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Au DirekttirHELMER A/ORDQVIST
Det kanske mest uppseendevdckande i Bofors
irsredovisning for L954 dr meddelandet i forvaltningsberdtteisen om de forslag till aktieemissioner, som styrelsen forelagt bolagsstdmman.
Beslut hdrom fattades for ovrigt redan vid
styrelsens sammantrdde i december 1954 och
nu har allts& bolagsstdmman godkdnt forslaget.
I fdrualtningsberkttelsen skriuer styrelsen :
"Fdr att tillgodose det av bolagets vixande
rcirelse uppkomna behovet av 6kade likvida
medel och fdr att ytterligare ivlgabringa en
blttre proportion mellan det bundna egna
kapitalet och det frdmmande kapitalet har
styrelsen funnit dndamilsenligt att aktiekapitalet dkas dels genom en nyemissiont kr.
22.000.000:-, dels genom en fondemission
i samma belopp, varefter aktiekapitalet sammanlagt skulle uppgi till kr. 88.000.000:-.
Styrelsen fcireslir bolagsstimman besluta en
nyemissionav 220.0OOst. aktier ) nom. 100: kr. till en kurs av l2O'.-- kr. per aktie, varvid
aktied.garna"
skola dga fdretrddisrd.tt ieckna en
ny aktie fdr varje tvhtal gamla aktier. Vidare
fijreslir styrelsen bolagsstdmmanbesluta en
fondemission med likaledes en aktie pi tvi
gamla genom utgivande av 22O.OOO
st. nya
aktier i nom. 1OO:- kr. samt dverfijrinq av
hdrf6r erforderligt belopp frhn disponibla
vinstmedel.
Styrelsenfdreslir slutligen i sam.
band hdrmed, att frhn disponibla vinstmedel
-.
dverfdrestill reservfonden-kr.4.4OO.0OO:
Samtliga nya aktier avses bli ber?ittigadetill
andel i bolagetsvinst frin och med fdr rdkenskapsiret 195r."
Tidigare

nyemissioner

i AB Bofors

Emissionerna besti. alltsa dels av en nyemission pi kr.22.OOO.O00:-, dels av en fondemission pi samma belopp. Det nuvarande aktieka-

- och efter
pitalet uppgir till kr. 44.000.000:

emissionernaskulle det silunda komma ati fordubblas till kr. 88.000.000:-. Nyemissioner
med kontarrt inbetalning frhn aktieagarnaha ju
forekommit litet di. och di under irens lopp.
Bolaget har pi detta sdtt efter forsta vdrldskri
gets slut, d6. aktiekapitalet utgjorde
. . . . . k r . 9.000.000:
tillfortsfu r9L9-20. .. .. ,, 4.500.000:
I
g
2
0
2
1
.
.
.
.
.
.
,,
, , 4.500.000:
1.800.000:
,, 1927
4.950.000:
,, L936
8.2)0.000:,, 7946
I95O
11.000.000:
..
,,
Summaaktiekapital kr. 44.000.000:-

Vad rnena,s med fondemission?
Nigon "fondemission", varigenom aktiekapitalet hojts utan att nigon direkt inbetalning fr6.n
aktied,garnassida skett, har ddremot inte forekommit i Bofors sedanhr I9I7.
Tidigare anvdndes oft^ nog beteckningen
"gratisaktier" resp. "gratisemission"i stdllet for
det nuvarandeuttrycket "fondemission". Anledningen till att man pi. rekommendation frin
foretagsekonomiskthill och i enlighet med den
nya aktiebolagslagensterminologi overgivit beieckningen gratisaktier 'ir, att denna beteckning
gav upphov till si mhnga missforstind. Den i
ekonomiskating mindre bevandradefick ndmligen ldtt den uppfattningen, att ett bolag, som
gav ut gratisaktier, fortjdnat si mycket pengar
att det, utover vanlig utdelning, som en extra
favor gav sina deldgareaktier gratis tili belopp
som uppgick till minga ghnger utdelningens
vdrde.
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Genom den ekonomiskaupplysningsverksamhet som bedrivits i pressen,for att inte tala om
i foretagsndmnderrunt omkring i landet, har
man numera fhtt enklame uppfattning om vad
en fondemission i realiteten innebir. Den 31
december 19J4 hade Bofors ett aktiekapital Pa
kr. 44.000.000:-. Eftersomvarje aktie har ett
nominellt vzirdepi kr. 100: -, betyderdetta ait
en person som dger 1 aktie i bolaget ocksi dger
'7/44O.OOO-delay bolagets tillglngar utover
skulder. Om nu bolaget skulle besluta att ld'mna
ut en "gratisaktie" ph varje gammal aktie,
skulle aktiekapitalei komma att stiga till kr.
88.000.000:-. Den aktied.garcsom forut hade
t aktie skulle i stillet f3. z aktier och han skulle
dh 6.ga 2/880.000-delar av bolagets tillghngar
utover skulder eller exakt detsammasom tidigare, d. v. s. I/44O.000-del. Han har silunda
inte fitt nigonting till skiinksutan befinner sig i
precissammasituation som fore fondemissionen.

Varfor gor man di en fondemission? Ja, ll't
ossseoi vad som kan ha varit motivet till Bofors
Frtgarf,i detta avseende.

Balanstekniska

synpunkter

Fiirhillandet
anliiggningstillgingar
bundet eget kapital

-

For ett foretag av Bofors typ brukar det anses
som normalt, att anldggningstillgi.n garna td,ckas
av det egna kapitalet och ndrmast di av det
bundna egna kapitalet, d. v. s. aktiekapital
ocb fonder. Anldggningstillgingarna ha enligt
Bofors balansrikning den 31 december 1954
ett anskaffningsvirde pi kr. 364.00o.o}0:-,
medan avsktivningskontona uppga till kr.
203.000.000:- och det bokforda nettovdrdet
utgor alltsi kr. 161.000.000:-. Hdremot stir
det bundna egna kapitalet enligt samrnabalans--,
rdkning pi endastomkring kr. 56.00rJ.000:
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varlv aktiekapital kr. 44.0oo.000:-, reservfond kr. 8.800.000:-, skuldregleringsfondkr.
ca kr.
2.3r0.OOO:- och av investeringsfonderna
900.000:-.
Yarf.or vill man balansteknisktha detta forhillande mellan "anld.ggningstillgingar" och
"bundet eget kapital" ? Det beror helt enkelt pi
att de fasta anldggningstillgingarna dro bundna
pi ett sidant sdtt, att ett foretag av typen Bofors
for att kunna arbeta vidare lugnt och ostort
miste ha en storre del av dessatillgingar finansierademed kapital, som ingen kan iterfordra
eller eljest rora, d. v. s. i "bundet eget kapital".
Fiirhillandet mellan det bundna egna
kapitalet och fr?irnrnande kapital
Det bor ocksi finnas en rimlig proportion
mellan det bundna egna kapitalet och det frimmande kapitalet, d. v. s. bolagets skulder till
utomstiende.Enligt den senastebalansrikningen
uppgick det bundna egna kapitalet till 56 mil|
kr., medan det lingfristiga frammande kapitalet
utgjorde 83,7 milj. kr. och det kortfristrga24),8
milj. kr. Genom aktieemissionernauppn&s en
bdttre proportion i detta avseende.
Ett rimligt avvd'gt aktiekapital har dven sin
stora betydelse,ndr det gdller sivil kunder som
leverantorer, och alldeles sdrskilt gdller detta i
ftl"ga om utldndska forbindelser. Bofors dr ju,
kan vi nog sdgautan att skryta, ett internationellt
'mycket
kdnt foretag, och man har mhnga glrnger
stiitt pi det forhillandet, att den utllnclska forbindelsen, som dr van vid f.oretag av helt annan
storleksordning,blivit en smula betdnksarnangiende vira mojligheter, ndr man sett virt aktiekapital och jdmfort det med vira konkurrenters.
Disponibla medel
Disponibla medel uppga till over kr.
47.000.000:- eller sedanutdelningenavdragits
tiil ca kr. 42.000.000:_-. Detta miste efter Bofors forhillanden anses vara hogt, och rent
balanstekniskt finns skdl for att flytta over en
storre del av de disponibla medlen till aktiekapitalet.
Hur ha di dessadisponibla medel uppstitt?
Om man studerar den i bolagets irsredovisning
publicerade jdmforande uppstdllningen over balansrikningarna. for lnen 1945-\9)4, finner
man, att over 70 /o av de nuvarande disponibla
medlen fanns redan for 10 ir sedan.Delvis ir
beloppets storlek en fiiljd av de lagar som in-

fdrdes under andra vdrldskriget och som begrdnsadeaktiebolagensrdtt till utdelning. Aktied'garnaha linge i motsats till de anstillda i stor
utstrickning fitt ingen eller mycket obetydlig
kompensationfor penningvdrdetsfall. For Bofors specielladel kanskeman ocksi kan peka pi
att en stor del av dessadisponibla medel uppkom
pi. grund av betydande,vad vi kallade, "formedlingsaffirer", d. u. s. affd'rerddr Boforsmateriel
tillverkades hos andra f.oretag dn Bofors iren
omedelbartfore andra virldskrigets utbrott och
som tillforde bolaget stora vinster, som behillits
inom rorelsen.Aven i ovrigt har bolagsledningen
strdvatefter att si lingt som mojligt konsolidera
bolagets stiillning. Det kanske bor pipekas, att
allt som finns pi disponibla medels konto under
irens lopp beskattatsi vanlig ordning som vinst
for boiaget.
Genom fondemissionen bindas medlen
fastare vid bolaget
Det dr frin dessadisponibla medel som en
overforing alltsi nu sker till aktiekapitalet.Hdrigenom bindas medlen fastare till bolaget, di
aktiekapitaletgivetvis inte fir anvdndasfor utdelning eller liknande dndamil.
Till yttermeravissohar styrelsenforeslagit att
frin disponibla medel dven overfores 2O /o av
belopp eller kr. 4.4oo.ooo:fondemissionens
till reservfonden.
Enligt lag skall till reservfondenalltid avsdttas
vad som vid aktieteckningbetalts fijr aktierna
utijver det nominella beloppet. Enligt styrelsens
forslag till bolagsstdmmanskall nyemissionen
ske till en kurs av kr. 120:- Per aktie.Di det
nominella vdrdet dr kr. 100: -, tillfores reservfonden dven pi detta sdtt kr. 4.400.0o0:-. Det
dr alltsi ganskabetydandebelopp som pi detta
sitt bindes fast vid bolaget, vilket miste hdlsas
med tillfredsstillelse, inte minst av de anstdllda.

Utdelningsproe enten
For nirvarande limnar Bofors dels en utdelning pi kr. 10:50, dels en bonuspi kr. 1:50.
Om man betraktar det sammanlagdabeloppet,
kr. L2: -, som utdelning, fhr man iu sd'ga,att
72 /o milste anses Yara en hog sidan, och alldeles sdrskilt sticker det i 6gonen pi den mindre
initierade. I sidlva verket forhiller det sig emellertid pi det sdttet, att dessakr. L2: - pi kr.
100:- nominellt aktievdrde i nuvarande penningsvdtdereellt inte motsvararmer dn omkring
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hdlften, rdknat i penningvirdet fore kriget. For
att fi detta forhillande itergivet i rdtt skala,
skulle det riktiga vara, att det nominellakapitalet fordubblades genom fondemission.Vid ett
ofordndrat utdelningsbelopp skulle di den utdelning som erholles pi 6 /6 mycket bdttre motsvara det verkliga f6rhillandet. Styrelsenhar
emellertid icke ansett sig vilja g& si lingt som
till en fondemissionmed en ny aktie pi en gammal utan har stannat vid en ny aktie DA fiA
garnla, vilket innebdr en fondemission pi kr.
-.
22.000.000:
Ett ytterligare moment som b6r framhillas i
detta sammanhang ,ir, att de aktiedgare som nu
teckna sig f6r nya aktier, som de betala efter en
kurs av kr. 120: -, miste tdnka sig att de fi en
nigorlunda forrdntning av dessapengar - med
hdnsyn tagen jimvdl till att det hdr ror sig om
papper utan varje sdkerhet eller garanti for
framtida forrdntning.

Biirsnoteringar
Det kan i detta samma-nhan
g vara intressant
att se pi. borsnoterin gana p6.Bofors aktier under
en ldngre tidsperiod. Dei absoluta bottenrekordet iterfinnes 1924, , [i aktierna noterades i

5

38 40

42 +4 +6 48

50 52

51 Ar

17: - kr., men di hade inte heller nigon utdelning forekommit under flera ir och framtidsutsikterna voro efter vad rnan di kunde beddma
allt annat Zin ljusa. 1933 skedde en avgdrande
for2indring till det bdttre och sedanhar det gitt
en del bide upp och ned, och irsioppnoteringen
hittills rntrdff.ade under 1954. Aktiekurserna
bero naturligtvis pi en mdngd olika faktorer,
inte bara p3. de vdrden, som ligga bakom deligarskapet och irets utdelning, utan sammanhdnga i hogsta grad dven med utsikterna och
forvlntning ana f6r framtiden. Kurserna piverkas givetvis ocksi i hog grad av penningvdrdets
f&dndingar och hur man tror att detta skall
utvecklas. Aven en si.dan sak som det allmdnna
rinteldget piverkar kurserna och den senast
foretagna rdntehojningen har sdnkt noteri ngarna
betydligt pL alla aktier.
PL fig. hdrovan har medelkursen av fondborsensnoteringar p6" Boforsaktier under resp.
ir multiplicerats med antalet aktier r bolaget.
Hdrigenom bor man f6" f:izrm de beiopp som
aktiekoparna pi b6rsen bedoma vara det verkliga eller det forviintade vdrdet av Aktiebolaget
Bofors. Dessa vdrden flzmg6. av den heldragna
kuwan pi bilden. Som jdmf6relse har i andra
kurvor angivits dels aktiekapitalet (streckad

Investeringsbehov
linje), dels hela det bokforda e1na kapitalet
akforutom
(punktstreckad linje), omfattande
Aven om bolagsledningeni stort sett dr intiekapitalet, reservfond, skuldregleringsfond, riktad ph att vi nu ska vaxa i och fullt utnyttja
irets vinst och ovriga disponibla medel liksom
den under de sista 15 iren kraftigt ut6kade provissa delar av investeringsfonderna.Som synes duktionsapparatenoch dven om de av statsmakfolia fondbtjrsensmedelkurserganska vdl sumterna detta hr pilagda investeringsavgifterna
man av det bokforda egna kapitalet. Okningen
inte precis uppmuntra till ytterligare investeav detta har betingats av olika forhillanden,
ringar, finns fortfarande behov av en hel del
dels har ett flertal nyinbetalnin7ar av emissioner kompletterande itgdrdel, som direkt sammanskett under de ir figuren omfattar - som tidihanga med vad som redan itgjorts. Ett foretag
gare pipekats har ddremot ni.gon fondemi.ssion som vill besti kan ju inte heller inrikta sig p& att
icke igt rum under denna period - dels har av
allt skall bli vid det gamla. Ska vi vara med i
olika anledningaren hel del av beskattadevinstleken, miste vi rationaliseraoch forbdttra Promedel kvarhillits i rorelsen under irens lopp.
duktionsapparaten.Hdr gziller mer dn nigonsin
Pi figuren har aveninlagts en punkteradlinje
att stillastiende dr detsammasom tillbakaging.
som visar utdelningens storlek. Bortsett frin
vissa ir i borjan av 2O-talethar utdelning fiireErhillna fiirskott
kommit hela tiden, dven om den i borjan pi
Pi balansrdkningensskuldsida fijrekommer
3O-taletvar forhillandevis blygsam. Det mest
bland kortfristiga skulder en post "forskottslikiogonenfallandedr mihinda, att medan borsnovider", kr. 789.622.000:-. Detta dr Pengar,
teingarna varierat hogst beiydligt, utdelningen
jdmn
under de ir s&dan som bolaget fltt frin sina kunder for att anhillit sig jdmforelsevis
vinda for finansierl;ngav material och produkf6rekommit.
ter i arbete.Forskottenvariera betydligt, mellan
0 och 50 %. Men tendensenunder den sista
Bolagets kapitalbehov
tiden har varit en tydlig minskning i villigheten
anforts
hdr
ovan
som
Utover de synpunkter,
frin kundernassida att ldmna forskott, beroende
och som nirmast g2illa fondemissionen,tillkomdels pi allmdnt tilltagande likviditetssvirigheter,
mer for Bofors vidkommandednnu en sak, ndmdels pi okande konkurrens. Om man skulle
ligen 6nskvdrdheten av att fi in nytt kapital i
t2inka sig att forskotten skulle gi ned med s&
rorelsen.Detta sker iu inte direkt genom fondlitet som 5 enheter,vilket mycket vil kan tdnkas
jntrdffa, skulle detta f. n. innebdraen minskning
fondendast,
att
ernis
emissionen.Hdrigenom
emissionensbelopp fastare bindes till bolaget.
av de sammanlagda forskottsbeloPPenmed over
-.
Det dr ddrfor som styrelsen dven beslutat om
kr. 30.000.000:
st. aktier till kr. 720.av 22O.OO0
nyemissionen
Man kan givetvis dven tdnka sig att forskotten
aktie.
per
kunna nedgi genom att volymen av inneliggande
Som bekant har bolaget 1913 upptagit ett
bestiillningar minskas.Teoretiskt borde givetvis
obligationslln pFLkr. 40.000.000:- och 1951
hdrvid produkter i arbete och lager frigoras i
upptogsett fodagslin pi kr. 20.000.000:-- Det
motsvarandegrad och likviditeten snarare fors[utte knappastvara mojligt att nu gZ ut i markbdttrasdn forsdmras.Men erfarenhetenvisar, att
naden for att anskaffa erforderligt kapital ldnesi knappast blir fallet. De fasta kostnaderna
uiigen. Styrelsenhar alltsi av denna aniedning i
komma i stor utstrdckning att liipa vidare och
stdllet vdnt sig till aktiedgarna,for att pi detta
lagerhillningen kan svirligen nedpressasi sam'sdtt
erhilla vad man ansersig behova.
ma takt som orderingingen minskas.
Tittar man pi bolagets balansrdknrngfinner
Aven de for Bofors speciellaforhiilandena i
man, att bolaget har banktillgodohavandenpi
frhga om finansieringett g"tto- "erhillna foroch vixelskulder pi kr.
kr. 58.000.000:
skott" gon, att ett ytterligare tillskott av eget
21.000.000:-. Utan att kompliceraproblemet kapital dr onskvirt.
med nigra flera posterur balansrdkningenskulle
man kunna saga, att detta innebar, att bolaget
- p& banken. Behov av kassareserv
har netto omkring kr. 37.000.000:
1914 hade Bofors en omslutning pi kr.
Varfor skall di bolagetbehovaskaffa ytterligare
-. Med hdnsyntill de stora pro278.000.000:
av
motiven.
nhgra
kapital? Jag skall hir antyda

BeskrivandeVinst- och Fiitlustrdkning fiir AB Bofors fu ry54
lntiikter:
Fors2iljning av krigsmateriel m. m.
164.616.00O
27.t98.000 192.2r4.OO0

frin Boforsverken
frin Nobelkrut .

Forsdljningav civila produkter
frin Boforsverken
frin Nobelkrut .

t8.077.000
1t.846.000

Forslljning av andra produkter och tjdnster

73.92j.000
11.868.000
,?8J051000
835.000
1.488.000
24-ooo

Vinstutdelning pi aktier som bolaget d'ger.
Rdntor pi pengar som bolaget haft innest&endei bank eller linat ut.
Vinst pi forsilda aktier .
..

Summa intdkter kronor

280Bn.ooo

Hiirau har anaints till:
materiel, kostnader for tillverkning, administration och forsiiljning
sisom elektrisk kraft, forsdkringar, frakter, provisioner, reklam,
t49.037.000
sociala utgifter m. m.
19.636.000
avskrivningar pFLfastigheter, maskiner och inventarier
3.3r5.OOO171.988.000
rdntor pi bolagetslin m. m. . . .

108.364'000

Aterstir kronor
Av dennaiterstod
har tillforts foretagsledning,anstdllda,stat och kommunsamt aktiedgarnafol jandebelopp:

886.000
styrelse,verkst. direktor och andra ftiretagsledare. ..
54.489.O00
arbetare
31.229.000
ovriga anstdllda (tj2instemiin och arbetsledare) .
pensionsstiftelserfor de anstillda
utbetalade pensioneroch pensionsavg.for anstdllda . . . . 4.898.000 7.698.000
.....*
7.r.07.000
s t a t o c hk o m m u ni s k a t t efrr i n b o l a g e t. . . .
5.280.000 106.689.000
aktiedgarna (beslutad utdelning)
1.675.000

Restenkvarstir i bolaget, kronor
duktionsenheter bolaget ror sig med i frl"ga om
krigsmateriel, borde man vid en sund finansiell
stillning ha itminstone 2 minaders utgifter tillgdngliga i likvida medel. En forskjutning i leveranser och betalningar p3. ett par minader dr
lingt ifrin en ovanlig foreteelse, och enbart
detta kan innebdra ett okat medelsbehovav tiver
40.000.000:- kr. for att det hela skall kunna
rulla vidare.
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Vad h?ir relaterats ar nlgra av de motiv, som
legat bakom styrelsensforslag och bolagsstdmmans beslut om de bida aktieemissionerna.
*
Redogorelsenfor aktieemissioneroch ddrmed
sammanhdngandeproblem har tagit si mycket
utrymme i ansprik att kommentaretna i ovrigt
till irsredovisningen fL goras litet mera kort-

i
Balansriikning
An Ifiggningstil Igin gar
samttomtmark.
Jordbruks-och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pigiende nybyggnader

1L5.720.00O
72.337.00O

Maskiner,verktyg och inventarier

r58.225.00O
167.7t9.000

2.356.O00

\4.633.00O
15.55
3.000

325.944.000
Av 96,r: Vdrdeminskningskonton for

fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk
maskiner,verktyg och inventarier

54.958.000
7.746.000
8.2t9.000
1,32.727.000
203.090.000 r22.854.000

Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g. . . . . ..
andra f drskottsutbetalningar

1.166.000

1.166.000

Aktier
i dotterbolag
andra aktier
Fiidagslin till dotterbolag

28.878.000
4.580.000

33.458.000
1.000.000 160.834.000

Omsittnin gstil Igin gar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete

27.081.000
r71..9t7.0O0 i39.038.000

Fordringar
hos dotterbolag
andra fordringar

4.7oo.ooo
57.784.000

62.484.000

Frirskottsutbetalningar
till dotterbolug..
andra forskottsutbetalningar
Accepteradevdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

7.546.00O
9.402.000

16.948.000
204.000
58.314.000

Kronor

276.988.000

4j7.8z2.ooo

den 3r december rgj4
Aktiekapital och fond.er
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond

44.000.000
8.800.000
.2.350"O00 55.i50.000

Inuesteringsfonder
for byggnader

742.OOO

for inventarier och varalaget

990.000

r.732.000

Ldngfriaiga skuld.er
AB Bofors Allmiinna Pensionsstiftelse
Avsatt under iret

AB Bofors Pensionsstiftelse
av fu L947
Avsatt under iret
Obligationslin av Lr 7937
Obligationslln av Lt L953
Forlagslin av Lr L95l
Skuld till AB Bofors Nobelkrut

6.27r.000
300.000
10.100.000
2.500.000

6.575.OO0
12.600.000

516.000
40.000.000
20.000.000
4.ooo.ooo 83.691.000

Kortfilstiga skuld.et
Amorteringfu 1,9J5i obligationslinav fu 1937.
Forskottslikvider
Skuldertill dotterbolug. .
Vixelskulder
Andra kortfristiga skulder

423.OOO
L89.622.000

48.ooo
21.000.000
34.908.000246.0o1.000

Skatteskuld

3.832.000

Disponibla rnedel
Enligt L953itrsbalansriikning
Avgl.r: avsdttningtill skuldregleringsfond
L954irs utdelning

46.r9r.ooo
850.000
,.280.000

6.i30.000
40.46L.00o

NettovinstLr L954

6,955.000 47.4L6.0OO
Kronor

437.922.000

li
l
I

:
:
;

De stiirre dotterbolagens balansTillgingar

Nydqvist &
Holm AB
tkr.

Anl nggningsti IIgd.n
gar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader
.
Bostdder
Kraftverk och vattenf alI . . .
Pigiende nybyggnader . . . .
Maskiner, verktyg och inventarier . .

779
14.O37
1.108
1.000
872

AB \X/. Dan
Bergman
tkr.

726
6.o27
2to

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr.

AB Tidah.verken
tkr.

t29
3.354
90

7'
742
L2

rc

2r.287

L7L
9.464

4.Lr 2

t.485

43.083

15.998

7.74t

T.7L4

Avgir avskrivningar 6. samtliga anldggningstiligingar
26.89t

10.831

4.r84

r.45L

L6.rg2

,.767

Aktier i koncernboL^g . .
Reversfordran hos koncernbol4g

3.557

263

r24
637
16.1.92

,.L67

4.318

263

15.r35

1.865

1.923
21
404

tt3

O msdtt nin gstil I gdngar
Varulager
Forskottsutbetalningar
Fordringar hos koncernbolag .
Ovriga fordringar
Banktillgodohavanden och kassa

L.326
6.176
7.850

30.887
Summatillgingar tlrc. 47.079

fattade dn vanligt. En hel del av bide balansrdkningens och vinst- och forlustrrikningens
poster ha for ovrigt kommit med pi kopet i det
foregiende, si det kanske kan forsvara att foftsdttningenblir en smula summarisk.

Fiinvaltnin gsb eniittelsen
Bland uppgifterna i forvaltningsberittelsen
foftjanat ndmnas, att faktureringen under ir
tgs4 uppglttt till 278 milj. kr. mot 241milj. kr.
fu 1953. Hdr meddelasvidare, att orderstocken
2ir god for sivdl krigsmateriel som civila produkter och att anlaggningarnaskapacitet sirskilt
under andra halviret kunnat utnyttjas si Iingt
tillg?inglig arbetskraft medgivit. Betriif fande sivdl kvalitetsstil som kemiska produkter framhilles, att prisldget trots okad efterfrhgan alltidmt 2irotillfredsstdllande.

404
2.738
2.140

2.82'

7.L47

5.668

L.377

1,2.374

9.986

L.640

4gs

t02
7'
227

Vinst. oeh fiirlustriikningen
Liksom i foregiende irs bokslutsredog6relse
publiceras pn sid. 7 vinst- och forlustrdkningen i en beskrivande form, som bor vara
nigot mera ldttldst dn motsvarande officiella
handling. Av uppstdllningen f.ramglr, att av det
totala forsdljningsvdrdetpe 279 milj. kr. faller
pi Boforsverken223 milj. kr. och pi Nobelkrut
43 milj. kr., vartill kommer en inkomst pi
diverse forsdljningar av ca 12 milj. kr. Om forsdljningarna fordelas pi. krigsmateriel och civila
produkter, faller som synesca I)2 milj. kr. pi,
det forra och ca 74mil| kr. pi det senare.
I ovrigt bor kanske anmd.rkas,att kostnaderna
for materiel m. m. okat jdmfort med ir 1953,
vilket naturligtvis sammanhdngermed den storre
omslutningen. Avskrivningarna ha ocksi okat,
vilket i forsta hand beror p& det genom nyin-
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r?ikningar den 3t december rgj4
Skulder och eget kapital
Eget kapital

Aktiekapital....
Reservfond
Investeringsfond for byggnader

Disponiblamedelfrin foregiendeir
Arets vinst

Nydqvist &
Holm AB
tkr.

AB W. Dan
Bergman
tkr.

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr.

AB Tidah..
verken
tkr.

12.000
1.375
202

6.000
510

4.000
645
2'

500
100

13.577

6.570

4.670

600

4.149
515

6L3
722

532
11

18.247

7.24t

1.033
326
6.029

1.r43

Llngfristiga skuld.er
Pensionsstiftelser.
Skuldertill koncernbolag.

3.000

1.300
1.000

900

3.000

2.300

900

1.757
5.049

384
718
r.545

1.389
7t9
L9
L.49L

45
445

25.628

2.647

3.018

49o

Kortfristiga skulder
Forskottfrin AB Bofors
Forskottfrin ovrigabestdllare
Skuldertill koncernbolag.
Andra kortfristiga skulder

Skatteskuld

6.r t7
13.265

2LO

Summaskulderoch egetkapital tkr. 47.079

vesteringar okade avskrivningsundedaget. Aven
loner till arbetare och ovriga anstillda ha stigit
icke obetydligt liksom pensionskostnaderna,ddr
for ovrigt en viss omldggning skett j2imfort med
den foregiende uppstiillningen for 1953, i det
de utbetalda pensionernaoch pensionsavgifterna
upptagits for sig, medan de fdregiende ir voro
inlagda i klumpsumman for tillverkningskostnaderna. For 1915 komma pensionskostnadernaatt
ytterligare stiga, d6.pensionsunderstodentill f. d.
arbetare och efterlevande dnkor tiII sidana h<ijts
.fr. o. m. den L januari 1,9i5. Aven de lopande
pensionsavgifterna till SPP komma med hdnsyn
till de hojda lonerna att stigaunder 19)5.
Av den redovisade vinsten tar stat och kommun ungefiir hilften eller 7.107.000:- kr.
Detta dr alltsi den skatt bolaget sjdlvt betalar.
Hirutover kommer sedanvad aktiedgarnaha att
betala, var och en for sin utdelning, for att inte

l1

t22

12.3t4

39
9.986

L.640

tala om alla de skatter som indirekt utgi frin
bolaget genom de anstilldas skattebetalnrngar.
Ndr detta skrives hdnger som ett moln over det
svenska ndringslivet det forslag som framlagts
om hojning av den redan tidigare exceptionellt
hoga, direkta bolagsskatten. Forslaget innebir
25 % hojning av den statliga inkomstskatten.
Den beslutade utdelningen till aktied.garnadr
ofordndrat kr. L2: - per aktie, vilket motsvarar
4,r % pi den vid irsskiftet r954/i, giillande
kursen for Boforsaktier och i,I % pi det egna
kapitalet.

Inkomster oeh utgifter
anstEilld

per

Fordelningen per anstdlld av de totala intdkterna och kostnaderna har blivit en idigt iterkommande ingrediens i bokslutsartikeln. Den
skall inte heller saknasi ir, dven om dessaupp-

gifter dro synnerligen vanskliga att anvinda for
olika bedomningar. Detta sammanhd.ngermed
det ofta pitalade forhillandet att inkomstposten
"Leveransernasforsdljningsvirde" avser de till
kunderna I euer er ad.e och f akt ur er ade produkterna, medan en stor del av utgiftsposterna avse
under respektive hr tilluerkad,e produkter, vilket
dr en helt annan sak. Detta spelar szirskiltstor
roll i ett f.oretag med Bofors art av tillverkning
med ofta mycket linga leveransterminer.

av skal som framhillits i den beskrivandevinstoch forlustrdkningen.
Okningen av posten resekostnaderrn. m. kan
till stor del ses mot bakgrunden av hirdare
konkurrensoch kdrvareklimat for forsdljningen.
lfrlga om skatterna bor observeras,att i beloppet for fu r95), kr. 882, ingh"investeringsavgifter med kr. 226, varfor den egentligaskatten
utgjorde kr. 656 per anstdlld Lr 1953.

Balansriikningen
AB Bofors int?ikter och kostnader
per anstiilld
lnthkter ber anstiilld.
1953
1954
Leveransernasforsilin.-vlrde 30.257 34.786
Utdelning i aktier inkl. vinst
107
vid aktieforsdljning
93
Intdktsrdntor ....
179
186
30.529 1t.079
Kostnader per ansilillcl.
rs53
rss1
IO.49I
Genomsnittlig lon
L0.836
Forbrukadevaror och materiel 12.432 7r.622
Avskrivningar i.:
254
282
fabriksbyggnaderm. m. . .
kraftverk
27
33
bostider
30
30
maskineroch inventarier . . L472
2.713
Pensioner,pensionsavg.o. d.
697
963
Olycksfallsforsdkringspremier
83
100
Ovriga forsdkringsavgifter ..
171
15)
och
bankomkostnader
Juristm. m.
2t8
355
Fraktkostnader
L.O4r
89)
Telefon, telegram,porto . . . .
MO
87
Annonseroch annanreklam. .
73r
95
Foreningsavgifter
46
3t
Resekostnaderm. m.
792
266
Hyror
77
9r
Kopt elektrisk energi
211
r82
Provisionerm. m. .
60,
698
Licensavgifter
22
Rdntor
4b
364
Diverse
67
153
Skatter (inkl. investeringsavgifter I)13)
882
889
Arets vinst
791.
870

AB Bofors ekonomiskastillning vid &rsskiftet
framgl"r av den pi sid. 8-9 itergivna balansrdkningen, som i stort sett torde kunna avnjutas utan
kommentar. Nigra storre forindringar ha inte
skett under iret i balansrdkningenssiffror. Av
anldggningstillgingarna ha fabriksbyggnader
okat med ca 6 mrIj. kronor och maskiner etc.
med ca 72 milj. kronor, vilket miste ansesvara
mycket normalt for ett foretag av Bofors storleksordning. Omsittningstillgingarna forete inte
heller vad betriffar varulager och fordringar
nigra storre fordndringar. Banktillgodohavande
och kassa ha stigit jimfort med foregiende ir,
men detta sammanhdngeri viss min med vad
som hdnder pi. skuldsidan, hur egendomligt det
in kan Iltta. Hdr har, som framgl:l av balansrdkningen, den fordndringen skett, att bolagets forskottslikvider, som foregiende ir utgjorde 160
miij. kronor, stigit till ca 190 milj. kronor,varav
en hel del ingitt i slutet av LrcL Trots det relativt
hoga banktillgodohavandet har bolagsledningen
som synes ansett lnmpligt att, med hzinsyn tili
ridande forhi.llanden p6. kreditmarknaden, som
beredskap till stor del alltjdmt behilla den
vdxelkredit som redovisas under de kortfristiga
forbindelserna pi skuldsidan i balansrdkningen.
I ovrigt dr inte mycket mer att trllagga dn att de
kortfristiga skulderna dro ni.got ldgre dn foregiende ir.
I fora irets kommentar till bokslutet stdlldes
i utsikt, att de storre dotterbolagensbokslut i ir
skulle behandlas mera ingiende. Genom det
utrymme som aktieemissionentagit i denna artikel har hirav blivit intet. Vi fL noja oss med
att dennaging sepi den tabli over derasbalansrdkningar som iterfinnes pi sid. 10-11.

30.529 35.o79
Till denna uppstdllning skall i ovrigt endast
nhgra fi kommentarer goras.
Avskrivning arna pL maskiner och inventarier
ha okat kraftigt, frAn 7.472 till 2.1L3 kr., bl. a.
-
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Tillkornsten

av Bofors nya 4O rnrn autornatkanon
Av )ueringenjdr SVEN

De senasteminaderna ha uppgifter om
Bofors nya 40 mrn helautomatiskaocb
fjiirrmandurerade luftuiirnskanon, sons
bl. a. inkopts au det suenska'fdrsuaret,
publicerats i tidningar ocb facktidskrifter.
Det kan diirft)r aara li)ntpligt, att iiaen i
Bofors egen tid.ning beditta om denna
kanon, hur den konstrueratsoch hur den
tilluerkas.
Ndr Bofors i borian av I93O-talet konstruerade och utprovade den gamla 40:an boriade en
ny epok for luftvdrnsartilleriet. Under rndra
vdrldskriget var 4o:an ndra nog enastiendei sin
storleksklass.Dess eldhastighet och funktionssikerhet gjorde den till ett synnerligeneffektivt
vaPen.
Efter kriget bedomde man emellertid mdjligheternafor Bofors att hnyosdlja dennapjds i stor
skala som ganska smi. Den hade under kriget
tillverkats oi licens i ett stort antal linder ute i
vdrlden och minga pi krigserfarenhetergrundade forbaittringar, som Bofors ej hade tillging
till, hade inforts, frimst maskinriktning och
fj2irrstyrning. Dessa pjiiser kunde dirfor riktas
snabbareoch noggrannate 6n de ursprungliga
handriktade Boforspjdserna.De krigstillverkade
pjiiserna kunde dessutom siiljas mycket billigt.
Utvecklingen pi flygplansidan gick framit
med stormsteg. Flygplanen blevo snabbare,
stcirre och motstindsknftigare. Man kunde forutse, att den gamla 40:an med tiden skulle bliva
otillriicklig och att man behovde en ny pjiis att
fora ut oi marknaden.
Ndr man bestimde att iven den nya pjZisen
skulle ha 4o mm kaliber utgick man ifrin att
ammunitionen till en nykonstrueradpjis kunde
g6ras mycket effektivare och att attackflyg mot
markstridskrafter och militira mil dven i fortsdttningen skulle vara en mycket viktig och
vanlig anfallsform.
Foljande allmdnna krau stalldesp& den nya
pjZisen:
Hog utgingshastighet och gynnsamballistisk
utformning hos projektilerna
Hog eldhastighet
Stindig och hog eldberedskap

't3

GERDIM

Bofors

Enkelt laddningsforf ar ande
. Hoga rikthastigheter
Fjdrrstyrning
God riktorecision
Fdltmiissighet
Hiig funktionsslkerhet
Kraven voro egentligen sjdlvklara, nir det
giillde en luftvdrnskanon, men att samtidigt
uppfylla dem alla har alltid varit svirt. Konstruktionen fick ej ha nlgon svag punkt och den
miste i samtliga avseendenligga avsevdrt 6ver
gdngse prestanda, aven om den i nigot enskilt
avseendeej representeradetoppen av vad som
kunde istadkommas.Ett forslagsprojektutarbe1946. Redan
tades under tiden februari-iuni
detta kom att fi de data, sorn sedani stort sett
iterfinnas pi de pjdser,som Bofors nu levererar.
Utgingshastighet: 1000 m/sek.
Eldhastighet: 240 skott/min.
Storstasidrikthastighei: 9oo/sek.
Storstah6jdrikthastighet: 41"f sek.
Riktmaskineri : Elektro-hydrauliskt
Laddning: Handladdning med patronknippen
om 4 patroner
Antal laddare: 2 st.
Laddautomatik: Den ph 57 mm akan utprovade typen med vdxeltunga
och rekylBalansering:Elevationsbalansering
balansering
Fdltlavett: 4-hjulig
Marinlavett: Pi baskon
Viktigast voro vdrdena pE"utgingshastigheten, eldhastighetenoch rikthastighetema,som i
stort sett voro avgorande for kanonens effektivitet gentemot moderna, snabba flygplan. Frisafl om eldhastigheten var ldttast att avgora.
Gamla 40:an kunde ay en laddare matas med
120-r4O skott/min. PA t7 mm akan hade vi
provat ut, att man kunde ha 2laddare, som laddade vdxelvis. Detta infordes ph nya 4o'.an,
varigenom laddningshastighetenndra fordubblades.Att konstrueraen automat ftir motsvarande eldhastighetansigs fullt miijligt. Vi startade
ddrfor med en eldhastighet av 240 skott/min..
sorn medgav ett enkelt och funktionssdkert utforande hos kanonen. De svirigheter vi senare
ha haft att komma tili rdtta med betrlffande

och KKT*) under maj-juni t946 arbetet plt
eldrrir, mekanismoch det automatiskaladdningssystemet.I augusti iglngsattes arbetet pi overlavetten och nigot senarepl fiiltpj2iseni underlavett resp. marinpjdsensbaskon.
Det visadesig genastatt riktmaskinelet skulle
spela en stor roll for lavettagetsutformning. For
att ha nigot att bygg med startadevi ungefdr
samtidigt konstruktionsarbetetpi. en liten hydraulvdxel, som sedansi sminingom utvecklades
till den nuvarandetyp 0.
Vid ett dterrasdandefllganfall nr pjii:en skiatldrdig r. o. nr.
i hdrstiillning. AKA-film foto.

livsliingdsfrigor och slitningsforhi.llanden i eldroren bestyrka,at det var klokt att icke gi h6gre
med eldhastigheten.
Frlgan om utgingshastighetenvar svirare. Ju
kortare tid projektilen beh6ver f.or att ni. det
snabbamilet, destomer underldttasberdkningen
av kanonens framf6rhillninssvinklar och okas
trdffsrikerheten.H6g utgingshastighet innebdr
ddrfor mindre ammunitionsbehoveller fler nedskjutna flygplan i krig. Men en allfor hog utgingshastighetmedfor stort eldrorsslitage,storre
krutladdning och hylsor och ddrmed tyngre
ammunition. Den gamla kanonens utgingshastighet, 850 m/sek., var sdkerligenfor lig. Som
en kompromiss mellan samtliga berorda synpunkter bestdmdestill slut utgingshastigheten
till 1000 m/sek.
Llnga diskussionerfordes iven betriffande
kanonensdvriga utformning, men det skulle hZir
bli f6r llngt att i detalj redogorafor dessa.Bl. a.
diskuteradevi m6jligheterna att kopa kompletta
riktmaskinerier och fjzirrstyrningsutrustningar
frin utlandet for attbygga in i de blivande kanonerna. Flera systemundersoktesingiende. De
visade sig dock vara tunga och klumpiga och
fyllde icke de krav pi rikthastigheter, som vi
hade for den nya kanonen.Vi forhandladeivenledes med andra foretag om konstruktion och
tillverkning av hydraulv"dxlar och andra viktiga
delar, utformade efter virt konstruktionsorogram. Detta drog dock for mycket ut pi tiden:
vi miste sjdlva taga hand dven om riktmaskinerier, manciverorgan och fjZirrstyrningsutrustningar.
Allt eftersom riktlinjerna for projektet klarnade igingsattes konstruktionsarbetetpi pjdsens
olika delar. Silunda borjadeavdelningirna ffn

Forsok med fjiirrstyrning hade piborjats vid
konstruktionskontoretseldledningsavdelningredan ett par 3,rtidigare. Dessahad"eredan utv"isat,
att Bofors genom fortsatt arbete borde kunna fi
fram ett bra system.Under 1946ldnkadesdetta
arbetein pi den nya kanonen.
Aret 1,947 dgnades vdsentligen ii konstruktions- och detaljritningsarbetepi pjiisens alla
mekaniska delar. Ritningar utsindes successivt
f6r tillverkning av tvi provpjdser, en filtpjns
och en marinpjiis. Vid irsskiftet 1.947-1948
voro de bida pjiisernapraktiskt taget helt i tillverkning.
Trots att konstruktions- och ritningsarbetet till
synesflot fram snabbt pi. ritkontoret kunde vi
dock f6rutse stora svirigheter framf6r oss.
Problemen med slitage och urbrdnningar i eldrriren och funktionssdkerhetenhos laddautomatiken hade vi viss erfarenhet av f.rln tidigare
pjdser. Ddremot saknadevi i Bofors helt erfarenhet rorande hillfasthet och slitstyrka hos
hydraulvdxlar och kuggvdxlar for maskinriktade
pjdser. Vi vigade icke heller helt grunda konstruktionen pi. inom normal maskinteknik anvinda berdkningsmetoder,di belastningsforhillandena dro helt annorlundavid kanonriktning.
Den elektriska apparaturen,som skulle byggas
in i pjiiserna,var ocksi en bekymmersamf.rlLga.
En f2iltpjns k6res omkring pi. dlliga vigar och
dr utsatt for skakningar och vibrationer. Den
skall fungera i smuti, vita, lcyla, vdrme och
andra ogynnsammaf6rhillanden. For en marinpjds 2iro ocksi. forhillandena svira, sdrskilt under strid. Krigserfarenheterna utvisade, att
elektrisk materiel enligt gdngsestandardej fungerade i lZingdenpi kanoner.
For att 6vervinna dessa svirigheter behovde
vi kunna gora elektriska och mekaniskaprov och
*) Anm. Avdelningsbeteckningarna
pl Konstruktionskontoret (KK) f6rklaras ndrmarepE fijliande sidor.

1.4

r
{

mdtningar pi ett annat sdtt 6.n forut i Bofors.
Under 1947 beslots ddrfor, att KK skulle tillforas dels ett elektriskt och dels ett hydrauliskt
laboratorium. Det elektriska laboratoriet,KKB,
blev inflyttningsklart i december 1947 i Grondal
i Stockholm och kunde dnr pi allvar b6rja arbetet
med fjzirrstyrning och elektriska utrustningar for
pjdsetna.Det hydrauliskalaboratoriet,KKH 70,
fick sina lokaler i Bofors sommaren 1948. Hdr
vidtog utprovning av hydraulvixlar, maskinriktanordningar, pumpar och andra mekaniska och
hydrauliska appalater for pjdserna. Dessa laboratorier fingo ocksi till uppgift att taga hand
om de forsta provpjdserna och fdrse dem med
erforderliga hydrauliska och elektriska installationer, f6r vilka tillverkningsunderlag till verkstdderna saknadespi grund av brist pi tidigare
konstruktionserfarenheter och utprovning.
I mitten av 1948 var det forsta eleverbara
systemet feirdigtillverkat. Den t /7 1948 skotos
de fdrsta enkelskotten och den 9/7 de forsta
automatserierna.Skjutningar med detta eleverbara system pigingo sedan hela h6sten och vintern 1,948och borjan av 7949.
P6.viren 1949 var marinprovpjlsens lavettage
fdrdigt och maskinriktprov igingsattes. De
f6rsta skjutproven med komplett lavettage och
maskinriktning med fjdrrstyrning utfordes pi
skjutfZilteti borjan av juli.
Kungl. Marinforvaltningen, som redan bestdllt pjdser av denna typ, var mycketintresserad
av att prov med pjdsen utfordes ombord pl
fartyg. Provpl'dsenj2imteett till densammabyggt
riktstativ sattes ombord pi jagarcn Oland i
borian av oktober och provadesunder oktober
och november. Proven avslutadesmed en uppvisning fcir representanter f6r den svenska och
danskamarinen i borjan av decembermed mycket gott resultat.
Parallellt hdrmed fortskred tillverkning och
montage av fdltpjdsen jimte laboratorieprov med
denna.I april 1950borjadede forsta skjutproven
pi Bofors skjutf2ilt med pjisen maskinriktad och
fjdrrstyrd. Den 73-23 maj utfordes terrdngkorprov med denna pjas pi en for detta tillfZille
siirskilt iordningst2illd korbana i ndrheten av
Bofors. Provet, som upplagts av representanter
for Kungl. Armdforvaltningens Tygavdelning,
visade sig vara si svlrt, att det militd,n dragfordonet ej kunde fullfolja detsamma. Sedan
Bofors egen artilleritraktor spdnts for kunde
provet genomforas fullst?indigt. Pjdsensterrdngframkomlighet visade sig van synnerligen god.
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I septembersamma ir fordes pjisen over till
England, diir ingiende kor- och skjutprov utfordes inf6r de engelskamyndigheterna.Dessabestdmdesig med ledning av dessaprov att inkdpa
en tillverkningslicensfri.n Bofors pi dennapj?is.
Under tiden, som Bofors genomfort sina ar
beten pi dessa provpjdser, hade de militdra
myndigheterna, med hjalp av andra underleverantorer, b6rjat fh f.ram typexemplarpi eldledningsinstrument och annan sidan utrustning,
som skulle anvdndastill dessapjdser.Samtidigt
boriade en internationell standardvdxa f.ram for
de overforingsanordningar,som behdvasmellan
eldledningsinstrumentet och pjdsen vid fj6.nstyrning. Provpjdserna voro icke pi forhand utrustademed dessastandardorgan.Omkonstruktioner fick dirfor pi bestdllarnasbegdran foretagasph de for leveransbestiillda pidserna.
Erfarenheterna fthn proven med de bida prototyperna hade ocksi givit vid handen att, ehuru
konstruktionerna i det vdsentliga voro bra, funnos dock rnlnga svaga punkter i enskilda detaljer. En rad nya onskemil betr. olika detaljers
utformning med hdnsyn till militdr anvdndbarhet framfordes dven frin de provande militdra
myndigheternassida. Allt detta gav anledning
till en hel del omritning av pjdsernainnan tillverkningen slutgiltigt kunde fastl2iggas.
Aven ur tillverkningssynpunkt medfdrde dessa
pj2isermed alla de nyheter, som ingingo i konstruktionen, mhnga besv?irligaproblem. F6r dem
som syssladehdrmed torde vdl dnnu de minga
ftigorna angiende splines, kugghjul, hydrauliska vixlar och elektriska installationer sti i
fZirsktminne. Successivt
kom man dock till rdtta
dven med dessa svirigheter. Den 13-15 okt.
7952 leveransprovadesden forsta marinpjdsen,
vilken gick till Holland och i decembersamma
ir stiilldes de forsta fdltpjdserna till Kungl.
Arm6forvaltningensf orfogande.
+
Pd mindre iin en minut Aan pidsen omstiillas, "fiillal',
har- ill sAlutstdllning.AKA-film foto.
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Den gantla 40:an tar andra uiirld.shrigetsnest anuiindbara
Ititta I uf taiirnspllr. Boforsfoto.

Kort beskrivning av pjesen
En mycket kortfattad redogorelseover 40:ans
maskinerioch hur detta fungerar ar ocksapi sin
plats - annarskanskedet inte ir si lltt att folja
med och fdrsti. alla intervjuuttalanden.
Fdltpjiisensutseende framghr av de fotografier, som illustrera dennaredogorelse.Som synes
6r den nya4o:an ganskaolik den gamla;lavetten
d,r bI. a. tyngre och bredare,plattformen stcirre
och mera skyddad av pansarskoldarsamt med
tvi hoga ammunitionsstdllbaktill, eldrtiret ldngre o. s. v. Den nya 40:an kallas ocksi ofta 40/70
till skillnad frin den gamla40/ 60, ddr 7O och 60
ange eldrorens resp. liingd i kaliber (40). Underlavetten dr delad i tre delar, frambalk med
draganordning, mellanbalk, ddr huvuddelen av
det elektro-hydrauliskamaskineriet d,r placent
samt bakbalk. I fram- och bakbalkarna finnes
hydrauliska pumpar for sdnkning (resp. hojning) av lavetten till marken. Hjul-, fjddringsoch bromssystemir si. konstruerade,att de till&ta
bogsering bide med mycket h6g hastighet pi
vdgar och dessutomi svir terrdng.
Till varje batteri hor 2 pjtiser, I fiilteiuerk
samt 1 eldledningsill:trt'ilment
bestiende av dels
Hylsorna dansa i lulten tid'fall

eld.hastigbet.AKA-film

ett centralsikte (riktinstrument) med radar eller
optisk instdllning, dels ett rikneinstrument (centralinstrument). Eldledningsinstrumentet kan
utbytas mot ett s. k. riktstatiu (vilket ocksi kan
forses med radar), som ar ett lattare men samtidigt mindre noggrannt instrument.
Kanonen riktas frin centralsiktet, som kan
vara placent ett gott styckefr&n pjdsernape en
god utsiktspunkt. Elverk och rdkneinstrument
kunna uppstdllas under skydd pi avstind frln
pjiserna.
Eldledningsinstrumentets
vdrden overforastill
pjdsenpi elektrisk vdg och riktningen sker med
en noggrannhet, som var nara nog omojlig ati
uppni med den gamla 4o:ans handriktning.
Aven avfyringen sker frin centralsiktet och som
pjdsen kan sti. laddad med 16 skott, kan ett
forsta anfall mijtas med en eldskur ph"ca 4 sekunder frin en obemannadpjis.
Maskinriktningen pL pjdsen drivs av en
elektrisk motor, som fir kraf.t frhn fdltelverket,
och som med konstant varvtal genom den s. k.
overforingsvdxelndriver tvi hydrauliskavdxlar,
en for hojdriktningen och en fijr sidriktningen.
Mellan eldledningsinstrumentetoch pjdserna
Vid b\g eldberedsAapstfrr pjiisen laddad med 16 sh,otti
rnagasinet,tillricAligt lar 4 seA.auromateld.Boforsfoto.

foto.

16

Plas
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Sikte med radar
R i i k n e i n s t rm
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s
Falrelverk

F6rstiirkare
Plan av ett 40 mm luftvirnsbatteri med fjiirrstyrning

finns ett iiverforingssystembestiende av elektriska kablar, givare, jd.mf.omeoch forstdrkare,
se fig. (Skulle ni.got fel uppsti pi overfiiringssystemet, kan riktningen ske med hjiilp av ett
sikte pi pjdsen, antingen for hand liksom pi den
gamla pjdsen eller med maskin genom riktbygeln.)
Maskineriet fungerar - mycket enkelt och
populiirt uttryckt - pl foljande sdtt: frin centralsiktet gir impulserna till rdkneinstrumentet,
ddr f.nmforhillningsvinklar m. m. utrdknasoch
varifrLn virdena overforas genom elkablar till
ett jdmforarelementpi kanonen. Om siktet och
kanonen di pekar it olika hill, ger ld,mf.orarelementeten elektrisk signal till kanonenshdjdoch sidriktinrdttningar, som snabbt och sdkert
riktar in kanonen rdtt. Eftersom impulsen dr
svag och kanonen tung att rikta, miste signalernas styrka mingdubblas (forstdrkas) och detta
arbete sker i en forstdrkarll.da. Ddrifri.n overforas de till de hydrauliska vdxlarnas elektrohydrauliska styrorgan. Kanonens omriktning
skall ocksi g3.f.oft, ca 90o i sekunden i sidled
- den svdnger ett helt varv pL 4 sekunder -och det fordras sirskilt stor kraft att "dgonblickIigen" fi kanonen upp i full fart.
*
Md'nen bakom nya 40:an
Av overingenjor Gerdins redogorelse har redan framgitt, att flera avdelningar inom Konstruktionskontoretvarit sysselsattamed 40:ans
tillblivelse och att tvi forskningslaboratorier,
KKB och KKH 70, organiseradesfor att klala
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viktiga problem i samband med konstruktionen
av det elektriska och hydrauliska maskineriet.
Automatkanonavd. (KKT), Fdltartilleriavd.
(KKF), Eldrijrs- och mekanismavd. (I(I<R),
Hydrauliska avd. (KKH) och Instrumentlaboratoriet (KKB) samt Siktavd. (KKS) dr de avdelningar pi Konstruktionskontoret, som haft de
storstaoch vdsentligastearbetsuppgifternai samband med o:ans nykonstruktion. Berdkningsavd. (KKZ) har givetvis haft mycket krdvande
arbetsuppgifter.Eldledningsavd.(KKL), Utrustningsavd. (KKU) och Standardavd.(KKD) har
ocksi medverkat samt naturligtvis dven avd. for
Ritningskopiering (KKI), Ritningsexpedition
(KKX), Ljuskopiering (KKO) o. s. v. De tre
sistndmndaavdelningarnaha bl. a. skott "ruti
nen" for de ca 4000 ritningar, som fdltpjdsen
omfattar. Det kan ocksi ndmnas,att filtpjisen
bestir av ca 24.000olika delar, varvid dock flera
delar, ex. elmotorn riknas som en enhet.Plockar
man sonder alla "komponenter" blir sdkerligen
-Av
antalet delar i faltpjesen minst det dubbla.
de ca 24.oo0 delarna ir ett beiydande antal
P jdsen f dljer n oga ri kt insb amentels al la rdre I ser. AKA-film

foto.

:.i

"T
I
standard, ex. skruv, muttrar o. dyl., kuliager,
elmotor, f.aIgar, gummihjul, kopplingar, ror,
elektrisk materiel D. fl., som kops frin resp.
tillverkare. Hur minga "delar" som tillverkas
inom Boforskoncernendr mycket svirt att uppge,
di ett stort antai delar av samma,slag ingi.r i
varje pjis.
Pi foljande sidor kommer nhgra av dem, som
deltagit i konstruktions- och forskningsarbetet,
att berdtta litet om hur arbetet fullfoljdes och
hur de olika problemenlostes.
Men ocksi tillverkningen av pjiisen i siviil
falt- som marinupplaga har erbjudit minga
problem, metallurgiska, bearbetningstekniska
och organisatoriska och vi vill diirfor ocksi. tala
nigot hdrom.
I tillverkningen av 4o:an deltager alla koncernforetag. Vart och ett har pi sin andel fitt
sidana detaljer eller delar, som bdst passar
maskinpark och arbetarstam. Vi hade tiinkt att
i detta nummer publicera reportage frin samtliga koncernforetag, men vid genornging av
materialet befanns detta varasi overvildigande
rikt, att vi i detta nummer endastkan berdttaom
Tidaholmsverken, Ulvsunda Verkstdder och
\Wedaverken. I ndsta nummer kommer silunda
reportaget omkring 4O:an att 4vslutasmed fotos
och intervjuer frhn Boforsverken och Nohab.

Ingenjdr K. E. Janssont. h. ocb ingenjfu Gastaf Carltson te
gansdandjda ut franzfiir ritningspdrxten.Boforsfoto Tillman.

s6.hog. Dessutom ir den nya pjdsen fjaniktad
med hog rikthastighet och stor precisron.Som
1:sta reservfinns maskinriktning med riktbygel
frin pjdsen och som 2:dra reservhandriktning.
Fjdrriktningen och kraven pi utbytbarhet detaljer emellan gor, att tillverkningensnoggrannhet
mist skdrpas.
Vi fick inte fram automatenpi en ging, vi
fick studera och gora om detaljer pi de tvi
prototyperna och si sminingom kom vi fram
till den rdtta losningen. Vi kan driva upp eldhastighetentill 300 skott per minut, men detta
sliter alltfor hirt eldror och mekanismoch inte
heller hinner laddarna med. Nu kan tvi vana
*
laddare mycket vdl hinna med.
KKT, Automatkanonavdelningen
De som pi KKT haft mest att sora med 40:an
dr Gustaf- Carlsson, Olle lobinsson (nu pi
Ingenjor Karl Emanuel lansson, chef for
KKT, var ocksi med ndr den forsta automatka- KKH), lValter Eriksson (innan han flyttade
over till KKF) och jag, men ndr det var som
nonen konstruera.des
i borjan pe 3O-talet.
"Vi har hela tiden haft ett mycket ilira sambridast, hade vi 7-8 man sysselsatta.
Jag vill
ocksi understryka,att den nya40.,anskapatsgearbete med KKR, som ju ritat ovriga delar av
nom samarbete,icke bara mellan avdelningarna
mekanismen,kil, bakstycke o. s. v., och med
I<KZ, som hjilpt ossmed allt berdkningsarbete. pa KK, utan ocksi tack vare det utomordentliga
s4marbetesom funnits - och finnes - mellan
KKT ritade fri.n borjan hela overlavetten.
konstruktionskontor, verkstad och skjutfilt. Jag
Den vdsentliga skillnaden mellan gamla och
tror, att det icke finns n6.gonkanonindustri i hela
nya 4o:an dr den, att vi utnyttjar tiden bittre. I
vddden som har de mojligheterna som Bofors
den nya pjdsen kastastomhylsan ut under laddhar just i detta avseende."
bryggan samtidigt som ett nytt skott matas in
cjver denna, allt i samma rekylrorelse. I den
Nir pjiiten liillts rallas biulparen bort ft)r att ej sti i aiigen
gamla 4o:an kastadestomhylsan forst ut och
6r serd ntan t kap et. AKA-i ilm f oto.
f
forst ddrefter kunde det nya skottet matas in.
Redan den gamla 4o:an var en bra pjds, mycket bra t. o. m. och framfor allt funktionssdker.
Vi miste, for att kunna sli ut den gamla4o:an,
gora den nya till alla delar bittre. Det var ett
svirt krav, som miste uppfyllas, men vi anseross
ha lyckats med det.
Pi den nya pjdsen dr eldhastighetendubbelt
:! i- d !:!.1
: ti iqLid
4 Fg
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mhnga man som sysslat med 4O:an dr svirt att
sd.ga- tidvis har det varit ndstan hela avdel-

Lauettkoxstruhtdrerna Bengt Hdkaxson och lYalter EriAston
grantka " mdletplalsen" fbr sina intreisen, Boforsfoto Tillman.

KKF, F?iltatilleriavdelningen
Ingenjor lVilliam Gdranson, som sedan nlgra
ir tillbaka dr chef for KKF, sdgerbl. a.:
"Vir del av konstruktionsarbetetpi fziltpj2isen
'uPPhenghar vait <iver-och undedavett, alltsi
ningen' av det eleverande systemet och inpassning av alla komponenter, som vi fitt frin KKB
och KKH.
Det grundldggandearbetetph 4O:ani sin nuvarande utformning borjade redan nir ingenjor
Henstrom var chef for avdelningen. Av vira
konstruktorer har Bengt Hd.kansonhaft ansvaret
for sjdlva vagnpartiet, fram-, mellan- och bakbalkar, medan lValter Eriksson pi sin lott haft
allt som tillhor overlavetten,alltsi htijd- och sidriktning, begrdnsningsanordningarm. m. ivensom delvis de elektriska installationerna. Hur
art mellanbalken aisar hur aarie skrymsle
Denna "flygbild'
iir utnyttjat lar allt rnaskineri. Boforsfoto Tillman.

ningen. Vi har naturligtvis ocksi haft ett mycket
ndra samarbetemed alla de andra avdeiningarna
pi. KK, frdmst KKB och KKH.
Den nya 40:ans lavett dr av helt svetsadkonstruktion, medan den gamlas var nitad. En del
materielproblem har vi naturligtvis haft, och en
hel del andra problem, som framkommit forst
sedantillverkningen piborjats, har f.htt klaras av
efter hand.
Det sviraste var annars att passain alla kom'moblera'
ponenter i mellanbalken att
denna si
att sd.ga,med alla kopplingslidor, motorer, vdxlar, ledningar o. s. v. till elektriska och hydrauliska systemen.Vi har ocksi haf.t m&nga dndringar, speciellt rrirande det elektriska systemet,
och si har vi dven fi.tt forsoka tillmotesgi alla
kundonskemi.l- ndstan vale kopare ville ha
nigot iindrat. Man kan knappast siga, att vi
'standardpjds'."
dnnu har nigon renodlad
KKR, Eldriirs- och mekanitmavdslningen
Ingenjor Folke Tillander, chef fiir KKR, vilken avd. ritat eldror, bakstycke och mekanism
till nya 4o:an, omtala,r,att man redan omkring
1944-1945, under Hjalmar Selins tici, borjade
med utvecklingen av eldror och mekanism.
"Vi ritar alltsi en stor del av det eleverande
systemet. Populdrt kan man sdtga,att alla de
delar av eleverandesystemet,som gir fram och
'rekylerar',
tillhor KKR, medan KKT
tillbaka,
svarar for automaten, nedmatningen ocfi oviga
rorliga delar i det eleverandesystemet.
Nigra stiirre nya problem har det inte varit
- mest utveckling och pibyggnad av gamla
erfarenheter. De okade eld- och utgingshasiigheterna innebir ju okat slitage, och vi har dirfor
ur hillfasthetssynpunkt anv:int andra stilkvali
teter dn i den gamla 4o:an. Likasi har milnga
detaljer i mekanismen omdimensioneratsfor att
sdkert kunna funktionera. For den nya pjiisen
har vi ocksi infort storre krav betrdffande utbytbarhet av olika detaljer i serierna.
De som pi KKR haft mest att goramed 40:an
dr Folke Melker, Arne Kihlberg och Olle lVallin. Melker har vait med hela tiden och jobbat
med 40:or i ndrmare 2O-2t ir, forst pi den
gamla och nu pi den nya, Kihlberg jobbar pi
densamma dn i dag och \Tallin dr numera

pi KKT."

Ingenjdr Folke fuleJAer d.ernonstreraren ilJ yp pfi :itt rit_
brnde ft;r ingenjdr Folke Tillander KKR. Boforsfoto Tillman

Ingenjdr Arne Kiblberg pA KKR. Boforsfoto Tillman.

KKS, Siktavdelningen
"Pe felt 4o:an har vi gjort nilgra smerre men
for pjisens funktion viktiga grupper av finmekanisk natur" sdger chefen for siktavdelningen,
ingenjor Gtista Ekholm. "V6.r avdelning har
konstruerat elgoninbyggnaden, den s. k. jamforarll"dan med anslutningsvixlarna tiII fjdnstyrningen,och for de pjdser,som skall anslutas
till Bofors riktstativ, dven den s. k. parallaxkorrektoren. Siktstativet, som uppbdr spegelreflexsiktet och anvd.ndesvid nirstyrning av pjasen, har ocksi. ingitt som en enklare uppgift i
virt arbete.
Riktstativet dr ett frin pjisen fristiende instrument for fjdrrstyrning. Aven detta dr konstruerat pi avdelningen.Arbetet pa prototypen
borjade 1947 och konstruktionen var faidig
7949.Det har bl. a. kopts av svenskaluftvdrnet
i ett antal exemplar.
Vira konstruktioner innehiller mycket kugghjul och berikningsmekanismer. Betriiffande
kugghjulen dr det stora problemet jdmn och
glappfri ging. Vi har bl. a. inforr deladefiiiderIngenjdrerna Georg Olsson, Gdsta Ekbolnt ocb Sten Collgert
di skutera siAtproblern. Boforsfoto Tillman.

forspdnda kugghjul for att overvinna svirigheterna.
Vi har samarbetatmed de flesta avdelningarna, mest dock med KKB, KKF och KKH och
betrdffande provning med KA. Vid tillverkning
av prototyper och provanordningar har vi haft
god hjelp av Experimentavdelningen(VE).
Av konstruktorer p5.avdelningen,som sysslat
med fdlt 40:ansanordningaroch riktstativet,bor
ndmnasSaenCollgert och Georg Olsson.,'
KKH,

Hydrauliska avdelningen

KKH dr en av de avdelningar, som nyorganiseradespi Konstruktionskontoretfor art ta hand
om utvecklingsarbetetav de hydrauliska och
servotekniskamaskinerierna i de nya kanonkonstruktionerna. Ar i948 utijkades avdelningen
med ett laboratorium, KKH 70, for utprovning
av alla nykonstruerade hydrauliska maskiner
och apparater m. m. Sjdlva KKH ir uppdelat
-och
pi 2 grupper: en mekanisk-hydraulisk
en
elektrisk, vartill kommer en hjdlpgrupp for beriikning och projektering.
Till den nya 4O:anhar KKH konstruerathela
det hydrauliska systemet inklusive alLa apparater. Hydraulvixeln dr den storstaenheteni systemet, men d2irtill kommer styrorgan (styrventiler), styrmagnet (konstrueradi samarbetemed
KKB)l hjalpapparater, si.som overstromningsoch reduceringsventiler,
termostat,stromstdllare,
oljekylare och -vdrmare,pump, filter m. m. samt
hela rorsystemet.
Hydraulvdxeln bygger pi dldre kdnda principer, som vidareutvecklats for att passa ett
mycket noggrant servoteknisktsystem. Vdxeln
skall si.ledes funktionera under alla tdnkbara
forhillanden, snabbt, effektivt och exakt. Den
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skall, styrd av styrorganen,som matasmed svaga
elektriska signaler frin riktinstrumentet, kunna
ge pjisen hastigheteroch riktningar, som endast
med b.akdelar av grader skiljer sig frln de
teoreiisktriktiga.
Svirigheternavid utvecklingsarbetetav vixeln
och det ovriga systemetvoro inte enbart teorega, :utan rorde dven matisk-konstruktionsmdssi
terialfrhgor, ex. att f3. fram ett tillrdckliSt gott
material till cylindertrummor och ventilskivor,
ddr stora krav pi slitstyrka och tdthet stzilldes.
Vdrmebehandlingenav vissa detaljer, exempelvis kolvarna till hydraulvdxlarna, stdllde ocksi
stora problem. Bearbetningen av detaljer till
prototyper och provapparatererbjod ocksi svirigheter, diirf6r att Bofors vid denna tid inte
hade erfarenheter- och knappast mojligheter
- att tillverka detaljer med den noggrannhet
och de toleranser,som krdvdes for hydrauliska
komponenter. Lagringar, tdtningar m. m. stdllde
ocksi krav pF,.nyamaterial och konstruktioner av
vilka Bofors hittills icke haft nigon erfarenhet.

Hydrailaiixelhonsrruhti)rer.Fr. o, SttenHagelin, Olle lobansson,Rxne RotheliusocbViirne Gustaaston,BoforsfotoTillman.

Alla problem lostesemellertid; en tillforlitlig
typ av hydraulvdxel togs fram och tillverkades
dven i ett stort antal exemplar ph kanonverkstaden (VK 25). Tillverkningen av dessavaxlar dt
sedannigra ir tillbaka helt overflyttad till I IVA,
som iven tidigare tillverkade en del detaljer till
vdxeln.
I sitt konstruktionsarbetehar KKH haft ndra
kontakt med ovriga avdelningar pi konstruktionskontoret.KKH kan i minsa avsecndensigasvara en mellanavdelning.Till vissadelar av
har KKB silunda utarbetatgrundservosystemet
principerna, KKH har praktiskt utformat id6n,
varefter KKF "moblerat" pidsen med komponenterna. Di det gdller den elektriska kraftinstallationenhar KKH giort hela konstruktionen
i form av princip- och kopplingsschemor,varefter KKF utformat installationen.

*

Drivande kraft i utvecklingsarbetetoch chef
for KKH under mhnga ir var ingenjor Lennart
Pdlsson.Sedan 7952 dr ingenjor Viirne Gastafsson chef. Deras nzirmastemedarbetarehar under
S:envarit ingenj6r Qlsp lohansson (tidigare plt
KKT och verksam iven pi den gamla 4o:an),
som haft ingenjor Sren Hagelin (dven tidigare
pi KKT) m. fl. som medhjdlpare. Ingenjor
Artur Henriksson har lett arbetet pi KKH 70,
ingenjor Rune Rothelius har franf6r allt sysslat
med den teoretiskaberdkningenav alla komponenter, och ingenjor Gustap Birte!l har klarat
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hela det mycket inveckladeoch stora elektriska
maskineriet.
KKH har just nu inga direkta konstruktionsuppdrag ph sjd'lva4o:an, men vdl ph andra pid'ser och nya projekt. Provstationsutrustningaroch
dylikt till olika pjdstyperd.rf. n. ett stort arbete.
Det gdller att skapanya m2itutrustningartill de
nya pjiserna, ddr man ej kunnat anvdndatidigare
kZinda mdtmetoder. Yale kund, som koper
pjiser, behover ocksi kontroll-, mdt- och provinstrumenttill desamma.KKH har ocksi en stor
ridgivande verksamhet,kundinformation, exempelvis betriffande skotseln och tillsynen av
maskineriet,val av oljor i det hydrauliska systemet, smorjoljor till hela pjisen o. s. v.

Ddrmed lzimnarvi Bofors och beger oss over
till Stockholm,Tidaholm, Ulvsunda och Sodertdlje for att folja forskning och provninS, tillverkning och kontroll av delar och detaljer som
ingir i fdltpjdsen.

lngenjdrerna
stor

AAe Sandberg och Arthur Henriksson aid en
pd proabiinhen i KKH 70. Boforsfoto

hydratbiixel

Tillman.

KKB, fnstrumenilaboratoriet
vid Grtindal, Stoekholm
Instrumentlaboratorietvid Grondal dr inrymt
i en storre industrifastighet tillhorig AB Georg
Schonander,en vdlkdnd firma, som bl. a. tillverkar rontgenutrustningartill svenskasjukhus.
Ndr B-pilens medarbetare besokte KKB, var
chefen, ingenjor Nial Andersson, borta pi en
ldngre studieresatill utlandet, och hans stdllforetrddare, ingenjor Per Lindegren, berattade
ddrfor om laboratoriet och dessarbetsuppgifter.
"Det var redan pi direktor Hammars tid, omkring 1947,som ingenjorernaPalme och Gerdin
borjade med de forsta forsoken rorande servo
och hydraulik, med bitrade av Nial Andersson
och nigra till pi ritkontoret. Men forst 1947
organiseradesKKB som laboratorium, och personal, sdrskilt teletekniker, anstdlldes,och instrument och apparater anskaffades.Att KKB
forlades till Stockholm berodde dels pl bristen
pi liimpliga lokaler i Bofors - har pl Gr6ndul
fick vi ju forndmliga lokaler - deis pi onskvdrdheten att ha ndra kontakt med firmor, som
tillverkar eller forsdlier instrument och annan
utrustning, och slutligen har vi hzir ldttare tillging till vetenskapliglitteratur och sakkunskap.
Vi dr ett 40-tal man pi KKB, de flesta ingenjorer, ovriga tekniker, laboranter,instrumentmakare o. s. v., organiseradepi grupper med givna
arbetsuppgifter. Inte s6"fi.. av den ursprungliga
kirntruppen ar kvar iinnu, omsdttningenav personal ir ganska normal och mAnga ldroverksingenjorer stannarhos ossett eller ett par ir och
tar sitt arbete som en kvalificerande vidareutbildning och fortsdtter senare med hogskolestudier. Expeditionen forestis av fru Hagar
Manners-Jonsson,
som ocksi varit med oss ndstan hela tiden.
Lokalerna omfattar ett stort och ett mindre
Stora laboratoriesalen pd KKP. PA lotut synas, sltselsatta med
oliAa proa ocb miitningar, frAn lAnJtur Henry Jantson, EriA
Saadiings, Erland lohansson ocb Vidar Anderssox. I bahgrunden Lennalt Saedberg ocb Curtis Jobanston.

Cbelenf br KKB, ingenjdr Nial Andersson, tillsamnzans med
ingenjdr Per Lind.egrent. a, ocb fru Hagar Manners-Jonsson.
Foto Helmisalo.

laboratorium,ett storre provrum, ritsal, kontorsrum for chefer och tjdnstemin, expedition och
arkiv, forridsrum och verkstad, sammanlagt
700 m2.
Vir instrumentverkstaddr mycketvdlutrustad.
Den har ett 15-tal moderna verktygsmaskiner
(.frasar, svarvar, borrmaskiner, maskiner for
plf,.tbearbetningm. m.) och kan tillverka en
mdngd finmekaniska detaljer, t. ex. prototyper
till olika instrument,chassiestill radioapparater
och forstdrkafe osv.
Vi har haft mycket att gora under de gingna
5.renoch mhnga stimulerandeforskningsuppgifter har vi brottats med och klarat. P& den nuvarande 4o:an har vi silunda utvecklat fjarrstyrningen i samarbetemed KKH. KKB har ocksi
projekterat, berdknat och tagit fram de forsta
forstdrkarprototypernaoch konstruerat minga
andra elektriska apparater. P3,riktstativet, som
ir KKS uppfinning, har KKB endasthjalpt till
med berdkningen av en del elektriska detaljer.
Allt detta har skett i nara samarbetemed ovriga
avdelningar pF, konstruktionskontoret, KKH,
KKL och KKT; framtagandet av 40:ans riktoch styrmaskineri har i alha hogsta grad varit
ett team-work.
Servomaskinerietinnehiller en mdngd detaljer, som skall kunna fungera exakt, kraftigt och
friktionsfritt, bl. a. mLnga elektriska 'nit', som
vart och ett noggrannt miste beriknas fdr sitt
indamil. Konstruktionsarbetetsglng har i stort
vait foljande: Efter ett omfattande berdkningsarbete bygger man upp hela systemetmed en
meingd komponenter, som skall kunna arbeta
under svirasteforhi"llanden.exemDelvisinom ett
temperaturintervall
pi ca lO0o (-.40 - + j5).
En del komponenter (ex. elektronror) koper vi,
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en del tillverkar vi sjdlva och allt har byggts
samman till fiiltmiissigt utforande, robust och
kraftigt, for att kunna tila ett hanterandeunder
de sviraste terrdng-och temperaturfiirhillanden.
Aven om 4o:an nu ir firdig, dr inte vhta
arbetsuppgifterddrmed slut. De problem vi nu
s6ker losa for si att sdga ndsta kanontyp, dr
bl. a. att ytterligare utveckla servomaskineriet,
att soka upp nya pilitligare komponenter,mer
fiiltmdssiga, enklare liisningar av servoproblemet med
per dn nuvarande konstruktioner. Vi 96r ocks&
iorsok med andra f6rstirkartyper, bl. a. transduktorer (magnetf6rstirkare) och s. k. transistorer,
som f6r vissakopplingar d'nbdttredn elektronr6r.
'electrical
Transistorn air ett litet element, en
sandwich', av sdllsynta jordmetallet, bl' a. germanium, som sannolikt kommer att bli framtidsmelodin pi forstdrkargebitet, men dnnu si l?inge
dr elektronroren temperaturhdrdigare.
Vi f6rsoker ocksi fL fram nya och bdttre
material, speciellisoleringsmaterial,ty det ligger
lika mycket forskarm6da i att fh ham rdtta komponenter och material som att fh ftam nya
system.For provning av komponenter och mateiialhar vi oiika apparater,tropikskip och kiildboxar, skak- och vibrationsapParatet,fallmaskiner osv. Vi utfor ocksi viktiga md'tningat p3'
bl. a. s. k. frekvensanalys."
servosystemet,
Ingenjorerna Yngue Axelsson och hlanne
Salornonssonholl vid virt besok just pi med en
dylik frekvensanalysinne i provrummet och hade
riggat upp forstZirkarskip, instrumentuppsdttning m. m. framfor en hydraulvdxel.
B-pilen har en liren aaliiggarepa KKB. Den biir lddan, ut- B-pilen-Bofors'
formad sont en iiirnaiignagn, miirAN"4 Al
nztitningar'
elektriska
aitsa
Finkan", anaindes liir

i.d

'ti

Den finmekaniska aerk$aden iir ahl disponerud ocb intedd'
Vid. naskinerna fr. a. Carl Axel Grandin, Ake Larron och
Torc Erglund. Liingst t, h. fdrman Einar Hellstrdm. Vid
bandsfrgeni bakgrundenArne AAerstrin.

"Vi provar varje grupp inom f6rstdrkarskipet
fot atd se bverforingsfunktionerna i de olika
delarna av fjdrrstyrningssystemet. Hydraulvixeln tjZinstgor under Provet endast som en
ingir
attrapp for sjiilva pjiisen.Frekvensanalysen
som ett led i den servotekniskadimensioneringen
av ett systemvid nykonstruktioner eller vid forbdttringar pi konstruktioner."
I samma lokal finns diverse anordningar for
provning av olika detaljer och fdr dem fick
ingenj6r Gtista Broman redogora.
;'I
tropikskipet provar vi detaljer under ling
tid undCr vdxlande temperatur och fuktighet,
ungefdr motsvarande dygnsvariationerna i tropikerna, /z av dygnet med hogre temPeratur, ca
15", t/t av dygnet med ldgre temperatur, ca 20" .
'pumpar' fukGenom denna temperaturviixling
tigheten in och ut i provdetalierna, och vi kan
se hur olika material, exempelvisisolationsmaterial, kan motsti fuktens inverkan. Proven mits
med vissa intervaller, 14 dagats provtid dr not'
malt, men vi har ocksi prov, som tar uPP till
3 mhnader.
I en koldbox sker motsvarandeProv under
'
arktiska' klimatf6rhillanden'
art ingeni|t Manne SaloHiir utfdres en s. h. freAuensanafus
rnonsson(t. a. aid hldraulaixeln) ocb ingeni1r Yngue Axelsson (oid ixstrumenten).
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F 6r st iir Aar I ab or"at or i et. I -l6r gr un d en bdl I er I an- O I o'f Er i k sson
pi att hoppla ldrdigt t'6r ett proa, medan Erlanl lobansson,
Curtis Jobansson, Bdrje Larsson och Bertil Nilsson i baAgrund.en diskuterar ocb reder ut ett inx,eckldt Aopplingsscbena
pd sttarla taulan.

Men rostproblemenir ocks&aktuella,speciellt
p& marinpjdser,och ddrfor har vi gjort ett sklp,
dzir vi kan prova hur material stir sig emot
'Saltgrunkan'
havsluft.
har vi sjdlva gjort hdr,
den bestlr av en lada av rostfri pl&t delvis fylld
med saltvatten. Vi bliser in tryckluft genom
saltvattnetoch fir pi. s6.sdtt en saltdimma,som
provet ffu ligga i.
I kdllaren har vi en skakmaskinplaceradoch
i den utf6r vilh.ngvarigaskakprovfor att utrona
hi.llfastheten hos vissa detaljer vid vibrationer,
skakningaroch stotar.
I mina uppgifter ingir ocksi att skriva mottagningsbesteimmels
er f or all elektrisk material."
Aven de mekaniska rorelserna i omkopplare
och andra elektriska apparatermiste mdtas och
hillbarhet och livsldngd utronas.For dessaprov
har en speciell appant konstrueratsoch byggts.
Dylika prov ingir ocksi som ett led i en brett
upplagd undersokning av all den elektriska
material som ingl i de olika konstruktionerna.
Laborant Nils Ledin annars assistent it
ingenjor Lindblad - var i full g6.ngmed denna
provmaskin, ddr en kvicksilveromkopplareinmonterats.
I laboratoriesalarnastod minga platser tomma, ty av KKB:s personal ir det alltid flera pi
resandefot. Det hdnder sdllan att hela styrkan
dr hemma. Ph alla de platser, ddr pjdser eller
torn tillverkas eller monteras, i Bofors, Trollhdttan, Tidaholm, Goteborg och Holland, har
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Bildraden: lngeniiir Gdsta Broman ldgger in en bit son shall
proaat i "sabgrunkan", d.iir lrisAt, ult hausatntosiiir rdder. Laborant Nils Ledin \aeruaAar ett liosldngdsprot pd en huichsiloeromAopplare. - I den bdr masAinen bli Aomponenterna
ordentligt omsAahade satrztidigt sorn deras funhtioner registreras, Vid appaMten sitter ingenjdr Gdsta Broman.
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KKB folk ute som utfor prov bch mdtningar.
Likasi dr det nodvdndigt att hi.lla en sta'ndigoch
intim kontakt med KK:s avdelningar i Bofors.
Flera av KKB:s tjdnstemdnkan ha upp till 80100 arbetsdagarper &r pi annan ort.
I den stora salenholl 1-6 man pi rned olika
mdtningar, berdkningar och prov och man var
dven i fdrd med attbygga skyddsskip{or en del
apparatur (se foto). I var sitt horn satt tvh flitiga
ynglingar, lobn SandbergochLennart .Suedberg,
Den forstndmnde i "Instrumenthornan", omgiven av forstdrkare, sladdar, mdtinstrument och
andra doningar.
"Jaghar fullt jobb med att reparct^ och kontrollera alla instrument hdr och kontrollerar
ocksi alla nya inkopta mdtinstrument si att de
dr absolut korrekta. Vi tillverkar ocksi en hel
del instrument sjdlva, bl. a. en faskinslig voltmatare."
I motsatta hornan, "Lindarhornan", satt herr
Svedbergvid en nyligen nyinkopt lindarapparat
av forndmlig konstruktion.
"Tidigare fick vi linda for hand men nu skoter
den hdr maskinenen stor del av jobben.Vi tillverkar och lindar ringkdrnor o. dyl. som anvdndesvid laboratoriearbetet."
Den inre, mindre, laboratoriesalenkallas i
dagligt tal Forstdrkarlaboratorietoch namnet
anger vad som hdr plrgltr.Hdr fann vi ocks&en
st6rre skara, nhgra sysselsattamed att bena ut
ett invecklat kopplingsschemapi svarta tavlan,
andra med prov pi forstdrkare. Sirdeles imponerande var den instrumentuppsrittning som
kopplats upp for provning av transistorer, av
vilka en del ocksi placeratsi termosflaskor,nedBildraden: Rad'iotekniker I ohn Sandberg i " lnstrumentbdrnet"
Laborant Lenndrt Sz'edberg tid
iusterar en uobmiirare. den nya lindarapparaten. - Hela denna imponet'ande apparatur, ntei oscillogral, transformatorer, n?AtinJtrilnrcnt acb ett
siirdeles inuecAlat systern
i tarie fall f6r Jehmannen tned :ldddar, har ntonrerats upp 't'i;r protning dr en Artstot'
n'ansistorfdrstd.rkare. Ingenidr Erland. I obansson .rkbter proaet.
Det har bliuit tradition dtt rpeld ndgra matcher ping-pong
under lunchrasten pd KKB. Spelarna beter Gdte Nilsson,
Henry Jansson, Verner Helmisalo ocb Nil: Ledin.

Lavetter

1i
i

oeh viixlar

frriln Tidahohnsverken

Tidaholmsverken bygger traditionsmdssigt vidare pi Tidaholms Bruk, som under 1920-talet
var kint for sin tillverkning av kraftiga. och
kvalitetsgoda lastvagnar och brandbilar. Sikerligen stir det en och annan Tidaholmsbyggd
brandvagn innu kvar hos nigon brandkir i virt
land. Nir Bofors 7936 fondnade Brukets verkstdder,var det bl. a. for att hit forldgga tillverkningen av lavetterna till den gamla 40:an. Det
zir dirfor naturligt, att ocksi en del av arbetet pi
den nya 4O:anslavetter f6rlagts hit.
Av underlavetten,"vagnen", giir Tidaholmsverken kompletta fram- och bakbalkar. D?irtill
fir Nohab, vars plitsla geri d.rhirt belagt, hjZilp
med en del plitarbete ingiende i mellanbalken.
Tidaholmsverken monterar och provkor iven
overf6ringsvixeln till riktmaskiniriet och tillverkar dven div. ^nnan utrustning, verktyg och
detaljer.
Overingenjor Herbert Prollius omtalar:
"Ca 75-80
% u, verkstadens kapacitet dr
belagd for Bofors, och omkrin g L2O rnan har
huvudsakligen arbete pit 4O:ans olika delar.
Allt rimaterial och halvfabrikat kommer frin
Bofors i form av stdnger, plit, hejade dmnen
och stilgjutgods. En del av materialet, bl. a.
axlatna, kommer grovborrade, annars sker all
maskinbearbetning vid Tidaholmsverken. I allmdnhet airvi noida med materialet,det dr starkt
och h iller f ordringarn a betdff ande hillf asthet.
Det dr endaststilgjutgodset, som orsakaten del
besvdr.
'Kanontillverkningen'
dr utlagd till plitslamaskinverkstaden,
geriet,
filareavdelnrngen och
monteringshallen.Verkstadsingenj6rStig Claesson dr ndrmaste chef for tillverkningen, med
formdnnen Rune Ekholm for svarvarna, Erik
Pettersson fdr frdsarna, K. G. Rohrnan fiir bor-

Aoeringenjb
H. Prolliu
t. b, oclt aerhstadsingeni)r
Claesson gran sha dnd bal kar.

Stig

rarrra, Hilding Sjdstedt f6r plitslagarna, loltn
Lindgren f6r montorerna, Lars Falk och Oshar
Saenssonpi liktaren och K. H. Edgren pi justeringsavdelningen som arbetsledare.
Tillverkningen av 40:ans detaljer ligger
mycket bra till for Tidaholmsverken, som ju
sedangammalthar stor erfarenhet av bilar och
andra rullande maskiner.Av kapacitetsskilkunde Tidaholmsverken frin borian icke ta mot
hela underlavetten, men det kan vi nu, och det
ir ett allmdnt onskemil, att vi dven skall fi
mellanbalken, d. v. s. tillverkningen av hela underlavetten, hit. Monteringen gir nu mycket
smidigare dn forr, sedan vi fhtt llagga upp ett
mellanforrid av standarddetaljer och dven fi.tt
miijlighet att tillverka vissa detaljer pk 'lagerorder'. Nu kan monteringeninte kora fast, ddrfor att en och anna.n liten obstydlig detalj
saknas."

i

KKB.

Frots. ochslut.

kylda med kolsyresnofor att utrona egenskaperna vid lig temperatur,ned till - 50".
Detta korta reportage kan ingalunda ge en
allsidig bild av alla de invecklade forskningsuppgifter som KKB lyckligen lost och de minga
synnedigen viktiga arbetsuppgifter som alltjiimt
LviIar laboratoriet for ait fullkomna Bofors
konstruktioner. Man fick ett bestdmt intryck av
att hd,r ridde flit, forskarglddje och ambition,

men ddrutoverocksi en allmin kdnsla av trivsel
och god stdmning. Alla syntestrivas pi Grondal
och det dr sdkert mLnga som med blandade
kdnslor ser fram mot den dag, dh KKB flyttar
till Bofors, ty hdrom har det vait allvailigt tal.
Att arbetetpi. instrumentlaboratorietskulle vinna pi en forflyttning till Bofors och den ndrmare
kontakten med ovriga avdelningar pi konstruktionskontoretdr diremot sdkert.
InterujuareE. Lbg, Fotograf C. Tc.
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Tillsammans med verkstadschefen,ingenjiir
Stig Claesson och fotograf Clemens Tillman
gjorde B-pilensutsinde en rundvandring genom
verkstideina, ddr 4O:ans detaljer kornmer till'
I plitslageriet holl flera man pi med skdrning,
klippning,liktning o. s. v. av lavettplitar ur de
- och
stoia stilplitar, som kommit frin Bofors
som f. ol valsats i Degerfors. H.dr ttiffade vi
plltslagarna Nils Karlsson och Uno Elg. Arbetsptutt.tr- tilldt inga langre samtal, men nigra
iynpunkter pi jobbet fick vi. Herr Karlsson
borjade pi bruket rcdan 1928 och var di bilpl6tslagare.
lavetter
"D.t et ungefdr sak samma att g6ta
som bilchassi.Jag sysslarmest med riktning"'
Herr Elg omtalade, att han hade samma arbete. Ndr fotografen kom, holi han pi att hamra
och strdcka svetsskarvar i en balksida for att
jdmna ut spinnin gatna i godset efter svetsningen.
Svetsningen av balkatna, som krdver stor
yrkesskicktighet,sker i speciellt byggda svetsii*tor.r. Pli-tslagarenoch svetsarenBengt Karlsson fann vi sittande pi golvet i fdrd med att
avsluta hopsvetsnin1en av en frambalk.
"Jaghai varit ldnge pi balkarna nu,3-4 hr,
och hir inget emot jobbet. Jag borjade hdt t938
som riktare och hantlangate pF,den garnla lavetten, men den nya lavetten ir bdttre och ldttare
att g6n. Ovisendet ir det virsta kruxet hir, man
fi,"rha bomull i oronen f6r att klara sig"'
Svetsade konstruktioner ingir i mycket stor
utstrdckningi lavettensolika delar, bl. a. svetsas
ocksi axlaifla LY ror och hejarsmidda delar'
SvetsareEnar Karlsson har hillit pi med detta
arbete nhgra Lr och han dr dven han gammal i
girden pi Tidaholmsverken.
"Jo, det gfu alltbta, iag ir licenssvetsaremen
borjade i plitslageriet, ddr iaghade litet av varje
att gora. Nat 1^g inte svetsaraxlar, svetsarjag
oljetankar. Det dr ju inte mycket variation pi
jobben,men jag tycker det gir bra alltsammans"'
Siste man i denna avdelning, som vi talade
med, var svetsareArne Lundin, som just h6ll
pi med att fista kylfldnsar pi en kyltank till
hydraulsystemet.
"Det dr ganskabesvdrligt, for det dr trlngt
mellan fldniana, som man har svirt att komma
Zt, ndr mafl svetsar,annarsdr det bra."
lokaler holl en man
I reparationsavdelningens
Bild.raden: SuersareBexgt Karlsson' - Plfrt:lagarnn Nils
- $11sliavs
Karlsson ocb Uno Elg. - SaetsateEnat Karlssoz'
Arne Ltxdix.

till, om vilken det sades,att han kunde ta sina
krokar hela dagen utan att nigon sade nigot
ddrorn. Vi undrade om detta var sant, och det
var det verkligen. Herr losef Bergkuist fir sjalv
berdtta.
"Det h2ir jobbet fick jag drva efter gamle veteranen Enock Johansson,som slutade i vintras,
och som hade hand om rdrkrokningen i tre i.r.
Jag kroker alla 16r,som skall monterasi balken,
mdter av rriren, kapar bitarna, gradar och gor
alla rorkrokar efter mallar i de h2ir verktygen,
som vi sjilva gjort pi Tidaholmsverken. Jag gFLr
efter ritningar och efter ogonmitt. Noga skall
det vara, for alla rorbitarna skall ocksi. vara
utbytbara. Sedan slagl6der jag alla muffar till
kopplingarna. Jag skoter ocksi en del av ytbehandlingen, betningen, och provtrycker alla oljetankar, som skall gi till Nohab. Si. nog d,r har
fullt upp att gora."
En av de frdsare, som varit med sedanTidalrolmsverkens start 7936, dr Brynolf lYikstrdm.
Han borjade pi bruket som ldding, var senare
borrare,innan han fick sitt nuvarandeyrke:
"Det ir klart, att det dr mycket noga jobb med
kanondetaljerna,men vi gor ju annatocksi, litet
blandat blir det, och man trivs med det ocksi."
I ett stort arborrverk i montagehallen stod
arborrare lnguar lVrangenfeldt, gammal tidaholmare, som redan 1918 borjade pi. bruket och
efter nl.gra ir som snickare rivergick till metallarbetet. Han anstdlldes vid Tidaholmsverken
1936 och har nu varit arborraresedan1938.
"Vi har ganska jdmnt arbete med detaljerna
till 4o:an och med kompressorernatill Nohab.
Inga svirare arbetenfor den som dr gainmal och
van. Lokalen drbra,ljus och luftig, den dr bara
lite kall och dragig pi. vintern ndr de oppnar
Dortatna."
Herr \Trangenfeldt dr ocksi medlem av
Foretagsndmndenoch Forslagskommitt6n.
"Yi fhr allt in en hel del forslag. 500: - kr.
dr den hogsta summa, som vi betalat ut i beloning, men den vanliga summan varierar mellan
50-100: - kr. Jag kan inte sdga annat :in att
allting gfu bra bide i Foretagsnimndenoch i
Forslagskommitt6n.Vi hiller v6.ra sammantrdden punktligt och har ett gott samarbete."
I samma lokal ir nl,gra andra stora maskiner
placerade, bl. a. en Bofors-Arenco radialborrmaskin.Vid denna stodArne, "Ris", Andersson,
"RdrArdAare"Jose-fBergAaist.- Friisare Bryolf lYiA:trtinz.
- Arborrarc Inguar lYrangenfeldt. - RadialbomareArne
Anderss
on-

Tre .ruaruare:Klubbotdldranden John Johansson ilanhcrad au
Nils Holmir t. h. och Roy Andersson t. u.

generationen vid
som bl. a. representerar arLdtaarbetar plt filarfader
Tidaholmsverken, ty hans
avdelningen. Han hade en frambalk uPPsPend
i borrmaskinenfor borrning av ett hal i en besvdrlig vinkel.
"Det dr bide litt och besvirligt arbete i den
hdr maskinen. Yrket har aIIt sina knepigheter,
men en fl"r drasmed det. Jagbonar alla moiliga
detaljer, det dr lite blandat, kanskemest kanondetaljer. Det dr klart att Bofors-detaliena ar
lite kringli ga, man fir inte gora nhgra fel pi
dem och hittills har det g|tt bra."
Ph svanaravdelningen arbetar bl. a. klubbordforanden lohn lohanrson' som holl pi att
svarva "roren" till markinstillningen pL 4o:an.
Han borjade redan 7924 PL Bruket, ddr han nu
arbetat i alla FLrmed undantag av Fnen 1'913D36, dA all verksamhet tig nere i Tidahol'm,
och en foriidande arbetsloshetridde pi orten.
"Ja, de iren vill ingen ha tillbaka. Tidaholm
var nog en av de hirdaste platsernai Sverige.Nu lriller jag mest pi med detaljer tiII o:an,
axlar och liknande. - Klubbordforande at jag
nu pi andra iret, och det glt ganska bra det
ocks6..Vi har ju kommit upp i ortsgrupp III nu,
och det d.rbra..Vi har ocksi lugna forhandlingar,
men det drrk\art, att vi ocksi onskar att fi det
dnnu bittre."

- Svatvare Nils Holmir d'r ocksl en veteran pi:
bruket, ddr han arbetade som svarvare iren
1923-7913 och di mest holl pi med bildetaljer. I sin svarv,en Koping 2o't, svatvathan mest
stora bitar, kulbanor och liknande.
Svarvareftoy Anderssonfhr, med sina 29levnadsir, representeraen yngre generation av
svarvare,dven om han nu hillit pi i yrket i ca
17 ir. Trots sin ungdom f.6tvaltat han yrkestraditionerna pi ett fiirtrdffligt sdtt.
"Jag har mest kanondetaljeroch legoarbeten
i ganskastora seriet. Inga mirkv6'rdiga jobb for
en van svarvare.- Mina andra intressen? Ja,
det dr nog sPort, fotboll och handboll i TGIF.
Jag trd'nar grabbarnapi verkstadsskolani idrott
och gymnastikocksi - men skriv nu inte att jag
dr gyrnnastikld'raredd'r."
Monteringsarbetetir dels forlagt till filaravdelningen, den s. k. ldktaren, dels till montagehallen. Monteringen sker i regel i serier pi 6
balkar, med varje serie uppdelad i delgrupper,
silunda att vissa storre detaljer, exempelvis
bromstrummor, markinstillning, hjulnav, fi'iderupphdngning, bromssystemo. s. v. var for sig
monteras fd-rdiga, varefter "gruPPerna" hoPMontdrer pi bjuldetalierna: G6sta Sahlstfim rnonterarbrom'
sar, - Valter Kailssox ocb Stig 6id.ahl iusterar upphiing'
ningen. - Arne lobansson och Roland Ekuall'
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monteras. P5. ldktaren monteras silunda alla
axeldelar, markinstillningen m. m. till lavettbalkarna, dvensomoverforingsvdxeln,som frin
den elektriska huvudmotorn driver servomotorerna fiir hojd- och sidriktning i hydrauliska
systemet.
Montor Gi)sta Sahlstrtim sysslar mest med
markinstdllningen och bromstrummorna. Han
har arbetatpi bruket sedan7)2), pi Tidaholmsverken sedan 1937 och har bl. a. ocksi varit i
Holland i 1y2 Ar fiir bolagets rzikning.
"Markinstillningen ginbra att montera nu, sedan vi fitt grejor for provtryckning. Lite justeringar blir det ju alltid hdr och var, men det dr
inget att tala om."
Sex man, eller 3 lag pL vardera 2 man, hiller
pi att montera delgrupper till axlarna och sedan
fdrdigmontera dessa."Axelmontorerna," V alter
Karlsson och Stig Ajdahl, som satte bromstrummorna pi en axel, ha bida arbetatpi. Tidaholmsverken ca L4 hr, och det sista iret sysslatmed
axlarna. Ett annat lag bestod av Roland Ekwall
och Arne lohanssorc.Allmdnna omdomet om
axelmonteringenvar ungefdr foljande.
"Det behovs allt vara 2 man pi varje axel,
for det dr ganskatunga bitar, som skall passas
samman.Ganska svirt arbete var det ocksi till
att borja med, besvddiga passningar,men ndr
man fitt en tids vana si glr alltbra."
Monteringen av overforingsvdxeln 169 som
redan ndmnts tidigare hos Nohab, men har nu
iiverflyttats till Tidaholmsverken. 5-6 man d,r
sysselsattamed detalj- och slutmontering och
senareprovkorning av vdxeln. Det dr ett mycket
krdvande filnings- och inpassningsarbete,som
fordras pi vdxlarna, for att dessa skall gi
ordentligt. Montorerna Hans Suensson,Pontus
Fredriksson och Birger Nilsson ha alla mhnglrig
vana vid dylikt arbeteoch ir ocksi gamla i girden hdr. Herr Fredrikssonberdttar:
"Vi har haft vdxlarna sedani vintras. Det ir
samma vdxel bide tifl felt- och marin 4o:an.
Arbetet ir inte sdrskilt svirt, men fordrar naturligtvis stor noggrannhet. Sedanprovkor vi vdxeln
i 4 timmar kopplad till en elektrisk motor, som
skall ersdttahuvudmotorn i pjdsen."
BiJd.raden: Tre tnontiirer pfr. )uerf1ringsudxeln, Hau Saensson, Pontas Fred.rihsson ocb Birger Nilsson, - Pontu Fredrihsson dd proubdnben, d.h.r alixeln prorddrs. Fiirman
OsAar Johansson med Aontrollcbef Stig Hansson gransAar
uppfiistningshdlen i en oljetank. Kontrollrumtnet.
Fr. a.
a%lndre Olle Atdersson, Bertil StLhl, Eiaind Teike, Bo Karlsson ocb ldrman OsAar Jobansson,
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Granne tili filningsavdelningenligger i samma vining kontroll- och avsyningsavdelningarna, och hir arbetarbl. a. avsynatnaOlle And'ersson, Bo Karlsson, Bertil Stdhl och Eiuind Teike,
som alla satt och pysslademed smidetalier av
olika slag till axlar ochvdxlar och ddr avsynarchefen Stig Hansson och f6rman Oskar lobansson
var inbigripna i livlig diskussionom en oljetank'
I stora monteringshallen stod 4 lavetter

Monragehallen ttid TidaholmsaerLen. Frunt' och bakaagntr illl
lr uet!en fardi ga 16r ausiind'nin g.

(d. v. s. fram- och bakbalkar hopmonteradefijr
transport) fdrdiga att avsdndastill Nohab, och
ytterligare nhgra balkar voro under.montering.
Hir arbetadebl. a. Carl Sjdgrez (medlem av
Iokalredaktionenfor B-pilen vid Tidaholmsverken) Sllg Lundgren och Ake Thurdn' Herr Sjogren forde ordet:
"Vi monterar bide saxaroch kanonerhdt- Jag
har mest sysslatmed saxarnaoch haft lavetten
mera som bisyssla.YI f.2n en hel del detaljer,
exempelvis axlarna med hjul, styrlnrittning
och markinstlllning delmonteradehit, och si s6tter vi samman alltsammanstill en fdrdig balk.
Monteringen ghrbra, i biirjan var det svirt, men
nu dr vi inkorda.
flyter
Jobbet dr litet ryckigt pi balkarna, det
inte riktigt, utan di ocl-rdi fi vi sticka emellan
med civila saket,men det dr ju inte Tidaholmsverkensfel utan Bofors. Men det sdgsju, att vi
skall fi bdttre tilldelning p6'baIkat."
Innan avsdndningenundergir lavettbalkarna
ett prov for att utrona att markinstdliningsmaskin-erietfungerar. En stor jdrnklump, awdgd si
att den motsvarar vikten mellanbalk, overlavett
och eleverandesystem (ca 2.200 kg), monteras
in mellan fram- och bakbalken,varefter lavetten
"fdlles" och hjulpar m. m' monteras bort pi
sammasdtt som di pjdsen i fdlt skall omstellas
frin kiir- till skjutliige. I ett dylikt
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"fdllningsprov"deltogbl. a. kontrollant
ochmontoretnaGunGeorgAnd,ersson
nar Carlstrdrn, lnguar Lindberg och
StigTidquist.
Hopsiittning aa r)dgndtna: Karl Sjdgren ocb Stig
Landberg. - Ah,e Thu2n ocb fdrnan lobn Lind'
aa ,48nen
gren pft)aa dtagaxeln. "Fdllningi'
ttgdr en slutLontroll' fr. a. Stig Tidqai:t, Gunnar
Carlsson, Georg Ander.rson (honn'ollant) ocb lng'
rur Lindberg.

Hydraulvfixeltillverknin

gen

vid UYA
Ulvsunda Verkstdder (UVA) har fitt tillverkningen Ly hydraulvdxlarna "speed-gear"
och diversemekanismdetaljerpi sin lott. Det dr
en tillverkning, som dels bestir av relativt smi
detaljer och som dels krdver stor precision och
vana vid mycket fina mitt. Den ligger ddrfor
synnerligenvdl till for LfVA's maskinpark och
personal,som ju - allt sedanforetagetsbegynnelse,"Nomy-lager tiden" - vafit van vid dylik
hogklassigprecisionstillverkning.Bofors levererar allt material i form av gjutgods, hejade eller
smidda halvfabrikat, stingmateriel etc. till
UVA, som i sin tur stir for all mekanisk bearbetning: svarvning, frdsning, borrning och slipning (UVA's specialitet), filning, kolvning,
honing och slutgiltig montering. Dessutomsker
virmebehandling av en del detaljer samt avsyTidaholmsverken,

forts. ochshtt.

Det blev ocks6.litet allmdnt prat om aktuella
problem och bl. a. framforde herrar Sjogrenoch
\Wrangenfeldt onskemil om ett fotbollsutbyte
inom koncernen.
"Kunde man inte starta en serie inom koncernen, dar alla motte alla, och det segrande
laget fick en Cup eller nigot annat fint pris. Vi
tycker forstis, att initiativet till en sidan Cupserie skall komma frin Bofors, moderforetaget.
Kan inte B-pilen stdlla sig i spetsenfor en sidan
tdvling ?"
B-pilen dr kanske inte rdtta organisatoren
for en Cup-seriei fotboll inom koncernen,men
vi overldmnar med varm hand forslaget till
boforsarna i Karlskoga Korporationsidrottsforbunds ledning och lovar samtidigt, att dgna bide
spaltutrymme och intresse it en dylik tdvling.

Saat'aare Bernbard Stohr. Fdrntan Rickard Larsson ocb
raarlare KarJ Axel Sundqtist. Verkmiistare Per lledqtist
ocb friisare Olo'f Leth.

ning, provning och kontroll m. m. Vid kontroll
av ytfinheten kommer UVA's f.ornamliga Taylor-Hobson ytkontrollmaskin till stor anvd.ndning. UVA's totala tillverkningskapacitetdr till
ca 50 /o belagd for Bofors, di. frdmst detaljerna
till 40:an.
Maskinbearbetningen d.r i vanlig ordning utlagd pi de olika maskingruppernai den stora
verkstaden,medan montering och provning av
hydraulvixlarna utfores i en speciellt inredd
lokal i det nya verkstadsskeppetJbottenvining.
Det ir inte si fi arbetsoperationer,som krd.vs
for tillverkning av alla de olika detaljerna.Enbaft av mekanismengors 16 detaljer pi UVA
och av dessakrdver tillverkningen av kilen icke
mindre dn 54 arbetsoperationer.Hydraulv d'xlarna bestir ocksi av en mingfald smidetaljer och
dL fleru av dessa krdver en precision pi. Urooo
mm, fiirstir man, att det krdvs den storstanoggrannhet och yrkesskicklighet av alla som sysslar
med dennatillverkning.
De som vid UVA ndrmast har hand om tiilverkning av detaljerna till 40:an ;ir oververkmistare Tryggte Lind.quist, forman Rickard.
Larsson frir svarvarna,verkmdstare Per Hedquist
f6r fiisarna och borrarna, f6rman Holger
Eriksson for sliparna, verkmdstare Birger Carlsson for f.ilarnaoch montorerna,f.ormanTorsten
Andersson for hydraulvdxelmonteringen,forman Emfrid Ljangquist for revolvetsvarvarna
samt hirdmdstare Helge Ldfstrand for vdrmebehandlingen.VerkmdstareI osef Glimster har,
som chef for verktygsavdelningen, ocksi en
mycket viktig plats i produktionen.
En rundvandring genom UVA's verkstider
tillsammansmed verkstadschef
en, ingenjor G eI -
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ler, och fotografen, ingenjiir Einar Peedu, gav
det resultat,som kan ldsasoch beskidaspi denna
och foljande sidor.
I svarvaravdelningen tdffade vi ndmndemannen och klubbordforanden, Bernhard Stohr,
ocksi Metalls representanti B-pilens lokalredaktion, vid den Kopings 8/' svarv, som han
skoter, di icke offentliga och fackliga uppdrag
tar honom frin arbetet.
"Vi svarvar olika lock och bottnar. manbveraffnar till hydraulvaxlar m. m. Inga svira jobb
for en van yrkesman, man fir iu forstis lura ut
litet hur det skall tas. Mycket noga med ytorna
lr det ocksi."
Svarvare Karl Axel Sund,quist ar en annan
veteran pi denna avdelning, infiidd stockholmare och anstilld pi UVA sedan 1938.
"Jobbetkrdver noggrannhet,vi hiller ossnoga
efter ritningama och hiller toleranserna.D5- giLr
det ldttare for dem som sedan skall sitta ihop
bitarna."
Inom frdsaravdelningenholl frdsarna Einar
Norberg och Olof Leth, bhda dalmasar,pi med
detaljer till 40:an. Herr Norberg nimnde bl. a.:
"Vi gor mycket detaljer till hydraurlvdxlarna
hdr. iust nu frdser vi hllringar. - Det d'r nttbra
jobb. Har p3.frasanvdelningen d.r iag ndst dldst
i jobbet, och har varithdr sedan7)42, men kom
till UVA 1.939,de forsta iren var jag svar.vate-"
Herr Leth var sysselsattmed bearbetning av
hil i ett vdxelhus i sin horisontalf.rd.s.
"Det krdvs stor noggrannhet hdr, HZ i tolel'ans, men det dr diligt gjutgods vi ffu - det
ldmnar mycket ovrigt att onska,det har sprickor
och dr snett och inte alltid si ldtt att frisa. Det
ar bra jobb som industriarbetarc,iag var svetsare
innan jag borjade frdsa, men nog trivdes man
bdttre pi landet hemma i Mockfidrd, om man
bara kunnat fi sin utkomst ddr. Men nog stannar jag hdr, det dr inte virt att hoppa."

BorrareTorkel Petterssonkom till UVA 1941,
sedan det blivit ont om arbete inom byggnadsfacket, som han tidigare tillhorde. I 14 hr hat
radialborrare.
han nu varit verkstadsarbetare,
"Det dr en fin maskin det hdr, en riktig Rolls
Roycekan man sdga.Jag har mest produktionsjobb, sdllan annat.Hd'r dr bra, litet iektiSt ibland
naturligtvis. Boforsbitarna:ir svhra att gora, det
dr mycket noga med dem."
En av Sveriges fi kvinnliga yrkesarbetare
inom verkstadsindustrin, fru Ruth Lackerud
(som B-pilen redan har presenterat), holl pi
med att borra hil i lisskruvar, men hade ocksi
tid att ge ossett ogonkastoch en glad och vzinlig
nick.
"Ja, skriv bara att har dr lika bra som forr.
Jag har litet olika arbete, for det mesta skoter
jag en gdngmaskin- den dr bdst, men den stir
stilla nu. I april var det i fu 20 ir sedanjag borjade i verkstadenhdr, och det ar lika bra nu som
Sliparavdelningenvid UVA har en forndmlig
maskinpark, bl. a. omfattande hilslipningsmaskiner av eget fabrikat. Vid en dylik maskin
stod slipare Anders Pihlman, estldnning till
b6rden och via Gotland kommen till UVA, d2ir
han nu arbetat i 9 fu.
"Jag slipar litet av varie r den hdr UVA-maskinen, just nu hiller i^g p?, med lock till
hydraulvixeln. Sdrskilt svirt eller besvlrligt dr
inte arbetei. Ndr man bara fltt det uppspdnt si
gir det bra - dt man ovan dr det givetvis svirt.
De hdr bitarna slipar vi pi o,oz5 mm och det
dr ju inte si noggrant."
Dl hade rundsliparen Euert Quist betydligt
sndvaretolerans pi de bitar han slipade i sin
schweiziskarundslipmaskin.
"J^, j^g har nu varit 5 i.r i Stockholm och pi
IJVA och hd.rar ganskasi bra. Ldrde mig jobbet
pi Lidkopings Mekaniska Verkstad och var sen

Slipare Ander.r
Borrare Torkel Pelterssott. Pihlnan. - FrArnre Einar Norberg.

pa SAAB och kom si hit. Det ir en bra maskin
jaghar. Jag slipar litet av varje, bland annat alla
tolkar och ddr fordras en si. stor noggrannhet
som + I/1.OOOmm. Verktygsjobbet dr trevligt
och intressant - produktionsjobbet blir litet
lingsamt, men serierna6.r ja inte si stora."
Herr Henning lanssonhar nu varit planslipare
i 7 fu och var tidigare rundslipare.
"Hdr 6.rmest produktionsjobb.Det dr inte si
mycket att sdgaom jobbet. Har man smi bitar
att slipa si kan det bli jiiktigt, dr det lingjobb
si har man bara att sitta och passaoch di blir
det dyrt med cigarretterna.Ndrmare in 5/7OOO
mm kan vi inte komma i den hdr maskinen."
Om man fdgar nigon pi UVA efter Folke
Arneflod, si ir det inte sdkert att man genast
flr svar, men frl.gar man efter "Sj6man', si vet
alla vem det dr. Vid ett f6rndmligt Burr finborrverk, enkom anskaf.fat for tillverkning av
detaljer till hydraulvtixlarna, finner vi alltsi
"Sj6man".
"Ja, se jag dr gammal sjoman, men borjade
hat pL UVA for 13 ir sedan, under kriget, d6.
det var omojligt att fhhyta. Men lusten till sjon
sitter i och under metallkonflikten 1p45 gick
jag 'bisen' p6, Amazonasen resa istdllet for att
gi iland och ingenting g6ra. Jag sa aldrig upp
utan kom genast hit igen.
Det hdr dr en fin maskin, dyr vat den ocksi..
Den gir bra och jaghar bra jobb i den. Just nu
borrar jaghil i trummor till hydraulvdxlar. Det
dr 11 hil som skall borras med olika diametrar,
mellan 17 och l-8 mm.
skyddsombud och det g&r bra.
Jag dr ocksi
'rir
Ledningen
hygglig och medgorlig, ndr vi
kommer med vira synpunkter."
PL filaravdelningen, ddr av 24 man omkring
14 sysslar med mekanismdetaljer, tfiffade vi
filarc Elain Kallberg, som sedan hosten 19i2
uteslutande hillit pi med mekanismdetaljer
- kilen - till 4o:an. Herr Kallberg har ocksi
mhnga fritidsintressen;han dr inte bara specialist pi kilar utan ocksi pi bridge och han har
ocksi en hel del att sd.gaom sina intressen.
"Yi har all fdrdigfilning och putsning och
inpassning hiir. Det iir en vdldig massa skrymslen och vrfu pF'kilen som skall putsas, lika fint
overallt. Det blir lingsamt i ldngden, men om
manvafiew lite p6.tempona och sticker enrellan
med nigon annan bit si gir det bra. Efter filFru Rutb LacAerud, - Randslipare Eaert Qaist. - planilipare Henning fantson. - FinborrareFolhe Arneflod.

34

#

d=.9,
ai i,a

d

t

Al
:l
.:. i(!
dti

Filarc Kurt lohansson.- Filare Elain Kallbery och !e&nAs'
tare Birger Cailsson. - VerdtygskontrollantEriA fobanssorz
uid Talysufen.

ningenprovasalla mitt i kontrolljiggar, for att
uppne full utbytbarhet.Det dr mycket fina toleranserpi dessabitar.
Jag har ett f6rslag, som jag gd,rna.vill ha
framfort i B-pilen. Vi vill gdrnaha utbyie med
Bofors och de andra dotterbolagen inom koncernenmed studier, sport och andra hobbies.Det
finns ju s8"mhnga fritidssysselslttningar, sing,
musik, bridge, schack,bordtennis,skytte,fotboll
och annan sport. Varannan manniska har ju en
eller tvi hobbyn. Vi vill gd'rnakomma i kontakt
med kamraterna,som vi vet sysslarmed samma
sak,men som vi inte annarsrikar. Ginge det inte
att ordna n6.graslagstdvlingar eller utbyte inom
koncernen?"
Ja, hdrmed vill B-pilen f.ramforadetta forslag,
som vi hoppasskall kunna fdrverkligas.
I kronikan f6r ett par 3"rsedan (B-pilen nr 1,
1952) kunde vi berdfta om den nya forndmliga
maskin for kontroll av slipade ytor, som UVA
anskaffat. Denna "Talysurf" kommer till stor
anvindning vid kontroll av alla detaljer till
hydraulvdxlarna. Tvh man, verktygskontrollanterna Eric lobansson och Rune Bjiluends, har
hand om denna avsyningoch kontroll. Herr JoAas"vnarc Gunnar Tiirne konilollntAter

turtmttor.

hansson sysslade med att kontrollera hi.len
i en trumma av det slag som "Sjoman" borrat.
"Det hdr dr en fin maskin, ypperlig kan man
sdga. Den forstorar 2\.OOO glnger, si den
finaste och blankasteyta ser ut som ett alplandskappi kontrollremsan.Vi har mer 2infullt jobb
hdr, det 6r ansvarsfullt och omvdxlandeoch det
dr ganskamycket som kan sti pn spel, om inte
bearbetningenir som den skall vara. Men vi
kontrollerar inte alla bitar utan tar stickprov i
serierna."
Pi forman T. Anderssons avdelning, ddr de
hydrauliska vixlarna monteras och provas, dr ett
Det dr en mdngd smide30-tal man sysselsatta.
taljer, som tillverkats i verkstadenoch som hir
skall passassamman, filas, skavas,ldppas och
kolvas innan vdxeln dr klar for provkiirning och
slutkontroll. Det gir tyvd.ninte att i detalj redog6ra for alla tempon i montcringen. Redan
innan monteringen undergir en del detaljer
yttedigare en noggrann avsyning och mittkontroll.
Avsynare Gunnar Torne holl just pi med att
"tolka" hilen i en serie ttummor.
"Jag 5.rrelativt ny htu pi UVA, jobbadetidigarc pL "Diamanten" (Svenska Diamantbergborrnings AB). Dnr var det ocksi noga och
nistan finarc toleranserin hir, 1/1000 delar, si
att allting skulle kunna passaprecis.Avsyningsarbetet d.r rd'tt skapligt, men man blir trott i
ogonenav att sitta och stirra genom forstoringsglas ldnge."
Montor Kurt lohanssonhar sysslatett par ir
med montering av hydraulvdxlarna.
"Innan jag kom hit var jag biinkjobbarc pFL
en liten firma, men den gick omkull. Hdr iir det
ju ganska bra, men det dr mera omvdxling pi
en liten verkstad. Hdr blir ju ldtt litet tempobetonat, monteringsarbetet.Ett riktigt petjobb

:::

Montiir

Gunnar Tottie ttid proabiinken fbr hydraulaiixlarna.

dr det ocksi, man fer inte fuska eller slarva.
Ytorna skall passaprecis emot varandra, annars
blir det lackage.Vi har jobbet uppdelat i grupper, jag hiller nu pi med skivor och trummor
och monterar ventiler, andra kolvar eller liippar.
Lzippningen gor vi i sdrskilda maskiner, som
UVA konstrueratoch byggt."
I kontrollrummet snurrar ett LO-talhydraulvdxlar i provbeinkarna och alstrar ett oronbedovande buller. Vid en provbink stod herr
Gunnar Tottie, infodd stockholmare, anstdlld
pi UVA sedan6 ir och nu i snart 3 ir sysselsatt
med slutprovning av vaxlar..
"Det ir intressant att folja provningen av
Hcirdarc Ahe Nilsson. VerLtygssmed Johan Anton Andercson. - Hdrdare Gunnar Hbgberg.

v'dxIarna,men det dr minst sagt "ljudligt" och
det tar pi krafterna i ldngden. Pi hogtrycksvdxeln kor vi en provtid pL tl timmar, ligtrycksvdxelnpe b timmar. Vi gor en hel del
smarre justeringar under provet medan vixeln
sitter uppe och si mdter och bokfor vi alla
radiella kast p6. den utg&ende axeln. Efter korningen rostskyddar vi vixlarna, packar in dem
och si gir de till Bofors. Vi har haft en vdxel,
som oavbrutet skall ga i 1500 timmar, pi den
har vi inmonterat en tryck- och en temperaturmetare, som automatiskt slar av, om det skulle
bli nigot fel. Nu har vdxeln gitt storre delen
av tiden utan att det hdnt nisot. For LIVA's del
dr den hdr tillverkningen finl'
Mycket skulle vara att ytterligare berdtta om
alla dem som sysslarmed detaljer till 4o:an pit
IIVA. Ocksi. de "indirekta" produktionsavdelningarna har stor andel i tillverkningen. I vdrmebehandlingsavdelningenhar svetsaren och
verktygssmedenlohan Anton Anderssonfoljande att sdga.
"Jag svetsarmycket stilgjutgods frln Bofors
och gor annars litet av varje, fixturer och verktyg. Men fotografiet av mej dr inte bra - jag
tycker mest att jag ser ut som en stor bjorn."
HdrdareAke Nilssonharvait pi UVA sedan
t949 ochhade tidigare sammayr[e pi Ermi och
L. M. Ericsson.
"Det blir mest detaljer frln produktionen
som jag hdrdar. Jag skoter flera agnar och jobbet gir bra. Boforsdetaljerna erbjuder inget
mirkvdrdigt for en yrkesman.Det dr bra material i dem; det hiller vad det lovar."
Hur Bertil H6gberg, boforsarei ca 10 ir och
nyligen anstiilld pi UVA, har ocksi mlnga
sysslor:
"Jaghjalper till med hdrdningen,men fiir det
mestablir det riktning och provning i Rockwelloch Brinellapparaternaav allt hiirdat gods. Hdr
ar allt bdttre dn i Bofors - mera trivsamt. Bofors var for stort och det blev for opersonlist

Liittrnetallgiutgods

frriln

WDDAVERKEN
En fdltkanons vikt dr en mycket betydelsefull
faktor och for att fL pid.sensi ldtt som mojligt
har man anvdnt ldttmetall i alla detaliel d6'r
dylik kan komma ifrhga. Samtidigt ger ldttmetallen, tack vare sina ovriga goda egenskaper,
minskade korrosionsproblem. P6' lV ed.aaerkens
lott har silunda f.allit att tillverka alla ldttmetalldetaljer sevel dll fdlt- som marin-4O:an-Det
har blivit gjutning av lidor och lock av olika
slag f6r servomotorer och elektrisk utrustning
rr. ffi., samt viss maskinbearbetningav dessa
lidor. Lhdorna levereras firdigmonterade till
lVedaverken unNohab och gi foljaktligen pi
"Nohablidor".
der benimning
Ingenjor Anders Liungd'ell, chefen for gjuteriet, har foljande att sd,ga:
"Gjutgodset vi framstdller till 4O:an formas
uteslutande pi maskin. Legeringen i dessadetalier ar en aluminiumlegering, \7eda 40, som

dd,r.- Ja, kanske det ocksi var storstadens
lockelse som gjorde att jag bytte arbetsplats."
Inte minst viktigt ir det atth?ila reda pk' ilIa
de tusentalsdetaljerna och se till att alla finns
Ordning

och reda sAall det ttara i byllfacken siiger Ediln

Gastaasson.

lngenidr Anders Liangdell och giatmiisrareGiistd Holmberg'

pi sina rdtta platser, nir de behiivs for monteiing.n. Planeringen och Materialbokforingen
har givetvis ett stort ansvar fot att se till hur det
hela fungerar, men materialforridet dr ocksi
en viktig arbetsplats i detta sammanhang- Hi't
trd'ffas "Truck-Gurra', forridsmannen Ed'uin
Gustaasson, en solig och glad stockholmsyngling. Det sadesom honom, att han hade si noga
reda pi grejona i forridet att om det nigon
ging inte stdmde,si var det materialbokforingen
som hade fel.
"Ju, jag ar gammal Nomy-gubbe och kom hit
till foretaget 1934.Tidigare vat jag pi Volta i
5 Fn- det var ju sammaledning di. Hdr korde
jag truck i 716.r,men fick sen plats pi forridet'
Man fir ju sti i i ett kor, men alla drhyggliga
att ha att gon med, si det gir bra. Vi limnar
ut alla detaljer, som skall bearbetasoch tar emot
allt som dr klart, si detaljerna Lker in och ut
flera ghngerunder tempojobben'Det dr tusentals
detaljer som passerarhdrvarievecka,hur minga
kan jag inte sdga.Ja, de storstadetaljernatar vi
ju inte in hiir pi forridet, for dem blir det bara
litet pappersexercis.
Om det stdmmer alltid? J^, iug vet inte si
noga, men det skall ju stdmma."
Samtliga-t'otosau ingenii)r E, Peed'u,UVA'
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innehS.ller 5 /o kisel, o,i % magnesium. Den
anvdndes bl. a. ndr trycktiitt gods foreskrives.
Konstruktionerna,ir i stort sett bra utformade
ur gjuteriteknisk synpunkt. En sak som vi inte
precis dr bortskdmda med - j^g syftar nirmast
pi gjutgods till aeroplanoch flygmotorindustrier.
Boforsgodset riiknar vi som medelsvirt gjutgods och tillverkningen har ghtt bru. En och
annan materialreklamation har ju f6rekommit,
men det dr en mycket liten procent.
Modellerna vi anvdnder utfores vanligen i trd,
eftersom det i allminhet ror sig om mindre
serier, vilket 2ir en nackdel med tanke ph att
modellerna dessemellan miste lagras i forrid
och kan dndra sig och orsaka svirigheter betr2iffande mittnoggrannhet. Ur denna synpunkt dr
metallmodeller att foredraga och forekommer
dven for storre serier.
Bristen pi goda gjutare har vi,liksom andra
gjuterier, dven kdnning av, trots att arbetet dr
betydligt renligare. Vi har dock en del duktiga
gjutare med llrng praktik inom facket att
'bygga'pL."
I aluminiumgjuterietsmaskinformningsavdelning traff.ade vi gjutare Herbert Pert.ron, smhlinning frin Kalmar och anstdlld pi \X/edaverken seAan1942.
"Jag f.oredrarldttmetall for min del, dven om
iirnet dr en mer levande metall att arbetamed.
Nohablidorna ar inte sirskilt besvirliga att
forma, det dr bara kdrninldggningen,som dr lite
knepig i en del djupa lidor. Vi gor lidor av alla
slag, storre och mindre, och anvdnder 4-5 ohk:a
brdttstorlekar.Jagbala formar och gor flaskorna
fd,rdiga,gjutningen skoter hantlangarnaom.
Vi gjutare hiller stlvt pi yrket, dven om'det
dr tungt och vi fhr lyf.ta mycket. Kranen gir inte
fram till maskinen hir och en del flaskor vdger
over 100 kg."
Efter rensning, gradning och avsyning i gjuteriet gir lidorna till Mekaniska verkstadenfor
maskinbearbetning:frdsning, borrning o. s. v.
av falsar och oppningar. Verkmd.starna Suen
lobansson och Nllr Unnedal overvakar denna
del av tillverkningen.
"Vi har 4-5 man, som har jdmn sysselsdttning med detaljerna till o.,an,kopplingslidan,
"hundkojan" och vad lidorna nu kallas."
B i ldrad en : Mas h,inf or m ar e H er befi P ersson. - V erAmdstar na
Saen fohanston och Nils IJnnedal disAuterar masAinbearber- Friisare Arne Olsson. - p7ffja7s
ning au en "btndhoia".
Bernt Lindholm.

Frdsare Arne Olsson, som stir vid en universalfris, berdttar:
"Jag f.rd,seralla sorts lidor och lock. Vi miste
frasa i flera olika tempon for att klara skevheten
och fi locken absolut plana. Dei dr starka spdnningar i godset och locken bor ddrfor vila litet
mellan varje tempo. Jobbet dr inte sdrskilt svirt
eller mirkvdrdigt for en van frdsare. Det kan ju
f6rstis finnas litet kisel inbakat i godset, som
skadar verktygen. Vi iir i rcgeI4 man, som frdser
Iocken i en serie."
FrdsareBernt Lindbolnzhar ocksi mycketmed
"Nohablocken" och lidorna att goraoch instiimmer i omdomet att det kan vara besvdrligt att fit
dem piana.
"Anton" eller borrare Anton Anderssonkom
tili \Tedaverken 1948 efter tidigare jobb pi
"Centrifugen" och skoter nu en Herbert pelarborrmaskin.
"Jagborrar allahli och forsinker skruvhilen;
det dr inget svirt jobb, men gdngornamiste vara
hela. Bottenhilsgdngorna ir litet kinkiga, varje
gdnga m&ste tolkas och det ar klart, att det d.t
svirt att fLvarje gdngning si att tolken ghrldtt."
Frin Verkstaden gir lidor och lock till alodinbehandling och sprutmilning, innan de monteras och provtrycks. Ytbehandlingen 6ger rum
i en verkstad, granne med Mobilamonteringen,
och hir trd'ffar vi Assar Friman i full fart med
att sprutmila en servolida. Han siger pe
sjungandefinldndska:
"Jag hade annat yrke i Finland, men har nu
varit i Sverige i 8 ir som mhlare. Hzir pi \7eda
trivs jag bra och sprutmilningsarbete dr inte
svirt, alodinbehandlingengir ocksi bra."
Siste man i ptoduktionskedjan i S7edaverken
ir montor Fo,lkeRapp.
"Iu, jug sdtter ihop alla lidor, pluggar igen
alla hll - hdr fhr man minsann inte vara rddd
for plugget - montqrar tdtlister och skruvar
ihop lidorna for provtryckning. Ll'dorna miste
Bild.raden:Borrure Anton And'ersson'Friman. - AIonth Folke RaPP.

SlruunrtlareAtsat

BOTAGSTEIININGEN
Pi bolagsstimmarii Goteborg den 5 majmeddelade Styrelsen,att verkstdllande direktoren vid
bolaget, disponent Evert \Tijkander, efter uppnidd pensionsilder kommer att avgh i och med
1956 fus ordinarie bolagsstimma.
Frin sammatidpunkt har till ny verkstdllande
direktor utsetts nuvarande vice verkstdllande
direktoren SverreR:son Sohlman.
Till vice verkstillande direktor har direktoren
Axel \Tahlsteen utndmnts samt tiil platschef
for avdelning Nobelkrut direktoren Arvid
r)Tahlquist.

Telexcenu"alen pi harudkontoret. Till tiinster'fru
Mary
Han.rlin uid perf oratorn, till hi)ger lrdhen Kerstin Lindsn'dnt
sknder rneddeland.e elter d.ihtanzen.

TDI..DX
Au Ingenji;r B/RGER SJOI,nl, Bofors
Telex, den sistakommunikationsnyheten
inom
teletekniken,bygger pi de framsteg, som under
de sista decenniernagjorts inom automattelefoni, telegrafi, radioteknik och kontorsmaskinstekniken. Telex dr en for vir tid typisk produkt
sitillvida, att systemetinnehiller mingder av
clement, himtade frin olika tekniska omriden.
De dro kombineradetill en helhet, till ett snabbt
och automatiskt arbetandesystem,signifikativt
for strdvandena i v\,ra dagar.
Telex dr en fjdrrskrivmaskin ansluten till
Televerkets telexndt. Med en fingerskiva slir
telexooeratrisennumret till den iinskade telexabonnlnten. Oavsett var i landet den anropade
telexcentralenligger, erhilles kontakt lika snabbt
och enkelt, som ndr en abonnentvid en auromatisk telefonstation kopplar sig till en annan
abonnent.
Ndr operatrisen ddrefter skriver ut ett meddelande pi den egna telexapparaten, skrives
samtidigt och automatiskt samma text pi. mottagarenstelexapparat.Pi samma sdtt kan meddelanden mottagas pn den egna apparaten
dygnet runt, t. o. m. utan att den passasav nigon.
Genom att anveinda apparatur for maskinsdndning i stdllet for att skriva manuellt via
fjdrrskrivmaskinen, utnyttjar man telexapparaFort-:.frdn.fiireg.sida.

vara absolut luft- och vattentdta och varie lhda
provtrycks dd"rformed vatten och luft till l/2kg
overiryck. Mer behovs inte. Jobbet fordrar naturligtvis noggrannhet,men dr inte svirt annars."
Frin Weda ghr sh lidorna till Nohab, dir den
slutliga monteringensker.
Samtliga fotos till detta reportage tagna au
iugenjor Bror IVesterlund. lnterujuare E. Lbg,

turens maximihastighet,400 tecken i minuten.
Vid maskinsindning utstansasforst meddelandet pi en pappersremsai en perforator. Den
stansadepappersremsaninsdttessedani en autotransmitter for automatisk avsdndningav meddelandet.
Televerketspersonaltar ingen befattning med
sjdlva meddelandeteller med knytandet av forbindelsen. Endast ndr en telexabonnent soker
forbindelse med en annan telexabonnentinom
ett annat europeiskt land, behovs tillsvidare
manuell hjd,lp av telexndtetsutlandsexpeditioni
Stockholm.Ndr svensktelexabonnentvill komma i forbindelsemed abonnenti New York eller
\Washington,erfordras dvenledesviss kopplingshjiilp for att istadkomma tridforbindelse till
Amsterdam och ddrifri.n tridlost over Atlanten.
Telex dr pi snabb frammarch. Inorn Sverige
finns for ndrvarande ca 90O telexabonnenter.
Totalt utbyggt, berdknastelexndteti Sverigeatt
inom de nirmaste i.ren komma upp r ca 3000
abonnenter.I England utbyggdestelexnitet under november minad r9j4 ffin 400 till 1700
abonnenter.
Den rodiga kostnadenfor ett telexmeddelande stlller sig 70-80 /o billigare ln telefoni.
I minut kostar:
till Stockholm 19/z ore
till Goteborg26 orc
till Malmo 31 ore
3 minuter kostar:
till Kopenhamn 1,95 kr'.
till Belgien 5,45 kr.
till Frankrike 7,95 kr.
till Nederldnderna 4.95 kr.
till New Yo:Jr^46,6) kr.
D& telexmeddelanden,
i den min fler och fler
abonnenterbli inkopplade pi telexndtet, i stor
utstrdckning komma att ersdtta telefonsamtal,
sdrskilt linglinjesamtal, kan man kanske kalla
detta sdtt att kommunicera,for telefonsarntali
breufornt.
Telexmeddelandenkunna vara av <;lika slag,
bankaffdrer, speditionsuppdrag,dndringar eller
kompletteri ngar av besidllningar, fofi rigningar,
svar om offerter och order, leveranstider,konstruktionsuppgifterm. m.
Bofors inkopplades den 19 aprll 1955 pit
telexnitet. Forutom telextrafik med andra telexabonnenter,ghr frhn ndmndadag dventelegramtrafiken fr6.n och till Bofors over Stockholms
telestation via vlr telexcentral.
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Frbkex Kerstin Lindsndnz shnder ett telegranz till Teleoerdets
central i StocAbolm. Till ltt;ger upptill kopplingsotgan, nedtill autotMtzrntittern ned isatt codremsa, klar fdr rnaskin'
siindning.

For att na telexcentralen ner ett meddelande
skall sdndashar utfd'rdarentva satt att vdlia ph:
antingen att skriva ner meddelandetpi hlrf6r
avseddblankett "koncept till telexmeddelande"
och sdndadetta med bud till telexcentralen,eller
ocks6.att i bridskande fall ingauPP telexcentra.
len och diktera meddelandet.
I telexapparaten gors all utskrivning i tvi
exemplar, pi papper i "dndl6s bana", ett arkivexemplar och ett exemplar pi hektograferande
papper s. k. origram. Efter origrammet kopieras
erfordedigt antal kopior, som per bud distribueras till vederbiirandeadressat.

48 rflr vid samrna maskin
Aldermannenpi Verktygsavd.(avd. 6z) vid
vdnGustavAndersson,
Nohab,verktygsfrdsare

Fru Mary Hanilin codiJierarpfr "perforatorn" ett med'delande. Till tiinster synesden stansadepa'pperrremsan.

Den nu overgivna morsetelegraferingen var
pi sin tid det snabbaskriftliga forbindelsemedlet, och telefonen dr kanske dnnu en tid det
omedelbarapersonligaforbindelsemedlet'- allt
per ledningstrid. Gnisttelegrafering, radiotelegrafi och radiotelefoni genom etern har 6vervunnit dven de ldngsta avstind pi jordklotet.
Telex ir en kombination av allt detta - snabbt,
skriftligt, personligt - och torde vara en forelopare till kommande tiders telekommunikationer. Automatik och sinnrika aPParater,obundna
av distanser.dro de forbindande ldnkarna, och
den formedlande personalen minskas till ett
minimum eller forsvinnertill slut helt och hflllet.
ner emellan kallad "Kdllebackern", gjorde den
30 dec. 1954 sin sista arbetsdagvid det foretag,
som han sedan 1898 eller sammanlagt i over
56 Lr troget tjdnat. Hans fotografi och nl"gta
korta data publiceradesunder rubriken "Personalia" iforn numret av B-Pilen.
Men vi ha all anledning att ytterligare ndmna
litet om Gustav Anderssonsgdrning. Han stlr
for ett sannolikt enastlende rekord siviil i Nohabs som i svensk verkstadsindustrishistoria.
Han har ndmligen under st6rre delen av sin
lhnga arbetstid, eller i 47 ir, statt vid rarnma
maskin. Ar 1907 inkoptestill Nydqvist & Holm
i Trollhdttan en for sin tid mycket modern frds,
och vid denna stilldes den unge frdsarenAndersson. De tvhha tydligen trivts bra med varandra
och ildrats med heder tillsammans.

o. -t.

Sittande frfrn uiinster: Herrar Anders Anderssott, F.uert Erik.sson, Aroid lY/ahlquist, Axel Engbolm och Elo.f Grohp. Stdende
frin aiinfier: Gunnar Erlandsson, Tage Holmstedt, Axel Eri|sson, Helge Karlsson, Tbure Larcson, Jona.r Hdrdin, Oskar Brask
ocb Sture Alnaeus. Pd fotot sahnas direAtdr Axel Wahl:teen, som pfr grund au sjuhdom ttar f\rhindrad niiruara.

Fiireningens

fiir

Arbetanskydd

Vid CentralaSkyddskommitt6nssammantrede
i Bofors den 5 mars overldmnadesForeningens
for arbetarskyddfortjiinstteckenoch diplom till
14 boforsanstillda, vilka under en ling foljd av
ir aktivt deltagit i arbetet fdr okat skydd och
sdkerhet vid Boforsverken och Nobelkrut och
som ddrvid visat ett synnedigen stort intresse.
Kommitt6ns forhandlingar leddes av overingenjor Nils \Tahlberg, da direktor Axel \7ahlsteen pi grund av sjukdom var f6rhindnd nd.rvara. Om forhandlingarnamAendastndmnas,att
ingenjor Granholm refereradeolycksfallsrapporten for ghngna iret samt meddelade resultatet
av 1954 irs skyddsutst2illning.
Disponent Evert \Tijkander, som forrdttade
medaljutdelningen,tackadei ett anforande medaljorerna for ett synnerligenintresseratarbete
inom arbetarskyddeti Bofors. Detta arbetehade
under de senastei.ren varit mycket framgingsrikt, vilket bl. a. framgick av den kraftigt
sjunkandeolycksfallskurvan.Rofors kan silunda
uppvisa landets ndst ldgsta siffra bland jiirnbruken f6r olycksfall i arbetet och det torde
sdkert bli svirt att ytterligare kunna sdnka
olycksfallsfrekvensen.Disponent \Wijkander ut-

fiirtiEinstteeken

till 14 Boforsare

tryckte dock en forhoppning om att man med
f6renat fortsatt intresseratarbete skulle kunna
bibehilla den liga frekvenseni fortsdttningen.
Foljande mottogo direfter fortjdnsttecken:
Gjutare Axel Engbolnr, skyddsombud i 23 Lr,
ledamot av Centrala Skyddskommitt6n i t5 ir;
fd.sare Anders Andersson, skyddsombud i zz fu;
hirdverksarbetare T hur e Larsson, skyddsombud
i 2O fu: stickare Axel Erikssoz, skvddsombudi
2O fu: martinarbetarcEuert Eriksso'n,skvddsombud i 19 ir samt ledamot av Centrala'skyddskommitt6n i 11 h; svarvareGunnar Et'iandsson,
skyddsombud i 19 it; synare Oskar Brask,
skyddsombudi 18 ir samt ledamot av Centrala
Skyddskommitt6n i 1,5 in; reparator Sture AlnAeur, skyddsombud i L6 Fn; direktilr Axel
lYablsteen, ordforande i Centrala Skyddskommitt6n for Boforsverkeni 75 fu; direktor Aruid
lVablquist, ordforande i Centrala Skyddskommitt6n for Bofors Nobelkrut i 15 fu; krutbruksarbetarc Tage Holmstedt, skyddsombud och
ledamot av Centrala Skyddskommitt6n i Ij ir;
krutbruksarbetareH eI g e K arl sson, skyddsombud
och ledamot av Centrala Skyddskommitt6n i 13
fu; byggmd,stareElof Grobp, ledamot av Cen-
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Maria Andersson
Nobelhrut

N. f . Karlsson
Nobab

Anid

Bergstrbnt
Nohab

Ellen Magnusson
Nobelkrn

Anderssott,Maria Oliaia, f6dd 23 okt. 189t, avliden
16 mars 1955. Fru Andersson anst?illdes1933 vid
Nobelkrut som kontorsstdderska,vilket arbete hon
innehadevid sin bortg8ng.
Bersstrt)m, Carl Araid', fitdd 30 aug. 1895, avliden
11 feb"r.1955. Anstiilldes1912 vid Nydqvist & Holm,
ddr han stdrre delen av sin anstillningstid tillhdrde
Montageavdelningen,de senasteiren som f6rarbetare'
Erh6[;id Noha6s loo-&rsjubileum1947 medalj och
gratifikation f'& 35 tjdnste&r och riknade siledes ca
43 tjdnstehr,nir han gick bort.
FredriLsson, Fred'rik Laurentius, fitdd 1 mli 1896,
avliden 5 april 195). Anstiilldes vid Nohab fu l95r
som ritninglutllmnare fdr Verktygsf6rr&det och innehadedenna sysslavid sin bortging.
juli 1900,-avliden
f onsson,lohn Mauritz, fddd 20
31 dec. L954, anstd,lldesi dec. 1927 vid Nydqvist &
Holm, utnimndes den L okt. 1944 till fiirman pE
Fiirr&det och innehade denna tjinst till sin bortg&ng'
Forts..frdnfdreg. sida.

trala Skyddskommitt6ni ro ir; fotman lonas
Hhrdin,ledamot av Cenftala Skyddskommitt6ni
10 ir.
Medaljorernas tack tiilbolagsledningenframfordes av direkt6r Arvid \Tahlquist.

43

F. L. lt'eAflk.tson
Nohab

K. E. Nyl6n
UVA

l. M. lontson
Nobab

Karl O. Olsson
Nobelktut

Vid Nohabs l00-lrsiubileum erhdll han medalj och
gratifikation fiir 25 tj?insteir.
Karlsson, Nih lotef , f6dd 27 juli 1893, avliden 10
apiil 1955. Arbe[ade-p&Maskinverkstadenvid Nydquitt * Holm maj tgzz-apr:'l 1)26, kom direfter
igzl rttt Verktygsavdelninge-n,der han varit instruktiir. Erhiill mednlj och gratifikation fdr 29 ti'd'nstelt
1952 ochhadesilunda cJn ri'dnsteirvid sin bortging'
Magnusson, Ellen lYilbelmina, f'6dd den 6 april
1919, avliden den 27 apdl L9fi av skada,som hon
erhdll vid en brand i ett kruttorkhus, dir hon arbetade'
Fru Magnussonvar i ca 3 Lt fiirestlndarinna fdr Marketenteriet i Bjtirkborn, innan hon i mars l9)2 anstilldes pi Nitroglycerinkrutbruket.
Nyl6n, Karl Einar, fddd den 6 aptil 1897, avliden
den il ian. r9)5. Anstiilldes vid Ulvsunda Verkstlder
den 1.2 iuni T933 som svarvare och utndmndes 3 Lr
senaretiil fdrman. Han innehadedennatjdnst vid sin
bortging.
Olsson, Karl Oloa, fijdd den 26 iuni 1898, avliden
den 27 apdl 1955. Anstdlldes l9L2 vid Nobelkrut och
arbetade-pi Laboratoriet, Brisansavd.m. fl. avd. till
1918. Aren 1.918-1922 hade han omvixlande arbete
vid Bofors och Nobelkrut och lterkom definitivt till
Nobelkrut L922. Kom till Trotylfabiken 1924, ddr
han 1936 blev skiftfdrman. Utndmndes den 1 juli
och innel94l til| verkmdstarepi Spr?ingZimnesavd.
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Nobelknut
Anscdlld

Bofonoenhen
Anstdlld

Juli.

4. Lttndgren, Hertnan Bernhard., Grovarb.
1933
7. Larsson,Saen Paul, Avsynare
lg1rg
7. Nordin, GustauHildinB, Friridsfd,restilnd. l92o
IL. Nedenius,Gustaf Geoig, Fcirsiiljningsing. 1945
13. Zegelston, Araid. Olou Hugo, Finsnickarc 794L
77. Oblsson,loban Albin, Srnedhjdlpare
7944
25. HenriAston,Elis Bertil IYilh., Ftjrridsarb. t9Z6
27. Suentton,foban, Div.-arbetare
lglZ
37. Zander, Percy Harald., Sjukvirdare
1939
Augusti.
1. Kilestad, Elsa Kri$ina, Maskintvdtterska 1945
2. Bo$rdm, Karl lohan, Maskinstiillare
I9j4
5. Lund, Karl Linus, Pl&tslagare
1918
7. Erikston, Erik loban, Montd,r
I9j2
9. Karlsson, Sigard Valdemar, Plitslagare
L931.
7O. Andrie, Lars Giista Albin, Fil. kand.
lg32
IL lobansson, Gustao Harry, Fdltildsman
L925
1L. Onberg, lobn Edaard, Skrotklippare
Lg42
16. Israelsson,Karl Gannar, Fdrr&dsirbetare 1912
22. Shoog,Rut Elisabet,Tempoavsynare
1.94:2i. Lartson, lobn Erik Harald, Konstrukt6r
1939
25. Lartson, Gdsta Adolf FolAe, Filarc
1925
26. Hdglund, Eaert Birger, Bitr. fdrman
L933
37. Erihston, EriA Emil, H2irdningshj2ilpare 1946
September.
12. Karltson, Olou Folke, Ffisar"
t93Z
14. lobanron, Knat Eduin, Stddarc
L953
17. Bergkui:t, Gdte Holger Albin, Hemarbete I92g
25. Akerstedt,Lars Erik Olou, Monteringsarb. L937
Tidahohnaoerken

September.
7. Bldrnell, Robert EriA Bror, Nattvakt
23. lobannon, Axel Edor, Grcvarbetare
In Memorlam,

194r
1.949

ftnts.

Nolrc-b

Augusti.
Il. Andertson, lobn Iuar, Matenalutlimnare 1920
14. Suenston,Karl EriA, Snickare
Ig47
September.
6. lonston, Axel Birger, Plitslagare
1935
15. Eribton, Karl Guhnar, Skriv6itrede
1937
22. Rylander, Fred.riAInguald Maur)tz, Rdrarb. 194j
Artur Helge OIof, Verkt.-ritsare1937
30. Soantesson,
Wedaoerken

Juti.

31. Ehlund.,Ruben, Pressgjutare
Augusti.
26. Pettertson, Hany, Avsynare
29. Kiellberg, EriA, Fdrman.

1954
194r
1948

*

Semester och fritid:

UtVdN

Nohabssemesterhem
har 6ppet fdr sommarenunder
tiden 19 juni-31 aug. enl. fiiijande periodindelning:
1 :staperioden: 19 jtni-2 juli,
2:draperioden:3 juli-16 juli,
3:dje perioden:17 juli-3O juli,
4:de perioden: 3I |uJt-13 aug.
Andra och tredje perioderna dr semesterhemmet
fullbelagt, men undei fcirsta och fid.rde perioderna
finns mdjligheter att komma tilt iJlvdn'fd,r s8vil
nohabiter som anstd.lldavid d,vrigakoncernfdrerag.
Ndrmare upplysningar ld.mnasav Carl Erik Carlsson,
Tessingatan6 A, TrollhZittan4, tel. t62 57.
hade dennatj?instvid sin bortglng. Erhrjll vid jubileet
7946 medalj och gratifikation fdr 34 tjinste&r och
rlknade silunda ca 43 tjansteltrnlr han gick bort.

1-'1-

E. F. Rixg
Bofors

Juli.
ir
19. Andertson, Nils Herbert, Fdrman
L923
Augusti.
6. Lidstri)m, Hugo Verner, Apparatskiitare 1940
September.
3. Karlssotz,Elis Valdenzar,Apparatskdtare I93g
8. Stensson, Sten Siguard, Apparatskd,tare 1937
9. Lindberg,EmelieKristina, Ammunitionsarb.t95z
19. Carlston.Lars Gustaa,Ingenjdr
1916

Jobn R. Sellddn
lYed.a

Sellddn, lohn R., fddd 3 sept. 1895, avliden 13
febr. 1955.Anstllldes den t6 sept.
- tl+l pi Elektriska
avdelningen vid \Tedaverken som uikt fdr den
elektriska utrustningen. Denna sysslainnehade han
till sin bortg8.ng.
Ring, Einar Fridolf , fi:dd zz juli 1890, avliden 20
febr. 1955. Anstdlldesi mars 1934 som skrdddarevid
Bofors SkrZidderiaffnr,<iverflyttadetill Nobelkrut i
okt. 1938 och iterkom i okt. t'942 till BofoLs,dlr han
arbetadesom gjutgodsrensare,
stddareoch diversearbetare pi olika avdelningar,och fr8n dec. 1952 till sin
bortging som f<irridsmanpi Centralfdrridet.
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K. t,. llxelsson

Bofors

Axel Johansson
Bofors

Alrik Karlsson
Bolors

Karl Karlsson
Bofors

Signe Maria Larsson

Frans Lekberg

Natanael Nilsson

UVA

N obelkrut

Bofors

war
Hjalmar Kiltlstrdnz
Bofors

Axelssott,Karl Fred.rik,fiidd den 7 maj 1888, pensioneradden 6 maj 1915. Anst?illdesvid Bofors i juni
1915 som granatsvarvarei Projektilverkstaden,ddr
han arbetadetill juni 1919. Yar sedanen tid i Stalsom
verket och kom i juni l92O till Kanonverkstaden
svarvare,vilket yrke han innehade tiils han slutade
efter ca 39 irs tj?inst.Vid jubileet 1946 erhiill han
medalj och gratifikation for 30 tjdnsteir.
lohantlon, Axel Ed.ain, fddd 20 april i888, pensionerad20 atxrl 1955. Arbetadei Bofors 79r6-febr.
och borrare i Kanonverk1918 som transportarbetare
staden.Aterkom i febt. 1928som finrensarei Renseriet
och <iverflyttadei juli l94o ttll Transportavdelningen
Erholl medalj och
som stldare och transportarbetare.
gratifikation for 27 tjd'nstefu1'949och rlknade siledes
ca 33 tjdnsteFrrndr han slutade.
Karlsson, Gustau Alrik, f'6dd den 25 april 1888,
pensiooeradden 30 apnl 1955. Anstilldes i iuni 1928
i Stilverket i Bofors r.rchdversom transportarbetare
flyttade i maj 1933 till Byggnadsavdelningensom
giovarbetare,en sysslasom han innehadetill sin avging. Erhdll I9)1 nedali och gratifikation f6r 2J
tjdnsteir.
Karlsson,Karl Teodor,fddd 21 jan. 1888,pensionerad 1 febr. l%5. Anstdlldesi oktober l9L2 i Projektilverkstadeni Bofors, ddr han arbetadetill aug.
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1918. Aterkom till sammaavdelningi september1923
tills han avgick
och arbetadeddr som granatsvarvare,
med pensionefter ca 38 tjdnsteir. Erhdll medalj och
vid jubileet 1946.
gratiflkation for 29 tjd'nste&r
Kibltri)m, Erik Hjalnaal, fodd 6 dec. 1881, pensionerad1 april 1955. Anstiilldesredan vid L2 ers
ilder i Valsverketvid Bofors som frambdrate' rdtare
och perkarpojk. Overflyttadeefter ett Par ir till den
s. k.- Kad5ergssmedjansom hantlangareoch smed'
Ffin 1904 till avgingen med pension var han verktygssmedi Verktygssmedjan.Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation ftjr 54 tidnstelr och rdknade
siledes den osedvanligtllnga tjdnstetidenav ca 62
tjdnsteir, ndr han avgid<med pension.
Larsson,SigneMaria, ftidd den 26 nov. 1889, pensioneradden 15 awil 1955.Fru Larssonanst[lldesden
25 iull 1935 som stlderskavid Ulvsunda Verkstdder
och hade denna sysslatills hon av hdlsoskdlavgick
n-redpension.
Lekberg, Frarc Vilhelm, fodd den 28 maj 1888,
pensionerad27 maj L951, anstdlldesi mars 7924 vid
Nobelkrut i tvdtt- och malningshuset, ddr var han
skiftfiirman i 20 lLt under sin anstillning. 1947 kom
han till Elektriskafiirridet ddr han arbetadetills han
avgick med pension,efter cirka 31 tjdnstefu.Ar L949
erholl han medalj och gratifikation ftjr 25 tidnstefu.
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Hjalntar PetterrJo12

UVA

Erik Sjbberg
N obelkrut

Ernsl Suensson

K. E. Sdderberg
Bofors

Weda

:;1),igiFji;tH

it t

Karl lYestbont
Bofors

Harald. lYilhelmron
Bofors

August Ytterberg
Nobab

Niltton, Kail Natanael,fddd 10 okt. 1889, pensionerad 30 aprll L955. Arbetade som elektriker vid
'1925.
Bofors frin mars 1904 till marc
Efter 7 ltr i
USA &teranstilldes han i apilI 1933 som elektriker,
utndmndestill fcjrman pi Elektriskaverkstaden1936,
dir han L jan. l94O blev verkm[stare.Vid jubileet
1946 mottog han medalj och gratifikation fiir 36
tjdnsteir, och hade silunda ca.4) tjanstel.r, nd.r han
avgick med pension.

verken.Nlr han avgick, riknade han 27 tjinsteir och
erhdll medalj och gratifikation vid \Tedaverkens25irsfest i december1953.

Perlerrron,loban Hialmar, f'odd den 27 febr. 1880,
pensionerad1954. Anstdlldesvid Ulvsunda Verkstlder
den 15 okt. t93f som maskinuppsdttare
och reparatdr,
vilken befattning han innehade under hela anstd.llningstiden,ca"23 Lr.

lY/estbom,Carl loban, f6dd 8 april 1890, pensionend 3A apill t9>>. Arbetadevid Bofors okt. tgtzsept.1914och juli 1915-mars 1919i Smedjan.Ateranstilldes som smed i maj l9zo, utnlmndes till fiirman
I jan. l93l i Smedjan och 6verflyttade i okt. L946
som planerare pi Metallurgiska planeringen. De sista
2 iren tillhtirde han Verktygsplaneringen.Erh6,ll medalj och gratifikation f& 34 tjansteir vid jubileet t946
och hade siledes ca"43 tjdnstehr, ndr han avgick med
pension.

Sfdberg,Erik loban, fiidd den zO maj 1888, pensionerad20 maj 1955. Sjiiberg anstdlldesvid Nobelkrut 1901 pi Byggnadsavdelningen,
pi grund av
arbetsbristpermitteradeshan i mars 1920. Han Lteranstdlldesi mars 1924 som byggnadssnickare,f6'r att
1!4s dverflyttas till Snickarverkstaden,dlr han arbetade tills han avgick med pensionefter cirka 5C tjiinste&r.
Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation
fiir 40 tjinsteir.
Suensson,Ernst Augu$, fddd den 29 sept. L889,
pensioneradden 28 febr. 1955. Anstilldes den 29 maj
1928 vid AB \7. Dan Bergmans Littmetallgjuteri i
Sddert?iljesom gjutmistare. Denna tjdnst innehadehan
till L944, di han blev sdkerhetsinspektdrpl S7eda-

Si)derberg,
Karl Eduin, fiidd den 28 jali 1887, slutade vid uppnidd pensionsilderden l0 ap:ril L))5.
Arbetadevid Stilgjuteriet i Bofors frln ja-n.r9L7 tjll
febr. 1918.Aterkom till Bofors I mai L946som stedare
i Kanonverkstadens
frlsaravdelning,dd.r han L9481953 var godsfraktareoch senastetiden iter stidare.

lYilbehnsson, Harald Natanael, fddd 6 sept. 1902,
fdrtidspensionpfi. grund av invaliditet I jrili t954.
Anstilldes som grovarbetarevid Byggnadsavd.i Bofors
i maj L)32, dir han arbetadehela sin anstdllningstid,
sedan1939 som fdrridsman.
Ytterberg, August Valdemar, fddd 19 dec. 1888,
pensionerad27 febr. 1955. Anst2illdes190/ vid Nydqvist & Holm AB och har hela sin ltnga anstdllningstid, ca 48 ir. tillhdrt Maskinverkstaden
som arborrar€.
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Nobelkruts nya tankvagnar
Trots att vi lever i motorismenstidevarv, finns det
inget billigare sitt att tillfnligt frakta vitskor p& ?in
forutsatt bredsp&riga f6rbindelser.
i tankvagnar Nackdelen ?ir i gengiild den ofta l&nga omloppstiden.
Vanliga oisoleradeYaSnatmed cistern av jirnplit kan
man ldtt ftirhyra, dven om rengciringenkan medfdra
tekniskabekymmervid fraktning av kemiskt enhetliga
rAvaroroch produkter.
Di fabrikirna vid Nobelkrut med tillhcirandetankar
mer dr inrdttade att tcimma och fylla tankvagnar dn
har det dkande
tunga lastbilar med cisternsldpvagnar,
behovet av flytande r|varor f6rt med sig en dkning
och modernisering av den egna vagnparken. Motivet
hdrfiir har dven varit att bereda service it formalineller dttiksyreanhydridkundergenom att vid varje tidpunkt ha kontroll dver tjiinliga transportredskap,fdr
itt ddrigenom miijliggiira fiirs?iljning eller gynnsamma
inktip.
Av Nobelkruts 15 egna, bredspiriga tankvagnar alla tvlnxliga - dr 6 nyanskaffade19)1 eller senare.
De senastehar en lastfdrmiga av 22 ton, som kan till
fullo utnyttjas pi bandelarmed 18 tons till&tet axeltryck, vilket i Sverigedr normalt pi huvudlinjerna.
i decemberoch
Den modernastevagnenlevererades
visasp& fotot ovan. Tomvikten dt L3,2 ton. Cisternen
ir ettlostfritt tryckk?irl fijr ett arbetstryckav 3 kg/cn'P
och fdrsedd med invindiga skvalpskott. Den rymmer
25 ms och 1r utrustad med en 6 mz:s vlrmeslinga fiir
uppsmdltning eller varmhillning. Cisternen ir isolerid, vilket iven dr av vdrde sommartid, di liittflyktiga

Tvril anstiillningshistorier
Foljande gamla historia tycker iag d'r for
driplig for att falla i glomska, borde vi inte
rddda den it eftervdrlden genom publicering i
B-pilen.
Det var efter forsta virldskriget. De svira
iren efter kriget borjade ge vika. AB Bofors
nyanstdlldeen del folk, ddrav mhngafrin landsbygden.
"Urkarlskogingen", plitslagare S. stegadeen
dag in pi "Intresse" fijr att om mojligt skaffa
arbete it en pi annan ort boende sldkting
Tfiffar si den pi den tiden allt i allo S. . . .qvist, vilken efter de sedvanliga ruiinfrigorna
sdjer:
"Ju", - hm - for nawarande har vi nog
inget som passar,fi se lingre fram hur det blir,
hm, hur skulle det vara om ni forsokte hos nin
bonne, itminstone till att borja med ?"
'Jae, ja
ha nog tenkt Pa
Yarph S. replikerar:
ju
ndstan omojligt e ftdffe
dd ocksi.,men dd i
d6m, f6r di arbeterju i Bof6sh allihop."

I,A
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Nobelkruts senaste- och atckratle parh,en. Bof orsfoto Ti.llman.

tilltkou

i tankuagns'

vdtskor, som t. ex. acetaldehyd,helst bor tcimmasfcirst
efter nedkylning.
Efter l&ngvarigafdrhandlingar med myndigheterna,
har tillst&nd ldmnats att registreradenna tankvagn fdr
sivdl mycket eldfarliga som frdtande vdtskor, vilket
fdre bolagets framstdllningar mdtt ett kompakt motstind. Silunda disponerasnu transportredskap,som
utan missfdrgnings- eller frltningsrisk vixelvis kan
anv[ndasftir s&olika kemiskaptodukter som formalin,
Ansvatet,for att lasten
ittiksyra, fenol och acetaldehyd.
ej fiirorenas eller tankvagnen tiverfylles, &vilar sjllvfallet bide tekniskt och juridiskt p&fyllaren.
1 ffiga, om chassitkan ndmnas,att bromssystemetiir
utfdrt som genomg&endetryckluftbroms med bromsregulator och kontinuerligt verkande automatisk lastvdxel. Vagnen ?ir tillika godkZindftir internationell
trafik enligt RlV-ijverenskommelsen.
L.st.

Pi den gamla goda tiden var det ju inte si
noga med formerna vid anstdllning av atbetare
pi verkstdderna.Vid ett tillfdlle kom en arbetssokandetitl Nohab och trdffade en verkmdstare
av gamla stammen.
"Va' kan han for nl't'?, ffigade verkmastaren.
"Ja' har va{t fd-rgare",svaradeden sokande'
"Jash.,harhan var't svdrvare", sadeden lomhijrde verkmdstaren, "di kan han fh b6la i
mor'n".
Ndsta d^g blev "svirvaren" (svarvaren)
stiilld vid en rdtt stor svarv, dir han dock stod
ganska handfallen. De vdlvilliga kamraterna i
avdelningenforstod snart,att verkmistarenhade
hort fel, de hj2ilpte den nykomne tillritta och
han blev med tiden en rdtt god "svdrvare".
Sidant hdnder nog inte i dessatider, di det
finns hogt skolade personalchefer,men under
krigsiren fick man ju ta emot mindre kunnigt
folk dn ovanndmnde"svervare", dock inte beroende pi. nigot hdrfel utan pi att man dtirtill
var nodd och tvungen.
O. A, S.

Viilkiind

adress

Bilden hdr intill visar ett brev, som for nigon
tid sedan anldnde till rdtt adressat,trots att
uppgift bide om bostadsortoch land saknades
p6.kuvertet. Detta kan ju endastbetyda,att Ulvsunda Verkstlder ir si vdlbek anta- t varie fall
for det spanska(och kanskeocksi svenskajpostvdsendet- att det rdcker med den adressen.

Tulhnysterier

Prfl banken

Till den internationellamaskinmdssani Milano 1954 sdnde UVA ned tvenne slipmaskiner,
viika infordes pi 'Freie Passe",alltfr utan erld.ggandeav tull. En av maskinerna sildes pi
utstillningen och koparen ville gdrna hdmta den
direkt efter utstdllningens slut och samtidigt
erldgga sedvanlig importtull. Men se det gick
inte. Det var dubbel tullavgift pi. allt utstdllningsgods. UVA:s representanterfick dirfor
lasta maskinenjdmte tillbehor pi en lastbil, som
korde till den ndrbeldgnagrinsstationenChiasso.
Ddr korde bilen over grdnsen, resp. papper
stdmplades,bilen vinde, papprena stdmplades
inyo, den ligre tullavgiften erladesoch si korde
man vidare till den otiligt ldngtande kunden.
Givetvis lonade sig denna lilla extratur.

Dn liten extra tEivling i
sonrrnarvfirrnen

Nej uisst inte, det lir
inte u,i.r a motbiicker
rotn skall auskaffas
den 1 oktober.

Intressekontoreni Bofors, EPI ocb IJEPI,
betala fr. o. m. I juli
4Y: % Pd.sparkasserhknxn8.

,

i

Efterskiird
narnn

pa tiivlingen
rrm nya
pa Nobelknuts
liikemedel

Tre pappskivor, 1, 2 och 3 dro uppstdllda pi
en bordsskivasi som figuren visar. En projektil
slungasi rdt linje genom skivorna,samtidigt som
den vrider sig, "kultrar", i luften. I skrvan nr 1
irppstir ett runt hil, i nr 2 ett kvadratiskt och i
nr 3 ett triangelformat hhl.
Vilken form har projektilen?
Skicka in svaret i kuvert mdrkt "Tre skivor"
B-pilens redaktion, Bofors. Riitta svaret belonas
med 15 kr. och vardera av de 5 dirndst oppnade
rdtta losningarna f5" ett trevligt trostpris. Losningarnaskolavarainllmnade senastden 15 aug.

la ska be ,i fd en pdse sd.'n diir
Nubbegan.Di srijeratt d.iish.aaaresd
bra for daen iitter!
Korlstad !955

Neilnqils

Trycksaker 96047

KRIS S-KRO S S
Vdren1955
Tiivlingens resultat och pristagare
Vir-Kriss-I(rossetblev en stor succ6och
ndrmarc 1.000-taletlosningar insiindes.Under iakttagandeav alla ceremonierdrogs ett
ar-rtalkuvert och de iyckliga pristagarnas
namn kan l;isashlir r-redan.
Redaktionenar glad och tacksamover det
stora intressesom tzivlingenvzickteoch lyckonskarsamtligapristagare.Som syr-res,
dominerasprisilstanav damerna.
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Fru Rutl-rMinsson (90147) Karlskoga ).

Kontorist Marianne Bengtsson (83938)
IAO, Orebro.
T
idskriverska
Ingrid Blom (82801) Avd
7:e ,,
6l t, Tidrholn.

2'..r

M o n t c i r B c r n t P e r s s o n( 1 8 5 7 ) A v d . 6 1 ,
N o h a b ( f . n . p i t j d n s t e r e si aH o l l a n d ) .
Filare Ake Gustavsson(2187) Avd. 79F,
Trollhittan.
6 : c ) , Reparatdr Bertil Nilsson (202('7) Avd.
VR 95, Bofors.

l'r'

1'a

Filarc Harry Holnberg (146) Ulvsunda
Verkstrider.

B:e

Fru EsterSand6n(90122) Karlstad.
lrrtr Astrid Lindberg (92214) Bofors,

1 0: e

Ingenjdr Tore Danielson(1,i3) Nohab"

1t:e

PlancrarcClustavJcinsson(81114) Avd.
PM, Bofors.
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Bofors

Nohab

Uno T'ell,or<lf.
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MRK, Bofors.
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,, StiillareKnut Grek (169) Avd. N{V, tsofors.
4 B, Karl18:e ., Fru I. Ah,estdn,Jlrnvdgsgatan
skoga.
(83269) Avd. MLA,
19:e ,, Fru Ellen Johr-rsson
Bofors.
20:e ,, MartinarbetareEskil Johansson( I t1982)
Avd. MEK, Bofors.
2 L : l , , M e t a l l p o l c r a rH
e a r a l d B e n g t s s o r(l2 1 1 2 1 )
Avd. MRK, Bofors.
l7:c

'Wedaverken

Gi.rta Lindh, ordf.
GtutnarAxels.rott
Carl Bergqr)rt
lobtt Gau
S t ' e r r eN i c k l a s s o t t
UVA
Harry O. Sandberg,ordl.
Gd.rtaFredriksson
BemhardStohr

Rcdaktor och
allsvarigLrtgivare:
Egil Ldnnberg
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Ahtuell tillaerhning:
Stbrthjiilm au glast'iberplast i serie ont
25.000 rt. li;r Victory-ProdaAter AB,
AIalm6.
Bild.erna risar

detal-

ier frdn tillrerkningen hos AB Malmt)
Flygindustri.

N I r d e n a m e r i k a n s k ab i l i n d u s t r i n f 6 r n i g r a f l i r s e d a n h e s l 6 t
t j o t d e s e t t s t y c k ei n d u s t r i h i s t o r i a .D e n
a t t s a t s ap i g l a s f i b e r p l a s g
fdrsta plastbilen i januari 795) hat fiiljts av en mdngd nya
produkter pi de mcst skilda omriden, alla vittnande om n)'a
miijligheter till ldtta, starka, effektiva och eleganta konstruktioncr. Sviligheter har naturligtvis intc saknats,men huvr.rdproblemen iir l6sta och framtidsbilclen rir klar. Detta i USA.
Var stir vi i Sverige?
All Bofols plastIONOPLAST-FABRIKEN i Tidaholrn s c l i t i o n - s t i r i d a g r u s t a d a t t f d r s e c l e n s v e n s k ai n d u s t r i n o c h
h a n c l e l nm e d s i v l l p h s t m a t c r i a l s o m m a n u f a k t u r e r a d ep r o d u k t e r i e n o m f a t t n i n g s o m i c k e s t i r u t l a n d e t se f t e r . G e n o m n y l i g e n
etablerat samarbete med AB lvlalmd Flygindustri i Malnti svensk pionjlr pi kvalificerade cletaljer firr flyg, arm6 och
marin - har resursernaiikats si att vi vigar siga att det 6r full
fart framit fi)r plast 55.

Fdlj mcd i materialutt:echlingen- tdnh i 0last - tag ett samtal
med vdra llastmdn.

AB BOFOR.S,
NOBETKRUT
BONOPLAST-FABRIKEN
Tidaholm - Tel. 4ot
AB BOFORS
Stockholm
rcl..23 1t480

AB BOFORS
Malmii
tel. 38210

AB BOFORS
Giiteborg
tel. 1761 60

AB N. O. RONNE
Sundsvall
tel. 55850
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Nr 2 . 1955

Bofors
Fiiretagsnlmnderna vid Boforsverken och Nobelkrut htillo gemensamt,
under ordfijrandeskap av disponent
E. lYijkander, torsdagen den 2 juni
1955 sitt andra ordinarie sammantrlde
fiir lret.

" Ekonomiskui.rjournal1955",

ningen av valutareserven med icke
mindre iin 300 miljoner kronor sedan
lrsskiftet.
Hen Hanssonvar medvetenom, att
den hiigre rintan skulle komma att
piverka hyrorna. Det vore emellertid
av intresseatterfara, i vilken grad den
f6rhiijda rlntan kunde vintas komma
aLt plverka den allminna prisnivin
med eventuella fiiljdverkningar 6ven
fdr v&r export.

1954i.rs bokslut.
Direktdr N ordquist kommenterade
bokslutet f6r verksamhetsiret1954 och
limnade ddrvid en uttiimmande redogdrelsefdr balansrdkningensoch vinstoch f<irlustrdkningensolika postersamt
de beslutadefond- och nyemissionerna.
D& direktijr Nordqvist i en slrskild
artikel i detta nummer av B-pilen limnar en ndrmarc redogiirelse fiir bokslutet hdnvisavi till denna artikel och
de dir ldmnadekommentarerna.

Direktdr Sohlman framhiill, att det
vore riktigt, att hyresllget m8stekomHery GdstaNilsson framhdll, att en
ma att i viss utstrdckning htijas till
fondemission i de flesta fall vore av
f6ljd av rlntestegringen, men ingalun- stor betydelse fiir aktiedgarna, som
da i proportion till rlntehiijningen,
hdrigenom normalt erhijlle en hiigre
bl. a. p& grund av den stora omfatt- utdelning och fiir dvrigt mdjlighet att
ningen av bundna ltn fiir fastigheter- med fdrtj?inst fiirs?ilja de nya aktierna.
Direktiir Soblrnanframhiill i anslut- na. Vad betriffar det allmlnna pris- Det vore av intresseatt f& veta, vilken
ning till filmen, att en hel del hint,
Ld,get,dr det sv&rt att fdrutsiga, hur utdelning aktied,ganakunde ptrikna
som plverkat konjunkturliiget, sedan rintestegringen kommer att piverka fdr ndstalr.
filmen inspelades.Redan di national- detsamma. Inom handeln med korta
Disponent lV ijkander framhdll, att
budgetenframladesi bdrjan av januari, krediter komma sannolikt priserna att
man givetvis inte kunde slga n&gon'
hyste man vissa farhlgor ftir en be- kunna stegrastill fdljd av rintefdrlndgynnande inflation. I konjunkturd?im- ringen. Samtidigt komma emellertid ting om nlsta lrs utdelning, men att
pande syfte vidtogos i anslutning hirsv&righeteratt uppst& att llna Pengar, densamma under alla fdrh&llanden
till en del ttgZirdermed bl.a. infiirande och avsikten med rintehd,jningen ?ir mtste bliva ldgre dn lrets utdelning.
p& nytt av bilaccis och investeringsav- just att st ltngt miijligt ltsa fast
Direktdr Nordqaifi framhdll, att
gifter. Man riknade d?irvid icke med pengaroa och motverka att desamma
dlrest aktiekapitalet fiirdubblats gen&gon stiirre ?indring i lcinel?iget.Den slttas i rdrelse.
nom enbart en fondemission, utdelvidare hdndelseutvecklingenpl ldneningen per aktie fdr ett kommande &r
fronten ledde emellertid till en betyF drsla gsa erksam h eten.
med all sannolikhet skulle ha nedskudande htijning av ldnerna. Svenska
rits till hllften av den utdelning, som
folket hade silunda beviljat sig hiigre
Direhtdr lYahlsteen meddelade,att utginge idag, varigenom utdelningsbepenninginkomster,utan att dessamot- Fdrslagskommitt6n fiir Boforsverken
loppet skulle ha blivit ofdrlndrat. Fd,rsvaradesav samma dkningar i varu- vid sitt senastesammantrddeden L8
h&llandena kompliceras emellertid av
mlngden. En allvadig situation hade maj 1955 behandlat L5 olika fdrslag,
att vederbdrandeaktieigare samtidigt
hlrigenom uppkommit, och man rikvarav J tidigare bordlagda och 10 nya. ha att inbetalakr. 120: - fiir sarnma
nade med ett kdpkrafts<iverskottpl ca 10 av fdrslagen ansigos vlrda bel6anttl nya aktier som fondaktier. Ddrest
en miljard kronor. Fr&n myndigheter- ning,4 bordladesfiir yttedigare utredaktiedgarna" icke kunde pnrikna en
nas sida hyste man i detta lige stor ning, medan 1 fiirslag i&e anslgs bd,ra
hygglig fd,rrdntning pi de pengar de
oro, och nya ttgdrder planerades fd,r beldnas.
silunda ha att satsa,vore det sannolikt
att sugaupp kdpkraftstjverskottet.Man
Direktdr lvablquist meddelade,att sv&rt att uppdriva erforderligt kapital.
fdrde fram tanken pi tv&ngssparande,
Fdrslagskommitt6nftir Nobelkrut vid
Hen Hanssonframhdll, att j?imsides
men med hdnsyn till den opposition
sitt senastesammantride den 1 juni
med Bofors ett flertal andra svenska
detta fdrslag vdckte inom alla ldger,
1955 behandlat 8 olika fdrslag, varav flrctag de senasteiren 6kat sitt aktiefullf<iljdes icke planerna hirpi. I st?ilansetts v?irda belcining, medan 1 kapital medelst sivdl ny- som fond7
Iet valde man vdgen att hiija rintan,
bordlagts.
emissioner.Det finns vil ingenting aLt
ytterligare skirpa kreditgivningen och
Disponent lV ijkand'er framhijll, att erinra emot, att vira fciretag konsolihdja bolagsskatf iiretagsbeskattningen,
ten samt att infiira s. k. premiesparan- den vid fiirra fiiretagsndmndssamman- dera sin st?illning och vdxa sig starka.
de. Det finns all anledning att hysa trddet berdrda frhgan om nya regler Man kan emellertid gE fram pt olika
oro fiir den utvecklingvi gL till mijtes. fdr fiirslagsverlsamheten skulle tagas vlgar fiir att ni ett sidant mfll. Det
En hdndelse, som visar vart utveck- upp till behandling vid fdretagsndmn- kunde ifrigasittas, om det ur alla synlingen pekar, Ir den fortsatta minsk- dens ndsta sammantr?idei september. punkter vore riktigt att 6ka aktiekapi-

Som fijrsta programpunkt visadesen
film, "Ekonomisk virjournal L9rr",
inspelad av V&r Ekonomi, med bl. a.
en dversikt av konjunkturldget inom
landet i b6rlan av innevarandeir.

Ledare infdres i varje nummer pi
sidan 2 och kan fdrfattas av reDresentant fdr bolagsledningen,persbnalorganisationerna,eller i iivrigt av vem
som helst av bolagetsanstdllda.
Tid.ningen
B-pilen.
Varje dobterbolag inom koncernen
D irekt dr lY/ahlquist sisom ordfiiran- fir en egen sida i varje nummer under
de i redaktionskommitt6nfdr B-pilen slrskild rubrik, s&som "\ilZedanytt",
"Aktuellt frln UVA" etc.
framhd,ll, att sedan fr&gan om- tidningen varit uppe till diskussion vid
Varje nummer bdr innehilla en
Boforsverkens fdrra fiiretagsnimnds- bildsida eller ett uppslagmed fotograsammantrdde, man inom redaktions- fier eiler teckningar av anstillda pi
kommitt6n ndrmare ventilerat tidolika arbetsplatserunder rubriken "Vi
ningen och dess problem. Till en pi jobbet",;'I det dagligaknoget" e. d.
btirjan kunde slgas, att redaktionskomDe fdreslagna,Ltgdrderna beriknas
mitt6n vore tacksamfdr den kritik, som kunna genomfijras fr. o. m. nista lr.
framftirts emot tidningen samt att man
Den aktuella debatten,som eftedysIven fdr framtiden gdrna emotsige tes vid fdrra f6retagsnlmndssammanpositiv kritik fdr att f& tidningen si
tridet, brir pi allt sdtt stimuleras, och
bra som mdjligt. Det kunde hir erinras redaktionskommitt6n vldjar till fiireom, att tidningen fiir nigot ir sedan tagsnimndsledamdternaatt sjllva visa
medelst en Gallupundersdkningjust och i dvrigt stimulera till mera aktivt
Disponent lV ijkander framhd,ll, att efterlystkritik, men att resultatethdrav
intressefdr tidningen och dessf.firgor.
Bofors ingalunda gynnat sina aktie- icke
blivit vad kommittdn hoppats pl.
Her Ragnar O/raa uttryckte sin
dgare. Stlunda ha aktiedgarna f6rr
Den kritik, som nyligen framfiirts mot
6ver redaktionskomtillfredsstiillelse
av
1930-1954 erhillit en realdkning
tidningen, sammanfalleri vissa delar
utdelningen med enbart IO /6, medan med synpunkter,som man inom redak- mitt6ns programfdrklaring, som ju i
reall6neiikningarna fdr ldntagarna tionskommitt6n sedan flera ir fiire- stort seti innebure ett beaktande av
uppgltt till hela 70 /o. Sd.rskiltunder sprikat. Inom kommitt6n har man varit de synpunkter, som framfdrts vid fdrde senaste15 tren ha aktieigarnafEtt inst?illd pi att fdrs6,ka medelst nya ra fdretagsnimndssammantridet.Det
nlmndes dock ingenting om de eftersti i efterhand.
id6er och impulser g6'ra tidningen
lystaintervjuerna,och hir vldjade man
Herr Gbtta Nihson ansig, att det lnnu mera ldsvird. Tidningen bdr
till redaktionskommitt6n att beakta
inte vore riktigt, att pl sZittDisponen- emellertid icke gtiras till ett alltfdr
detta tinskemil.
ten gjort, jdmf6n 10 /o iikning i ut- "ldtt" alster, utan har kommitt6n velat
Herr Hanston f:g;mh6ll, att de andelning med 70 /a'6kning av liinerna. bibeh&lla en viss stil och tyngd hos
nog i allminhet vore niijda med
stdllda
har
att
Redaktionskommitt€n
h?insyn
till
densamma.
hir
inte
tagit
Man hade
arbetsinsatsernavore s& mycket stdrre, nu, med hdnsynstagandetill de fram- tidningen. Det dr givetvis svirt att f&
varfdr iikningen fdr l<intagarnadelvis fdrda synpunkternaoch till redaktions- bidrag till tidningen, som tillfredsvore en fiiljd av stiirre insatser i pro- kommitt6ns egnatankar, velat redovisa stdlla hela ldsekretseninom koncernen.
duktionen. Ddremot ha aktiedgarna vissa fiirslag betriffande tidningens HZir glller det vll nlrmast fdr redakicke ldmnat motsvarandestdrre bidrag. utgivning och redigeringfdr den ndr- tionskommittdn att fdrs6ka utvidga sin
Vidare vore de av herr
medarbetarstab.
Direktdr Nord.qaist understrdk, att masteframtiden.
Olson f6reslagna tidningsinRagnar
av
tidningen
dkas
Antalet
nummer
en av de kategorier, som icke blivit
ffiLn 4 till 6 oer hr med berlknade ca tervjuernasdkertav stort intresse,och
kompenserade fiir penningvirdesfiir48 sidor fiir Tdrsta numret och ca 32 dennametod borde prdvas.
simringen, vore just aktieigarna. TillD i sbon ent lV i i kand er avslutadedengdngliga uppgifter tyda pi, att in- sidor fiir de fdliande 5 numren samt
komstdkningen fijr aktielgare sedan med utgivningsdag varannan mtnad. na programpunkl med att tacka redaktionskommitt6n fijr dess programfiirfdrkrigstiden varit avsevirt mindre dn Det torde inte bliva frEga om nlgon
fdr ldntagare. En speciell undersdk- nimnvdrd kostnadsstegring med 6 klaring ftir B-pilen och hoppades,att
tidningen efter dessanya linjer skulle
ning, avseende50 bijrsnoteradefdre- nummer i stiillet fdr 4. Det kunde i
detta sammanhangndmnas,att kostna- bliva dnnu mera uppskattad av de
tag, vilka icl<e genomfdrt nigon
nyemission sedan 1939, och dir allts& derna fcir tryckning, porto och kuvert anstdllda.
utdelningen 1954 hldnf'& sig till en fiir tidningen med bilagor uppgitt
f6r Lgt1^ odt
jlmfdrt ned 1939 ofdrindrad kapital- till kr. Lr7.400 Bofors T uhttinriittning.
1 0 9 . 5 0 0-: f & 1 9 5 4 .
insats,visar att det utdelade beloppet i
f6r
Den
nuvarande
papperskvalit€n
Disp onent lV ijkand,er erinrade om,
dessa bolag sedtn t939 stigit med
95 %. Samtidigthar levnadskostnads- tidningen bibehilles, sdrskilt som pap- att Tvittinrittningen alltjiimt ingiver
peret inkdpes till fiirm&nligt pris. Om- vissa bekymmer. Beldggningen ir visindex stigit med 95 /o, vllket innebit,
slagskartongenminskas dock frin nu- serligennumera tillfredsstlllande, men
att aktiedgarnagenomsnittligt icke fett
varande 250 g till 160 g i de hiften,
fdrlusten pi riirelsen alltj?imt betydannigon realinkomst6kning. De, som i
de. Efter det vid fiirra fdretagsndmndsfiirsta hand finansiera vlra aktiebolag som ha 32 sidor eller mindre.
F6r artiklar och dylika alster anvln- sammantrddetomnlmnda samtaletmed
och sti risken vid koniunkturfdrslmdes 2 spalter och fdr diversemeddelan- nngra representanterfiir husmddrarna
ring och kris, ha s&lunia icke ens fitt
full tlckning f6r levnadskostnadssteg- den tre spalter. Denna vixling mellan i Rosendal- och Backaomr&denahar
bolaget Iitit verkst?illaen nermare unringen. Samtidigt har den nominella z och 3 spalter ger samtidigt miijligliinenivin f6r manliga industriarbetare heter till stdrre variation av klich6stor- dersdkning betrZiffande handtvdttstugan. Det vore nog riktigt, att denna
under sammatid, riknat efter genom- lekarna m. m.
talet medelst fondemission. Det kapital, som iiverflyttas till aktiekapitalet,
finns ju Zindockinom fiiretaget, och
ddrtill utan att nlgra fdrrdntningsfiirpliktelser lro knutna till detsamma.
Man torde inte kunna komma ifrln, att
en fondemission, med h[nsyn till utdelningen & detta nya aktiekapital pi
ldngre sikt, kommer att innebdra en
kostnadsdkning fiir fdretaget. Det ir
mdjligt, att en samordning av fondoch nyemissioner ansesvara limpligt
intresseradeav
fiir att gdra aktied"gatna
att investera mera pengar. I realiteten
fl,r fu aktieldgatnai Bofors 2 aktier fdr
varje tvital av dem tidigare innehavda
aktier till ett pris av kr. 60: - pr st.
Di aktiedgarnap& dettasdtt fi ut mera
av fdretaget, miste man fdrst&, att ldntagarna i sin sida rest krav p& hiijda
ldner.

4

snittlig irsinkomst, stigit 2I2 /o, motsvarande en reall<inestegringmed ca
65 %.

-

I

.{
tvdttstugavar hirt belagd, dvensomatt icke kunna rlkna med n&gon mera avhusmddrarna i nimnda bostadsomri- sevlrd och omedelbarfdrbiittring.
Herr Gdsta Nihrcn framhiill, att de
den borde ha visst fdretride att utnlttja densamma. Fdr dagen kunde av direktdr Nordqvist omndmnda fdrbolaget emellertid inte fdr utvidgning blttringarna avseendedriften av Tvdttav handtvittstugan investera.ytterligarc inrittningen vore synnedigen sm&.
ca 60.000:- kronor, utan finge detta Den expertis, som anlitats, hade tydanst&till en senaretidounkt. Emeller- ligen inte kunnat bemdstraproblemen
tid skulle man fdn bollgets sida med- att rationalisera Tvlttinrittningen.
verka till att husmddrarnai Rosendal- Emellertid torde det inte kunna bli
och Backaomr&denaskulle f& visst frhga om nigon rationell drift av
fdretrdde att utnyttja handtvlttstugan. Tvittinrdttningen, si llnge inte sjiilvtvltten fllttas frin sin nuvarandeplats
Direktdr Nord.qui$ redogjorde fiir
ned i k?illarvEningen. Ett yttedigare
kostnaderoch intdkter enligt bokslutet
skll fdr att genomf6ra en sidan dndf& 1954 p& sjiilvtviitt, handtvitt och
ring skulle vara att beredahusmddrardvrig tv?itt.Underskotten& sj2ihtvZitten
na i bolagets hus i Rosendal- och
och handwdtten vore mest betydande
Backaomr&dena.sedande lokala tvittoch hir mtste det bli f Aga om fiirhiijstugornaborttagits, mtijlighet till sj?ilvning av tvlttpriserna.
tvitt i sammalokal som fiir handwZitF6r sjiilvtviitten har priset hittills
vore
ten. Under ridande fd,rh&llanden
icke ens tiickt de rddiga kostnaderna. det synnedigen beklagligt, att bolaget
'6te/kg,
satDet nuvarande priset, 4o
h6jde tv?ittpriserna.
tes redan 1949 och d[rtill med avsikt
D it p onent lV i I Aander fdrklarade avtill detta liga belopp ndrmast fijr att
att bolaget m&stese till,
slutningsvis,
under inkdrningstiden stimulera folk
att Tvdttinrdttningen n8got si niir gick
att anvdnda sig av denna tviittmiijlighet. Priset fdr sjiilvtv?ittenm&stehtijas ihop, och att prisregleringarnakomme
att ske fr. o. m. den 1 juli 1955. De
f fin 40 dre till 60 6re/kg och dirmed
skulle de riirliga kostnaderna vara f6rut berd,rda ombyggnadsarbetena
tickta, men alltjiimt ticker priset icke miste tills vidare stillas o& framtiden.
och s[rskilda bestdmmelsirkomma att
bolagetssjilvkostnader fijr dennatvitt.
fcir att bereda husmddrarnai
utfirdas
var
fdrVad betrZiffar handtvdtten
bolagets hus i Nedre Rosendal och
h8llandet i stort sett detsammasom fdr
sjllvtvltten. Hir m&ste priset hiijas Backavisst fdretrlde att utnyttia handfrtn 50 iire till 75 6,reper timme, var- tvittstugan.
efter de rddiga kostnadernaskulle bli
och
tlckta, men fortfarande motsvarar pri- Bolagetssparkasseset icke bolagets sjdlvkostnader.
linerdntor,
Bolaget har hittills f6r kemisk tv?itt
DireAtiir Nordquist erinrade om, att
av bl8kl?ider anlitat en tvdttinrlttning
sedanSverisesRiksbank beslutat fdrei Karlstad och av praktiska skiil tagit taga en hiiJning av diskontot, s&vil
samma pris fdr av Tvdttinrdttningen affirs- som sparbankerhdjt sina rdntevattentvlttade bltkl?ider som f6,r ke- satserfcir in- och utl&ning. Med anledmiskt tvittade. Tvdttinrlttningen i
ning hdrav har bolaget ansett sig bdra
Karlstad har nu hiijt sitt pris, och dels vidtaga vissa justetingar betrdffande
av praktiska skil, dels med h?insyntill
de av bolaget till2impaderintesatserna
sjdlvkostnaderna,mlste bolaget fiir sin for sparkasserdkningrespektiveamordel beg?irasammapris f6r sin blitviitt.
teringsl&n.
Priset h6jes sllunda fdr tvitt av overBolaget har sedan 35 ir prefnierat
a l l s f r & n k r . 1 : - t i l l k r . L : 4 0 , f d t l<inesparandetoch har dessutomsedan
bliblusar och bl&byxor frin kr. 0:50
minga ir tillbaka i begrlnsad omfatttill kr. 0: 70, allt per styck.
ning ldmnat amorteringsl&n &t anDa kan i detta sammanhangndm- st?illdai sambandmed uppfd,randeav
nas, att fiirlusten i procent av omsdtt- bostadsfastigheter.
ningen i Tvdttinrdttningen fiir 19)4
A medel, insatta i bolagets sparuppgltt till:
kassa, har bolaget tillgodoriknat ve7e /o pF"sjdlvtvitten,
derbdrande en n&got hd,gre rlnta dn
6z /o pe' handtvdften,
vad bankerna kunnat limna, f6r ndrZ7 /o p3' tivrig tvdtt.
varaode3,5 %.Rdntan har sllunda
Det kunde tilllggas, att bolaget legat T respektivet/2 /o 6ver motsvabl. a. efter konsultation av utomstien- rande rdnta hos affirs- och sparbankerna. Bolaget kommer att fr. o. m. den
de sakkunskapvidtagit en hel del ttI juli L955 hcija rdntan med L /o till
girder f6r att rationaliseraTvdttinrittningen och fiirbilliga driften. En viss 4,5 %, varigenom sparkassetintanhos
mindre fiirb?ittring har ocksi intritt
bolaget iven i fortsdttningen kommer
under innevarandeir, men torde man att iiverstiga med respektive L och

Vz % d, av af.fdts-och sparbankerna
till2impaderdntesatserna.
Bolaget avsergivetvis icke att genom
att dven fortsdttningsvis l6mna n&got
h6'gre rinta pi intressekontorenssparkassamotverka soarandethos bankerna. Fr&n SkandinaviskaBanken hade
bolaget erhillit en sdrskild broschyr,
avseendepremiesparandet(broschyren
utdeladestill samtliga ndrvarande)och
bolaget kommer att tillhandahllla personalensivil denna som de eventuella
broschyrer,som stadensd,vrigabanker
kan komma att utgiva.
Vad betr?iffar amorteringslinen, har
bolaget under minga tr tilldmpat en
rdntesatsav 4 7o. Denna rinta kommer
nu att fr. o. m. den 1 juli 1955 hdjas
fljn 4 till 5 /6. Det kan i detta sammanhang nimnas, att, dL rintan p&
bolagets sparkasserdkningf6r ett par
lr sedan hiijdes med /2 /o, ingen
r?inteh6jning vidtogs f6'r amoteringsl&nen.

SkiulbebT
ggelseninom bolagets
bostadsomri.den.
DireAtdr Nordquist framh6ll, att stviil fr&n stadensmyndigheter som fr8n
en del hyresgdsters sida framfiirts
klagom&l dver den bebyggelse med
allehandaskjul fiir gara'gem. m., som
under &renslopp uppfdrts inom bolagets bostadsomrEdenav de enskilda
hyresglsternautan tillst&nd. Enligt en
verkstdlld inventering av bebyggelsen
har det befunnits,att sammanlagi167
dylika skjul uppfdrts inom bolagets
olika bostadsomriden. Stadsarkitekten
hade fdreslagit Byggnadsndmndenatt
f6reld,ggavederbdrande att taga boft
skjulen fiire den L j,rli r95r, varefter
byggnadsndmnden beslutat remittera
drendet till bolaget ftir utredning och
yttrande.
Det miste medgivas,att dessaskjul,
av diversepl&t, papp
ofta sammansatta.
och masonitbitar, utgcira ett stijrande
inslag i bostadsomridena,och att det
ocksi bdr ligga i allasintresseatt snygga upp och befna bostadsomridena
fr&n dylik bebyggelse.
Det finns iven andra skdl, som tala
fiir att skjulen bdra tagasbort. Det har
mlnga" g&nger fiirekommit, att lojala
hyresgdsteri bolagetsldgenheterfrlgat
bolaget, om man f&tt uppfdra ett skjul
f6,r nigot specielltdndamil, och dlrvid
fltt nej samt eftedevt detta besked.
Det finns ocksi s&dana hyresgdster,
sorr efter det de fitt ett nej p& sin
framstlllning, iindi byggt, och slutligen finns den kategori, som byggt utan
att iiverhuvudtaget tillfriga bolaget
och dnnu mindre stadensmyndigheter.

Frln bolagets sida finns givetvis inte
nigon dnskan om att g& allt f<ir bryskt
fram, och fdn stadenssida torde man
drven vara infdrst&dd med, att viss
iivergingstid beredesvederbdtandef6'r
borttagande av skjulbebyggelsen.Ddr
det g?iller s&dana byggnader, som
dverhuvudtaget kunde t2inkaskvarstn
tills vidare, skulle man gi sl tillv?iga,
att vederbdrandehyresgdsterefter formulir, som komma att tillhandahillas
genom bolaget, tillskriva byggnadsndmnden i staden och anhilla om tillstlnd att f6. behl,lla"ett uppfiirt uthus
i bolaget tillhiirig mark, varvid bolaget skulle fiirlJara, att mark uppl&tits
fcir Zindam&let.F6r den bebyggelse,
som er av hygglig beskaffenhet,torde
inan kunna pirikna myndigheternas
tillst&nd att fi behilla den en viss tid.
Den maximala tillstindstiden torde
vara tre ir. Den d,vriga bebyggelsen
b6r bort fdre Srets slut, varvid man
kunde passa p3" att under eldningssdsongennyttiggdra evenfuellt anvlndbart virke och brdder.
Di det l.rlr 16r sig om en ffi"ga. av
gemensamtintressefcir oss alla, skulle
det vara ytterst vdrdefullt, om fdretagsndmndensledamdtervore stadens
myndigheter och bolaget behjnlpliga
med att s6kaf& ordning och redainom
bostadsomridenaoch dvertyga bertjrda
parter om ijnskvirdheten av att detta
sker snarastmiijligt.
Herr Gdsta Nilston, som jdmvd.lvar
ledamot i stadens byggnadsnimnd,
vitsordade, att man inom byggnadsndmnden haft uppe till behandling
frl.gan om att fi bort skjulbebyggelsen
inom bolagetsbostadsomriden.Det dr
givetvis ett allmdnt intresse att hilla
snyggt inom bostadsomridena,och
ddrfrir miste man rdkna med att sklulbebyggelsenskall bort. Emellertid b6r
bolaget gt fdre med gott exempel och
taga bort en del av bolaget uppfcirda
och lgda liknande skjul och uthus.

Kilstafilmen.
Som avslutningpi sammantrddet
visadesdcn nya Kilstafilmen i firg.
Sms

Nohab
Andra kvartalets sammantride med
Fiiretagsndmndenvid Nydqvist &
Holrn iigde rum mAndagenden 23 maj
under direktdr Per Odelbergs ordforandcskap.Sammantrddethdlls i den
nya personalrestauranten,
som under
dagen tagits i bruk fdr fiirsta g&ngen.
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1954frrsbokslut.

medverka till nedbringande av dessa
kostnaderutan att tillverkningen blir
lidande dIrav.
Omkostnadernafcirdeladep€r produktiv timme uppvisar en nngot ldgre
Mesiff:c- L954 dn iret dessfcirinnan.
deltimfdrtjenstenhar uppgitt till kr.
fdr m&nads4;77 och medelsirslcinen
a n s t d l l d tai l l k r . 11 . 5 0 0 -. - .
Forskning och experiment kostade
under fioliret kr. L.187.729:-.
Direhtiir Odetbergfcirklarade,att inom
USA-industrinligger man i regel ned
proportionellt sett avsevdrtstdrre belopp p& forskning och experiment,upp
till ca 5 /o av den &diga frirsZiljningen.
Den svenska industrin torde bli
tvungen att p& l&ng sikt 6ka sin forskningsverksamhetavsevdrtftjr att kunna
hilla takt med konkurrensen utifr&n.
I anslutning till bokslutsredogdrelsendelgavdirektcirOdelbergndmnden
sina intryck frin en internationell fur,
binkongress han nyligen deltegit i.
Samtligai kongressendeltagandefirmor hade ansett den nuvarandeDrisnivtn otillfredsstdllande.
Nohab-har
offereratpriser,som legat mycketndra
sjilvkostnaderna, eftersom vi ansett,
att vi miste siika ossut pl exportmarknaderna. endr turbinleveransernatill
svenska kraftverk ej kan ge oss full
sysselsdttning.
P& vdrldsmarknadenrAder en vildsam konkurrens.Vira kostnader miste sinkas, si att vi kunna f&
bestdllningar, som ge tillriicklig vinst
fdr fdretagetsfortsatta utveckling. Den
svenskaindustrin arbetarmed ett ndstan dubbelt si hcigt lcineldgesom den
tyska. I och fcir sig ir detta intet fel,
men effektiviteten m&steh6ias. si att
den kompenserarden hdga ldnenivtn,
om vi skola kunna oroduceratill konkurrenskraftigt priJ. Maskinerna flr
inte sti overksammautan mesta miiiliga tagasut under arbetstiden.
Fiir konkurrenskraften dr iven kvalitetsfrigan av stdrstabetydelse.Under
de senaste&ren har allvadiga anmdrkningar riktats mot kvaliteten hos vtr
dieseltillverkning.Delvis har detta berott pi ovanavid tillverkningenunder
den rush som samtidist f6revar. Det
kommer dock fortfarande in alltfdr
m8.ngaklagomil mot kvaliteten. Direktrir Odelberg v?idjadetill alla atthjlilpa
till med att eliminera orsakernahertill.
Vi fir inte ldngre se rnellan fingatna
med eventuella felaktigheter; d&ligt
materialeller felbearbetade
detallerfir
ej godkd.nnas,
liksom ej heller felaktigt
montage.Inga felaktigheterfir undanhillas kontrollpersonalen.

Huvudpunkten p& fciredragningslistan var genomglng av 1954 irs bokslut. Eftersom lrsredovisningen &v
samtliga anstillda kan rekvireras fdn
ekonomiavdelningen,inskrdnkes referatet hdr att ornfatta endast nigra
punkter, som sirskilt togs upp till behandling.
Siviil fakturering som omsittningsvdrde totalt och omslttningsvdrde per
anstdlld 6kade under 1954. Samtidigt
noteradesen avsevdrdiikning av lagret
av dieseldelar.Nohab har fortfarande
ett visst behov av undedeverantcirerav
dylika detaljer, dock ej si stort som fiir
cirka ett ir sedan.Under instundande
vinter vdntas dieselverkstadenbli htrdare belagd dn den ir fiir nirvarande,
beroende pn en viss efterslipning
ifrt.ga om ritningsunderlag och dylikt.
Anskaffningsvirdet av bolagets
'dr
43,L mill.
samtliga anld.ggningar
kr., mot vilket svarar en virdeminskningsfond av 26,9 mill. kr. I samband
med dessaupplysningar framhijll kamrer M&nsson det olyckliga i att den
fria avskrivningsrdttenupphevts. Fara
fdreligger med nuvarandeutvecklingstaki, att maskiner fiirildras s& snabbt,
ati de med nu till&tna avskrivningssatser ei hinner bli fullt avskrivna,
innan de mlste bytasut. Ett ytterligare
fiirsvirande moment har i &r tillkommit i form av investeringsavgiften,innebdrande en l2-procentig skatt pl
bl. a. maskininkiip, samt den nu
aktuella hcijningen av bolagsbeskattningen. Allt detta verkar icke uppmuntrande pi fiiretagsamheten.Sttirre
generositet frin skattemyndigheternas
sida skulle vara till fdrdel fiir fciretagets samtliga anstillda. Betydelsenav
fdretagenslugna utveckling, en stabil
sysselslttningf<ir de anstdlldaoch dirmed ett sdkertskatteunderlagfdr siv?il
stat som kommun belysesav att k?illskatten f<ir bolagets anst?illda i fjol
uppgick till ett s& stort belopp som
5,03 mill. kr., d. v. s. ca 23,6 /p av
l6nesumman.
Under lret har en stvil reell som
procentuell iikning av antalet m&nadsanstdllda intrdtt beroendepi organisatoriska dndringar. Antalet har s&lunda
6kat frin 433 tlll 474 och procenfuellt
i fdrh&llandetill antaletkollektivt anstdllda frtn 23,4 till 24,4 /o. Kostnaderna fdrdelade per arbetarevisar dock
ofdrdndradevirden under de tv& Eren
1953 och 1954. Onskvirt Ir givetvis
att kosinadernaminskas.I detta sammlnhang omndmndes verktygskontot,
som uppgir till ett avsevdrt belopp. Skiirrubil dsundersokning.
Fdretagsledningen
vddjadetill de niirHerr lobn Lartton framfdrde arbevarandeatt var och en p& sitt hlll sdka tarnas dnskemil om en ny skirmbilds-
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unders6kning, eftersom det nu dr
n&graLr sedan en dylik undersdkning
giordes sist. Efter nigon diskussion
I6rklaradesfrln bolagetssida, att bolaget iir fullt berett att genomfdra en
dylik undersiikning, om l?ikarnasi anser liimpligt. Saken skulle handl2iggas
vidare inom skyddskommitt6n.
Fdrenkling da kortriltinen
smi.arbeten.

fdr

Herr lohan Nilsson erinrade om de
storamlngder arbetskort,transportkort
och liknande som fdrekommer vid
vissamaskiner och att dylika kort skri
vas ut lven f6r detalier som kostar
nlgra fL ijren i tillverkning. Korten
tstadkommer mvcket arbete och kostar
bolaget stora Peogar.
Kamrer Mhnsson var fiir ekonomiavdelningens del ej beredd att svara
h?irpl utan ndrmareunders6kning men
fiirtlarade, att ekonomiavdelningen
ici<e dnskar bibeh8tla ontidiga kort;
tvirtom har det fiirs6kts och dven
lvckats f& bort en del kort, t. ex. fiir
parkeriseringoch ytbehandling. Han
lovade undersdkade av herr Nilsson
pltalade fd,rhillandena, som slrskilt
gelldekanontillverkningen.
Liksom berr Nilston ansig vice ordfdranden herr lohn Lmston, att det
vore l?impligt att utfiira s&danasm&detaljer i sitirre antal p& en bestdllning,
eftersom bestdllningarna lterkommer
gtng pt glng.
Herr Gustafron, Planetingsavdelningen, fiirklarade, att planeringen
ftiri-OktfL g6radylika detaller p& lagerorder. PE sistone har de f&tt en del
medgivanden f:.8;n Bofors. DYlika
smldetaljer ligger dock i regel pi detaljritningsnummer och det ar svert att
f& iiver dem pt lagerorder.Planeringen
vill docl< inle ha flera kort 6n n6dviindigt i riirelse och emotser gd',tnaalla
fiirslag till fdr?indringar och skall diskutera dessamed alla berijrda Parter.
Efter yttedigare nigon diskussion
hinskdts denna friga till behandling
inom Ekonomi- och Planeringsavdelningarna.
Personal r est artr an t en,
Den nva restauranten Gullriset hade
r"mm" drg tagits i bruk fdr fiirsta
glngen. Tillstriimningen av gdster
hadeblivit stiirre in fr&n bd,rian vdntat, och eftersom personal och gister
var ovanavid fiirhillandena, hade k6bildning och en del besviidighetericke
kunnat undvikas, Hirigenom hade serveringen firrdriijts, s& att en del av
g?isternaicke kunnat infinna sig p& ar-

betsplatseni tid efter frukosten. Bolagsiedningen lovade att icke fista
avieendevid dylika f6rseningar under
de nirmaste dagarna.
Frin olika h&ll framhiills tillfredsstdllelsenmed den nya personalrestauranten, samtidigt som dock vissa fiirslag framfiirdes om fiirbittringar och
dndringar if.Aga om servering och
rasternasl?ingd och dylikt. Emellertid
ans&gs,att man m&steha ntgra dagars
erfarenhetav serveringen,innan man
kunde yttra sig
med ntgon bestZimdhet
om f6drlllandena, och det ans&gsddrf6r att inga indringar skulle gd,rasfdr
nirvarande. I stort sett hade serveringen g&tt bra, trots de k6'ersom hade
bildats fdrsta dagen.

TidaholmsYerken
Fiiretagsniimnden vid AB Tidaden 1 juni
holmsverkensammantrZidde
under ordfdrandeskapav tiveringenj6r
H. Prollius.
Ny ledamot,
Ingenjiir L. Kleiner, som tidigare
flera glnger deltagit i nlmndens sammantrlden, hdlsades vilkommen i
egenskap av ledamot. Som suppleant
fiir ingenjiir Kleiner hade utsetts
ingenjdr Bo Standwerth.

Ekonomiskiiaersikt.

Oaeringeniilr Prollius inledde sammantridet med en dversikt av det
ekonomiskallget.
Aff?irsaktiviteten i USA hade fortsatt i samma hiiga takt som f6rut och
Herr Mdller 6nskade,att ?ivenllst. o. m. 6kat. Produktioneninom mekedrycker skulle f& s?iljasfrtn mjiilktallindustrien hade sedan mitten av
En
verkstiderna.
distributionsvagneni
1954 okat med omkring 8 /o, medan
stunds diskussion utspann sig hirom,
priserna endasthade stigit l/2 %, en'
varefter fdreslogs, att herr Miiller
skulle iill marketenterikommitt6nl2im- ligt uppgifter i tidskriften American
na fdrslag om hur lZiskedrycksfiirs?ilj- Machinist. Alla industrier, utom tobaks-och krigsmaterialindustrien,hade
ningen skulle tunna ordnas. Fdn
iikat produktionen. En bild av stigande
framhdlls
fdrelagsledningens sida
dock, att detta icke innebar n&got som vdlstdnd, som ocksi avspeglar sig i
helst liifte om att l[skedrycker Skulle dkade personliga inkomster. Man beriknar, att nationalinkomsten rikats i
f& fdrs?iljasi verkstiderna.
februari med 7,5 milliarder dollar j?imfiirt med sammam&nadL954.
I V?isteuropahadeutvecklingenf6ljt
Disposition aa gd.rnla marke'
liknande linjir. England och Viisttyskland kunde glndja sig lt betYdande
tenterilokalen.
skattesinkningaroch dkandeexPort'
hiigkonjunkI Sverigehade vi ocJ<s&
Fiirslaget om att flytta iiver v?ixelmontagef till avd. 3l har tagits ad tur, vilket hir tycktesvara en k?illa till
notam. Dirigenom kan utrYmmebere- stort bekymmer. Vi kan s?iljaallt vad
das i hittillsvarande marketenteriloka- vi producerar till hyggliga priser och
len ftjr planeringsavdelningoch wdtt- vi har just beviljat ossiikade ldner och
rum. Genom att riva skorstenenkan fdrmlner av olika slag, vilket villat
vlra styrandestor oro fijr vad vi tdnker
plats &stadkommasfiir 20 Hndsk&p i
vardera v&ningen, alltst inalles 40 ta oss till med alla pengarna.
Det talas om inflationsrisker och
sk&p. Dessutomflyttar en del arbetare
som m&steneutrak6pkraftsiiverskott,
yttedigare
vatigenom
avd.
till
iivel
31,,
12 sk&pbli disponibla.I den nya tur- liseras.Till den Indan har vi i nlringsbinverkstadentillkommer dessutom40 livet fttt en hel serie nya pilagor och
klZidsk&p,ev. ytterligare 40 i en iivre bromsarnadras till ftir att hindra samv&ning,-somdock dnnu ej 1r beslutad. ma ptivata niringsliv att i fortslttDdrmed torde behovetav klidrum vara ningen fdrkovra sig s&, att det kan
betala sina anstdllda bdttre ld,ner och
tiickt fiir ndrvarande.Bolaget har alltsi
ei helt kunnat tillmiitesg& arbetarnas skaffa sig nya byggnader och nya mabegiran om att ft disponera lokalen skiner.
Vi kan dirfcir snart vdnta oss bistuteslutandefiir omkl[dningsrum, utan
man har gjort en kompromiss sl att rare tider med inskrdnkningar och
flera avdelningar ffu blttre utrymme. minskade vinster, dock kanske inte
fiirrin de nya itgdrderna blriat g6ra
Siviil herr lohan Nilstoa som herr riktig verkan. En ljuspunkt i den statlohn Larron var relativt n6jda med liga ekonomiska politiken dr att man
denna ldsning men hoppades,att hela hiiit diskontot - tyvirr fdr sent och
lokalen skulle fi disponerasfijr om- d?irfiir fiir kraftigt. Dock har man
klidningsrum, nir en ging i framtiden samtidigt hdit sedelutgivningsrltten
den tredje v&ningen pi kontorsavdel- frin 5)00 till 5800 miljoner kronor,
ningen flr byggas.
som om det inte redan nu var fdr
t. I. mycket Pengar i marknaden.

BeIi)ggningen pi uerkstii.derna.

BeIriggningen pfr Bonoplastfabriken.

Vid Tidaholmsverken dr situationen
Ingenjdr Kleiner ldmnade en redoi stort sett densammasom fcirra kvartalet. Bellggningen av 40 mm lavetter gdrelse fijr Bonoplastfabriken och
ir fdr liten fiir att ge full sysselslttning nimnde, att cirka 70 man nu var sysi Maskinverkstaden, endast cirka 2/t selsattai denna. Fabrikens budeet ir i
ir den dubblamot i fiol. Orderitocken
av kapacitetenkan tagas i ansprik.
uppgir till ly4 miljoner kronor fd,r
I stiillet har fdretagsledningentagit
ndrvannde. Gjutningen plglr ) fu i
in arbeten, frimst frin SAAB, men
ungefdr sammautstrlckning som 1954,
iven fr&n andra stiirre fdretag. Detta
v.
innebdratt betydandeomflyttningarav d. s. den uppg8rtill cirka 75 ton per
ir. Bearbetningsverkstaden
ir vll syspersonal varit nddvdndiga och att beselsatt.
Lysdmneskupor
ir
en
artikel,
falet ffu en del extra besvir med nya
som
silfes
alltmer,
kommuoch
som
arbetenoch nya fordringar, som kanske
nerna nu tycks ha f&tt upp tigonen f6r.
inte alla glnger ir st ldtta att uppfylla.
Dock
har den ej kommit till anvdndDetta framfijr allt dl det giller priserning
fdr
gatubelysning i Tidaholm
na, vilka ndmligen i de flesta fall dr
utom p3' Vulcans genomfartsvdg.
hlrt pressade.
Vacuumformning av detaljer till kylFiiretagsledningendr numera inte s& skip, brickor etc. har kommit i ging.
slrskilt angeldgna om dessa arbeten. 2 stcirre kylskipsorder har erh&llits.
Ofta inneber de, att ny utrustning och Fabrikationen ^y glasfiberarmerad
nya verktyg miste anskaffas och fijrplast dr ett annat intressant omr8de.
tj?instmdjligheternadr starkt beskurna, Tyvdrt f8r denna ej visas pi grund av
f& att inte siga obefintliga, vartill
bestdmmelseri giillande kontrakt. Spiskommer ovan berdrda svirisheter. Det kupor dr €n annan a?tikel, som sdljes
mlste kraftigt framhillas, att fcir att i stor omfattning. Bonoplastfabriken
lyckas hilla verkstiderna i ging i tillir numera inte endasten tillverkningsndrmelsevis samma omfattning som avdelning utan driver dven grossisthittills, alla miste ldmna sin fulla med- riirelse.
verkan. BefZil och tjdnstemin mtste
Overhuvudtagetvar ldget f6r Bonovara beredda att g6ra meru dn hittills,
plastfabriken gott och sl som fabrikavilket heller inte dr orimligt med tionen expanderat,hade man f6,r ndrhdjda liiner, och mannen vid maskinen varandetringt om lokaler. Detta torde
eller binken flr vara beredd att avsti dock kunna avhj?ilpasinom kort.
Just
frln n&gon del av sin fdrtj?inst - itnu var alla tillgd,ngligalokaler tagna i
minstone tills arbetenakommit i g\,ng. ansprik, men man hiil pn att utreda
olika alternativ att avhjilpa lokalVi kommer noga att htlla reda pi
bristen.
kostnadernaoch inte fortsl.tta med fiirlustbringande bestdllningar.
Ytterligare uppgtng i arbetareantalet
kunde vlntas, iven om det innu
F6,r att ta emot och i verkstdderna
kunde drcija, innan man nidde 100sltta i ging dessanya arbeten ricker
det inte med den nuvarandepersona- talet. Man behdvde 6ven flera tidnstelen, vi behiiver t. ex. en man, som kan mZin,bl. a. en byggnadsingenjiir,som
fiilja upp arbetenafd,r att hilla leve- skulle bearbetamarknadeninom byggranstidernaoch vi skulle ocksi behiiva nadsindusttien.
mera folk fdr attldgga upp tempogeng
I anslutning till den ekonomiska
och hilla reda pi maskinbeliiggningen.
dversikten och redogiirelsen fdr tillDet ir olustigt att anstdlla nytt folk,
om vi s5 smlningom kommer tillbaka stindet inom fdretaget, uppkom distill den fcirutvarande tillverkninsen. kussionsom inleddesav herr Christentron, somville ha upplysningar om, hur
Frtnsett att det inte gir att skaffJostiider till eventuella nyanstdllda uti- l&ng tid man kunde berdkna, att
SAAB-arbetenakunde rdcka, och hur
frin, vore det idealiskt om befintlig
mlnga man, som var sysselsattamed
perso4al kunde pi nigot sdtt dela upp
sig
och klara den tillf?illiga dverbelast- dem. Han ville, att man skulle Ertaga
ningen. Det betyder merarbete,b&de mera civilt arbete,dl man ej kunde lita
hemma p& kviillarna och om dagana i
p& kanonorderna. Om det blev mer
verkstaden,men det vore ju ftir det arbetenfiir militiira d.ndamll,si skulle
man nog kunna klara dem ocksl utan
gemensamma
bdsta.
aft behtjvaundanbedjasig civila arbeI Ammunitionsverkstaden har vi
ten. Man borde se till att skaffa mer
fortfarande l1"g rcgoljar belZiggning
arbete fdr frismaskinerna.
men fir in en del extra arbeten,vilka
hdr som i Maskinverkstadenvilla beIngenjdr Claeston inforrnerade om
kymmer utiiver de gamla vanliga.
att arbetenaf<ir SAAB kunde ber?iknas
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vara i omkringVzfu till att biirja med,
5 i 6 man var sysselsatta
med dem.
Oaeringenjdr Prollius meddelade,
att man hade leeoarbetenfrirutom fdr
SAAB d.venf6i Jungner, Hesselman,
Aga, Atlas-Dieselm. fl. Man itog sig
s&danafdr att fylla ut svackor i beliggningen, men man kunde ej binda
sig f6r linga tider f ram&t,di moderbolaget i framtiden torde taga mera-^'l
kapaciteten i anspr&k. Tidaholmsverken hade nu bl. a. fitt order pa tillverkning av svetsmaskiner.
Detta var
fdrvisso inget "fett" jobb, men det
passadef6r Tidaholmsverkenoch man
hade tagit det f6'r att det gav arbete
d,venLt monteringsavdelningen.
Herr lohn lobanston var glad att
beldggningenvar s&passgod som den
var, men man borde fdrsdkaskaffa sidana arbetsobjektatt det ocksi blev
efterbearbetninq. Han ville d.ven att
maskinreparationer
som limnats bort
skulle ha utFcirtsi egen regi.
Hnrtill svarade dueringenjdr Prolliu, att endast en maskinreparation
hade "ldmnats bort" och det var en
slipmaskin.Denna reparationkunde ej
lZimpligenutfciraspi Tidaholmsverken
utan det var bdttre att maskintillverkaren (vederbiirandemaskinfirma) sj?ilv
gjorde reparationen.
F drsI agsr erksam h eten.
Herr lYrangenfeldt meddeladefrin
Fdrslagskommitt6n,att man fd,reslagit
en beldning tlIl4975 Euald fobanron
fiir en uppspdnningsfixtur fdr honing
av cylinder 4)2II4L, balansering40
mm FAK. Platschefenhade sodklnt
kommitt6ns fcirslag.

Tuiittning au bilar.
Herr lVrangenfeldt tog sedan upp
frigan om bilwatt. Sndan hade fijrut
f&tt ske inom bolagets omride utan
kostnad. Detta hade mycket uppskattats av de anstlllda.Men sl hadepld,tsligt dennafdrmin borttagits.Han ville
nu att man skulle itersi till de fdrut
ridande fdrh&llandena.Minga talare yttrade sig och d,nska,
de att man skulle kunna gdra nigot i
den riktning som herr \Trangenfeldt
framf6,rt.
6aeringenjdr Prollius kunde dock
icke bifalla framstillningen, di man
strd.vatefter att fl bort oersonbilarna
-di
frin Fabriksomridetoch
man vidtagit etgerderfd,r att fi till stind en
bdttre bevakning. Han skulle dock
civervdga ffi"gai i samband med ett
framtida ordnande av tillhedet till
Personalhuset.

a-

I{
k2inslai frLga om anstdllningensvar- lingre sikt blir det svlrare att bed6ma
aktighet. Ingenjdr Claetton tyckte, att llget. Som vanligt gi prognosernaisdr
om man fruktade att arbetstillgingen inom olika f.alangetav den ekonomiska
Herr Christentton fnmflrde 6nske- skulle minska si borde man vara desto politiken och pendla mellan pessimism
m&l om, att man genom inarbetning av mera angeligen att iika ftiretagets och optimism. En oroande faktor ir
viss tid vale dag under tiden 6/6
Det finns nimkonkurrenskraft genom att inldmna arbetsltishetsproblemet.
1955-30/4 1956 skulle fi fria som- fdrslag till fiirbittrad driftsekonomi. ligen fortfarande ungefir 3 miljoner
marldrdagar 1956. Arbetade man 18 Ingenjdr larlesten lter framh6,ll, att arbetsldsai USA eller ca 5 Vo av den
minuter per dag ut6ver ordinarie ar
dilig arbetstillg&ngofta medfiirde att totala arbetsstyrkanpl drygt 60 miljoner, och man riknar inte med n&gon
betstid, si skulle detta motsvara fria man fick Ltaga sig legobearbetningi
liirdagar under tiden inaj-augusti.
korta serier. I en sidan situation hann reduceringav denna siffra inom den
Om man arbetade in 12 minuter per man inte f& tillrZicklig erfarenhet av ndrmaste framtiden. Tvd.rtom anse
dag. skulle detta ricka till 9 litrdabar arbetenafdrrdn de redan var slutfdrda. vissabeddmareatt arbetsldshetenkomunder sommarcn1,956.
Det var slledes inte ldtt att di komma mer att stiga ganskakraftigt under senare delen av L955.
Ingenjdr Kleiner ans&g,att 5-dagars- med fiirb?ittringsfcirslag.
I Vdsteuropasteg industriproduktiovecka skulle medfrira st mycket mera
nen rltt starkt under fjollret och
effektivt arbete, att detta skulle upp' Prydande au Personalhusets
sysselsdttningenvar god. Utsikterna
vdga fddusten av liirdagsarbetet.Dessa stora sal,
f&
1955 betraktas i allmlnhet som
halva l6rdagar vore fiir kontorspersoIntressetfd,r de skdnakonsternaoch goda, men man rdknar dock p& en del
nal och andra betydligt mindre virda
ett aktivt konstutiivande hade under hill med en viss risk f6r inflation. I
ZinhZilftenav en normal arbetsdag,beden g&ngnavintern nitt en hiijdpunkt. England redovisade industrin en 6kroende pi att rutinen blev rubbad.
Med kiinnedom hirom f6rcslog ingen- ning av produktionen med 6 /o ander
I denna friga yttrade sig dessutom fdr larlesten att deltagare i konststu- 1954. I Tyskland var likaledesexPanhercar lobn lohanston, larlesten och diecirklarna samt andra anstiillda pi
sionen stark och produktionsstegringen
Malmefeldt.
Tidaholmsverkenmed konstnirlig fcir- var ddr omkring lt /o.
Av stor betydelse fdr den internaEtt fdrslag framlades om att ordna m&ga skulle beredas tillfiille att fi
en omrdstning bland de anstillda. mila fdlten runt vdggarna i Personal- tionella konjunkturutvecklingen dr, att
man sedanslutet av l9)4 och i bdrjan
Detta ansigs dock oniidigt, d& de nZir- huset.
Uppslaget mdttes med stort gillande av detta &r i flertalet ldnder vidtagit
varande vat eniga om att fria ldrdagar
sommartid var ntgot som alla dnskade, och det uppdrogs &t riveringenjdr Prol- itgdrder fdr att stika hejda inflationsdven till priset av inarbetning. Man lius att undersdka om intresse fanns trycket. Detta giiller siirskilt England,
dtu flera riintehdjningar fdretagits. I
pipekade ocks&,att vid liirdagsarbete fdr dessauppgifter.
Sverigeliksom iven i vira grannldnder
permission togs i betydande utstrdckhar sedanslutet av 1954 olika ingrepp
ning. Det ansigs ocks&allmdnt, att f.ria Filmf oreuisning,
gjorts
i den ekonomiskapolitiken fiir
ldrdagar icke var n8gon fddust ur
Slutligen fick deltagarnai sammanatt bromsa investeringarnasamt beeffektivitetssynpunkt. Man anslg det trddet se och hiira still-filmen "Dolda
grdnsakonsumtionen.
liimpligast att om inarbetning skulle f€sefvef".
ske fdr fria sommaddrdagarunder tr
De inflationstendenser,som framE, M.
1956 s3,skulle dven skiftarbetarnavara
kommit i vlrt land under senastehalvmed. Man skulle d& vilja l2-minutersLret, ha.givetvis rdnt inflytande av det
UYA
men
alternativet, eftersom skiftarbetare pi
internationellautvecklingsskedet,
grund av bestimmelsernaom arbetstiFdretagsnimnden hos Ulvsunda de starkastestiirningarna i den ekonodens fddiiggning i arbetarskyddslagen Verkstdder Aktiebolag h6ll tisdagen miska balanseni Sverigeansesbero pi
ej kunde inarbeta18 minuter per dag. den 5 april sitt fcirstasammantride fcir l6neutvecklingen, som vdntas komma
att ligga betydligt iiver den betdknade
Oaeringenidr Prolliu tog ej defini- &ret under ordfdrandeskaoav direktiir
cikningenav produktionen.V&rt lands
Lennart
Odqaist.
i
att
trdda
men
lovade
tiv stdllning,
valutareservsjdnk i fjol med 111 milfdrbindelse med Verkstadsfiireningen
joner, vilket dr ett tecken p& bristande
f6r att h6ra dessinstdllning och skulle Allmiin orientering,
balansinom samhlllets ekonomi. Statssnarast.
ldmna besked
makterna ha, som redan antytts, vidInternationella ldget.
tagit en del ltg?irder fiir att diimpa
Minskandeintressef 6r fdrslagsDirektdr Odqaist framhijll, att den expansioneninom det svenskaniringsekonomiska utvecklingen under 1954 livet. Atstramningarnaha i fdrsta hand
aerhsalilheten?
i slvil USA som Vdsteuropa liksom avsett att begrlnsa investeringarna,
Ingeni1r Claessonfrlgade om anta- iven i vlrt land varit gynnsam. I
speciellt inom den privata sektorn
let fcirbZittringsftirslaghade minskat pfl Amerika har av alla tecken att dcima samt ha iven gitt ut p& en skirpt
senaretiden och undrade vad orsaken avmattningen, som biirjade omkring kreditpolitik. Regeringenhar just i dai s6.fall kunde vara.
mitten av 1953 och som bl. a. yttrade garnt framlaet ett fdrslag om tvingslngeni1r Kleiner hade uppmdrksam- sig i en betydandeproduktionsminsk- sparandefdr iren l9r5/1956. F6rslamat, ^tt fdrslagen nistan alltid rijrde ning, nu praktiskt taget iivervunnits. I get syftar till en ytterligarebegrdnsning
sig om tekniska fdrbittringar. Han allmdnhet vintar man, att den fiirb?itt- av konsumtionenoch de privata invesfann det egendomligt att man inte ring som intrdffade under senaredelen teringarna. Det kan i detta sammanhang vara skiil att pipeka, att den
hade Zignat trivselfrlgorna stdrre in- av 1954, skall komma att fortsdtta 'tresse. Den nedglng, som han anstg om dn i minskad takt: under forsta svenska industrioroduktionen sedan
sig ha kunnat konstatera tillskrev herr delen av 195), eller itminstone stabi- 1950 sl?ipatefter betydligt i j?imfiirelse
med utvecklingen i iivriga visteuroCbristenssonde anstilldas osdkerhets- liseras pi den nu uppn&ddanivin. Pi

Fria l1rdagar under aisstid
ir 1956.

peiska ldnder. Sllunda visar enligt
Europakommissionensstatistik endast
3 av 17 l[nder ldgre produktionsiikning dn Sverige.
Som komplettering till den internationella konjunkturbilden skall hiir
ldmnas en kort iiversikt av liget hos
I-IVA.
Under iret 1954 uppgick vdrdet av
inkomna bestZillningartill 9 .965.OOO:kronor, vilket ir en visentlig iikning
i fdrhillande tlll 1913. dt orderingingen var ca 58 /o ld.gre.Uppglngen
beror till stor del pFt nya stora order
fr8n AB Bofors, varom uppgift redan
limnades vid senastesammantrldet i
december 1954. Pe verktygsmaskiner
ligger orderingingenunder 1954 ung.
i paritet med 19)3 &rsvlrde, eller noga
rdknat ca 100.000:- kronor hdgre.
Prisnivin p& verktygsmaskinerhar under senaste&retvarit i sjunkande,samtidigt som kraven sklrpts ifriga om
maskinernas prestationsfiirm&ga och
specialutrustningar.
Betriffande orderstocken kan som
jiimfdrelse nimnas, att denna pr 1
mars 1954 vdrdemdssigtuppgick till
11 miljoner kronor och vid sammatidpunkt 1955 till 14,8 miljoner kronor.
Aven om sysselsittningsgradenhos
UVA fdr ndrvarandeir hiig och orderbeliiggningen tillfredsstiillande, duger
det inte ati sll sig till ro. Man m8ste
tvirtom stiindigt strdva efter att <ika
och fdrbdtra produktionen om man ej
skall komma till korta i konkurrensen.
En del arbetskapacitetmiste dirfiir
alltid hos varie ansvarsklnnandefdretag avdelas ftir utvecklingsarbeteoch
sdkande efter nya tillverkningsobjekt.
Den ndrmaste tidens kraftiea verkstadsbeldggninggdr det eirellertid
svirt f6,r oss att tillfredsstiillande tillgodose behovet av behtivlig kapacitet
fcir indam8"let.

med berydande prisfiirhdjningar som
friljd. Detta var vLft land icke villigt
att utan vidare acceptera,si mycket
mer som vi under mellantiden lyckats
fi kontakt med andra kolproducenter,
som voro villiga att levererakol till oss
fdr betydligt gynnsammarepris. Bl. a.
kunde vi fl kol frtn England av bdttre
kvalitet och mera iindam&lsenlig fdr
det svenskakonsumtionsbehovet.Denna prisutveckling ledde till, att Sverige
till stor del kunde fylla sitt kolbehov
fr8n andra linder samt att kolleveranserna frln Polen icke ldngre hade den
omfattning som frin bdrjan hade planerats. Fdljden av den handelsutveckling, som hdr berijrts, blev att bytesbalansen med Polen ej kunde upprdtthtllas, varfijr miijligheten till livligare
varuutbyte med detta land blev starkt
beskuren. Polen har s&lunda kommit
att sakna betalningsmedelh?ir i landet
och utan fullgoda betalningsgarantier
har det sjllvfallet icke varit mdjligt att
genomfcira nlgra mera omfattande
afflrstransaktioner oi denna marknad.
En del smire leveranserpi slipspindlar och maskiotillbehdr ha vi dock
verkstdllt under senastetiden.
Herr Stohr hdrde sig fijr om situationen pE den tyska fdrsiljningsmarknadenoch undrade om det fanns nlgra
fdrutsdttningar fdr UVA att exportera
sina verktygsmaskinerdit.

Herr Ordfdranden appgav, att konkurrensen i Tyskland ifr&ga om verktygsmaskinervar synnedigenhird, och
ndr det giller verktygsmaskiner fir
man komma ihig, att de sjilva iro
tillverkare av dylika maskiner. Visserligen lro dessa,som n?imntsvid n&got
tidigare tillf?ille, icke fullt jZimfcirbara
med [fVA:s ifr&ga om kvalitet och
produktionsf6rmflga, men i andra sidan stdlla de tyska maskinernasig betydligt billigare. Detta har stor betyHerr Hansson frlgade om l?iget p& delse i Tyskland, kanske mer dn i
den polska marknadenoch om utsikter n&got annat land, eftersom man ddr
fanni att UVA:s affdrsfd,rbindelser inte behdver brottas med nigot arbetsmed detta land skulle kunna Eterupp- kraftsproblem utan har relativt god
tagas.
tillgtng pl yrkesarbetare.Fdljden har
Herr Ord.ft)randenupplyste, att det blivit, att man ndjer sig med enklare
leveransavtalsom IfVA p& sin tid trZif- maskiner och sltter till mer folk i
fade med den polska importorganisa- stiillet.
tionen Polimex var avh2ingigt av det
lingsiktiga handelsavtal, som Sverige O r
gani sat ion sdndrin g.
vid denna tidpunkt hade ingltt med
Polen. Enligt beriirda avtal skulle PoHerr Ordfdranden rcferende till sitt
len exportera stora kvantiteter kol till
vid fiireg&endesammantride ldmnade
Sverigesamt i utbyte importera maski- ftjrhandsmeddelande betr. planerad
ner m. fl. orodukter hirifr&n. Den nyanstdllning av kontrollingenjdr och
fortsatta utv:ecklingen av v&rt lands omtalade, att man numera anstillt en
varuutbyte med Polen fick tyvdrr icke ingenjdr Bertil \Virn, som skulle taga
det hd.ndelsefddopp som man frtn
h4nd om kontrollarbetet i verkstaden.
bdrjan rdknat med. Frin polsk sida Befattningen skulle tilltriidas i slutet
fijrde man en mycket stram prispolitik,
av denna m&nad.
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F 6rsI agsu erksam lte t en.
Herr Sten rapporterade,att fdrslagskommitt6n sedan friregiende ndmndsammantr[debehandlat fiiliande fiirslag:
nr g4Frans
Reg.nr 39, Fdrslagsstdllare
lobantton: Kompl. av fixtur CA431, f6r inslipning av Bofors-detalj
5051673 vid slipning av radie 6
0,05 mm.
Reg. nr 40, Fltslagsstdllarenr t7 Herbert Reinel: Anslag fdr Bofors-detali nr 30r4J47.
Reg. nr 41, Fdrslagsstillare nt 134
Aruo Rutanen: Fr'dsfd,r ventilskiva
till Bofors-vixel typ O.
Reg.nr 42, Fdrslagsstlllare
nr 54 Rune
Bjiilaenfu: Kontrollverktyg fiir axel
4018297 fdr mdtning av hl,I L6 H7.
Samtliga fdrslag rekommenderades
till bel6ning, vars storlek senareskulle
faststdllas.

Aldersgriins f dr inliimnade
fdrslag.
Herr Ordfi)randen plpekade, att det
uppstitt en del problem med hdnsyn
till tiden f6'r fiirslagens inldmnande
och derasutprovning i verkstaden.Stvitt han kunde fdrsti, m&stedet i fortsittningen bli n<idvZindigtatt faststdlla
en viss tidsgrdns fd,r inldmnade fdrslag. Ledamdternaanmodadesatt yttra
sig i saken.
Herr Sten meddelade, att denna
fr&ga fcirts ph tal av en medlem inom
fdrslagskommittdn, som efterlyste ett
klarl?iggandebesked om grlnsen fcir
hur gamla fdrslagen finge vara frir att
kunna upptagastill behandling. Spdrsmilet hade aktualiseratsvid utarbetande av en P. M. betr. l2impliguppstailning av f6'rslag som ingivos till Fdrslagskommitt6n. Man hade d?irvid
funnit behov av att en bestdmdtermin
bleve faststilld som yttersta grins f6r
fiirslagens inldmnande, dl man eljest
kunde befara att till behandling f&
upptaga alltfdr &ldersstigna fcirslag,
vars praktiska anvindning man di
hade svirt att f6lja inom kommitt6n.
Herr Holmberg :ottaladeden Esikten, att eftersom nigon tidsbegrlnsning aldrig ftjrut diskuterats,sE borde
alla tills dato inldmnade fiirslag, som
motivera en beldning, d.venerhilla en
sidan oavsett nir fdrslagen blivit inlimnade. IfrS.gaorn nya fdrslag borde
det ej miita nigot hinder att behandla
dessap& ett annat sdtt och med avseende p3. giltigheten faststilla en viss
tidsmarginal.

denna sak, och understriik, att de p&talade oldgenheternahade sin grund i tre
samverkande faktorer, nimligen 1)
bristen pi personal f6r skdrslipning,
2) fdrman Ljungqvists lLngvaiga
siukdom samt 3) Cincinnati-maskinens
Herr Stohr understr6k, att det borde
olimpliga placeringi verkstaden.Perfinnas en iiverglngsbestdmmelsebe- ,o.r"ltrlit"tt
hade fiirsatt arbetsledtrlffande ?ildre fiirslag, sl att dessaej ningen i verkstadeni en sv&rsituation'
skulle komma i simre lZigei j?imfdrelse Man hade gjort upprepade fcirsiik att
rnednyare fdrslag.
skaffa mer folk p& avdelningen, men
Efter en del diskussioo, i vilken hittills misslyckats pt denna punkt.
giiras fdr
fleru av ndmndledamdterna deltogo, Nya anstringningar skulle
personalbristen.
avhidlpa
f6rsiika
att
enadesman om f6ljande bestdmmelser
att vissa
ifrlga om tiden f6r inllmnade fdrslag: Det vore givetvis tinkbart,
skulle
organisatoriska fiirindringar
t) Ftirutsiittningen fiir att ett ftirslag kunoa istadkomma nlgon fdrbiittring
skall kunna uPPtagastill pr6vning och en ndrmare undersiikning skulle
och behandling av f<irslagskom- iven fiiretagasi detta hdnseende'
mitt6n samt rekommenderas till
Herr lobanssonp&pekade,att bristen
beliining dr, att det antingen inlimnats f6r prtivning innan det pi t. ex. svarvst&lvar en hdgst vanlig
hunnit utprovas i verkstaden,eller ftireteelse.
eventuellt sl snart sidant Prov
Herr Stohr understrdk vikten av att
slutfiirts.
en dndring kom till stind, si att man
2) Om en f6reslagen anordning varit slapp dettastdndigatravandefram och
tillbaka linga strlckor i verkstaden
i bruk i verkstaden mer , r f i L A t
vale glngsom man behiivdesklrpa ett
skall nlgon bel<ining; eeji utgi fdr
f6rslaget.
specialst&leller ett skdrverktyg'Fiireslog
- "n centraliseringoch omplacering
3) De det tidigare ej funnits nigon
de maskiner som anvlndas fiir
av
tidsbegrdnsningfiir behandling av
skdrpningsindamll.
inldmnade fiirslag, faststilldes inHerr Ordfdranden anmdrkte, att inliimnadefiirslag under alla omstdndigheter ej bdra vata dldre dn ett tr frin
inliimningsdagenriknat, om de skola
kunna Eterupptagasfdr behandling.

kade. Man hade n?imligeningen m6j'
lighet att skdra sig pt verktygen, sl
sl6a som de voro.
Hen lensin ansig, att maskinenfiir
stilsk2irpningen var felplacerad._Den
skulle befinna sig mer inom r?ickhtll
fdr dem som behiivde ha skirpningsarbetenutfdrda.
Herr lonsson anmdrkte i detta sammanhang, att det ofta saknadesverktyg, vilket gjorde att man miste tillverka provisoriska verktyg fiir att
kunna llara arbetet man hdll p& med.
H err Ord'f drand.en konstaterade, att
en del vdrdefulla synpunkter kommit
idagen, vilka man borde taga hdnsYn
till, Eventuella missfdrh&llanden och
oldgenheter, som kunna verka till
skada fdr produktionen, biira alltid
Fdrordadederfdr en
uppmdrksammas.
nblgrann utredning fdr att vinna klarheii vad som kunde gdras fdr att erni
fiirb[ttringar pn detta omride. Fr&gan
skulle upptagasp& nytt vid nista sammantriide, d& man hoPPades kunna
fnmld:gga mera konkreta fcirslag f6r
problemetsl6sning.

Aaerd.ragsklkder.

Herr Ordf i)rand'en uPPl?iste en
skrivelse, som inldmnats frtn verkldmningsdagen fiir dldre f6,rslag
Herr Sten svarade,att det sikerligen stadsklubbengenom arbetarnasrepretill senastden 15 mai 1951.
vore llttare att skaffa en ny maskin sentanter i nbmnden. Skrivelsen hade
fdr skirpningsarbetet d:n att f.iltetaga fiiljande innehill:
en
besvldig maskinomflyttning.
V erktygsi kilrpnIngen'
"Ang, duerdragsklider
Herr Holmberg gjode i detta samArbetatna vid UVA ha vid flera tillatt
meddelade,
Herr Ord.fdranden
manhang en piminnelse om tidigare
f?illen framstZilltiinskemil att verkstadsfr&n nimndens arbetargruppinkommit utlovad redog<irelse fdr planeringsklubben eller fdretaget p& nigot sltt
en skrivelseav foljande lydelse:
tillhandahllla 6verdragskliider
kunde
kunen
s&dan
nir
gingen och fr&gade,
till ett billigare ptis dn ute i marknaden'
aa
aissa
fcirvdntas.
skfupning
de
ocb
"Ang, slipning
Undertecknadhar pl f6rsiik rekvirerat
skiirterAtTg.
ett parti av de vanftgastfdrekommande
att
meddelade,
Ordfdranden
Herr
Det har ofta framkommit klagomil
6veidragskldderna,och minga ha diiriminne,
han hade detta l6fte i livligt
ijver den llnga viintetiden vid slipning
senom lunnat kiipa f6r betydligt lZigre
men att tiden hittills icke medgivit
och sklrpnine av specialstll och andra
6ris. men pi grund av vidriga lagringsuppibland uppibland
sLiiruerkivs: vantetrden
vantetiien kan rbland
sk2irverktyg;
skarverktyg;
tnoiiiett.t.i o.h fit^otnus ovillighet att
drendets behandling inom ndmnden.
gi till mellan en och tvi timmar, i vissa
lamna-varor i kommission kan underin planeatt
passa
fdrsdka
skulle
Man
att menga
Detta 96r
liingre. Detta
dnnu liingre.
fall dnnu
fall
96r att
tecknad icke forts?ittamed detta.
ndr
tiden
fram,
ldngre
ringsfr&gorna
arbetsstyckenf6rdyras i onddan'
Verkstadsklubbenvill hdrmedgdra en
si medgav.
Orsakerna tycks vara antingen fdr stor
framstdllan att fiiretaget om mdjligt
belastning p& en enda man eller olimprekvirerar hem nitnnda varor till fdrHerr Lind.qoist anmdrkte, att ma1
lig placering av maskinerna i verkstasiiljning bland arbetareoch tjdnstem?in.
skulle behdvi ha en mera Passande
den, kanske ocksi oliimpliga maskiner.
F6r nlimndens arbetargruPP
Dessa fdrhlllanden ha tidigare petalats,
och utmaskin f6r skZirpningsarbetena
Bembard.Stohr."
men nEgon fdriindring till det blttre har
talade samtidigt dnskv2irdhetenav att
i
icke skett. Kanske en ventilering
att
framhdll,
Ord'fiiranden
Herr
vid
&terverktyg
de som begagnatett
Fiiretagsndmnden kan framskapa n&gon
man
att
sE
sent,
framlagts
drende
detta
pipekaverktygsfiirridet
viktiga
denna
ekonomiskt
till
i
stillandet
fdrbiittring
dnnu ej haft tillfiille undersdka om
frE,gaJ'
de om skirpningvar erfordedig.
mdjligheter fanns att ordna denna sak
Herr Ord.fdrand'en uttryckte sin
Herr lohansson genmdlde,att iven
genom bolagets ftirmedling.
framtacksamhetftir de i skrivelsen
om ett s&dantpipekaode gdres- detta
fdrda synpunkterna och betonadenyt- hinder faktis[t -, sl blir fiiljden av
Herr Geller upplyste, att han diskutrn av att dylika plpekanden gdras en dylik erinran ofta lika med noll.
tent frLgtn med herr Stohr. Om han
samt bli diskuterade inom Fdretags- Verktygen fiirbli osk?irptaoch ldmnas fiirstitt saken rdtt, s& gZillde det inte
ndmnden. Intresserade och av saken ut pi n-ytti sammadnliga skick som de n&gra stdrre inkdp, som krdvde mera
beriirda parter ombads att nirmare hade vid inldmnandet.Det enda som omfattande lagerhillning. Han trodde
yttra sig i denna angeldgenhei.
vanns med en sidan etgfud, om man ddrfdr inte det skulle fdrorsaka fiirenu skall anvdnda ett si optimistiskt taget nlgra stiirre besvir att handhava
redan
han
att
nimnde.
Herr Sten
haft tillfille atttala med herr Stohr om uttryck, var att olycksfallsriskenmins- en fiirsilljning av angivet slag.
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Herr Stobr framhdll, att arbeta,rna
sj2ilva hade svirt att organisera dessa
inkdp, di bl. a. erfordeiligt lagringsutrymme saknades.Hittills hade man
nddgats anvd.nda sig av de knappa
utrymmena i klidskflpen, men detta
^rrangemang var ohillbart i l?ingden.
Han hoppades dirfiir, att bolaget
skulle kunna hj?ilpa arbetarnamed att
taga hand om fdrmedlingen av ber6rda fdrslljning av dverdragskliider.

resultat f6rrdn i samband med dess pensionsstiftelseskall iga s. k. rZittsdefinitiva awecklins eller likvidation. subfektivitet. Innan en stiftelse bildas
Si liinge emellertid stat och kommun 1r det nddvdndigtatt utfirda stiftelsekrlva sin andel i fdretagensvinster i urkund och stadqarsom ndrmare klarform av skatteroch andra pilagor fcir gd'ra indamilet med stiftelsen. Bevarje avgrdnsatrikenskapsir, blir det std.mdagarantier miste dirvid finnas
nddviindigtfcir fdretagenatt verkstllla ftir att till pensionsstiftelseavsatta
tdiga resultatberdkningar.
medel icke f3' F'teryi'till fdretaget, som
Efter denna orienterinq om balans- gjort avsdttningen.Stiftelsensstadgar
virderingsproblemen dveigick talaren miste vara s& avfattade att icke detta
till att behandla 1954 fus bokslut. I
kan ske. Vidare m&stefdr stadqedndgrafisk
framstillning visades bl. a. ring si.danareglerfinnas,ro- -idfd."
Herr Sandberg ansEg,att ett avrdkningsfdrfarande med de anst?illda omsdttningens storlek och utveckling trygghet fdr att avsdttningenskall fd,runder den senaste5-irsperiodensamt bli slutgiliig. T. ex. fcireikrift om atr
skulle kunna organiseras timligen
kapitalets
anskaffning oci anvdndning dndring i reglementet f6rst kan ske
smirtfritt. Fdr kontrollens skull finge
efter godkinnande frin statlig eller
man v1l tdnka sig att ld.ggaupp ett i rrirelsen enligt balansrdkningen pr
ldmnades kommunalmyndighet.
sdrskilt lageravrd.kningskonto,
eftersom 3l/12 1954.En redogdrelse
det f6rmodligen blev f.fi,ga om att la- vidare frir de regler som gilla vid balansbedijmning samt grunderna fdr
Insamlinge
gerfdn en del varor fdr successivf6rn till kriiftrlntabilitets- och ldnsamhetsberdk- bekiimpandet.
siiljning.
ningar. Det pivisades, att man vid
Det uppdrogs Zt ingenfdr Geller att, balansbedd,mningen
mlste hllla i min_ Her Sandberg rapporterade, att
i samrid med inkiips- och ekonomiav- net, att det alltid fdreligger
denna
insamling givit fiiljande reen stor
delningarna, vidarebehandladrendet. osd.kerheti vdrderingen
av de olika sultat:
posterna,eftersompenningvlrdets f6rBidrag frin:
dndringar i olika grad komma till utRedogdrelse
1954
drs bokslut,
a r b e t a r n a. . . . . . . . k r . 6 2 7 -:
fr;r
tryck i de olika balansposterna,som
tjdnstemin och arbetsHerr Sandberg beriirde inlednings- piverka jdmfiirelsen dem emellan.
ledare
347:,,
Vinsten uttrycks ndmligen alltid i det
vis de svirigheter som rndta vid berikUVA
974:
aktuella penningvirdet, medan kapitaning av ett f<iretags irsresultat. Ndr
Tillsammans
kr. 1.948:let vid stigandeprisnivl represen[erar
irsbokslutet presenterasfixt och firett
ildre
och
hd,gre
digt, som nu iker infd,r Fdretagsn[mnpenningvdrde.Om
Meddelandeom insamlingsresultatet
den, tlnker nog vederbd,randeinte p& man fdr UVA:s vidkommande vill
skulle anslls pi samtliga anilagstavlor.
den ekonomiska bakgrunden och de g6ra ett fdrsdk till en rdntabilitetsbeH..t.
faktorer som kunna piverka balans- rikning med det senasterdkenskapslret som m&ttstock,kommer man efter
vd.rderingarna. I tlder av vixlande
penningvirde blir silunda teoretiskt vanliga berikningsmetoder, d. v. s. Wedavenken
sett de traditionsmdssigaoch si att slga taget det procentuella fiirhillandet
$/edaverkens Fciretassndmnd hdll
normala vdrderingsprinciperna mer mellan 8.retsnettovinst och det i fdreden
31 maj irets andralammantrdde.
eller mindre ohillbara. Fdretagsekono- taget arbetandeegna kapitalet, till en
Herr lobn Gau fungende med anledfdrrlntning
av
men, som skall uppgdra och svara f6r
5,6 /o.
ning av direktdr Linds sjukdoln som
Understrykas bdr dock dnnu en
bokslutetsriktiga utformning, kommer
ordfcirande.
l2itt i triingt lZige och fir en mycket g6,ng, att ett fdretags lijnsamhet inte
kan
bedd,mas
med utgtngspunkt frin
pltaglig fdrnimmelse av sanningen i
den gamle grekiske filosofen Heraklits ett enda Ersresultat,utan hdnsynmiste Korujunkturiliget.
levnadskodex: "Panta Rei" (allting alltid tagas till en fdljd av fu f'& att
Direktiir Lind ldmnadevia en bandflyter). Ett strikt fasth8llandevid det f2. fram ett riktigt uttryck fijr den reala inspelningsapparat
fciljanderedogdrelursprungliga anskaffningsvdrdet som avkastningen.
se fcir det allmdnna konjunkturliiget:
virderingsgrund leder vid fallande
Markant i dagensliige i USA iir den
PL berr Ordfdrandens frlga om nflpenningvirde silunda till fiktiva pris- got ytterligarefdrtydligande
vdsentligt
rjkade industriproduktionen.
cjnskades
stegringsvinster som, om de ej upp- betrlffande bokslutet undrade
berr Denna 169i mars i &r 10 /o dver fjolmirksammas eller korrigeras, medfiiia Hansson hur det fiirhdll
sis med de irets vid samma tid. Detta ganska
felaktiga bokslutsresultat. Redovis- medel som avsattstill pensi-onsstiftel- md,rkliga uppsving ser ut att kunna
ningshandlin garna bli med andra ord sen, orn dessapl nigot iZitt voro
bund- fortsdtta under hela 1955. Expansioen uppsamlingsplatsfiir poster mdtta na eller kunde anvdndas
hur som helst nen baserar sig pi de hciga p-rodukmed olika mitt, som logiskt sett varken t. ex. fdr inkdp av maskiner
eller dyl. tionsresultat, som n8tts i ny&elinkunna adderas eller subtraherasutan
dustrierna bil och stll sami inom
Herr Ordldranden flrklarade, att byggnadsverksamheten.
att fd,rstha korrigerats till ett enhetligt
Produktion och
avsittningen till en pensionsstiftelse fiirsiiljning
penningvdrde.
av bilar ligger i toppniv&.
Det har m&nga glnger tidigare med nuvarandelagstifining icJ<einne- DZirav fdljer ocksi att jiirn- och stilframhillits, att det i princip dr fel att bar nigot avskiljande av iisst kapital industrien har htig belZiggning. Inbedcima ett f<iretagsvinst under ett ftir dndamllet utan utgjorde en skuld- vesteringar i byggnader d,vertrdffar
enda verksamhetsir.Rdntabilitetenbd,r avslttning fdr sdkerstdllandeav bola- friregiende irs vid samma tid med
gets pensionsFLtagtnden.
berlknas p3' llng sikt, t. ex. i 5-101O /o. Man d,rorolig fdr att expansioirsperioder, ty hur underligt det in
Herc Sandbergg^v som komplette- nen dr koncentrerad tlll nl,gra fL nd,kan ll,,ta, si gir det faktiskt inte att ring en kort orientering om de allmdn- ringar, men tror dock icke, att det
klart faststilli en verksamhetsexakta na rd.ttsgrundersom gdlla f'& att en fri
kommer att bli nngra bakslag i kon-
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uppgick till ca 6,5 milj. kr. och att
mentpriserna komma aft ligga 4 /o
junkturerna. En oroande historia Ir
under samma tid varit
risken fdr strejk inom bilindustrien, 6ver de vid lrets biirjan noterade.Pris' fiktureringen
v.
d.
s. ca 900.000 st6rre in
stor,
lika
antagna
den
att
innebiira,
dir man begdrt en garaoteradirsl6'n. hiijningarna
tid
fiirra 8ret. Den ofakmotsvarande
2.300
med
av
konsumtionen
d,kningen
kan
Det dr tinkbart, att en strejk
av inneliggande orsumman
att
turerade
Fiir
milj.
med
500
reduceras
milj.
juni
vilken
i
lr,
1
den
omkring
utbryta
dagca 12 milj. kr.
samma
utgjorde
der
ha
myndigi si fall skulle fi svira verkningar klara efterfrlgedverskottet
en
f6retagit
fdrsta
fdr
det
heterna
har
dverallt. Pi grund av strejkrisken
visentlig skdrpning av kreditpolitiken, Beliiggningen.
man litit bilproduktionen ligga pi
htigre niv& in efterfr&gan, varfdr understiidda av fullm?iktige i RiksPlaneringsch efen Gustafst on ldmnastiirre mdngder bilar nu finns pi lager. banken och riksg2ildsfullm?iktigeenl.
ddrefter en detaljerad redogiirelse
de
P&tagligt i USA:s ndringsliv 6r, att beslut av den L8 april, fdr det andra
fiir
belZiggningenpi de olika avdelfiir
dei
h6it fiiretagsbeskattningen,
man trots detta oerhijrda uppsving i
vilken han i sin helhet beningarna,
tredje infiirt en sdrskild anordning fiir
industriproduktionen, har 3) milj. armycket god. Bristen pi
som
tecknade
betsltisa,vilket motsvarar 5 % av den premiering av enskilt sparandeoch fiir
har
medfiirt en ftirskjutarbetskraft
byggstram
det finrde bibehillit en
toiala arbetskraften.
fiir flertalet
av
leveranstiderna
ning
Betrdffande Vdsteuropakan konsta- nadsreglering. Nationalproduktenpl
av en
antagandet
ftirhindrat
och
order
teras, att industriproduktionen geuom- tillginlssida"n har man tankt sig skul'le
ej
iogick
I
raPPorten
nya
order.
del
genom
snittligt stigit med 8 /o f.r6,nfciregi- 6ka med 2 miljarder, d. v. s.
leverans6,
di
RM
fiir
nigra detaljer
ende ir. I England utgdr stegringen dkning av produktionen med aVz Vq.
tiderna 6nnu ej erh&llits frin kunden. I
istadniiringslivet
siledes
Detta
skalltdmligen
f.
n.
1r
dirstides
5 /o.Laget
sammandragl6d rapporten som fdljer:
ju
komma trots de sv8righeter, som
gynnsamt, men mao dr orolig fiir inonekligen beredasgenom investeringsI alilminiumgiuteriet, bandformfiation och fijr den nu p&g&endejiirnfdretagsbeskattning.
iikad
och
avgifter
lamatt
?ir halva styrkan sysselsattmed
ningen,
komma
kan
vlgsstreiken,som
slihela ndringslivetoch kostaoerhijrda P& anvindningssidan kan konstateras, RM-5-detaljertill bdrjan av ndsta&r. I
surnmor. I VdsttYskland, som sl&r att det skulle finnas utrymme ftir iikad iivrigt varierar beliiggningenfr&n fram
till Jemesternt. o. m. oktober minad.
Eneland ifriga om rekordsiffror, lig- privat konsumtion med 1.500 mitj.
ger" den gen6msnittliga produktionen ilor dessa teoretiska spekulationer Fiir slingern giiller det fdrstnimnda.
1.0 Vo aurt fjolirets. Biljndustrienkan komma att stilla sig i verkligheten,
I maskinformningen redovisas f6r
kan ingen med visshet uttala sig om.
notera en 6kning av 35 /o. Ldget i
de
stora maskinernaen l8ng och tamdetta land klnnetecknas av ytterligare Det finns en hel del faktorer, som hdr ligen j?imn beliiggning till biirjan av
och kunna inverka ofdrdelaktigt. Situatioexpanderandebyggnadsverksamhet
ndsta ir. De mindre maskinerna,som
nen 1r i alla avseendenlabil och den
kan
i
Frankrike
utiikeshandel. Aven
nir \Tebacmaskinen?ir fullt utbyggd,
konstaterasen iikning av den ekono- nya nationalbudgeten,som i verklig- komma att helt ersittas av denna, ha
miska aktiviteten, men produktionsld- heten utgiir ett handlingsProgram,ser en jiimn bel?iggning till mitten av
get ir mycket ojlmnt inom de olika nog annodunda ut vid &retsslut.
oktober.
Verkningarna av den ekonomiska
industrierna.
Sk alf ormn i ngen d''rbelagd till mitten
att
dverblicka
Virt eget land klnnetecknas av en politiken lro oclsi svlra
av
oktober, men hir skulle fiir ratioInom
branscherna.
de
olika
hiig
inom
mycket
ekonomisk aktivitet p&
nell
drift behiivas yttedigare arbetskonjunkturerhar
hel
verkstadsindustrien
en
hi
tillgripit
niv&. Statsmakterna
kraft.
Syssels?ittdel itg2irder fdr att h&lla efterfr&gan na fiirbettrats under 1954.
inom iamen fiir resurserna.Frlgan d"r ningen inom hela verkstadsindustrien
Aven elektrongiuteriet, band.formminskade under 1953 med 7 /o, men ningen, uppvisar en jimn bel?iggning,
emellertid, om icke alla dessa ingriden ha stigit som stricker sig kortast fram t. o. m.
panden, som fdretagasi ndringslivet, under fjol8ret ber?iknades
hiiga syssel- oktober och l[ngst t. o. m. februari
1952
trs
till
med
redan
3-4 %.
torn*u att fi vissa fdljder
ej
uppn8tts. nista Er. I rnasAinformningen2iro tvi
har
emellertid
den
slttning
har
iikat
avtalsriirelse
Arets
hiisten.
totala lcinesumman inom samhdllet Om produktiviteten kan antagas ha maskiner belagda fram till semestern
med 8-to /o, vilken siffra dr enorm. dkat i sammatakt som tidigare, skulle och de iivriga till irets slut.
<ikningen av produktionsvolymen unOm man tar hdnsYn till vissa inSthngpressennr belagd hela &ret och
komstdverfdringar sisom folkpensio- der L954 kunna beriknas till 5-6 /o.
man
beriknar iven konstant beHggiikade
verkstadsprodukter
av
ner m. m., s& visa kalkYlerna en Exporten
fiir hela nista tr. Var fj?irde
ning
dkning av medborgarnas disponibla med 15 /o utdet 1954 och imPorten
stlngpresseni treskift med
ve&a
kdres
inom verkmed 8 /o. Sysselsibtningen
inkomster efter skatt med 2.300 milj.
augusti m&nad.
fiir
undantag
att
komma
kr., d. v. s. miijligheter finnas till en stadsindustrien berlknas
hemmamarknaVad
I
1955.
milj.
iika
under
ir den mindre
2.300
Av
smidespresrarna
pF'
konsumtionsstegring
belagd fdr ungefdr ett 6r fr. o. m. hiisnationalbudgeten gdrs ett ftirstik att den betr[ffar dr det osiikert, i vilken
berlkna vart detta skall bZira ivZig. utstricJcning de ekonomiskt-politiska ten i tr. Den stdrre Pressenkan, om
vissa planerade fdrsiik utfalla vdl, fL
Totalt sett fir man rikna med en Etgdrdernakomma att verka iterhlllaniikning av efterfrlgan med l.l4O mrli. de. Maskininvesteringarna berdknas sarnmabel?iggning.
trots allt iika med lo /o gentemot
i jiimfiirelse med fiiregiende ir. Det
I pressgjuteriet tenden de stijme
efter1954. Fiirs?iljningenav verktygsmaskiblir ett mycket stort gaP mellan
att bli b?ittre belagda iin
maskinerna
ner var dubbelt s& stor i januari i lr
frlgan och tillging. Fiiljden mlste bli
de mindre, som uppvisa en mera
vissa prisstegringar. I den reviderade som i fjol.
sporadiskbel?iggning.De f6rstnlmnda
nationalbudgeten har man accepterat
iro belagda till biirjan av nlsta lr.
detta. Man berdknar sllunda, att den Ordertillgi.ng ach
fakturerin8.
Kokillgjuteriel uppvisar en god begenomsnittliga prisnivtn skall stiga
huvudsakligen f6,r Bofors
l[ggning
att
under
meddelade,
Flock
Kamrer
med 2 /6, vilket torde inneblra, att
fram
till januari ndsta Er.
rlkning
2L/5
den
bestdllningar
inkomna
konsuSret
1955
av
delen
under senare
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I mek. aerkstadent aerAtygsaad.el- Aven i aluminiumgjuteriet kommer
Herr Gau meddelade i detta samning dr bel?iggningenjimn, men tun- en radikal ommdblering att ske. S7e- manhang, att personalbristeni gjutenar ut fram emot oktober. Bearbet- bac-maskinen, som nu provkiirts en rierna, som uppgick till ca 4OOi lanningssidan uppvisar ej samma jdmn- Idngre tid, skall kompletierasmed en det, varit uppe till behandling vid
het, vilket beror sivil pl ordernas rdlsbanamed 8 arbetsplatserfdr kdrn- Gjutarefd,rbundetssenastesammantrlsammansdttning
som brist'pi kapacitet inliggning och hoplnggning. Banan de, varvid sirskilt det bekymmersamrna
i vissamaskingrupper.Denna brist dr fortsltter sedan genom srnlltningen ldget betr. ldrlingsrekryteringen diskudelvis orsakad av att yrkesutbildad ar- till en helmekaniseraduppslagsplats, terats. Man var dverens om att nlgot
betskraft saknas. Hirigenom uppst&r variffin sedan flaskor och bottnir oi
miste giiras hdrlt.
ocksl svirigheter aft innehllla utlova- returbanor gi tillbaka till maskinen.
de leveranstider.
Smdltningen fdrses med Dy^, met:- Mek. aerkstaden.
ekonomiskaugnar och helt ny ventilaHerr lYelander erimade om, att d&
tionsanliggning. Dessaarbetenkomma
1954i.rs bokslut.
frigan
om en ommdblering av mek.
att plbdrjas under semestern, men
Kamrer FlocA flrcdrog och kom- hinna knappast f?irdigst?illas f6rrdn verkstaden var uppe i Fdretagsnd.mnden f6r ca | 3.t sedan, d,nskemtl hade
menterade 1954 lts bokslut.
senarei hdst.
framfdrts orn uppsittande av en skiljeVidare dr en 6verbyggnadav gjuteP& en fr8,gaav berr Gau, om AB \7.
v?igg i ljudisolerande syfte mellan bedgatan mellan Al.- och El-gjuterierna
Dan Bergmans Pensionsstiftelseav lr
arbetnings- och verktygsavdelningen.
1952 ndtmastvar avseddfdr arbetarna projekterad samt en utvidgning av Han pipekade,att
oljudet frln en del
eller tjinstemdnnen, svarade kamrer kontorsbyggnadenmed 13 m utet trad- maskiner,
speciellt karusellsvarven,
Flock, att den hade bildats i fcirsta g&rdssidanfdr inrymmandeav labora- verkade stdrande f6r
arbetarna pl
torium, kontorslokaler och matsalar.
hand med tanke pi arbetarna.
verktygsavdelningen.
Ansdkan om byggnadstillstlnd har till0ueringenji)r Molin fla;mhiill i ett
styrkts av Linsarbetsnimnden och
Rapport frd.nF6rslagsirendet har nu avancerattill Arbets- bemritandeav herr STelandersuttalankommittdn.
marknadsstyrelsenfdr slutgiltigt st?ill- de det otidsenliga med skiljeviiggar
Ingenjdr Bergttrdrn limnade rapport ningstagande. DE industrikvoten p3. hd.roch var i en verkstad.Om en vdgg
frin Fiirslagskommitt6n, som vid sitt senastetiden reduceratsganska kraf- skulle fi effektiv liudisolerandeverkan
sammantr[de den 25 maj till beldning tigt, ar det ovisst,om tillstind kommer miste den byggas ?inda upp i taket,
tillstyrkt 2 av de inldmnade 4 f6rsla- aft erhillas fdr denna byggnation. Det vilket ir og6rligt. Det nya projektet
tidigare projektet om uppfcirande av fiir mek. verkstaden innebdr ett avgen, nZimligenm 74 och 76.
Fdrslag nr 74 bestod av 2 st. brdck- en fristiende marketenteribyggnadhar skiljande mellan bearbetningen och
jiirn och 1 st. hdstskoformad plit att ersatts av detta. Det nya matsalspro- verktygsavdelningenmedelsttransportging och rdcke, vilket berdknasmedanvlndas vid demontering av gavlarna jektet innefattar ett centralt krik-f6r
fdra en ur alla synpunkter avsevd.rd
till Mobilapumpen. Verktyget hade betjinande av matsalarna.
rofDattflng.
med gott resultatanvdntsen ldngre tid.
Herr Gau hadefiirgives sd,ktkomma
Verkmlistarelohantson sade,att han
Fdrslag nr 76 bestod av skydd vid i f6rbindelse med Generaldirektd,r
Vahlberg hos Arbetsmarknadsstyrelsen vid den nya planl2iggningenav verkkarusellsvarv i mek. verkstaden fdr
fijr utverkande av byggnadstillstind staden hoppats pi upps?ittningav den
uppsamling av sptn och skydd vid
fiir det tidigare planerademarketente- ovaondmndaskiliev2iggenoch menade,
eventuell elektronbrand.
riet, men di planernaunder tiden hade att om densammautfiirdes i ollt och
De dvriga behandlade f6rslagen
glas helhetsintrycket i verkstaden ef
dndrats, hade man ej gjort nlgot f6rbordlades f6r vidare utredning.
nyat fdrsiik till kontakt med herr skulle f6rstd,ras.
Systemet med numrerade fdrslagsVahlberg.
Herr Ga* vndjade till slut till ledformullr hade nu till2impatsfdr fdrsta
ningen
att omprdva denna sak.
glngen. DE frirslagsst?illarnagenom
detta fdrfaringssltt dro anonyma,hop- Lir I ingsutbildningen.
Diuersefrfrgor,
pas man p& en livligare f6rslagsverkOaeringenji)r Molin meddelade,att
samhet.
1. Kamrer Flock meddelade, att
konferenserhade htllits med Oversty- i n s a m l i n g e n f d r k r i i f t s j u k relsen fdr yrkesutbildning om en liird omarnas beklmp ande bland
Nybyggnadsplaner.
lingsskolafiir gjutare vid Wedaverken. fdretagets arbetare och tjZinstemiinin0oeringenjdr Molin ldmnade d?ir- Ldrarekraft hiirfd'r planeradesnu och
bringat Kr. 1. 117: 42 samtatt fiiretaget
efter en detaljerad redogiirelse fiir
man skulle arbeta efter ett av Overstv- skulle tillskjuta sammabelopp.
piglende och planerad byggnation och relsen godklnt schema.Statligt bidrag
2. Herr Ture Oluon tog upp f.fi.gan
indringsarbeten.
kommer sd,kerligenatt utgi, men en
i elekBdrjan gjordes med en detaljredo- fd,rutsdttning hdrfdr Zir, att skolan o m v d r m e p r o b l e m e t
p E v i n t e r no c h
g6relse f6r hur den under uppfiirande officiellt understdlles Sddert2iljestads t r o n g j u t e r i e t
ifrigasatte, om ej vdrmen frin smdltvarande Monteringshallen kommer att yrkesskolor.Utbildningen beriknas bli
disponeras, bl. a. att ritkontoret och 3-furg och delvis fddagd till Yrkes- ugnarna skulle kunna utnyttjas, om en
en del tekniska kontor kommer att fdrskolan i Sddertiilje. Nigon form av rdrslingadrogs ddrifrtn.
l?iggastill den ena hktaren. Den med internatskolakunde det ej bli frtga om
Ingenjdr Alfbeim anstg det alldeles
monteringshallen sammanbyggdamek. under'fdrsta lret, utan fcirsdk skulle riktigt att utnyttja vilmen fr&n ugnarverkstadenkommer o&si att bli fdre- gdrasatt i fdrsta hand intresserapojkar na och sade,att man tidigare haft detta
mil fdr ommiiblering och man rdknar med fdrildrahem i Sd,dertllje. Propa- problem uppe i Slkerhetskomrnitt6n.
med att omflyttningen av maskinerna ganda skulle giiras och prospekt utirFarhigor fiireltgo emellertid, att det
kan vara genomfiird till hiisten.
betasi detta syfte.
pl grund av alltf6,r mycket servicear-

L4

r
bete ej skulle 16na sig att genomfiira
ett s8dant arrangement.
Fiir att i miijligaste mlntagavarc'pL
vdrmen fdreslog berr Gau, att under
semesternen grundlig undersiikning
skulle gdras betr. f6nsternastdthet.

fiirhindra den kalla luften under vintern att trdnga in vid de ideliga transporterna av giit.

Ingenidr Bergstrdm ansilg, att dessa
transporter lika bra kunde ske genom
lilla porten, i vars ndrhet inga arbetsplatser lro beldgna. Fiir att fl n&gon
lngeni7r Alfheim PiPekade,-med
iatsida p& vdrmeproblemetvar det enanled'ningav herr Olssonsuppgift, att
hairs mening viktigare att giira
ligt
fiinsterni i samma lokal voro sl
nigot l?impligt arrangementf6r transsmutsigaatt de ej sl?ippteigenom n&?in att s?ittain dubbla f6nster.
got lius, att det vat varje avdelnings- 'ooiterna
Bergstrdmframhiill vidare,
Ingenjdr
Ihefs sak att se till att fiinsterna blevo
att mera omfattande tttill
att oisaken
putsade.
giirder ej vidtagits f6r att r8da bot p&
i
vdrmeproblemet aM, att f6retaget
3. Aven vlrmeproblemet
s t E n g P r e s s e n t o g sa P P a ' t h e r r ?imnade kdpa en induktionsvirmare
Dabmm, som ifrigasatte, om ej insZit- fiir giit.
tende av dubbla fdnster skulle ft en
tande
4. Med anledning av att ingenjdr
viirmebesparandeverkan. Under v' lnEkerhult deltagit i en kurs i artern hade en st llg temPeratur som b e t s f d r e n k l i n g
i B o f o r ss a m t
13o C uppm?itts.
ingenjiir Biicldund fdn AB Bofors
Ingenji)r Alfheim var dock av den samtidigt hlllit fiirel?isningarvid I7edaverkJn iiver samma ?imne, st?illde
tsikten, att stdrstavdrmefijrlusten hIrledde sig frln den stora diirren. Aven sig, enl. herr lYelander, mlnga,d91
denna sak hade behandlats av Siker- f rlsan,huruv ida MTM-metoden skulle
hetskommitt6n. F6r att i ntgon m&n koirma att infd,rasvid fiiretaget och i
undeddtta liisningen av detta problem sE fall kanske od<sA tillemPas vid
fiireslog han en urkoppling av automa- ackordsittningen.
tiken kombinerad med forcerad vdrmOaeringenjdr Molin svande hirPi,
ning under natten de tider, di P-re1e,n att alla tillgengliga medel fiir rutionakiirdes i 3-skift. Att insltta dubbla lisering studeras. Bakgrunden
lill
ftinster skulle ej l6na sig, ehuru det ineeniiir Biiddunds sejour vid STedakanskei ntgon m&n skulle vara virme,r.-.k.tr var, att Bofors utvidgar sin
besparande.
arbetsstudieavdelning fiir att bittre
tillgodose behov av rationaliseett
kunna
Herr Gau fiirordade byggandeav
av
koncernenstillverkningar. Ge'
ring
att
f6r
diirrar,
dubbla
med
vindf&ng

nom att ingenjiir Blcklund ej omedelbart kunde biirja sin befattning i Bofors, uppstod en interimsPeriod,dl
han st?iildestill \Tedaverkens f6rfogande fiir en tdmligen stort upplagd
kurs i arbetsfiirenkling.
Overingenj6r Molin uttalade sin och
fiiretagetJ stora tillfredsstillelse med
ingenjiir B[cklund hade
det siit, varp&
-nimnda
kurs. Huruvida
senomfiirt
ietta skulle leda tilt infiirande av MTM
fiir ackordsdttning vid \Tedaverken,
hade ?innu ej tiver huvudtaget diskuterats. Ett flertal industrier tillirnpade
redan denna metod och av efterfrtgan
oi MTM-min. bl. a. av annonsernai
huqrpr.rr.n ait dijma, trodde iiver;nleirlOr Molin, att denna metod si
smlningom skulle sl8 helt igenom
inom industrien.
Herr lYelander framhiill, att han ej
hade nigot att invdnda mot rationaliseringsmetoderp& arbetsplatsen,men att
hans farhlgoi I3'g dati, att upparbetningsmarginalen pi ackorden skulle
reduceras,sE att nu tilliimpade penningfaktorer skulle ge fiir l8g fiirtj?inst.
Ooeringenj 6r Mo lin replikerade,att
vid eventuellt infdrande av MTM parterna f6rst miste vara dverens om
liimpligheten hdrav och naturligwis
aven Jm de penningfaktorer, som d&
skulle tilliimpas.
5. Sammantrldet avslutades efter
visning av tre f ilmer.
Rly.
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foresli. nedanstiende1O forslag till beloning
med sammanlagt
1.025kr.
,rt|_!!no! (igren och2708 Henry Ljunggren
(VK 2t): Mitanordningfcir bestimman-cl-e
av
ldngdenpi distanshytsor
(Reg.j3/1,4).

Nobelkrut
F<irslagskommitt6n vid Nobelkrut hade att
vid sitt sammantrddeden 11. 3. Ig5, behandla
fyra inkomna forslag. Tre av dessaforordades
till beloning och det fjarde bordlades f6r ytterligare utredning.
De tre for beloning forordade forslagen voro:
55033 I. Pettersson, NVA: konstruktion av
transportvagn for Au-raketer (Reg. nr 92).
5 1697
Bergluis t, NX 9Or sdkringsanordning
-5..
for kabel vid laddning av el-lok (Reg. nr 93)-.
50034 E. lohansson, NB j: firf.arande vid glasning av fdnster i krutvalsverk (Reg.
"rb+y.
Eog,
Boforsverken
Forslagskommitt6nvid Boforsverken sammantriidde onsdagenden 18 maj under direkt<jr Axel
Iil(ahlsteens ordforandeskap.
Foredragningslistan upptog t5 forslag, av vilka i tidigare behandlats och di bordlagts. Kommitt6n blslot att

723 Matts Holm (MSK 90): F6rbnttring av
grzinsldgesrrombrytare
fo rkranar(neg.rg/, 4) .
2023.9lobn Adolf Sandberg(MRK): Skyddvid
kilurslagning(Reg.6L/tq.
1679P. H. Falk (VK i0 f. n. Schiedam,
Hol_
land) :.Anordning for tiitning omkring split_
terskydd(neg. :/;:)
684 Sigurd And.ersson(VR 9t): Andring av
kylnir och anslutningarpi td-tons ljus6'igs_
ugn: ME (Reg.6/55).
436 Karl Qungberg (MSK 90): Andring av
kylror pi ugnari MSK (\eg. I /55).
7335OskarSkansen.(MSK90): Forbnttringar
vid kylanordning(Reg.rol5i).
2310 Karl Book (YK 2g): Expanderande
dorn
och expanderandekullagerityrningar (R.g.

rr /55).

3932Eaertlsahsson(W 20): Skyddpi expan_
derande
hylsa(Reg.r3/::-).
20469 Nils Gustaasson
(KKH 70): Verktygs_
tillsatsatt fdstaspi avbitarting f& mittklipp_
ning av mipolanslag(F.:eg.
M,/)5\.
Lbg

sammanstiillning

iiver olycksfall i arbetet
Boforskoncernen
195j -1 954
Antal

Fciretag tillhcirande AB Bofors

Ar

Aktiebolaget Bofors
A B B o f o r sA v d . N o b e l k r u t . . . . .
tt

.

t

!

.

N y d q v i s&t H o l m A B . . . . . . . . .
AB W. Dan Bergman
'
')
AB Tidaholmsverken
.
,,
Ulvsunda Verkstlder

.

t953
1954
1.953
1954
'J,953
1.954
1953
1.954
1.953
1.954
'1.953
1.954

K*btd

Olycksfall
Arsarbetare
utan
fiirdolycksfall

3.525
3.599
i.308
1.173
1..431
r.448
J+3

359
348
332
177
192

1955. NenatsTry*salu

21.2
214

Olycksfall per 100 irsarb.
Olycksfall
utan
med
fdrdolycksfall flrdolycksfall

253
240
1.37
94

6,01

med
flrdolycksfall

108
73
120
145

t+/
1.64

8,39
10,01

7,18
6,67
ru,+/
8,01
1.0,27
1.7,33
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Klipp hiir.

Fcir ornvdxlingsskull bjuder Redaktionenett korsord som sommartdvlingI9)5. Vi hoppasfrjrvisso,att
skall bli varm, solig och ljuvlig, urengivetsonrmaren
vis inte helt utan regndagar,som skall vara bra fcir
grcidan.Under en sidan dag kan man ta till korsorclet
fcir att fcirdriva ticlen.

F r i r s t ap r i s t a g a r efni r 3 0 : - k r . , a n d r a2 5 : - k r .
och tredje 20:- kr. Ddrutciverblir det ett antaltrdstpriser.T?ivlingstiden
utgir den 10 augusti1955.
Slnd in lcisnir.rgen
i ett litet kuvert (A 6 eller "',,an"Somntarkorsold19f5",
Iigt brevkuvert") adresserat
B-pilensredaktion,Bolor.r.

1 9 . Stir cletpi en knapp i hisscn.
t 0 . Talasof ta orn i kanonkretsar.
1. Ofta uppe i clenaktuellt debatten
VAGRATT

pi arbetsplatsen.
11. Hoppasvi att dettakorsordliven
kan gcira.

1 2 . Finrrs bidc kungs och havs.
11
1().

20.
24.
27.
)(')
30.
i1
11

76.
38.
40.
41.
la

41.
44.
45.
47.
48.

Gcir nrarr fcir att fi .lrag.
Inleder december.
Odlades fcirr pi varje g&rd.
Onskar mingen fi.
Maktfaktor.
Al vi orngivna av.
Pronotnen.
Anvdnds vid stormvarning.
Besvdr.
Varuhus i huvudstaden.
Blommar pi sensommar och hcjst.
Ostersjcid.
Kan ingan gtira, urer.r gdr buclgossen mera sillan.
Ett av vira nyaste kvinnligar
yrken.
Laglig.
Papper av viirdc (f. r.r.gar"rska
ligt).

Allt annat dn lingsan.rt.
Itu.
Maste seglaren.
Gdrna i singen men icke i siret
Kommer mot "kvdllninga".

skincpag.

t > . Gor den som smilar.
t 8 . VZigleddelnan sig med i gingntt

21.
22.
21.
24.
25.

tider.

6 r . Lagcr.
o ) . Fyrbenthonkrjn.
6 7 . Glasbruk,ja dven lugnvatten.
6 9 . En liten detalj av den (oftast
rtrnda)helheten.
LODRAT'T'
1.
2.
3.
4.
t.
6.
7.
U.

9.
10.
14.
1t.
17.
18.
19.

Rdknaspappcri.
Viil den trcitteha.
Arbetsledare.
Alltid frinst.
Inncl.riller mringa eirrger viirde'
saker.
Mansnamn.
Engelsktbliick.
Materialtiil ledning.
F<irkortadnutneriir.
Behrivermaskincnsin.
Ett hindranclcord.
Stillarblod.
Stat i Oricntcn.
Mett.
Anvrincicrdcn som ldggerstcn pi
sten.

26.
28.
io.
i2
3r.
36'
i7'
i9.
46
,41

t7.

56.
57.
58.
t9.
60.
62.
6i.
(J4.

66.
68.

Strirnpelpi bl. a. "clnssinvrrror".
Omtaladturkisk stad.
Tjuter i luften.
Innehi.ller 52 st.
"Kristallen clenfina" kommcr
dlrifrin.
Gcir fdktaren.
Brtikar rlan gcirait vitscn.
Gdr kalvar.
Gcir man i hiistrusket.
Fir man ta nya ibland.
Slutesrnellanparter.
Ktiper rnan fcir bakorn jlrnridi.n.
Srnakal som srndr, kanske nran
kan tyda det.
Grirnaeggenrncn aldrig repliken.
Finns bide statliga ocir kor.nmu'
nala.
Betyderbritton-r.
Fir arbetsplatscn
under srindagar.
Hal, smalochvllsmakande.
Srigesinte gi norr om Dalriiven.
Adelt triid.
Franldel.
Binder salnlnan.
Prin-rtai.
Inte helt.
Akerlapp.
Ar facknran.
Tvi.
Pronomen.
Nrnu,,
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