografiska eller personnamn fi ej anvdndas sisom varande icke registrerbara.
Td.vlingen
indelas i fta kla,sser,den internat.
tionella och den skand,inaaiska.
4. Namnen bedomasav en jury, troligen bestiende av
Direktor Hild, AB \7ilh. Anderssons An,
nonsbyri, Orebro,
Doktor Canbdck, Apotekens Kontrollaboratorium,
Doktor Troell, OAP,
Doktor af Ekenstam,NZL, och
Civilingenjor Renius,NFC, sammankallande.
5. Pris utdelas for samtliga namn, som utvalts
av juryn for registrering och fijr vilka iven
registrering kunnat beuiljas.
Till den internationella klassen rdknas sidana namn, som kunnat registrerasi Skandi
navien samt ddrutover minst 10 ldnder.
Forsta pris i denna grupp ar en resa frln
Bofors till Stockholm eller Goteborg (eller
anflan motsvaranderesa) 2:a, klass, tur och
retur, for tvi personer,jdmte hotellrum for
en natt.
I den skandinauisha klassen dr forsta pris
exakt som ovan men for endast en person.
Samtliga ovriga priser besti i den internationella klassenav kr. 50: - per namn, i den
skandinaviskaav kr. 2i: - per namn.
Namnforsla g md,rkta med forfattarens anstdllningsnummer-(ej namn eller signatur) skola
vara inlamnade till B-pilens redaktion senast
den 1 maj 1955.Kuverten adresseras:
Namntdvlingen for ldkemedel,B-pilensredaktion,Bofors.
Tyvdrr ta registreringsdrenden ofta mycket
ling tid, varfor det i vidriga fall kan droja hogst
avsevdrt, innan juryn kan ta slutgiltig stdllning.

Information

om

Siuk-och0lyckslallsltirsilkringen

I anslutning till den nya sjuk- och'yrkesskadefiirsdkringen,som trddde i kraft den 1. jan:uaril9)), har
Metalls avd. 76 fattat beslut om dndring i de fiirs?ikringar som avdelningen tidigare haft. Fiir information
om vad som nu gdller fltr fdljande meddelas:
Avdelningen hade tidigare dels olycksfallsfijrs?ikring fdr utomarbetsskadormed AOO, dels en av avdelningen fdrvaltad sjukbidragsfond. Enligt beslut p&
avdelningsmcitetden 21. nov. 19)4 upphiirde ftjrsiikringen med AOO den I jan. i ir och frin samma
datum upphtirde dven sjukbidragsfonden. Md,tet besl6t, att som komplement till allmdnna sjukfdrsiikringen frin 1 jan. teckna en fcirsikring med Folksam.
Den tecknadefdrsdkringen ger fciljande ersdttningar.
r. Dddtfallsersdttningintill 67 ir 2.000:- kr.,
ddrefter utan erldggandeav n&gonpremie 1.000:- kr.
utan ildersgrlns. Ersdttning utbetalasoavsettdiidsfallsorsak.H[r dr att md.tka,att 1.000: - kr. utbetalasiven
till de pensionirer,som fdre 1 jan. var pensionerade
och som alltse aldrig tillhdrt fcirsdkringen.
2. Inoaliditetsersiittning vid olycksfall utom arbetet
och vid barnfdrlamningkapitalbelopppe 20.000:- kr.
). Dagsersiittning fu. o. m. 4:e dagen i 730 dagar
vid olycksfall inom och utom arbetet samt vid ryggsjukdom 2: - kr. per dag.
4. Dagsersittning ft. o. m. 94:e dagen i 730 dagat
vid olycksfall utom arbetet,ryggsjukdomar och 6,vriga
sjukdomar kr. 6: - per dag. Denna erslttning utgir
allts& fr. o. m. den dag di ersdttningenfrin allmlnna
sjukf cirsiikringensdnkes.
Utdver dessaersittningar kommer frirsdkringendven
att ldmna ersdttning fiir l2ikarintyg,tandskadoroch invaliditetshjalpmedel
samt ryggkorsetter.
Premien fcir fiirsikringen ir kr. L5: 43 per kvartal
och avgiften betalasgenom lcineavdragav avl6ningskontoret. Fd,rsdkringengliller obligatoriskt frir alla
medlemmar som ej anmdlt reservation. Reservation
skall limnas till vir exoedition.
Gjutarefdrbundets avd. 25, Bofors, har beslutat ansluta sig till denna fdrsdkring, varfdr vad som hir sd.gs
iven glller gjutana.
Medlem, som drabbasav olycksfall bide i och utom
arbetet samt vid ryggsjukdom, skall anmdla detta till
Skyddstj?inst,Bofors, dlr anmdlan skrives. Fd,r olycksfall som ej kriver lZingresjuktid dn 8 dagar behciver
l2ikarintygicke fdretes, men vid l?ingretid skall ldkarintyg ftiretesoch intygetlimnas till vir expedition.Vid
sjukdom skall anmd.langdras till vir expedition, men
sidan anmdlan behdver icke gciras fiiirin efter 90
dagar, eller di sjukpenningenfrin allminna sjukftirsdkringennedslttes.
Vid intriiffat dddsfall skall anmdlan siiras till vir
expedition.
Ersdttningarfrin dennafcirsikring utbetalasgenom
postgiro.
Denna information ldmnas till viigledning f<ir vira
medlemmar om vad som skall iakttagas vid intrdffat
olycksfall eller sjukdom. Skulle oklarhet dndock rida
fir hinvdndelse gcirastill Metalls expedition.
Gunnar Peltersson
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KRISS
KROSS
rI

Juten 1954
t"

t(atta Iosnlngen

Som vi nimnde i fdrutsdttningana for tdvlingen,
hade herr Myhr, fcirfattaren till Kriss Krosset, oturen
att tappa sitt korsord i golvet. Ndr han plockade ihop
bitarnt, rikade tydligen nigot extra E komma med, ty
ordetREGLERAR fick stavningenREGELERAR,vilket visserligendr tdvlingsmissigtritt, men annarsfel.
Detta har givetvis p&pekatsfdr oss av ett antal intresserade,
och red. har t. o. m. fE.tten anonymuppmaning
att skaffaett ex. av Sv. Akademiensordlista.Hur som
helst, si vickte tivlingen ett mycket stort intresse,och
- tivlingsjuryn - hade ca 550
redaktionskommitt6n
kuvertatt blandandr granskningenskulle ske.Av poststlmplarna att d<imahade man brottats med problemet
vid alla koncernfdretag.Frdken Barbro Berggren,EPI,
hjelpte oss som vanligt, att med frjrbundna tigon dra
vinnarnaskuvert. Prislistanfick f<iljandeutseende:
1:a pris Smidesarb.John Granbetg (14876) avd.
MSK, Bofors.
2:a pris SmdltareHerman Fransson(7) avd. ME20,
Bofors.
3:e pris AvsynareRolf Henriksson (4795) avd. t3I,
Nohab.
Redaktionskommitt6n
beslcitatt ddrutciverutdela 12
trdstpris,och dessatillfcillo:

Redaktions|

'.

t

Kommltteer:
Bofors
Araid lYzablquist,ordf .
Karl Andersson
Giitta Andrie
RagnarLindahl
Nih Siiderbolm

Nohab
Uno Tell, ordf .
lohn Lmsson
Bengt Morberg
Otto SAild
Tidaholmsverken
Euald Molin, ordf .
Tbore lohansson
Carl Sii)gren

Verkstadsarb.Arvid Funke (2L328), avd. MRK,
Bofors.
Fru Maf -Britt T<innvall,Bofors Stockholmskontor.
Elektriker Per Kadsson (20009), avd. X20, Bofors.
PlitslagareHans Karlsson (13181), avd. VP, Bofors.
Kontorist Margot Sviird (32756), Arbetsstudieavd.,
Tidaholmsverken.
Brukstjdnsteman
Sture Ohlsson (75290), avd. NEPT,
Nobelkrut.
SvetsareAke \7. Ivarsson(92I), avd. 79, Nohab.
Krutbruksarb. K. G. Larsson (55576), avd. NVT2,
Nobelkrut.
VerkmlstareT. Holm (81605), avd. MS, Bofors.
BrukstjdnstemanHolger Sundstrd,m(75062), avd.
NEDF, Nobelkrut.
El. mont6r Mats Nilsson (12757), avd. X20, Bofors.
SlipareHans Berndt (19774), avd. YK27, Bofors.
Vi Zir glada <jver det storartade intresse, som tivlingen vdckte och lyckcinskar pristagarna. Till dem,
som icke fick pris nu, slger vi: Kom igen i B-pilens
Kriss Kross vlren L955, som fijlier med detta nr av
tidningen!
Red..

'Wedaverken

Redakt6r och
ansvarigutgivare:

Gdtta Lindb, ordf .
Gunnar Axeltton
Carl Bergquist
lobn Gau
Saerre Nicklasson

EGIL LONNBERG

UVA
Harry O. Sandberg, ordf .
Gdna Fredriktson
BernhardStohr

Redaktionensadress:Huvudkontoret, AB Bofors,
Bofors.

NOBEGAN
lindror vdrk
verkcrr snobbt
NOBEGAN er det nya, effektivt smiirtstillande medlet,tillverkat under ansvar
av AB Bofors, Nobelkrut.
NOBEGAN verkar snabbt och effektivt
och ir liitt att ta in de tabletterna f6rst
skall l6sas i t. ex. vatten - en f6rdei
s o m u p p s k a t t a sa v d e m s o m h a r s v i r t
att svilja tabletter.

- . , " - ! NOBEGAN ir dirfijr mycket liimpligt
"""l'*
':::,
fiir barn. Det ir god viirkberedskap att
'r;,i
alltid ha NOBEGAN till hands.

; Li l

liises i vatten
NOBEGAN
saft och vatten eller dylikt. Riir om.
---

ffi Smakenir behaglig.
Liisupp 2-3 NOBECANtobletteri ett glos votten
o c hd r i c k . . . ,

NOBEGAN

skonar magen

N o b e g a n - l 6 s n i n g e ni i r n e u t r a l o c h i r r i t e r a r i c k e m a g e n ss l e m h i n n o r .
NOBEGAN

verkar snabbt

Di tabletterna er uppl6stavid intagandet tillgodogiir sig kroppen den verks a m m a b e s t i n d s d e l e np i k o r t t i d .
iir proktiskt fdrpackod i
oluminium16r, som Ni ldtt f6rvoror i

o NOBEGAN

;

vdskon eller fickon,

140 ffi[:1?::fi:,:"1
I

AB

B O F O R S,

NOBELKRUT

o

Finnspd opoteket.

BOFORS
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Frdn

Foretagsntmnderna

Forsl^gskommitt6erna
och

Personalorganisationerna

'r2
Bilosonr Z tn -@ha

nr 1 . 1955

IN NEHALLSFORTECKNING
Frdn Foretagsncimnderna
:
Boforsverken(4 mars 1955)........

... Sid. 3

Nohab (2 mars 1955).......

D

Tidaholmsverken(21 febr. 1955).

D 10

IJVA (29 dec. 1954)
'Wedaverken
(22 febr. 1955).........

> 13

Nobelkrut (14 mars 1955)...

D 18

9

) 15

Frdn F iirslagsv
erksamheten
:
Boforsverken(18 nov. 1954 och 26 febr. 1955)

sid. 23

Nohab 1954

>24

Nobelkrut (16 dec.195a)

>25

Ledamriter
i Foretagsnrimnder
:
B o f o r s v e r k e. n
. . . . . . . .-.. .

sid. 26

Nohab.......

>26

Nobelkrut

>26

uvA .......

>26

'W'edaverken

>26

Frdn Personalorganisationerna
:
SIF, SAF, DFF, Gjutarna..........
Metall

sid. 27
))

28

Bilaganr 2 tiil @ek

INOM
TIOl{IIIGFiiROEAI{STl[LLDA
ll
B0F0RSK0llcERtlE
Nr I ' 1955

nr 1 11955.

FORETAGSNNMNDER
FRAN

ldget, s&att importvarorna stlglt 1 P_rts' nya verken haft vissasvirigheter med
mEdunvira exportvaror genomsnittligt tiilverkningen, vilket piverkat produkvarit ofdrendride eller i viss utstrick- tionen. I Oxeldsund,frin vilket verk
Bolorsverken
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England- d,r alltjdmt vir frimste
har varit utsldppandetav vara fasta.
handJlspartner, och handelsutbytet av Ltgd"rderna
Det allmdnna marknadsldget fijr
statsl&ni mitten av ok4-procentigt
vil
ett
ganska
varit
har
land
med delta
jirn
och stil inbjuder till en viss optikr.
neumilj.
ca
700
tober,varigenom
med n&got st6rre export till
balanserat,
Emellertid miste rnan alltid
mism.
s&lunda
har
man
H[r
traliserades.
ImportEngland[n import diirifr&n.
r/2 /o, men rlkna med de handelspolitiska faktomed
hcijt
rdntan
tillfiilligt
och
Vdsttyskland
gentemot
dverskotten
rerna, icke minst de som sti i samband
USA ha fortsatt att <ika. Importdver- staten har sedermera icke fullfdljt
Schumann-llndernas strdvanden
med
Vidare
rintevapnet.
med
denna
politik
ihop
skottet emot USA hiinger bl. a.
sjZilvforsiirjning.Schumanntill
tikad
ned&t,
priserna
s6kt
pressa
har
min
1
oktober
m.
den
fr.
o.
med, att vi
ha det senasteiret vid flera
ldnderna
av
liberalisering
frireglende ir genomfiirt betydande dels genom en iikad
htijt sina priser pi handelstillfiillen
gedels
dollaromridet,
frin
importen
frilistning
imp6rtHttnadermed ijkad
jdrn. Detta har lett till en viss prisfiirPrisvia
nom
prissdnkningsaktioner
tillgodohavanden
Vira
land.
frln detta
hiijning dven & det svenskahandeisav EPU-valutor ha reducerats hiigst kontrollnimnden. Investeringsbegrdnjdrnet, som dock alltjamt ligger liigre
investeringsavgifskattepLlagor,
sande
avsevirt,och den mindre tillg&ngen pi
i pris in det importeradehandelsjirnet.
ha
iterkommit.
ten
och
bilaccisen,
problem
ett
stdrre
idag
dessavalutor dt
Orderstocken hos de svenska tillverjirn
Den inhemskaproduktionenav
in vad ftirh&llandet ir betriffande
karna
L handelsjdrn dr fiir ndrvarande
jZimfiirt
1954
okat
under
har
och stil
dollarna.
Kvalitetsstilet inger emelbetydande.
omfattning,
icke
i
den
1953,
dock
med
har
Ur utrikeshandelns sYnPunkt
lertid
stora
bekymmer for framtiden.
jdrnL954 ickevarit ett i alla avseendengott som beriknats enligt den s. k.
och
nickel, som ingi i kvali\Tolfram
De
<ikningarna
stora
lr. Siffermissigt framgir detta av att bruksplanen.
hdgst avsevdrti pris
ha
stigit
tetsst&let,
Fa'
falla
p3,
denna
plan
enligt
skulle
till
infd,rseln till virt land frin LgY
vidare
rider
p& nickel, vilket
och
brist
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Vad betriiffar Bofors, har f<iregflende lr varit tillfredsstiillande.Omsdttningen har 6kat, och faktureringen har
uppgitt tillca278 milj. kr. motca24L
milj. kr. iret dessf<irinnan.
Den sttjrsta
cikningen ligger p& krigsmaterielsidan
och ddrvid i f<irstahand pi kanonerna.
De tekniska startsvirighieternamed i
fdrsta hand den nya 4O-anha6verl'unnits, och verkstd.dernaha hdrigenom
kunnat fL fnm materieleni iikad takt.
Utsikterna fdr innevarande&r se, vad
giller kanoner tillfredsstillande ut,
medan det diremot ir mindre gott
stillt med ammunitionen.
Under 7954 ha levererats:
Valsverksproduktermed ca 7.900 ton
mot L9)3 ca 8.700 ton,
Stilgjutgods med ca 3.000 ton mot
L953ca 2.700 ton,
Hejarsmidemed ca 2.300ton mot 1953
ca 1.900ton.
Medan leveransernaav st&lgjutgods
och hejarsmide d,kat frl,n L953 till
1954 ha, priserna samtidigt sjunkit.
Bil- och traktordetaljer samt bandtraktordetaljer ha fakturerats till ett jiimfijrt med 1953 3,5 milj. stiirre vlrde.
Orderingingen pi stil har varit god,
vilket i sin tur lett till cikadeleveranstider. Di det f<ir nd.rvarandertder
storasvirigheter att fi fram tillriickligt
med giit och vidare brist pi yrkeskunnig arbetskraft, kan bolaget inte helt
utnyttja sin produktionsapparat.
Herr Ragnar Olson berorde beliiggningen i ammunitionsavdelningarna.
Frir ett 8r sedanhade 100 st. kvinnor
haft arbetei VA 80. 35 av dessaha
tidigare permitteratsoch yttedigare L5
vdntasinom kort bliva utan arbete.De
anstdlldavoro angeligna att f6. erfan,
hur bolagetsig p5.dennasituation samt
vad som kunde gcirasfdr att fdrhindra
ytterligare personalminskning pi berdrda avdelningar.
Herr Gdsta Nilsson instdmde i herr
RagnarOlsons yttrande och tillade, att
man jdmvdl inom VA 20 btirjat hysa
oro frir arbetstillfillena.
Oueringenjt)r B engt Strdmberg f :irrmhcill, att beliiggningen i VA 20 tackte
tiden fram till oktober-november
detta &r^I VA 30 vore fiirhillandena
fdr stundennigot bittre, di man hade
att vd.ntaen stcire order fcir denna avdelning. I dvrigt frirsdkte man pi allt
sitt inplantera civila tillverkningar i
bide VA 20 och VA 30. Det vore hir
ffitga om svarvningsarbeten,och si
lingt det var mcijligt dverflyttades dylika uppgifter frin andra avdelningar.
I VA 40 och VA 2o har man en del
arbetsuppgifter att vd.nta i samband
med planerad d,verflyttning till bolagets verkstdder av en del av den till+

verkning,som hittills varit fdrlagd hos
en Orebrofirma. Vad angir VA 80
synesdet bli n6dv?indigtpermittera15
kvinnor, di den order, med vilken
dessavoro sysselsatta,
inom kort vore
upparbetad.Ernellertid funnes det vissa
utsikter till en ny bestdllning, men fijr
dagenkunde man icke s[ga, ndr denna
komme att utllggas.
PL f figa av herr GdstaNilron meddeladed.isponent lY ilkand er, att bolaget ftir ndrvarande ic-ke hade n8.gra
planer pi att iiverflytta VA 20 till
Boisverkstdderna.
LIet Arne Ohlson framhdll, att arbetarna inom stilverket, med hinsyn
till den ridande bristen pi gdt, fdr
nlrvarande inte kunde komma i &tnjutande av den arbetstidsfrirkortning,som
enligt avtalet borde fdrekomma. Inte
heller syntesutsikterna till nigon biittring hlrutinnan fcireligga fcir restenav
iret. Det har tidigaretalatsom, att bolaget planerat anskaffandet av en ny
stcirreelektrostilugn fdr stilverket, och
det skulle varaav intresseatt erfara hur
hdrmed fdrhdlle sig.
Diredtdr lYahlsteen meddelade,att
frl,gan om en elektrostilugn tidigare
varit pi tal, men att det fijr dagen inte
vore mrijligt att anskaffa en stdan.
Kostnaderna fcir ugn jlmte byggnad
skulle uppgi till ca 10 milj. kr., och
nigra pengar funnos inte tillg?ingliga
fcir detta dndamil. Dessutom vore r8varufrirscirjningenett stort problem.
Ditponent lViiAander tillade, att bolaget inte rdknade med att kunna anskaffa nigon ny elektrostilugn vare
sig under innevarandeeller niistpifdliande ir.
P3' {ri,ga av herr Gerhard.Nilston
angiende finvalsverket p& Kilsta fdrklarade direktdr lYablsteen,att det f6r
ndrvarandeicke vore svirt att fi order
frir bel?iggningi detta verk, men bristen p3,g<it lade hinder i vigen hiirfiir.
En del legovalsningsarbeten
hade man
dock kunnat taga emot. Finvalsavdelningen ir emellertid inte helt inkdrd
dnnu. Det funnes inte nigon anledning
till pessimism fdr denna avdelning,
utan vore framtidsutsikterna fdr densamma fullt lika goda som fdr valsverket i d,vrigt.
U td.elning aa Ports parbanhens

f drtjiinstplakett.
Direktdr Nord.qaist meddelade, att
bolaget i slutet av fdregiende ir mottagit en skrivelsefrin Postsparbanken,
enligt vilken Postsparbankentilldelat
en av bolagetsanstdllda,gjuteriarbetaren K. Johansson,en plakett f6'r sparfrimjande gdrning. Postsparbanken

har tillstiiilt bolaget plaketten, med en
hemstdllan att densammamette dverldmnas till vederbijrande vid ntgon
sammankomstinom bolaget. Det hade
ddrvid befunnits Hmpligt att 6verlimna plaketten vid ett fciretagsndmndssammantrdde.Till <iverliimnaodetav
denna plakett skulle knytas nigra allmdnna reflexioner kring sparandet.
Alla minns sdkert fr&n barndomen
Robinson Crusoe, den engelske sjdmannen,som efter ett skeppsbrottspolades upp pi en cide d, dir han sedan
levde ensam i 20 i 30 &r. Genom att
han pt detta sdtt representerarett renodlat fall, har han anvdntssom exempel av herrar nationalekonomeri olika
sammanhang.Om man bortser ifrin,
att han frin skeppsbrottetfick med sig
en del guld- och silvermynt, som han
snartkom underfund med var det vdrdeldsastei allt vad han lyckadesrddda,
har Robinson Crusoe d.ven levererat
exempelpi vad sparandetinnebd.r.Under den fdrsta tiden levde han ur hand
i mun och sov si gott han kunde i en
trZiklyka.Si sminingom kom han underfund med, att han fick lov att ordna
litet bittre fcir sig, och det dr di som
sparandetb<irjar.
Fcir att kunna tillverka sina verktyg,
fcjr.att kunna bygga sig ett hus och fcir
att kunna fi iging sina odlingar, fdrfor
han pi olika siitt. Han samlade ihop
mat och brdnslem. m. &t sig fcir kanske
en vecka och under denna verka, di
han inte behcivdetiinka pi sina dagliga
behov, Ignade han sig it att bygga hus
eller tillverka verktyg.
Pi samma sdtt, som fdr Robinson
Crusoe pi .den <ide6n, fdrhiller det
sig faktiskt dven fd,r ossi virt kompliceradesamhille. Fcir att vi skall kuina
&stadkommavataktiga konsumtionsartiklar, realkapital, sisom hus som konsumerasunder kanske50 i 100 6r. ?ir
det ncidvd.ndigt,att man avstir en del
av dagenskonsumtion till denna tidskrd.vande produktion. Fdr samh?illet
och fiir oss alla dr det av den allra
stcirstabetydelse, att underlag skapas
fijr tillkomsten av sidant realkapital
som bostadshus, fabriker, maskiner,
sjukhus, skolor, vd,garo. s. v. Det lir
rned ?rndraord ett utomordentligt stort
samhiilleligt intresseatt ett tillriickligt
sparandefdrekommer.
I bide riksdag och bankoutskotthar
direktijr Nordqvist under nigra nr fdljt
den ekonomisliadebatten,slomiu dominerat de senasteriksdagarna.Det Ir
egentligenbara en enda-punkt, som
alla partier och riksdagsmd,ndlo eniga
om pi den ekonomiska fronten, och
det d.r doskvd.rdhetenav sparandeoch
att sparandetfdr ndrvarandeiir otillrdckligt f& vLra behov. Sedang8r me-

ruingarnastarkt isir om anledningen har p& sin h<ijd 20 insdttare. Genom- ficerade, och lven detta fiirhlllande
till att vi ha fdr litet sparandeoch om snittet, ca 900: - kr. per insittare, motiverade hdgre beldningssummor.
vilka itglrder, som bdra vidtagas f6'r svarar ddrf6r i rZitt hiig grad mot det Under fdreg&endetr hade inlimnats
att uppmuntra och 6ka sparandet.
stora flertalets tillgodohavande. Ser ett par fdrslag av arbetarna Od6n i
Det finns mlnga arter av sparande man sedan hur dessa sparkasserdk- YA 20 och Lundberg i VA 50, vilka
- det finns offentligt sparande och ningar fdrdelar sig p& olika kategorier inneburit vissametodfiirdndringar, och
det finns enskilt soarande.Det offent- anstdllda, kan man uppskattningsvis pi vilka bolagetgjort betydandebespaliga sparandetkan ske inom den stat- sd.ga,att arbetarnahat 65 /o av antalet ringar. Det Od6nskaf6rslaget hade fdr
liga driftsbudgeten,det kan ske genom sparkasserdkningaroch tjdnstemdnnen bolaget medftjrt en liinebesparingmed
iiverbalanseringav budgeten och det 35 %. Tillgodohavandenafortsltter ca kr. 4.000:- och det Lundbergska
kan ske genom direkt tv8ngssparande, att stiga. 1954 var silunda 6kningen fiirslagetmed ca kr. 5.000:-. De bekr. Rintan ftir &ret, ld,ningarom varderakr. 400:-, som
9omju f6rekom pt en del htll under 328.673:
som
tillgodofdrts
insZittarna,utgjorde utdelats, borde ha varit vdsentligt
kriget. Det enskilda sparandetd.rocks&
stdrre, f6rslagsvis25 /o av de inbespaav olika typer. Vi har fdretagssparan- 95.256:- kronor.
Utdver detta sparande vid bolaget rade l6nerna.En utredning borde med
de, som bestir i att fdretaget sj?ilvt -genom avskrivningar och fiirsiktiga har i samarbetemed Postsparbanken det snaraste verkstdllas, i syfte att
ordnatss. k. Iiinesparande.
I detta del- komma fram till ett rdftvisareoch mera
vdrderingsprinciper- fdrsdker att tilltager472 vid Bofors anstdlldai &ldern stimulerandebeldningssystem.
godosesitt behov av realkapital, vilket
'dr
av en utomordentligt stor betydelse 18-25 fu. Behi.llningen pi dessa
Herr Ragnar Olson ansl1tsig till de
konton uppgir till ca 300.000:- kr., synpunkter, som redovisats av herr
b&defiir landet och fdr de anstZillda.Vi
ha vanligt enskilt sparandei form av och insdttningssummanper minad ut- G6'staNilsson samt tillade, att det vore
fiirsdkringssparande,kanske det allra gdr ca 30.000:- kr. Enligt Postspar- av stor betydelsefdr fd'rslagsverksamviktigaste, och vi ha sparande via banken ?irAktiebolaget Bofors fdr nirheten, att vederbdrandef6rslagsstdllare
bankeroch naturligtvis ocks&pt andra varande det privata fdretag i landet, kunde avgiva sina f6,rslag i vetskap
som har det std,rstaantalet ldnesparare. om att fdrtilnstnivEn icke komme att
omdden och sltt.
Att sparandethar sin stora samh?ille. Hdrutdver fiirekommer iven sDar- sdnkas vid fdrslagets genomfdrande.
liga betydelsetotde sElunda sti klart, verksamhet genom sparklubbar. Fcir Denna senare svnpunkt hade vidare
men sparandet har inte mindre bety- ndrvarandeha vi vid Bofors 47 shdana stdrstabetydelse-medhinsyn till den
delse fdr individen. Aven om man sparklubbar med sammanlagt 1.176 kritik en fiirslagsstillare kunde utsdttas
bortser frtn det mera pttagliga mhl- medlemmar,och behillningen p& dessa fdr av kamratermed sammaarbetsuppsparandet, sparandet fdr bos2ittning, konton uppgir till inte mindre In
gifter som fiirslagsstillaren.
fiir att skaffa ett eget hem eller f6r att 450.000:- kr.
Ditp onent lY iihander framhdll, att
k6pasig en motorcykeleller en bil eller
Efter direktiir Nordqvists anfd,rande bolaget vore berett att tagaupp frlgan
fiir aft fdretaga en ldngre semesrerresa,
iiverlimnade disponent-lY i i kander den om nya regler f6r fdrslagsverksamhes&har d.vendet icke mS.lbetonadespaav Sveriges Postsparbank instiftade ten. Det kunde ndmnas,att man inom
randetsin stora betydelse,dven om en
plaketten till gjuteriarbetaren K. Io- Arbetsgivarefdreningenfdr ndrvarande
hel del yttre motiv, som f6rut fanns
banron, som representantfdr spar- vote sysselsattmed att fdrsd,kakomma
fiir enskilt sparande.
blivit i viss min
verksamhetenoch tackade fdr dennes fram till nigot enhetligt och rekomavtrubbade. Tidigare sparade man
intresserade och oegennytiga arbete mendabelt system fd'r bedd,mning av
kanskemest fdr att skapasig ett skydd
som sparklubbskassdr.
fdrslag.
fdr tider av siukdom och arbetsliishet
Direkti)r lY/ablsteenville gdrnamedoch till hjalp fiir &lderdomen. Detta
Rapport frdn fdrslagskomrrtittdn. verka till en utredning om f6rslagsvar natudigtvis mer aktuellt fijrr In
verksamheten.Det kunde i detta samnu, di vi fitt arbetsliishetsfiirsdkring,
Direhtdr lY/ablsteenmeddelade,att
manhang nimnas betrlffande princiobligatorisk sjukfd,rsdkring, folkpen- fd,rslagskommitt6nvid sitt senaste
sampen fdr ber?ikning av beldningar, att
sioneroch tjdnstepensioneroch milnga mantrd.deden 26 februari I%J
beman ddrvid icke hade att taga hlnsyn
andrai och fdr sig goda saker.Men hur handlat 18 olika fiirslag, varav 2
tididet ir kan man inte komma ifrin, att garebordlagts,medan16 voro nya. Av endasttill eventuell inbesparing i l6n,
utan iven till de kostnaderoch investesparandetfdr den enskilda individen dessafdrslag ha 13 ansettsvd.rda
beoth hans trygghet och trivsel alltj?imt ldning, medan ) bordlagtsfdr vidare ringar bolaget hade att g6ra f6r genomfdrandet av det aktuella fdrslaget.
har den st6,rstabetydelse,och att allt utredning.
somkan giiras fiir att dka det enskilda
Hery Gdsta Nilsrcn framhdll, att de
'd.r
sparandet, vdtt att taga van pE.
nya regler fiir beliining av fdrslag, som
F drsI agsuerksant b et en.
Vid Bofors har bolagsledningen
kunde bliva resultatetav en kommande
l2ingehaft 6gonen <ippnafrir detta f6rHerc GdstaNilssonerinradeom, att utredning rdrande f6rslagsverksamhehflllande.Redan fiir 6,ver 30 tr sedan fdrslagsverksamhetenvid upprepade ten, borde till2impas retroaktivi p& de
hadeBofors ett Intressekontormed en tillf?illen under de senaste&ren varit f<irut berdrda fdrslagen av Od6n och
sparkasseverksamhet,
som sedan har pe tal, sevel inom som utom fdretags- Lundberg.
vuxit &r ffin Lr och omfattats med allt
nimnden. Frin arbetarnassida hade
I den nyligen utgivna broschyrenom
stiirre intresse,trots alla de andra olika man dirvid i fcirstahand framhillit, an fd,rslagsverksamhetenheter det, att,
former av sparverksamhet,som vuxit
de nuvarande beldningsnormernaicke direst fdrslagskommitt6n skulle finna
fram. Det kan ndmnas.att vi fiir nd.r- stimuleradefcirslagsverksamheten.
Det att ett fdrslag bdr beldnas "bolagsledvarandehar inte mindre dn ca 3.20O 2ir m6jligt, att bel<iningsbeloppenvid
ningen bestdmmerden belcining, som
sparkasserikningarl.ros intressekonto- fdrslagsverksamhetens
biirjan fiir 7 i 8 skall utgi till fcirslagsstillaren". Det
ret med en behlllning p3,2.843.000:- ir sedan varit tillrdckligt stora, men hade varit viktigare, att inte i broschykr. Det maximibelopp, som flr insdt- idag vore detta inte fallet. Fdrslagen ren betona, att bolagsledningen betas, ir 10.000:- kr. men sE mycket hade under senarelr varit mera kvali- stimmer beloppen. Det skulle fdrvisso

ha varit mera stimulerande fdr fdrFdretagsledningen b6r nlr si kan anses
slagsverksamheten,om arbetarrepre- I2impligt, via tidningen delge samtliga ansentanterna inom fdrslagskommitt6n stdllda sin syn pi dagens frlgor och bekymmer. De anstiillda bitr fa klart ftir sig,
kunde beredasmedinflvtanded& det att de i sin sida Ziro vilkomna med sin
giiller att bestdmma beld,ningarnas uppfattning om hur problemen ter sig frin
deras utgingdpunkter. Vi dr medvetna om
storlek.

reportage, utan mi.ste ocks& iigna sig
et teknisk information. Det ir ocksi
viktigt att i korthet presenteranya tillverkningar,nya metoder,nya maskiner
o. s. v.
B-pilen har enligt Redaktionskomatt ansatser i hZir angivet syfte gjorts av
mitt6nsmeningaldrig inneh&llitnigon
DireAtdr lYahlsteen hdnvisade till,
redakionen - insZindaravdelning finns ju i
enda "vetenskaplig" artikel, miijligen
att det enligt foretagsndmndsavtalettidningen - men de har inte enligt vir
n&gon med s. k. populiirvetenskaplig
tillkommer arbetsgivarenatt avgdra uppfattning fullf6lits sa att ett verkligt, fiir
ft6gornas l6sning berikande, meningsutbyte
inneh&ll. Alla artiklar ha varit skrivna
frEgan om erslttning skall utg8 samt kommit till stind.
s3,att de kunnat ldsasav alla och envar
om ersdttningens
storlek.Det fdrutsatNu Zir det tryZirr si, att skrivandets svira
och even formulerats i likhet med de
tes givetvis, att fdrslagen drirvid be- konst blott behZirskas av ett fatal, detta har
artiklar, som ste att lasa i exempelvis
d6mdesobjektivt. Det kunde i detta i sin tur gjort att insiindaravdelningen kommit att bli ganska mager. flde nZirdet gliller
Populdr Mekanik, Teknikens V?irld
sammanhangerinrasom, att det under kvalitet och lcvantitet. Det
btir dock vara
och andra liknande tidskrifter. Det
irens lopp fdrekommit etskiltiga fall, mtijligt att genom intervjuartiklar ordna
vore ockseen undervardering av ldsedi vid en sidan beddmnrnEvederbd,- denna friga pi ett b2ittre siitt. Vi dnskar
fdresli, att redaktionen utser liimplig
kretsen,om man formuleradeartiklarrandefrirslagsstdllare
tillerklnts t.o.m. diirfdr
person. som finge prdva att pe denna veg
na Deannat sett.
hdgre belopp dn man inom fdrslags- fi. ett tankeutbyte iging. Om l-mplig person
I]oforsarna borde betlnka, att lesekommitt6n ansett bdra ute&. Vad be- fir handha intervjuerna och deral redigetral[ar otika principerfcir*bedd,mningring, bd,r det pi denna vdgvara miijligt att kretsen utgdres av mycket olika kategorier. Vi ha Nohabs stora skara
av fdrslag kunde ndmnas, att det fi en frisk och levande debatt om en'hel del
av de mer eller mindre briinnande Droblem.
anstdllda,som aro intresserade
Od6nskafd,rslageteniigt de vid Hus- som finnes p5, vl.ra arbetsplatser.-Problem
av turbiner, dieselmotorer,
qvarna Vapenfabrik tilldmpade nor- som det s2ikert skulle vara ett mycket stort
lokomotiv etc.; vi
merna skulle erhillit en mindre bel6- v2irde att fi s& allsidigt som miijligt be- ha Nobelkruts ldsekrets,som gdrna vill
hdra om kemiskaprodukter,liikemedel
ning dn den som tilldelats veder- lysta, och som man v2il fir hoppas l6sta.
Fdr att miilliggdra h2ir skisseraldi "nyordo. s. v., \Tedaverken,Tidaholmsverken
bcirande.
ning" maste nog en utdkning av antalet tidoch UlvsundaVerkstddersanstillda ha
ningsnummer per &r komma till stind. I
stZillet fdr nuvarandd 4 nt -8
per ir borde tidsina ijnskemil pi innehillet, som Re.
TidningenB-pilen.
ningen utkomma med 6 i
nr per ir. Fijr
daktionskommitt6n ocks& n^,astefciratt f3. flera nr per ir utan dkade kostnader,
Herr Ragnar Olron fSrcdrog en till
siika tillfredsstllla. Genom en last'rm
fdtesli vi att tidningen tryckes i ett enklare
fiiretagsndmnden stZilld skrivelse av utfdrande, f?irre sidor oih .i sa pikostat
avvdgningav olika artiklarg.r rnon1o
ftiljande innehlll:
tryck. Vi dr 6vertygade o-,
de olika lisekretsarnaen inblick i de
deh i alla
"tt ett enklare
fall kommer att ge mera, trots
olika fd'retagensproblem och skapar
"Irlleldretassnlmndensid Boforsyttre. Fiirslagsvis kan ett nr irligen utkomddrmedett underlaqf6r sammanh&llma i traditionell stil, t. ex. som julnummer.
ning inom koncernen.
B-pilen har i sin nuvarande stil och rediBofors den 23 febr. t955.
"r'etenskaplig
gering utkommit sedan 1946 och b'6rjar
-_Tidningen dt icke
ARBETARREPRESENTANTERNA
I
eller
expertbetonad".
Det
dr myctcet
alltsa i ar sin 10:e irging. Under dessa lr
FdRETAGSNAMNDEN
vdsentligt, att tidningen berittar om
har tidningen vunnit en viss populatitet, det
kan inte fiirnekas. Tidninsen Zlr utan tvekan
tillverkningar och produkter liksom
8m Ragnar Olson."
efterl2ingtad av de anstZillia och Srgingarna
om _dem,som sta i p?oduktionskedjan.
sparas och inbindes i mlnga fall. Denna
Dr Ldnnberp hade varit i kontakt Med tekniska och liknande artiklar ser
popularitet tror vi till stor del bl. a. beror
med direktdr S7ahlquist, bolagsled- ju ledningen ockse en bestiimd inf"orpi reportageartiklar fr&n olika yrken inom
nlngens fepresentantoch Metalls rep_ mation om vad som tilldrager sig
f6retaget, personalnotiser o. dyl., som alltid
har sitt givna intresse, fiir dvrigt iust siresentanti Redaktionskommitt6n,
herr inom friretaset.
dana interna artiklar om vad sie inom f6reSdderholm, och kunde efter samtal
Ett slagordsager,att en personaltidtaget tilldragit haver, som inte-kan publicemed dem framfdra Redaktionskommit- ning "skrivs av personalenf6r persoras i nigon annan tidning dn iust pirsonalt6ns synpunkter.
tidningen.
nalen".Alla anstilldaha mcijlighetatt
Det har natudigtvis funnits annat av
Dei torde praktiskttaget vara omdj- medverkai tidningen, men det ir myc_
intresse i tidningen ocksi, det vore fel att
ligi att
pistE nigot annat. Men tidningens innehill
-redigeraen personaltidning, ket fi, som begagnasig av deita. Ensom tillfrcJsstiilleralli inom ldsekret- dastnigra fi Boforsarbetare
har ocksi. varit fdremil fdr kritik. framf6rha, under
sen.Tidnirr5en har nu existerati 9 ir
allt dlirfdr att det fiirefallit som oE senare
de -ir tidningen utkommit, bidragit
tid alltfijr vetenskapligt betonadi artiklar
och har pll'iirjat sin 10:e Erging. Det rned artiklar eller uppslagtill artiklar,
fitt dominera innehlllet. Det er klart att
dr dlrfd,r n.rturligt, att en viis tidtthet medanintressetfdr medaibetande
varit
iiven-dylika artiklar fijr en viss grupp anbcirjat gcira sig g2illande. Det ?ir liitt
betydligt stdrre inom andra koncernstdllda, som har miiilighet att l6r;[e de
fdr en tidning att "stelna i formerna" fdretag, frdmst kanske Nohab och
vetenskapliga formlerna har sitt intresse,
men f6r de flesta anstdllda blir det enbart
och detta problem har ocks8 Redak- Tidaholmsverken.
trikig l2isning.
tionskommitt6rr
uppmdrksammat.
Det ir ett allmdnt k?intfaktum bland
Inom
- En sidan uppl2iggning av tidningens innekomrnitt6nhar mah vid flera tillfZillen personaltidningsredaktdrer,
hill, med alltfijr vetenskapligt oih expertatt det nuunder de senasteiren diskuteratfd,gan merad:rmycketsvirt att hilla en aktuell
betonat material Zir- enligt vir ,rppfattning
*
att frirbise och i nigon mi.n^f6rsvirl
om cn uppfriskning av innehillet 6ch debatt iging. F6retagsndmndernaha i
personaltidningens viisentliga uppgift, att
typografin.
viss miin minskat m6jligheterna till en
vara ett organ f6r ledningens information
Den i skrivelsen framfdrda isikten sidan debatt, di de flesta problem
och ett organ f6r meningsutbyte de olika
om tidningens popularitet dr en be- tagasupp till behandlinginom detta
kategorierna av anst?illdaimellan. Vi anser
att tidningen b6r vara den f6rbindelselZink. st[md undervirdering."Populariteten" forum.
Det vore av vdrde fcir Redaksom gdr det m6f ligt f'6r alla anstlllda att
beror icke enbart pi reportageartiklar, tionskommitt6n att fi uppslag till
fl. miitas i en fri och obunden debatt om
personalnotiseroch dylikt. Tidningen aktuella problem, som kunde debattef6r f6retaget och oss alla gemensamma
kan icke enbartsysslamed arbetsplats- ras. Vissa problem dro icke hmpliga
ft|got.

6
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I
f<ir sidan debatt, sisom politik, lciner
andra avtalsfrigor. Likash kan
knappast skyddsfr&gor, hllsofrigor
eftersomdessai rem. m. debatteras,
gel liisas p& tillfredsstdllande s[tt av
skyddsombud, centrala skyddskommitt6noch andra organ.
Fdrslaget att Redaktionskommitt6n
skulle anstilla en liimplig intervjuare
sdkakontakt med
att p&arbetsplatserna
olika problem, torde vara svert att
Det har visat sig, att de interrealisera.
vjuadeinte gdrna vill sti f<ir sina uttalanden,n[r de lisa dem i manuskript
ellertryck. En god journalistisk kutym,
bersonaltidnins
sivetvis alltlo
alltid
allti
givetvis
Itidning glvetvls
en Pefsonaltldnlng
som
som en

s& kraftigt omslag. Tryckningstiden
kan samtidigt nedbringas,eftersomantalet tryckdagar per ark alltid iir konstant. Med kortare tryckniogstid f&r
man samtidigt kortare "omloppstid"
fdr varje hdftes tillkomst. Att minska
kvaliteten pi inlagans papper och pi
bildmaterialetc. torde icke vara dnskvlrt. Tidningen har, tack vare tryckeriets goda fcirbindelsermed finpappersbruken,en mycket h<igkvalitet p&
sitt pappersamtidigtsom pappereticke
ir dyrt. Minga personaltidskrifter ha
betydligt htigre papperskvalitet med
simre utseende.

ddrfor varz av intresseatt f& veta, om
fdretagsnimndens ledamcjter ans&ge,
att dessa artiklar borde f6rekomma
mindre ofta. Man kunde vidare friga
sig, om artiklarna vore svirldsta och
mcijligen fcir l&nga.

Hen Giista Nilsson framhtill, att
man satte mycket stort virde pn bokslutsartiklarna och ville fd,r ingen del
vara dem f<irutan. Av s[rskilt intresse
vore alltid en redovisning av de olika
kostnadsposterna,
utslagnaper anstilld.
Bokslutsartiklarnavoro liittfattliga och
upplysandeoch kunde pi intet sitt ers[ttas med den vanliga tryckta irsredoHerr Ragnar Olrcn Lterkomtill talet visningen, vilken senare vore helt
miste iakttaga, ar att understdlla den
onjutbar fijr de flesta.
om de s. k. "vetenskapliga" artiklana.
intervjuade hans uttalanden i ma- Det medgives gdrna, att artiklarna
I dvrigt deladesde av herr Ragnar
nuskript.Nir vederbdrandeuttalat sig voro si skrivna, att de flesta kunde tillOlson fdredragna synpunkterna av
ganskaskarpt om nigot problem och godogdra sig det huvudsakliga inne- flertalet anstlllda. Man ansig silunda,
sersina ord i tryck, tar han i regel tillhillet i desamma.Kritiken hadei fdrsta att tidningen,som givetvishade sina
baka vad han sagt, fcir att ej skapa hand giillt ffitgan om dylika artiklar
f<irtjZinster-,
blivlt trik;g och <inskade
obehagfrir sig och sin omgivning. skulle beredassamma utrymme i tidfi densamma meta slagkraftig. Det
Dennafdrsiktighet iir mycket naturlig ningen som hittills. Det kunde silunda vore av stor vikt, att tidningen utkomochkan ingalunda klandras.En tvlngssdttas ifriga, om det funnes intresse rne i flera exemplar per ir, varigenom
styrdoch med konstlade medel under- hos flertalet av B-pilens ldsare fdr
mcijligheterna bleve stdrre att fe tiil
h8llen debatt dr knappast l;implig.
stind en nyttig och intressevdckande
exempelvis hur ett lok kommer till
Den i skrivelsenskisseradenyord- eller f<ir hur Nobegan tillverkas.
debatt. Redaktionskommitt6nborde se
ningen innebdr ett positivt fdrslag,
till, att i varje nummer infldte olika
Det vore sdkert riktigt, att man frin
nlmligen utdkandet av antalet nummer arbetarnassida icke ldmnat s& m&nga inl2iggkring aktuella frigor av intresse
frlrn 4 till 6 i 8 oer ir. Aven denna bidrag till tidningen,men dettakanske fdr de olika arbetsplatserna.
friga har tidigare behandlats inom huvudsakligenberodde pi svirigheterHerr Grell anslg, att den kritik, som
Redan i decem- na fdr vederbdrandeatt i skrift kHda framfdrts,
Redaktionskommitt6n.
tillkommit i det viillovliga
ber 1949,kort innan tidningeo utvid- sina tankar. Det vore ndrmast med syftet att fcirsdka fi. tidningen si
bra
gadesfr8n fdretagstidningvid Bofors- hdnsyn hdrtill, som man frireslagit som m6jligt. Alltfcir linga
och domiverkentill personaltidninginom Bo- interviuer med de anstlllda. Dd.rmed nerande ariiklar ha hittills
fitt utrymforskoncernen,var denna friga uppe skulle ld.ttare den enskilde anstdlldes me i tidningen. Det funnes
behov av
till diskussioninom Redaktionskom- syn pi saker och ting kunna givas variation, och hdr hade redan
herrar
mittdn. Bolagsledningen ansig det skriftlig form.
Ragnar Olson och Gdsta Nilsson piemellertidicke lnmpligt att vid denna
Pi tal om uppslag fdr tidningen pekat,att man ijnskadefi till stind-en
tidpunkt utdka antalet nummer. An
kunde erinras om, att tidningen vore debatt i tidningen kring aktuella
akhrellareblev frigan om utdkandet av ett organ fiir information, oth p& den- problem. Av vd.rdekunde
vidare vara
antal nummer per Lr, nir fdretags- na punkt borde tidningen kunna giva pressklipp frin andra
tidningar anginiimndsprotokollen skulle fiilja som mera d.nvad hittills varit fallet.
ende fdrekommande problem av inbilagor, men dven vid detta tillfnlle
De personer, som medverkat med tressefcir varje arbetsilats. Eventuellt
stdlldesfrlgat pL framtiden. Det har insdndare i tidningen, hade nog en kunde man td.nkasig,
att de fyra numflera g&ngervarit omcijligt att samord- klnsla av att de bemcitanden. som ren utkomme som
hittills samt att ett
na tidningensutgivningsdag med sam- gjorts, i allmdnhet knappast limnat
lika stort antal nummer, tryckta i ett
mantrddesdagen
fdr de olika fiiretags- frigan 6ppen fcir vidare diskussion. enklare utfcirande.
utkomme under
nlmnderna och vid flera tillfiillen
Snararehadevederbiirande
som bemdtt mellantiden.
underde ghngnairen har det hdnt, att insdndaren,mer eller mindre avslutat
Herr Arne Ohlsson ansig i likhet
bilagornadistribuerats separat.
diskussionenmed att framhilla, att si
med <ivrigarepresentanterfdr arbetarOm man utdkar antalet nummer och si fdrhcilledet sig.
na, att tidningen skulle vinna genom
med6 i 8 per &r, torde kostnadernaftir
D isponent lY i i kancler framhcill, att flera intervjuer och arbetsplatsbeskrivtidningen,vilka fdr 1953 uppgingo till
B-pilen kanskekunde utnyttjas i hiigre nlngaf.
,cakr.7:80 per anstilld, icke komma
grad an hittills frir information. Det Ir
Ingenjdr Ketnpe ansig, att bokslutsiika. Fdr ndrvarande omfattar tidnu emellertid si, att tidningen utgir
artiklatna, vilka dro av stort iotresse
:n ca 160-180 sidor per irglng,
ladeoi 4 nummer.Vid 6 nummer till si m8.nga,att man icke kan vara fiir de anstlllda, miste ha en viss
siker p8.,att frigor av helt intern natur ldngd, och ans&gfdr
ir kan antalet sidor minskas till
sin del, att intet
per
funnes att erinra emot artiklarna. Det
i 32
nummer. och med ett tun- delgivasutomstiende och t. o. m. itersynessom om B-pilen stlr sig ganska
e hiifie kan man samtidiet minska komma omstuvadei dagspressen.
Direhtdr Nordquist bertjrdede artik- bra vid en jdmfdrelsemed andra motkvaliteten pi omslaget. En relativt
svarande tidningar. Mdjligen kunde
tidskrift, exempelvisp& 64 sidor, lar om bokslutet, som varie &r infloto
i tidningen. Det vore inte alltid sl liitt man hilla med om, att tidningen borde
ett ganska kraftigt omslag fdr
det hela ej skall bli fiir sladdrigt. att fr&n ett ir till ett annat variera ge mera utrymme fcir debatt kring
hZiftept 24-32 sidor fordrar ej temat i dessaartiklar, och det kunde aktuella lmnen.

r
Ingenjdr Vamstad ans&g,att Redaktionskommitt€n fiir att stimulera debatten borde direkt rikta sig till vissa
"debattiirer" frin olika liger angiende
en sirskild aktuell friga och bereda
vederbtirande tillfiille att ldmna ett
koncentrerat skriftligt inldgg rtirande
vederbiirandessyn pi saken.
Dr Liinnberg meddeiade,att betriffande frigespalten och den aktuella
debattenRedaktionengjort upprepade
fcjrscik att skapa stcirre intresse fcir
medarbetarskap.Insdndaravdelningen,
som tidigare fcirekom, gick ej att UPPrdtthilla, eftersom det i regel forfltit
ca 3 minader mellan insdndare och
svar. Att med s& linga tidsintervaller
hilla en aktuell debatt ig&ng var praktiskt taget omcijligt. Redaktionskommitt6n beslcitddrfcir att 6ppna spalten
"Ni fr&gar, vi svatar", ddr lriga och
svar kunde publiceras samtidigt. Icke
heller i denna spalt har intressetvarit
stort fcir att medarbeta, och Redaktionskommitt6ns medlemmar ha vid
flera tillf2illen direkt stimulerat till
frigor eller ocks&i flera f.all sj?ilvainIdmnat f.figor. Det har sagts,att svaren
pi frigorna ofta varit si bestdmt formulerade, att den svarande bokstavligen "klubbats ned" .Svarenhade emellertid alltid formulerats mycket viinligt
och hovsamt och iven flera av fackftireningensmedlemmar,bl. a. herr Gcista
Nilsson, har limnat sidana svar. Det
skulle vara av virde fcir Rekationskommitt6n med en nigot stdrre medverkan
zin hittills fr&n b&de arbetarnas och
sida.
tjdnstemdnnens

frigan bordliiggas till ett kommande
sammantrdde.Emellertid kunde i detta
sammanhangnimnas, att Tvdttinrittningen fortfarande gir med stort underskott,varfdr det blir nddv?indigtatt
snarasthcija tvdttpriserna.

Rapportfrdn Sako.
lngenjdr Ketny'emeddelade,att samarbetskommitt6n inom VK haft sitt
andra sammantrddefiir Lret den 22 november 1954 samt att mellan Sakosammantridena hillits tvi gruppsammantrdden. Vid Sakosammantrddet
Ilmnades bl. a. informationer om vissa
fdretagna samt planerade ttgZirder
inom VK samt diskuterades diverse
interna frigor rcirandeomplacering av
personal, bearbetningsfrigor m. m.
Slutligen ldmnade ingenjiir Brandt,
KKV, en orientering om kommersiella
verktyg.
Direktdr Wahlsteen ansig, att samarbetskommitt€erborde vara till stor
nytta och gl[dje fiir de olika arbetsplatserna och efterlyste arbetarpartens
instdllning till frigan om bildande av
ytterligare sidana kommittder inom
bolaget.
Herr Ragnar Olson nd'mndedlrvid,
att man inom fackfdreningarna diskuterat denna fri,ga och fdrklarat sig intresseradav att fortsdtta med denna
form av samarbetedven o& andra h&ll
i detta
inom bolaget.En sammankomst
syfte hade nyligen fdrekommit pE
Kilsta.

samarbetssammantrddetinom Kilstasmedjannermastkommit till stind fiir
behandling av en fr&n arbetarhili upptagen ftlga om hejarsmedernasafbete.
Det har ndmligen visat sig, att hejarsmederna i allmdnhet icke orka med
sitt arbete mera dn till 50-Ersildern,
och det vore ddrfijr en angellgenhet av
st6rstavikt att fcirscikafinna nigot sdtt
ftjr underldttandeav arbetet for hejarsmederna.Kunde man samtidigt uppni
biittre produktionsresultat, vore detta
enbarten f<irdel.
Her Grell ansig, att man icke borde
forcera grupparbetet utan l&ta detta
utvecklas efter hand inom bolagets
olika avdelningar. Det hade emellertid
visat sig sv&rt att fi lZimpligakandidater i grupperna, och det kunde ifrLgasdttas,om det inte vore riktigt att iven
representanter fcir klubbstyrelserna
finge deltagai gruppsamarbetet.
Direkti)r lVablsteen ansig det viktigaste med det p&bdrjade gruPPsamarbetet vara. att resultatetav detsamma
icke bleve negativt, utan i stdliet av
sidant vdrde, att det manadetill efterfdljd pe de olika arbetsplatserna.

Aurigafrdgor,
Botervid utebiivenstdmpling.

Direktr)r JVahltteenpiminde om en
frlga, nd.rmastav facklig art, som
tidigare varit pi tal inom fiiretagsndmnden, ndmligen btjter vid fdr sen
ankomst och utebliven stiimpling. 86terna hade efter fr&gans tidigare beo uerin geni i)r lY abI berg meddelade handling i fciretagsnimndenp& prov
D i sp onent trVi i Aand'er fdrklarade av- i detta sammanhang,att man haft ett tagits bort, och man hade dZirvidutgitt
rfr2n, att tiderna skulle kunna hillas
slutningsvis, att de synpuokter, som fdrberedande sammantrdde i hejar
utan
bdtespifdljd. Tyv?irrhar emellersmedjanpi Kilsta, varvid representanframfdrts, syftade att om mdjligt fiiruteblivna stdmplingen 6kat
tid
den
ftjr
ter
smederna,
arbetsledningen,
arblttra tidningen samt att dessa synbetsstudieavdelningen,sdkerhetstjdnst med ca loo % och frigan om infciranounkter skulle vidarebefordras till
de av bcitermiste pi nytt tagasupp.
Redaktionskommitt6n. Denna kom- samt bruksldkarna deltagit. Av fiirbinigon
arbetsledare
icke
seende hade
mitt6 borde ddrefter beredas tillfnlle
Arbetsstudier.
att vid ett senarefdretagsndmndssam- blivit kallad. Vid denna sammankomst
Direkttir Wahlsteenerinrade om, att
mantrdde komma tillstZidesoch redo- berdrdes bolagets anstrd.ngningaratt
vid
en nyligen hlllen LO-kongress
visa sina synpunkteroch fiirslag betriif- gcirasmedjansi bra som mdjligt, likmycket
positiva uttalandengjorts om
eventuella
&tgdrder
som
att
ytterligare
Det
mi
slutligen
fande tidningen.
arbetsstudier
och arbetsfcirenklingoch
tilldggas, att dr Lijnnberg ligger ned fdrb?ittra arbetsfdrhillandena. I detta
fdrhoppningen, att arbcuttryckte
den
sammanhang
diskuterades strilningsett intresserat arbete fiir att ft tidi Bofors skulle visa samma fcirtarna
vdrmen
och
den
trdtthet,
hdrigesom
miijligt.
ningen si bra som
nom drabbar personalen,jiimte en del stielsefdr dessamycketviktiga f.rLgor.
andra lokala problem. De nd.rvarande
Herr Gdsta Nilsson ansig, att detta
Me d.d.e
I and e dn g;e nd.etuAu enadesom atl tils?itta en grupp, be- vore en facklig friga, som man hade
stiendeav en smed,fcirmannen,drifts- att taga st?illning till i annat sammaninriittningen.
ingenjdren och en arbetsstudieman, hang. Det ir givet, att alla parter ha
Disponent lYiikander meddelade,
vilka skulle fi till uppgift att fdrutintresseav att h6ja produktionen, men
att han f6r kort tid sedan uppvaktats
sd.ttningsliiststudera arbetsmetoderna det dr inte klart, vilka medel, som
av nlgra" representanterfdr husmijdoch fcirstikaistadkomma fdrbittringar.
skola komma till anvlndning fdr att nl
rarna i Rosendal-och Backaomrtdena,
Skulle gruppen lyckas med sina upp- detta mll.
vilka framf6rt vissa klagomil betr?ifgifter, vore avsiktenatt utvidga gruppDitponent lYijkander fd,rklarade,
fande handtvdttstugan.En nirmare unarbetet.
att arbetsstudieroch arbetsfcirenklingsdersiikning av dessafr&gor m&stegdHerr GdstaNibon framhdll, att det &tgirder icke rdtt fdrstodesav arbetarna
ras, och d& man inte hunnit bliva klar
hlrmed till dagenssammantrdde,finge av dveringenjiir NTahlbergomnimnda i Bofors. Fcjr att ni m&let,en f6rhdjd
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ningar vill ha lokalen, bl. a. planeVedatadsklubbendnskargdra en utuktion, kan man inte bortse ifrln
ringen som dr mycket tringbodd, men
avliining.
s. k. syntetiskaackordssdttnings- taxering av L /o av en veckas
anser att k"gg'
verkstadsledningen
ftir
en
insamling
gjordes
Inom
SIF
iperna, och det vore silunda att
fiirl?iggasdit.
mlste
hjulskontrollen
en
fjol,
och
redan
i
cancerforskningen
arbefrin
ftjrst&else
ai p& bZittre
lngeniit
fu.
ny insamling planeras i
sidaf<ir dennasak.
Herr lohan Nilron p8Pekade att
Sms
Pressell iinskade nu att bolaget skulle de nuvarande omklddnadsrummen6r
skjuta till ett belopp motsvarandes&vll
trhnga, och han ifr&gasatte, om icke
L914 som 1955 htsinom SIF insamlade f. d. hydrauliska laboratoriet, som nu
Nohabs Fdretagsndmnd hdll sitt belopp.
anvdndesftir provning av hydraulvixAr6etsledarnahar icke nlgot miites- lar, skulle kunna utrymmas,s&att kuggrsta sammantriidefdr tret onsdagen
n 2 mars under direktdr Per Od'el- beslut i denna friga, rnen fdrman hjulskontrollen kunde fiirHggas dit.
Mod.igh anslg, att de kommer att gi
r ordfdrandeskaP.
Herr lohn Larsson ldmnade en
fiirra sammantrddet har en av
fram pi samma linje som iivriga an6ver utvecklingen av omkl?idhistorik
stZillda.
,[mndens ledamiiter, f i)tman lobn
vid Nohab under de
nadsrumsfrtgan
vara
hedrades
skulle
minne
fdr
det
bolaget
Hans
Eftersom
uuton, avlidit.
I b6rjan av 4O-talet
Eren.
femton
f6renat med mycJ<etarbete att g6ra sista
:d en tyst minut.
om renovering
l6fte
man
s&lunda
fi&
De vid irsskiftet fdretagna valen liineavdragmed ojdmnaiiren, ftireslogs
kom di emel'
Kriget
av
tvittrummen.
nimni
uPP&t,
avrundas
borde
dndringar
att beloppen
medfiirt nigra
lan och gjorde att denna renovering
i sammaosittning.Ordinarie leda- helst til[ jdmn krona men i varje fall
grund av sv&'
mdter dr nu: ftjr bolaget, hercat Per till ndrmastefemtioiiring. Respektive blev uppskjuten, dels p&
och senare
fi
arbetstillstind
att
righeter
Holmquist,
besked
ldmna
skulle
Carl
organisationer
Odelberg,Erik Bidre,
pi grund av materialbrist.Endast tvi
hard."KelI er, Gi)tla Mfrnsson,Carl- h2iromtill karnrerMSnsson.Det ansigs
Sedanblev
Erik SualaochBertil Orelius; fiir arbe- icke erforderligt att utse en insam- io*- bt.u iordningstiillda.
och detta
aktuell
marketenterifr&gan
die'
fdretaget.
And.eruon,
inom
lingskommitt6
tatna,herrar Herman
gjorde att arbetarnastdllde sina ijnskeselverlstaden,Suen And ersson, plltsla'
mel om omklddnadsrumpt framtiden,
Aeriet,Carl-Eri k Carlsson, avsyningen, Omklhd.nad.srurn
i b!ggnad81.
eftersom marketenterifrlgan anslgs
60,
Einar Enpkaisf, maskinverkstaden
viktigare. Redan 1948 begiirdearbetari
nimnden
rePresentanter
Eaert
Arbetarnas
ritningscentralen,
Larison,
ohn
I'Mdller,
na tillbaka det tvittrum, som togs i
februari
till
gjuteriet och lohan Nilsson, har i skrivelse av den 16
anspr&kfcir kopparslageri, nd'rde pormeddeordfdrande
fdretagsnlmndens
plttslageiiet;ftir tjlnstemln/arbetsleKari-Axel Guslautson, lat, att Nohabs skyddskommitt6 P& tugisiska rilsbussarna.tillverkades. En
h.t.. l.ttu.
planeringen,Gunnar Modigh, hdrde- mdte i aprll 1954 beslutat f<iresl&,att utredninggjordesd& om kostnadenfor
det befanns att
ii.t, o.tt N;/t Pressell, verktygsritkon- nuvarande marketenteri i byggnad 81 iordningstillandet och
att
det hela skrindyrt,
bli
sn
det
skulle
tvettrum,
och
till
omklZidnadsinredes
toret.
framhd,ll,
att enligt
Herr
Larsson
lades.
ndr det under byggnadvarandemarkeDirektiir Od'elbergkvarstnrsom ord- tenteriet tagits i bruk. De nuvarande Yrkesinspektionens anvisningar bijr
fiirande. Till vice ordfiirande valdes utrymmena fiir omklZidnadsrumanses det inte vara mer dn fem man per tvittbur lohn Larsson och till sekreterare otillrdckliga, beroende dels p& iikat stdll och helst firre, om man har
lnge'lohanson. Arbetarnahade som arbetateantal, dels p& att ett omklidsmutsigtarbetesom vid Nohab. I ftettutsett herr SaenAn'
varselrepresentant
nadsrum tagits i ansprik fiir produk- rummet pi nedre botten i byggnad Sf
tlersson.
tionen. En omdndring av nuvarande dr man Ltta man per tvdttstdll och sex
, Genomdndringarnai F6retagsnlmnmarketenteritill omkl?idnadsrumanses man per tviittstZill i rummet en trappa
,dehs sammansittning har vakanser
kunna bli ganskafdrmlnlig ur ekono- upp. I en del tvittrum sttr dessutom
i fiirslagskommitt6n. Herc misk synpunkt, d& lokalen redan ir
kliidsk&penfdr tZitt. Herr Larssonmear Engkuist 6,nskadedessutom bli
fijrsedd med plattgolv, kakelvlggar och nade, att om inte arbetarta f&r det nu
riad fiin sitt ledamotskaPi kom- har god belysning. Beskedhar nu limaktuella utrymmet i nuvarandemarkevars ledam6ter efter komPlet' nats, att skyddskommitt6nsfiirslag icke tenteriet, si miste de begira att ft det
- Kopparalen nu dt herrar Carl Holrn'
godkiints och att i lokalen kommer att tidigare utlinade rummet
bt, Carl-EriA Carlson, lohn Lart'
inrymmas en avdelning fiir kugghjuls- slageriet tillbaka. Fir man disponera
r, GunnarModigb och Nl/r Preuell.
nuvarandemarketenteri sotn tvdtttum,
i
provning. Arbetarnasrepresentanter
skulle man eventuellt kunna tinka sig
nYa
de
h?ilsade
delar
fullst?indigt
Od.elberg
som
Direktdr
ndmnden,
av sivil nlmnden som skyddskommitt6nsuppfattning, begdr- att helt avstl frin kravet pi det utl&lagskommitt6nvdlkomna.
de i skrivelsen, att frigan skulle om- nade rummet. Herr Larssonunderctddprdvas och tagasupp pa dagordningen de dven herr Johan Nilssons fiirslag
vld ett fdretagsnimndssammantrdde. om utrymning av det s. k. hydrauliska
gen.
laboratoriet. Han hade tenkt sig att fe
Ooeringenj i)r H olnt qaist medgav att
Ett upprop har utfirdats till nZirings'
b&da dessa rum som tvdttrum, men
frln de centrala organisationerna lokalen i ffi,ga nog skulle vata ganska kunde ocks&niija sig med enbart maren insamling ftjr cancerforsk- Hmplig som omklidnadsrum. Emeller- ketenteriet. Han understriik slutligen
tid har vi stora m2ngder kugghjul i
n, vawid meningen vore att fiireatt tvittrumsfrigan m&ste liisas och
skulle skjuta till lika stort belopp tillverkning, som m&ste kontrolleras Nohab f& biittre personalrum. Nohab
de anst?illdasamlar in. Bolaget och justeras.H2irfdr beh6,vsen lZimplig ligger efter i detta hdnseendejiimfiirt
lokal fiir uppst?illning av de noggranredan limnat ett prelimindrt liifte
med andrafdretag. Aven flyttningen av
na och dyrbarumitverktygen. Lokalen
verkstadsklubbenom ett dylikt bibusshlllplatsen gtir att tvdttrummen
dock under f6rutslttning av stY' b6r vara i mdjligaste rnin dammfri
l?impligen b6r koncentrerastill byggins godkiinnande.Man torde kun- och skyddadfdr buller. Det nuvarande n a d 8 1 .
marketenteriet passar synnerligen bra
r?ikni med ett bidrag av uPP till
Herr Karl-Axel Gustaaston under- kronor frtn fiiretagets sida. fiir detta ?indam&I.Flera andra avdel-

strcik iiveringenj6r Holmqvists uttalande om att man iir tringbodd pt planeringsavdelningen.Orn denna avdelning, som nu ifrigasdttes, skall cikasut
med sex i tio man, frlgar man sig var
dessaskall placeras och var de skall
hinga sina- ytterkllder. Lokal- och
kl[drumsfrigan fdr planeringsavdelningenspersonalmiste dven kisas.
Herr Herman Andersson uttryckte
en viss besvikelse6ver att det tidigare
utlinade tvdttrummet inte &terlimnats
till arbetarna och ansig d.venhan, att
marketenterietborde l?impasig utmdrkt
vdl som tvdtt- och omklddnadsrum. I
finns en liten reservi
dieselverkstaden
frhga om disponibelt utrymme i tvattrummen, men redan nu utnyttjar en
del av personaleni plitslageriet dessa
rum. Han vZidjadetill fiiretagsledningen att pr<iva tvd.ttrumsfr&ganpt nytt.
Ingenjdr Birire bekr'd'ftade,att klidrummen f . n. dr si gott som fullbelagda. Kl[drumsfr&gan ir dock inte kritisk fdr dagen, men kan bli det vid
cikning av personalen.I dieselverkstaden finns i dag sju skip disponibla.I
den planerade nybyggnaden mellan
dieselverkstaden
och plitslagerietkommer att anordnasklddrum f& ca 20
Dersoneroch dit skulle en del kunna
Flyttas 6ver frin omkl?idnadsrummen
i byggnad 81. Ingenjdr Bi?irepipekade, att klddrumsfrigan inte nirmare
ventileratsinom skyddskommitt6n,
och
att den i varje fall inte tagits upp si
tidigt som i april 1954, atan fdrst i
oktober.
Herc lobn Lartton vidhijll dock att
frigan fcirts pi tal redan i april.
DireAtor Odelberg konstaterade,
att
lokalbrist fd,religgerpi olika hill inom
fd,retagetoch att luftkuben p& en del
kontorsavdelningar d.r fcir liten redan
nu. Vi behijver bl. a. bygga fdrrid och
[ven personalrum, men byggnadsrestriktionernaldggerf. n. hinder i vdgen. Bolagsledningen m8.ste diirfijr
v?idiatill arbetarnaatt ha iiverseende
med bristernai ffiga om personalrummen Lnnu nigon tid. Direktdr Odelberg iffi,gasatteom ej en utjdmning av
beliggningen i olika tvittrum skulle
kunna istadkommas.Kanske man iven
kunde fdrbiittra varmvattentillgingen.
Oaeringenjdr Holnzqai$ framh<ill,
att det till kopparslageri omgjorda
tvettrummet nog hade iterldmnats fdr
nlLgraLr sedan,om icke ytterligare Bofots-bestdllningar di hade placerats
hd,r.I f rlga om de hydrauliskavdxlarna
begdrBofors att dessaprovasi ett rum
som dr v?il skyddat f<ir smuts, si att
icke damm eller dylikt trdnger in i vdxlarna. Fcir detta indamil limpar sig
f. d. hydrauliska laboratoriet bra.
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Herr lohan Nilron menadedock, TidaholmsYerken
att lokalen r frlgav'dl inte d.rsi sirdeles
Fciretagsndmndenvid AB Tidadammfri, med truckar,som kdr ut och holmsverken
sammantrdddei Personalin. En lokal i AK-verkstadenkanske huset mindagen den 2I febr. 1955
skulle vara lika bra.
under 6ueringenjdr Prollius ordflranEfter denna diskussion beskits att deskap.
tillsltta en kommitt6 fcir att g<ira en
fdrutsdttningslcis utredning av kliid- Ekonomiska /iiget.
rumsfrigan och dispositionenav det
oueringenjor Prolliu: ldmnade fdlnuvarandemarketenteriet.I kommitt6n jande
<iversikt:
skulle ingi i)ueringenjt)r Ilolmqaitt,
Den virldsekonomiska barometern
eller eventuellt annan reoresentantfcir
stir fortfarandehiigt. Ett mindre poliingenjdr
produktionsavdelningarna
,
tiskt ligtryck har dock uppstEtt i <ister
Biiire, en representantfrin byggnadsoch kan flytta sig vdsterut, jag syftr
avdelningen sa;mtberr lobn Larstorz.
-oi konflikthotet i Formosasundet.
I U. S. A. har man under senare
Orienteringom pd.gdende
forsk- delen av 1954 kunnat sp&ra en viss
ningsarbeten
ocbaisningaaforsk- avmattning i produktion6n,beroende
p& fcir storalager och en viss oedskdrningslaboratoriet.
ning i bl. a. rustningsutgifterna,
vilken
Ingenjdr Stage ldmnade en redo- dock utjdmnats av stigande privat och
gorelse frjr det forskningsarbete,som offentlig konsumtion.
utftires i turbinlaboratoriet och de
I Visteuropa synes produktion och
provningar som grirasi Nohabs turbin- konsumtionstiga och likasn exportvoprovningsanstalt samt beskrev prov- lyrnen och investeringarna 6ka, men
ningsanordningarna.In gen1i)r Camner tack vare skarp konkurrens dro priserna
fdr ganskastabila.
ldmnade motsvaranderedogd'relse
dieselmotorlaboratoriet
och dessnuvaI Sverige har samma tendens varit
rande forskningsuppgifter.Han ldm- ridande: cikad oroduktion och iikad
nade lven en speciell redogcirelsefd,r konsumtion, villet villat bekymmer
den under senareir konstruerades. k. fcir prisniv&n pi. regeringshill. FramStraatveit-kompressorn.
fcirallt har man fruktat dkade liineEfter dessaredogdrelser
framstdlldes kostnader, med &tfdljande prisstegnlgra frilgor, som besvarades.Nohab
tingar, p& grund av den iterkomna
ansess&lundaligga i tdten i fr&ga om d'versysselsdttningen.
Nu kan nan fr|motorernaseffektiva medeltryck.Aven ga: varfor dennafruktan?
Jo, man har
ndr det gdller motorernasvarvtal har en s. k. nationalbudget,d. v. s. en beNohab en jdmf6relsevisgod stdllning, rdkning av hela svenskafolkets utgifliksom i f.fiLgaom dverladdning.De ter och inkomster,vilken finansminisd,verladdadetvetakt-motorer,som en tern och hans mrin anv[nda fiir att
av vl-ra konkurrenter redan sldppt ut dirigera den ekonomiska politiken.
pi marknaden,har icke si hiig grad Den dr frjr 7955 uppgjord under
av dvedaddning som den Nohab hop- fcirutsdttningav ofcirdndradlcinenivi
pas uppni. Nohab ligger redan bra till
och visar dirvid ett underskott i den
ifriga om brinslefdrbrukning och hop- s. k. bytesbalansen
pi ca 100 milj. kr.
pas komma i en dnnu bdttre position D. v. s. vi kcioafrAn utlandet fdr 100
.
..,.
med nya motortyper. I ffi,ga om moto- milj. kr. mer :in
vi s?ilja,vilket fcir ett
rer dr driftsdkerheten och slitstyrkan helt folks ekonomi betyderprecisdetden avgdrande faktorn och dir har sammasom fcir en enskild- man ger
Nohab en fijrdel i det enkla spolsyste- ut mer dn man tjd,,narin och tir allts8.
met utan ventiler. Nohab har goda pi reserverna.Om, som det nu dr, vi
forskningsresurserjdmfiirt med kon- ha fullt upp att g<iramed att tillfredskurrenterna b6"dei fri,ga om motofer stllla inhemsk efterfrigan och dessoch turbiner. Vir turbinprovningsan- utom importera, hur skall det di g&
stalt torde vara dveddgsenitminstone om folk fltr andltmer pengar (d. v. s.
den allvadigaste svenske konkurren- h<ijda lciner) att kdpa fdr, jo, man
tens, vilken L andra sidan har ldngre kommer att importera in mer varor erfarenhetfr8.nsitt turbinlaboratorium. t. ex. bilar
Qemf6r uttrycket "ramen
V&ra turbinverkningsgrader d.r goda. for vlra resurser").
Detta har finansFcir t. ex. turbinerna till Stornorrfors rninistern ocksi my&et
riktigt kommit
hat
gannterat 9),5 /o verknings- p& - bilaccisen- och vill nu frirsdka
-vi
gt^d.
hi.tdtu. Vi leva med andra ord civer
Vid en efterfdljande rundvandring vira tillgingar. Ndr han dirftir nu
genom forskningslaboratorietdemonst- signalerarmed den r6da flaggandr det
reradei provningsaggregat och pig&- et tve heil, Lt lontagare och it fijreendeforskningsarbeten.
r.l. tagare.

Inga hiijda l<inerit ena parten slger
han och broms pi investeringar och
'konsolideringar
it den andra.Allt fijr
att undvika prisstegringar,d. v. s. inflation. Och medlen? Ja, liinehiijningar. Dem bestimmer inte han utan
kintagarorganisationerna,sorn ha vind
i seglennu, men diremot ffu f.'dretagarna en provkafta ph nya bestdmmelser
att rd,ttaoch packa sig efter, investeringsavgifter, sk?irpt priskontroll, &tstramadkredit, stramareavskrivningsreglero. s. v. Allt itgarder avseddaatt
neutraliserakiipkraften - och bromsa
f<iretagensvidare expansion. Situationen idag ?ir alltsi den, att antingen flt
vi mera betalt, varvid vtra pengar bli
lika mycket mindre vdrda, eller f& vi
det inte, varvid staten ser sig nd,dd
att ?ind&ta if.rLn oss pengarna, fdr att
vi inte skola slcisabort dem p& onddiga
saker. Jag citem hir slutorden i
Finansministerns budgettal i riksdagen: "Skulle emellertid i det aktuella
liget dessa synpunkter icke beaktas,
utan lcintagarnagenomdriva och fijretagarna"bevilja ldnefcirhtijningar utiiver den mycket begrdnsaderam jag
anttft vara miijlig, miste den ekonomiska politiken inriktas p& att neutralisera den efterlrlgestegring som en
l<ineiikning ger upphov till. Innebtjrden hdrav blir, att investeringarnafnr
minskas och konsumtionsefterfr&gan
trengastillbaka, si att de totala anspr&kenicke <iverstigerden totala tillgingen pi varor och tjinster."
Dilemmat Ir emellertid mer invecklat dn si. Jag kan hdr bara berdra en
del dirav och citera yttedigare en bit
ur ett referat av ett tal av finansministern (i Gdteborg): "Regeringen
fiirsijker h&lla fdretagarna tillbaka genom kreditpolitiken, genom att deras
fiirvdntningar om fdrminer genom
tull och skattepolitik skruvas ner, genom att cikad konkurrens gynnas och
genom avgift pi investeringar. Staten
bidrar sjiilv genom iterh8.llsamutgiftsoolitik. Den snabbastvlxande koniumtionen, ndmligen ifriga om personbilar, himmas nigot genom en
investeringsavgift. Altt detta utdvar
sdkertett tryck nedit pi konjunkfuren.
Men inte flagg s den fulla sysselsdttningen i kanten och inte kastasrollerna om Di arbetsmarknaden."
Man kan nog sdtta ett par frigetecken i marginalen dd.r. Vi vill ju alla
ha kvar fullsysselsdttningen(dock ej
6verfull dylik) och d.venvill vi ha mer
betalt fiir vira tjinster. Ar det md.rkviirdigt om iven f'drctagarnaha precis
sammarinskem&l? Fullt upp med order och skapligt betalt? De arbeta
faktiskt inte fdr ldntagarnas skull, i
allmdnhet inte i varje fall. Men om

de ej ft skaffa nya maskiner och mer
verktyg, snabbaretransporteroch hllla
vdlsorteradelager i den utstrdckning
som hittills varit mdilig, vart tar di
expantionenvdgen, som mdjliggjort 3
d 4 % kontinuerlig, irlig liinefdrb?ittring? Och varfiir skulle de fortsltta
att utiika sin verksamhet om det inte
l6,nar sig ? Om fd,retagarnadrivas till
grdnsen f6r det ldnsamma - och vi
d.ro failigt nira den grdnsen idag bromsasverksamheten.inte bara dess
exoansion och di kommer fd'rst ld,nestegringenatt upphd'ra,och sen biirjar
dven fullsysselsittningen bli ganska
"naggad i kanten".
Till sist anfijrdes nigra siffror, som
kunna vara virda att begrunda:
"Sedeltaket" fdr riksbanken har
hiijts med 400 milj. till 5500. Vid
irsskiftet fanns uteliipande sedlar p&
5188,5 milj. - alla tiders rekord med en dkning sedan dec. 1'953 med
ungefdr 27o milj.
Samtidigt har valutareservenminskats med 111 milj., medanman inkiipt
mer guld (: 3o milj.). (Dock ligga
vi ute med betalning fdr levererade
fartyg.) Detta som tlckning fiir de
270 milionerna.
Pi tal om valuta m& nimnds att vi,
uttjver vira egna reserversminskning,
[ven fiirbrukat 558 milj. av vlrt tillgodohavandei dollar i den gemensamma europeiskakassan(EPU).
Sverige har ett importdverskott pi
974 milj. Vi ha t. ex. kdpt
B i l a r e t cf.d r . . . . . .
692 milj.
Bensin
o c ho l l a . . . . 9 0 7 , ,
Kaffe
422
Frukt
298 ,,
Kol och koks . .. . . 2 O 4 ) ,
etc.
Vi ha silt
Fartyg fdr
600 milj.
Pappersmassa
f& . . 1442 ,,
Papper o. board fdr 795 ,,
Tr?i fdr
. .. . l}l4
Malm fdr
74t ,,
etc.
Bytesbalansen,
d. t. s. d& tjd.nster,
turism. etc. riknas, ger ett underckott
b3 bortfrt 120 mili. emedanhandelsflottan ej lyckatssigla in mer dn ung.
890 mili.
Industriproduktionen 6kade i fjol
med ca 4 /o, medan jdrnmalmsbrytningen minskademed to /e.
Lagger man ddrtill, att priser pl
viktiga varor, ex. koppar, tenn, zink
och gummi, som vi importera, dro
staddai stigande(utom kaffet).
Beli)ggningen i uerhstiiderna.
o ueringenii)r Prollius liimnade fijljande redogdrelse:
Vadmaski nverks tad en be
traffar, si befinna vi oss i den vanliga

situationen att vara beroende av Bofors. Civila arbeten finnas att fi, men
Bofors vill ej, att vi binda oss vid
n&gra stdrre Etaganden.Vi fi alltsi
fortsitta att leva ur hand i mun.
BeldggningenZirhygglig denna sida
midsommar och ger full sysselsittning
Ftt 127 st. produktiva man, \/arjemte i
Pl&tverkstadenfinnes en viss dverbeldggning. Vid halvirsskiftet pekar
kurvan ned&t, men det ir ingen fara,
di vi kunna fijrarbeta detaljer till lavetter, som skola levererasldngre fram.
VErt tidigare betydande lager fiirdigdetalier har nu till stor del fiirbrukats,
beroendepl att Bofors pi senastetiden
begdrt mer lavetter av oss dn som
tidigare rdknats med. Leveransplanen
utvisar i mitten av Lret en llngre tids
men vi
uppehill av pjdsleveranser,
kunna under dennatid sysselslttamonteringen med magasin till 10,t cm
TAK.
F6,rst i november-december detta
ir blir l?iget bekymmersamt och d&
miste vi anskaffa.civilarbete om inte
dessfdrinnan kanonarbete kommit in.
Bombavdelningendr stadigt belagd
avsevdrdtid fram8t.
Betr. maskiner dr en ny Kiiping
supportsvarv best?illd och kommet
inom kort. Nigra andra stdrre maskinanskaffningat iro ej planerade,
men istlllet har ett l8ngtidsprogram
lagts upp fdr erslttning av gamla f6r
slitna maskiner.
Nyfiirvdrvet av Starksfastighet, vilket i fiirsta hand skett fdr tomtens
skull, tillfiir ossbetydandelagerutrymmen. vilka vi si vll behdvasom ersdttning f6r Bonoplexavdelnjngensexpansion pi Apteringsomridet. Fastigheten
skall si smaningom giiras n&gorlunda
1 Oronlng.
Under det kommande iret rdkna vi
med att dntligen fiirverkliga den gamla
planen pi ett sliprum pl liktaren, vilket skall olacerasddr nuvarande fdrmanskont6retfinnes, varvid sistnimnda skall flyttas till andra sidan av
ldktaren.
Fdr iivrigt komma inga stiire fiirindringar att ske under den ndrmaste
tiden. De extra 10 procenteninbjuder
ju inte hardll.
I ammunitionsverkstaden
ar ld,get besvdrligt och kapaciteten dr
f. n. endastutnyttjad tlll70 %, vilket
dock dr bdttre In fiirsta halviret i fiol
di motsvarandesiffra var 60. Under
fjoliret gick verkstaden betriffande
omkostnadernamed en fiirlust pE ung.
230.000 kr. Ifriga om civilt legoarbete
ha vi nu si mycket som dverhul'udtaget
kan tas emot. Ovrigt i marknaden befintligt arbete kunna vi ej reflektera
pi, eftersom priserna dro alltfiir hirt
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pressade.Det dr i fiirsta hand mellanmaskinerna,som det l6nar sig att ta
legoarbeteni och dessa?ironu hyggligt
belagda. De smi maskinerna st& diiremot till dvervigande del oanvdnda
och till de stdrsti automaternafinnes
mycket litet arbeteatt fl.
Bofors planering vet ingenting om
nlgra nya ammunitionsbestillningar.
Orsakernahlrtill ?iroflera. Genom att
vi sti utanfdr Atlantoakten dro vi avkopplade frin n?irliggande ldnders
ammunitionsanskaffnine-. den ombesdrjesnu av Enqland och U. S. A.
Gamla utomeuroDeiska kunder som
Argentina, Brasililn och Egypten tillverka nu sin ammunitioni esna fabriker, vartill kommer det faktuir, att den
nroderna artilleritekniken hiller ol att
byta hamn och iiverg& till raketer och
robotar.
B e t r .b o n o p I e x a v d e l n i n g e n
kan man nu skd'nja slutet pt f6dustpeiioden. Man Ir pE v'd,g-ot .llt billigare fabrikationsmetoder,vilket kommer att medfdra dkad efterfrEgan och
stdrre vinster. Som exempelkan ndmnas, att genom d,vergingen till glasfiberarmerad polyesterplast,priset pi
balkongsidor och takt2ickningsskivbr
nedbringatstlll 2A ^v vad motsvarande
av akrylglas kostar.
Nya rationaliserande maskiner d.ro
ocks8att vd.nta.S8lundaavglt i dagarna
fr8.nSchweizen speciellformsugningsmaskin, genom vilken man kommer att
ft en avsevdrtfdrenklad framstd.llning
av kylskipsddrraroch kylboxlock.Ifdga om den glasfiberarmerade
plastendr
det s5.gott som bestdmtom dverg8ng
till maskinell tillverknine istillet f6r
den nu mera hantverksmlssiga.En
maskin skall i s& fall inkdpas och placerasi hus nr 2. Produktionenkommer
dirmed att stiga fyrdubbelt.
B&da maskinerna kommer att kosta
30.000-40.000 kr. stycket. men vi
ansedet va":. v'dl anvd.ndapengar.
i

F6,r dvrigt har en del andra saker
hdnt den senastetiden.
Varie fd,rmanhar fitt en organisationsplan,som vem som helst ftr ta
del av.
Bevakningenhar skdrptsoch bl. a.
mlste -dvertidslapparnanu ordentligt
anvd.ndas.
Den, som vistas inom omrldet pl icke arbetstidoch saknardylik
lapp, kan riskera att bli utvisad av
vakten.
De fem fria sommaddrdasarnaoch
semesternsfdrl?iggning nro frEgor,
som ocksl fitt sin l6sning.
Slutligen kan omndmnas,att vi fdr
maskinverkstadensrdkning ha order att
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vdnta fdn SAAB, varigenom tre stycken nu tomma vertikalfrdsmaskinerbli
belagda. Arbetet sker i fdrsta omg&ngenp& bok och rlkning, men skall
dlrefter fasta priser uppgiiras, vilka
kunna bli rdtt hnrda.
Herr Ernst Pertton ansas det var
tungrott med dvertidsluppuri6r sldana
som arbetarijver ndstanvarje dag.Vore
det inte i dylika fall bittre med slrskilda veckolappar.

Herr Ordfdrand.enpFtpekade,
att fragan varit uppe tidigare, men di blivit
avslagen. Han ansig det ej var^
opportunt att just nu komma med den
igen, sdrskilt di besparingardro anbefallda p& alla kanter. Alla f6'retaghar
tidtals mycket ont om pengar och man
vet inte om en sidan investering ocksi
skullebeliiggasmed Io /o.LIan lovade
dock att vid bes6k i Bofors diskutera
sakenmed direkttir Nordqvist och dirvid framhille dessstora betydelsefiir
de anstdllda vid Tidaholmsverken.

Oueringenfdr Prollius: Orn det Ir
st, att vissa arbetare stlndigt arbeta
I den fdljande debatten anglende
6ver, miste det vara iel nigonstans.
i Tidaholm meddeAven med veckolappar skulle besvir- bostadssituationen
ligheter uppst& med stdmplingen hos lade berr Ordfi)randen, att de 5O.O0O
kr., som AB Bofors tidigare satsati
portvakteno. d.
TidaholmsBostadsAB, men somsedan
Herr Christenssonkunde ej f6rstl
ej utnyttjats utan stett pi bank, nu
meningen med den skdrpta vakthtllskulle placerasi ett nytt bostadsftiretag
ningen och de extra kostnader denna om 100
st. llgenheter.
fijr med sig blde if:r&ga"om personal
och pappersexercis.Det talas mycket
om statenspappersraseri,men hir ha F or sI agsu erksant b e en,
t
vi tydligen kommit lnnu ldngre i detta
Herc Kurt Persson: Fd,rslagetfrin
avseende.Fdrmdnnenha vil viktisare
uppgifter dn att skriva ut gula laplpat. 6865 Georg Hagstrbrn ang. ett automaSom ordningen nu dr, kan <iettlnkas, tiskt stdmplingsverktyg fdr tdndskruv
att bastubadandekunna bli utkdrda hadenu slutbehandlats.Verktyget hade
frin omridet dlrfd,r att de sakna6ver- tillverkats och Drovats och befunnits
vara synnerligen framstiende och
tidslapp. F. 6. 2ir det fi som villigt
stanna6ver och arbeta.Linga dvertids- medfcir en betydande produktionscikning. Priset per 100 st. har nedg&tt
perioderha dock uppstitt beroendepi
ftln 55 6re till 21 6rc. Med tanke pi
bridskandeorder.
den
fiir nirvarande dflliea ordertiilOaeringenjdrProlliu.r:Vad som fdr,
anlettskdrpningenav bevakningen,var gingen samt en ganska h6g investeringskostnad(6000 kr.) fir fiirslaget
en beglran frin fcirsikringsbolaget
om
bittre brandbevakning,under hinvis- tyvd,rrej den ekonomiskab2irighetdet
ning till tidensminga industribrdnder. borde vara fdrtjiint av. Kommitt6n anFiirsikringsbolaget har i gengdld er- sig dock f6rslaget bd'ra beldnas med
700 kr. och att en ytterligare summa
bjudit viss rabatt p& premierna.
Portvaktstjlnstenhar utdkats fr&n skulle utg& i det fall att stor order
tvtskift till treskift och nattvaktenhar skulle inkomma.
fltt dubbelt si minsa kontuollstlllen
Herr Ordfdranden ans6.gfdrslaget
som fdrut och fvingas till crdentliga vara det bdstasom n&gonsininlimnats
kontrollronder genom verkstdderna, till fdretagsnimnden, men hade ej
vilka tidigare ej skdttesfullt effektivt.
kunnat bevilja si stor beldning. OrsaFdr iivrigt har inga nyheter infdrts, ken till hansstdllningstagande
var bl. a.
endastgdllandebestdmmelser
uppfris- att inbesparingenmed nuvarandeprokats, ddribland anvindninsen av de duktion endast blir 1.)00 kr. pei ir
gula lapparna.
och det alltsl tar 4 3.r innan vinst uppsJir. Ntgon 6kning av tdndskluvsploduktionen utdver nuvarande halv milBidrag till egna bem.
jon per ir kan man knappastvdnta. Att
Herr Chrittenrron anseg,att bidra- tillverkningen
tidigarevarit den dubbgen till egnahemoch insatsldgenheter la har
berott ph, att man varit i fdrd
pe 1.000resp.500 kr. bordehdjastill
med att byta ut under kriget tillkomna ,
samma nivi som i Bofors, nimligen
stilskruvar, vilket arbete nu dr av2.000resp.1.000kr. Hlrigenom skulle slutat.
etskilliga,som nu dro nddsakadebo i
kommuner utanfdr Tidaholm, uppHerr Kurt Persson:Ett f6rslae frin
muntrastiil att byggainom staden.Om 1466 Blorndahl om 2 st. slipfilxturer
herr Ordfdrandensjdlv ej kunde gdra fcir det. 612218r. insatsstycke
till 20
nigonting it saken,kanskedock en de- mm FPAK, hade beldnats. Fixturerna
putation frEn Fdretagsn2imnden
skulle dro synnerligen dndamllsenliga och
priset fr8n 2i 45 tlll
kunna uppvakta direktdr Nordqvist i komma att sdnka -kan
Bofors i irendet.
man viinta. att
1 : 60 kr. Avensi
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den myckna kassation, som tidigare
fiirekommit, nu skall uPPhdra.
Herr Ordf1rand'en instlmde om
verktygens fdrtr?ifflighet, men beklaeade'alt man i detta fall liksom i fiiregiende ir sent ute, eftersom tillverkningen av detaljen snart dr ett avslutat
kapitel och n&gon fortslttning ej kommer att f'dlja. 20 mm detaljerna har
f. 6. gait d&ligt och vlra filtider ligga
hiiqt 6ver Nohabs. V&ra fakturor ha ej
heller blivit godk?indaav Nohab och
vi ha mtst sltta ig&ng med ett kostsamt
utredningsarbete.
Ingeni|r Claessonunderstrd,katt 20
mm detalierna blivit alldeles fiir dyra.
Trots det nu konstruerade verktyget
ligger Nohab indock 7 min. l?igre i
sliptid.
Herr Kurt Persson:5151 Pertson
hade konstruerat en kontrollfixtur fiir
liink det. 4-20774/75 och h?irfdrbel6nats. Fixturen underldttar kontrollarbetet i noggrannhet och tid, men
inneblr eljest inte nlgot n1tt, utan det
dr egentligeninitiativet man velat beliina. Verkstaden har nimligen haft
mycket besvir med just denna detalj.

Filmuisning,
Efter fd'rhandlingarna visades en
film om Nobelkruts civiltillverkning.

C . H .I

UYA
vid UlvsundaVerkFiiretagsnimnden
st[der AB hdll onsdagenden 29 december sitt sista sammantride f6r tr
1954under ordfiirandeskapav direktdr
LennartOdquitt.
Ekonomiska lkget.
Direktdr Odaaist berdrde i sitt inledningsanf6'randehelt kortfattat det
allmdnna konjunktudiget och framh6ll, att detta icke genomg&tt n&gra
stiirre fdrindilngar i fdrh8llande till
den 6versiktsom framladesfdr ndmndeovid sarhmantrddeti oktobermtnad.
Konjunkturutvecklingen i Europa var
alltj'dmt mycket gynnsam och detta
fiirhlllande lterspeglades iven i den
ekonomiskautvecklingen i v&rt land.
Konjunkturfiirbdttringen i framfdrallt
Visteuropa hade medfdrt 6kad efterfr&gan pt v&ra industriprodukter, vilket E sin sida lagt grunden till en produktionsdkning inom v&ra exportindustrier.
I USA har en begynnandeiterhimtning kunnat mlrkas, men samtidigt har
signaleratssk?irpt politik inom penningmarknaden.Detta skulle tyda p&

DireAt1r Odqoist erinrade om vad
att de tidigare vidtagna stdd&tgirderna
fiir att stimulera den ekonomiska han tidigare meddelat om affZirsmdjverksamheten ej l?ingre skulle vara ligheterna pe USA, ndmligen att detta
var ett land vars marknad man fick
behiivliga.
HIr i Sverigehar konjunkturftirbZitt- bearbetap& ling sikt. Hittills hademan
ringen gjort sig starkt mdrkbar pL ndra icke lyckats flt ni'gta nya bestlllningar
nog alla omr8denoch Iven den svenska diirifr8n. H?ir gnlde det f6'rst och
verkstadsindustrin har arbetat under frdmst att bygga upp en liimplig och
goda fdrhillanden med iikad syssel- slagkraftig representation, och detta
sdttning och stegrat arbetskraftsbehov. var ingen l?itt sak.
Den enda industri, som under 1954
visat en mera markant konjunkturnedSAyddskommittdn.
glng, har varit textilindustrin, vilket
H err Geller framhiill inledningsvis,
till en stor del torde hinga samman
med dverproduktionen under tidigare att detta var fdrsta g8ngensom skyddslr i?imtedverdimensioneringenav Pro- kommitt6ns verksamhet aktualiserats
duktions- och distributionsapparaten. inom ndmnden.Han anstg det dZirfdr
Den ridande speciellt htrda utlZindska pi sin plats att en kort redogdrelse
konkurrensenihom denna branschhar llmnades ijver dess organisation och
dven spelat en stor roll, endr v&rt hdga sammansdttning.Kommitt6n besttr av
kostnadslige starkt beskurit konkur- sex man, vilka bruka htlla regelbundna
rensmdjligheternafdr de svenskapro- sammantrlden,varvid olika fr&gor diskuteras som falla inom ramen fiir beducenterna.
Betrlffande UVA, si har orderbe- rdrda kommitt6s verksamhet.Man behandladed?irvidfdgor rdrande sanitet,
liiggningen varit i stort sett tillfredsstdllande, och den totala orderstocken ventilation, hdlsovird, skyddsanorduppglr fijr nd.rvarandetill omkring 14 ningar, olycksfall och dyl. Just nu
mill. eller ca l/2 mill. hdgre in under p&g8r d,verallt inom industrin en stor
3'r 1953. OrderingEngenunder 1954 kampanj fdr att fdrs6ka nedbringa
samt minska antalet
har varit lligre ifri,ga om h8lslipmaski- olycJ<sfallsriskerna
ner ?in&ret fdrut, medan t andra sidan olycksfall,och hos IfVA planerademan
ingingna order fr8n Bofors starkt d,kat. fd'r sin del, fd,rutom speciellakurser i
I det senare fallet d.r det dock i stor hithdrandedmnen,bl. a. att undertiden
7/3 till LL/3 anotdna en utstdllning
utstrdckning f.rlgan om en llngtidsplatill vilken rtraterialst?illtstill fdrfogannering, som strdckersig flera fu fnmilt
Som
i tiden. Den nya tillverkningen av de genomArbetarskyddsstyrelsen.
hydrauliskavlxlar av SRM:s konstruk- utstillningslokal har man tdnkt anvlnoch man avsEg
tion har under Eret tillf6rt bolaget be- da storaarbetarmatsalen
stillninsar f6r ca 650.000kronor. Hela att genom l?implig propaganda bland
de anstdllda f6rs6'kafinga deras inorderstockenmotsvararungefdr 18 mtnaders beldggning i verkstaden.Det tressefijr nlmnda utst?illning.Talaren
finns dock mdjlighet att vid behov ut- ndmnde upplysningsvis, att vi hos
iika produktionsvolymen genom anli- IJVA hittills i stort sett haft ett f8tal
allvarligareolycksfall.Det hadeendast
tande av underleverantiirer, vilket i
begrlnsad omfattning redan nu skett. varit i begrlnsad omfattning som frinSom helhet kunde s[gas,att det glngna varon i arbetet pi grund av olycksfall
lret fdr UVA:s vidkommandevarit ett dverstigit 3 arbetsdagar,olycksfallsdaldmnai produktionshdnseendegott ir och gen inberdknad.En redogdrelse
den totala omsdttningen berdknades des ddrefter fdr intr?iffade olycksfall
under iren 195L-1954.
komma att uppg& till ndrmare 8 mill.
kronor. Om det ekonomiskaresultatet
Direhtiir Odaaiil anbefallde i anvar givetvis innu fd'r tidigt att yttra
slutning till herr Gellers anfdrande
f6rst senare,
sig. Detta kunde bed6,mas
varmt ett bes6kav utstdllninsenifr&n
ndr bokslutet var f?irdigt.
de anstilldassida och bad namndens
fdr arbetareoch tjdnsteHerr Stobr frEgale hur stor del av representanter
omslttningen som utgjordes av slipma- mln att livligt propagerafdr saken,si
att utstillningen vann stcirstamdjliga
skinleveranser.
effekt.
Direhtiir Odqai$ meddelade,att faktureringsvdrdet pE slipmaskiner och
Herr Stobr fijrhdrde sig om miijligspindlar.utgjorde omkring 3,5 mill., heten fd,r de anstillda att besiikadenna
eller ca 400.000 kronor liigre in fdr
utstillning under n&gon del av arbetsLr 1953.
tiden, endr man nog eljest finge rdkna
med, att en del av personalen- i synHery Hanssonundradehur afflrerna
utvecklat sig med USA samt om det nerhet bland de yngre - inte skulle
s&ltsnigra maskiner dit under senaste visa tillrZickligt stort intressefdr en utstiillning av detta slag.
tiden.
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DireAtt)r Odqain invdnde, att en utHen Sten svarade,att men 6vervigt
av inldmnade fd,rslag visat sig fdr
stZillning av angiven karaktdr, vars m6jligheten att insd.ttasvdngbarame'i- omstlndlig och mindre praktisk.
En
syfte var att sprida kdnnedom om lanv'd,ggar,men sidana miste i si fall
omorganisationpl denna punkt
vore
'Enliet
olycksfallsriskeria i det egna yrket specialbestillas,
di de ej normalt till- . derfiir att rekommendera.
hitsamt att fcirs6kage impulser till itg2ir- hdrdestandardutrustningen
fdr sk&pen. tills till2impadpraxis skulle fririlagen,
der fdr skydd mot liv'och lem, bo"rde
Herr Storb anmirkte qentemot herr efter regislrering och behandling*av
ligga i vars och ens intresseatt besd,ka.
Stensfdrslag om insdttarideav mellan- fd,rslagskommitt6n,fdredragas fd,r fd,Dessutomskulle,som redanantytts.utvd,ggar i de ?ildre skipen, att detta retagsnimndenvid nigot av dessordistdllningendga rum i arbetarmatsalen,
varvid ledamdtroligen skulle bli svirt att genomfcira narie sammantrd.den,
som vdl besdktesav de flesta i verkstapi grund av att utrymmetI dem var ternas mening fcirst skulle inhdmtas,
den under nigon av m&ltidsrasterna.
innzin man kunde taga stiillning till
fdr knappt.
Herr Geller ftireslog, att man i anersittningsfri.gan. Ndmnda fdrhillanHerr Holnberg framhl6l| att ett
slutning till utstdllningensiippnande
den medfcirde ond,dig tidsutdriikt
tidigare framlagt-fdrslag orn att tvi
skulle intensifiera propagandin samt
man skulle samsasom tre skip i prin- ifriga om fdrslagens Jlutbehandling
eventuelltvisa ett par filmer som beoch honorering. En Indring av becip var den blsta lcisningen,men tJwdrr
riirde arbetarskyddsoch olycksfallsfrivar det nuvarande lokalutrymmei fcir handlingsgingen fdrordadespi s3.sitt,
gor. Detta kunde kanske bidraga till
att fdrslagskommitt6ni fortvdttningen
knappt fdr att genomfdra en sidan
att 6ka besiiksfrekvensen.
fingg befogenhet att sjZilvstZinJigt
ld,sning av problemet.
handld"ggaoch beddma de inlimnade
Herr Hansson firor&ade i anknytDirektdr Odquiil konstaterade,att f<irslagen, dvensom att direkt med
ning till den fdrda diskussionen
betrafde
nya kliidskipen ur utrymmessyn- fd'retagsledningen diskutera ersdttfande olycksfall, att man skulle fdrsrjka
sig p€ nigon slags tivlan avdelningar punkt synasvara fullt tillfredsstillande
ningsfr8gansstodek. En rapport beemellan om det minsta antalet olycks- efter vad som framkommit vid denna trdffande de behandlade fbrslagen
fall under en viss period.Han trbdde diskussion.Han rekommenderadeen samt dirav fd,ranleddaiteerder skille
att detta kunde vara ett medel att ned- undersdkningbetriffande ombyggnad elterhandldmnastill f ciret-aesnzimnden.
bringa antalet olycksfall. Man hade av de dldre sk&pen,st att man t<omt;tt Genom ett dylikt Indringifdrfarande
gjort sidana fdrs6k i andra verkstdder. full klarhet ifall man genom en sAdan skulle tiden fiir fd,rslagensbehandling
och efter vad han hdrt med mycket dndring kunde vinna dkadeutrymmen kunna visenliqt avkortas.Man bordE
i dessakladsknp.
god effekt.
vidare ijvervZiga,om ej en f6,rstdrkning av ftirslagskommitt6nskulle vara
Herr f obanssonansig iter tivlingstill fdrdel f6r fcirslagsverksamheten.
formen i detta sammanhanqvan f1t- F r)rsI agsuer k sam h et en.
kastlig. Man vet ej rikUgt v;lka konHerr Sten ldmnade en redoqdrelse Ndmndenombadsyttra sig i dennasak.
sekvensersom ett sidant arrangemang fcir inldmnadefcirslasoch konJtateraHery Sten anslijt siq oreserverattill
kunde medfdra. Risk fdrelie t.-ex. fdi
de samtidigt att fcirs=lagsverksamhetcn
det framfdrda fcirslaeetoch understrcik
att man di pi. sina hlll skule fdrsrika under senaretiden visat cikat intresse betydelsen av att fd,rslagen kommo
nedbringa antalet olycksfall genom att bland de anstdllda.Sedanfd,resiende under snabbbehandling.En utrikning
helt enkelt lita bli att rapportera dem. ndmndsammantride
hadefvra nva fd,r- av kommitt€n med ytterligare en elle-r
slag inldmnats och behandiatsav f6rannan ledamot vore sdkert till nvtta.
KlAdskdpsfrdgan.
slagskommitt6n. Fdrslaqen voro fcil- Onskvirt vore i sE fall att denne var
Herr Sten rneddelade.att 1g st. nva j a n d e :
en personvil insatti tillverknings-och
kl?idsknp hemkommit, och meningen Reg. nr 33: Fiirslagsstdllare:nr 233 konstruktionsfrigor Som l?impligkanvar nu att ndrmareutprova deraslimpI arsson:Systemf6r upplZiggningav didat ndmndeschefen frir veiktygsritlighet. De nya skipen saknadekroka'r,
kontoret,ingen;'d,r
dstrcim.
legomaterial pi befintliga graiar i
varfdr man skulle undersrikamrijligfdrrEdet.
Herr fobansson uttalade iven sin
heten att i stZillet utrusta dessa med Reg. nr
34: Fdrslagsstillare:nr 233 bel&tenhetmed de framfdrda synpunkbehiivligt antal klidhlngare.
Larsson: Fcirblttring av befintlig terna pAL fdrslagsverksamheten och
Herr Holmberg framhlll, att den
lyftanordning fdr Iaitning och lossl fcireslog, att man skulle utse en suppnya skeptypenvar avgott bd.ttredn den
ning av lidor.
leant bland verkstadsrepresentanterna,
gamla. Det stora bekymretvar emeller- Reg. nr
35: Frirslagsstdllarc:
nr 173 som kuode triida till vid fOrfall fOr
tid platsutrymmeti nuvarandeomkl?idPettertson: Bussning f6r fdrborr- honom eller, di det av andra skel kunnadsrum,som var pi, tok fijr litet. Vid
de tdnkas finnas anledning att fcirning av gdngathllNIzzXl,) i stilombyggnadvore d6rf6r l2impligt att ha
gjutgodshustill Bofors' hydrauliska stlrka eller utbyta nigon lJdamot av
denna sak i SLtanke.
Som t2inkbira lindkommitt6n.
vixel.
ringsitgdrder fd,reslogherr Holmberg
Reg. nr 36: Fcirslagsstdllarc:
_ Ndmnden godk?indeutan ytterligare
nr 41
bl. a. en flptning av fiirmennensoci.,
diskussion
dndringsfdrslagetsamt utBidrklund..:Pastauppsamlare
till lapden kvinnliga personalenstoalettrum
sig enh2illigt som ledamdter av den
Plngmaskln.
till motsattasidan av korridoren. Arnya fdrslagskommitt6n fd,ljande: herr
En sdrskildbeskrivningav de inllmbetarantalethade under &ret d,katmed
H. Sten, herr F. Johanssonoch herr
ett 30-tal man i verkstaden,varfcir det nade fdrslagenhade utaibetatsav f6r- B. Ostrrim med herr B. Stohr som
var nd,dvindigt att stdrre omklddnads- slagskommitt6n. Denna fciredrogs av suppleant.
och toalettrum iordningstdlldes fcir de herr Sten.Samtligafyra fiirslag t&o-D)reAtdr Odqaist uttryckte den fd,rmanliga arbetarna.
menderadesfdr beldning, till vilken
hoppningen, att de vidtagna indringsDirehtdr Odquitt f rF,gade,hur man rekommendation dven dvriga ndmnd- dispositionernaskulle visa
sig ,uru tlll
skulle fdrfara med de gamla skipcn ledamdteranskitsig.
gagn f'& fiirslagsverksamhetensamt
och om en dndring av dem var mrillig
DireAtdr Od.qaistp8pekade,att den stimulera till 6kad aktivitet frin de
att genomfciratill rimlig kostnad.
nuvarandeprocedurenvid behandling anstdlldassida.
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AnstiilI ningsbroschyr.

3) KonttruAtion ocb fi)riilining au
kallfiuhmaskiner.
Civilingenjtir Rune Dettmar hos
Bofors skall, si snartbostadsfrigan
kunnat ordnas,<iverflyttatill UVA
frir att handl?igga och svara fijr
konstruktion och fcirs?iljning av
Bofors-kalIstukmaski
ner.

vad som insamlatsfrin de anstdllda.
De, som ej dnskadedeltaga i insamDirehtiir Odqaist erinrade om den
lingen frin personalens
sida,skulle ha
diskussion,som'tidigare f6rts vid gem<ijlighet att reserverasig. Det upp"Aktiva
nomging av brevkursen
fdrelystes vidare, att LO och TCO samt
tagsndmnder"betrdffande utarbetande
Sveriges Arbetsledarfdrbund flenom
och utgivande av en broschyr om fciresina lokalavdelningarldmna informatagetsfdrhillande och verksamhettill
tioner om denna insamling.Aven staledningfiir nyanstdllda.Fd,ratt bitreda
ten har stort intresse av att ifrlsavavid utformandet av en sidan broschyr
Fcir verkstadensdel imnade men
rande insamling fir &syftad u.lkurt
hade man tenkt tillsetta ett sdrskilt inom den nlrmaste tiden anstd.llaen
och har sisom bidras beslutat ansli
redaktionsutskott,
vari ocks&borde in- ny kontroll- och provningsingenjd,r
ett belopp motsvarandeden summa
gi representanter frir arbetare och med uppgift att svarafdr detaljkontrolsom genomRiksfiireningenkan insamtjinstemdn. Ledamtiternainom nimn- len och provningenavvlra nyahydraulas till den 30 juli t9SS, dock hdgst
da grupper ombadsatt f6resl&l?impliga liska vixlar. Pt grund av arbetsanhop10 rnill. kronor.
ombud, med vilka bolaget kunde pe- ning inom produktionen har tyvdrr
Direkti)r Odquifi framhtill, att bonetreradennafriga. Friljandekandida- kontrollarbetethittills ofta mi.st efterlagsstyrelsen
visserligendnnu ej haft
ter nominerades
fdr uppdraget:
sdttasoch ej kunnat utfiiras sa metofdr arbetargruppen:herr B. Stohr,
diskt och noggrant som erfordras.Dc tillfZille fatta nigot beslut betr. fijrefcir tjdnsteminnen:herr E. Tcirnblom. nya tillverkningarna stdlla ijkade krav tagets bidrag, men han d,nskadefl
pi vir kontrollavdelning,och vi mflste reda pi om de anstdlldavoro villiga
diirfijr i fortsdttningen ha en person att medverkai insamlingen.
Maskinanskaff ningar.
som helt kan fil inrikta sitt arbete oi
Herr Stobr framh6ll, att han fdr
Herr Sten ldmnade en redogdrelse dennasak.
dagen ej kunde yttra sig om arbetarfcir irets nyanskaffningar som i vdrde
personalensinstlllning till denna inuppgick till ca 47O.000:-. De vik- PdbTggnad
for ritkontor.
samling, men han trodde fdr sin del
tigaste maskinerna som anskaffats
Direkttir Odqui:t upplyste att ansri- ej att de skulle stdlla sig awisande.
voro: 1 Herbert 4-spindligborrmaskin,
kan om tillst&nd att fi verkstd.lladenna Man miste dock behandla frlgan plt
1 Micromatic 1-spindlig vertikal hopibyggnad numera erhillits genom ett klubbmcite, vilket f<irst kunde ske
ningsmaskin, I Zbrcjovka vertikalStockholmsstadsbyggnadsnlmnd samt i mitten av januari minad ndsta ir.
frlsmaskin, 1 ASEA jiggborrmaskin,
att arbetena pibdrjats omkring den
Herr Ostriim utlovade, att man frin
1 Cincinnati verktygsslipmaskin,1 koI /r2 1914. Enligt byggnadstillstindet tjdnstemannasidan
skulle behandlasapiersvarv, Max Miiller Elektromatic,
skulle nhmndapibyggnadsarbetenvara ken pi liknande sett samt lovade &ter2 K<ipings snabbsvarvar, 1 Magerle
slutfijrda till r maj 1955.Huvudentre- komma med ndrmare besked. Det
hydr. precisionsslipmaskinjimte en
prendr ir Brdderna NTiklunds Bygg- dverenskomsatt definitivt svar i fridel smd.rremaskiner.En ndrmarebenads AB. med vilken firma kontrakt gan skulle ldmnastill ordfijrandenom
skrivning iiver maskinernasplacering
tecknats.
miijligt f<ire januari m&nadsutging.
och anvdndning i produktionen komNigot yttedigare fijrekom ej, varfdr
pletteradeuppgifterna om maskinpar- Motorklubben.
sammantrddetfd,rklaradesavslutat.
kensmodernisering.
Direktiir Odqaist meddelade,att en
H. Sbg
interimsstyrelsenumera tillsatts fcir att
O r gani sat o r isk a f dr iind.rin gar
behandla de fr8gor som tidigare dis- Wedavenken
inom f6retaget.
kuterats i sambandmed flrdigstdllan\TedaverkensFdretagsnimndsftirsta
Direktdr Odquist meddelade, att det av den nya serviceplatsenf6r de sammantrddefdr iret dgde rum den
den interna organisationenunder se- anstdlldasmotorfordon.Interimsstyrel- 22 februari under ordfdrandeskap av
nastetiden utbyggts med anledning av sen bestod av herrar Abefors, Lund- direktiir SuenLind.
att tillverkningsprogrammet utvidgats gren, Persson och Hikansson. Det
samt UVA:s verksamhet tillfd,rts nya konstituerandesammantrddetvar avtiden. F oregdende mdtes protokoll.
fiirslljningsobjekt. F<irs?iljningsarbetetsettatt hillas inom den nd.rmaste
Vid genomging av fdregitendemijhos UVA var numera organiserat pi
Bidrag till Riksforeningen for
tes protokoll ndmndedirekttir Lind, att
fciljandesdtt:
kr,if t sj u kd om arn as b ekiirn p and e,
meddelandeingitt frin vederb6rande
l) Fdrsrilining aa bLlslipruatkiner,
myndighet, att vir ansijkan om byggDireAtdr
Odsuist
berd,rde
allden
lappingma&iner ocb slipspindlar.
mdnt hIr i landet pigiende insam- nadstillstindfdr den olanerademarkeChef ftjr avdelningendr som hittenteribyggnadenicke kunde upptagas
tills ingenjcir G6sta Fredriksson lingen f6'r kr?iftsjukdomarnasbekdm- till behandlingfcirrin tidigasti augusti
pande
och
omnd.mnde,
att
fr8"n
det
med ingenj6r Bdrje Lardner som
Riksfd,reningenfiirelig en vidjan att ninad.
assistent.Den senarehade eftertritt
ftiretagetoch de anstillda skulle stcidje
Her Gau, som vid diskussionom
ingenjdr Anders Hellstrd,m,vilken
dennainsamling.Vid minga industri- Irendet i Ldnsarbetsndmnden
f8.ttsamldmnat bolagetf<ir att tilltrdda anf<iretaghade man fdljt denne anma- ma besked,frireslog att representanter
nan befattning.
ning. Man rekommenderadeASBA- fcir klubbstyrelserna
och tjdnstemdnnen
2) Forillining at hydraulitha oiixlar. metoden,vilken innebar att varie ar- gemensamtskulle uppvakta herr \fahlCivilingenj6r Kurt Svenningsson betarevid ett avldningstillfZillebidrog berg i Linsarbetsndmndenfdr att fijrvar frln 15/12 nyanst2illdmed med kr. 3:- och varie minadsavlci- srika ptskynda zi.rendetsbehandling i
uppgift att handldggaunder denna nad med kr. 5: - samt att fciretaget nlmnden. DireAtdr Lind samtvckte
rubrik htirandefrisor.
bidrog med ett belopp motsvarandc hnrtill.
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Kamrer Flock f.6rHarade, att inget
hinder f6rellg fiir utbetalning av arbetarnas ldner pi torsdagarnade veckor
dl l6rdagen var helgdag.
*
De gjorda undersiikningarnabetr.
f drbZittringav ventilationsanordningarna i elektrongjuteriethade6nnu ej lett
iill nigon l?implig ldsning av problemet. Ingenjdr Alfheim pipekade, att
den nuvarandepanncentralenej rd&te
till, utan m&stebyggasut.
*
Betr. bostadsbristenhade sammantrZide h&llits med Drltselkammaren i
staden fijr att fE klarhet t ftLgan, var
tomtmarker skulle kunna st?illas till
fiirfogande fdr uppfdrande av egna
bostddertill anstiillda.
*
F6r den planerade lddingsskolan,
som berdknadestaga sin biirjan under
hdsten1955, s6kteman nu efter l[mplig personatt handhautbildningen.
.*
Ingenjdr Lindb meddelade,att man
nu, fcir att fdrslagsstdllareej muntligen
skulle behdva fnmldgga sina fd,rslag
till Fdrslagskommitt6n,hade utarbetat
ett aumrerat formulir med motsvarande numrerad talong, som revs av och
tills fdrslabehdllsav fiirslagsstdllaren
get behandlatt.
*
Herr ArbidrAr anhillan om fiirbltti st&ngring av hdgtalareanldggningen
pressenhade efterkommits.
*
I stlngpressens omklddningsrum
skulle en skiljev2igg uppsdttas mellan
duschrummetoch klddskipen.
*
Fdr att ftirbittra utsugningen vid
ugnarna i pressgjuteriet hade huvar
uppsatts,vilket visat sig vara tillfredsstdllande.
*
Herrar Tboreten och Sten Larttort
hade besiikt A. S. J. i Linkdping fiir
att studera detta ftiretags upplZiggning
av sparpropaganda och fdrslag till
sparpropagandatavloratt uppsittas i de
olika avdelningarnahos osshaderedan
uterbetats.
Konjunktuldget.
Direkti)r Lind konstaterade,att det
allmlnna utrikespolitiska l?iget kinnetecknas av fortsatt spdnning och oro.
Formosa[r ju dagensoroliga punkt pi
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vdrldskartan och stor ovisshet r&der
efter regimfd,rdndringarnai Ryssland
och Frankrike. Metallprish6'jningarna
tala sitt tydliga spr&k om situationen.
Aven priset pl metallen aluminium har
hiijts med \o-12 6re per kg.
av hdgLd"geti USA kdnnetecJcnas
koniunktur och stora fiirvintningar inf6r 1,951. Bilindustrien arbetar fdr
h6gtryck. Under januari i lr tillverkades s&ledes660.000 nya bilar, utgiirande 44 /o mer 6n f6regtende tr.
Sttlverken arbetamed 9O /o kapacitet.
USA:s nationalinkomsthar under &ren
r938-L9r3 v?ixt dubbelt si fort som
Sovjetunionens.Den personligakonsumtionen i USA iir nu, j2imfiirt med
fdre kriget, 40 /o h6gre, i Visteuropa
ll %, i Rysslandoch Polen rlknat
med status quo och i Osttyskland noteras en minskning. USA:s stora ekonomiska. roll fdr vdrldskonjunkturen
har tidigare ofta framhillits. Sedan
1870 har exempelvisnationalprodukten i USA 6kat 16-faldigt. Under
motsvarandeperiod har den i England
'6kat
512 g8nger, i iivriga kontinentala
Europa inkl. europeiska Ryssland
mindre d.n4 glnger samt i den dvriga
delenav vdrldenendast2 g&nger.1870
var vdrdet av Droduktioneni kontinentaleuropa4 gl'ngetsEstort som i USA.
Idag iir det I /o mindre.
Rdknat per invtnare, utgdr nationalorodukten i USA fiir nlrvarande cirka
z.3OO dollat, mot i Sverige och England cirka 1.250 dollar. I Frankrike,
Tyskland och Italien ligga siffrorna
Innu ldgre och i restenav vdrlden uppskattningsvisunder cirka 12) dollar.
Fiirklaringen, till att USA har blivit
en s&dan ekonomisk stormakt, dr ju
framfdr allt de stora investeringarsom
gdras och som i sin tur har kunnat
g6rasgenomst6re sparandedn i andra
delar av vlrlden, men kanske framf6r
allt beroendep& framitanda och konkurrensvilja, en ohlmmad lust hos folk
att tjdna pengar och hdja sin levnadsstandard.
Efter dennaavvikelse,kan i korthet
sdgasom lZigeti Europa, att detta k[nav fortsatt ekonomiskt framnetec-knas
itskridande.England har kunnat uppvisa ett exceptionelltdverskottpe,37O
milj. pund under senastefinans&ret
och frin Tyskland kan notetas,att ddr
nu finnas 92 masugnari drift mot 82
i biirjan av 1954. Prishdjningar och
inflationsrisker [ro emellertid hotande
moln p& himlen.
Ifrlga om l?iget i v8rt land gjorde
direktdr Lind f6rst en tillbakablick oi
&r 1,914.Bruttonationalproduktentlll
marknadspris
utvisari den s. k. fiirsiirjningsbalansen ett belopp p3' 45.LLo
milj., vilket vill s2igaen iikning pt

1.940 milj. eller 5 /o. lmpoften av
varor cif har utgjort p.200 milj., inneblrande en d,kningav L.o4o milj. eller
inne13 /o. Hela fiirsdrjningsbalansen
bdr, att vi haft 3.070 milj. mer att riira
oss med 1954 mot 1953, och att summa tillgingar har varit 54.7L0 milj.
Dessa ha anvints s&, att privata inhemska bruttoinvesteringarhar 6kat
med 9 /o och offentliga med to /o,
vtr export fob med 9 /o, privatkonsumtionen4 och offentliga konsumtionen rned 5 /o.
kan noteras,att
Betr. bytesbalansen
vir import varit 850 milj. st<irre6n vlr
export, vilken tickes av sjdfartsnetto.
Hela resultatet av bytesbalansenhar
blivit ett mindre dverskottp& 15 milj.
Man har stnlt upp en hypotetisk
fiir r9f i L9J4 fus
fdrstirjningsbalans
priser. Enligt densammaskulle brutto
nationaloroduktenkomma att iika med
1.500 ;ilj. och importen med 300
milj. Vid konstantlagerh&llningskulle
vi ha att r6ra oss med en fdrb?ittrad
tillg&ng pE r.4o0 milj., som stledes
bl. a. skullekunnaanvindasfdr dkning
av investeringar och s&vdl privat som
offentlig konsumtion.Denna f6rsdrjningsbalanslider emellertid av den
svagheten,att i densammaicke tagits
h[nsyn till ldnestegringana.Man har
rdknat ut, att f6,r varje procents l6,nestegring 6,karldntagarnassamladeinkomsterefter skatt med 1.7)/2oo mili.
kronor. En ldnestegring av dven m&ttliga proportioner skulle s8ledes helt
sluka den ifthgasattadkningen av nationalprodukten. Vid stegradepriser
fdrdndras ju fiirutsittningen delvis,
men kan iu inte bortsesfrin att vdsentliga ldnedkningar medfdr risk fiir dkad
import och underskott i bytesbalansen
rned stor fara fi& vlr valuta.
Det allmdnna liiget betr. produktion
och sysselsdttninginom landet Ir ju
fortfarande mycket gott. Stort intresse
tilldrager sig nu frigan, vad de investeringsbegrdnsandeEtgirderna komma
att f.L fdr effekt. Fiir verkstadsindustriensdel kan p8visas,att antaletarbetstimmar under sistakvartalet 1954 var
6 /o h6gredn 1953.Under 1954 torde
verkstadsindustrienha dkat sin arbets'Irots
detta
styrkamed 9-10.000 man.
fdreligger fortfarande en brist p3.flera
tusen man. De goda konjunkturerna
fdr produktion och sysselsdttning i
Sverige har ju motsvaratsav liknande
fiirhillanden i andra ldnder. K6nnetecknandedr emellertid,att v&r export
betr. verkstadsorodukter icke kunnat
rdkna med n&gra stdrre prishiijningar
p& grund av konkurrensen frEn utlandet. F<irst llnsre fram kan resultatet
itgdrderav de investeringshlmmande
na bedcimas,Man torde nog giira klokt
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St&ngpressen?ir fullt belagd fram
till juli med kontinuerlig 2-skifts- och
var fjdrde vecka med 3-skiftskdrning.
Fdr denna avdelning vdntasyttedigare
order.
I Pressgjuterietdro samtligamaskiner vil belagda ffi,n 3/2 till 9 minader
f ramilt och kompletteriogsorderkunna
hir vlntas efterhand som behov hos
kunderna fdreligger.
I Kokillgjuteriet ir bel?iggningen
Odertillging och fakturering.
nlgot ojdmn beroendepl att de i man,
Direktdr Lind meddelade ddrefter, som under halva mtnaden fram till
att under tiden r/1,-L2/2
bestdll- andra kvartalet 19J6 [ro sysselsatta
ningarhadeinkommit f& caI,35 milj. med gods till AB Bofors, under melkr. samtatt faktureringen under samma lantiden ej kunna fullt bel?iggasmed
tid var mer dn 25 /o hiigre In fjol&rets kokillgjutning.
Av Smidespressarna
2ir blott 250motsvarande
siffra. Sammadag utgjortons-pressen
iysselsatt
ca 1 m&nad
de ofakturerade summan av inneligfrumilt.
gandeorder ca 9,3 milj. kr.
I Mek. Verkstadenhar verktygssidan
beldggning fram till semestern,men
redan under april m&nad finns plats
Beliiggningen.
atttaga nya verktyg i arbete.
PlaneringschefGu$afusonllmnade
PA bearbetningssidan dr belZiggdirefter en detaljerad redogdrelsef6r
ningen ojdmn med vissa maskingrupbellggningenpi de olika avdelningar- per helt belagda
under lEng tid av Eret
na. I sammandragliid hansredogdrelse men
andra med knappast nlgon besomfdljer.
l?iggning. Fiir dagen kan dock en i
I Aluminiumhandformningeniro av stort sett tillfredsst2illande sysselsdtt12 handformarc 4-5 man sysselsatta ning noteras.
med RM 5 detaljer t. o. m. fd,rstakvartalet 1956 och fijr de iivriga 7 finns
FdrslagsAommittdn.
belZiggningtill fram i maj mtnad.
I maskinformningen dro de 4 TaIngeni6r Lindb rapporterade, att
bormaskinernahelt belaeda t. o. m. Fdrslagskommitt€nvid sitt sammantr?iaugrsti och dlrefter I maskinpar 2/, de den 1.8/2 behandlat 3 inkomna
av m8nadent. o. m. fd'rstakvartalet f6rslag. Av dessa tillstyrktes ett, av
19)5. T'dhlemaskinernadro nlgot ra- 150 T.
lobantson, till beld,ning.Fdrslar-ierandebelagda fram till semestern. qet bestod av att i slZidentill gdts&gen
\Tebacmaskinen lr under inkd'rning flytta hillaren f6r gdtet fr8n fdrut
och dess kapacitet ddrfiir innu ej be- 160 mm till 2t mm frln s&sbladet.
lagd. F. n. finnes order inlagdat. o. m. Prov hade utf6'rts och utfallit till
mars. Sandslingerndr belagd t. o. m. bel&tenhet, dE, fiirslaget innebar en
april.
besparingpl bide arbeteoch material.
I Elektrongjuteriet iro av de 5 handAv de b&da iivriga fdrslagen avbiijformarna 1 man sysselsattmed RM 5 des ett och det andra bordlades.
detaljert. o. m. fd,rstakvartalet 1956.
'dvriga
Om de
4 ej kunna beredasarbete med elektrongodsndr inneliggan- Cancerinsamlingen.
de order dto ffudiga, komma de i beKamrer Floch medd,elade,att fdrehiivlig utstrickning att bellggas med taget erhillit ett upprop frin Riksaluminiumgods.Under nd.rmastehalv- fdreningen fdr kr?iftsjukdomarnas
be&ret tillkommer en viss bel?iggning klmpande.En hdnvlndelsehadegjorts
med prover f6r RM 6, vilka sedan till AB Bofors fdr att utrdna, vilka
kommer att f6ljas av en Innu ej i de- itg?irder man ddr hadevidtagit i ndmntalj planerad serietillverkning.
da fdga. Arbetarna och arbetsledarna
I maskinformningen dto de 2 Tabor- dirstddes hade beslutat sis fd,r att
maskinernabelagdat. o. m. april och b i d r a g am e d k r . 3 : - r e s p .k r . ) : av de 4 Jihlemaskinerna2 t. o. m. maj per man genom avdrag,pi l6n.
och 2 f ram till semestern.En J2ihlemaKamrer Flock fdreslog,att en dylik
skin vdntas bli kontinuerligt belagd insamlingocksi igingsattesvid STedamed gods till BergmansMotorindustri. verken. De tjdnstemin och arbetare,
Skalformningen dr innu Llnder ut- som emellertid ej ville vara med hlrom
veckling och den nya maskinen dnnu kunde inllmna en till uppropscirkullej levererad. 3 man ha hd"t sysselsltt- ret hdrande reservationstalong.Bolaget
ning till mitten av nrai.
skulle vid en insamling bidraga med
i att rdkna med att fd,retagen komma
att hllla tillbaka best?illningarav maskiner och verkstadsprodukter. Risk
fdr att den nu ddande siljarens marknad fd'rbytes i en motsatt utveckling
miste tagas hinsyn till. L?igetdr emellertid labilt och nlgra bestimda prognoser fijr framtiden ?ir det vanskligt
att gdra.

sammabelopp, som inkom frin tjiinstemdnnenoch arbetarna.
Herr Tore lohanssonmeddelade,att
beslut fattats vid Giuteriklubbens irsm6te om fdranstaltandeav en insamIing, men man hade dnnu icke kommit
dverensom tillvZigagingssettet.
Liknande insamling hade enligt hen
Gau ocks| fiirekommit vid Asea, Visteris. Herr Gau fiireslog, att frlgan
diskuteradesndrmaremellan rePresentanter fdr tiinsteminnen och klubbstyrelserna.

Diuersefrd.gor.
Nyhetsutsdndningarnai radion kl.
1..2.30hade p& senastetiden upphiirt
att fd'rmedlastill verkstadenoch gjuterierna, rapporteradeherr Tore lobansson, och anhdll om ett iterupptagande
av dessasindningar, vilket bif6lls av
direktdr Lind.
*
Herr Rolf Norman framfdrde klagomil 6ver bullret i elektronrenseriet
och p&pekade,att ld,fte tidigare erhillits om att en hytt med ljudd?impande
plattor skulle uppfdras i fiirsdkssyfte.
Ingeni1r Alf heim bekr?iftadedetta och
meddelade,att orsakentill drdjsmilet
var att man lnnu icke haft tid att taga
itu med problemet, som emellertid
skulle liisassnarastm6jligt.
I detta sammanhang omndmnde
ingenii)r Lindb, att man vid ASEA i
Stockholmanvlnde sig av ljudisolerande dronskydd,vilket hadevisat sig bra.
Direkt1r Lind f'dreslog, att olika
medel mot bullret skulle prdvas.
*
Vidare pitalade berr Tage lobansson, att utsugningen i renseriet ej var
tillfredsstlillande. Skyddsmaskanvdndes av en del arbetare, men det var
mhnga, som ej funno denna mask
l?implig, di den var hindrande f6r
arbetet.Fr&ganvar enligt ingenji)r Alfheim undet utredning i sdkerhetskominitt6n.
*
Herr Arbjdrk pitalade drag frin
frinstreni stingpressenoch stZilldefrigan,varflr man ej vid byggnadenstillkomst lltit insdttadubbla fiinster.
Ingenjdr Lindh meddelade,att man
pi grund av den starkavdrme, som utveckladesi denna avdelning,hade ansett det vara tillrdckligt med enkla
fdnster.
*
Herr Gau anmdrkte pl rdken frin
apparatenfrir uppv[rmning av deglar
samtp& dammetfr&n sandberedningen
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De inrikesoolitiskafdrhelhndena i
stind, men liget har nu &ter tillspetsats,i det att ett inbijrdeskrig sy- linderna bakom jlirnridln och dA
nes ha utbrutit. Hlr ftireligger en all- frimst i Sovjetunionenfu f. n. mycket
desamma.
svira att beddma.Allt tyder emellertid
varlig oroshdrd, som kan leda till
Betr. den frirra pipekade ingeni1r storpolitiska ftirvecklingar. England pi, att man har att brottas med allvarLjungdell, att, om oljebrdnnarenstdll- har i denna del av Asien stora poli- liga ekonomiskaproblem, frimst till
des in r[tt, det ej behdvdebli nigon tiska och ekonomiskaintressenatl be- fdljd av att de senasteirens produkrcik hdrifrin.
vaka. Den engelska utrikespolitiken tionsprogramej kunnat fdljas.
*
Direktdr Sohlman civersick si till
har ddrfijr pi sistone vidtagit enerfcirhElgiska itgirder fiir att scjkastdrkaden att redog6raftjr de ekonomr-ska
En diskussiontogs upp om \Weda- s. k. SEATO'pakten bide i politiskt landena i de ldnder virt land i detta
verkens fortsatta utbyggnad, varvid och ekonomiskt hinseende. Troligen hdnseendedr mest beroendeav.
bl. a. frhn arbetarna framhdlls de har detta fcirsiik krdnts med viss framI USI intriidde i mitten av 1953 en
ollmpliga lokalernafcir handformning gltng, vafigenom nigon form av stabikonjunkturavmattning,som yttradesig
alumlnlufil.
lisering mlhdnda kan vdntas intt[da. i minskadoroduktion och cikadarbetsFrigetecknet1r Indien, som glrna vill
l6shet. Industriproduktionen i detta
Direktiir Lind neddelade, att fiiregi
sin egenveg, men som dock ?irbide land siiink fr&n mitten av 1953 tlll
tagsledningenvat vdl medvetenhdrom
oolitiskt och ekonomiskt beroende av samma tld 1954 med cirka Lo
och att lokalfrigorna civerhuvudtaget
/o och
EngIand.
n&ddeen toppsiffra pi
arbetsldsheten
pi Nfedaverkenvoro fciremil ftir nogI Arabstaternadt laget f. n. labilt.
5 miljoner motsvarande6ver 5 /o.
gtanna utredningar. Svirigheten var
Nya
tvistefrd,nhar uppstitt till de gam- Detta lige har under slutet av Lr L954
framtida
de
emellertid att beddma
la mellan Arabstaternaoch Israel. Mel- och under innevarande&r dndrats rdtt
konjunkturerna och beldggningen.
lan Egyptenoch Irak har vissdissonans markant i positiv riktning. Silunda
I dettasammanhangplpekadedirek- uppstatt. Det senarelandet har slutit tycks cirka h?ilften av produktionstdr Lind., hur de st?indigtomvdxlande en patt med Turkiet, till vilken dven minskningen ha inhdmtats och arbetstypernaav flygmotorermedfijrde stora Pakistan kan tdnkas ansluta sig och l<ishetenhar minskat till en bra bit
fcirindringar i behovetav elektrongjut- mdjligen iven Persien.Den s. k. arab- under 3 miljoner. Stilindustrio, som
gods. Ftireta$etskaraktir av bestill- ligan med Egypteni spetsenser nu ut ett tag arbetademed endast65 iL70
%
ningsgjuteri gjorde det vanskligt att att helt falla samman. Egypten sdker av full kapacitet, ir nu uppe i 90
%
sidlla nigra sdkra framtidsprognoser. nu sluta samman fiAgra ^v de mindre och visar tecken till fortsatt uppging.
i ett fdrbund, som en viss Bilindustrin har 6kat vildsamt och
arabstaterna
mot
fiirutnimnda pakt.
motvikt
Filmforeuisning,
man dr faktiskt orolig fiir att expanLZigeti hela denna del av vdrlden sionen varit v[l kraftig och att ett bakEn amerikanskfilm om pressgjut- ir sidant att det kan komma att leda
slag kan befaras. Produktionen av
ning visades.Deltagarnafingo ocksi se till mycket allvarliga konflikter.
bilar torde i ir komma att ligga 25 ;4a
film om stdrtlopp pl skidor samt en
I Eurooa ir den helt dominerande 6ver fjol8rets. Det ir fullkomligt fanfilm fr&n Venedig.
frigan den betr. de s. k. Parisavtalen, tastiskasiffror det gdller. Man riknar
Sammantrldet fdrklarades direfter som nu ser ut att bli ratificerade.Pa- ndmligen med, att tillverka drygt 8,3
risavtalenavserfyra saker:iterstdllan- milioner bilar under innevarandeir.
avslutat.
R. ly.
det av Vdsttysklandssuvetinitet, dess
Trots denna markanta uppging i
upptagande i Atlantorganisationen, den ekonomiskaaktiviteten dr Driserna
dess militira upprustning och <iver- i USA stabilaoch Ievnadsstandarden
Nobelkrut
enskommelsen
om Saarlinderna.Detta tycks stadigt stiga. Det dr dock icke
Den L4. 3. hitll Nobelkruts Ftirehar fdranlett minga och hirda diskus- alla ekonomer, som anld'ggeten optitagsndmndsitt fdrsta sammantrlde fiir
sioner i s8vdl det vdsttyskasom i det mistisk syn pi utvecklingen.Det finns
fuet. Direhtdr Soblman fungerade som
franska parlamentet.Man har dock de, som tror att ett ekonomisktbakslag
vanligt som ordftirande.
anledning tro att b&daldndernainom d.r att vd:nta,dock icke p& lingt niir av
en snar framtid kommer att ratificera den storleksordning som intrdffade
Konjunkturiiaersikt.
f6rslagen och di civriga berd,rdamak- 1912.
Pi sedvanligtmedryckandesltt ldm- ter redan har godklnt dem kan man
Aven England hade under f6rra iret
nadedirektrjr Sohhnan en konjunktur- vdnta ett ikrafttrddandeganskasnart.
goda
konjunkturer. Den industriella
civersikt och borjade de med en Konsekvenserna hltav ir svira att
1A,g6 7a dver den fijr
produktionen
snabbskiss6ver det aktuella politiska civerblicka. Politiskt rlknar man med
1953. Sivil import som export dkaet
att det, trots allt, kommer att betyda
liiget.
de, sdrskilt den fcirra med &tfdliande
Han konstateradeatt nigon stdrre en viss grad av avsplnning. Upprustavtappning av valutafonden. Vissa inningen
kommer
att
stora
ekoleget
betyda
utrikespolitiska
avspdnningi det
flatoriska tendenserhar gjort sig g?ilknappast intrlffat under de senaste nomiska plfrestningar fcir Viisttysklande och fd,r att mcita dessahat man
minaderna. Snararekanske man kan Iand, men man tror att, med hjllp av
bl. a. tvi ghngerhcijt diskontot,vilket
vaoenleveranser
fr&n
USA
och
de
Fjdrran
sdga att den dkat. Ld,get i
dr en naturlig vagatt gi fd,r att dimpa
nu fdrsvinner,
Ostern d.r allt fortfarande kritiskt, ockupationskostnaderna
Aven andra itgdrder har
inflation.
dven om Formosa-konflikten n&got man skall klara situationenutan sdnkvidtagits. Nigra importhindrande it"Nationalistning
av
Pi
ldngte
levnadsstandarden.
dimoats i och med att
girder har dock icke gjorts, vilket ur
Kini" utrymt de mest kritiska kust- sikt kan tdnkasatt ianspriktagandetav
svensksynpunktZirgliidjande.
riarna. USA bevakar med all energi den tyska industrin f6r upprustningen
I Vhsttyskland. fortsdtter industrivlldatt
att
den
betyda,
sina intresseni denna del av vdrlden. kan komma
I Indokina kunde under sensomma- sammakonkurrensenkommer att dem- produktionenatt stiga. Frln 1953 till
r9t4 stegden med rr /p. En vildsam
ren 1954 registrerasett vapenstille- pas nigot.
och f6rhtirde sig, hutuvida dei ej
skulle vara l[mpligt att llta bygga in
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exportoffensiv bedrives, icke alltid av
helt sund natur. I Sverige utsdttes vi
fdr en dumpningpolitik frln den tyska
textilindustrin, som gjort oss mycken
skada. Detta har varit fciremil fdr
diskussioneroch man f&r hoppas att
dessaskall leda till att ett bdttre f6,rh&llandeblir r&dande.Sverige Lr ju
Vdsttysklandsstcjrstakund i Europa.
Vdsttysklandfortsdtter sin frilistning
och den dr nu uppe i 90 % av totalimporten. Vissa ldttnader har under
senastehalviret genomfdrtsbetr. den
svenskaexporten till Viisttyskland.
1 FranLrike har utvecklingen gitt i
positiv riktning, men sivdl de ekonomiska som de politiska frirhi.llandena
dr fortfarande mycket vanskliga och
instabila.
Gentemot de nord,itka liinderna har
virt land ett betydande exportciverskott, sdrskilt di betr. Norge, men
dven Danmark.
Danmark har rikat in i en mycket
allvailig ekonomisk kris, som f6,rvdrrats avsevirt under sista tiden. Valutareservendr i bottenlige. Anledningarna hdrtill dr flera. Danmark h.rju fdrst
och frlmst ett iordbruksland och huvudexporten utgciresav jorcibruksprodukter. Nu har jordbruksndringen i
flera llnder, som tidigare varit stora
avndmare av danska produkter, utvecklatsoch flera tidigare nddlidande
id.nderhar blivit sjiilvf<irscirjande.Den
danska exporten har blivit lidande
hIrav. Indust riella rLvarct finnas praktiskt taget icke, varfcir man dr hinvisadtill import av sidanavaror. Detta
har i hcig grad verkat nedbrytandepi
den danska ekonomin. Regeringen
friresl&r nu allehanda drastiskamotitgdrder i form av importavgifter, konsumtionsskatteretc. Huruvida situationen pe detta sdtt skall kunna klaras ir
svirfatt nu fcirutse.I varje fall betyder
det ett avbrdck i handelsutbytet med
Danmark.
Aven i Norge befararman en vjss
inflation, till fitljd av kraftigt 6kad
import. Samtidigt har bide investeringar och konsumtion dkat. Man har
i Norge pi r2itt tidigt stadium sitkt fe
fcirh&llandenaunder kontroll. Liksom
i England har man hdjt rdntan, men
man har dven' infdrt investeringsskatt
bland annat for fafiyg, samt bilaccis.
Handelsfcirbindelserna
med de stora
sydamerikanskastaternaArgentina och
Brasilien dr besvirliga. Ffitn Brasilien
importerar vi kaffe, men den brasilianska ekonomin dr sidan, att det dr
svirt att fi" igi,ng ett jimnt handelsutbyte med detta land, vilket dr beklagligt, di det i detta stora land finnesgoda mdjligheterf6r svenskavaror

om bara betalningsmedel
funnes. Fdrh&llandet i Argentina ir likartat. Vi
kd,peribland hudar d?irifrin. Med de
iiviiga staterna i Sydamerikadr handelsfcirbindelsernanigot bittre.
I Suerige har under det ftjrflutna
iret ndringslivet varit rglativt gynnsamt. Industriproduktionen tikade i
genomsnitt 4 /o och bruttonationalproduktionen,d. v. s. den totala produktionen ay yator och tjdnster, med
5 /o, vilket Lr mera, dn vad som varit
normalt under efterkrigsireni genomsnitt. Prisllget var praktiskt taget stabilt, savalpartiprisindexsom konsumtionsprisindexlig i det ndrmastestilla
under hela iret. Sysselsdttningenvar
god med en dragning mot dverfull
sysselslttningunder senare delen av
iret. Brist pi. kvalificerad arbetskraft
har fdrelegat pL flen h&ll och rdrligheten pi arbetsmarknadenhar visat en
mindre <ikning.
Investeringsverksamheten
cikadekraf tigt under iret eller med hela 9 /a om
man sammanslir bide den offentliga
och den privata. Den privata investeringen 6kade med 9 %, den kommunala med 13 /o och den statliga med
7 7a. Som jdmfiirelsekan ndmnasatt
cikningenav den privata investeringen
frln I95L till 1954 utgjorde I5 %,
medan den statliga och den kommunala under samma tid iikade med
5O %. Kreditvolymensteg kraftigt
under ir I9)4 som en f<ilid av de 6kade investeringarna
och den cikadeimporten icke minst av bilar. Bilimporten
belcipte sig till ett lika stort belopp
som hela byggnadsverksamheten
under
iret.
Utrikeshandelnstegvdsentligtf<irra
iret. Silunda cikade importen med
nd:ra 13 % och exporten med cirka
7 /o. Totalt resulterade vir utrikeshandel i ett underskott pi cirka 100
miljoner, vilket ogynnsamtpiverkade
v&r valutareserv.
Valutareserven
berdknas i dagenslage racka till en import
av nuvarandeomfattning under cirka
3 minader, vilket Ir blott hdlften av
vad den borde vara, fcir att vi skulle
kunna klara normala pifrestningar vid
en vikandekonjunktur.
Hur ter sig d& konjunkturutsikterna
fdr den ndrmasteframtiden? Med vanlig reservationfrir ofdrutseddahd.ndelserkan man mihdnda viga fiiljande
uttalanden: Utgiende frin den relativt optimistiskabedrimningenav konjunkturerna i USA och Vdsteuropa,
som hdr gjorts, synesvi kunna rikna
med fortsatt god efterfrigan pi trd,
papper och massa.Fcir trivaror gdller
att en kvantitet motsvarandeungefdr
halva 1954 8.rsexporterandekvantitet

redan ir placerad.Fiir papperddremot
miste rdknas med en n6.gotligre exportmdngd dn 1954, vilket dock berdknas bli komDenseratav cikad hemmakonsumtion.Produktionenav massa
berlknas dka nigot och exportenvidmakthillas. Jdrnmalmsexporten gick
under fdrra iret ned nigot, vilken
nedgnng man riknar med att kunna
itervinna i fu p3"grund av den dkade
stilproduktionen i Vdsteuropa. Fdr
jirn och st8.lberd.knasungefdr samma
siffror som fcirra iret. Efterfrigan pi
vira verkstadsprodukter ir god och
kanskeman kan rd.knamed en viss begrdnsaddkning av exporten.
Detta dr sett pi kort sikt och under
fdrutslttning att kronvlrdet kan bibehillas och prisernah&llas.
P&ldngre sikt dr kanskebilden ej si
Ijus, som hdr skisserats,
ty h2irkommer
den successivtcikadekonkurrensen in.
Denna tikar undan fdr undan, icke endast vad priser betrdffar utan even som dr minst lika viktigt -- dt det
gdller kvaliteten.Svenskavaror har ju
alltid haft namn om sig att i ffitga om
kvalitet vara iiverligsna. Nu har man
emellertid pi minga h&ll kommit fram
till kvaliteter som i manga avseenden
kan konkurrera med v8.r. Utomlands
gir man in f<ir l&nga serier, vilket
medfdr fdrdelar och man gir dven in
fcir hiigre grad av manufakturering.
Skall vi kunna vara med i konkurrensen, miste vi fcirsiika att hilla takten
lven pi detta omride. Ett allvadigt
hinder i vir utrikeshandel dr ocks8.de
handelspolitiska fdrhillanden, som
bromsarupp her och var. Vissedigen
har frilistningen dkat, vilket dr ett gott
tecken, men tyvd.rr har flera av vlra
stora kunder infiirt importbegrinsande hdga tullar, vilket hirt trdffat den
svenskaexporten sdrskilt av stil- och
verkstadsprodukter.FrEn svensk och
andra ligtulliinders sida har man energiskt fdrstikt f3. iindring i dessafcirhillanden, vilket dock ei iir l?itt. I
Sverigeligger tullskyddeti genomsnitt
p2,6 % och i England, Frankrike och
Vdsttysklandpe 14 n n ,%.
Trots den mindre dkning av exporten (cirka 2 ,/a) som berd.knasfijr
innevarande ir, fiirutses - pi grund
av dnnu mera dkad import - ett underskott p5, 1 miljard-kronor, vilket
dock till stor del berdknaskompenseras av sid,fart etc. Ett underskott i
betalningsbalansen
pe bortet 100 miljoner kronor ir dock att vdnta, d. v. s.
ungefir samma som fdregiende ir.
Detta dr allvarligt, dL vlra mariginaler
ej till&ta f<ir stora pifrestningar.
H2ir gjorda antagandenhar baserats
p5. en ofdrdndrad prisniv& och kron-
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viirde.M<ijlighetenatt bibeh&lladenna
ir beroendeav ilera faktorer. Ett litet
rikneexperiment kan belysa frigan.
Inkomstnivin i landet p8verkar i hdg
grad efterfrigan. Vad rdknar man nu
rned att efterfrigetillskottet i ir kan
r<ira sig om ? Vi kan tlnka oss, att vi
i ir flrr en inkomststegring pi cirka
7 %. |dessa 7 /o skulle di ligga den
avtalsmdssigaldnestegringen, den ldneglidning som fcirekom fiirra iret och
en viss tenkt glidning detta ir. Detta
betyder en total inkomstdkning av
cirka 1.600miljoner kronor. Man brukar rdkna med att varje procents inkomstdkning betyder en 6kad import
pi drygt I O0 miljoner kronor. Man
skulle di komma till att importiikningen i &r skulle uppgi till 700 i 800
rniljoner kronor. Vid ofijrindrade inkomstfdrhillanden rdknar man med
ett underskott pi cirka L00 miljoner
kronor och hdr skulle alltsi tillkomma
yttedigare 700 e 800 miljoner, vilket
dr en mycket allvailig aspekt. Hiirtill
kommer att investeringarna berdknas
stiga med omkring 3% %. Aven detta
verkar i sammariktning. Vad finns di
att g6n fcjr att motverka de allvarliga
konsekvensernaav detta? Ett medel ir
rtirlig rdnta. Ett annat medei dr &tgdrder som direkt bromsar investeringar
och man har ju infdrt en investeringsavgift pi L2 /a f6r jordbruk, fastigheter och r6relse,varjimte byggnadsrestriktionerna skdrpts. Vidare har en
s?irskildinvesteringsavgiftpE to /o
fijr bilar infcirts. Fr&gan[r vdl den om
dessaitgdrder iir tillfyllest. Den frigan d't svir att besvara,men det fdrefaller som om finansminrstern icke
skulle vara allt fdr optimistisk och det
skulle ej fdrv&na, om det kommer itserder av fiir individen vida mera
otrevlig natur ln de redan vidtagna.
Man fir vdl hoppas, att det skall
lyckas att bemlstra situationen. Skulle
det till fi,ga. pF,allt komma en inflationsvig utifrin skulle vi komma i ett
mycket allvarligt liige.

God efterfrlgan rlder pL vlra ciuila
produkter, men prisernaiir diliga. Vi
har dock lyckats pressaned omkostnaderna och det ekonomiskaresultatet
f6r Lr 1954 var bdttre an f'dr fu 1953.
Ammu ni t i onsaud eln in g en,Siiby : Man
hade hdr rlknat med en minskoing av
oroduktionen i slutet av iret. GlddJandenog ser det nu ut som om vissa
r-rnderdiskussionvarande order skulle
gi i lis, vilket skulle betyda att vi
slipper att minska.
I RA fl,r man dock vara beredd pE
en viss nedging under senaredelen av
lret.
Herr Hantton framforde ndmndens
tack fijr den klargdrandeoch intressanta redogcirelsen.

tankbitar till Otterbiicken.vilket inneber ett fdrbilligande.
Bergtkydd:rum nr 9 dr i mycket
d&ligt ski& och praktiskt taget oanvdndbart. Anslag har beviljats ftir
upprustning. Skyddsrumsanldggningen
berdres ej av den nyligen inf<irda investeringsavgiften.
I NZN p&gir de lingtidsplanerade
rationaliseringsarbetena
med bl. a. fdrsijk med ny typ av fiirkokningskar
samt ny utrustning i holldndarhuset.
I F 16 hlller man pi att gi dver
fr&n nitreringsperit till fcirestringsperit
och anordninga.rna f'6r rivarutillfd,rseln fdrbdttras. Arbetet berdknasvara
klart inom en snar framtid.
PersonalhusetA 21 i ngl-krutbruket
avsestillbyggas med en matsal.

NCC 14, som dr ett av de fL l<,rarvarande torkhusen av ttd., avses omlngenjdr Dalin ld'mnadeen redogcibygg^.
relse fcir nyanldggningar,stdrre repaEtt lagerhus fcir nitroguanidin skall
rationer m. m. till vilka anslag bevilbyggas i B-aadeluingen.
jats fdr tu L955.
ZU 1. Skyddsvallarnaskall utiikas,
Ingenjiir Dal6n biirjade med att
vilket 6ven medfdr ritt dvrbar ommeddela de st6rre objekten, vilka
Hggning av spirsystemet.
fordrar styrelsens medgivande och
Fiir den grupp av kostnader,som er
omndmndedA bl. a. fiiljande:
att hdnfdra till ldpande reparationer,
Z 21. Skjtt- och brdnnlaboratorium moderniseringaro. d. och som bolagsav sammatyp som det redan befintliga ledningen har att ta stdllning till, tilloch ddr mindre sprdngningar kan gii- ldmpas sedan ett par Lr ett budgetras under betryggandeformer.
system, ftjr vilket tidigare redogjorts
NC 2. En fiirtringningspress av i nimnden.
1955 i.rs inuesteringar.

ungefdr sammatyp som den i lackullsavdelningen skall installeras i en tillbyggnad.Presseni lackullsavdelningen
dr av fransk tillverkning, medan ifrigavarandeir av svensk.Mellan NC 1
och NC 2 skall en transportrir byggas.
Vinsten med den nya pressenblir, att
sprititgingen minskar till ungefbr
hiilften av nuvarande, varjdmte viss
besparing av arbetskraft uppstir.

De viktigaste av de beviljade objekten ir fdljande:

NVA, RA. I RA 2 och RA 3 planeras luftkonditioneringsanldggningar.
Dessa, som infdras av s2ikerhet-och
kvalitetsskdl, avser icke endast fuktning av luften utan dven avfuktning.
Pi vintern iir ju luftfuktigheten mycket lig och pi sommaren hdg. Det
har konstaterats,att en hel del av de
O 4. En genomgripandeombyggnad besvddigheter man haft med tdndriir
skall hiir utfdras. Man avser hd.rmed etc. Etminstonedelvis f<irskriversig till
{L en jd'mnareprodukt. I anslutning fukthalten i de pyrotekniska satserna
Herr ordfiiranden redogjordesedan hdrtill kommer en kontinuedig centri- och fdr aIt fiAa bot mot detta inftires
luftkonditionering.
fug att installeras i en tillbyggnad.
fdr liiget fcir Nobelkruts del:
Vidare skall anskaffasen del instruSlvtil ngl-krut som nc-krut beriknas
I F 29 b p3,g8,rombyggnad och inmentutrustning
samt ett l-isst antal
kunna kdras med inneliggande och stallation av en kristalliseringsapparat.
vdntadeorder i nuvarandeutstrdckning Arbetet hirmed torde vara klart om lock fiir tindskruvslidor, det sistnlmnda efter framstdllning. frin skyddsi ir och st<irstadelen av nista ir.
nigra veckor.
kommitt€n.
F6r trotyl ricker bestillningarna fdr
A 8. Ett nytt personalhusi nc-krutNVA, Snby. I TU 1 skall tvi av
drift en bit in pi 1956.
bruket planeras. Personalhusetkomsmdltgrytorna fdrses med luftomrdrFor hexogen fiireligger stora order. mer att ligga ddt PHtskiulet NC 4
ning i stdllet fcir nuvarande omrcirPh spriingd.eg och dynamit linnes ligger. Flyttning av detta p&gir till i
ningssystem.I 'fiJ 2, TU 9 och NU
ndrheten
av
10,
varigenom
en
NC
god orderstock.F. n. rider brist p&
B-10 skall en ny typ av cykloner intransportbesparing
uppnis.
pentyl, varfiir dynamit kiires. Si smiftjras. Denna nya typ berdknasvara s3.
ningom kommer man att viixla till
I Otterbdcken planeras anllggande bn, att man riiknar med att installaspr?ingdeg.
av en lagertank fcir importerade rtvationen skall betalasig p3,2 d 3 lr. Som
PentyI st u bin gtr normalt.
ror, varigenomman kan ta frakter med ett led i den av sprdng[mnesinspektd-
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a
ren pibjudna kampanjenmot att ovidkommande fciremil finnas i fabrikslokalerna, kommer nlgra fllvaringsskjul
att byggas.I TU 11 skall inom befintlig byggnadskroppvissa d.ndringarutfriras. En sirskild verktygsingenjiir
skall placeras ddr. Avdelningen har
vuxit ut och har blivit s& vidlyftig, att
nuvarandefcirmannenicke ensamkan
skcitaden rationellt.
I knallkvicksilveravdelningenskall
fdnstren borttagassom en sikerhetsitgZird. I TU 4 skall en befuktningsanliiggning liknande den i RA byggas.
Experimentavdelningbn
har fitt anslag
till en del instrument samt Dneumatiska konstruktionselement.

si att mobilkranen skall kunna lyfta
grytorna 6nda in i lokalen.

hoppades,att man inte inom civersktdlig tid skulle behcivat?inkap& vare sig
miiitdra
eller civila fiirsvarsanstalter.
NB. Anslag f6r en del nyanskaffvi vet si blev inte den
Men
som
ningar har erhillits. Bl. a. till en
eldriven bockningsmaskin fdr grdvre tcirnrosasdmnens& ling. Redan 1949
armeringsjdrn,transportabelbyggnads- hade det viirldspolitiska ldget skiirpts
hiss, frei.smaskin
i NB p1, nya trans- p& sidant sett, att de statliga myndigportvagnar och en baklastare fcjr heterna pabjird eo reorganisation av
transportavdelningen.
I G 9 skall in- civilfdrsvaret, som luftskyddet samstalleraskulsotning av sammatyp som tidigt omdciptestill. Den gamla ceni G 4, vaigenom stor besparing upp- tnla rayndigheten luftskyddsinspeknis. El. varmvattenberedning
installe- tionen fcirstdrktesoch ombildades till
ras i de oersonalhussom anvindas ett sjdlvstdndigtdmbetsverk,Civilfdrsom i fcirstahand fick
under seme'stern,
di hngandr avstingd. svarsstvrelsen.
Broarna <iver Timsdlven skall ftirses taga itu med att utarbeta nya bestdmmed halkskydd. Anslag har dven be- melseroch tekniskanorlner fdr skyddsviljats till viss utrustning i skydds- rum etc. med hdnsyn tagen till nytillkomna stridsmedel, flygplanens hdgre
I NVF planeras en ytterligare ut- rummen.
Fcirutom h[r upprdknat avsesen hel hastighet etc.
vidgning av formalintillverkningen i
Fcir Nobelkruts vidkommande innedel
mindre nyinkdp, indringar och
avsikt att iika kaoacitetensom nu icke
bar
den nva aktiviteten i fcirsta hand
kompletteringar
att
utfciras.
rdcker till. Blandning, siktning och
att verkskyddsplanenhelt omarbetades,
packning av kloramin skall rationaliDirehtor Sobhnan tackade fiir den behovet av skyddsrum, materiel och
seras.
intressanta redogdrelsen,vilken kom- aktiv personal civersigs. Nlr denna
NVK, Nitroglycerinkrut. En tryck- menterades.Totalt betyder dessain- planering var fdrdig pi papperet,villuftledning bygges till BZ fr8n det vesteringar en kostnad av dryga 3 ket redan det krdvde mycket av bide
centrala nitet f6r att ersetta tidigare miljoner kronor. De nyligen av stats- tid och arbetepi m&ngahdnder, visade
system med lokala kompressorer. makternabestlmda investeringsbegrdn- det sig att genomfcirandetskulle kosta
Skdrmtak i likhet med dern som nu sande itgirderna gdr, att man fir lov bolagetett beloppav storleksordningen
finnas vid valsverksldngani BZ skall att ytteriigare granska investeringspla- z/a miljon kronor.
nerna. Frir en del av de beslutade
byggasdver ing&ngarnai B-ldngan.
Bolagsledningen konstaterade, att
objekten miste man rd,kna med att allt detta bide med hdnsyn till det riI Nc-krutbruAet planens en hiss i
byggnadstillstind ej kan erhlllas. Man dande ekonomiskaldget och svirigheblandningshusetNC 11. Pressnr 2 i
kan nog rdkna med att lndringar och terna med byggnadstillstind, inte kunNC ) skall dndras och kompletteras.
reparationer i driftsrationaliserande de komma till utf6rande pi en ging.
Presskannornas
diamcterskalf dkas.nv
sylte fer khr prioritet. Fdr personal- Det bestdmdes,att vi, om ingenting
vindningsapparatoch pneumatiskskdihuset i nc-krutbruket foreligger redan kom eriellan, skulle sikta pi en femmaskin installeras,varigenonrman bebyggnadstillstind och detta bygg. &rsplan.
rdknar att kapaciteten skall 6ka med
Jag skall hir i korta dng tala
kommer ej att stoppas.Fcjr t. ex. tillvad
om
den innebdr och hur lingt vi
ctka2O /o.
byggnaden av A 2I ddremot kommer har kommit.
NZN. Utom fd,rut nd.mnda om- byggnadstillstind sZikerligenej att erDe hdga flyghastigheter soln nu
byggnaderskall vissavirmebesparande hlllas. Aven en del andra sakerkomfcirefinnas,gdr att man miste rdkna
itgdrder vidtagasi R 1
R 2. Bl. a. mer nog att fi uppskjutas.Meningen
med en utrymningsvig av hogst 200 m
skall man forscika flltrera den fr&n med restriktionernadr ju den, att man
eller i nrjdfall 250 m. Detta jlmte
R t utgiende varfiia luften och blisa skall scikanedbringa investeringsvolyuppkomna nya avdelningarhar gjort,
in den i R 2. I S 5 skall cisternnr 2 men. De direkta rationaliseringshtgaratt skyddsrumsbehoveti stor utstrlckfrirsesmed mekaniskomrdrning i likderna kommer dock att utfciras liksom
ning fdr[ndrats. En del skyddsrumhar
het med den som tidiqare finnes i
en del annat.
ddrfdr slopats och nya har kommit
cisternnr 1.
till. Ingenjdr Dal6n visadedessasldge
NVT. I nitreringen skall installeras V erkskyd.det.
p& en karta. De skyddsrum, som sloen ny typ av separator,vilken berdknas
pats ir i huvudsakenklaresidana, t. ex.
.var
Verkskyddet vid Nobelkrut
medfciralugnare drift och stdrre tryggbetongrcirsskyddsrum.Nya skyddsrum
het. Pi nitrerapparatnr t har kyiytan fciremil fcir en redogdrelse llmnad
har byggts dels i kiillare till magasinsvisat sig van for liten, varf<ir en stdrre av verkskyddschefeningenjdr Daldn, hus och dels fristiende. En del itersom bl. a. yttrade:
slinga skall anskaffas.I T 32 har olIstir att gdra innan hela skyddsrumsgenheteruppstett vid kraftavbrott i det
Efter krigsslutetl)45, ndr alla f.6r planen ir realiserad.Bergskyddsrumatt fidkten stannat,vilket gjort att gas- svars- och beredskapsitgdrdermed met under girden, som pi grund av
bildningen i T 3I blivit hcigstbesvii- klang och jubel hlingdesat sidan, a\'- dilig bergbeskaffenhet blivit ndstan
rande. Fldkten skall frirses med bat- blistes helt naturligt ocksl civilfdrsva- oanvdndbart, skall fcirstirkas. Detta.
teri, som vid kraftavbrott kopplas till.
ret eller luftskyddet,som det kallades skyddsrumhar speciellbetydelse,dirI T 5 skall kolonn NT 18 fcirsesmed pl den tiden. I Nobelkrut plockades fdr att det kommer att yua uppsamny destillationsblS.sa
och flera regula- rndrklZiggningsanordningarna
ner,verk- lingsplats frir skadade,som man m&stc
torer uppslttas i kristalliseringsavdel- tyg och materiel,som kunde anvindas rd.knamed att kunna ge en fiirsta beningen. Pa destillationskolonnerna till annat, togs in i fcirridet fdr att i handling tills de transporterasvidare.
skall en automatisk avstdngningsan- vanlig ordning fiirbrukas, viss utrustI materiel finnes fdljande: brandordning installeras.En stcirredppning ning s&somfiltar m. m. sklnktes bort skyddet har tvi bilar och fem bogseri ijstra fasadenpi T 14 skall upptagas, till Finland och andra hell. Alla
bara motorsprutor, varav tre dr pla?

I

It

I
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ccrade i betongskyddpi olika hill i
fabriken, samt cirka 15.000 meter
slang, varjdmte branddarnmar och
brandposterfinns utspridda ijver hela
omridet. Fiir m6rkliiggningen,som ir
flrdigplanerad, finnes masoniti lager.
Gasmaskerfinnes fcir all aktiv oersonal. Den passiva personalenerheller
gasmaskerfrin civilfdrsvaret i Karlskoga. I samtliga skyddsrum finnes
luftrenare, fcjrvarade i kviivgasfyllda
lidor. Sjukvirden fdrfogar bl. a. civer
tre ambulansslipvagnar och tolv st.
birkirror.
Observations-och fdrbindelsetjdnsten, som d.r en mycket viktig gren av
verkskyddet, har observationsplatseri
och utanfdr fabriksomridet, vilka har
telefonftirbindelse med verkskyddscentralen som dven har sidan fdrbindelsemed flertalet skyddsrum.Det It
iven meningen att upprdtta kortvigsfdrbindelse.Transportavdelningen
har
sidan anldggning fcir dirigering av
fordonen och denna kan lltt tas i
ansprik frir verkskyddetvid behov.
Fdr alarmering finnes ett tiotal yttre
tyfoner, varjdmte inre tyfoner finnas
i en del bullersammalokaler.
Tekniska tjlnsten skall anvdnda
vanliga verktyg och redskap. En god
fdrstlrkning har d2irvid erhillits i den
stora mobilkranen.
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Betr. personal ndmnde ingenjcir F or.rlagskomnzittin,
Dal6n. att all aktiv oersonalnu ir inOueringenil)rLind.qui:t ldmnadeen
skriven.Storlekenav dennadr ungefir
rapport
fr&n Frirslrgskommitt6n, av
densammasom vid Bofors, d. v. s.
vilken
framgick
att fyra {orslag in640 man, uppdelade i brandtjdnst,
Tre av dessafcirordadestill
teknisktjdnst,sjukvirdstjdnst,observa- lzi.mnats.
tions- och fcirbindelsetjZinst,
ordnings- bel6ning och det fjiirde hade bordlagts fcir ndrmareutredning. Se vidare
tjdnst och socialtjinst.
under "Fiirslagsverksamheten"i ndsta
Utbildningen har under senaste&ret nr
av dennatidning.
bedrivits energiskt betr. brand- och
observations- och fdrbindelsetjZinst. Herr Hagberg anfdrde, att bel6Ndrmast fiirestir utbildning i sjuk- ningen av fdrslagetbetr. glasningsfdrvirds- och teknisk tjdnst. Betr. gas- farande i ktutvalsverket tydde pi, att
det hiir till?impadebeldningssystemet
skvddet av'vaktasnva direktiv frin
icke ir lyckligt. lfrlgavannde fiirslag
Civilf rirsvarsstyrelsen.
ldr
enligt berdkningar betyda en kostDe aktiva avdelningarnaar fordelanadsbesparing
pL flera tusen kronor
de <iverhela fabriksomridet.
per i1. Det system med engingsbeldDirektdr Soblman uttalade ndmn- ning, som hdr fdrekommer,bdr uppdenstack fcir redogcirelsen.
tagastill fiirnyad priivning.
DireAttir Sohlman meddelade, att
denna frlga vid Bofors Fciretagsndmnds sista sammantrddevarit fcireFondemission.
mil fdr ingiende diskussion. Man
Pi begdran av arbetarledamciterna
hade dir uttalat sig fcir en utredning
ldmnadedireh,tdrSohlmanen upplyssamt pipekat att Arbetsgivarefdrning betr. den av bolaget planerade eningen sciker komma
frum till ett
nyemissionensamt meddelade,att en system,
som skulle kunna rekommendetaljerad redogdrelse kommer att deras s8.somenhetligt. Direktdr
Sohlldmnasvid det ndmndsammantride,
di
man ansig det l?impligt att awakt^
bokslutsredogdrelsen
f ramldgges.
denna utredning och hoppadesatt ett
smidigt
systemskall kunna skapas.
Herr Hanssoz stillde nlgra frlgor,
vilka besvarades
av berr ordfdranden.
Erg.

doasuas=

YERI(SAMHETEN
Boforsverken
Forslagskommitt6n vid Boforsverken holl sitt
sista sammantrddeunder fu l9J4 den 18 november, di ts forslag behandlades.Av dessa
hade 5 tidigare foredragits men bordlagts for
ytterligare pr6vning eller utredning. Kommitt6n

2327 Araid Karlsson (VK z3): Anordning for
uppriktning av regleringssting vid frdsning
av spir (Reg.55/5q.
Under 1914 sammantrdddeForslagskommitt6n 4 ghnger varvid 61 forslag behandlades,
ddrav6 fr?tn1,953och 55 inldmnadeunder iret.
Av dessaf6rslag belonades45 med sammanlagt
3.450 kr., L skulle sdrskilt omndmnas,12 avbojdes och 3 bordladesfiir slutbehandling1955.
*

Lbg

beslot, att nedanstiende 14 forslag skulle bel6nas med tillsammans 7.400:- kr. Tvi f6rslag
avbdidesunder det att tvi bordlades.

Forslagskommitt6n vid Boforsverken hiill sitt
forsta sammantrdde for iret den 26 febr. och
behandlade di re fiirslag, av vilka tvi tidigare
f6redragits och bordlagts, medan 16 voro nya

3405 Martin Lundberg (VA 50); Forbittrad metod f6r anslutning av eltindare i sockel (Reg.
35/54). Forbdttrad isolering av kabeln i av'
fyringspatron for raketer med el. genomf6ring (Reg. 36/54).

for dagen. Foredragningslistan upptog dock 19.
forslag, av vilka ett itertagits. Under 1954 inldmnades sammanlagt 68 forslag, av vilka 64
kunde slutbehandlas under iret. Tills dato
(r mars) har 6 forslag inldmnatstill kommitt6n.

9379 Eric Od6n (VA 20): F6rbdttradmetod f6r
framstdllning av hil for stoppskruv pi pansargt^natet (Reg. az / 5q.

Kommitt6l beslot att fiiliande forslag skulle
belonas:

4634 Saen Edstrom (VE): Spzinnhylsafor r<irkropp (Reg.a3/fl).

17580Thore Kuicksson (MVK 90): Matningsanordning for sigskirpningsmaskiner (Reg'
r8/J4).

17672Tage Berg (VV 23); Lisning av frisbord
vid kopierfrdsmaskin(Reg. aa/5q.

3668GustauEduin Lindin (X 20); Verktyg fiir
montering av kollektorer (Reg. 56/t4).

19227 Eric Andersson (MRK); Anordning for
reglering av varvtalet pi luftdriven "De Soutter" handslipmaskin(Reg. a5/5q.

16173Karl Vallentin Hielm (X 15); Verktyg
for lossning och ansdttning av skruvar och
muttrar i kontaktodidor (Reg. 57/14).

16029 Rune Nystrdm (VE): Mdtpropp, avsedd
att anvdndasvid felsokning av programgivare
for styrmagneter(Reg. 46/54).

9379 Erik Vilhelm Oddn (VA 20): Fotbdttrad
uppsprinningsanordningfor framstdllning av
hit for stoppskruv i pansargranater (R"g
t8/54).

782 Oskar Berggren och 9957 E. I' Ftansson
(ME): F6rbiittrad metod vid tillverkning av
ugnsrakor i stilverket (Reg. a7/5q.

480 Harald Damberg (lvIVK 22): Fotbd'ttting
ar insatsi virmugn (Reg.6z/5q.

17661 Birger Siogren (MVK 9a): Lyftanordning f6r lageroverfall vid valssvarv (R.g.
48/54).

197,qLinus Hogberg (VK 21); Anordning som
nriijliggor gdngning med gdnghuvud pi armellan dubbar (Reg. $/5q.
b<tsstycken

152 Erik Bragddn (IvIEK): Insdttningskd'tta for
legeringsjdrnvid MEK (Reg. a9//).

167 i Erik Tare Karlsson (VK 25): Ye*tyg for
b:arbetning av plan 'i riktbegr2insningshus
lReg.65/fl).

7546 Gunnar lsraelsson (VF 20): Fixtur for
frdsning av "Kenterschackel" (Reg. 5O/5q.
17661Birger Sii)gren(MVK 90); Sp;innhandske
f6r svarvstil vid valssvarv (Reg. 52/54).
3910 Nils Forsell (VV 80): Anordning for kontrollmitning av hejardyndmnen(Reg. il/5q.

20469 Nils Gustaasson(KKH 70): Kniv for
skalning av skdrmad ledning (Reg. 56/Y)2917 Klas Oskar Pettersson(VR 93): Anordning som m6jligg6r individuell lyftning av
plog resp. soprulle p& traktor (Reg. 6l/5q.
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20354 GustauAdolf Larsson(XK 30):
vdrmningsanordningfor hejarverktyg
68/t4).
7814Arne Gustaasson
(VK 23) r Ring for instdllningav stil i arborrverk(Reg.t/55).
195.92 Agnar Nilsson (MVK 90): Signalsystemmed brickor i pumpcentrali MVK
(Reg.z/55).
21282 Erik Bri.nberg (VV 23): Andring av
skoljmaskin(Reg.a/55).
Lbg

Forslagsverksamhetenvid Nohab har sedan
verksamhetenborjade pi viren l-950 utvecklats
sisom f.ramg6rav foljande tabell:
Antal
bel<inade
fdrslag

Summa
bel6ning,
kronor

16

9 3 J :7 . 4 9 0-:
2.025:-

7)

5 ?45. -

7)

6 . J 2 5-:

1950

1.952
19t3
1954

.:29

Forslagsstdllarebland de kollektivt anstillda,
som fi.tt sina forslag bel6nadeunder 8.retdr:
259 Saen Lindstrdm, avd. 6t. Anordning vid
provtryckning ^v hojd- och sidriktning 40
FAK-SAK.
154 Gillis Karlsson och419 Gullaar Zetterstri)m,
avd. 79. Monteringsgtopar fcir st6rre vevstakar.
154 Gillis Kailsson, avd. 79. Monteringsverktyg
for startluftventil.
1927 Per f ohansson, avd. 31.. Oml2iggning av
spirfr2isning frin maskingrupp 772 till 773
for det. 68-271005.
259 Suen Lindsndm, avd. 6t. Monteringsfixiur
for 40 FAK-SAK.
2004 lobn Astman, avd. t3t. Spiinnbygel for
frisningsarbeten.
280 Helge Suanstriim,avd. 6L. Borrjigg for det.
5-50447 0ch 5-49200 tllI 40 FAK-SAK. smst.
2-7362.
58 Richard Andersson,avd. 6t. Diverse verktyg
for montering av 4O SAK.
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5125 G, Hansson,avd. t03 och5t1z C. O. Molin, avd. 103. Skalningsapparatfor kablar.
5129 Per Alin, avd. 103. Nyckel for skruv med
inv. 6-kant och anordning pi skalting for
kablar.
3746 Eaert Holmberg, avd. 80C. Elektrodhi.lare
f6r punktsvetsmaskin.
273 Euert Lddf, avd.61. Tappcentrumverktyg
for uppm2itningoch ritsning i 12 cm TAK.
208 Herman Andersson, avd. 79. Monteringsb?iddfor E-mantlar.

Nohab

r95r

117 Rune Andersson,avd. 6t. Andring av borrjiggar JB-1r210och JB-11551.

2004 lohn Astman, avd. t3t. Skyddsglasfor
smdrgelskivor.
3648 Stig lohansson,avd. 6t. Tillhandahillande
av uppgifter angiende forborrningsdiametrar
for gzingadehil.
454 Hermann Stelzer, avd.l9F. Anordning vid
montage av stativ.
110 Helge Ericsson,avd. 6t. Infdllbar filbiink,
stol.
4739 Bror Bergh, avd. t64. Expanderandekolvringsdorn.
2415 Albert Schild, avd. 169. Spdnnkrokarfor
gjutning av babbitslager.
280 Helge Suanstrdm,avd. 6t. Mdtverktyg f6r
justering av spak 6-120220till 40 FAK-SAK.
1754 Hjalmar Hermansson, avd. 79. Anvdndning av frAs- och svarvfixtur vid borrning av
spolror 483t77.
2288 Harry Andersson, avd. 3t. F6rsdnkning av
gdngade hil.
454 Hermann Stelzer, avd. 79. Utforande av
gdngadehil mm i M-stativ.
454 Hermann Stelzer, avd.l9. Luckor f6r rensning av spolpump enl. ritning MH210 m. fl.
1224 Tony Kuzera, avd.79. Minskad arbetsmin
vid gjutning av babbitslager.
t490 Kjell Saxmar, avd. 37. Universalstilfdste
for kipphyvel.
t490 Kjell Saxmar, avd. 31. Komb. stil for
sldppning och fas.
433 Arne Askudrn, avd.l9F. Brotschanordning
for nockaxel i E-motor.

1902Gitlis Engstrdm, avd' tz6. Provapparatf6r
spridareBYa4r2, BY C-364,BVH-3013m. fl.
1769Helge Carlsson, avd. 60. Instillningsverktyg fot kon. kugghjul i maskinet 969 och 937'
189Sten Suantessonoch 78 Hemming Ohlsson,
Provtryckningsverktyg fijr det'
avd. 6.
2007527 och 4020505.
2542 Bertil Persson,avd.79. Planingsverktygfdr
arborrverktyg.
411 Fr anz Kr al l, avd. 79. Instiillningsverktyg for
nockar till brdnslePumPar.
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419 Gullaar Zetterstr\m, avd.79 och 454 Hermann Stelzer, avd. 79. Stativ fijr tryckluftborrmaskin.

zfi
!

2806Ed.uinAndersson, avd. 61. Snabbkoppling
i maskn Z7Z.

t

l

I
I

I

De minadsanstillda har ldmnat in tre forbiittringsforslag, vanv ett beliinats, nimligen
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FdrrnanErik Soantesson,avd.205,som konstruerat ett balanseringsverktyg for turbinlophjul'

I

U

T
I
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j071 Stig Grisell, avd.79D- Inriktningsaxel for

;

k?rya383K527.
4051 Gosta Pantzar, avd. 40. Formning av Iagertamar.

Nobelkrnt

2240 Harcy lohansson, avd. 67. Fdstefor handslipmaskin i jiggborrmaskin.

Vid sitt sammantrdde den 16. 72. 1954 hade
Forslagskommitt6n vid Nobelkrut att ta stdllning till icke mindre dn tio inkomna forslag.

2542 Bertil Persson,avd.79.Svarvbommed stijd.

Foljande ansigos vdrda beloningat:

2532 Bertil Rehnman, avd. t4g. Anslagstavlor
upptagande toleranstabellero. d.

50217 T. Sand'berg,NX; automatisk signalanordning i T 31, varigenom apparatskotaren
omedelbart varskosom en motor stannar (reg'
nr 82).

1743 Harry lonsson, axd,'t64. Mdtverktyg for
invdndiga spir.
154 Gillis Karlsson, avd. 79. Tillverkning av
tryckbrotsch.
117 Rune Andersson, avd. 6tB. Verktyg fiir
glappmiitningav 4O mm SAK, FAK.
1316 Elio d''lnzporzano,avd.60. Svarvfixtur for
snzickhjul.
2046 Erik Sloberg,avd. 3t. Stnmpfing av pil pi
det.6-1481L2.
2512 Richard And,ersson,avd. 61' Monteringsverktyg ftir tzitningsring.
73 Sture Olsson, avd.79F. Diverse verktyg fiir
cyl. mantelF3/^235.
2542 Bertil Persson, avd. 79. Verktyg for planing av virta till bottenPlatta'
2640 Helge Leuin, avd.79K. Drivanordning for
smorjapparat till T-motor'
58 Ricard. Andeuson, avd. 6t. Anordning for
glappmiitning av SAK-40.
154 Gillis Karlsson, avd.79 och73 Sture Olsson,
avd.79. Tillverkning av hylsnyckelfor stoPPskruv pi kolv 38113015.

50442E. Mork, NVT: skyddshuvtiver reaktionsapparaterla i T )1, varigenom vatten vid
spiinklerutlosning hindras att trenga in i reaktionsapparaterna(reg. nr 83)'
52349H. Abrabamsson,NVT: metod for rengo'I
3l
ring av vattenstrilror pi apparater i
(reg. nr 84).
52349 H. Abrahamsson,NVT: utbyte ^v av'
stdngningsventiler till huvudvattenledningarna i T 31, varigenom vid stromavbrott snabb
omkoppling frin iilwatten till timsbrovatten
kan ske (reg. nr s5).
51118E. And'ersson,NVN: dndring av inforningsriir for hnga till forkokningskar i R 2,
,rutig..rorn man kan byta roret utan att f6rst
tirmma kokkaret (reg. nr 88).
51118E. And.ersson,NVN: indring av brickan
som hiller ldderpackningen i de vattendrivna
locklyftarna f<ir kokare i R 2, varigenom
bdttre tdtning erhillits (reg. nr 89).
55552H. Schrnid,NVT: metod for mdtning av
volymen i drankbehillare i T 5 (reg. nr 90).
Eng.
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LEDAMOTER I FORETAGSNAMNDERNA I9'5
Boforsverken

Nobelkrut

ARBETSGIVAREN
Ord.inarieledamdter:
Evert Wijkander, ordf.
Axel ITahlsteen, T
Helmer Nordqvist, E
Nils ITahlberg, M
Bengt Strdmberg, V
Kjell Striimberg, A
Stig Caspersson,T

ARBETSGIVAREN
Ordinarie ledamdter:
SverreR:son Sohlman (ordf.)
E. A. Bjtirndahl
Nils Carbonnier
Fritz Dal6n
Bo T. Hannerz
Ernst Lindqvist
Arvid \Tahlquist

Pen onli ga supp I eanter:
SverreR:son Sohlman
Erik Bergendal, P
Bert Henning, ED
Erik Reinholdz, ME
Stig Olsson, VK
Erik Svanberg,VF
Per Stake, PM

Pertonli ga supp I eanter:
Gunnar Renius
Sven Sinclair
Ludvig Sterky
John E. Jansson
Georg Hedman
C. G. Sjiilin
Allan Dahl€n

TJANSTEMANNAORG.
Ordinarie ledamdler:
Elof Vamstad, A 10
Gunnar Kempe, VK 1
Perl onli ga t upp leanter:
Eric Jonsson,MVK 3
Georg Olsson, KKS
ARBETSLEDARNA
Ordinarie ledarnot:
Tore Holm, MS 1
Personlig suppleant:
Gunnar $Tahlstriim, VK t2
ARBETARNA:
Ordinarie ledamdter:
Ragnar Olson, S
Edvin Cadsson,VP 10
Arne Ohlsson,ME 20
Gd,staNilsson. VR 90
Arfur Grell. VK zr
Olov Cadsson,MG 32
Gerhard Nilsson, MVK
PersonI i ga supp I eanter:
Giista Ostling,VK 52
Valter Eriksson,MS 20
Martin Johansson,B 10
Nils Ekman, W 20
Arne Kadkvist, VK 25
Birger Andersson,MG 21
Nils Larsson. MVK 90
: Sten Sidholm
Sekreterare

Nohab

TJANSTEMANNAORG.
Ordinarie ledamiiter:
Folke Andersson
Uno Liinnqvist
Folke Edstrcim
Pert onli ga supp leanter:
Sune Hellstriim
TorstenJansson
Sdren Scirenfelt
ARBBTARNA
Ordinarie led.amdter:
Karl Hansson (vice ordf.)
Martin Nilsson
Tage Holmstedt
Vitalis Hagberg
Henry Cadsson
Karl Helge Kadsson
Linus Karlsson
PersonI i ga suppI eanter:
Rut Jonsson
Allan Reinholdsson
Ingvald Runndlv
Emanuel Carlsson
Erik Larson
Folke Book
Bertil Larsson
Sekrelerare: Urban Engstrdm

UVA
ARBETSGIVAREN
Ordinarieledamdter:
L..Odqvist,ordf.
H. Sandberg,
sekr.
H. Sten
D' Geller
T. Lindqvist

Se texten i referatet frin Fdretags- Suppleanter:
nimndens sammantrdde2 ma:.lsL95r,
E. Bartholf
sid. 7, spalt L.
G. Fredriksson
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TJANSTEMANNAORG.
Or d,i nari e I edamtit er:
B. Ulmnds
B. Ostriim
O. Gustafsson
Suppleanter:
E. Td,rnblom
R. Sdderbrick
H. Rask
ARBETARNA
Ord.inarieledamdter:
B. Stohr
H. Holmberg, v. ordf.
F. Johansson
J. Ifikstriim
A. Hansson
Perrcnli ga supp l eanter:
T. Hdgstriim
John Christoffersson
K. Jens6n
T. Johansson
R. Jonsson
V artelr epret entant: Ft. Johansson
Wedaverken
ARBETSGIVAREN
Sven Lind, ordfdrande,samt herrar
Urban Molin
GristaLindh
Ake Flock
Anders Ljungdell
stig Alfheim
Gunnar Bergstrdm
TJANSTEMANNAORG.
Sten Larsson(SIF)
Robert \Tehnert (SIF)
SvenJohansson(SAF)
'
Hans Aberg, suppleant(SIF)
Paul Paulsson,suppleant(SIF)
GustavLundgren,suppleant(SAF)
VERKSTADSKLUBBEN
Gunnar $Telander
Gunnar Axelsson
Tage Johansson
SvanteDahmm
Elis Hjert6n, suppleant
G6sta Arbjdrk, suppleant
Zenid Magnusson,suppleant
Rolf Norman, suppleant
GJUTARKLUBBEN
Gau
John
Tore Johansson
Ture Olsson
Nils Holmgren, suppleant
Erik Gustavsson,suppleant
Gustav Tors6n, suppleant

FRAN PERSONALORGANISATIONERNA
r 9t t
Klubb- ocb apdelningsstltrelser
Svenska
Industritj?insternannaf iirbundet

Aad. 24, Bofors,
Bertil Krona, FB
Torsten Jansson,NVA
Elof Vamstad, A-10
Ove \fahlqvist, KPS
Ake Liinnqvist, MSK
Sixten Nor6en, EFA
Eric Hedenqvist, KMO,
Birgit \Zessman, PO
Suppleanter:Tore Hjorth, KKV, Olof
Simonsson,VA-2, Evert
Jansson,NLD-1
Folke
Hultquist, EDE
Revisorer:
Suppl.: Erik Andersson,
EPI
Manfred Vil6n, NFC
Suppl.: G. Nilsson,
NEFK
Ordf.:
Viceordf.:
Sekr.:
Kassdr:
Vicesekr.:
Vicekass6r:
Ledamiiter:

*

Aud. 19,Tid.aholrn.

SAF:s styrclse aid, Nohab.

L. Aveus
Ordf.:
Vice ordf.: K. Berggren
Kasstir:
M. Lust
H. Sandstrdm
Sekr.:
Vice sekr.: L. Norstrd,m
Suppleanter: I. Cadsson, T-verken,
I. Bredberg, T-verken

Ordf.:
Vice ordf.:
Sekr.:

*
SIF:s styrelse uid Nohab t955.
Ingenjdr Nils Pressell
Ordf.:
Vice ordf.: Ingenjiir Karl Petersson
Fru Ingeborg Derans
Sekr.:
Vice sekr.: Herr Stig Bergstedt
Herr Arne Byhman
Kass<ir:
Suppleanter: Ingenj6r Ernst Norelius
(nyvald) och Ingenjiir
George Rogler
*
SIF-Klub ben, lY edauerke n.

Fiirman Pontus Ekman
F6,rm.Torsten Genander
Fdrman Gunnar Andersson
Fdrman
sekr.:
Vice
JohanBiirjesson
Fdrman Herbert Kopp
Kassiir:
Suppleanter: Fdrman Alf Bjurbiick,
Fdrm. Douglas \Tiklund
Underhandlingskommitt6: Herrar Pontus Ekman, Torsten Genander och
Herbert Kopp
*
T id ah oI msa erke ns ar b et s,led ar-

klabb.
Th. Johansson
Ordf.:
L. Falk
Kass6r:
Sekr.:
P. Olsson
Suppleanter:O. Johansson,K. G.
Roman
*

Sten Larsson
Ordf.:
klubb.
UVA :s ArbetsI ed.ar
Vice ordf.: Villy Eriksson
Per Hedqvist
Ordf.:
Ingenjdr TorstenJansson Sekr.:
Ordf.:
Olov Olsson
Kassiir:
Viceordf.: Ingenjiir Evert Jansson
Josef Glimster
Harry Holmer
Kassdr:
Harl Ekman
Sekr.:
Tidskrivare SdrenSiirenSekr.:
Arne Persson
felt
Larsson,
:
FiirhandlingsdelegeradeSten
Kontorist Folke Edstrdm Holger Lindqvist
Kassdr:
Ledamciter: Hetr Roland Svensson,
SAF -Klu bben, lY edauer k en.
frijken Anna Jonssonoch
Carl Martin Eriksson
Ordf.:
kontorist Stig\Tinterqvist
Gustaf
Lundgren
Vice
ordf.:
Suppleanter:Ingenjiir K. G. AndersSveriges
Liigdahl
Sekr.:
Gunnar
Ellen
kontorist
och
son
ArbetsledareVicesekr.: SverreNiklasson
Elofsson
Ake Lundholm
Kassiir:
Revisorer: Kassdr Giista Nilsson
forbund
och korrespondentManfred Wil6n
N obelkruts tjiinstemannaklabb.

*
UV A : s T jiinstemannaklu b b,
Ordf.:
Vice ordf.:
Kasscir:
Sekr.:

Arne Vallin
Gunnar Klang
Alef Asberg
Kerstin Lindblom

Ar)d. 153,Bofors.
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekr.:
Vice sekr.:
Kassdr:

Verkmistare T. Holm
Fdrman A. Axelsson
Fijrman G. Bergfalk
Fdrman A. Ardinge
Fdrman G. \Tahlstrdm
*

*

b, T id.aholrns- A u d , 2 8 1 , Bjdrkborn.
SIF:s uerkstad,sklub
r)erken,
Verkmist. F. Andersson
Ordf.:
S. Malmefeldt
Ordf.:
T. Olausson
Sekr.:
Kassdr:
C. H. Josefsson
Suppleant: Mary Sv?ird

Vice ordf.:
Sekr.:
Vice sekr.:
Kassdr:

Fiirman S. Hellstr<im
Fdrman E. Blixt
Fdrman H. Riinn
Verkm. H. \Zi&strdm

De Fiirenade
Fiirbunden

Bjdrkbornsf ackf drcning,
Karl Hansson
Ordf.:
Vice ordf.: Vitalis Hagberg
Henry Carlsson
Sekr.:
Vice sekr.: Lennart Vilhelmsson
(Stud.Jed.): Ake Norgren
Tage Holmstedt
Ingvald Runilv
Kad Andersson
Expeditiir:
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Svenska
Metallindustriarbetaref tirbundet

Svenska
Gjutarefiirbundet

Aud. 25, Bofors.
Ordf.:
Vice ordf.:
Kass6r:
Sekr.:
Vice sekr.:
dvriga
ledamdter:

Olov Karlsson
Birger Andersson
Algot Pettersson
Arvid Vahlberg
Carl Pollack
Arne Olssonoch Roland
Griinlund
*

Aud., Trollbkttan.
Ordf .:
Kassdr:
Sekr.:
Vice ordf.:
Vice sekr.:

Evert Mdller
Albert Ryberg
GdstaPantzar
Ake Kadsson
Knut Gartman
*

Gjat arklub b en, lY edauerk en.
Ordf .:
Sekr.:
Kassdr:

John Gau
Ture Olsson
Tore Johansson
Erik Gustavsson
Nils Holmgren

Aud, t63, Tidabolm.
Ordf.:
Sekr.:
Kassiir:

Gunnar Claesson,
T-verken

Ovrigal

Kurt Persson,T-verken,
Nils Holmer, T-verken,
T-verken
Stig Jacobsson,

Metalls aad. 76, Bofors,
Ordf .:

Giista Nilsson

Vice ordf.:

Arne Ohlsson

Sekr.:

Nils Siiderholm

John Johansson,T-verk.
Giista Johansson

*

HuvudskyddsRagnar Olson
ombud:
Expeditdr:

Gunnar Pettersson

Ledamiiter: Nils Ekman, Hilding
Eriksson, Gerhard Nilsson och Gtista Ostling
(den sistnimnde nYvald)
*

UVA:s Verkstadsklubb.
Ordf.:

Bernhard Stohr

Vice ordf .:

Yngve Bojn?is

Kassdr:

RobertEngstriim

Sekr.:

Adde Stohr

Vice sekr.:

Gdte Gustavsson

1955.
N ohabsV erkstadsklubb
Metalls uerkstadsk l u b b,

Ordf.:

Torkel Carlsson

Kassiir:

Einar Samuelsson

Sekr.:

Bertil Persson

Ordf.:

Gunnar \Welander

Vice ordf .:

SvenAndersson

Vice ordf .:

Rolf Norman

Vice sekr.:

Sven E]Istriim

Sekr.:

Tage Johansson

Vice sekr.:

Giista Arbj6rk

Kassdr:

Sven\Tehlin

Organisatdr: Torsten Hedstrtjm
Allan Holmqvist

Karlstad 1955. Nerruns Trycksaker95374

Wedaaerken,

