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MEDALJUTDEUTTNGEIT
salong var ndranog fullsatt med
Stadsteaterns
irets alla medaljorer jdmte anh6riga, chefer och
arbetsbefdl,representanterfor bolagsledningen,
personalorganisationernam. fl. inbjudna, de
dirigenten Stig Gustavssonpi slaget 15.00hojde
taktpinnen och Bofors Musikkir inledde programmet pi Bofors medaljutdelning 1955 med
Bojarernasintigsmarsch av Halvorsen.
P6. frdmsta bdnken sutto dagens forndmsta
hedersgister,de 6 vetetanerna,som skulle mottaga stora silvermedaljenfor )0 irs tjdnst, tillsammansmed bolagsledningen.De andra hedersgisterna, de 151 " 25 -fusmedaljorerna"sutto
pi ytterplatsernapi de ddrnist 10 frdmre bdnkarna. Scenenvar vackert smyckadmed blommor,
ormbunkar och friskt bjorklov, ett arrangemang
som pi vanligt fortjdnstfullt sdtt handlagts av
oarkmdstare Nilsson och hans mannar samt
blomsterhandelnDarwin.
Ndr ouvertyrenforklingat, hdlsadeDisponent
Euer t W i j k and er allav dlkomnamed f ol j andeord :
"Jag riktar en varm vilkomsthllsning till Er
alla )o- och 25-hringar; till alla de minga som i
ir uppni 25 anstd-llningsir och till de fi 6 st. - som kunna stita med hela 50 &r. Denna
lilla festlighet dr helt agnadEder, och med den
vill Boforsbolaget fuamfora sitt upprikti ga tack
till Er alla, ett tack for Er arbetsinsats,var och
en i sin stdllning, och ett tack for att Ni verkat i
virt foretag under denna tid.
Att min hdlsning och mitt tack till 5o-irsjubi
I&rernadr sdrskilt varma behover jag vd'Iej forsdkra.Att overhuvudtaget ni en sidan milstolpe
dr en prestation. Dirtill fordras icke endast att
ha forblivit fiiretaget trogen, det erfordrasocksi
dels att ha borjat tidigt, dels att hahaf.t fijrminen
av en god hdlsa och kroppskonstitution.

For foretaget dr det alltid en kdlla till gHdje
och tacksamhet,detta att de anstdllda stannat
hos oss.Det dr diirfor mojligt att Boforsbolaget
sdtter storre vdrde pi denna l'rliga fest dn Ni
sjd,Ivagoru. Denna fest har, synesdet mig, forst
i in fhtt sin slutliga avrundning genom att de
verkliga veteranerna,5O-hringarna,dro med.
Vi miste ha fullt klart for ossatt den dag kan
komma - och m&stetroligen komma - di. vi
hdr iter fi brist pi sysselsdttningoch ont om
bestdllningar.Det d.r for att vara rustadefor den
dagen som det ir nodvdndigt, att en stdndig
rationaliseringoch moderniseringsker i syfte att
forbilliga produktionen inom foretaget och
stdrka konkurrenskraften.Och det dr dirfor beklagligt, enligt mitt sitt att se, att statenjust nu
genom byggnadsregleringar,investeringsavgifter, skirpta avskrivningsregleroch hojd bolagsbeskattningi hog grad forsvirar denna nodvdndiga rationalisering. Jag d'r medveten om att
statensavsikt med dessaitgirder i forsta hand
ar att hindra en fortsatt inflation och ddmpa
hogkonjunkturen. Detta dr ocksi nodvdndigt,
men jag tror, att hirfor hade funnits andra och
bdttre medel.
Hdr i Bofors ha vi ndstanglomt bort, vad en
ligkonjunktur vill sdga.Under de sista 20-25
8,renha vi haft en praktiskt taget obruten foljd
med stindigt stigande
av hr av full sysselsdttning
tillverkningssiff ror.
Det ligger ju nd,ratill hands att vid dessahogtidligheter soka kasta en blick tillbaka pi den
ghngna 25-irsperioden. Jag har gjort si flera
ghnger forut. I daghar jag plockat fram nhgra
rorelse
siffror for att jdmf.ora1930 och 1954 FLrs
och bokslut. For att gora jdmf.orelsenmera rdttvis har jag sokt uttryck4 7930 hrs virdesiffror i
1954 Lrs penningvirde. En jimforelse mellan

Timf )rtjdnsten i medeltal for samtliga svenska
jdrnverk har okat frhn 2)7 (ltO) ore till ltoz
tjre, eller I,7 gilnger. For Bofors ensamt ligga
siffrorna avsevdrthogre.
Antal anstdllda:
MAnadsavlonade
T i m a v l o n a d e. . . .

1930
284
2.709

1954
2.670
5.382

2.993

7.992

Antalet minadsavlonadehar okat 9 ghnger,
timavlonade 2 glnger.
Disponent lYijkander

i talautolen.

levnadskostnadsindex
di och nu ger vid handen,
att 1 kr. 1930 motsvarar2 kr. 15 ore i dagens
mynt och jaghar silunda multiplicerat 1930 irs
siffror med 2,15. Ar 793O var Nobelkrut ett
fristiende foretag; dettas siffror dro ddrfor
tillasda.
Pi si sdtt kan ansivas
Fakttrreringen okat 6 ghnger, frhn 49 (23) till
278 miIj.
Vinsten fore avskrivningaroch skatter okat 5
ginger, ffitn7,5 (3,t) till 37,5mllj.
N ettouinsten okat 2 ghnger,ffin 3,4 ( 1,6) titl
6,95 miLi
Skatterna okat t4 glnger, frin 0,5 (0,25) till
7,1 milj., och
Auskriuningarna okat 6,5 glnger, frhn 3,0
(1,4) till 19,6 milj.
Ar 1954 forekom dessutomfcire nettovinsten
en a,vsdttningtill pensionsfondermed 2,8 milj.,
1930 forekom ingen sidan.
Utdelningen per aktie i AB Bofors di och nu
dr ganskalika, kr. 1O 75 (5) i nuvarandepenningvdrde mot 12:kr. nu. Aktiekapitalet
(AB Bofors) di var 19,8milj., nu /t4 milj.

Dessasiffror torde vara nog si intressanta.De
goru ej anspr6.kpi att vara exakta, men angiva
storleksordningeni utvecklingen. Bofors dr pi
intet sdtt ensamt om denna utveckling; svensk
industri har undergitt en mdrkelig utveckling
under ifrhgavarandetidsavsnitt. Men nu gdller
det for oss alla att forsti, att industrien icke dr
en mjolkko, ur vilken man kan pressa ut hur
mycket som helst. Det gdller nu bl. a. att effektivisera den minskliga arbetskraftensutnyttjande
av den befintliga, kostsammaproduktionsapparaten. Och pi detta fdlt finnes odndligt mycket
att gora dnnu - med alla goda krafters samarbete.
for mitt lilla anfoJag skall hdr sdtta punkt rof
rande for att vi skola kunna helt
helt dgna ossit den
egentligaavsiktenmed dennasammankomst:att
giva Boforsbolagettillfnlle att hylla cch tacka
irets iubilarer."
Bofors Musikkir spelade Wiklunds stdmningsfulla "Till en dalkarl" och si vidtog medaljutdelningen.Disponent $Tijkander, direktorerna Sohlman,\flahlsteen och Nordqvist samt
lottorna Ingeborg Asp, Britta Bergqvist, \Walborg Bergstrom, Marianne Gullberg, Mary
Bilderna: Fiirman Soen Andersson taekar Disponenten. Ingenj|r C. H. Flenring tackar direktdr Nordqoist. I baLgrunden
tyas

de medaljutdeland.e lottorna, lru
t. 1). ocb frdAen Britta Bergqaist t. h.

lYalborg

Berg{n'dnt

I

Bild.erna: Monteringsarbetare N. H. Ljungberg och dirchtdr
lYahlsteen. Mellan denr .rynas lottorna fri)Aen lngeborg Asp
ocb lru Dagnar Mdllberg ocb direhtiir Soblntan i bahgrunden.
Direhtdr

Sohlnan .ter 7tog.1ef/er dtt direAtijr IY/a/:lquists ne-

dali hommer riitt.

Hanslin och Dagmar Mollberg stego upp pi
scenenoch grupperade sig si, att Disponenten
och direktor Nordqvist overlimnade medaljer
pi scenenshogra sida medan direktorernaSohlman och $Tahlsteen svarade for den vanstra.
Som "uppropare" och marskalkar tjzinstgjorde
herrar Rune Olsson, Urban Engstrom, Gustav
Karlsson, Per Mollberg och Ivar Tegenstedt.
jorerna,hercarAndersson,
De sex 50-&rsmedal
Hellsing, Hultgren, Hoglund, Karlsson och
Sjoberg,uppropadesforst och fingo en liten utforligare presentation av Disponenten och en
extra hyllning med fyfialdigt leve och en ling
varm applad. Ddrefter foljde de m&nga25-fusmedaljorerna,av vilka endastett fetal av olika
anledningar voro forhindrade att nawara. Tack
vare en smidig organisation och alla medaljutdelarnas vana och pipasslighet gick denna del
av programmet fort och utan mankemang.Ceremonien avslutadesav Disponenten, som dn en
ging tackademedaljorernafor derasarbetsinsats
och utbringade ett fyrfaldigt leve for Cem.
't'ln.rin
I)agen.r enda krinnliga. nedali6r, fra Ellen John.rson,
nedalj at, lrdken Britta. Bergqrist. Di.rponentenshlnttar i
bahgrunden.

Direktor Araid, W'ahlquist tackade bolaget i
foljande ordalag:
"Jag har fitt uppdraget och aran att frin oss
medaljorer framfora virt tack till AB Bofors for
den hedersbevisningsom i dag kommit oss
till del.
I mirgfulla gammaldagsord stir i v\.r gamla
'70
hoqst 80 3.r vanr en mzinniskasliv
bibel:
och niir det som bist varit haver,haver det moda
och arbetevarit'. Nu ir visserligeningcn av oss
dnnu 70 5.r,eivenom en del ndrmar sig pensionsildern, men vi ha dock varit med si passlir-rge
i livet att vi bor ha fitt en viss uppfatining om
arbetetsvdrde.
Mycket har hdnt sedandessaord f;illdes och
instdllningentill m6.ngaav livsproblemenhar
dndrats. Mhnga talar i dag mera om fritidsproblemen zin om moda och arbete.Men, rannsakarvi oss sjdlva ailigt, miste vi nog tillsti att
det, som givit oss den verkliga behillningen i
virt liv, har varit den insatsvi kunnat gora genom vi.rt arbeteoch den inre tillfredsstzillelsevi
ddrmed kunnat vinna.
Det dr vir forl"roppning,att det foretag vi nu
under 25 hr tjd,natskali l-rakunnat draganytta av
De sex teleranefitd inottltgd publiAen.r hyllning: lr, t. Gus/at,
Karl.rson, Erik Sjdberg, EriA And.ersson,Darid. Hell.ring. Axel
Httltgren och K. E. Hdglund.

Terrassenschef, hade kokat ett utmirkt gott
kaffe och skaffat mlnga goda kakor och serveringen sktjttes snabbt, skickligt och elegant av
ett 4}-tal medlemmar av Kadskoga lottaklr.
Bofors Musikkir speladeett lett underirillningsprogram under kaffedrickningenoch overrostade
di och di det muntra sorletvid borden- akustiken i den vackra salen dr $varr inte den bista.
Som avslutning samladesmedaljorena Lter i
Stadsteatern,ddr fotograferna Tillman och Falk
tog de 6 gruppbilder, som kan sesp& foliande
sidor.
Auslutningsmarschen spelas. Pfr friintsta biinken synas bl, a.
dlrektdr Sohlman, direkti;r ocb fru Nordqaist, d.irehtor och
fru Wahlquist rdmt 5}-Arsrnedaljdrerna V. E. Hdgland
Gustaa Karlson,

och

virt arbete.Jag tror mig 3, andrasidanviga sdga
frin oss alla att vi med gliidje och tillfredsstillelse gatt till vhr dagliga gdrning - i medvetande om att vi blivit rettvist och hederligt
behandlade.
For detta ber jag nu att frin oss medaljorer
till bolagets ledning och dess styrelsefL framfora v\.rt yarma tack med en tillonska.ntill bolaget om fortsatt lyckosamutveckling."
Direktor \Wahlquist slot sitt tal med att utbringa ett fyrfaldigt, kraftigt besvaratleve for
AB Bofors och desslyckosammaframtid.
Hogtidligheten i Stadsteaternavslutadesmed
Kungl. Svea Livgardes marsch och till tonerna
av denna tomdes teatersalongen och alla inbjudna begivo sig upp till Folkets Hus festsal,
ddr kaffeborden stodo dukade. Si gott sig gora
ldt samladeavdelningschefernasina medaljorer
omkring sig. Fru Tora Soderquist,Restaurant
)o-Srsnedaljdrerna: lr. a. K. E. Hdgland, Erih Sjdberg, Axel
Hultgren, EriA Andersson och Dauid Hellsing. Gustat L.
Karlsson saknas bfr.'fotot.

iiver irets medaljiirer, sotn erh&llit Patriotiska Sellskapets medaljer

Fiirteckning

Medalj au fdrsta storleken:
Andersson,Erik Vilhelm, Verktygsavsynare
Hellsing, David Emanuel,Temperaturt^garc
Hultgren, Axel Emanuel, Svarvare
Hoglund, Katl Elov, Brotschare
Karlsson, Gustav Leander, Avsynare
Sjoberg,Erik Johan, Snickare
Medalj aa andra storleken:
Adolfson, Carl Edmund, Verktygsomstillare
Age, Erik Birger, Filare
Albanus, Gustaf Augustinus,Kanonborrare
Albinsson, Erik Ingvar, Frisare
Ahlinder, John Sigurd, Ftirman
Andersson,Axel Emanuel,Fiirman
Andersson,Bengt Olof, Forman
Andersson,Bror Axel, Krutbruksarbetare
Andersson,Emil Sigfrid, Avsynare
Andersson,Gosta Roland, Krutvalsare
Andersson,Karl Emil, Kanonborrare
Andersson,Karl Evert, Avsynare
Andersson,Per August, Fcirman
Andersson,SvenErik, Fijrman
Aspelof, Ingwar Maudtz, Kontorist
Asplund, Nils Johan, Frdsare
Augustsson,Per Gustav, Verktygsfilare
Berggren, Gustav Olof, Handformare
Berglund, Gerhard Valdemar, Svarvare
Bergstrom,Karl Erik, Frdsare
Bjork, Karl Jakob,Brandmdstare
Bladh, Karl Ivan Eug6n, Manganslipare
Bodin, Karl Erik Emil, Svarvare
Book, Oskar Harald, Forridsarbetare
Bostrom, Karl Johan, Maskinstdllare
Bovin, Otto Bertil, Avsynare
Brednert, Gustav Gerhard, Hdrdmdstare

Disponenlenpfr solskenshrmiir.Fru Mary Hanslin bjuder pi
l:rlrl

-

Bdckma"n,David Gunnar, Ordningsvakt
Dahl, Pontus Georg, Verktygshdrdare
Dahlqvist, Martin Yngve August, Forman
Edbom, Gustav Alexius, Smed
Edgren, Ernst Algot, Forman
Eidvall, Sven Erik Hugo, Kontorist
Eklund, Karl Gote, Urverksapterare
Emanuelsson,Erik Otto, Ugnsskotare
Enerstad,Karl Evert, Kontorist
Engstrom,Ernst Gustav Emanuel,Hyvlare
Eriksson, Bengt Olov, Ugnsskotare
Eriksson, David Allan, Kalkylator
Eriksson, Erik Emanuel, Portvakt
Eriksson,Erik Filip, Murare
Eriksson,Ernst Valfrid, Revolversvarvare
Eriksson, Goran Elis, Monteringsarbetare
Eriksson,Helmer Eug6n, Svarvate
Eriksson,Josef Leonard, Vaktmdstare
Eriksson,Karl Axel, Stationsmdstare
Eriksson,Karl Evald, Hdrdare
Eriksson, Nils Eugen, Forman
Eriksson,Rigfdlls Anders, Forman
Eriksson, Sven Valdemar, Svetsare
Ericsson,Thor Edvard Linn6us, Avsynare
Eriksson,Tyko Ragnar, Sprutmilare
Flemming, Carl Henrik, Ingenjor
Fogelstrom,Holger Emanuel, Filare
Forsberg,Axel Ingemar, Frd,sarc
Forsberg,Erik Gunnar, Godspackare
Funke, Sven Rudolf, Forman
Gibson, Harald Teofil, Slipare
Granfalt, Anders Gunnar, Karusellsvarvare
Greek, Gothe Fredrik, Forman
Grundstrom Gosta Lennart, Plitslagare
Gronlund, Karl Johan Ingemar, Stilutldmnare
Gustavsson,Bengt Olov, Frdsare
Gustavsson,Karl Gunnar, Hirdare
Hedenkvist, Erik Gunnar, Kontorist

5

Frdn kafled.ricAningen i Fesrsalen. Fru Staartz, sorn organisemde denna detalj, synet t. h. i fdrgrunden.

Hellberg, Johan Ivar, Smed
Hoglund, Erik David, Barlastare
Hoglund, Oskar Pontus,Trotylgjutare
Horbing, Bertil Fredrik, Kontorist
Israelsson,Oskar \Walfrid, Forman
Jand6,Karl Fredrik Gothe, Konstruktor
Johansson,Robert Henning David, Montor
Johansson,Rudolf Birger Roselius,Avsynare
Johansson,Sven Oskar, El. svetsare
Johnsson,Ellen Maria, Laborant
\Wilhelm, Smed
Jonsson,Sven
Karlkvist, Knut Ojar, Forman
Karlsson, Adolf Sigfrid, Grovarbetare
Carlson,Alf Seved,Gasskdrare
Karlsson, August Henning, Skogsarbetare
Karlsson, Erik Mirten, Ugnsskotare
Karlsson, Gustav Vilhelm, Skjutfiiltsarbetare
Karlsson, Karl Albert, Truckfdrare
Karlsson, Karl Axel Fritiof, Krutbruksarbetare
Karlsson, Karl Edvard, Bilforare
Karlsson, Karl Fritiof, Kanonborrare
Karlsson, Karl Helmet, T raarbetare
Kadsson, Karl Leonard, Forridsman
Carlsson,Carl Mattis, Forman
Karlsson, Knut Martin, Kontorist
Karlsson, Nils Bertil, Monteringsarbetare
Medaljdrerna frdn Verkstiiderna sanzlades aid dessa bord. Vid
det friitnre synes bl. a. )aeringenidr Bengt Stri)tnberg, aid.
bordet i mitten ingenjdr Ligne Swartz.
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Nobelkrut

Sittandefr. u.: SuenStenqaist,Srcn Strdm, lohn Mybr, Aruid lYahlquist, Oskar Book, Gastaf lYiberg, Martin Deblqaist ocb
Tyko Eriksson. Stdendefr, u.: Gdsta Andersson,Karl-Axel Karlsson, Axel En. Andersson,Bror Axel Andersson,Sixten Karlston ocb Henry Reinholdsson.

Medaljiirer

ftin

Kanonverkstiiderna

Sittande 'fr. a.: Bengt And.erston, Gbthe GreeA, Fritiof Karlsson, Gustal Albanus, Karl Bosk'6m, Nils Ed.u.Karlsson, Emil
And.erston,Gdte Ltndrtrdnt och Harald Ljungberg. Stiende i tnellanraden: Axel Ixgemar Fortberg, Per Andercson, Harald.
Gibson, Gunnar Granfdlt, H. V. Nilssox, Algot Aberg, Saen-ErikStrdnberg, N)ls Bertil Karlsson, Gdran Erikssorz,Inguar
Albins:on ocb Gunnar Landin. Sthendei bakre raden: Suen Rundkuitt, Bengt Gustalsson,Nils A:plund, Euert Andercson,Nils
Eribson, Gdte Ohhon, Erik Age, Aruid Strand, Gastaa Noming och Robert lohanssotz.

-

Medaljiirer frin Kontor5avdslningarna m. fl. avd.
Sittande'fr. a.: Aluar lVate, Gdthe Jandi, Alatik Saernis, Folke lYilson, Ellen Johntson, C.H.Flenznring,
Valentin Kd.ller,
losef Eriksson och EnocL Olsenius. Stliende i mellanraden: Knut M. Karlsson, Ragnar Sb/rn, Sten Eiduall, Allan Sandblonz,
Ernst Edgren, Euert Enerstacl och Sigfrid Zethelius. Stdende i baAre rdden: Knut Palnquist, Allan EriAsson, Helge Nilsson,
P. Gustau Augustsson ocb Gannar HedenAaist,

Medaljiirer frin Arnrnunitionsverkstdderna, Fiiltverkstaden, Plitverkstaden, Transportavd. n. fl.
Sittunde'lr. u.: Gdte Eklund, Manlred Ohlston, Suen Funke, Hilding Carlstot, Soen Johansson, Ernst Larsson, Rudoll Johansson, Carl Edmund Adolfson ocb Holger Fogelstrdm. Stdende i ntellanraden: Eric Suanberg, EriA Skoglund, Karl fuik Bergstrdn,
Magnus Simonssorz,Mattis CarJsson,Valt'rid Eriksson, hik Stibl, Eduin Nilston, Gunnar Forcberg ocb Bertil Boain. Stdende i
baAre raden: Gunnar Stfuing, Eduard Karltsox, Helner Eriksson, Karl Erik Bodin, Rune Karlsson, Suen Eridsson, Alf Carlton,
Enar Lundstrtin,

7

Gdsta Grundstrom

och Daaid Hdglund.

r

r

Medaljiirer

frin

Metallurgiska

Avdelnin

g^ra

.

Sittande i frdnzre raden fr, rt.: Sigfrid Andersson,Herbert Larsson, G. O. Berglund, Iuar Hellberg, S. I.Samuelssotz,Karl A.
Karlsson, Gerhard Bred.nert,Gustaa Olsson-Dahl ocb Thore Carlsson.Stdendei mellersta rad.en:Nils Lyck, Bengt Eriksson,
Watfrid Israelsson,S. IY. Jbnsson,Pontus Dahl, Axel Verner Olsson-Dahl ocb Gunnar Gustaasson,Stdendei bakre raden:
Gustas A, Edbon,, Karl laan Bladh, Mirten Karlsson, EriA Otto Emanaelsson,Karl fuald' EriAsson,SuenAnderssonoclt Mar'
tin Oblsson,

T:",.'';';;

'"-"".
"-rry ".;:j,;::;"" i "j
Medaljiirer frin Byggnadsavd. m. fl. avd.

Sittande i fri)nzre raden fr, u.: Hilding Sji)gren, Karl l, BjdrL, Eduin Lindin, Suen Yngue SiiAer, Karl Erihssott, Eloo Pettersson, Karl H. Kailsson, Karl Eaert Storn och Karl Leonad. Karlston, Sthende: Erik Filip Eriksson, Karl Zettergren, Gustau
Karlsson, Bertil Hfubing, Ragnar Sundin, Anderr R, Eriksson, Gannar Bdckman, Siglrid Kailsson ocb Arne Rydberg,

Karlsson, Nils Edvard, Kanonborrare
Karlsson,Rune Erik, Maskinreparator
Karlsson, Sixten, Nitrerare
Carlsson,Thor Hilding, Forman
Carlsson,Thore Arnold, Brinellprovare
Kdller, Erik Gustav Valentin, Kontorist
Landin, Nils Gunnar Arne, Montor
Larsson,Erik Ernst, Avsynare
Latsson,Herbert Gunnar, Maskinformare
Larsson,Carl Yngve, Planerate
Lind6n, Gustav Edvin, Svarvare
Lindstedt, Karl Gustav Gunnar, Svarvare
Ljungberg, Nils Harald, Monteringsarbetare
Lundstrom, Gijte Alexander, Filare
Lundstrom, Karl Enar, Plitslagare
Lyck, Nils Bertil, Smed
Lofstrand, Anders Gunnar, Planerare
Malmsten, Erik Valter, Filare
Merkell, Kad David, El. tekniker
Myhr, John Mauritz, Ingenjor
Nilsson, Helge Alfred, Kontorist
Nilsson, Helge Vilhelm, Kanonborrare
Nilsson, Karl Edvin, Oljeseparator
Norring, Gustav,Borrare
Olsenius,Enock Gamaliel, Tillskirare
Olsson-Dahl,Axel Verner, Reglerare
Olsson-Dahl,Bror Gustav Tage, Ljudprovare
Ohlsson, Gustav Martin, Ritsare
Ohlson, Karl Gote, Mi.lare
Ohlsson, Tore Manfred, Urverksapterare
Palmqvist,Knut Roland,Ritare
Persson,Viktor Emanuel, Forridsarbetare
Pettersson,Elov Leander,Maskinist
Pettersson,Karl Pontus, Kopplare
Reinholdsson,Adolf Henry, Reparator
Rundkvist, SvenArne Lennart, Revolversvarvare
Rydberg,Arne Karl Gustav, Ingenjor
Samuelsson,SamuelJakob, Smed
Sandblom,Gustaf Allan, Ritare
Simonsson,Frans Magnus, Plitslagare
Sjogren,Kad Hilding, Oljeserviceman
Skoglund, Erik Johan, Svarvare
Stenqvist,Sven Karl Harald, Krutbruksarbetare
Storm, Karl Evert, Grovarbetare
Strand, Karl Arvid, Filare
Strom, Ernst Ragnar, Amnesf raktare
Strom, Ragnar S7ilhelm, Kontorist
Strom, SvenGeorg, Kontorist
Stromberg,SvenErik, Fjddermakare
Stihl, Erik Linn6, Maskinstdllare
Stlring, Gunnar Robert, Mittjusterare
Sundin,Nils Gustav Ragnar Andrew, Forman
Sundstrom,Erik Uno, Filare
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Svanberg,Eric Vald. Engelbert,Verkstadsing.
Svensson,Axel Fritiof, Filare
Svern6.s,
Ivar Alarik Vilhelm, Konstruktor
Sdker, SvenYngve, Mek. rcparator
Wahlquist, Arvid Henning, Direktor
\Vate, Axel Alvar, Ritare
\Wiberg, Gustaf, Krutbruksarbetare
\Wilson,Axel Folke, Avdelningsforesti.ndare
Zethelius, Oscar Sigfrid, Konstruktor
Zettergren, Karl Folke, Rormontor
Aberg, Knut Algot, Arborrare
Medaljiirer som saknaspi gruppfotografierna

K. I.L Grdnlund,Tb. EriAsson,Ernst Strdm,GerhardBerglund, Uno Sundstrdm,K. G. G. Lindstedt, Oskar Hdglund,
PontusPettersson,Erik EriAsson,Daaid Merkell, August Karlsson, Vihtor Persson,Cail Y, Larsson och Gunnar Ldf strand.

pi NorraB
MDDATJTTOcTTD
Lordagenden 4 juni i955 hedradeNydqvist &
Holm Aktiebolag sina trotjdnare med utdelning
av Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedalj samt
diplom och gratifikation till alla dem som under
&ret uppnitt minst 50 respektive 25 tjdnste6,r.
Det var for Nohabs del den forsta medaljutdelningen till dem som kunde fira halvsekeljubileum med foretaget.
Hogtidligheten igde rum i den nya fcirndmliga
personalrestaurangen,som var smyckad med
blommor och lov. Denna vackra sommardag
hade samlatsmedaljoreroch anhoriga,representanter for bolagsledningen,medaljorernaschefer
och arbetsledarem. fl. inbjudna.
Metalls vdltrimmade musikkir i fdrgsprakande uniformer under ledning av musikfanjunkare
Bengt Rodrick inledde med Kroningsmarschur
operan Profeten av G. Meyerbeer. Direktor
Odelberg tog direfter till orda. Han yttrade:
"Det dr en stor gliidje for Nydqvist & Holm,
att vi iter kan samlasfor att hylla de Nohabiter,
som uppni.tt den linga anstdllningstiden25 eller
t. o. m. 50 ir.
Vi riktar en sdrskild vdlkomsthilsning till
stadens representant,drdtselkammarensordforande heri Berggren med fru, och till direktor
Kjellander med fru, bhda f. d. Nohab-familjer,
som vi ar glada att se i vir krets, och framfor
allt hdlsar jag medaljorernaoch deras anhoriga
varmt vilkomna.
Minga bland Er, sdrskilt hedersmedaljorerna
med 5o tjdnsteir, har nog i minnet gingna tiders
arbetsloshetoch kriser, 2l-fusmedaljorerna d*emot har ndstanhela sin anstdllningstidkunnat
njuta av goda konjunkturer utan allvarliga arbetsloshetsproblem.
BokhLllarc Arne Petterston och ingenjbr Henrik Peterton
medaljeras. De unga damerna iiro fr. a. Mary Bogren, Annmari Sjdgren, Majbritt Hanssox, Alice TYennersten ocb Eay
Olsson.

Direhtiir

Odelberg lyckdnsAar ingenjdr HenriA Peterson.

Nohabs stdllning har konsolideratsi samma
takt som den allmdnna utvecklingen.Produktionen har stegraisoch nya marknader bearbetats
f6r att vi skall fi. avsdttning f.or v6"raprodukter.
Detta kriver stdndigt skdrpt vaksamhet,okade
anstrlngningar,bdttre maskineroch andra hjalpmedel for att folja med i den dynamiskautvecklingen. Detta innebdr ocksi stindigt okade krav
pi individernas kunskap och insatier i produktionslivet.Samtidigtstdller emellertidvi enskilda
individer nya och stdrre ansprik for vir egen
trygghet, vir materiella standard och vir bekvdmlighet. Dessamil for vl.ra egnastrivanden
liter sig val forena med den allminna utvecklingen i tiden och desskrav p5"oss sjilva, om vi
dr medvetnaom att det vi bygger upp for egen
rikning ocksi skall vara till fordel for vira
medmdnniskor,vhrt foretag och virt land.
Den trygghet vi efterstnva for personlig del,
kan nis endast i hdgnet av ett starkt och vdl
konsoliderat foretag, kapabelt att rida ut de
stormar, som konjunkturvdxlingarna och den
ibland springartade tekniska utvecklingen kan
utsdtta oss for. Vi kan alla bidraga till en god
utveckling av foretaget, och jag tror, att sdrskilt
dagensjubilarer gjort det, di de dgnat si minga
&r av sin mannagarning it virt bolag.
De medaljer och gratifikationer, som Nohab
har glidjen att dela ut idag kan ju inte vara en
ersdttningfor Ert mhngldga arbete.De vill en-
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dast vara en symbol for bolagets uppskattning
och tacksamhet till Er. Ersdttningen for arbetet
kan - frinsett den materialistiska sidan, l<jges endasti den egna tillfredsstdllelsen,i
medvetandetatt vi gjort virt bdsta,att vi bidragit
till att skapanigot for vhra efterkommandeoch
virt land.
Jag onskar Er, medaljorer, att Ni har lyckan
att kinna denna tillfredsstdllelse,att kdnna den
samhorighetmed och den stolthet over foretaget,
som Ni har l,jtt att kdnna, ddrfor att Ni varit
viktiga deltagarei dessuppby11ande."
Musikkiren speladesi SvenskFantasiav G. Ek
och direfter foljde medaljutdelningen.Fem rara
Nohab-flickor, froknarn a Mary Bogren, Majbritt
Hansson, Evy Olsson, Annmari Sjogren och
Alice $Tennersten, medaljerade och utdelade
gratifikationer med grace och vdrdighet. Varje
medaljor fick ett hjiirtligt handslag av Nohabchefen och en varm applid.
Medaljforteckningen upptog sammanlagt 71
namn och gliidjandenog hade nistan alla kunnat
komma. Av medaljorerna voro 17 beriittigade
till den storamedaljenfor 50 tj?insteireller mera
och tvi. medaljorer kunde redovisaej mindre dn
56 hr ph Nohab. Bland halvsekeljubilarernavid
Far ocb son bleao nzedaljdrer ao olih.a grader: Herman ocb
Gunnar Modig.

Medaljerna iiro udelade - I)eterdnerndpi friitnsta biinden ocb nu lysnar tnan till ilutmasiken.

foreiaget var dven dagens enda kvinnliga medaljor.
Levet for medaljorerna utbringades av direktor Odelberg.Musikkiren hyllade ocksi med en
smattrande fanfar och med att spela Blomman
av M. Kock.
Medalicirernas talan fordes av verkmdstare
O. Skild, som tackademed foljande ord:
"For alla de vackra ord, som direktor Odelberg har riktat till den idag samladeskaran av
foretagets trctjanare, ber jag att fL framfora
medaljorernasvarma tack. Vi, som ha ansetts
vdrdiga attbdra arbetetshederstecken,vill ocksi
uttrycka vir stora tacksamhetfor de medaljer
och gratifikationer vi ha fitt mottaga.
Det finns mycket att minnas nar tankarna g3"
mlnga ir tillbaka och vi med vir inre syn folja
den utveckling, som har skett sedanvi gjorde vir
forsta arbetsdag vid Nohab. De 2ildstaverkstiderna och kontoren ha skattat it forgdngelsen,
men, den gamla samhorighetsandanhar inte utplinats, trots att varje anstilld nu, mer in forr,
har blivit ett nummer i hogen. Att vi idag ha
fi.tt samlasi denna vackra och trevliga sal, kommer sdkert att ytterligare stdrka den goda andan
inom foretaget.
Nohabs framsynta ledning har under mhnga
i.r lyckats att skapa fram arbete till sina mlnga
anstillda, vilket har bidragit till att oka den
trygghet, som alla vill kdnna. Genom de redogorelser, som pi senare hr ha ldmnats till de
anstdllda,skapasstorreforstielse for de problem
som ledningen ofta stilles infor. De stora byggnadsprojekten tyder p3., att ledningen ser med
stor tillf<irsikt mot framtiden.
Vi, som kvarst6.i tjinst, hoppas att innu i
mhnga ir, genom ett troget och trdget arbete,
kunna ldmna virt bidrag till Nohabs fortsatta

framglng."

(Forts.pd sidan14.)

(

;sl'
'
'kry=l
5 ",*{

Sittande'Jr. a.: Carl Andersson,Gusta'fAndersson,Axel Berg, Frdhen Anna fonsson,.Thoruald Efreblad, Gustaf Gustafsson,
Ricbard Ash. St7ende:Gideon Hall, Albin Karlsson, Emil Karlsson, Alfred Kopp, Ernst Linnarsson,lohan Lundgren, Hennan
Modig, Per Olsson; Erik Selander.
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Sittande fr. a.: Enzil Danielsson, Harald Engstri)tn, Helge EriAsson, Erik Hdgntan, Arne Israelsson, Roland Johansson. Stilende:
Olof Bergkuiv, Alfred BjurbncA, Euert Mtlttson, Ragnar Mattson, Gannar Nilston, Bertil Persson, Arne Tdrnqaist, Karl
lYall, Arne Carlsson.
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Sittande 'Jr. u.: lohn Andersson, Gastaf Bjdrh, Arne Borg, Rasmus Bralland, lohan B}rjesson, Gannar Ericsson, Efruint
Gastalsson. Stfiende: EriA Andersson, ViAtor Gustalsson, Sixten Hansson, Georg Hellstrdrn, Stten Hdgberg, Birger Jonsson,
Henrik Peterson, Arne Petterson, Harry IYennerslen, Gurznar Ytterberg.

Sittande fr. t.: hik Andersson, Helge Benglsson, Yngtte Edin, Etteld' EAlund, Ed'pin EriA:son, Ossian Flood, bar Gastalsson,
Hjalmar Hermansson. Stdende: Carl Ahlqaist, Nils lobansson,AAeKarlsson,GunnarModig,TorstenOl.rson,GdstaPantzar,
Otto SAild, Karl Soensson,Elof lY/ennberg, Henry Yttefuerg.
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Sjnlva hogtidligheten avslutadesmed att musikkiren spelade "Under bligul fana" av Y.
\Tidqvist. Under den foljande angenamakaf.f.estunden vid de festligt dukade borden i bakre
delen av restaurangenkonserterademusikkiren
och medaljorernafotograferades.Vid kaffet tog
gamle Nohabiten, dk-ordforandenGunnar Berggren till orda och han framforde med nl"gra
varma ord direkt frln hjd,rtat stadens tack och
lyckonskan till medaljorerna och till foretaget.
1955 ers medaljiirer vid Nohab
Medalj au f drsta storlehen:
Andersson,Carl, Modellsnickare
Andersson,Gustaf, Frdsare
Ask, Richard, Plitslagare
Berg, Axel, Borrare
Ekeblad, Thorvald, Svarvare
Gustafsson,Gustaf, Svarvare
Hall, Gideon, Verktygsfilare
Jonsson,Anna, Stdderska
Karlsson, Albin, Huvudbokforare
Karlsson, Emil, Gjutare
Carlsson.Rudolf. Stickare
Kopp, Alfred, Modellsnickare
Linnarsson.Ernst. Svarvare
Lundgren, Johan, Formare
Modig, Herman, Plitslagare
Olsson, Per, Svarvare
Selander,Erik, Hyvlare
Med.alj au andra storleken:
Ahlberg, Gustaf, Svetsare
Ahlqvist, Cad, Forman
Andersson,Erik, Forridsarbetare
Andersson,Erik, Rorarbetare
Andersson,John, Forman
Bengtsson,Helge, Forman
Bergkvist, Elmer, Hopsdttare
Bergkvist, Olof, Filare
Bjurbiick, Alfred, Forman
Bjork, Gusta,f,Reparator
Borg, Arne, Forridsarbetare
Bratland, Rasmus,Civilingenjor
Borjesson,Johan, Forman
Danielsson,Emil, Svarvare
Edin, Yngve, Maskinstdllare
Eklund, Evald, Verkmdstare
Engstrom,Harald, Svetsare
Ericsson,Edvin, Snickare
Ericsson,Gunnar, Ritare

Eriksson,Helge, Hopsdttare
Flood, Ossian,Modellsnickare
Gustavsson,Efraim, Avsynare
Gustafsson,fvar, Murare
Gustafsson,Viktor, Avsynare
Hansson,Sixten, Ingenjor
Hellstrom, Georg, Forman
Hermansson,Hjalmag Borrare
Hogberg, Sven, Ritare
Hogman, Erik, Svarvare
Israelsson,Arne, Svetsare
Johansson,Nils, Kdrnmakare
Johansson,Roland, Pli.tslagare
Jonsson,Birger, Ingenjor
Carlsson,Arne, Svarvare
Karlsson, Ake, Formare
Luthman, Victor, Ingenjor
Mattson, Evert, Frdsare
Mattson, Ragnar, Svetsare
Modigh, Gunnar, Forman
Nilsson, Gunnar, Plitslagare
Olsson, Torsten, Snickare
Pantzar,Gtjsta, Formare
Persson.Bertil. Svarvare
Peterson,Henrik, Ingenjor
Pettersson,Arne, bokforare
Skild, Otto, Verkmdstare
Svala, Carl-Erik, Civilingenjor
Svensson,
Karl, Borrare
Thornqvist, Arne, Fiirman
\Wall, Karl, Hopsdttare
$Tennberg, Elof, Slipare
$Tennersten,Harcy, Kontorist
Ytterberg, Gunnar, Forman
Ytterberg, Henry, Forman

Medaljiirer som saknaspi gruppfotografierna

Gustaf

Ablberg,

Eln.er

Betgkuist,

Viktor Luthrnan ocb CarJ-EriA Saala.
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4O=AN PA NOHAB
Ett reportage
Intervjuare:E. f OI{NBERG

I f.orra numret av B-pilen lovade vi att iterkomma med en redogorelsefor tillverkningen
av Bofors nya 4O:a vid Nohab och Bofors. Materialet 5r emellertid si overvildigande rikt, att
vi hir endastpublicera ett forsta reportagefri.n
Nohab.
Nohab har fitt en betydande del av tillverkningen av 40:an,sivdl i Fdlt- som Marinupplaga
(FAK resp. SAK), pi sin lott. Nohab har ju
sedangammalt ett mycket gott namn som grovplitslageri sivil lok- som turbintillverkningen innebdr ju ett krd.vandepli.tarbete- och
det dr ddrfor naturligt, att en stor del av lavetttillverkningen forlagts hit. Men foretagets fornimliga maskinparkhar ocksi.utnyttjats, liksom
monteringsavdelningarna,varfor Nohab iven
stir for tillverkningen av en mlngd olika detaljer och for monteringen av riktanordningar och
annat maskineri i lavetten samt for marinkanonernaslavettage.
Detalierna till 40:an finner man silunda utlagda ph Nohabs flesta produktionsavdelningar
(Dieselverkstadenoch Gjuteriet kanske undantagna), tdtast och talrikast pi Plitslageriverkstaden (Avd. 80), Maskinverkstaden(Avd 6O)
och Monteringsavdelningen(Avd. 61).
Generellt kan siigas,att Nohab tillverkar och
montetar hela marin-40:an,med undantagav det
eleverande systemet och fjdrrstyningsaggregaten m. m. som tillverkas i Bofors samt de vdxlar.
Fram- och baAbalkarna Aotnma 't'drdigmonterade pi
lrin Tidabolnsaerken.

jlrnung

i ord och bild,
Fotograf:S. FALK

motorer m. fl. detaljer, som tillverkas pi UVA,
\Tedaverken, Tidaholmsverken eller av andra
firmor utanfor koncernen.
Bland storre detaljer, som Nohab tillverkar,
mi ndmnas lavettklyka, ovre och undre basplatta, plattform, skoldar, ammunitionsstdll,
hojd- och sidriktsanordning,balansering,kopplingscentral m. m. till bide FAK och SAK. Till
FAK tillverkas dven mellanbalkenoch till SAK
baskon, skdrmar, iuckor m. fl. detaljer i lavettaget.
Planeringschefen,ingenjdr A. Landberg omtalar, att Bofors levererarallt maierial: jdrn och
pansarplit av olika kvaliteter, stingmaterial,
hejarsmide,st&lgjutgodsffi. fl., dvensomen del
standardmaterial,exempelvis SKF-lager. EftersomNohab f.n. har ganskafullt i maskinverkstaden, ir maskinbearbetningen
i viss utstrdckning
utlagd dven pi olika underleverantorer,bl. a.
JonseredsFabrikersAB, Tidaholmsverken,Centrala FlygverkstddernaMalmsldtt, K6pings Mekaniska Verkstad, Landsverk Landskrona.
Bofors beldgger en avsevdrddel av Nohabs
kapacitet. 4o:an ir ddrvid ett lika stort objekt
som ovriga pjdser, d. v. s. 57:an, tomkanoner
m. m., tillsammans.
Samarbetetmellan Bofors och Nohab gir
bra, dven om vissaleveranserav material, detaljer, ritningar m. m. di och di kan sdtta Nohab
i mellanhandoch orsakaproblem, som man dock
hittills lyckatslosa.
Om vi nu skulle forsoka folja tillverkningens
ghng, ar det kanske limpligast att boria i Plitslageriet och Maskinverkstaden,ddr de olika
detaljernatillverkas och maskinbearbetas,
for att
sedani ndstanummer avslutareportageti Monteringsavdelningarna.
Plitslageriet

(Avd. 8o)

Som redan nimnts i foregiende nummer av
B-pilen, ingir sveisadekonstruktioner i mycket
stor utstrdckning i 40:anslavett. Efter ritsning,
klippning eller tillskdrning, riktning eller bockning av de olika plitdelarna, som ingi i en
mellanbalk, skall alla pli.tdelarna riggas upp i
fixturer for svetsning.Tvi eller ibland tre man,

en pletslagare, en svetsare och eventuellt en
hantlangare, arbetai lag pit detta arbete.
SvetsareVille Saenssonoch pllLtslagareArtur
Frendberg,som bi.da sysslatmed mellanbalken
i ca 3 5,r,kan berdtta:
"Vi har en bra fixtur hdr for mellanbalken,
"Snurren" kallar vi den, som kan stdllasin i alla
mojliga ligen och det underldttar arbetet mycket. Annars fick vi anv:andakran hela tiden, for
det ir tunga bitar att lyfta och vrida. Har man
bara spdnt in i fixturen, dr det inte s&besvirligt,
skapligt jobb."
Herr Frendberg kommenterar: "Ja, visst dr
jobbet bra, men vdldigt noga. Det ar ldtt att
komma med anmdrkningar om det skall till
andra, och Bofors dr sdrskilt noga. Vi svetsar
forst olika detaljer av balken och gor sedansammansdttningen.Nufortiden Ir det mest svetsning
och mycket litet nitning. Jag var tid;igare p&
loken, men i.nglokens tid 6r nog forbi, nu dr
det mest kanoner for min del."
Ett annat lag, som sysslademed riktning och
hopsittning av skoldar, bestod av hera-r Sten
Hallquist ochArne Ask,Helr Hallqvist harvarit
Nohab och 3 5.r"pi. skoldarna".
9 fu pFL
"Jo, det ghr allt bra, det dr inget sv6.rtjobb,
men det dr si noga. Pansarpliten dr hird att
rikta. Ndr vi gjort riktningen, borrar vi tril for
skruv och bult och passarsammanskolden mot
plattformen. Ask hai varit min kompis i 1 ir nu."
"Iu, j^g har g6.ttigenom Nohabs yrkesskolai
fu
och skall bli plitslagare. Jag trivs bra med
1
jobbet, och yrkesskolanvar alla tiders", tilldgger
herr Ask.
Hopsdttning och svetsningav lavettsidor och
baskoner pitghr i en annan del av pli.tslageriet.
Har trdffade vi en annan ung man, ocksi. f. d.
elev vid yrkesskolan,AAe lohansson, som redan
varit i firman i 11 av sina 28 levnadsir. Han
arbetade tillsammans med sin far, pliLtslagarc
Gustaf lobansson,som varit p6,Nohab bort&t 40
ir sammanlagt (men som absolut inte vill bli
fotograferad) samt Erik And.ersso??.
7
"Vi har mest lavettsidor hir. Vi riggar upp
och sdtter ihop for svetsningen,som ocksf,.6;ors
i vissatempon."
Pldtslagare Artur Frendberg och st,ettare Ville Saensson rid
ndgra mellanbalAar. - Plfrtslagarna Sten Hallqaist och Arne
Ash riktar shaldpldtar. - Plrtdagare Ahe Johanrson rletsar
en laaexAlyka. Suetsare Gannar Suensson meislar ren
sAaroarna,
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SvetsareGunnar Saenssonmejsladeupp nigra
skatvarndr vi fotograferade honom.
"Jaghar varit 19 ir i yrket och t8 ir pi Nohab. Borjade redan 1937 pL gamla 4o:an, p6.
Argentina-kanonerna,och har sedansvetsatammunitionsvagnar, filtsmidesvagn^t, lok och
annat. Sista lokjobbet var nosen pi GM-loket.
Det ir allt svirare att svetsatunnplit dn grovplit - det gir knappast att ldra sig svetsai tunnplit om man borjat pi grovplit, man sk:ir si ldtt
sonder pliten. Det ir ett bra jobb och jag trivs
med det."
Baskonernatillverkas pi samma sitt: plitdelarna riggas upp i fixiur och svetsas.Plitslagare
Herbert Carlsson,tidigare smed i Vara och nu
pi Nohab sedan 1 ir, tycker att arbetet kanske
inte dr det ldttaste,men dock bra. SvetsareAllan
Kartberg, som svetsarbaskonerna,har ldrt yrket
pi Nohabs yrkesskolaoch varit 1 3 hr i firman.
Han sdger:"Om det dr sv&rtatt svetsabaskoner?
'det
N"j,
blir en vana, men det krdver noggrannhet."
Vid en skyddsskirm, som ingfu i SAK-lavettaget trdffade vi tvi av veteranerna i plitslageriei, plitslagarna Otto Ddhlbonz och Georg
Fors. De ha blda arbetat pi Nohab i bortit 30
ir. Herr Fors sadebl. a.:
"Nog zir det ldttare jobb pn kanonerna.Jag
var tidigare pi lok, dar var det mycket tyngre och
mest nitning, nu dr det, som sagtvar, mest svets.
Vi ir horselskadadeallihop hir, vi gamla. De
yngre ha fitt ld,ra sig anvdnda ljudddmpande
oronskyddoch det ar jubru. Jaghar arbetathela
tiden i plitslageriet och varit kompis med Dahlbom ett par Lr."
Herr Fors har sannerligenrdtt. Plitslageriet
dr bullersamt och nigra langre samtal kunde det
inte bli med "intervjuoffren". Att losa bullerproblemet i denna stora verkstadslokal,eller i
plitslagerier i allmdnhet, 6r sannerligen inte
ldtt, men de moderna oronskydd,som nu finns,
bijr vara till mycket stor hjilp.
Herr Dahlbom sade bl. a.: "Jag borjade p8,
jdrnvdgsvagnarnatill Turkiet och det skulle allt
vara roligt att fi komma ut och se pi de vagnarna en g\.ng.- Ja, det var inte si noga pi vagnarna som det dr pi kanonerna.- Vi tjdnade inte
si mycket pi den tiden, man var glad om man
kunde komma upp till 1,:20 i timmen."
Plitslagare Erik lobans:on var sysseisattmed
riktning av de luckor, som skall passasin i skirmen. "Det dr ett bra jobb jag har, kanske det
ldttaste pi SAK, men locken dr ju ocksi gjorda
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av ldttmetall. Vi gir efter mall och linjal och
f.Lr skava noga, s6"att det passar exakt. Jag har
varit hdr i 3 Lr och var tidigare byggnadsplitslagare."
Ansvaret att bide fore och efter svetsningen
rikta upp tamarna till skyddsskarmarnaharldmnats plitslagare Erik Mattsson, gammal och
sdkeri girden med 34 tjdnsteir.
"Tidigare hade jag tungt jobb pi turbinspiraler och sugror och restemycket pi montage, men
de sista 3 Lrenhar jaghaftldttare arbete.Skyddsskirmarna skall vara noga p3,millimetern. Nu
5r jag 52 FLrgammal, men arbetslusten saknas
inte."
I Plitslageriet trdffade vi ocksi Trollhittans
kanske mest bekante idrottsman, mellanviktsboxaren Olle Bengtsson,"Shoftebyn", innehavare av en mdngd amatormdsterskapoch nu
professionellsedan6 ir. Sin sista match i slutet
av augusti vann han vackert pi podng efter en
heroisk insats.
"Jaghar varit hdr i 18 ir och borjacleredan
nd,r jag var 74 Lr gammal som plitslagare. Det
ir ett bra jobb for en boxare attvara.plitslagare,
man hiller konditionen och blir inte stel i axlar
na. Nu har jag boxningen som hobby, man kan
inte leva pi proffsboxning. - Hdr dr bra gubbar, stadig personalkan man sdga,och jag trivs
bra. Lednin gen dr ocksi hygglig, som beviljar
ledighet, om jag behover trdna for nigra veckor
infor en viktig match."
En annan som bokstavligen "gir i ringen" ir
plitslagare Arne lohansson, som riktade upp
ovre titningsringar till basplattan, ocksi ett
mycket noga arbete.
"Det ir allt bittre jobb pi krigsmateriel?inpi
civiljobb, bdttre ackord, men noggrannare.
Ringen hdr bockas (valsas), riktas, svetsasoch
svarvas,innan den svetsasfast pi plattan. Ndr
det hir jobbet dr kIart, skall jag borja pi lokhjul
igen."
Hylsrdnnorna dr en karakteristisk detalj pi
automatkanonerna.
Plitslagare T orstenAugustsson och hantlangare Roland Fdrdig holl bl. a. pi
/
med dylika. Herr Augustssonberdttar:
"Vi har jobbat kompis 4 Lr pL hylsrinnorna.
Det dr ett bra jobb. Jag har nog gjort 800-900
rdnnor minst, bide pi den gamla och nu pi den
nya 4O:an.Vi borjade li.ngt fore kriget. Jaghar
vait hd"ri 17 Lr nu. Innan jag kom pi krigsmateriel, var jag panninsdttarepi lok."
Tillskirningen och klippningen av alla plFLtdetaljerna kriver noggrannhet och fordrar sin

yrkesman. He:-r lohn lohansson dr "klippare"
och skiiter med hjiilp av nlgra man 3 av s^xarna
i Plitslageriet, bl. a. en "Pulimax".
"Ja, vi klipper i alla 3 saxatna.I Pullmaxen
klipper vi intill 5 mm plit sh noga,att det knappast behovs nigon arbetsmin. Pi tunnare plit
kan vi nog klippa pi 1/romm ndr. Vi ritsar en
del ocksi, det beror pi vad arbetskortensdger.
Yi dr 3 man p& saxarn . I den stora saxen kan
det vara tungt ibland, om vi har 15 mm plit.
Tjockare plit miste skdrasmed gas."
Svetsningenav litimetall fordrar som bekant
tillforande av skyddsgas,argon, for att metallen
ej skall oxidera. Nohabs Plitslageri har dven en
hel del ldttmetallsvetsning,bl. a. pi ammunitionsstillen, som gors av aluminiumpiit. Herr
Grista Larsson dr argonsvetsaresedanett par ir
tillbaka, men har 28 tjdnsteir pi Nohab.
"Det ir klart, att det dr mera omtiligt att
svetsaldttmetall dnvanlig gassvetspi jdrn. Man
fir vara ldttare pi hand och forsiktigare med
lkgan, annars smilter bide pl&ten och elektroden. Vi i.r 2 man hdr, som jimt sysslar med
argonsvetsning."
Innan vi ldmnade Plitslageriet, talade vi
nl.gra ord med fijrman Sven Bjork, som bl. a.
nimnde, att "kanonjobben" fir riknas till de
medelsvira plitslageriarbetena,och att alla, som
syssladdrmed,'dr gamlaoch vana yrkesmdn.
Maskinverkstaden (Avd. 6o)
40:ansdetaljer, storre och mindre, finner man
i de flesta maskingrupperna. Ett stort antal maskinarbetare dr sysselsattaoch vi kan ddrfor
endast presentera nl,gra av alla dem som syssla
med denna del'av tillverkningen.
Pi lavettklykorna miste en hel del bearbetning, arborrning, frisning och hryling, utfijras
efter svetsningen, innan slutmonteringen kan
ske. Dessastora detaljer ar placeradei nhgra av
Nohabs storre maskiner.
Arborrare Eaald Hermansson, som rdknar
bortit 30 tjdnsteir pi foretaget,holl pi med arborrning av lavettklykans tapplager i sin maskin.
"Jagvat ftirut svarvare,men 6r nu arborrare,det
ir ganskalika yrken. De sista Lrenhar jag mest
sysslatmed kanondetaljer.Det dr inte sdrskilt
svira jobb, men fordrar stor noggrannhet,upp
liff 1/roomm. Det g3.rbra, eftersom man dr gammal och van vid maskinen."
I maskinenintill holl herr Karl Pauesoi med
arborrning av en lavettsida.

" 1920kom jag hit och var har hela 'rysstiden'
och har vait arborare hela tiden, bortit 3o hr
nu. Sista iren har ocksi jag haft mest kanonarbete, annars brukar jag kora kopplingsstdnger
till lok, bide el- och inglok, i en speciahnaskin."
Karusellsvarvare Stig Karlsson, som rdknar
L1,h i yrket, bearbetadeen basplattai sin stora
maskin.
"Vi svarvarplattorna i 3 tempon. Planet skall
vara mycket noga, kullagerpassning.Yi gfu 2skift i den hdr maskinen.- Pa fritiden dr det
mest fiske, vi Trollhdttebor har latt att komma
ut till kusten, men vi har ocksi tillging till bra
Litet motvilligt
fiskevatten ndra stan'."
(ovanligt for en sportfiskare) flr vi veta, att de
personligarekorden dr 8 kg for gddda och 4 kg
for torsk, inte si iila.
Lavettklykansbashyvlasi en stor maskin, som
skots av hyvlare Gunnar Wallman.
"Det dr lavettklykan, men ocksi andra detaljer jag brukar hyvla. En del detaljer hyvlas redan
innan svetsningen.Jag skoter 2 maskiner. Det
var 1-927som jag borjade hdr, och jag var med
bide pi ryssloken och pi turkbestdllningana.
Instruktor for frasarnapi avd. 80 var iagiT hr
och har ocksi sysslatmed annat maskinarbete,
si man kdnner till det mesta. Svirt iobb dr det
inte. En konst som man kan dr ju aldig tung att
6d.ra."
Av bearbetningenav kuggring^rna tog vi 3
tempon i 3 olika maskiner.Den forsta omgavsav
hiskliga gndllande toner. Det var karusellsvarvareEaert PatrikssonsNiles-karusell,ddr ringarna grovsvarvasinnan kuggfrdsningen.
"Det hdr liter vdl inte si llla - det dr rena
klarinettmusiken.Ringarna kommer seghdrdade
och grovsvarvadehit fri.n Bofors. Det dr ett
segt och hlrt material i dem. Jag svarvar ned
1 mm av ytan, sedanskall kuggarna grovfrdsas,
ringen vdrmebehandlasoch till sist fdrdigbear
betas. Jag kom till Nohab 1938 och har varit
Bildsidan:
AAe Stirenston riggar app en baskon i suetsfixturen. - Suetsare Allan Kartberg och Herbert Carlsson fiirdigsuetsar. Argonsaetsare Gdte Larsson har en shyddshjiilna med aisir,
likson en nzedeltida riddare, Pldtslagare Erik Mattsson
ilAtar ram ldr skl,ddsskdrnldr. - PlStslagTraeteranerna Otro
Dahlbom och Georg Fors arbeta pd en liknande ran. - Plfuslagare EriA lobanston riAtar liittmetalluckor. - Olle Bengtssox "Skofteby"
hfr.l.lerf ornen uppe rned sliiggning. - PlStslagare Arne lohansson "gdr ocksi i ringen", - Pldtslagare
Torsten Augustsson och Roland Fdrdig ilgga app en hflsriinna. - Jobn lohanston hlipper plLt i Pullmax-saxen. - En
bild aa plStslageriet, diir luckor ocb andra lar,ettdetaljer
tillaerAas.
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karusellsvarvarenistan hela tiden. Jobbetvanerar, det dr bide pi ont och gott. Men si dr det
ju overallt tror jag."
Finsvarvningen av den fardigffi"sta k.tggringen skoter bl. a. svarvare lobn Gadd i en
Kopings 77't svarv.
"Det dr inte mycket att sd,gaom jobbet. K,rggringarna dr inte sdrskilt svira jobb. Har man
varit i yrket i 4t Lr - jag kom till Nohab i juni
1)74, tycker man, att man kan klara det mesta.
Det hdr dr en bra maskin, jaghar svarvati stora
maskinerhela tiden och haft storre maskiner dn
denna."
Det tredje tempot pi kuggringen utfores av
borrare Per Olsdn, som borrade alla fastsdttningshil. Herr Ols6n var pL semesternir vi
soktehonom for en intervju.
Den nyvalde klubbordforandenTorkel Carlsson dr ocksi en av de svarvare,som arbetarmed
4o:ansdetaljer.Vid virt besokplansvarvadehan
en ki.pa av stilgjutgods. Han har varit i yrket i
25 fu och pi Nohab i 17. Nigra allmdnna fack'
liga lokala problem hann vi inte diskutera- det
kanskefir bli en senarehistoria. Herr Carlsson
uttryckte dock sin och sina kamratersstora tillfredsstdllelseirver de fila sommarlordagarna.
Betrdffande kanondetaljernandmnde han bl. a.
"Det ir kinkigt arbete, sniva toleranser och
stor noggrannhetmed godset, di spdnningarna
gir ut under det man bearbetardetaljen. Man
miste svarva absolut plana ytor, men i allmdnhet gir det bra."
Svarvare Tore Mi.nsson, vdstgote frin Lidkopingstrakten,med 713.r i yrket, ddrav de sista
4 pi Nohab, holl pi med inre svarvning av en
balanseringscylinder.
Tre tenrpoil pfr en Auggring: Karusellstaruare Euert Patridsson
ge4vvaTs
groastar?ar. lohx Gadd' finstaruar efter kugg'
hyulingen. - Borrare Per Olsin borrdr fastrAttningshSlen. Saartare Tore MSnsson saaraar insidan pd' en balanseringssudraare TorAel CarJsson,
Klabbordldrunden,
cflinder. suarual en Adpa. - I Oerlikonna:kinen Aan Lennart Mdusron
borra pi \ltooo mm.

"Svarven den dr dldre dn jag, men den duger
till det hdr arbetet.Jag svarvarcylindrarnabide
till4o:an och 57:an.Det dr noga med ytan,men
annarsinget vidare arbete."
Nohab dger 2 st. Oerlikon precisionsborrverk,
utomordentligt forndmliga och anvdndbara maskiner, som egentligen skulle behova en egen
utforligare beskrivning. Herr Lennart A[.attsson
skoter den ena.
"Det finns inget som man inte kan gdra i den
hdr maskinen, borrning, frdsning eller arborrning pi lirooomm nir. Det dr ocksi en mycket
fin verktygsuppsdttningvi har till varje maskin.
Vi kor dagtid i denna, men 2-skift i den andra,
storre Oerlikonmaskinen.Jaghade forut en vanlig borrmaskin,men skoter nu denna p6,2:a fuet
och har varit 2o ir pi. Nohab. Aren skenarfort
ivd,g. Hd"r ir ett omvdxlande och trevligt jobb,
men mycket noggrannare in vad ritsningen sdger. Vi har indikatorklockor pi tvi h&ll, si man
kan inte ljuga."
"Rormokeriet,"
"Rormokeriet" ar en ganska stor avdelning
pi Nohab, med yrkesskicklighetoch traditioner
neddrvda frin &nglokstiden.Som kanske framglrtt av reportagen i foregiende nr av B-pilen,
innehi.ller 40:an en mdngd ror, bojda i de mest
invecklade krokar och profiler, till det hydrauliska maskineriet.
En av rormontiirerna. Edain Hanssou, berdttar: "Vi dr 8-10 man, som jobbar med rorbockning hela tiden och 75-20 man pi avdelningen.
Det dr mycket lokjobb hdr ocksi..Kanonjobben
ar allt svirare, mera precisare,men jag tycker for
min del att arbetsglddjendr storre,ndr man sysslar med lok. Det drban stilror vi har, bra material, det bdstaman kan arbetamed."
Rengoring, provtryckning m. m. av rordetaljerna.d,ren omfattandeprocedur.Herrar Lennart
Fi)ssbergochTore Bohlin sysslarbl. a. med detta
arbete.Herr Fdssbergsdger:
"Vi gir igenom alla ror och kopplingar. Det
fir inte vara ett dammkorn i dem. Vi fir inte ens
vara forkylda hdr, for di kan de bli bakterier i
roren, si att de inte bli godkdnda.Yatje ror ghr
igenom 10 olika processer:forst avrostningoch
smorjning med kristallolja, sedan ett bad av
Arborrare

Karl Paaes bearbetar en lat,ettsid.a. -

Arborrarc
bearbetar tapplagren i en lauettAlyha. Kartr.sellsaarrare Stig Karlsson bar ex basplatta i ntasEinen. Hyrlare Gunnar IVallman hyalar undersidan at, en JauetthljAa.
Eaald Herrnansroil
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18 /o svavelsyrafor betning, sedanvattenskoljning, sodabadfor neutralisering,vattenbadigen,
rostskyddsolja,putsning,parkeriseringoch tryckprovning med olja med to-60 kg tryck. Till sist
sdtter vi pi hattar eller kapsyler av aluminium,
si att ingen smuts skall komma i roren. Bohlin
och jag jobbar ilag;'
Hyllorna i denna avdelning var ocksi. fyllda
av rorkrokar, som sl sminingom skulle skickas
ut till de olika montageavdelningarna.

Rijrntokeriet: Tore Boblin och Lennart Fiissberg proua 16rkopplingar n2. nt. - Edain Hansson bocLar kabelrtr i lixtnr.
- Miingder au rdrLrt)Aar aa alla d.e sorter
fyller lagerbyllorna.

splinesfrdsning hdr. Arbetet fordrar kolossal
noggrannhet.Jag trivs nog bdstmed kanonkugghjul, men vi kor ocksi lok- och dieselkugghjul
hir. Vi kan kora kugghjul i alla storlekar frLn
10 till400 mm diameter."
En Maag kugghyvel, avseddfor storre kugghjul, har en hogtidligt nickandeging. Kuggfrdsarc Hartuig lohansson, som skijter maskinen,
Kuggb julsuerAstaden.
kan berdtta: "Det dr en rdtt ny maskin det hdr,
bara 1 ir gammal. Jaghar vait har i 22 hr och
Kugghjul av alla de slag och storlekar ingl"r
sysslatmed kuggfrdsning i 18 ir. Det 5r ett rdtt
ocksi som mycket viktiga element i hojd- och
si bra jobb, litet invecklat kanske, innan man
sidriktmaskinerier,vaxlar m. m. Nohab har en
kommer in ordentligt i alla konstruktioner och
forndmlig maskinpark for kugghjulstillverkning
och en lika forndmligt utrustad avsyningsavdel- typer. Vi gor sndckhjul,kedjehjul och alla mojIiga andra sorters kugghjul har. Bra maskiner
ning.
har vi ocks6.."
Herr Helge Carlssonskoternu 5 maskineroch
Varje kugghjul undergir en ytterst noggrann
f6.r betalt efter ett ackordsystemmed /o pi de
kontroll, innan det ffu Iamna avdelningen.Matolika maskinerna.
ningen uifores bl. a. i speciellaapparater,som
"Jag har varit pL Nohab i 19 at, dr gammal
pi kontrollremsor, i diagram, registrerar alla
frdsare, men har nu sysslat med kugghjul de
awikelser i mitt pi 1/roo
mm. Kugghjulsavsynare
sista 16 iren. Vi har finamaskiner hdr, den bdsta
Olle Ekstronx, som tidigare varit svarvarc i ca
lr en Heidenreich & Harbecks kuggfrds, helautomatisk.Man stdller in maskinen och sdtter
Kugghjul:tillrcrkning:
Helge Carlsson aid en au de j ntain kugghjulsdmnetoch sedankor den fd.rdigt i
shiner han sk6ter. - Hartaig lohnsson aid en Maag kuggen matning. Vi har ocksi en sdrskildmaskin for
hyael. - Olof Ehsu'6n drrlndr kugghjulet i en specialmashin,
,/,ifis:.,:1/i1l

S&,

il

+" *:
{

u',

.F.n*
*;oi
q"4
"al

+,

l{

e:

20 fu pL Nohab och nu avsynatkugghjul i 2 Lr,
ndmnerbl. a.:
"Vi dr 5 man hrir, av vilka 3 mdter kanon-och
2 dieselkugghjul.Det dr mest smihjul vi mdter
i apparaterna.Pi de storre hjulen tar vi ba-ra
vissa kontrollingrepp. Yi tar diagrarn ph alla
kanonhjul, och hjulen miste vara ratt pi. 3/roo
mm ndr. Det dr toleransen.Vi sysslarbara med
fina mitt hzir.Kuggfrasarna arbra pojkar, si vi
har sdllan nlgra feI att notera."
Elektriska verkstaden
Nohab har iven fitt tillverkningen av diverse
kablar och ledningsknippenpi sin lott. Denna
tillverkning sker i elektriskaverkstaden,ddr ett
storre rum iordningstdllts for dndamilet, och
Uppliiggningen av
dir 6-8 damerdr sysselsatta.
alla tridar och ledningar, Iindning och hopsyning av tridknippena, pitrddning av isolerslang,
fastlodning av alla smi hylsor m. fl. detaljer dr
ett verkligt petarbete, som utomordentligt vdl
lampar sig for kvinnliga hinder.
Uppliiggningen av de olika ledningskniPPena
sker pi "spikbrdden" eller triddragnrngsschemor, ddr alla kopplingar numrerats och mittsatts.Det finns ett stort antal dylika spikbrdden,
ett for varje specielltledningsknippeelier kabeldnda.
Froknarna Kerstin lohansson och Anna-Lisa
Loof arbetadebida pi en stor spikbrida, som
monteratsupp pa eit ritbord, ddr de snoddeden
plastisoleradeledningstriden fram och tiilbaka
mellan alla spikar. Froken Johanssonberittade:
"De smi spikbrddenald.ggervi pl ett bord och
dr ensammaom, de storre fir vi stilla upp, och
dd,rdr vi ibland tvi som arbetar. Men oftast dr
vi ensamma pE"varie knippe. Ndr vi lagt upp
stammen, fhr vi binda eller sy ihop den med
stark linnetrid, sedan sdtter vi nummer eller
annanmdrkning p6.va\e triddnde och kontrollerar med signalklocka,att alla numren sitter rdtt.

Friihnarrza Kerstin Johatttsott
och Anna-Lita LdDf aid stor
spiAbriid.a(tabld) . - Fru Sonla
Saetzsin gbr i ordning en sliiPringsdon. - Friiken Inga-Lill
Gasrtwsson u'iir pfr. isoleringsslang. - Fil)ken Signe Karlsson ldd.er kabel. -

Frdhen

Britt Torstensson liigger upp
ett ledning:knippe.

For det mesta brukar jag loda kopplingar. Jag
borjade i mars 7952 ochhar nu jobbat har i 3 ir.
Det dr ett ganska roligt arbete, inte si svirt."
Froken Lddf sysslarocksi mest med ledningsknippen: "Det tar inte si ling tid att ldra. Jag
var tidigare i affd,r, men hdr d.r allt bdttre och
trevligare."
Hur det gir till att loda alla trhdar i rdtta ror
och hylsor i en 27-ledare kabel kunde froken
Signe Karlsson visa. Aven hon har varit hdr
sedan 79)3 och tyckte att arbetet inte var si
svirt. I kabelns andra dnde trddde froken IngaLill Gustaussonisolerandeplastslangpi alla de
27 ledarna.
"Vi har talkpulver i rirren for att det skall gi
lattare att trada pi dem. Sedan skall vi sy upP
alla trhdar pi en brdda och gora iordning for
kopplingen i lidan pi pjdsen."
Froken Britt Torstensson holi pi att ldgga
upp ett ledningsknippe och placeradevita och
gula mirklappar med nummer pi de olika kontaktledningarna.
Vissa elektriska kablar kommer halvfd"rdiga
till Nohab, och di fFtr nlgon av damerna gora
fd,rdig kopplingarna efter schema. Fru Sonia
Saensdnarbetademed alla ledningarnai en sldpringsdon, gillrade upp triddndarna p6"spikbrdda och numrerademed vita nummer.
"De gula numren sitter redan pi, ndr vi fir
kabeln, de vita skall jag sdtta pi, sedanjag lagt
upp och sytt kabeln och skalat av trhdana. Jag
kontrollerar ocksi med en klocka (summer) att
alla numren stimmer. Det fir inte bli fel, eller
kan inte garnabli fel. Sedanlindar jag om hela
kabeln med svart bomullsband for att det skall
g3.ld'ttare att trd. in i stilroret pi kanonen. Det
dr ett ganska enformigt arbete mhnga gl'nger.
Jag dr rildst pi avdelningen och har varit hdr
i 4 hr."
Det kanske till sist bor ndmnas,att "damavdelningen" p6. elektriska verkstaden i nigon
lnteriiir

lrdn elektriska aerkstaden, diir alla ledningsAnippen
n?ontreraJ,

Mid.dagsrasten
riicker t. o. m. till fdr en solstundifu flickorna
pfr eI eAti ska rerkstaden.

min dr forbjudet omride, i varje fall for henar,
som ej ha nigot angeldgnaredrende, och att det
var en viss ynnestsom beviljadesoss,ndr vi fick
komma in.
I ett annat rum pi elektriska verkstaden arbet^
nigra montorer med kopplingslidor m. m. Dem
fir vi mota i ndsta reportage,tillsammansmed
ovriga elmontorer ute i avd. 79 B.
*

Sernester pifl Bruket
Ugnarna stod kalla och nedblista, hamrarna tysta,
maskinernastilla under den soliga semestern1955,
men trots detta ridde en febril verksamhetdver hela
bruksomridet. Byggnads-och reparationslagenvar i
full verksamhet.Fotograf Tillman gjorde en dag en
liten rundvandring och kom hem med de bilder, som
synspi motst&ende
sida.
lngen interi)r aa "Vita hattet" utan Boforssmed.jani ny sAi't'icA ny planAbenande ttit kalAmd]ning. ValsaerLsbron
liggning och tar diirf|r austdngd 16r trafih. - Trappan uid
Cenn'afii)rrfidet reparerades och tuingade ocksi till omiigar,
- Prahtisk aerdtltgsplanering: ingenjdr Bjdrn Fornander ocb
Ake Hdgberg kontrollerade att alla bejard.ynsdtnnenfanns. lngen bild. fr,in en bombhcirjad fabriA, utan proartdngsaerAstaden, VK 24, son 'ldrscigs nzed brand.sdAert Siporextak. Kanalen 'frant. till Hyttan tdntdes 't'dr reparation at, lucAor
m. tn. Friisare Sc,enMagnusson tyckte,, att solbyxor uar
lagom hliidsel i tdrmeb|ljan. Han oclt hans Aatntater, Sittert
Andersson och Rune Karlsson, ulgjord.e 1/4au FiiltterAstad.ens
totala arbetsstyrha. Viigbanan ntellan broarna aid Bj6rAborn fbrsfrgs nted ny kdrbana aa asfalt. - Rirningen 4a uppfordringsbanorna till Hyttan-ech Rostugnen bar nyst bdrjat.
12-totrs ljusbrt.gsugneni StfrJterAet torAds at efter omtnurninpen.
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MAGNDSIUM UR HAVSVATTDN
Au Bergsingenjdr
JARL

AKERLUND,

For de flesta av B-pilens ldsare ir det sdkert
bekant, att \Tedaverken sysslarbl. a. med magnesium. Yad alla kanskeinte vet, at, att denna
littaste av konstruktionsmetaller specifik
vikt 1,74, vilket dr ungefdr en fjirdedel av motsvarandevdrde for stil - numera utvinnes ur
havsvatten. "Numera" innebdr inte, att det dr
en dagsfdrsk nyhet, som nu publiceras.En anlnggning for ekonomisk utvinning av magnesium
ur havsvattenir sedan I94I l bruk i USA, ndrmare bestdmt Freeport vid Mexikanska Golfen.
For ett Dar tre ir sedan boriade man d,veni
Norge ried motsvarande pro..rr. Det norska
foretagetheter Norsk Hydro och anldggningarna
ligger p3, Heraya, en halvo i Skagerackca 10
mil sydsydvdstfrin Oslo.
\Tedaverken har helt nyligen fitt de forsta
leveransernaav magnesiumfrin USA och Norge
och blir silunda nu medlem av den kedja av tillverkare och gjuterier, som forvandlar havets
sdlta till vdrdefullt magnesiumgods.Detta var
den nyhet, som gav impulsen till forfattaren att
berdtta for B-pilensldsareom hur dennaprocess
gir till.
Formodlingen stdller sig mingen den ffi.gan:
"Kan det verkligen lona sig att ta vara pi den
lilla mdngd magnesium, som finns i havsvattnet?" Frigan dt bedttigad. Halten av magnesium ir pi intet sdit imponerande __ futtiga
O,I3 % forefaller inte uppmuntrande vid en
forsta anblick. Sdtter man sig ner och raknar,
kommer man underfund med att en kubikmeter
innehiller 1,3 kg magnesiumoch en kubikkilometer 1,3 miljoner ton! Med nuvarandevdrldsSchematisk bild aa Dow's

magnesiutnfranzstdllning

t'atten enligt en ntodell aa en labriA i Texas.

ur hap.r-

Wedauerken

produktion per ir av 100-150.000 ton magnesium ricker siledes en kubikkilometer havsvatten
ca IO 3.r. Aven om konsumtionen kommer att
stiga m6.ngdubbelt, dr magnesiumforsorjningen
i vddden sikrad for ooverskidlig tid framit. Vid
en utvinning av 100 miljoner tonfhr kommer
det att droja 1 miljon ir, innan halten har sjunkit
en hundradelsprocent, d. v. s. tilL o,l2 %
Det finns siledes tillrdckliga mdngder av
magnesium,men man kan foftf.arande fr6.ga sig,
om det kan lona sig att ta ut dessa0,1.3/o. Det
dr dock 99,87 % som miste passera delar av
processenutan att bli till nigon nytta, och som
silunda borde belastadet slutliga priset pi metallen i alltfor hog grad for att gora det konkurrenskraftigt. Det gir emellertid, och en av
de huvudsakliga anledningarna hdrtill dr, att
transporten av rlmaterialet och de flesta av de
under processenforddlade produkterna kan ske
i ror med hjiilp av pumpar. Dessutomdr processen relativt enkel och fordrar inga invecklade
anordningar for anrikning av metallen.
Principschematvisar hur framstdllningen gir
till. De bida rimaterialen havsvatten,innehillande 0,5 /o magnesiumklorid, och sldckt kalk
(Ca/OH/r) blandasi en stor tank, varvid magnesium utfdlles i form av magnesiumhydroxid.
Kalken fi.r man vid den amerikanska anId,gg.
Haasaattenintag oid. magnesiumfabriken aid. Freeport i Texas.

fuincipscbena aisande Pro'
cesten fdr frarnstiillning art
magnesiunzu bausaatlen,

Cc,CO3

I SolLsgre
f ittverl^".

Kcrlcinerirr<1
5tt,ckning
CoCOt*6

(o"'

2

iltrer'ing

Konc.tbsrr.

M9!t.

Vo[[enFri
MgCl'.

Ostronskal(sndcAskal),son
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MagnesiumhydMtrldmrnet t'ilneras i dessa'lilter.

ningen ocksi ur havet. Det finns i ndrheten
ofantliga mdngder sndckskal,som brinnes till
kalk (CaO) i en ugn. Slickningen (CaO * HrO
Ca/OH/r) iger rum i en sdrskildtank. I Norge
tar man den sldckta kalken ur dolomit, som
innehiller kalcium och magnesiumi form av ett
dubbelkarbonat (CaCO. MgCOr). Eftersom
den i dolomiten ingiende magnesiummetallen
foljer med i processen,innehi"ller slutprodukten
i den norsktillverkademetallen magnesiumfrin
sivil land som vatten. Den utfdllda magnesiumhydroxiden gives tillfdlle att avsdtta sig i speciella tankar och koncentrerassedanytterligare
genom filtrering. Vid en tillsats av saltsyra
(HCl) upploseshydroxiden och magnesiumgir
vidare i processeni form av magnesiumklorid
(MgC1r). Losningenindunstasoch torkas och
den vattenfria kloriden gir till smdltelektrolys,
som iir den sista delprocessenvid magnesiumframstillningen.
Vid elektrolysenerhilles magnesiumvid den
negativa elektroden - katoden - och klorgas
Exteridr au byggnaden l6r n.agnesiatneleAtrolysdrerna,i ailAa
ntagnetiutnnetallen -frarnstiille.rt'rfr,nnagnesiank/orid.

Gjutnin g aa ntagnesianlackor.

vid den positiva - anoden. Eftersom metallen
har lagre specifik vikt dn elektrolyten, stiger den
till ytan och uppsamlasi sdrskilda fickor, varifr&n den pumpasdirekt over till legeringsugnar
eller uppgjutes i tackor. Klorgasen stiger likaledes till ytan och transporterasdirifrin i en
r6rledning till framstdllning av ny saltsyra.Kloren cirkulerar silunda i framstdllningsprocessen.
Forbrukningenav elektrisk energi vid elektrolysen uppglr till ca 18 kilowattimmar per kg
magnesium. Detta innebar, att man rniste ha
tillging till billig elektrisk kraft for att gora
framstdllningen ekonomisk.For norrmdnnen eir
forhillandena ur denna synpunkt givetvis mycket forminliga liksom dven det faktum, att tillgingen pi friskt havsvattendr riklig.
Vad dr nu anledningentill att vi inte framstilla nigon magnesiumi virt land? Vi ha ju
tillging till sivdl havsvattenoch dolomit som
billig elektrisk kraft. Konsumtionen inom landet ir emellertid s6,Ihg, att produktionen frin
ett sidant verk till storsta delen skulle vara
nodvindig att exportera, och vi skulle komma
i sammasituation som norrmdnnen.De ha emellertid korta transDorterav el-kraft och silunda
billigare sidan, ,rilk"t got, att svenskarnaunder
nuvarandeforhillanden inte skulle kunna kon(Forts.pd sid. 30.)
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Nya traverser i Tidaholms'
verkens rnontagehall
Under semesterni ir togos de gamla traverserna i moniagehallen ned och nya, moderna,
sidana lyftes upp pi de nylagda rdlsbanorna.
Ddrmed har ett sedan itskilliga FLr nirt
onskemil fitt en losning, som tillfredsstdller
alla. Inte nog med att den elektriskautrustningen
sedanldnge varit utdomd och fitt anvindas pi
dispens, dven den mekaniska delen har varit i
diligt skick, vilket fororsakat talrika driftsavbrott och reparationer.
Under hela forsta halviret ha forarbetena
pigitt, silunda har t. ex. alla pelarna i vd.ggarna, en efter en, huggits bort och nya gjutits i
kraftigt armeradbetong.
De nya traverserna ha samma dimensioner
som de gamla,d. v. s. 12 meters spdnnviddoch
5 tons lyftkraft, men ikhastighet och hisshastighet har kunnat okas och mikrolyft ingir i utrustningen. Vdl skyddadebryggor mojliggor riskfri
tillsyn, icke blott av maskineriet utan iven av
andra arbeten i taket, t. ex. underhill av belysningen utan stillningsbygge, som hittills alltid
varit nodvdndigt.
Sjdlva bytet skeddemed hjnlp av en mast och
ett luftdrivet spel och gick ph 45 minuter per
travers. Uppriggandet av masten var ddremot
Traaersenp,i ui;g app.'$?'. \Tredenberg foto.
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Lastbilen, som striickle den ena taljan. W. \Tredenberg foto.

mera tidsodande.Bl. a. miste, for stagtaljornas
forankring, tvi fullastadejdrnvdgsvagnruanvandas. Taliorna miste dragasut genom fijnstren
och strdckningenav talforna vid mastensresning
skeddemedelsten lastbil i den ena och en traktor
i den andra.
Forarbetenavoro planlagda vecka for vecka
och voro fd"rdigasista arbetsdagenfore semestern. Tyvdrr visadedet sig, att en dndpelare,som
ansettsej behovabytas,dock var i si diligt skick
att dven den fir gjutas ny. Rdlsbyteoch uppriktning samt upplyftning var planlagt timme for
timme och stimde si vdl, att pi formiddagen
forsta arbetsdagenefter semesternendast iterstod justering av ikbromsen pi den ena traversen,vilken envisatsmed att inte vilja funktionera
till belitenhet.
Detta bide tunga och besvirliga arbeteutfordes helt av eget folk. Malcus, som levererat
utrustningen, hade endast en montageledare
med. Semesternhar ju varit den varmastei mannaminne,och en stor del av arbetetskeddedirfor
nattetid. Ingenjor Lundvik och hans mannar dro
vdrda en verklig eloge for ett flott och vdl genomfort arbete utan ens ett tillbud tiil olvcka
eller haveri.
Prs
Ldpoagnen bantera.r nted gaffeltruch, lard aa ingenjdr Land
uik. W. lVredenbere foto.
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Sista arbetsdagen
Med. shilaand.eben
std.r Du frfr.gande
ornsluten aa md.ngapar dgon
kring din grd. gestalt.
H iinderna soru magnetiskt
snrekt maskineri halasekel
fladdrar som ll)rhaingar
liin gs rocLensunderkant,

.gJc[euooeu
Ycr-50 u'shrtot
}intjonit/

Audelnin gsch efen t achar
fdr ld.ng plihttrogen arbetsdag,
blombuhettenhelar hknderna
ntedan hlubbordfdranden stror en bi)dd
du rosor pi. kamratskapetsgranit.
Du famnar blomman, A,ristallaasen
med pengar och inskription
och hrjr leueropensud.goreka.
Hakan signalerar
till sistkontmer orden
sprdda aa hjiirtats uiirme
Tack, . . tack kamrater, . .
tackallesamrnans...
och runt hos kedjan
piranter
aa pensionkrsas
i
glittrar ni.got 6gonuri.n.
Nils Sdd.erholnt

K. J. Booh
Bofors

loban Forsberg
Bofors

Herrnan Glstafsson
Nohab

Othar Hult
Bofors

Magnesium . . . (Forts.
-frinsid.28.)
kurrera. Vi f6. alltsi dven i fortsdttningenrdkna
med att kopa vir metall utifrin.
Det kan i detta sammanhan
I vara.all anledning att erinra om att \Wedaverkensgrundare,
civilingenjor \7. Dan Betgman, under iren
7916-1922 framstdllde magnesiumi Trollh2ittan. Rimaterialet, magnesiumklorid, som han
kiipte frin utlandet, torkadesoch elektrolyserades.Det fanns emellertid ej avsdttninginom landet for all den metall han framstdllde.
Ar 7919 startade han \7. Dan Bergmans
Ldttmetallgjuteri i Sodertilje och forbrukadedir
en del av magnesiummetallengenom att tillverka magnesiumhaltiga aluminiumlegeringar.
Gjutning av magnesiumlegeringartog han upp
pi sitt program ett tiotal ir senare,di han tecknade licenskontraktmed I. G. Farbenindustriei
Bitterfeld, Tyskland.
Till detta dmne och denna del av Wedaverkens verksamhet hopp as forf.attaren fi iterkomma vid ett senaretillfnile.

1.. E. ITdkansron
Bofors

Karl fernberg
Bofors

Erik Jobansson
Bofort

K. H. lohansson
Bofort
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ffllz

KdflJsolz

Bofors

Konrad Karlsson
Bo-fors

Book, Karl loban, f'6dd 22 juli 1888, pensionerad
22 juli 1955. Anstiilldesi januari 1904 som grovarbetare p& Byggnadsavdelningeni Bofors men flyttade
redan samma Er till Kanonverkstaden. ddr han blev
frisare. Slutade i augusti l9t2 och iterkom i mars
1913 till samma avdelning och yrke. De sqnaste8ren,
frin oktober 1952, var han frdsare pi Kugghjulsverkstaden.Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation f6t 42 tid,nstelr och L954 stora medalien fiir
)0 tidnste&r.Riknade slledes ca 51 tidnsteir nlr han
avgick.
Forsberg,lohan Reinhold, fddd 30 maj 1888, pensionerad 27 maj 1955. Anst2illdesi juli 1903 som
murare p& Byggnadsavdelningeni Bofors, vilken plats
han slutadei april L9L4. Tiden juli L9L7-mars L92o
arbetadehan pi Nobelkrut, lterkom i april 1920 som
murare i Bofors och innehade detta yrke tills han
slutade med pension efter ca 47 tj'dnstefu.Vid jubileet
1946 erh6ll han medalj och gratifikation fdr 38
tjinsteir.
Guslaasson,Guttaf Herman, fitdd 12 mars 1893,
pensionerad5 juni 1955. Anst2illdesfu r9l2 pi Montageverkstaden,
avd. 61, vid Nydqvist & Holm i Trollhittan, vailfrln han senare6verflyttade till Parkeriseringsavdelningen,ddr han arbetat som filare. Vid
Nohabs lO0-irsjubileum erhtjll han medalj och gratifikation f'& 35 tjdnsteir och rlknade s&ledesca 43
tjdnste&rnlr han avgick.
Hult, Frant Oshar, fddd 11 aug. 1888, pensionerad
1 sept. 1955. Anstdlldesi juni 1.9o2vid Bofors i Valsverket, dir han arbetadetill juni 1913. Tiden november 1913-maj L9l8 var han anstdlldvid Nobelkrut.
Aterkom i februari 1925 tlllYalsverket, ddr han blev
reparatdr och frin februari L949 till sin avg&ngvarit
reparationsbas.Han rdknade 46 tidnstefu ndr han slutaie och erhdll vid jubileet I)46 medalj och gratifikation f6r 37 tjdnstelr.
HLkanston,Fredrik Efraim, fitdd 15 juli ts88, pensioneradI aug. 1955. Anstiilldesi juli 1915 som filare
i Kanonverkstadeni Bofors och hade denna sysslatill
1951, d3,han blev avsynarefdr sammaverkstads avsynareavdelning.Vid jubileet erhtill han medalj och
gratifikation fdr 30 tj?insteflroch rdknadesilunda ca
34 fu i bolagetstjinst, nir han slutade.
lernberg, Karl loban, fddd 21 juni 1888, pensionei februari 191i vid Stilrad r juli 1955. Anst?illdes
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Olga Kailsson
Bofors

Axel Kling
Bofors

gjuteriet i Bofors som handformareoch gjutare och
innehadedetta yrke i hela sin anstdllningstid,ca 44
&r. Erhiill medalj och gratifikation fd,r 35 tjiinstelr vid
jubileet 1.946. Tillh6rde i m6nga ir ledningen f6,r
gjutarnasavdelningi Bofors.
lohanssott,Erik Samuel,f6dd 2 augusti L888, pensionerad9 juli 1954. Arbetadefcirstagingen i Bofors
i Stnlverketianuari 19l4-december l9l7 samt i St&li
gjuteriet juli l9lS-december 1919. Ateranst?illdes
mars L93) som kijrare i Hushillsvedgirden och arbetade de sista &ren fr8'n L946 som stddare i Plltverkstaden.Erhdll medalj och gratifikation fijr 25 tj[nste-

tu 1954.
lohansson,Karl Henning, fddd 22 maj 1891, pensionerad 1 febr. 1955. Arbetade frin juni 1933 till
augusti L947 som krutbruksarbetare vid Nobelkrut.
Anstdlldes i maj 1949 i Stilgjuteriet vid Bofors som
hantlangare, blev brandvakt i november 1949 och i
oktober 1950 krankopplarepi Transportavd.De sista
&ren frln november I95I vat han stldare i Kanonverkstaden.
Karlston, Fritz Edaard, fddd 10 juni 1888, pensionerad30 juni 195). Anst[lldes i januari 191]- som
valsverksarbetarei Bofors och tiverflyttade i januari
1918 frin Valsverket till Kanonverkstaden,ddr han
ftjrst var truckfdrare och frin mars 1947 parkeriserare.
Erhdll vid jubileet L946 medalj och gratifikation fijr
35 tjiinste&roch rdknades&ledes44 fu i bolagetstjdnst
nlr han avgick.
Karlsson,lohan Konrad, fddd 25 dec. 1889, pensionerad1 mars 1955. Arbetadefd,rstaglngen augusti
I9l3-jt:1t
1923 som reparatdr i Kanonverkstaden i
Bofors. Aterkom i sammayrke i jan. 1929 pe,Fiiltverkstaden och tillh<irde denna avdelning tills han avgick
med fdrtidspension efter ca 37 &r i bolagets tjlinst.
Erhdll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fijr
28 tj[nste&r.
Karlston, Olga Karolina, fddd LL augusti 1895,
slutat med pension 31 december1954. Fru Kadsson
har alltsedanhon anstdlldesi iuni 1934 arbetat som
stdderskaoch avgicki fiirtid pi grund av sjukdom.
Kling, Axel Leander,fodd 27 juni 1888, pensionerad r juli 1955.B'6rjaderedanI maj l9O2 som springpojke p& Bofors kontor,dverflyttade L9O4till Kanonverkstaden,ddr han blev svarvareoch arbetadetill

Castau Larsson
Bofors

G. A. Liwend.ahl
Bofors

L. E. Persson
Bofors

EduardSiitrer
Bolors

reparatcir.Denna sysslainnehadehan tills han avgick
med pension.Erhcjll medalj och gratifikation for 25
tjanstehr 7954.

K. L Zetterquist
Bofors

!. A. Aberg
Bofors

augusti 1920. Aterkon-ri juni 1927 ttll sammaavdelning och yrke och blev L935 avsynarep3' Kanonverkstaderisavsyningsavdelning.
Rlknade vid sin avglng
46 tjd"nstefuoch erhcill vid jubileet 7946 medalj och
gratifikation f& 37 tjdnstelr.
Larsson,GustaaAlbert, fddd 12 juni 1888, pensionerad 8 juli 1955.Anstdlldesi Bofors i juni 1902 som
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen
och civerflyttade
i november 1938 till PlS.tverkstaden
som verktygsskdtare. Denna sysslainnehadehan tills han slutadeefter
ca. )2 hr i bolagetstjiinst. Erhiill vid jubileet L946
medalj och gratifikation frir 44 tjdnstefuoch 1953 stora
medaljen.
Liuenclahl, GustauAdolf , fddd 3 juni i888, pensionerad ) j:uni 1955. Anstilldes vid Bofors i mars
1918 som eldareoch stddarei Stilverket.Hdr arbetade
lran hela sin anstdllningstid,ca 37 ?Lr,frln 1948 som
transportarbetare.
Vid jubileet erhdll han medalj och
gratifikation fdr 28 tjdnsteir.
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Persson,Ladu)g Emanuel,fddd 20 juli 1888, peni
sionerad9 j:ulri7955. Arbetade i Smidesverkstaden
Bofors aprll 7899-1901, och i Valsverkettill april
1902. Aterkom 1905 till Smedjanoch var frin 1908
ttll 7919 hantlangarei Plitverkstaden.Ateranstilldes
i oktober 1935 som plitslagare och innehadedenna
sysslatills han slutadeefter ca 39 t.jlnsteir. Erhiill vid
jubileet 7946 medaljoch gratifikation fijr 30 tjlnste8.r.
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SiiAer,Erik Eduard, foid 26 dec. 1885, pensionerad
1 aug. 1955.Anstilldes i maj L929 pi Byggnadsavdelningen i Bofors som grovarbetare,varefter han 6versom hydraulisk
flyttade till Reparationsavdelningen
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Zetterquist,Karl Isidor, f6dd 23 juli 1S90,pensionerad 1 atg. 1955. Arbetade frin februari L9L3 tLlL
i Valsverket
oktober 1918 som valsareoch valsmdstare
i Bofors. Aterkom som valsmdstarei juli 1923, utndmndes i augusti L927 tlll fdrman i Valsverket och
blev i januari 1940 verkmdstare.Frin januari 1949 till
sin avging var han planerare pi Planeringsavdelningen. Riknade 42 tjdnstehr ndr han slutade och erhrill vid jubileet L)46 medalj och gratifikation for 33
tj dnsteir.
Oberg, lohan Araid, fddd 30 juni 1888, pensionera-d30 jr;.ni 1,955.Anstilldes vid Bofors i juni 1934
som linssplitsarepe Transportavdelningenoch kom
derifrin i mars L946 till Sadelmakeriet.
*

Storiinasernester
o

fiir Bofors,

aa

pensronarerna
Storijn hade storfrimmande i slutet av augusti,di
bolagetenligt gammal god tradition bjudit in alla boforspensiondrerpi en veckassemestervistelse.
Stordn
har fdr dvrigt haft en rekordsdsongiLr,med strilande
vdder och friska och belitna sommarglster.En dag i
bilade fotograf Tillman ned till
pensiondrsveckan
Stordn (ja bara till Otterbdckenshamn ftirst&s) tillsammansmed fotograf Pontus Andersson.Resultatet
av herrarnasbestjkkan sespe motsteendesida.
Vi ser pi bilderna frin dverstt. v. till nederstt. h.
Sex ueteraner uiintande pfr ntatsignalen utanl6r reslaurangen,
fr. u. Th. Olsson, Axel Nilsson, Emil Bl1,berg,Axel Ek, Karl
Bachrnan och E. E. LeAberg. - Eltermiddagskalt'et smahade
bra. - K. G. Nornholm och Karl Stdblberg lLter maten sig
ilil smaka. - Far ocb son, bfrda pensioniirer pd Stordn, torde
lara ett unikt santmantrriffande. Karl lernberg med pappa
Anton, 94 frr, rnen still going rtrong. - Karl BacAntan iiter
nrorgongrdten (?) med. god. aptit. - Bidrkborns Datnklubb
passadepfi.att gdra ett besdh'fdr att hiilsa p3'f6rdldw o. d. EriA Erikston och Eaald lohansson ha tagit sig en tdr (kafle).
- Henning IViAander f1rni)jde sina uiinner och kamrater med
tnusih,. - Karlshoga Rddakor:kfrr ordnade i 3r ett fdrbandsram. Frijhen Ella Saensson Alarar hiir ett mindre olyck:fall. Ungd.omen ravr: rutschbanax i pla.skdan?tnen tlar ett orntycAt nbje.
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G6ran Berg
Bofors

K. l. Pett.ertson
N obelkrut

G. E. EriAs:on
Bo'fors

l. R. Tdrnqai:t
Bofors

K. I. Eriksson
Bofors

Gastau Carls.ron
Bofots

Iaan Westland
Bofors

AstenlViAstrbnt
Asten
lYiLstrbnt
Bofors
Bofors

Berg, Gdran Alfred, fddd 30 okt. 189j, drid 7 juni
1955. Arbetadei Bofors mars 191l-iuni 1913 som
hantlangarei Smidesverkstaden
och jan. 191S-juni
7922 som verkstadsarbetare.
Ateranstdlldesi seot.
1924 som filare p& Verktygsavdelningen
och innehade
dennasysslatill sin bortging.
EriLtson, GustauEugen, f6dd 5 nov. 1898, dod 27
juni 1955. Anstdlldesi aug. I)L3 som kdrnmakarei
St&lgjuterieti Bofors. Overflyttade i juni 1pl8 till
Renserietsom smed och kom 1942 tlll Transportavd.
dd.rhan var transportarbetare
och kranfrirare.Reknade
vid sin bortg&ng 42 tjd.nsteFLr
och erhdll vid jrrSil66i
t946 medalj och gratifikation fcir 33 tjdnsteir.
Erikssott,Karl laar, fddd 9 okt. 1896, dcid 1 iuni
1955. Anstiilldes i dec. 1933 som grovarbetarepi
Byggnadsavdelningen
i Bofors och civerflyttadei nov.
l9)2 som stddarei Pansarplitverkstaden.

fors, varifrin han i september1949 riverflyttadetill
Projektilverkstadensom granatsvarvare.De senaste
iren var han diversearbetare
pi sammaavdelning.
Petterssort,Karl lohan, fddd 21 april 1903, dcid
8 juli 1955.Anstdlldes1928 p3,Blylcidarverkstaden
vid
Nobelkrut, civerflyttadeL936 till Ammunitionsavdelningen, ddr han frimst arbetadepi Papphylsfabriken
och tillhdrde denna avdelning till sin bortging. De
sistairen var han svirt sjuk. Erhtjll medalj och gratifikation {& 25 tj'anstefut9)3.
Tt)rnqu)st,loban Roberl, fddd 27 sept. 1888, ddd
12 jtm 1955.AnstZilldes
i juli 1920somhjdlpsmdltare
i Stilverketvid Bofors, slutadei ian. I92) och S.terkom
i maj I92) som smdltarepi sammaavd. De senaste
iren, frin nov.1946, var hin frjrridsarbetarepi Byggnadsavd. Erhcill medalj och gratifikation fcir 25
r l a n s c e ar yr ) J .

Carlston,GustauCyru:, fddd 24 nov.1893, avliden
27 aug.1955.Anstnlldesfdrstagingen i oktober1909
i St&lgjuterietvid Bofors och arbetadevid olika tillf?illenhiir tlll 1922. Vistadesdessemellan
och ddrefter
i USA. Aterkom i mars 1937 till Automatrcrkstaden
som automatsvarvare
och maskinstillareoch innehade
dennasyssla,med ett kortareavbrottseptember1948september1949, rill sin bortging.
Sjdblom, Guttau Albert, fddd 2 juli t9zz, avliden
L7 arlg. 1955. Anstiilldes i februari L947 som hjiilpgliidgare och sliparei MekaniseradeStilgjuteriet i Bo-

lVestlund,lohn Bertil ltan, f6d,d16 okt. I92r, dod
9 juli 1955.Anstdlldesi Bofors i juni t94S som mont<ir pi Elektriska avd., blev i april 1949 pressarepFt
Pulvermetallurgiska
avd. ochsenareelmontdrpi Kilsta.
Slutade i juli 1950 och iterkom i iuli r-9:a som
elektrisk ingenj6r pi Konstruktionskontoret,vilken
tjdnst han innehadevid sin tidigt intriiffade bortging.
Wiktrdm, Erik Osten, fddd 26 aug. 1929, ditd 10
juli 1955. Anstdlldes i juni 1952 som berikningsingenjcir pi Konstruktionskontoret i Bofors och innehadedennatjiinst vid sin alltf6,rtidigt timadebortging.
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Oktober.
Anst.-ir
Namn
Yrke
14. lobanston, Augutt Manfred., Plltslagare 1929
l92l
20. Helm, Karl Otkar Bertil, Filare
November.
8. Lundberg, Karl Gustaf Vendel, Trpt-arb. 1922
December.
9. Gill, Erik l/erner, Stenarbetare
26. f anston,losef Verner, Filare

Bof,otr,oerken
Oktober.
Yrke
Ansr.-ir
Namn
1938
8. Grohp, Elof Fingal, Verkmdstare
1932
IO. Frott, Gulau Valfriil, Tfi"arbetare
1919
13. Gullberg, Arne Edwin, Kontorist
l95L
2L. Strand,Karl Gottfrid, Gld,dgare
I93o
22. Karlsson,Alf Seaed,Gasskdrare
L9L9
24. Berggren, Erntt Gunnar, Fijrman
1925
24. Kilevad, Karl Oskar, Hyvlare
1933
28. Suenston,Suen Otto Folke, Finsnickare
2). Perston,Helge Roberl Natanael,Bilfdrare I94I
37. Lundmark, Helmer Gdte, Yerktygsslipare 1937
November.
1.. lohansson, lohan Fredrik, Triidg&rdsarb. 1,920
1934
L. Larsson, EriA H jalntar, Kranfiirare
1932
5. Blad, Karl loan, Manganslipare
7. fanston, Nils Gerhard.Sigfrid., Truckfdrare 1939
L947
8. Therus, Karl Einar, Avsynare
L954
). Engd.abl, Otwald, Konstruktijr
1939
LL. Niluon, Gufiaa Mhrten, Kranfiirare
1933
12. Eriktson, lobn Erik, Trlarbetare
1929
14. Finddn, Karl Emil, Kontrollant
L9'L
L5. Emanueltson, Ester Eluira, Stiderska
t9. Landstrdnt,Gunnar Gilbert, FdrsZiljn.-ing. 1936
r932
zo. Thorp, EriA Pontus, Revolversvarvare
1934
21. Edbom, Gustao Alexiu, Smed
28. Pet t ersson, Ern$ Gust au V ald emar,Planerare 1 9 2 0
1938
29. And.erston,Gustau Hjalmar, Reparat6r
December.
12. Fredrih:son, Paul Daaid Fredri,€, Fcirman 1929
1927
18. Sandaall, Gufiau Emanuel, Kalkylator
L947
20. Lilia, Eua Margareta, Stenograf
1936
21,. Andertton, Emil Eaert, Konstntktlr
L939
2I. lohamson, Karl Bengt, Yerktygsslipare
24. Hohnttrand, Carl GerbardClarence,Frdsaret 9 2 r
195r
25. Sjdstrdm,Enar Sixten,Bilforare
Nobelhnul

Oktober.
6. Andertson,TorslenIaar Fredrik,Tnllkorare L 9 2 r
1940
12. Neueliut, Folke Valfrid, Grovarbetare
rg29
17. Karlsson, Sixten, Niirerare
November.
7. Petterston,Saen Einar, Trotylarbetare
December.
4. Pernefalk, Hans Karl Seuerin, Kontorist
5. Karltson, Otcar Martin, Nitrerare
9. Carlron, Bernt luar, Brandmdstare
L2. Karlsson, Karl Gu$aa, Brukstjlnsteman
L). Post, Karl Gustaa Yngoe, Eldare
3L Bergfalk, Allan Bror, Eldare
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r93'
1937
t94L
r920
L94L

r937

1942
193,

Tidlrholmcoerken

Oktober.
9. lobanston, Hans Bertil, Fdrritdsarbeiare
lL larlefien, Sten Erih Gdfia, Ingenjfu

1939
1934

December.
L2. Bredberg,Guttaa Adolf , Justeringsarbetare
1.945
UVA
December.
2). Bjdrk, Karl Enar, Fcirridsarbetare

1947

Wedaoerhcn

November.
!. Pelterston, Kailn, Maskinarbeterska

1948

December.
22. StuAnzberg,
Bertil, Fdrman

1946

ffi

Tiivlingen
ttTre
skivortt

"Jag har iterfunnit projektilen, som Redaktionen
skcitgenom skivorna. Den bifogas med hopp om hitteI6n", skriver ftirste pristagareni vir tdvling, herr Uno
Ridesjii, avd. Pl, Bofors. Ja, hitteldnenden utbetalas,
och si visarvi en bild av projektilen.
Denna har som synestillverkats pE si sdtt, att en
cylindermed lika stor hiijd som diameteravfasatsmed
tvi plan, som mdtas i en diameter (egg) vinkelritt
mot de punkter, dir planen tangera.cylinderns motsattaInda. Nir dennaprojektil slir genom den ftirsta
skivan med eggenrakt fram, uppst&rett runt hil. Dnrefter vlnder sig projektilen 90o, sl&r ett kvadratiskt
hil, vrider sig 90o och sl&r ett trianguldrt h&l med
eggen rakt upp.
Redaktionen beslcit att ddrutdver beldna f.yn fi:.tta
lcisningar, inslnda av civiling. Sven Kull (84076),
avd. X, Bofors, ingenjiir Cad-Henry Schijllin, FAO,
fru Frida Aronsson (92294), samt ingenjd,rFrancesco
Falcone,VF 20, Bofors.
Vi lycktinska pristagarna.

PensioniireFnas

arbetskralt

Det miste i dagensllige, med stigande medelLlder,
para sliiseri med arbexskraftatt lLta 't'ullt filtka nznnniskor sluta frLn fdretagetbara fdr att de uppnAfi eft
t uiu eIahti gt hld.ersstr eck.
Ft)r nigon tid sedan cirAulerad,eett nzeddelandei
pressenom en pensioneradperton i USA, tilken startade ett fdretag med enbart oldtirnert. FrLtz bdrian rar
meningen,att destamiin sAulleha arbetettont hobby,
men rnart uisade det sig, att fi)retaget gott och ulil
kunde hkuda sig i Aonkurrensen.
Med tanke ph ouansthende
:kulle en typ aa seniorauclelningkanna fd en aiss praAtishbetydelse,ocb d3
bi)r denna audelning organiserasenligt fdliande principer.
Ett eget fdretag (kallat Nobab senior) med 't'tirilllningsaud.,ritAontor, planering,uerkstad,ekonomiaad.
o. r. !. .ttartar.Detta f|retag't'Lr i uanlig ordning offerera och tillrerAa sina produkter till b1de Nohab och
dr iu belt beandra fdretag. Tilluerkningsprograntmet
roendep3 uilhen plats, maskinparkocb tilket folk rcrn
disponeras.
Ouanst2.endety't'tar till att ge pen.rioniirernabjilp
illl sjaluhjalp, ocb han bara den Ltgiirden ge en uitt
tinst. Ftjr att Nobab ytterligareskall kunna f2 nytta
au Seniorfdretaget,borde seniorernafungera sorn rfrdgiuande organ till Nobab. M. a. o., den tarnlade erfarenheten som finnes skall beredastillfnlle yttra ig
i aitala frLgor - detta med tanke p3 att en gammal
rniinnitka i allmiinhet aet det nrertctom h u r nt a n
inte tkall
g i ) r a , e m e d a nd e r a se r f a r e n h eotf t a
har miingder au misslyckadefbr:ok att bl.icka tillbaka p2.
Lika uiil torn det aore e?lgiten fdrdel med rhd frSn
en "Seniorinstans",liAa uiil kan en uiss nytta komma
frLn en rLdgiuande "funiorinstans", d3 yngre miinniskor, med sin briv p3 ruisslycAade
erfarenheter,kan
komma rned mSngapositiuafor:lag.
Orn man gdr en liten liknelse rned,en bil och ett
fdrelag, fi. kan mAn AnJe,att ralten repretenterasau
den medelLlderspersonalen,bromsenaa de iildre ocb
gaspedalenau de yngre.
Skdter cbauffdren ef ratt, brorns och gas mecl fdrstZnd, hamnar bilen rnart i diket, lika uiil som fdretaget bdr utnyttja de iildre tom bromsandefaktor och
de yngre till phdriuarefdr att ernS biistaresultat.

rndnniskoren annansak.Aven dennadel av den svira
och viktiga f rlgan har varit fdremil fiir behandlingi
olika sammanhang.
Ett vdsentligt problem dr just fr|gan om den frjr
individerna ur ekonornisk,medicinsk,sociologiskoch
andra synpunkterl2impligaawdgningen mellan aktiv
tid och tiden som pensionir. Fdr att f3. dessaoch en
del angrdnsande
ekonomiskaproblem nirmare belysta
hadeIndustriensUtredningsinstituti oktober L954 anordnat en konferens mellan fciretagarerepresentaoter,
representanterfcir Svenska Arbetsgivarefdteningen,
Landsorganisationen,
Tj dnstemdnnens
Centralorganisation, Fcirsdkringsinspektionen,
Sveriges Industrifd,rfciredragsh&llare
och
bund m. fl. och med framst&ende
diskussionsinledarefrin dessa institutioner liksom
frin universitet,h<igskoloroch inte minst Industriens
Utredningsinstitut.Fiir den som dr intresseradav hithdrandeproblem skulle vi kunna rekommenderaden
publikation, som utgavs i anslutning till konferensen
och som fitt det kanskemindre lyckadenamnet "Industrien och fdrgubbningen".
Vad betrlffar det direkta detaljfdrslag,som "Orvar"
kommer med, kan det ju ha sitt intresseatt diskutera.
Personligentro vi dock, att det finns vdgar att ge, som
iro bdttre och mycket llttare att realisera.
Att skaffa lokaler, maskineroch utrustning fd,r ett
sdrskilt Nohab-fiiretagav pensiondrerskulle nog under nuvarandefd,rhillandeninneblra sl<iserimed oersonellaoch materiellaresurser.I stiillet brir man Trirs<ikafinna befattningaroch uppdrag inom befintliga
f<iretag, diir de gamla, som ha lust och fcirm&gatill
fortsatt arbete,kunna omsitta sina erfarenheter.
Det dr ju inte ovanligt, att arbetaresti kvar i heltidstidnst iinda till 70 ir och b&de vid Nohab och
andra industrierblir det mer och mer vanligt, att lven
tjinstemdnnenfortsdttasin verksamhetefter uppnidd
pensionsilder.ibland med reducerad arbetstid eller
fdr speciellauppdrag.
Bofors och Nohab i sept. 1955.
H. Nordqilst.
R.ed.oktdrens

Per Odelberg.

tilldggt

Den som ir intresseradav "Orvars" fd,rslagkan
riven ldsa tidskriften "Arbetarskyddet", nr 5 1955,
'seniorvirke',
artikeln "Danskt
m?irkligt socialt industriexperiment".
Maskinfabriken Atlas i Kd'pentt
OrTtartt
hamn har inrdttat en seniorverkstad,
ddr de pensiondSoorr
rer, som si 6nskar, kan arbeta pi valfri arbetstid,i
"Orvars" insdndaretill B-pilen har cjverlimnatstill
rcgel 24 timmar i veckan. Seniorverkstadentillverkar
oss.Det omr&deOrvar ber<iriir ju just nu fcirem&lfd,r
bl. a. kyldiskar och andra "kolemsbler" f<!r charkumycket intresse.Det kommande &ret kommer sdkert
teri- och livsmedelsaffdrer.En viss kamratlig klubbatt i m&ngt och mycketbli ett pensionsdiskussionernas verksamhetmed samkvim ing&r ocksi i verkstadens
ir. Nu dr ju pensionernaen sak och pensionirernasom
Program.
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Medalier

eller ei

resultatetblivit s& mycket sdmre frir "veteranerna",
men efter irets emissioner,di aktiernandr dettaskrives
Allttedan 1946 ba ui, tom bunnit fA 25 eiler 50 ang&tt ned till ca kr. 145:-, tror jag inte att nigon
stillningfir, fLtt medall jnnategratifidation. Ett ganska
gdrna skulle vllja byta ut den kontantagratifikationen
aAtntngsuiirtantal tnedaljer har prdglafi fdr detta iindapFL250: - kr. mot en sidan aktie. Detta sagtlven fdr
mLl. Fdrmodligen ba kortrldden beller ej aarit liten.
att framhtll4 att virdet av en aktie kan variera qanska
(Det :kulle uara intrettant att 1)eta,oar detsa rnedalier
betydligt, ffi"n fu till ir fdr att inte sd,gaffiLn dag till
finnas och orn de uarit framme i dagljutet nLgon gfrng
dag, vilket inte dr si lyckat i detta sammanhang.
.redan d et b i;gtid li ga 6uerllimnandet.)
Vad medaljenbetrd.ffardr naturligtvis iven 30: Naturligtuit bdr aeteranerna uppmiirhnntmas ph
kr.
pengar. Samtidigt fl.r man dock komma ihig, att
nlgot siitt. En del fdretag, Uddeholmsbolagettror iag
sjiilva prZiglingenav tnedaljenendastg5"rtill omkring
bl. a., bed.rarsina med aktier efter aissa3r. lag fdreilLr
5: - i 10: - kr. och att det 6verskjutandebeloppet
att Bofors ocksLg2r in f dr detta. En aktie kan ju siilia.r
anvindes
av det iirevijrdigaPatriotiskaSdllskapets
styeller bebLllas efter behag och representerardiirfdr ett
relsetill utdelninq av stipendier,pensionerm. m. och
aiirde pfr.ett annat siitt iin en medali. Det biir ju ocLsS
till ndringarnasfrimjande och alltsi samtidigt d.r en
u'#a en f drdel fdr ett foretag, att s2 rnSngasonzmojligt
lowlrd manifestationuti.t i sambandmed drebetygelaa de anstdllda blir aktieligare.Dessagratisaht)erAomsen. Den offentliga karaktiren av dessamedaljer ger
rner belt aisst att stirnulera andra att fdruiirua aktier
dem ocksi en iikad anvdndnins och ett rikat vliide
i fi)retaget.
j?imfdrtmed en av bolagetsjiilviprnglad egenmedalj.
Medaljerna som utdelas aid 50 anttiillningsSr bord.e
Brutus frS,garsig, var alla de medaljer finnas, som
t,ara ktar. Dessa medaliiirer bar ju aarit ansthlld.ai s3
limnats ut under lrens lopp och om de varit framme i
gott son?hela sitt arbettfdra lia i tarnrnafUrtrof.U,orr^
dagsljusetsedande utdelades.Nu ir det ju s& bide
med medaljer och fijr all del dven ordnar, att man
Soor:
inte gEr omkring och blr dem i vardagslag.F6,r min
"Brutus" insdndare "Medaljer eller ej" har rjverdel fdrsummar jag dd.remotaldrig att fista Patriotiska
Sdllskapetssilvermedalj pL mig, nd.r jag har tillf?ille
ldmnats till mig fil att jag skulle gdra nlgra kommentill det, vilket hlnder vid brdllop, 50- och 60,&rskalas,
tarer till f6rslaget.
inom bolagit m. fl. liknande tillNir det i sambandmed bolagets 30O-Srsjubileum vid pensiondrsfester
fdllen och likadant tror jag,det ir med m&nsa av oss
1,946blev friga om att nigot borde ske fdr dem som
"veteraner". Aven om si inte ar tallet tror jag dock
Btutus kallar veteranerna,d. v. s. anstdllda med 25
medaljen kan bereda mlnga. rnlnniskor en hel del
eller flera irs tjdnst inom fciretaget,diskuteradesingliidje 2iveni byr&lidan. Vi mdnniskor lr ju - som
giende en del olika frirslag av Ltgdrder, som man
vll ir - ganska olika skapta.
skulle kunna tdnka sig tilltalande f6,r dem som skulle
hedras.Problemet"medalj eller ej" var en av de fdrsta
Brutus kastar ocksi fram den synpunkten, att om
fr&gestdllningarna.Sedan diskuteradesfrigan om en
bolaget skulle uppmdrksammasina veteranergenom
allmdn medalj av den typ, som blev bestdmd,ndmligen
att sklnka dem aktier i fd,retageti stZilletfdr medalfer
Patriotiska S2illskapetsmedalj eller om bolaget skulle
- och gratifikationer f3, vi vdl sdga- st skulle man
prdgla en egen medaij att anvindas vid jubileet men
uppni, att man fick en hel del aktied.garebland de
lven i fortsdttningen frir befattningshavaremed lingre
anstillda och att dverlimnandetskulle stimuleradessa
tjZinstetid.Ndsta friga var, om en medalj skulle komoch andra anstillda till ytterligare inkdp av aktier.
bineras med gratifikation, premieobligationer,aktier
Detta [r fdrvissoen mycketvlrdefull synpunkt.Genom
eller n8.got dylikt. Sedan bolagsledningenvdnt och
Srtiondenspropagandahar man hdr i landet lyckatsfi
vridit pi olika kombinationsmdjligheter
och iven unden stora allmlnheten attbetrakta alla aktier med missder hand diskuteratsakenmed nigra representanter
fcjr
troende.Det g?illerinte bara aktier som en riskfylld
personalorganisationerna,
stannademan alltsl frir Patkapitalplacering.Man har iven i aktien sett en sorts
riotiska Siillskapetssilvermedalj,lika f6r alla oberoenfiiretrldare f<ir "kapitalismen"och den f6rfiidiga s. k.
de av tjdnstestillning inom friretaget,och en kontant
"storfinansen".S&som utvecklinsenvarit torde tiden
gratifikation, som uppgick till 250: - kr. for 25
nu s[kerligenvara mogen fcir en annan instiillning pi
tjdnsteir och ytterligare 10: - kr. per &r fdr civerdetta omrfi.deinte bara hos LO och andra fackfd,rbund
skjutande tjdnsteir. Frir ordningensskull kanske biir
och stiftelser utan dven bland den vanliqa anstdllde
anmdrkas,att personermed mer in 50 tjdnsteir fick
tjdnstemanneneller arbetaren.I Amerika, som iu vi i
silvermedalieni en stdrrestorlek.
minga avseendenf<iljer si nira vi orkar i speren,har
Brutus fdreslir nu, att Bofors liksom t. ex. Uddedet llnge varit vanligt, att just dessakategorierrepreholmsbolagetskulle i stillet fcir medalj ldmna de ansenteraren mycket stor procent av aktielgaina inom
st2illdaen aktie i f6retaget,som kan "sdljas eller befdretagen.Fdretagensstyrelseroch ledande mdn ha
hillas efter behagoch dirfcir representerar
ett vdrdepi
iven positivt arbetatfdr en sidan utvecklingoch medett annat sitt dn en medalj". Jagkan d& till att btirja
verkattill densammabl. a. genomatt utge aktier i liga
med tala om, att medaljernakostar bolagetca 3O:valdrer. Hir i Sverige?ir det ju vanligt med aktier pi
kr. per styck och det rdcker ju inte p& lingt hell till
nominellt 100: - kr. och med den inkomstutveckling,
nigon aktie. Det skulle di i vlrt fall ndrmastbli ffiga
som fdrekommit,tror jag nog att vi inte behtjvertinka
om att ersdttaden kontanta gratifikationen med en
oss att g& ned under dessavirden i och f6r sig. DZiraktie. Ur den virdesynpunkt, som Brutus ser saken,
emot kan det ju i vissa fall hdnda, att de nuvarande
hade vdl detta tidigare kunnat l&ta tinka sig utan att
kurserna pl grund ay penningvdrdesfrirslmringar
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o. dyl. blivit si h<iga,att de kan utgciraett hinder fcir
aktiekdp av gemeneman. Fcir Bofors del ir si knappast f6rhillandet f. n. De anstdlldasom rnedintressenier i fdretaget via vanligt aktiedgandetror jag skulle
vara ett vdrdefullt steg framit i utvecklingen.
Aven ur synpunkten av de svenskafdretagensframtida finansiering kan det vara utomordentligt virdefullt, att basenfijr investeringav kapital i niringslivet
vidgas, d& ju bl. a. nuvarandeskattelagstiftninggdr,
att en hel del av de kategorier, som tidigare kunnat
f6rse nlringslivet med erfordedigt riskvilligt kapital,
nu biirjar saknamcijligheter hdrfcir. Alltnog hdlsar jag
fdr min personligadel Brutus fd,rslagp& dennapunkt
som ett gott uppslag, som man biir ha i &tanke f6r
framtiden.
I sitt sista styckeuttalar Brutus en fdrstielse fiir de
medaljer,som utdelasvid 50 anstdllningsir,di "dessa
medaljd'rerju varit anstdllda si gott som hela sitt
arbetsftjraliv i fd,retaget".Fdr undvikande av allt missfdrstind ffu jag kanske biirja med att uttrycka min
vcjrdnadoch hdgaktningfiir alla vira 50-irsmedalj6rer
fdr deras trohet och stabilitet och tala om att jag vdl
unnar alla den stora silvermedaljen som kan ft. N?ir
detta ir sagt kanske det mi tillitas mig att uttala en
misstankeom att det m&stevara nigot fel med bestdmmelsernaom villkoren f6r att erhilla denna medali.
Om man tdnker sig en pensionsilderp& 65 eller sdg
67 hr mhsteju vederbiirandemedalj6r ha bdrjat sin
anstdllning inom fd'retagetvid 1,5 resp. 17 irs llder
f& att civer huvud taget kunna komma i itnjutande
av en s&danmedalj. For den som fdrberedersig till sin
anstdllninggenom studierav det ena eller andraslaget
lr det praktiski taget omdjligt ait uppni 50 tjlnste8r
iiven om han dgnar "hela sitt liv" it samma ftiretag.
Den som med kostnader och uppof ftingar ordnar sin
utbildning utanfijr friretagetkan knappastbiirja sitt
arbetevid fdretagetfcirrdn sdg vid fyllda T d 26 3,r
och kan s&lundaorn<ijligenkommaupp i de 50 tjiinstei.r f6re pensionsildern,som erfordras fdr att f& den
st6re silvermedaljen.H[r uppst&r alltsi automatiskt
en kategoriklyvning mellan de anstdllda,som jag anser
oriktig och oliimplig speciellt ndr man i 6vrigt, vilket
jag tycker kan vara riktigt, gitt in fdr lika medaljer
f6r alla - oavsetttjd.nstestillning.Jag vill dock dnnu
en g&ng podngtera,att detta endast[r min personliga
uppfattning, som jag haft bide vid 3O0-trsjubileetoch
nir utdelandetav 5O-Srsmedaljer
togs upp pe nytt bara
f6r nl.grair sedan.
H. Nord,quist

Cdnszeas=

VERI(SAMHETEN
Boforsverken

Forslagskommitt6n sammantridde den 30
aug., da 12 forslag behandlades,ddrav 7 nya
samt 5 tidigare behandlade,men d5.bordlagda.
Ett forslag hade av forslagsstdllarenitertagits,
medan de 11 ovriga, hdr nedan nimnda, samtliga foreslogostill beloning.
2786 Bruno Vigren och 2708 Henry Ljunggren
(VK 25): Mitanordning for bestimr,randeav
ldngden p6.distanshylsor.(Reg. fi/54.)
15359Gunnar Kjellberg (XK 90): Sdtt att lisa
motorskip SB\7 10 och liknande, di strommen brutits. (R"g. 64/54.)
2365 Rune Gyllstrom (VK 23): Sdtt att spara
frdsar, gdngtapparoch brotschar.(Reg.9/55.)
)p16 Bengt Larsson (KA 80): Instrument fcjr
uppmdtning av rdfflornas vridning. (R.g.

12/5r.)
2A366Gdsta Strand (I(KH 70): Anordning for
spdnningav linor. (Reg. t5/55.)
7138 Lars Lundquist (BAM): Metod att reparera stigplansbottnar.(Reg. t6/55.)
14024 Karl-Erik Otter (VT): Anordning i
stroppar vid lyftning i kran av lidor utan
okar, fat o. dyl. (Reg. tl /f .)
20221lobannesBuursink (KA 75): Belysningsanordning for teodolit. (R.g. 18/55.)
20697Alfons Sjostrom(KA 75): Konstruktion
av elgonting (R"g. 19/55.)
6265 Karl Einar Pegrel (ME): Metod for mirkning av got. (Reg. 20/5r.)
17580Tore Kuickssoz (MVK 90): Konstruktion av felsokningsverktyg.(Reg. Zt/55.)
Lbg
Nobelkrut
Den 1. 6. 1955 holl Forslagskommitt6nvid
Nobelkrut sitt 25:e sammantrdde.
Atta forslag foreligo till behandling.Av dessa
bordladesett, medan de ovriga rekommenderades till beloning.
51108 Gottfrid Helj, NVA; Forenklad metod
for ipressningav slaghattar (reg. m 96).
Har tecknaren Strojer .rer den ideali.rha medaliutdelningen
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50133 Helge Ldustrand, NVA: Forbdttrad arbetsmetodvid rontgenapparateni TU p (reg.
n r 9 7) .
54839Richard Persson,NVA: Andrinq av fixtur
for idragning av bottenskruv i 40 mrir granatet
samt dndring av fixtur for fasthillande av
granat vid idragning av boitenskruv (reg. nr
9s och 99).
51013 Dauid IYesterberg, NVD: Forreglingsanordning for kran pi nutsch (reg. nr 100).
50940 Siguard Suensson,NVF: Specielltyp av
lisbricka for mutter till pumphjul (t.g.
nf 101).
50797 Valdenzar Nordgren, NVA: Forbdttrat
arbetssdttvid stansning av papp- och filt'
ringar (reg. nr 103).
Eog

PristEivlingen
om liikemedelsnamn
OAP har sokt registrering i Sverige for ett
eller flera namn ur nedanstiendetdvlinesdeltagaresforslag:
Anstdllningsnummer: 4262, r435g, 7jB4O,
7 1859, 8O4t\ 83956, 89L46.
Om registrering beviljas, komma vissa namn
att sokasdven utomlands.
Samtliga deltagareha inldmnat namnforslag
som i och for sig nog vore tdnkbara ur Bolagets
synpunkt, men vederborandehar mist avforas
ur tivlingen, enir namnen visat sig ej registrerbara antingen p6.grund av patentverketsprincipiella instdllning eller genom kollisioner med
redan tidigare av Patentverketf.or andra firmor
beviljade registreringar.

NFC/Rsg.

Insamlingen
vidBoiorsverken
ochNobelkrut
iiir kr$iftsjukdomarnas
bektimpande
SedanKungl. Maj:t 1953 beslutat att ldmna
Riksforeningen for krdftsjukdomarnas bek2impande ett bidrag motsvarandesumman av de
donationer, andra ghvomedeleller insamlingsmedel, som under tiden 1 juli 7953-30 juni
\955 tillgodofordes foreningens verksa.mhet,
igingsatte foreningen landsomfattande insamlingar. Aven vid Boforsbolaget igi.ngsattes en
insamling, som nu i dagarnaredovisatstill Riksforeningen. Bland arbetare, arbetsledare och
tidnstemdnhar vid Boforsverken insamlats kr.
- och vid Nobelkrutkr.4.877: -, eller
L9.791.;
tillsammans kr. 24.668:-. Bolaget har administreratinsamlingenoch lovade dessutompi sin
tid personalorganisationernaatt till Riksforeningeninbetala sammabelopp som insamlades
bland personalen.Sammanlagt har alltsi foreningengenom insamlingenvid bolaget tillforts
kr. 49.336:-. Rdknar man hdrutover med
Kungl. Maj:ts htagande,skulle de medel, som
stdllestill cancerforskningens
forfogande genom
Boforsinsamlingen, ytterligare fiirdubblas tilt
sammanlagtkr. 98.672:-.

Samlingskartonger
iiir f,-pilen
Redaktionenkan hdrmed erbjudanya, trevliga
och praktiska samlingskartonger for B-pilen.
Kartongerna d.ro gjorda av kraftig, morkbli
monstertrycktomslagskartongoch forseddamed
ryggskyltar upptagande tidningens namn samt
B.rghngar Varje kartong dr avsedd for 2 hrgiLngar.Eftersom vi tidigare anskaf.fat pdrmar
for inbindning av irghngarna t946-tg5t,
dro
de nya samlingskartongerna avsedda f.or irghngarna 1952-I95i, 1954-1955 och 19561957.
Kartongerna dro av s. k. NIA-typ, tillverkade
av Nordiska Integra| Aktiebolaget, Stockholm.
De levererashopvikta och med anvisninghur de
skolauppmonteras.
Prisetdr kr. 4:50 per st. vid
rekvisition av L kartong, kr. 8: 50 f-or 2 kartonger och kr. l2:for alla 3 kartongerna.
Rekvisition kan goras till B-pilens redaktion,
Bofors huvudkontor,skriftligen (helst) eller per
telefon1567.
De nya santlingskaftongerna fi)r B-pilen. Varje Aartong iir
at,sedd 'fi)r 2 drgrtngar. Boforsfoto Tillman.
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Vi har tillerkint er 50 kronor for bdsta
personalforslaget:Det mojliggor indragning av
fem befattningar inklusive er egen.
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Frd,n Rednktionen
Ndsta nummer av B-pilen berdknasutkomma
omkring den 20 december.Material, folografier,
teckningar,insindare, frhgor, notiser eller andra
meddelanden- allt lika vdlkommet- bor vara
redaktionentill handa senastden 15 november.
Adress: B-pilensredaktion,AB Bofors, Bofors.
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Tdvlingen var tydligen i sv8raste
laget, ty endast ett par hundra l6sningar inkommo. Under iakttagande
av sedvanligaceremonierdrogs ett antal kuvert, l6sningarnagranskades,och
prislistan blev som fdljer.
Redaktionen framfdr sina hj[rtli-
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l:a pris: FrcikenAnna Jonson
tO
( 7 5 4 1 3 ) ,N B 8 .
T
2:a, pris: BrukstjdnstemanSture
Ohlsson (75290),
NEPT.
3:e pris: Ingenj<irAlf Ekman (83462), KA 75.
4:e pris: Kontorist SveaBerndt (82827), XD1.
5:e pris: KontoristPer Mdllberg (82037), EPR.
6:e pris: PensiondrOskar Karlsson (70224), Nobelkrut.
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/ :e Pfls: Frdken Maria Johansson(81778), EDA.
8 : e p r i s : FijrmanS. H. Gullbrand(82980), MG 21.
Sven M. Eriksson
9 : e p r i s : Exp.-f6,restindare
( 8 0 1 4 0 ) ,P E .
1 0 : e p r i s : Kontorist Folke Edstrdm (75107), NEE.

Vem var BOAS-BEATA - och vem vet nigot om henne?
Gamla boforsareha sdkerligenhort talas om
Bois-Beata och kanske en och ann^n ocksi mott
hennenigon mork vinterkvdll innan Boisen blev
bebyggd.Men vem var denna kvinna, som inte
fick ro i graven utan gick och spokade?
Kanske det finns liknande mystiskavdsenvid
vhra andra foretag inom koncernen, eller pi
de gamla hytt- och bruksplatsernai Karlskogatrakten.

Redaktionskommitt6er:
Bofors
Aruid. lYablqrist, ordf .
Karl Andersson
Gdsta Andrie
Ragnar Lindabl
Nilt Siiderholm

Nohab

Uno Tell, ordf .
lobn Larron
Bengt Mossberg
Otto Skild
Tidaholmsverken
Eaald.Molin, ordf .
Thore lohanston
Carl Sjdgren

Den som vet - eller hort - n5.gotom BoisBeataoch hennes"kolleger", eller upplevt nigon
"mystisk" och oforklarlig hdndelse,dr vilkommen att skriva ned sina erfarenheter.Vi komma
att betala honorar f.or alla berittelser som publicerasoch ge iven extra pris till dem, som kommer med de bdstaoch flesta bidragen.
Adresserakuvertet B-pilensredaktion,Bofors,
och glom inte att angenamn, titel och adress.

'Wedaverken

Gdsta Lindb, ordf .
Gunnar Axelsson
Carl Bergqaist
lobn Gau
SaerreNicAlasson
UVA
Harry O. Sandberg,ordf .
Giista FredriAsson
BernhardStobr

Redaktor och
ansvarig utgivare:
Egil Ldnnberg

Redaktionensadress:Huvudkontoret, AB Bofors,
Bofors.

L6phjulav rostfritt stelglutgodsf6r 150.000hk
turbin av francistyp.

F y r s k o v l i g t k a p l a n l i 5 p hujl ,
5,4 meters diameter.

stor-leverantiir av vattenturbiner
-T=|lW$

Spiralskip av svetsad plit,
inloppsdiameter7,0 meter.

reregram:
NoHAB,
rrouhiittan.
Nydqvist

I b e s t i i l l n i n g- 3 t u r b i n e r a v f r a n c i s t y p - v i r l d e n s k r a f t i g a s t e - t i l l
Stornorrfors kraftverk. Garanterad max. effekt 200.000 hk per turbin.
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USA pi litet liingre sikt. Prognosmakarna konstaterar, att under de nlrE<;retagsndmndenvidBoforsverken
masteminaderna, sdg fram till miften
hdll, under ordfiirandeskapav dispow 1956, kommer det att gl bra, men
nent E. lVtijkander, onsdagenden 31
om tiden ddrefter v&gar de inte uttala
augusti 1955, sitt tredje ordinarie
sig, och man har en kinsla av, att de
sammantrddefd'r tret.
egentligen ?ir riidda fdr, att en avmattning vdntar bakom ndsta hiirn. UppKoniunkturli)ger.
fattningen att den amerikanskaekonoClailehonornAke Ortmark hdll ett min ir instabil ir allts&mycket spridd.
Men ingen ir orolig fijr en avmattanfcirandetiver dmnet Konjunkrurldning
vad 1955 bet{dffar. I biirjan av
t.,, varvid berdrdesdagenssituation
iret
var
man visserligen rldd fdr att
*h ldmnadesvissaprognoserfdr den
vissa nyckelbranscher- ndrmast bilndrmasteframtiden.
Oet ?ir ju inflationstryck,som prdg- och sttlindustrierna och byggnadsverklar det ekonomiskal?igeti virlden just samheten skulle rika ut fdr ett allno. Det g2illerUSA, det gZillerViist- varligt bakslag under senaredelen av
1955, vilket skulle kunna fi mycket
tyskland, England och Sverige. Dir
tragiska
fiiljder fdr hela den ameri*h pl. minga andrahlll har den totala
efterfrigan pi varor och tjdnster en kanska konjunkturen, men senasttillgdngliga"siffror tyder pi, att sldana
tendensatt stiga utdver den totala tillfarh&gor
Ir oberd,ttigade.
gingen.
Den amerikanskaindustriproduktioInflationstendenserna har avsatt
sinaspir i dessal2inderpi arbetsmark- nen ligger ocksi p& en mycket hiig
naden,i prisernaoch i utrikeshandeln, nivi. Den ligger nu ungefdr 10 proochman har ju ocksi ansettsig tvungen cent ijver fjolirsnivtn. Om man ddratt skZirpaden ekonomiskapolitiken emot jdmftir med 1953,som ju var det
- bl. a. har man hdjt rdntorna- fdr tidigare rekord&ret, dr 6kningen timatt sdka bevara den samhdllsekono- ligen obetydlig.
miskabalansen.Den balansenIr alltsi
pa etskilligahill hotad, men samtidigr Vdsteuropa.
vlgar man vLI sdga, att man ingenOcksi i Visteuropa har industriprostansit p3,v'd,gin i en krisartad infladuktionen stigit kraftigt i de viktigare
tion, slvitt man nu kan bedd,ma.
industrilinderna, syssels[ttningen Ir
hdg, och man kdmpar med inflationsUSA.
tendenser,som natudigtvis kan komI USA ligger den ekonomiskaakti. ma att skirpas, om tendensentill tiverviteten pE en mycket hdg niv&, och det konjunkfur i USA fdrst?irksoch Euroverkar som om den totala produktio- pa genom utrikeshandeln utsdtts fcir
nen av varor och tjinster - d. v. s. prisstegringar.
bruttonationalprodukten - skulle nl
I England rider en utpriiglad hiigrekordsiffror under 1955. Arbetslijshe- konjunktur. Industriproduktionen har
ten ir mycket lig efter amerikanska cikatmed 6 procent mellan fdrsta halvf6rhillanden, och allmdnhetens kon- &ret i fjol och sammatid i tr, d. v. s.
sumtion och industrins investeringar med exakt lika mycket som i Sverige.
Ir nd.rmaststigande. Det ir alltsA fre- Arbetslijsheten ir extremt ltg - det
gan om en utpr2iglad hdgkonjunkfur, berdknas att den nu nitt den ligsta
och vad man nu |ir r?idd fiir och vad nivtn efter kriget, vilket ju ger en-anman oftast diskuterar, ir ocks&risken tydan om hiigkonjunkturens styrka.
fiir en allvadigare inflation.
Engelsminnen har ju tidigare klagat
Men samtidigt iir det som vanligt en hel del iiver att derasutrikeshandel
sll, att ingen vigar verkligen lita pl
utvecklats ogynnsamt, och de klagoen fortsatt h6g ekonomisk aktivite, i
mtlen har vil snarastfdrstirkts under

senaretid. Det dr vdl heller knappast
n&gon tvekan om, att landet hdr har
ett verkligt allvadigt problem. Den
engelska importdkningen hittills i ir
Ir procentuellt ungefdr dubbelt si stor
som exportdkningen, och underskottet
- d. v. s. skillnai handelsbalansen
den mellan importen och exporten har iikat med inte mindre in 65 procent under fijrsta halviret, jdmTiirt
med sammatid i fjol.
Det dr ju alldeles naturligt, att den
ekonomiska debatten i Ensland har
kommit att koncentreraskriig det hdr
problemet, som av allt att d6'ma inte
dr sdrskilt lZittliist.
Men att Englands utrikeshandelutvecklats ogynosamt har man ju si att
siga hunnit vlinja sig vid. Vad som dr
mera anmirkningsvd.rtd.r,att man kan
noteraen tendenstill liknande oroblem
i V?isttyskland.Den vdsttyska-utrikeshandeln har ju som alla vet gett alldeles utmdrkt under efterkrigstiden;
exporten har ju nttt resultat, som ftjrskrickt omvdrlden. Vdsttyskland har
vissedigenfortfarande totalt reknat ett
exportdvetskott,men importen har pi
senare tiden stigit betydligt hastigare
in exporten, och i handelsutbytetmed
dollaromr&deihar V?isttysklandett underskott.
Det ir svirt att sd.ga,vart dessautvecklingstendenserkommer att leda. A
ena sidan dr det vdl klart, att de vdsttyska problemen pi omridet inte iir pi
Itngt nZir si allvarliga som Englands,
2. andra sidan kan man vil ocks&slga,
att det inte dr alldeles sjdlvklart, att
utrikeshandeln kommer att fdrbli ett
gl?idjebarnf6r vdsttyskarna.
Den vlsttyska industriproduktionen
har expanderat kraftigt liksom den
engelska och amerikanska.I England
och USA hade ju industriproduktionen
stigit med 6 resp. 10 procent jlmf6rt
med fjollret, i Viisttyskland uppgir
tikningen till uppemot 20 procent.
Arbetsld,sheten1r ocks&i Viisttyskland l?igre in n&gonsinefter kriget.
Ld,get p3, arbetsmarknadenIr i sj?ilva
verket ganska anstrdngt, och ett annat
problem har vi i den vdsttyska ekonomin. Man har ndmligen b6,rjatslga,

att den tidigare s& snabbaexpansionstakten i Vdsttyskland s& sminingom
kommer att sakta av, och att anledningen skulle vara utvecklingen pi arbetsmarkoaden.Tidigare har man ju
haft stora arbetskraftsreserver
att ta av
- det har vll kommit n&gottiotal miljoner flyktingar - meo nu b6'rjarman
bli rndd fdr att "sysselsdttningsgrinsen" mer eller mindre skulle vara
nidd. Ett fortsatt uppsving skulle alltsi grundas enbart p& produktivitetsoKnlng.

Sverige.
Vi ha alltsi en utprdglad hdgkoniunktur med inflationstendenser,och
Sverige ir ju inte nigot undantag i
det sammanhanget.
Expansionen i det svenskanlringslivet under 1954 var betydligt kraftigare dn vdntat. Den totala produktionen av varor och tjinster steg med
ungefdr 5 procent, vilket betyder, att
genomsnittet fdr efterkrigstiden - en
Vi3-3,5 procent - d,vertrdffades.
dare var priserna i stort sett mycket
stabila,men dndn bdrjade vissa inflationssymptom framtrdda i ekonomin
under 1954. Bl. a. sj6nk valutareserven, och det kan tolkas som ett symptom pi att expansionenvar ftjr heftig.
Statsmakternaskdrote ocksi den ekonomiskapolitiken; bl. a. fick vi ju i
h6stas en begrdnsadriintehiijning.
I Sverigeliksom i ml.ngaandra llnder gdrs det ju varje ir upp en nationalbudget, ddr man scikerbedijma hur
utvecklingen kommer att gestalta sig
p& olika omr8den inom ekonomin under tret. Man fdrsdker uppskatta hur
eftetffi,gan frin konsumenter, fdretagare, stat och kommun kommer att
utveckla sig i fdrhillande till tillgingen p& varor och tjinster. Med
andra ord fiirsdker man bedcimaden
samhillsekonomiskabalansen.
Niir nationalbudgeten f6r 1.955
gjordes upp i bdrjan av iret var det
tydligt, att de resultat, som lcineavtalsfdrhandlingarna skulle ge, var av
central betydelse fd,r den ekonomiska
balansen. Men man ansig sig inte
kunna gdra n&gra.antagandenom de
di pigiende ldneavtalsfcirhandlingaroas resultat, utan man niijde sig
med att varna fcir att mera betydande lilnehtijningar kunde komma att
rubba den samhdllsekonomiskabalansen. Man befarade, att ett svlrhanterligt efterfrtgedverskott eventuellt
skulle kunna uppkomma.
Statsmakternaskirpte ocks&i brirjan
pt, iret den ekonomiskapolitiken. D3,
infd,rdes ju investeringsavgiften och
bilaccisen.

2

Men ldneavtalsfcirhandlingarna vat
som sagt det stora frigetecknet. Ndr
fiirhandlinga rna nl.gta m&nadersenare
var i stort sett avslutade, hade man
ocks&ett betydligt bdttre underlag fcir
att bediima den ekonomiska utvecklingen, och d& publiceradesocksl en
reviderad nationalbudget, d?ir man
tagit hdnsyntill avtalsfdrhandlingarnas
resultat.
De berlkningar, som gjordesi samband med den revideradenationalbudgeten i v8ras, visade, att vi hade ett
ganskaordentligt efterfrigedverskott i
den svenskaekonomin, den samhlllsekonomiskabalansenvar allts& hotad.
Efterfr8gan pi. varor och tjdnster fr&n
konsumenter,flrctagate, stat och kommun hade, sivitt man kunde bedcima,
en tendensatt stiga mer dn tillgingen.
Den totala ldnesummani samhdllet
berdknadeskomma att stiga med 8 i
10 procent som ett resultat ndrmastav
avtalsrdrelsen.Det antogs komma att
leda till en konsumtioisdkning, och
d'ven pilva-ta och offentliga investeringar vintade man skulle stiga. Tillgingen pa varor och tjdnster skulle
visserligen ocksi stiga - till stijrsta
delen genom produktionsdkning men vi skulle ?indi fi ett efterfrigeciverskott,ett "inflationsgap" pt 1500
miljoner.
I det lZigettillgrep statsmakternaen
ny skirpning av den ekonomiskapolitiken, bl. a. den uppmdrksammaderdntehdjningen, som ett led i en allm[n
kredit&tstramning.Vidare kom d& fijrslag om hiijning av fiiretagsbeskattningen och premiesparandet.
Bl. a. tack vare de ekonomisk-politiska Stgdrderna rlknade man ired,
att den samhillsekonomiskabalansen
skulle bevaras,att efterfr&geciverskottet
skulle elimineras.Men man understrdk
ivrigt, att det var f.rlga om en balans
pi en myckethdg nivl av sysselsdttning
och ett hirt utnyttjande av alla resurser. Risken fdr rubbningar var stor.
Har det di intriitt n&grarubbningar?
Den frigan kan vdl besvarasmed ja,
dven om det v2il samtidigt dr klart, att
'dr
det inte
f.Aga om nigot allvadigt
krisl?ige.
Vi har bl. a. en jiimvikisrubbning i
utrikeshandeln. Det fd,rutsigs redan
tidigare, att en sidan skulle uppkomma
under 1955, men nu finns det en del
faktorer, som talar f6r, att den blir
allvarligare dn befuat. Vidare iir liiget
p& arbetsmarknadennigot anstrdngt,
och det finns vissa tendensertill d,versysselsittning, och slutligen kan man
ju konstatera en visserligen mittlig
fiirskjutning upptt i prisnivin. Ett
orosmoln ?ir ju ocksl utvecklingen p&
jordbruksomr&det.

Vi har alltsi vissateckenpi en 6veranstringning av resurserna,zi.venom
dessavdl, som nyss sades,inte 6r s&
allvarliga. Uppgiften fd'r den ekonomiska politiken tycks ndrmast vara att
fd,rsijkauppni en diimpning av expansionstakten. Sjiilvklart dr ocksi den
internationellakonj unkturutvecklingen
av stdrsta.betydelse i sammanhanget.
Hittills har i stort sett inga inflationistiska impulser mottagits utifr&n,
men det dr mycket tinkbart, att lZiget
i det avseendetkan komma att Indras.
och i si fall kan ocksi Sverigesnuvarande n&got anstrlngda samhdllsekonomiska balans allvadigt hotas.

Uwecklingenpi olika omraden.
Hdr skall berdras utvecklingen pi
n&gra olika omriden i den svenska
ekonomin.

Priser.
Sverigehar ju tidigare haft en jdmfdrelsevisling period av prisstabilitet.
Konsumentprisernahar fram till helt
nyligen varit praktiskt taget of<jrlndrade sedan mitten av L952 och partiprisernasedanslutet av T952.Men nu
?ir prisstabiliteten rubbad. Priserna p&
olika omriden drar sig upplt.
Konsumentpriserna lig under hela
andra halviret 1954 och de tvi fdrsta
minaderna1955 ofijriind:r.a:t
ca 30 ptocent ijver nivin fr&n 1949, men i marc
och april intrddde prisstegringaroch i
juli ytterligare prisstegringar. Konsumentpriserna lig i juti ca 3 procent
river nivin frin juli i fjol.
Prisstegringarna i vhrcs f6rorsakadesndrmastav dkadepriserp& brdnsle,
ldder och skor och hiijda livsmedelspriser som en f6ljd av jordbruksuppg<irelsen.Prishdjningeni juli i ir beror ocksl den till stor del pi 6kade
livsmedelspriser,
bl. a. pi potatis.
Partiprisernabdrjade som sagt stiga
fdrra h6sten.Sedandesshar partiprisindex stigit med en eller ett par enheter varje minad och lig i juli drygt
) procent civer niv&n frin sammaminad i fjol.
Prisstegringarna hdnfdr sig i hiig
grad till jdrn- och metallindustrin, ddr
ju efterfr&ge- och produktionsstegringen varit betydande sedan hijsten
1954. Det h.rpriserna pi metaller och
metallmanufaktur,som iikat mest, men
ocksi priserna.p3' jdrn och stil har stigit. Fiir dvrigt har ocksi en del kemisktekniska produkter stigit i pris - en
del fetter och oljor.
Ytterligare prisstegringar dr slkert
att vdnta.Vissa dr f6r dvrigt redanbestimda, bl. a. pi jordbruksomr&det.
Enligt beslut i v8ras kommer mj6lk-
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priset att stiga fr. o. m. den 1 september, och ndr Srets skiirderesultat kan
iiverblickasbittre senarei hdst, dr det
tdnkbart, att det blir ytterligare prisstegringar pi jordbrukets produkter.
Intressant i prissammanhang?ir ju
ocksi den hyresh<ijning,som medgivits
fiir hyresiret 1 oktober 1955 till 30
septemberL956. Tyvdn Zir det omdjligt att med nigra korta ord ge en
exakt bild av hur stor den hiijningen
dr, den varierar oerhdrt kraftigt mellan olika fastigheter, bl. a. beroende
pt derasbyggnads&r.
Pi grund av dkade allmlnna omkostnader kommer en hyreshdjning,
som varierar mellan 2 och 19 procent,
och p& grund av rdntestegringen en
hiijning pn 5 till 9 procent. Den sista
hdjningen giller Innu st ldnge bara
fram till sista mars ndstair. Till dessa
tv& hiijningar kommer sedan ocks&en
tredje hdjning, som nirmast orsakas
av indrade finansieringsvillkor.
Den hyreshdjning, som fdranleds av
rdntestegringen,drabbar alla fastigheter, medan hyresh6jningensdvriga delar ban avser hus som byggts 1P51
eller tidigare.
Arbetsmarknaden.
Inflationstrycket kan allts8.avldsasi
prisutvecklingen, men ocks& arbetsmarknaden bdr vittne om dverkonjunkturen.
En tendens till iikad sysselsittning
biirjade fnmtrd.da" redan i slutet av
fjoliret, och den tendensen har fijrsterkts i ir. Det rider full sysselsdttning pi alla omriden, och p& de flesta
omrlden rapporteras brist pi arbetskraft. Alla statistiskaserier vi har civer
arbetsmarknadenbekrlftar dessa oistienden. Hlr skall ndmnas ett par
siffror, nimligen fiir det f<irsta att
antalet lediganmZilda platser hos arbetsfdrmedlingarnai juli i ir uppgick
till niira 40.000 mot drygt 30.000 vid
sammatid i fjol. Den andra siffran dr
rdtt beteclcnandefdr dagens arbetskraftssituation. Av de arbetare i jd,rnoch metallverk, som i juli var anmdlda
som arbetsldsa,var inte mindre dn 85
procent 67 ir eller ildre.
Om man ska dd,maav siffrorna iiver
antalet lediganm?ilda platser vid arbetsfd,rmedlingarna,kommer den dkade efterfrigan pl arbetskraft fijrst och
frdmst fr8n metallindustrin, jord- och
stenindustrin och samfdrdseln.
Man har iu varit rlidd f6r att arbetsliishet skulle uppkomma i byggnadsindustrin ndrmast pi grund av kreditsvtrigheterna. Men sysselslttningenpi
det omridet dr nu mycket god, och
ingenting tyder heller pl, att man

skulle rtka in i en allvaiigare arbetsld'shetskrisfiir byggnadsarbetarnaunder de kommande mtnaderna.

Industriproduktionen.
Den htiga sysselsittningenhar naturligtvis i sin min bidragit till industriproduktionens mycket gynnsamma utveckling under den hittills
g&ngna delen av 1955. Den svenska
industriproduktionen var praktiskt taget ofd,rdndradunder 1953, men steg
sedan i fjol med ungefir 4 procent.
Sedan 193) har den stigit med nirmare L1/2 glng.
Hittills i fu har produktionen legat
pi rekordnivl, bl. a. pi grund av god
exportefterfr&gan,och som framger av
en till fiiretagsnimndens ledamdter
utdelad tabell, har produktionen i hela
industrin stigit med 6 procent under
fdrsta halvtret i lr, jZimfdrt med samma tid i fjol.
Ndr man bedtimer den siffran, biir
man hilla i minnet, att den reviderade
nationalbudgetenf<irutser en produktions6kning pi 4,5 procent under
1955. Industriproduktionen ligger faktiskt nu pi just den nivEn. Visserligen
uppgick iikningen j?imfcirt med fdrsta
halviret i fjol till 6 procent, men rikningen jnmfdrt med andra halviret i
fjol 2ir 3 procent, och det betyder ju
en genomsnittlig iikning pL 4,5 procent fdr hela L955, om produktionen
ligger kvar pi den nuvarandenivln. I
sjilva verket talar vdl mycket f'6r, att
produktionen kommer att stiga utiiver
dessa4,5 procent.
Som man kan se av tabellen, har
produktionsstegringen varit starkast
inom kapitalvaruindustrin, ddr produktionen stigit med 10 procent jiimfcirt med 2 procent ftjr konsumtionsvarorna.De siffrorna kan ge en missvisande bild av konsumtionsutve&lingen; dirfijr m8.steman hilla i minnet, att det ju i gruppen kapitalvaror
ingir en hel del produkter, som vi
rdknar till allminhetens konsumtion,
nimligen personbilar, dammsugare
o. s. v., alltsi de varaktiga konsumtionsvarorna.Det kanskeockst bdr p&pekas,att massa-och pappersindustrin
ju riknas till gruppen konsumtionsvaror.
Som syneshar utvecklingen i konsumtionsvaruindusirin, d. v. s. i de
fyra sista grupperna i tabellen, varit
mycket oenhetlig. Mot relativt kraftiga
6kningar i massa-och pappersindustrin
stnr en kraftig tillbakaging i textil och
ofdrindrad produktion i lider och sko.
Den stdrsta dkningen j?imfdrt med
fjol8rets fdrsta hiilft har vi i malmbrytning och metallindustri, dir pro-

duktionen stigit med 10 procent, och
den stdrsta iikningen inom denna
grupp uppvisu jdrn- och metallverken.
Vad j?irn och st&l betr2iffar 2ir det ju
friga om en internationell hiigkonjunktur. Efterfr&gan pi sttl ?ir hiig i
hela vlsterlandet, och kan vdl ocksi i
stort sett sdgasha varit det i ungefdr
ett &r. Orderstoc-karnai England och
kol- och stilunionen vixer, och ligger
nu i vissa fall ganska betydligt tiver
fjol&rsnivin. Den hiiga efterfrigan p&
det hZiromr&dethar ju dels resulterati
vissa prishtijningar,och dels p& vissa
htll i brist p& rivaror (skrot).
Den svenskajdrnindustrins planerade utbyggnad kan vdl nu ansestdrdig,
och produktionskapacitetentyc-ks ttminstone fdr vissa produkter ha blivit
si stor, att den inte kan bli fullt utnyttjad ens vid den nuvarande hiiga
-oroduktionen.
Den produktionsstegring, som iigt
rum i jirnverken, har intr?iffat ganska
kraftigt. Tillfiirseln till den svenska
marknadenhar dirfiir stigit, men fiirefaller dnd&, som om orderstockarna
skulle ligga p& en tillfredsstillande
nivi, och att ddrfd,r ocks&produktionen kommer att utvecklas gynnsamt
under de kommande minaderna. Exportefterfrigan ligger ocks&pi en hdg
nivt. Som exempel kan ndmnas, att
utfijrseln av handelsfirdigt jiirn och
stil steg med 3z procent mellan fijrsta
halviret 1954 och salnmatid i ir.
Verkstadsindustrinhar 6kat sin sysselslttning med 8 procent. Denna industri har ju under senareir haft en
litet ryckig utveckling. 1953 sjiink
sysselsdttningenganska kraftigt, medan den steg med en 3-4 procent i
fjol, dock utan att n& upp till den hiiga
nivLn ffin 1952.
Att verkstadsindustrinsproduktion
nu ligger ungefir 8 procent 6ver nivln
fr&n fjollrets fijrsta h?ilft betyder, att
den ligger bara en aning dver niv&n
frin slutet av fjolfuet, och det kanske
ir diskutabelt, om den kommer att
stiga mer. Konjunkturinstitutet fijretog ju en enkdt i slutet av juni, och om
man skall dijma av den, tycks fciretagen ndrmast vinta en stabilisering pi
den uppn&ddaniv8n.
Av betydelseftir utvecklingen inom
verkstadsindustrin och ilrn- och metallverken Zir natudigtvis de investeringsbegrdnsandettgirder, som statsmakterna vidtagit. Pl det hlr stadiet
Ir det mycket svirt att beddma, hur
investeringarnahittills i Zr hu utve&lats inom industrin, men material i den
fdgan h&ller just pE att bearbetas,och
om man skall ddma av de f<irhandsmeddelanden,som sipprat ut, har den
skdrpta ekonomiska politiken haft en
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Vi har fitt ett ganska stort irnportiiverskott.
Av den utdelade tabellen fra,mglrr
under rubriken "Antagen utveckling
av bytesbalansen",aft importen antogs
komma att uppgi till 9900 milj. i 8r
mot 8850 milj. fiir exporten. Det
skulle alltsi ge ett underskott i hanp& 10)0 milj. Det betydelsbalansen
der, att import6verskottet 19)5 skulle
bli st6,rredn L)J4, d& det var 980 milj.
ungefdr.
Men det Ir tdnkbart, att underskottet
i handelsbalansenunder l9)) vdxer
utciver denna dryga miljatd. Av tabellen framgtr vidare,att exportenunder
fdrsta halviret i Er stigit till 4,1 miljard, jdmfdrt med 3,8 miljarder fdr
sammatid i fjol. Det dr alltsi en dkning p& ungefdr 9 procent. Men importen har stigit beiydligt mycket mer
eller med hela L6 procent.Vi har alltsi
ett imoort<iverskottunder fdrsta halvJordbruk.
iret ph nlrmare en miljard, jiimf6rt
Om vi frin industriproduktionen med 6o0 miljoner i fjol.
fcirflyttar oss till jordbruksproduktioDetta kan ju verka rltt dystert, men
nen, blir ju tongingarna helt annor- det ir mycket miijligt, att importiiverlunda. Man har ju till och med pi vissa skottet under hela 19)5 inte kommer
hill b<irjat tala om, att vi si smttt att bli s&stort som man kunde fiirledas
skulle fi en jordbrukskrisi ir.
att tro av den onekligen ogynnsamma
I bdrjan av iret riknade man med, utvecklingen under de fdrsta sex miatt jordbruksproduktionen skulle vara naderna. Risken dr vdl relativt stor,
ungefdr ofcjrlndrad under 1955, men men sdkert dr det inte. Dels kan man
sedankom ju den kalla, llnga vintern, vll rdkna med, att den restriktiva ekodet alltfijr rikliga virregnet och den nomiska politiken fir sina tterverkthnga, intensiva sommartorkan. De ningar pi utrikeshandeln,och dels har
ogynnsamma vdderleksfcjrhillandena exportskeppningarna"
av vissa produkhar lett tili en hel del pessimistiska ter sl[pat efter under fcirsta halviret.
uttalanden frin iordbrukarhlll betriifDe senastesiffrorna civer utrikesfande skdrdeutsikterna,och i stort sett handeln2irfiir juli minad, och d& hade
har det vll ocks8.bekriftats i officiella
vi f<ir fcirsta gingen i ir ett exportiiverskott. Det dr mdjligt, att det komskdrderapporter, att irets skdrd blir
sdmre dn man tidigare vdntade. Det mer att fiiljas av betydligt fler under
tycks fiirst och frlmst vara virsd.den, iterstoden av hret, men & andra sidan
kan man antagligen mycket viil fiirsom dr i f.arozonen.
Frin jordbrukarhill har krav fram- svaraen motsatt isikt.
fcirts pi hjnlpitgiirder i olika former
Redan har nlmnts, att exporten av
- bl. a. prishrijningaroch kreditstiid. handelsfiirdigt jdrn och stil expandeHur utvecklingen kommer aft gi i det rat kraftigt, och den produktgruppen
avseendet,dr vll dnnu si l?ingeomiij- svarar ocksi fcir den stdrsta procenligt att sdga, nirmast d?irfdr att man tuella dkningen jZimfiirt med fjol&ret.
dnnu inte kan <iverblickask6,rdeutfal- Totalt sett ir det dock skogsproduklet fullstZindigt.Troligen kommer man terna, som svararfdr stijrstadelen av
att ha en bittre ijverblick 6ver llget
exportiikningen.
om n&gon minad, och i den vevan fir
Exporten av handelsfirdigt jiirn och
vi vil ocksi veta, vad som kommer att stil hadeju iikat med drygt 30 ptocent
hdnda.
i &r. Importen av sammaprodukter har
dock tikat innu mer eller med 45 proSamtidigthar emellertidprodukcent.
Utrikeshandel.
tionen stigit, och den utvecklingen
De tidigare industriproduktionen tyder pi, att lagren cikatganskavdsentbertirdes, framhdlls att efterfrlgan pl
ligt i ir. Det kan ju eventuellt betyda,
vira stora exportprodukter dr rnycket att importen minskar under andra
god. Exporten har ocksi expanderat halviret i ir, men det rider nog knapganska kraftigt under fdrsta halviret
past nigon tvekan om, att hela irsimjnmfcirt med samma tid i fjol, men porten kommer att tivertriffa fjol&rets
importen har stigit dnnu mycket mer. ganskabetydligt.

viss inverkan p& investeringarna,och
den effekten kan naturligtvis komma
att fdrstirkas.
En annan gren av den svenskaindustrin, som befinner sig i ett expansivt skede, dr den kemiska. Uwecklingen inom den industrin Zir ju lite
sv&r att <jverblicka exakt, bl. a. pi
grund av de mdngder av olika produkter, som brukar sammanfiiras under
beteckningen kemisk industri. Men
klart dr i alla fall, att denna industri
expanderarkraftigt iiver hela vdrlden.
Vad Sverigebetrdffarrdknarman med,
att produktionen av kemiskaprodukter
stigit med ungefdr 5 procent per Er
sedanfdre kriget, mot 3,5 procentfiir
hela industrin. Om utvecklingen gir i
samma takt under de ndrmaste iren,
skulle produktionen ha ftirdubblats
fram emot slutet av 1960-talet.
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Importen av bilar har ju vait i
centrum fdr uppmiirksamheten, inte
minst sedanbilacciseninfcirdes.Under
fcirsta halviret steg importen av motorfordon och delar ganska kraftigt,
nimligen med en 30 procent.Men den
iikningen hdnfcir sig ndstan helt och
hillet till f<irstakvartalet i ir; under
andra kvartalet var importen bara obetydligt dver fjol&rsnivin. Man kan nog
ocksl anta, att importen under de tre
sista kvartalen i ir kommer att bli
ldgre in fjolirets fr&n sammatid.
Valutareserv.
Vilka iterverkningar kan man rlkna
med att utvecklingen i utrikeshandeln
ffu p3,valftareserveni &r? Om vi gir
tillbaka till tabellen, finner vi, att man
friruts&gen minskning i valutareserven
p3' ungefdr 1)0 miljoner under 19)5.
Nedgingen i valutareservenbdr ju i
saldo,
princip motsvarabytesbalansens
som ju h?iriir 150 milj.
Man kunde ju med ledning av handelsbalansens
utveckling hittils i er
vlnta, att valutareserven skulle ha
sjunkit ganskaordentligt.Men det har
den inte gjort. Den har sedanirsskiftet minskatmed ungefdr ip0 milj., och
det d.r i och f<ir sig inte mycket, om
man jdmfcir med fjol&ret. Di var ju
importciverskottet som sagt mycket
mindre, men valutareserven
sjdnk med
ungeflr 260 milj. kronor.
Anledningen till att nedg5.ngeni
valutareserven
inte blivit stdrreIr dnnu
s& liinge inte officiellt kdnd, men enligt uppgift forskas det i saken. Vad
man kan gissapi sombidragandeorsak
dr vdl en fcirskjutningi varu- och betalningsstriimmarna,och vidare har
sjcifartsinkomsternablivit stcirre in
vdntat.
Byggnadsverksamheten.
Det har ju h<irtsen del pessimistiska
uttalanden ocks& om utvecklingen i
i ir.
byggnadsverksamheten
Den skirpning av kreditpolitiken,
som inleddes i viras, har av allt att
ddma lett till en relativt kraftig &tstramning av kreditmarknaden. Detta
framghr bl. a. av den starka minskning, som affdrsbankernasutlining
undergitt.
Restriktiviteten oi kreditmarknaden
har givit upphov till en del oro vad
bostadsoroduktionen
betrlffar. I mitten p& luli v?indesig bostadsstyrelsen
till regeringen och framhiill, att man
omedelbartborde scikaundanrdia de
ridande kreditsvlrigheterna.Det faststiillda byggnadsprogrammetskulle annars inte kunna fullf6ljas, sadesdet.
1954 fiirdigstiilldes58.000liigenhe-
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ter. Enligt planerna skulle i stort sett
lika mhnga ldgenheter flrdigstZillas i
ir samtidigt som samma antal skulle
igingslttas i nybyggen.
Av allt att diima kommer f?irdigstiillandet av bostdder att i stort sett nl
denplaneradenivin under 1955.Detta
sammanhlngerbl. a. med att ett relativt stort antal ig&ngsdttningar fdrts
6ver frin 1914 till 1955. En dylik f6rskjutning i tiden 2irtypisk fdr bostads-oroduktionen.
Antalet igings2ittningarunder 1955
kommer diremot troligen inte att ni
den planerade nivin. Under fdrsta
halvS.ret i hr var antalet igingslittningar ldgre dn planerat, och det 1r
inte sannolikt, att den efterslipningen
kommer att komoenserasunder andra
halviret. Den uwecklingen flr givetvis sina iterverkningar pi fiirdigstdllandet under 1956. Det verkliga
problemet vad bostadsproduktionen
betriffar tycks alltsi gdlla ndsta tr.

I anslutning till herr Ortmarks anfdrande stiilldes till honom en flertal
frigor och fd,rekomi dvrigt en kortare
diskussioniiver de beriirda dmnena.

Disponent Wijhander framhiill, att
fdr Bofors vidkommande n&gra stcirre
fdrdndringar betrdffande belZiggning
och orderinging inte skett under den
senastetiden. Orderingingenp& kanoner och sprdnglmnen har varit god,
och dven vad betrdffar ammunitionen
vore situationen i detta avseendebetydligt bdttre dn fijr ett halv&r sedan.
Framtiden torde dock vata negot mera
oslker vad gdller kanonerna, och en
minskad orderinging pi denna front
torde komma att sdtta vissa sp&r i Bofors tillverkning. Orderingingen pi
st&l har varit mycket god, och beHggningen d,r fdr tdrvarande betydande.
Fd,r att kunna h&lla smedia och valsverk i nuvarandeomfattninq med arbeten,har bolagetnddgatskii"pa20.000
ton gdt och dmnen..Dettadr visserligen
icke nigon vinstgivande affdr, men plr
Konsumtion.
si sdtt kan man h&lla verken ig&ng och
fi
tiickning fijr omkostnaderna. Pi
Den restriktiva ekonomiska oolitiken kan antas ha haft och komira att kemiska sidan Ir llget fortfarande
fi sina tterverkningar ocksl pi allm?in- tryckt med en svir och h8rd konkurhetenskonsumtion och investeringarna rens fdr de kemiskaDrodukterna.Her
kunde ndmnas,att bolaget vidtagit beinom industri och handel.
Fdrsiiljningen av konsumtionsvaror tydande utvidgning av plasttillverkhar legat p& en htig niv& under fdrsta ningen i Tidaholm, som fiir dvrigt
syntesgiva ett hyggligt resultat.
halviret jiimfdrt med sammatid i fjol.
Frir flera htrvudgrupper redovisastlmHerr Arne OhJson iterkom till en
ligen kraftiga vdrdemdssiga fdrsiilj- tidigare ber6rd fdga, ndmligeo om
- t. ex. jd.rnhandeln
ningsd'kningar
den d,kadeefterfr&gan pi st&l vintades
medan omsittningen pi andra omrikomma att medfciraen snar utbyggnad
den - t. ex. beklZidnadsbranschen
av stilverket.
cikat endastobetydligt.
Direhtlir Vablsleen meddelade,att
Hur fdrsiiljningen av personbilar
man
vidtagit vissa fdrberedandeLtglrunder hela 1955 kommer att utfalla
fcir
att undersdkabl. a. kostnaderna
der
dr svirt att bedijma. I b6rjan av &ret
- di h?insyninte kunde tas till den f6r uppfdrande av ytterligare en ljussenare infcirda bilaccisen, riintehdj- b&gsugni st&lverket.En dylik utbyggningen och den stramarekreditpoliti- nad skulle ta,ga.slt ltng tid i ansprik,
ken - berdknadesantalet nyinregist- att ugnen knappastkunde tagasi drift,
fiirrln ett Dar ar efter det man satt
rerade personbilar komma att stiga till
ig&ng
en dyiik byggnation.Fdr att fdrj?imftirt
M\.OOO under 1955
med
I27.OOO
under 1954.Dennaberlkning bittra gdtsituationen, har bolaget
reviderades senare, varvid siffran emellertid fd,rsijkt fi till st&nd fyrsdnktestill 135.000. Utvecklingen av skiftsging inom stilverket, men har
registreringen i fu har varit oenhetlig, man hittills icke kunnat uppbringa de
men under de fiirsta sju minaderna ytterligare !5 man, som erfordras fijr
d,vertriffadesmotsvarandef iol&rssiffra dylikt skiftarbete. Fyrskiftsg&ngskulle
innebdra ett tillskott p& ytterligare ca
med 9 procent.
Man- kan dock anta, att registre- 2.400 ton sttl per ir enbart fr&n Dringen under hela L955 inte kommer ugnen.
att n& fjolirsnivin. Fjoliret karakteriF or sI agsuerksam het en.
seradesnimligen av det onormala"f&hillandet, att registreringen under
Direktdr lYablileen meddelade,att
andra halviret vaf st6rre iln under
F6rslagskommitt6n vid sitt senaste
f6'rsta halviret. Det dt bl. a. pi grund
sammantrddeden 30 augusti1955 beav bilaccisen osannolikt, att registrehandlat 12 olika f6'rslag,varav 5 tidiringen skulle utvecklas likadant i Er.
gare bordlagda"ochT nya.9 av f6dagen ans&gosvirda belcining, medan 2

bordlades till ett kommande sammantriide. Slutligen hade ett av fd,rslagen
Etertagitsav fd,rslagsstdllaren.
Hittills i ir hade inldmnats2l f6rslag, eller nigot firre in vid motsvarande tidpunkt fdreg&endeir.
Direktiir lVabltteen &terkomtill den
vid tidigare f6retagsnlmndssammantrdden behandlade fdgan om nya
regler fdr fdrslagsverksamhetenoch
meddelade, att bolaget efter kontakt
med s&vdlArbetsgivarefdreningensom
andra fiiretag verkstdllt en utredning i
denna frtga. Man hade ddrvid kommit fram till, att de nu g?illandereglerna fdr frirslagskommitt6nssammanslttning och arbetssltt, diplomering samt
publicering i B-pilen av de olika fijrslagenborde bibeh&llas.
Sammabeliiningsnormersom hittills
skulle vidar.e till?impas vad betrlffar
icke anvdndbara f'drslag samt fdrslag,
som komma till anvdndning, men betrdffande vilka bolaget icke anser sig
kunna berikna den ldnebesparingf6,r
bolaget fdtslaget leder till. Detta inneblr silunda, att icke anvdndbara
fdrslag icke leda till nigon beltining
samt att de iivriga fd'rslagen beltjnas
efter en skala med l?igstkr. 25: - och
hiigst kr. 500: -; dock kan i speciella
fall hdgre erslttning utgi.
Vad betr?iffar de f6,rslag,som komma till anvlndning och betrlffande
vilka bolaget kan berikna den l<inebesparingf6r bolagetfdrslagetleder till,
skola dessa i fortsdttninsen bel6nas
med ett engingsbeloppom ZO /o p3,
den besparingi arbetsliin,som fdrslaget kommer att medfdra fiir bolaget &
den eller de aktuella orderna, dock
lingst under ett ir frin det fd,rslaget
kommit till anvdndning. Det fcirutsd.ttes ddrvid, att kostnadernafdr f6rslagets genomfdrande dro rimliga samt
att, om sl icke skulle bli fallet, bel6ningens stodek kan piverkas hdrav.
Vidare skall gilla, att i samband
med berdkningen av ld'nebesparingen
en arbetsstudie skall utfdras och
ackordsittning ske p& fiir bolaget vedertaget sltt.
Slutligen skall fcirslagskommitt6n
sammantrida fcir behandling av inkomna fiirslag i st?illet f& 4 ghnger
som Ir fallet idag, 6 glnger om iret,
om miijligt i februari, april, juni,
augusti,oktober och december.
Herr Gi)$a Nilsson noterade med
tacksamhetden nya regeln om 20 /o
ersittning t fiir bolaget genom ifritgavarande fiirslag uppkommen liinebesParlng.
Vad betrZiffar ackordsdttningenfcir
fiirslagen vore man pi arbetarh&ll in-
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fdrstidd med att densamma mtste
d.garam.
De tidigare inom fiiretagsndmnden
behandladefdrslagen, avgivna av herrar Lundberg, VA 50, och Od6n,
VA 20, borde, varom iven tidigare
gjorts hemstdllan till bolaget, behandlas enligt de nya belciningsnormerna.
Disponent lYijAander fdrklarade,
att bolaget vore berett att lita dessa
bl'da fall beddmas efter de nya rcglerna, vilket skulle leda till, att Lundberg finge sin ersdttning hiijd fr&n kr.
4ooi- till kr. 1..050:- och Od6n
motsvarande erslttning hdjd frtn kr.
4OO:- till kr. 800:- .
Herr Ragnar Olrcn instdmdei herr
Gdsta Nilssons uttalande om att man
vore tacksamfdr de nya beliiningsnormerna och anslg, att man pi allt s2itt
borde giira propaganda fdr fdrslagsverksamhetenunder just framhi.llande
av mtijligheterna till hiigre ersdttning
fdr avgivna fcirslag.
Vid fdrslagskommitt6nssenastesammantrdde hade behandlatsett fd,rslag,
som skulle komma att medfdra viss
besparing fcir bolaget, utan att man i
detta fall kunde p8.visanlgon direkt
lcineinbesparing.Inom kommitt6n hade man haft olika Esikterom hur detta
fdrslag borde beldnas.
Direktdr lYablsteen framhrill. att
det av herr Ragnar Olson omndmnda
fdrslaget senareskulle bli fiirem&l fijr
ndrmarestillningstagande i beldningsf$gan. Di det icke vore miijligt att
berdkna, i vilken omfattning fdrslaget
skulle leda till inbesoarade
ldnekostnader f6r bolaget, borde fcirslaget stlunda belcinasefter de principer, som
hittills till2impats.
Herr G6fia Nilron medgav, att det
i det nu omdiskuterade och liknande
fall vore svirt att berlkna bolagets
vinst p5.f6rslaget, men hemstdllde,att
detta ftirslag likvll mitte, f6,r att komma i rdtt relation till iivriga f6rslag,
bedijmas vnlvilligt till stimulans fdr
den fortsatta fdrslagsverksamheten.

Ourigafri.gor,
Parkeringsf
r3.gor.
Herr Ragnar Olson eriwade om de
svirigheter av olika slag, som uppstode
i samband med den dkade motorfordonstrafiken.Vid Boforsverkenfdrel8ge silunda vissa parkeringsbekymmer, icke minst beroendepi att envar
onskade parkera sitt fordbn sl ndra
arbetsplatsensom m<ijligt. Pf, en del
hill hade vidare uppstltt trafiksvlrigheter och ddrmedrisker fdr trafikmissd'den.
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Sedan bussh&llplatsenflyttats frin
parkeringsplatsenvid Huvudkontoret
till Brukstorget, hade trafiksvirigheterna iikat pt v2igen mellan nlmnda
parkeringsplatsoch Brukstorget. Denna vdg vore alltfdr trflng, och siirskilt
di bussarnabegagnadevigen, fiirefunnes stora risker fcir trafikmisstiden.Ur
sdkerhetssynpunkt skulle det vara
lampligt att anordna en sirskild trafikled fdr cyklar och fotglngare vid sidan
om denna vig.
Vissa trafiksvlrigheter uppstode
iven vid utfartsvigen frin Grdnfeltsporten i sambandmed att personalen
efter arbetetsslut ldmnade arbetsolatsen. Frir att rida bot pi detta, kunde
det ifrigas?ittas,om bolaget icke borde
fdrsdka <ippnaden tidigare v?igfrirbindelsenfrin Griinfeltsoorten dver SkolgZirdettill drebrovdgen. Det fiirutsattes dirvid, att NBJ vore berett att
medverka hiirtill med bl. a. uppsdttande av jdrnvdgsbommar.Denna trafikled skulle avlasta en del av trafiken
pi den nu anvdnda vlgfcirbindelsen
genom Grcinfeltshagen.
Ett annat oroblem med trafiksvirigheter och- dermed fdrknippade
osikerhetsmoment vore den tyngre
lastbilstrafiken med transporter via
Valsverksbron, Rosendalsportenoch
Orebrovlgentill och fr8.nKiista. Denna trafik borde i st?illetdirigeras 6ver
lnmplig trafikled genom Grijnfeltshagen via Kanongatan till och frin
Kilsta.
I biirjan av juni mlnad under respektive Sren1952,1954 och 1955 har
fiiretagits kontrollrlkning av antalet i
bolagets parkeringsplatser parkerade
personbilar,och det har dervid visat
sig, att antalet parkerade bilar 6kat
ffiLn 1,40fu L952 ti|I2O4 ELr1954 och
274 iLr L955. Likasi, hade vid motsvarande rdkning av antalet motorcyklar
och mopeder framkommit, att dessas
antal 6kat fri,n L77 tu L954 till 374
3,r 1955. Denna iikning berodde i
fcirsta hand pE det stora antal mopeder, som kommit i trafik under det
senastelret.
Parkerings-och trafikproblemen betdrde alla i htigstagrad, och det mlste
vara ett allmdnt dnskemil att finna en
I2implig ldsning pfi.dessaproblem. Det
skulle vara av vdrde, om man frin bolagsledningens sida kunde f3. erfarc.
de eventuellaplaner, som bolaget hyste
fdr att rida bot pi de nuvarande och
f ramtida traf iksvlri gheterna.
Diredtdr Nordquist framhlll, att vad
gdller parkeringsplatsernadessalinge
varit och sdkert llnge kommer att fd,rbli ett problem. Hittills har dock bolaget lyckats n&godunda med att ldsa

parkeringsfrigorna. Silunda kunde
ndmnas, att man under iren L950L955 tredubblat antalet parkeringsplatser fijr bilar, samt att dessaidag
utgjorde sammanlagt339 platser.Vid
en i dagarna verkst[lld kontrollrikning av parkeradebilar hade framkommit, att det funnes flera parkerade
bilar dn som teoretisktborde fi rum.
Trots detta fanns det ett visst antal
parkeringsplatser,som icke behdvt utnyttjas. Bolaget vore emellertid inst?illt
pi att snarast mdjligt fdrscika ytterligare 6ka parkeringsplatsernasantal
fdr att m<jta kommande parkeringsproblem, men att man skulle komma
sE l&ngt, att man vid varje tillf?ille
skulle kunna tillgodose toppbelastningar kring helger o. d., kan man icke
rlkna med.
Vad korttidsplaoeringen betrlffar
funnes mdjlighet att pi relativt ndrbelZigna platser tillskapa yttedigare
175 parkeringsplatser,frjrdelade med
65 p& ett omride av kolgi.rdarna vid
Hyttisvigen, 54 vld Hyttisens Matsalar,40 nedanfdrBofors Skrddderisamt
20 invid den nuvarande parkeringsplatsen vid Strdmsbro. Ett iordningstdllande av dessa parkeringsplatser
skulle idag kosta ca kr. 140.000:-,
eller ca kr. 800: - per parkerings-plats.
Skulle antalet bilar fortsitta att iika
i sammautstrdckningsom skett i USA,
mtste man emellertid pi l?ingre sikt
rdkna med att ytterligare parkeringsplatser komma att erfordras. Vid denna tidpunkt torde det icke sti nigra
ndrbeld.gnaplatser l?impliga f6r parkering till fdrfogande, utan vore man
hinvisad till l?ingrebort belZignaplatser, i fdrsta hand i ndrheten av Bofors
Idrottsplats.Ett alternativkunde m6jligen vara att pi ldngre sikt anordna
parkering i flera viningar nd.rmare
arbetsplatsen.
En dylik ldsning av parkeringsfrigan skulle emellertid bli
mycket kostsam.
. Vad galler frl.gan om att skapa
bittre utfartsmdjligheter fr8n arbetsplatsen hinger detta problem intimt
sammanmed den sedanld.ngeplanerade riksvdgengenom staden.Intill dess
klarhet vunnits, om hur denna.frhga
kommer att lcisas,kan varken staden
eller bolaget investera nigra st6rre
kostnader fdr att skapa nya utfartsvd"gar.
Yad betrdffar den av herr Ragnar
Olson ifrigasatta genomfartsledenfrin
Griinfeltsporten via Skolgiirdet till
Orebrovdgen,torde man ur slkerhetssynpunkt knappast kunna rlkna med
att denna led kan komma att d,ppnas.
I detta sammanhangkunde nimnas,
att bolaget <iverviger att ftirbittra vd-

gen mellan Orebrovdgenoch Brukstorget. Tills vidare kunde man tdnka sig
n&gonslagshalvpermanentningfd,r att
skapa bettre trafikfdrhillanden p3'
dennaled.
Iffiga om trafikslkerheten skulle
bolaget noga 6verviga vad som kunde
giiras fiir att f6rblttra fdrhillandena
hdrutinnan.
Herr Edain Carltson framh6,ll, att
parkeringsplatsenvid Dimbovdgen i
och fdr sig vore bra, men att sjllva
infarten till parkeringsplatsen vore
alltfiir trtng. De hdrigenom uppkommande trafiksvirigheterna kunde lntt
avhillpas genom att infarten bleve nisot'breddid. Det kunde i detta bamhanhang nimnas, att en del bilar parkerasinvid Backaporten,men d& denna
plats icke utgjorde nigon liimplig
parkeringsplats, borde parkering av
fordonen i fortsittningen icke fiirekommavid dennaport.
Herr Giista Nilsson ans&g, att en
permanentning av v'dgenmellan Orebrovlgen och Brukstorget skulle vara
en vllkommen &tgzirdoch ifrigasatte,
om icke jnmviil vdgen mellan Orobrovlgen och Rosendalsportenborde bliva
fiirem&l fcir liknande itgd.rder.
Vad betr?iffar den ifr&gasatta utfartsvigen via Skolg?irdet torde man
knappastkunna rdkna med, att stadens
myndigheter skulle g& med pi att denna led iippnades fdr motortrafik.
Herr Ragnar Olson fnmhiill slutligen i detta drende, att ett sitt att
undeddtta de nuvarande trafiksvirigheterna skulle vara att arbetstidenregleradessi, att man pi vissaavdelningar
kunde avsluta arbetet 5 minuter tidigaredn ph andraavdelningar.
Hyresreglering per den 1

oktober1955.
Direktijr Nordqaist meddelade, att
bolaget kommer att, pi samma s[tt
som andra fastighetsigare, i enlighet
med Kungl. Maj:ts beslut om hdjda
hyror frin 1 oktober 1955 verkstdlla
hyresregleringfdr bolagetsligenheter.
Enligt mellanvarande hyreskontrakt '
och till?igg till hyreskontrakt skulle en
stdan reglering ske automatiskt utan
nLgru ndrmare6verenskommelsermellan hyresvird och hyresgdster.Bolaget
hade emellettid ansett det liimpligt att
redan nu vid fdretagsndmndenssammantrdde omnimna de itgdrder bolaget kommer att lirctaga ifriga om
hyrorna fdr bolagetsldgenheter.
Privat verksamhet under arbetstid.
Direhti)r Nordqaist framhdll, att det
under de senasteiren till bolagsled-

ningen framkommit en del klagomil
6ver att en del av de anstZilldapl arbetsolatsen under arbetstid bedriver
privit fiirsnljningsverksamhetav olika
slag. I denna friga har bolaget l&tit
verkstdlla vissa undersdkningar, men
har det ddrvid inte kunnat klarl2iggas,
i vilken omfattning sfldan verksamhet
fiirekommer. I avtal och reglementen
finnes klart utsagt, att personaleni&e
p& arbetsplatsenoch under arbetstid
dger sysslamed dylik privat verksamhet. I detta sammanhangkunde iven
erinras om, att vad betrdffar tjdnstemlnnen giiller enligt reglementetsbestimmelser, 3 $ 5 st., att tjdnsteman
under anstdllningstiden ijverhul'udtaget icke flr bedriva privat ekonomisk
verksamhet med mindre bolagsledningen funne dylik verksamhet icke
biira menligt inverka p& arbetsprestationen eller eljest triida bolagets intressen fdr nd,ra.Det skulle vara av
virde fdr bolagsledningenatt fi veta,
om nigon av nimndens ledamdter
kunde .limna nlgra informationer
ifrlga om den p&taladeverksamheten,
liksom det skulle vara.^v stort virde
om nimndens ledamdtervar och en Pi
sitt htll ville medverka till att st2ivia
dylik verksamhet.

gasatte slutligen, om icke fr&gan om
handeln med kioskhandelsvarorskulle
kunna ldsas genom upps[ttande av
automater pi de olika arbetsplatserna.
Sms
Nohab
F6retagsnimnden vid Nohab hiill
sitt tredje sammantrlde fijr tret den 9
seotember under direkliir Per Odelbirgs odfdrandeskap.

Konjunkturliiget.

I sin 6versikt iiver koniunktuduiget
omnimnde direAtdr Od'elbergden sedan 1952 stiindigt pigiende stegringen
av den internationella handelnsvolym.
Handeln mellan USA och EuroPa6kar
visserligen icke nlmnvlrt, men dlremot handeln mellan de euroPeiska
llnderna. Likas&har en stegring intritt
i handeln mellan de olika industrildnderna, medan en minskning p&visatsi
handeln mellan industrildnder och
icke-industrildnder.I Vdsteuropastiger
fortfarande industriproduktionen.
De internationella exportpriserna,
som 1954 var sjunkande,har stigit hittills under 1955.
'dr
Levnadskostnadernai Ty*land
Herr Gdsta Nilron hyste den upp- praktiskt taget ofijrindrade sedan
fattningen, att smyghandelnp& arbets- indra halv&ret1.948,trots att l6nerna
platsen med kioskhandelsvaror nog pi de sistatvi Erenstigit ca 14 /o. lniikat under senastetiden. Denna verk- dustriproduktionen i Tyskland har
samhet vore klart fiirbiuden i avtalet sarntidigt 6kat mera.
och borde silunda icke fdrekomma,
I USAbyggs f. n. bostdderi en takt
men vore det nog sv&rt att stlvja
som ir dubbelt si stor som familiesidan handel med mindre det samti- bildningen.FcirUSA:s del vdntarman
digt tillskapadesnigon form fd,r lega- fortsatt hiigkonjunktur med stegrad
liserad fiirs2iljningsverksamhetpl ar- produktion.
betsplatsen.
Vad Saerige betriffar har sivll
DireAtdr Nordquist framhijll, att den partiprisersom produktionsindex
stigit
av honom p&talade f6rs?iljningsverk- under sista2-m?nadersperioden.
Rissamheteni f6,rstahand avslge s&dana . ken fiir iiverkonjunktui syttesha matvaror som cyklar, mopeder, radioappa- tats och importen sjunker som fiiljd av
rater. kameror etc.
kredittestriktionerna.Den diliga skdrHerr Ragnar Olson fratnhlll, att det den berdknas minska jordbrukarnas
sedan minga Er tillbaka bedrevs en inkomster med ca 400 mili. kr. med
relativt omfattande agenturverksamhet &tfdljande reducerad kiipkraft. Den
av vissa av bolagets anstillda. Det svenskakonsumtionen ir fortfarande
fdrekommer silunda ackvisitionsarbete mycket hdg och insittningsdverskottet
i bankernahar minskatmot i fjol.
under arbetstid f<ir fdrsiiljning av tidDen totala produktionen i Sverige
ningar och fdrsdkringar, liksom dven
halviret var ca6 /o st6rre
under.fiirsta
fdr diversevaror. Det vore riktigt, som
herr Giista Nilsson framhillit, att dy- dn motsvarandetid i fjol. Fdr andra
lik verksamheticke borde fdrekornma halv&ret vdntas dock nigon avmattning. I Sverige synes bostadsbristen
pi arbetsplatsenunder arbetstid.
iika. Svirigheterna att erh&lla bankkreDitp onent lY ilkander konstaterade diter kommer att kvarsti dven under
sammanfattningsvis, att det r&dde andra halv&ret.
enighet bland f6retagsndmndensledaInom den mekaniska industrien
miiter om att orivat verksamhet av minskar maskininkdpenoch lcjnsamheolika slag pl aibetsplatsenunder ar- ten avtar. Sysselsdttningen
i juli 1955
betstid icke borde fdrekomma.
var dock fortfarande 3 ;4ohogre nn i
juli 1954.
Ooeringenjdr Kjell Strt)mberg ifrt-

Nohab har hittills i tr haft nisot
"o.mindre orderinglng ?ini fjol, -.n
derstockend.r foftfarande god. Prisliiget dr mycket pressatoch tenderar att
bli dnnu simre. Inom samtligavira tre
civila verksamhetsgrenar
fdrekommer
nu offerter till sj?ilikostnadspris.
Vid ett sammantrddenyligen med
de europeiskatillverkarna av diesellok
av General Motors typ framgick, att
det hdgsta pris, som nu ansesmdjligt
att fi ut, ligger i nivi med Nohabs
sjd.lvkostnader.
Fdr de tyska och belgiska lokfirmorna hr detta pris vinstgivande och bor enligt den tyska firrnans uppfattning sdnkasredan nu.
Ett flertal stora turbinanliggningar
till utomeuropeiskaldnder har p& senare tid offererats till mycket liga
priser fcir att Nohab skall scikaarbeta
sig ;n pl dessamarknader.
Inom dieselmotoromr&det
har sista
iret f6rekommit allvarliga anmdlkningar mot det kvalitativa utfcjrandet
och leveransf6rseninsarna.Direktdr
Odelbergv?idjadetill ;Ia att medverka
till hdjning av kvaliteten pi alla stadier av tillverkningen, si att kassationer och ddrmedfdljande f<irseningsrisker undvikas. Samtidigt tackadehan
fijr arbetarnas tillmcitesgiende att
st2illasig till frirfogande fcir civertidsarbete.De fdrseningsrisker,som fortfarande frireligger, gdr att dvertidsoch scindagsarbeteblir niidviindigt
dven i fortsdttningen.

kvalitetsfordringar alltid var nijdvdndiga, Frtn verkstadsledningenssida
upplystes att gods, som kasserats i
fdrsta omgingen, sedermerc.ofta har
kunnat riddas genom yttedigare bearbetning och behandling.
Hen loban Nilron fann att bortabestdllningarnatycks fcjranledaen hel
del trassel,som fcirdyrarproduktionen
och menade, att mycket noggranna
dvervdgandenm&stegiiras, innan dylika bestZillningarplacerasut.
Det upplystes emellertid att kassationerna ir procentuellt stijrre pi gods,
som vi sjZilvatillhandahiller iin pi
bortabestdlltgods.
Herr Carl Erik Carlsson p&pekade,
att storamlngder av Bofors tillhandahnilet sttlgjutgods blev kasseratunder
fuen t953-54. Nu tycks en fiirb2ittring ha intriitt diirvidlag. Likaledes
f<irekomvid kanontillverkningensbdrj^n mFLnga ritningslndringar, som
gjorde att kassationernadkade. Aven
hdrutinnan torde en fd'rbdttring nu ha
intrdtt.
Frin ekonomiavdelningenssida upplystes,att kassationerpi av Bofors tillhandahillet material ej ingir i f6rut
ndmnd siffra av 2 milj. kr.
Herr Knut Tbunberg undrade, om
man ej kunde upptiicka fel i gjutgods
pi ett tidigare stadium.

Oueringenjdr Holnzqait pipekade,
att man fdr exempelvis stativ lagt in
PF"ffi'ga av berr Engkuist om orsa- ett provtryckningsmomentpi ett tidigt
ken till kassationernaomtalades,att stadium av tillverkningen. Att utan
en grundlig genomging gjorts av fjolmaterialfdrstd,randeltgdrder upptdcka
irets kassationer,vilken verkstadsled- gjutgodsfelfdre bearbetningenIr i reningen nu bearbetar fcir att sdka un- gel e.i m6jligt. Ibland kommer det
danrciiakassationsorsakerna.
Vdrdet av fram detaljer,pi vilka arbetarenmyckassationernai fjol uppgick till ca 2 ket tidigt borde ha upptZicktfelaktigmilj. kr., varav huvudpartenkommer heterna men indi fortsatt bearbetpi dieseltillverkningen.Vid kassation ningen.I sidanafall borde fdrmannen
av hemkdpt material reklamerasgivet- ha varskottsomedelbart.
vis hos leverant6ren.I regel f&r vi di
P3'f fi,ge"a\r herr f obn Larsrcn uppnytt material, men icke ersdttning fdr
lyste direktr)r Odelberg, att man aniltlt
av oss sjdlva nedlagdakostnader.Det sivdl
Mekanfcirbundets gjuteriexpert
hdnder dock ofta att hemkommet masom deras gjuterilaboratorium. Aven
terial l?iggsp& fiirrid, varvid felaktig- Bofors
laboratorium har anlitats fiir
heterna kanske upptlckas si sent att en
del strukturunderscikningar.
reklamationej kan gciras.Ofta visa sig
Herr Euer, Mdller framhiill att det
felen fcjrst ndr detaljerna med stora
kostnader bearbetatsndstantill f2irdiet pi senaretid ofta fijrekommit att gjutgods spruckit.
skick eller vid den slutliga provtrycfningen. I siffran 2 milj. kr. ingir ca
Ouer)npeni dr H oI mq uitt bekrdftade
300.000kr. felaktigt materialfr&n un- detta, me"nframhijll samtidiet ait de
derleverantrirer.
flesta anm[rkningarna avsJ portist
-bl.
Det framhiills, att i s&danafall d& gods. En viss godsfcirbdftring, a.
Nohab justerat hemkdpt felaktigt ma- fdr kolvtopparna, tycks ha uppnitts pl
terial, leverantdrenofta gjort anmlrk- sistatiden.
ning pi v8ra hd,gajusteringskosinader.
Resemontiirer,
Hen EngAuit fann det fiirvinande
och beklagligt med dessahdga kassaNohab har fd,r nlrvarande stora
tionssiffror. Han undradeom s3.h&rda offerter utest&ende pi framfdr allt
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turbiner till transoceanalinder, dlr
till f6ljd av olikheten i levnadsfcirh&llanden ett montageuppdragkan medfcira en viss obekvdmhetftir montcirerna. Det har tidigare visat sig svlrt att
finna montagepersonal,
som dr beredd
att resa ut till dylika arbeten. Som
exempelndmndesdieselanl2iggningen
i
Challaco, Argentina, dit bolaget till
slut miste sdnda en ingenjiir f<ir att
rnonteramotorerna. Aven vid de efterfiiljande arbetenai Challacohar bolaget haft stora svirigheter med och
betydandekostnaderf6r montagepersonalen.
Fijr att bolaget nu skall kunna taga
bestdllningar,som ftjrutndmnda offerter eventuelltkan leda till, miste nigon sdkerhet finnas fijr att montagepersonalfrin det egna fciretagetfirins
tillgiinglig, eftersom man nog miste
rdkna med att ha n&gon egen personal
vid anliiggningaffn, d.ven om frdmmande entreprenadfirmoranlitas frir
montaget.
Herr Carl EriA Carhsorzans&g,att
si ldnge mar' d.r ung kan det vara intressant att resa men s8. smEningom
trdttnar resemontrirerna p3. att ttaru
borta frin hem och famili. Aven lcjnefrigorna kunde spelain oih herr Carlsson eftedyste stdrre rittvisa i uppdelningen pi de tvi kategoriernatim- och
veckoavldnademontdrer. Onskvdrt dr
ocksi, att montdrernaffuklan besked
om uppdragets ldngd, innan de reser
ut. De montdrer som tid efter annan
sdnts till Challaco, hade fitt ganska
knapph?indigauppgifter hlrom.
Direktdr Odelberg fann att diskussionenej gett nigon klarhet i frlgan.
Bolaget kunde dirfcir bli tvunget att
vlnda sig till uilZindskamontageTirmor
eller anstilla utldndsk arbetskraft, som
efter nigon tids skolning hdr kan sdndas ut pi. rnontageuppdrag.
Frdnuarostatistiken.
Ekonomiavdelningenhade upprlttat
statistik iiver de kollektivt anstdlldas
{rlnvarc vid friretaget dels ldrdagen
den 9 juli (dagen fdre semestern),
dels dag fcire och efter lingfredagen,
annandagpisk, Kr. Himmelsfdrdsdag,
annandagpingst och midsommardagen
vid Nohab jZimfdrt med d,vriga till
verkstadsfdreningenanslutna foretag,
dels dver frinvarofrekvensen hdst och
vir vid Nohab jiirnfdrt med motsvarande statistik enligt Socialstyrelsens
utredning och dels frinvarofrekvensen
fdr minadsanstillda vid Nohab htist
ocn vaf r9>4/)).
Dagenfdre semesfernsblrjan(9/7)
var 10,34 /6 av hela antalet kollektivt

r
I
I
anstillda frlnvarande hela dagen och
8,07 % del av dagen, eller totalt
18,41,70.
Ifdga om frinvaron vid ovannlmnda helgdagar hade Nohab betydligt
hd,gre fdnvarosiffror dn verkstadsindustrien i 6vrigt, eller ett medeltal
frinvarande av 7 /o vid Nohab mot
5,2 /o vid 6vriga industrien.
utredJnmfiirt med Socialstyrelsens
ning visar Nohab genomgiende h6gre
fr&nvarosiffror fdr v&rminaderna alla
tre iren 1953/55, medan frinvaron
vid Nohab var nigot ligre hd,sten
1954.
Bortavaron Ir stdrre vid vanlig kirdag iin vid dag, som kvalificerar till
helgersdttning - vid Nohab 9,L %
v&ren 1955 fdr vanlig liirdag jlimfiirt
med 7 /o vid helgerna.
Aven tjinsteminnen ir fr&nvarande
mera om viren In om hiisten, men
uppvisar lagre ffi.nvarosiffra dn de
kollektivt anstdllda, ndmligen 3,4 %
vhren T955.
Fdrutom de ekonomiskanackdelarna
fcir individerna, som frtnvaton medfdr, p&pekadesde stora fdduster, bolaget &samkasgenom bortavaron. Eftersom en fr&nvarotimme kan vdrderas
till ca 10 kr. i fddorad omkostnadstdckning fdr bolaget, kornmer man
upp i mycket stora belopp.

Rapport frd.n Forslagskornrnittdn. som helst, d& kapaciteten vid behov

miste kunna anvd.ndasfdr tillverknine
Vid
fiirslagskommiti6ns senaste
fdr Bofors rikning. Arbetenafcir NoI
sammantrddehade sju fiirslag beld,nats
hab hade tidigare ldmnat diligt ekomed sammanlagt875 kr.
nomiskt utbyte, men man hade nu fltt
nlgon hcijning, sl att det gick hjnlpPr od u kt i on sk o mmi t t dern as
ligt ihop.
uerksambet.
T yvdn medfijrde legobearbetningen
jdr Holmrlaitt pitalade i allmdnhet icke montetinss- och filOaeringen
ningsarbetei tillriicklig ulstrickning.
det till synesminskade intreiset f6r
Fdr dessaavdelningar var derfd,r beproduktionskommitt6erna.Hittills i lr
har ett sammantrd.de
hillits med kom- liggningen icke si god som p& iivriga
mitt6n fdr 40 mm tillverkningen och sektioner, utan man rnlste tinka sig
d[rifr&n till naskiett med dieselkommitt6n.
I nig:onmin
kan den ldgre mdtesfrekvenseifdrkla- ;tj:ro-tttuning
ras rned ingenjdrsbytenai gjuteri och
dieselverkstad.Overingenj<ir Holm- 61 1, Ammunitionsverkstaden.
qvist uppmanadede nirvarande komI Ammunitionsverkstadenvar ldget
mitt6ledamdternaatt f6rsijka iteruppnigot bdttre ln vid fiirra kvartalssamliva intresset.
mantrddet.Man hade fltt order bl. a.
Herr Mdller fdrklarade fcir gjute- frin LME, vilken firma iven tillhanriets del att kommitt6arbetetnog kom- dahiill verktyg fd,r dessaarbeten.
Alla maskiner var nu i ging, utom
mer iging igen, si snart den nya
ingenj6renhunnit sitta sig in i arbetet. 2 stdrre6-spindligaautomater.I efterbearbetningsmaskinerna
ridde f6r tillHet lobn Larsson hade gjort sam- fZillet
bridska.
ma erfarenhet om avtagande intresse
Betriffande
ammunitionstillverkd.venfcir skyddsverksarn'hetens
avdel- ningensframtid ridde ingen optimism.
ningskommitt6e
r.
Exporten hade avtagit och framtiden
var mycket oviss.Vidare var det svirt
U n gkarl sbote I I et N o hab gd.rden.
att anskaffacivila arbeten,i synnerhet
Frire sammantrddet
hade foreslagits, i smimaskinerna.Den nuvarandebeatt nimnden skulle bese hotellet och liiggningen skulle kunna bibeh&llastill
Hen lobn Larston menade,att den
bostadsbarackerna.
Emellertid ans&gs omkring nytr, sedangick det ned&t.
relativt hiiga medelildern fdr de Noatt tiden ej skulle medge en dylik inhabanstdlldanog inverkar menligt p&
spektion, men direktdr Odelberg fcir- Bonoplastfabriken.
statistiken fiir Nohabs del, eftersom
klarade att ndmndens ledamdter Lr
Bonoplastfabrikensrepresentant,h et
man kunde antaga,att ett relativt stort
vdlkomna att bese den. I detta sam- Skerddn,anslog betydligt mera optiantal l&ngtidssjuka ing&r i siffrorna.
manhang limnades nigra ekonomiska rnistiskatongingar.
De hiigre siffrorna fdr kollektivt anuppgifter om driften av Nohabgl.rden.
I stort sett ridde totalbel?iggningtill
j?imfiirt
stZillda
med m&nadsanstdllda
Om alla kostnader fcir driften skulle irets slut. Hirvid fick man bemdrka,
ansig hag kunna fdrklaras med att de
slis ut pl hyran skulle denna fi htijas att omloppstiderna voro mycket korkollektivt anstillda nog har en kinsla
med ca 70 /o. F6retasetlemnar allts& tare i Bonoplast in i de mekaniska
av att de sj?ilva i stdrre utstrlckning
en kraftig hyressubvention.
verkstd.derna.
Gluteriet ktjrde f6r fullt.
kan bestimmadver sin arbetstid.efterI. r. I Formvac-maskinenfanns tyvdrr ensom de fir liin endastfdr den tid de [r
dast arbete fcir cirka 1 minad, men
i arbete. Att fd,retagetflsamkasf<idusrnan hade offerter ute och hade gott
ter genom minskad omkostnadstdck- Tidaholmsverken
hopp om nya order. Man hyste si stark
ning, har man nog inte klart ftir sig.
Fdretagsnimnden vid AB Tidatillit till denna gren av fabrikationen
holmsverkensammantrdddei PersonalDiskussionen utmynnade i ett f6ratt man hade fcir avsikt att best2illa
slag av fi)rman Modigh att genom huset tisdagen den 30 augusti 1955
yttedigare 1 dylik maskin. Bonopolaffischpropagandaklarg6ra de ekono- under ordf<irandeskapav dveringenjdr
tillverkningen gick med z-skift fram
miska fiiljder, som fr&nvaron medfdr H. Prollius.
till november minad. Fcir att vara befd,r foretaget. Fiirslaget anslgs biira
Sammantrddetinleddes med inforredd att ta snabbaorder kdrde man
mation angiende beliggningen i verkgenomfiiras.
hdr i viss omfattning pi lager. ImkuI detta sammanhangfrigades huru stlderna.
por hade man bestdllningar pi si att
de anstdllda skulle reagera om en ararbetet rdckte frir 6 man i ett halvt lr
betsfri lijrdag lades omedelbart fijre Beliggningen i uerkstiiderna.
fnmht. Denna fabrikation var mycket
semesternsbcirjan. Skulle fr&nvaron
utrymmeskrd.vande,
varfiir man plaoe601, Maskinverkstaden.
d3.flyttas d,vertill fredagen?
rade att flytta den till den nyinkOpta
Herr lohn Larston trodde icke att
LIget var icke mycket fcirdndrat se- f. d. Starkskafastigheten.
man behdvde befara detta, om semes- dan fiirra sammantridet. ArbetstillDen inneliggande orderstockenuppterl6nen betalas ut pl fredag kviill.
tillgtngen var tillfredsstlllande och gick till t,t d !,2 miljoner kronor. Fijr
Flera ledamijter uttalade sig f6r att tillglngen pn legoarbetenmycket stor. maskininkd,phade 100.O00kronor erfilildgga, en ledig ldrdag omedelbart Man kunde och ville dock icke binda hellits i unilag. Man hade f6,r avsikt
fcire semestern.
sig fdr hur mycket legobearbetning att dvergi ffi.n lnga" till elektricitet i

polymeriseringsugnarna. Hirigenom
skulle arbetet kunna rationaliserasoch
bdttre vdrmeekonomi Sstadkommas.
Dessutom skulle kontrollapparaturen
f<irnyasoch fdrblttras.
Ar 1952 hade omslutningenpi Bonoplastfabrikenvarit cirka 750.000:kronor frir att stiga till 1 milj. 1953,2
miljoner 1954 och 3,6 A 4 miljoner
195). Det var glddjande,att fabriken,
som dnnu 1953 hade gitt med fcirlust,
fu 1,954hade gitt ungef[r j?imntihop
och 1955 visade ett ganska gott resultat.
Sammanlagdaantalet anstdllda vid
Bonoplastfabrikenvar nu 7) personer
mot 43 vid sammatid i fjol.
Frin och med den 1 augusti 195)
hade man itagit sig generalagenturen
fdr Sverige fdr Rheinische Gummiund Celluloid Fabrik, Tyskland. Man
berlknade komma upp till en fdrs?iljning av 500.000:kronor under
1956 av dessfabrikat.
Efter dessa rapporter blev ordet
fritt.

om att tvi hemarbeterskor,som llnge
varit sysselsattavid Tidaholmsverken,
nu ej ldngre erhcill nigot arbete. Han
ansig detta ordtt, i synnerhetsom man
i rnaj hade nyanstdllt tvi kvinnliga pi
besiktningsavdelningen.
Ar det meningen att indraga allt hemarbete? Han
anslg att dessatv& personermed l&ng
anstdllningstid skulle beredas sysselsdttning. Man hade ocksi lovat att de
skulle ft beh&llasitt arbete.

fiirslag fr&n Bonoplastfabriken. Hir
var ju en ny och omvlxlande fabrikation som skulle kunna ge upphov till
mFLnga
nya uppslag.
Ingenjdr larlesten ndmnde hirvid
att ett id6fcirslagtill fdrbittrat arbetar
skydd vid viss arbetsoperation lagts
fram i Skyddskommitt6nav herr Josef
Lager, Bonoplastfabriken.

Aueringenjdr Prollius meddelade,
att han givit ingenjdr Hammarlund i
Oueringenjdr Prolliu framhdll, att
uppdrag att prova fd,rslaget fdr att
hemarbetettjiinade att utjdmna toppar
i belastningen f<jr besiktningsavdel- man skulle kunna se, om det var praktiskt anvdndbart.
ningen. Civila legoarbeten ldmna ej
mycket besiktningsarbete.Man finge
uersikt.
nog vata beredd p&, att besiktningsar- Konjunkturi)
betet p& ling sikt komme att minska.
Oueringenjdr Prollius limnade ddrNigot liifte hade aldrig llmnats till
efter en allmdn ekonomisk dversiktx)
nigon anstilld att fi behilla sitt ar- under rubtiken: "N7gra reflexioner i
bete, oavsetthur utvecklingen gick.
dagens Areditmarhnadsliige. Augusti
1955".
F orsI agsuerksam het en.
"Sommarkvartalet, vars slut vi nu
nalkas,gir traditionellt en smulai lojHem Kurt Perssonfiiredrog de fdrslag som inldmnats under de senaste hetenstecken,sivil politiskt som kommersiellt. Den californiska sommar
Herr Cbristenrron ifrigasatte om tre m&naderna.
Arborrare loel Hl)glander hade kon- som vi i ir kunnat glZidja oss it, ftman hade handlat klokt, di man byggt
minstone vi, som inte direkt bero av
struerat
ett "Lyftuerktyg fdr balk till
endasten gnng mellan hus 13-14 och
jordbruket, har kanske ocksi bidragit
hus 11 i stiillet fiir att helt bygga sam- $atiu, krypproutnathin".Fdr dettatillmat dessa.Man hadekunnat vinna ett erkdndeshan p3,kommitt6ns fdrslag en till att vi alla, flttt ett stdnk av sydldnningars likgiltighet fdr dagens omebeldning pe 50: - kronor.
mycket stiirre utrymme fiir relativt lig
delbarabekymmer.
kostnad. Man skulle da fatt kontorsutBorrare Arne Stenhohn hade framFrtnsett n&gra hindelser pi finansrymme utan att behdva inskrdnka pi
kommit med ett f6rslag, "Andr)ng au
vlsendets
omr&de,som kommenterasi
verkstadens yta. Han ansig det eko- borrligg
IB-10723 till hLllare, naa- annat sammanhang,kan man ddrfd,r
nomiskt l<inande att annu verkstdlla broms, FAK 40". En beliining pi
dennatanke, di det ju behcivdes
loka- 100: - kronor fdreslogsav kommit- endast g6ra fi uppt?ickterav vikt dl
man str6var i markerna kring tidler f6r den expanderande
avdelningen. t6n, vilket dven hade godkdntsav OI
ningars och tidskrifters handels- och
Oueringenfdr Prolliu upplyste att Prollius.
industrisidor. Det kan darfdr handa,
Meddelandet om dessabeldningar
man nu hadeutnyttjat alla lokaler som
att mina striivtig resulterar i nlgrz
mottogs
med
gillande
av fdretagsrimligtvis kunde anvd.ndas.Nu kunde
allminna reflexioner, vilka trots allt
man inte liingre h&lla pi med proviso- ndmnden.
kanskekunna ha sitt vdrde.
riska l6sningar utan dvervdgde att
I sambandhd.rmedmeddeladeingenUte i vddden far oolitiker och mibygga nytt. Det skulle di bli en sam- fdr Bergstrdm, att Ftirslagskommitt6n
nistrar omkring och konferera, ivrigt
manhdngandebyggnad fcir hela eller i
dvervdgt att i st?illetfdr kontanter limfotograferadeoch intervjuade, och tidvarje fall allra stcirstadelen av plast- na fcirslagsstlllare en present, exemningarna fyllas av "bl-bla-bla", som
fabrikationen och -bearbetningen.Di
pelvis en reservoarpennaeller dylikt,
fdljdriktigt nog ytterst litet piverkar
kunde man utnyttja hittills vunna er- di fdrslagenicke kunde inbringa mer
affdrsverksamheteni stort. HIr hemma
farenheter och planera rationellt fcir dn cirka 2) kronor i beldning.
far vlra nigot mindre prominenta
sivdl kontors- som verkstadsavdelDetta blev inledningentill en myc- statsrid likasi land och rike kring och
ningar. Dessa byggnadsplaner skulle ket livlig diskussion,som kom att rdra
skildra hur bra de sjdlva skiita sig och
behandlasav Bofors' stvrelseoch man sig om hela fdrslagsverksamheten,
vilhur bra vi friljaktligen ha det och hur
awaktade beslut i denria friga.
ken anslgs ha domnat av nigot i j?im- litet oppositionen egentligen har att
Herr Cbristentton fnnh6ll, att Fci- fd,relsemed tidigare.
opPonera€mot.
retagsndmndeni god tid borde fL taga
Her Hagttri)rn hSll fcire att orsaken
Detta skall ju inte vara en politisk
del av ritningarna pL den nya fabriken. till det minskade intressetvar att s6ka utan en ekonomisk iiversikt, dessatvi
Hdrigenom kunde fdretaget dra nytta i att beldnin garna \at; frir smi. Det f6reteelser d.r emellertid svira att
av arbetarnas och tivriga anstilldas giillde att gd'ra fdrslagsverksamheten skilja, si att di och dl miste
smi snedpraktiskaerfarenhet.
populiir bland de anstdllda.
spring in pi politikens omr8de nog
Efter det att man hade nigot diskuOoeringenjt)r Prollius d'nskade en f<irl&tasmig. Oppositionen har, d.nda
terat en del detaljfrEgorrdrande Malivligare
propaganda,fiir fdrslagsverk- sen vir av mer eller mindre snabbt
skinverkstaden,tog berr lobn lobanssamhet och efterlyste f6r iivrigt id6er fortskridande inflation karaktlriserade
ron upp ett gammalt debattimne, nimkonjunktur sattein, tjatat om en riidig
och uppslag fd,r att dka intresset.
Iigen det hemarbete, som utlimnas
frnn Ammunitionsverkstadens besiktHen Kurt Perston fann det egen*) Fdredragetiir tryckt efter 6veringenningsavdelning. Han hade fltt uppgift
domligt, att det kommit endast ett jiir Prollius koncept.
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rinta. Om regeringen,sedanden i april dndam&I, samtidigt som tidigare omhiijde diskontot, menar att nu har nimnda stora statslin "sugit upp"
oppositionenfitt sitt igenom, sl ir det 1100 milj. kronor. Ovan ndmnda 6kningar i bostadskrediterha inneburit,
nog endast delvis rdtt uppfattat. Atatt av penninginstitutenstotala kreditgdrden iffi.ga har redan tidigare nigot
berdrts,men denna och samtidigt in- givning andelen till bostadsbyggandet
sattaandra ttgirder ha fijrst p& sistone dkat frin 33 7o under 1954 tlll ntua
borjat g6ra,sig m[rkbara. Sistnimnda 36 Vo under detta &r och industrikrediternas andel sjunkit ffi,n zz /o till
Itgirder d,r sklrpta likviditetsford2I %.Nu rdknar man med att ink.
kassareservbestdmmelser,
ingar, s.
som regering och penninginstiut ge- dustrien skall dka sin produktion
mensamt dverenskommit. Dessa inne- 4V2 % om iret och diiriill behdvs,
bir, att de senarefiirpliktiga sig att ej utom den st?indigtknappa arbetskraf- d. v. s. krediter llna ut mer In de fi in, d. r'. s. i reali- ten dven pengar
minskas
oclcsi framminskas
dessa
teten inte ge nlgon kredit alls. D?irtill
att vi
Ldgger
man
ddrtill,
stegstakten.
kommer, att staten sj?ilv linat upp
mivarenda
ett
imoortiiverskott
haft
uteller
som
n&gon
av
massor pengar
tryckt det, lagt p& ldskpapper, fdr att nad fram t.'o. m. juni och hittills i ir
kiipt for 953 milj. kronor mer In vi
sugaupp penningdverskottet.
(mot 59r milj. r9t4), s& b6r det
Resultatetdr i dag, att ingen fdreta- silt
vara
inte
svirt att fd,rsti, att det bdrjar
mindre
gare kan fi ett nytt l&n, med
ont
om
pengar. Natudigtvis ha vi
bli
han sjIlv, eller n&gon annan, betalar
allt det vi k6pt utan det
inte
fd,rbrukat
igen ett lika stort iildre l&n. Byggnadsform
av
lager, itminstone delfinns
i
verksamheten har f&tt klnna av det
vis, men de pengarna ir ju fastllsta
och skriar i hdgan sky, smtindustrin
tills lagren sdljas ut, och det blir
har det mycket svirt och t. o. m. storkanske inte s& ldtt, om kiiparna ha
industrien har det ibland r?itt knepigt
svirt att f& kredit.
att ft ihop pengartill lijnerna.Jag vet,
Nu kan man ju tillgripa det gamla
att Ni inte Ir sdrskilt roade av mycket
ordspriket om lxan och dem som inte
siffror, men en eller annan s&danfir
vill h&lla i skaftet, nigot modifierat.
det nog till ftjr att belysa framstillAlla vill vi nog stabilisering, men
ningen. De virden som vi alla rdr oss
ingen vill inskrdnka oi sin speciella
med, miste ju n8gonstanskomma ifr&n
verksamhet.Det ir emc-rcrtidnog si,
- det hjelper i detta sammanhanginte
att skall begrdnsadeltgdrdcr vidtagas
att trycka nya sedlar eller obligationer si m&stede kdnnas, om de skall g6,ra
- virdet fiirblir totalt detsamma,varje
verkan,eljestblir ju allt vid det gamla.
enskild sedel blir bara mindre vlrd.
Det olyckligastevore dirfdr om nu de
Vad vi ha att {dta oss med, Ir vad vi
styrandemed sidoblickarpl "det polisj2ilvaf<irtj?ina,d. v. s. vtrt arbete,vlr
tiskt mdjliga" b<irjademjuka upp lthandel och vlra rivaruresurser.som vi
stramningen igen. Tendenser saknas
exploatera.Si l?ingevi inte 6ka utbytet inte. Det skulle ju bara bli ny obalans
hd.rav,s& ldnge f3"vi inte heller mera och nya drastiska&tgirder. Visst vill vi
att rdra oss med.
pl industrisidanbygga,k6pa maskiner
Regeringsmaktenhar numera kom- och ha bostider Lt vlra anstdllda,men
mit under fund med detta och via samtidigt Ir vi medvetna om, i ena
nationalbudgeten fd,rsdkt sig pt att sidan att den nuvarandefeberkurvan i
f6rdela dessas. k. resurser enligt sin konjunkturen m&ste ddmpas, om den
uppfattning om l?implighet och rlttinte skall fdljas av alltfdr vtldsamma
visa, men stZindigt fitt kryssa mellan fluktuationer, L andn sidan, att framvad som varit ekonomiskt riktigt och stegen pi alla omrEden av samhlllspolitiskt miijligt. Oppositionen har livet endast och allenast bero p& r'lr
tryckt och trydcer fortfarande stiindigt produktion, antingen vi nu griver fram
pi de ekonomiska konsekvensernaav malm till avsalu eller fcir?idlarimoorvarje ttgard medan regeringendr myc- teradeeller egna rlvator.
ket lyhiird fiir de politiska.
Vi menar alltsl, att skall det bli fler
Bostadsbyggandeoch all annan s. k. bostdder, skolor och sjukhus, rld till
byggnation reglerar man p& olika siitt. fler bilar, mopeder och kylskip fdr
Av ilder har just byggnadsindustrien gemeneman, s3.miste industrien f6,rst
varit en s. k. nyckelindustri, d. v. s. ha tillging till pengar, som krediter.
sysselsattmycket folk och pengar b&de Inte hindras, att sj?ilva samla sidana
direkt och indirekt. Under 1954 kriiv- genom oskZiligbeskattningoch inte bede bostadsbyggandetenbart fdr sin straffas f6r att den, trots allt, investe1kning ca 2.500 miljoner i krediter m ibyggnad,eroch maskiner.
(hela volymen rdr sig omkring 4000
Det mlirkliga dr ocks&att med trets
miljoner). Hittills i lr ha iiver 1200 avtalsrtirelsesom bakgrund industriens
milj. kronor tagits i anspr&kfdr samma kalkyler visar, att 6kade arbetsld,ner

och dkade omkostnader genom tj[nstemannaldnernashtijning miste motverkas med nya och fd,rbdttrademetoder och maskinet som i sin tur krlva
mera.petrglt, allts& stdrre andel i kreditvolymen i stZillet fijr mindre. S&
fiider iikade kostnader 6kade anspr&k
pi tillverkningskapacitei,vilket f-iider
nya anspdk pi iikade ldner etc. Den
perfekta bilden av inflationsskruven.
Ja, men rlntehiijningen dE, sdger
n&gon, den innebir ju ocks&en fdrdyring av pengarna och omkostnaderna.
Visst, men vi ha aldrig velat ha en bi)g
rdnta utan en rdrlig, det ir en betydande skillnad. I dag vill vi ha en rintehiijning som driver fram effektiviteten
i investetingarna,som slir ut alla projekt som inte "ld,nasig" ordentligt och
s& ddmpar ned anvindningen av vnra
resursertill saker,som dr mindre nd,dvd.ndiga..I ett annat l?igevill vi ha en
slnkning, som stimulerar ett kdrvt
ekonomiskt klimat och giir att det
"ldnar sig" att sltta i gl'ng projekt,
som man annarsinte skulle vilja offra
n&got pi.
Vad som giiller f6r industrien i detta
avseendeg?iller lika v?il fijr den enskilde. Ld,nar det sig att spara si sparas det, si kloka ir de allra flesta mdnniskor. Men se vi, att vad vi sparat
smllter samman i inflationens malstrdm, si skynda vi oss att kiipa upp
pengarnainnan de fddorat sitt vdrde.
Det nya premiesparandet
ser ut att
bli en framging, men nog verkar det
rltt artificiellt. Man rdknar tydligen
med att premiernatrots allt inte skall
hinna helt ltas upp under tiden av pigiende inflation, och den goda verkan
har sparandet,attpengarna"via bankerna mest gE till investeilngar,minst till
konsumtion.
Det borde snart vara tid att alla i
samh[llet inse, att vi bero av varandn
pe ett sett som aldrig tidigare i historien. Genom dvergivandet av naturahushillningen, som i sig sjZilvvar den
perfekta stabiliteten - en famn ved
och en kanna micilk var alltid en famn
ved och en kanna mjtilk, vad de sen
betingade fcir vlrde i tidens mynt genom sjiilvhushillningens ersittande
med industri, genom exportinkomsternas beroendeav fdrh&llandenai andra
ldnder, ha vi i virt samhlllsliv infdrt
mlnga" kdnsliga faktorer, som vi ej
sillva kommenderaoch som inte de
sry'vasteav tidens planhush&llarekan
f3, att folja ritningarna. Det skall fina
automatiskaregulatorertill fiir att sfyra
en komplicerad mekanism, grova ryck
och mer eller mindre slumpvis insatta
s. k. "regleringar" kommer bara systemet att pendla frin den ena ytterlighetentill den andra.
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Men vi ha konstrueratdettakdnsliga
ekonomiska system f<ir att tillfredsstdlla en rn&ngfaldbehov, som aldrig
tidigare fanns, fi finna ossi att sjilva
vara iterhS.llsammaftir att inte dveranstr[ngadet. Frjrr tog fcidanslut under missvixtir - di svalt vdl ungefdr
illa nu blir det inflation och
pengarnablir viirdeldsa,s& att ingen
kan kcipafddan. Di svdlterocksi alla,
det dr bara det, att nu skulle i en sidan
situation si fcirfZirligt mycket annat
hinda dessfcirinnan.
(Lit mig inskjuta en liten parentes:
Man har nu fcir tiden vissareserverav
olika slag att falla tillbaka pi, men
rnanskall inte inbilla sig, att man kommer undan barc for att "staten betalar": Statendet dr vi det och vartenda
ynka litet statsbidragfir vi betala pl
vira skattsedlar.Tjana vi litet eller
intet, si smelierstatensskatteinkomster
ihop; diir finns just ingen stdrre reserv.Visst har statenstoraegendomar,
t. ex. skogar,men vad ir de vdrda,om
de ej kunna sZiljas?Frinsett Tagerav
livsmedel som finnas ir vir verkliga
reservvalutornai Riksbanken.men de
ricker inte till mer dn nlgra ft (3)
minaders import mot tidigare itminstone €tt drygt ir. Av valutor fanns i
bdrjan av augustica 23OOmilj., raedan
importen rdr sig om ca 700 milj. per
rn&nad.Detta dr alltsi inte si mycket
att lita pi.)
H[r kan jag ocksi inskjuta ett litet
citat ur tidningen Arbetsgivarenf6r
den 27/8 L915 anglende inflationsutvecklingen:
"Fcir Sverigesdel ir inflationspifrestningarnautomlandsen ogyonsam
faktor eftersom de ldtt kan sltta vir
egen stabiliseringspolitiki fara. Den
ekonomiskaaktiviteteni virt land har
sedan fcirsommarenutan tvivel ddmpats. Bankutliningen har sjunkit kraftigt, investeringarnai ndringslivethar
gitt nigot tillbaka, orderingingenfrin
hemmamarknaden
till verkstadsindustrien har minskat nigot och prisnivin
har inte f<irlndratsndmnvirt. Om det
nu blir prishcijningar utomlands si
kommer dessalitt att sli igenom pi
den svenska marknaden, vilket fir
olyckliga konsekvenserbl. a. ftjr den
kommande avtalsrdrelsen. Skall v8.r
stabiliseringspolitiklyckasmiste vi fn
en lugn avtalsrdrelse.
I pressen dramatiseras ofta inflationstendenserna
utomlandsDe ett sett
som ir f<igaIyckligt. Visst iir det allvarliga ting, men man flt inte gldmma
bort att det 1r ett ganska "normalt"
ldge vdrlden nu befinner sig i. Det
kommer alltid att fordras p&passliga
itgdrder av den typ som nu anvdnds,
om man skall kunna styra ekonomin.
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Det finns tjveralit en utpr?iglad vilja
att f& en stabilisering till stind och
detta dr utan tvivel en god grund fdr
att man skall lyckas."
Vad vi pi industrisidanmest frukta
dr, att virt hd,gakostnadsldgekommer
att bromsavir export, d. v. s. att vi
lever med alltfcjr liten sdkerhetsmarginal gent emot stiirningar utifrin. Intrdder en sldan situation. Deverkas
omedelbartvir imoort och med den
mycket begrdnsadevalutareseruvi har,
blir det mycket snart arbetsldshetoch
di ir krisen omedelbarti g&ng.
Men jag har bestdmtordat nog om
detta nu, hiir endast nigra avslutande
reflexioner.Vlr regeringsstarkeman,
finansminister Skiild, har i dagarna
bett att fL avgl, varfcir sdgerhan inte,
han menar bala att han arbetat nog dl
han tjdnat landet i 22 hr i strlck som
tninister.Jag undrar, om han inte i sitt
stilla sinne har kommit o3. det klara
med svirigheten, fcir aft inte sdga
omcijligheten,att fdrena det politiskt
sett iinskvdrdamed det finansielltmdiliga, ndmligenatt fdrenafull sysselsdttning och stabilt penningviirdeoch inte
vill bdra hundhuvudetdn en ging fiir
en s. k. engingsinflation."

nadestill representanter
f<ir resp.grup-per inom ndmnden.
Betrdffande USA meddelades,att
vdrdet av inkomna order under fdrsta
halviret uppgick till omkring 3 mill.
kronor, samt att faktureringsvlrdet fijr
sammaperiod var ca 4,5 mlll. kronor.
Av de inkomna ordernakommer ung.
z/t pL hi,lslipmaskineroch slipspindeltillverkningen och /3 pi dvriga tillverkningar. En del nya bestillningar
pi SRM-v?ixlarha stdllts i utsikt fdr
Statens Jirnvdgars rdkning. Sammanlagt torde det rdra sig om ett tiotal
vdxlar.
Fcirsziljningslaget
pL England, som
tills dato varit UVA:s bdsta exportmarknad,var fcir dagen mindre-tillfredsstdllande.Hdndelserhade nimligen intrdffat som givit anledning till
byte av representation.
I sambandmed
Lidk6pings Mekaniska VerkstadsAB
hade sllunda avtalet med til7ickmar.r
Ltd. sagtsupp samtkontakt sdktsmed
en ny representanti detta land. Prelimindr dverenskommelsehade redan
trdffats med en firma i Birminsham
om civertagande
av UVA:s och L[{V:s
frirsd.ljningsagentur
i England. Man
finge dock rdkna med att det skulle
drdja ett slag innan vederbdrande
hunnit bli fullt effektiv och ftirsiiljningsFilm..
verksamhetenp& England iter pi fullt
Som avslutning visades Boforsfil- allvar kommit igi,ng.
filmen "Mdn och stil", en film i fnrg
Frln Kugel-Fischeri Tysklandhade
om stilverken i Kilsta.
UVA lyckats erhilla en order p& ett
E. M.
par maskiner, vilket sdrskilt var att
gl?idja sig it eftersom det egentligen
YLr de fd,rsta hllslipmaskiner som
UYA
UVA kunnat placera pi denna markFciretagsndmnden
vid UVA h<jll sitt nad, bortsettdi fr&n de hilslipmaskiandra kvartalssammantrddeden 28 ner som levereratstill SKF:s dotterjuni detta i.r under ordfdrandeskapav fdretag i Tyskland. I dvrigt frirelig ej
direktdr Lennart Odquitt.
nigra aktuella order p3. hilslipmaskiner. Italien hadevisat intressefor vl.ta
Allmin orientering otn konmaskineroch gjort f<irfrigningar,men
dessahade tyv[rr dnnu ej resulterati
junkturliiget n?. m.
nigra bestdllningar.Den vid tidigare
Herr Ord'fdranden Td.mnade
en kort tillf?ille omndmnda nykonstruktionen
iiversikt <iver det ekonomiska l2iget. I
av en rnindre hilslipmaskin hade nu
denna berdrdes sdrskilt konjunktur- utvecklats si lingt, att konstruktionssituationenoch produktionsutveckling- ritningarna bcirjat sliippasut verkstai
en i USA och Vdsteuropa.
den. Maskinen, som konstruktivt skilBetrd.ffandekonjunkturutvecklingen jer sig betydligt frin UVA:s std,rre
i Sverigeframhdlls, att det hittills un- typer, skulle erh&lla typbeteckningen
der 19)5 ritt hdg akiivitet inom det U-5). Man hoppadesha den frjrstamasvenska ndringslivet samt att syssel- skinen av denna typ klar till v8.ren
sdttningen under fcirsta halviret legat 1956, s&att den om mdjligt kunde utpl en hrig nivi. Ett undantagutgjorde stdllas och demonstreraspi Olympiasko- och ldderindustrierna,dd.r man utstdllningen, som skulle lga rum i
kunnat konstateraen minskad syssel- London i juli minad sammair.
sdttning. I civrigt hdnvisadesfcir ytterligare informationer i dessafrigor till
Omldggningau Dirlingsutden redog<irelsedver det ekonomiska
bildningen.
ldget som utarbetatsinom Industriens
Herr Ordfdrand.enneddelade,att vi
Utredningsinstitut(h2iftenr 2/1955),
och av vilken nigra exemplar ijverllmefter det fd,rsta fiirsd,ksiret och med

Herr Stohr frigade hur den Prak- mitt6n f&tt en man med stor erfarenhet
om verktyg och verktygskonstruktiotiska utbildningen skulle liiggas. Kommer yrkesundervisningenatt ske efter ner. Ndmnda Personhar storam6jlige.t mbtodiskprincip sl att allt jiikt und- heter att iiverblicka om eventuellafdrvikes under utbildningstiden? Detta slag avsigo verktyg.som kunde tdnkas
ansig han ha stor betydelseftir ernien- komma till anvdndning Pi olika avdelningar inom produktionen.I dvrigt
de av ett gott utbildningsresultat.
parter mojlighet
Herr Sten svarade,att avsikten var fanns fdr intresserade
och ritningar
av
skisser
del
fL
taga
att
att ldgga l?irlingsutbildningen si, att
f& koPior av
vid
behov
rentav
eller
och
metodiskt
vederbdrandesuccessivt
sldana. Principiellt mijtte det givetvis
finge ldra sig olika arbetstemponsindmndsfbr intresserade
som filning, svarvning, frdsning etc. inget hinder
de
underav
del
fL
taga
att
ledamoter
utbildN2ir lZirlingarna efter Hmplig
sig
pi.
baserade
fiirslagen
ningstid kunde ansesmogna fiir mera lag som
krdvande arbeten skulle de fl iivergi
Herr Ordfdrandetz foteslog i ansluttill dylika, dock utan att n&gra egent- ning till vad som yttrats i denna frhga,
liga krav skulle stillas ifriga om pres- att fdrslagskommitt6n skulle taga sig
tationsfdrm&ganhos ldrlingatna.
en ndrmale fundering Pi denna sak
samt iterkomma med uPPgift om
limpliea itgirder betriiffande delgiF 6r sI agsu erk sam h et en.
"uu
f <irslag.
i ni-dmnade
uuni.
Hen Stert anmilde att f<irslagskommitt6n sedan f<iregiende ndmndssam- PI anerad. onr.by g gnad'
mantrdde behandlat fiiljande f6rslag:
Herr Ord.fi)randenilimnde, att man
Reg. nr 44, inlfunnat av m 3, S. Larstill omliiggningen av 16ri
anslutning
son: Lilsatordning fdr bordet vid
Iinesutbildningentill en tnera sluten
emballeringav sliPmaskiner.
ver"ksamhettinkt avdela slrskilt utReg. nr 45, inld,mnat av nr L69, rymme inom verkstadentill en s. k.
B. Larston, Anordning fiir uPP- l?irlingsavdelning.
Med ledning av en
spdnning av detalj 1086425 och skissiedogjordesftir lokalensutformman6vercylindrar fiir
io3tgl4,
ning samthur maskineroch utrustning
SAAB.
skulle placeras.I anslutning till den
nya llrlingsavdelningenhademan plaF'
m
av
94,
Reg. nr 46, inldmnat
lonerat iordningstllla ett sdrskilttoalettItanston: Andring av utrYmmet i
rum fdr ldrlingarna med ett 30-tal
skdrprummet.
platser. Hdrigenom skulle man.fi en
De tvi fiirsta fdrslagen hade tillerbehiivlig avlastning av nuvarandeomkints beltining, medan fdtslag r 46 kliidnads-och toalettrumi verkstaden'
bordlagtsoch stdlltspi framtiden,endr
I stora matsalen rdknade man med
verkstadsledningenej ansett det ndd- att s& sminingom kunna giira en del
viindigt eller behovligt med stdrre ut- fdrbdttringar fcir att fi lokalen mera
rymmi i skdrptummet f<ir nlrvarande' trivsam och indamilsenlig. Som befdrHerr Geller uttalade ett iinskemil kant har tekniken sedanmatsalen
di det
fram&t
g&tt
betydligt
digst2illdes
fcirslag
inlimnade
del
av
f.L
taga
att
Man
samt skissero. dyl., sedande behand- glller inredning av matsalar.
den
bista
sig
fijrskaffa
fiir
att
hade
kunde
lats av fiirslagskommitt6n. Det
tiinkt
ndmligen tdnkasatt fdrslagenkunde ha miijliga och sakkunniga hjnlp
barpi
KF:s
experter
av
en
konsultera
sidan karaktdr att de hade mera alltryA.
hoPPades
man
vilken
serveringar,
anvdndning inom fiiretaget.
Herr Ord'fdrand'en fcirklarade, att m2ingiltig
skulle komma med en del nya trevliga
slikerligen
hiirtill
den frdmsta orsaken
Herr Ordfdranden ans&g,att det ej fiirslag till fiirbZittringar. Som ett led
var att sirka i det fijrh&llandet, att pojborde mijta nigot hinder ftir de leda- i denna strivan skulle redan instunkuna. iffitga visat bristande hig och mdter som s& dnskade att taga del av dande semesterinsittas nya perspektivfallenhet iijr fortsatt llrlingsutbildinldmnade fdrslag. Eventuellt kunde fdnster p& den del av matsalensom
ning samt iinskat dgna sig &t n&got man tlnka sig ett cirkulationsfiirfa- vette mo1
Vidare
Johannesfredsvlgen.
annit fd,rvlrvsarbete. En del av dem rande.
skulle en ny spis samt ett stekbord inhade haft svirt att fiilja den teoretiska
Herr lontson ansldtsig till herr Gel- stallerasi kciket f<ir att underlltta och
undervisningen.
lers yttrande och undrade samtidigt, f cirblttra matsetveringen.
Herr Sten upplyste, att fcirstik gjorts om det skulle mdta n&got hinder att
Holmberg pipekade i anslutmed extralektibner fdr dem som haft tillverka flera exemPlar av en del ' Herr
pig&endeoi-rbyggnadsarbeten.
till
ning
svlrt att tillgodogdra sig de teoretiska verktyg som kunde tdnkas komma till
till det nya ritkonatt
branddcirrarna
studierna. Av 8 l?irlingar gingo silunanvdndningpi flera hill i verkstaden toret vore ut&tg&ende.Med hdnsYn
pL
fiirkovra
att
f.il
extrakurser
da 5
och till olika maskiner.
bl. a. till kollisionsriskenborde de i
rle. I Z fall ledde detta till nlgon fiirstlllet vara in&tgiende.Rekommendegenom
att
man
pipekade,
Hem
Sten
det
baltring, men i 1 fall rnisslyckades
radeen omplaceringom s&var miijligt'
fdrslagskomi
Ostrtjm
av
heri
inval
totalt.

de erfarenheter som under denna tid
vunnits kommit till att en viss omliggning av liirlingsutbildningen borde 99;
ras]iir att denna utbildning skulle bli
s& grundlig och indam&lsenlig som
rniijligt.
Herr Sten framhiill, att man vid starten och med de resursersom di stode
till fiirfogande varit niidsakad att ld'g'
ga ldrlingsutbildningen p& sdtt som
ikett d. v. s. efter den s. k. iippna principen. Detta innebar som bekant att
ldilingarna fingo praktiseraoch cirkulera mellan olika-avdelningar i verkstaden.Erfarenhetenger emellertidvid
handen att man fdr att n& absolutbdsia
resultat ifr&ga om liirlingsutbildningen
bdr fiirlZigga denna till en speciell ldrlingsavdelning.Man har d& stiirrem6jligheter att tilliimpa rationella utbildningsmetoder samt att kontinuerligt
fOlji larlingsutbildningen i dess olika
faser. Hos UVA ha vi numera anstillt
en sdrskild yrkeslirare, som uteslutande har till uppgift att skdta ldrlingsut
bildningen. Avtal har nyligen trdffats
med en ny kull lirlingar, till antalet
9, som skola bdria sin utbildning hos
UVA den 8 aug. d. i' Under f<jrsta
halv&retkomma dessapojkar att arbeta
p& ldrlinssavdelningenunder fijrman
hultmunf lednins flr att sedanunder
ut i verkstaden pi
nigon tid slZippa*s
en produktionsavdelning. S& sminingom-itervdnda ldrlingana till l?irlingsavdelningen f6r kompletterandeyrkesutbildning. Fdrman Hultman har nyligen varit p& en studiekurs hos Bofors
fijr att taga del av deras metoder och
erfatenheter pi lZirlingsutbildningens
omrlde. Hos UVA hoPPadesman att
lZirlingsutbildningen efter de nya linjerna skulle bli verkligt hdgklassigtill
gagn fiir s&vil elevernasom oss sjllva.
Herr Srohrh6rde sig f6r om orsaken
till att en del av lZirlingarnai den fdrsta
gruppen, som biirjade sin utbildning
fdrra 6ret, slutat sin utbildning hos
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Herr Bartholf fdste uppmdrksamheDi inga flera f.rtgor frarnstdlldes de sammaminad med 200.000 till 2.3
ten pi att enligt luftskyddsmyndighe- och dagens fciredragningslistavar ge- milj. Om tillvixten av brutto nationalternas bestlmmelsersi skulle diirrarna nomgi.ngen,f<irklaradessammantr[det produkten fortsdtter som hittills, komur utrymningssynpunkt vara"placerade avslutat.
mer den att visa en stdrre stegring dn
utitgiende i den m&n de hade fdrbinH. .t. under 1950-51. Aven om bostadsdelse med utfartsled eller ytterddrrar.
byggandet och bilproduktionen vdntas
sjunka, ir den upp&triktadetendensen
Herr Ordfdranden anslg att en ut- Wedaverken
i
den amerikanska konjunkturutveckredning borde g6rasmed anledningav
\Tedaverkens Fdretagsnd.mndhdll,
lingen
si stark, att den av allt att ddma
pitalade oldgenheter,si att man finge
ned direAtiir SaenG. Lind. som ordf'dfull klarhet i vad som kunde g6rasur rande, den 30 augustisitt tredje sam- icke kommer att piverkas ndmnvlrt.
Laget i Storbrittanien 6r fijr nlrvaf 6rbdttringssynpunkt.
mantride fd,r irei.
rande bekymmersamt. Landets guld
och dollarreserverfortsd.ttaatt siunka
N yanskaff ning au maskiner.
Fdregfr.ende
rnotesprotokoll.
och dverkonjunkturen, med stigande
Herr Ordfi)randen meddelade, att
Vid genomgingen av ftiregiende konsumtion och brist pi arbetskraft,
en del arbetsmaskinernyanskaffatsfdr
mcites protokoll meddelade direhtdr blir mer och mer accenluerad.Fcir att
verkstadensrikning. Leveransen av Lind, attArbetsmarknadsstyrelsen
skydda pundet komma de offentliga
limndmnda maskiner berdknadeskomma nat ett fijrhandsbesked,att byggnads- utgifterna att sklras ned, bostadsbygatt ske successivt
under hcist-och vin- tillst&nd inom kort kommer att erh&llas gandet att hillas tillbaka och bankerDe aktuellamaskinerna fdr den projekterade dverbyggnaden nas kreditvolym att krympas.
term&naderna.
voro:
av gjuteigatan mellan aluminium- och
I Vdsttysklandhar expansionenun1 st. Deckel Universal'verktygsfr?is- elektrongjuterierna samt fcir utvidg- der de senasteiren varit si stark, att
ningen av kontorsbyggnaden ftjr ir.'- en dimpning av framstegstaktenkan
maskin,
rymmande
av laboratorium, kontors- fcirutses. Nigra stdrre arbetskraftsre1 st. Kdpings snabbsvarvS8B,
server finnas nu icke l2ingre tillg?inglokaler
och
matsalar.
t st. Kcipingssnabbsvarv510B,
1 st. ArchedaleRadial-bormaskin,
Direhtdr Lind. fitryckte sin gl?idje liga, utan fortsatt dkning av aktiviteten kommer att bestdmmasav den na1 st. Cincinnati slipmaskin mo- dver att yrkesskolanfdr gjutarl?idingar
kan startaden 1 septembermed 6 an- turliga befolkningsdkningen.Man tordell OM.
'r
a.
.ri
r
miildapojkar. Statligtbidragtill veLk- de ocksi kunna fcirutse stora krav oi
Sistnlmnda maskin skulle levereras
lcinecikningar
och en viss risk frir f<irsamhetenhar utlovats.
i utbyte mot den i fjol levererade.
sdmringav handelsbalansen.
Ddrutijver var bestllld en provutI v&rt land har rltt fortsatt hiigkonKonjunkturLiget.
rustning frjr SRM-tillverkningen, viljunktur, som dock ser ut att ddmpas.
ken berdknas komma att mdjliggcira
Direktdr Lind. ber'drdefrirst det ut- Bankutliningen har sjunkit, investenoggrannaprov pi vdxlarna. Detta har rikespolitiska lZiget och konstaterade, ilnganra gitt tillbaka samt orderinfrirut ej varit m<ijligt att gcira.
att detsamma for nd.rvarandekdnne- gingen f<ir verkstadsindustriennigot
tecknasav en skenbaravsplnning. Friminskat. Enligt Konjunkturinstitutets
gan dr, om Sovjet har uppriktiga inten- rapport av den 20 juli rdknas fdr 3:e
Redogt)relse for planeringenr
tioner till varaktig fred och avspen- kvartalet med en stabilisering av den
arbetrshtt hos UVA.
ning, eller om det endast dr ffitga om uppnldda nivin. En rundfriga till ett
Hen Sten ld.mnadeen utf<irlig re- taktik. Det stora oroblemet dr den stort antal industrier tyder p&, att ltjndog<irelsefdr planeringsavdelningens tyska &terfcireningen,om vilken isiksamheten fdrsdmrats genom att prisorganisation och planeringsarbetets terna dro diametralt motsatta mellan stegringarnaicke hunnit ge full komupplZiggninghos UVA. Med utgings- d,stoch vist. Si mycket kan konstate- pensationfdr alla kostnadshdjningar.
punkt frin orderns ankomst till fdr- ras, att nigon verklig avspdnningicke Arbetskraftsbristen ir fortfarande det
ieljningsavdelningen beskrevs order- intrdtt, utan att rustningarna, il.ven.om stora oroblemet. Verkstadsindustriens
rutinen och den fortlcipandebehand- de dro n&gotddmpade,komma att fortegna bestdllningar av maskiner och
lingen av verkordernascdan de ned- sitta och bilda ett viktigt inslag i den ^ppatuter synas ha minskat i omfattsints till planeringsavdelningen.
Med allminna ekonomiskakonjunkturen.
ning och en fcitsdmring av likviditeten
tiilhjelp av balloptikon-apparat
visades
Den allmd.nnahiigkonjunkturen vikan konstateras.
ljusbilder av olika orderblanketter, sar en tendenstill fortsatt aospenning
Betriffande arbetskraftssituationen
arbets- och materialkort, lagerkort med civertryck i samhdllsekonomien. kan fciliande siffror vara vdrda att
samt andra rapporter som hade sam- Faran f6r inflation har tvingat mlnga
nimnas.Den 11 juli funnos vid arbetsband med planeringsverksamheten.ld.nder att hdja rdntan, d?iribland fdrmedlingarna 38.000 anmilda, ej
Ljusbilderna kompletteradesmed en Norge, Storbrittanien, USA, V?isttysk- tillsatta platser,mot 32.000sammatid
utfddig beskrivning 6ver blanketter- land m. fl.
i fjol. Hela antalet arbetssijkandeutnas funktion och uppgifter inom orgaBetrlffande USA har det visat sig, gjorde den 11 juli 7.926 arbetslisa,
n1satl0nen.
att fatan fcir inflation har varit stdrre varav 2.280 kvinnor. Av de arbetsstiFfter fciredraget f<iljde en livlig
dn en konjunkturavmattning. Rintan
kande tillhdrde L.o24 : 0,4 Vo av
diskussion i vilken ett flertal av har ddrfdr hdjts och avbetalningskre- medlemsantalet Metallindustriarbetarndmndsledamdterna
togo del. Man ui- diter itstramats.D& ingreppengjorts i
nas kassa.Inte mindr.e dn 84,7 /o av
talade allmdn tillfrelsstiillelse iiver' god tid, torde fijrutsdttningar finnas de j[rnverks- och metallverksarbetare,
den beskrivning av planeringsavdel- f6,r en stabilisering.Antalet sysselsatta som voro anmdlda som arbetslcisa.tillningens arbetssdttsom ldmnats, och i USA dkade under juli till den nya hcirde &ldersgruppen67 ir och ddrutman var alla, eniga om att den givit
rekordsiffran av 65 milj. och syssel- iiver. Av samtliga arbetsldsavar 2L /o
nya aspekterp& de problemsom kunna sittningen var, jimfd,rt med juli i fjol,
6ver 67 lr. De anfdrda siffrorna visa
mdta vid orderplaneringen.
3 mili. stcirre.Arbetsldshetenminska- s&ledespi iiverfull sysselsdttning.

1,4

a

En dsterrikisk underscikningav genomsnittliga timlijner inom industrien
i vissa ldnder, uttryckt i dollar, visar
fdljande: USA 2,00, Sverige 0,81,
England 0,57, Visttyskland 0,51, Italien 0,46 och dsterrike 0,40. Vtrt
liinellge ir visserligen betydligt lZigre
iin i USA, men dock det hdgsta i
Eurooa.
So;n fdljd av lijneiiknin garna, kan
den totala inkomstsummanfd,r fysiska
personer berdknas stiga med drygt
2.500 milj. kr. mellan L9r4-I955.
Genom inkomsttiverfiiringar frtn stat
och kommun uppgtr den sammanlagda
dkningen av den nominella kcipkraften
i samhillet till 2.800 milj. kr. Hur en
fortsatt inflation med denna storakripkraftsbkning skall kunna undvikas, dr
f6r ndrvarandedet allt dverskuggande
problemet. Skatterna ber[knas minska
kiipkraften med ca 500 milj. och prisstegringarnamed ca 500 milj. och
tterst& allts& 1.800 milj. Den totala
produktionsvolymen berdknas stiga
med 2.000 milj. kr., vilket ir 500 milj.
mer dn i den hypotetiska nationalbudgeten. Utrikeshandeln synes fd,diipa
gynnsamt genom att exportpriserna
iika n&got mera dn importpriserna, vilket innebdr en fd,rblttring fdr landet
pL ca.2OOmilj. Med hdnsyntill dessa
fdrdndringar skulle nationalbudgeten
i 1,954trs priser utvisa en dkning av
efterfr|gan med 3.240 milj. och av
tillg&ngarnamed z.z4o milj., varefter
ett efterfr&geiiverskott pi 1.000 kr.
skulle kvarst&.Genom yttedigare motitgdrder best&ende
av:
1) sk?irpningav kreditpolitiken med
allmdn riintehiijning och statlig
upplining,
2) hiijning av fdretagsbeskattningen,
3) snrskildpremiering av det allmdnna sparandetoch
4) bibehtllen stram byggnadsreglering
anses ftjrutslttningar finnas fijr att
trots aIlt fi en nationalbudgetf.& 1955
att g& ihop och kunna istadkomma en
fotmell balans. Summa tillgingar och
anvdndningskulle balansenpL 57.30o
milj., allt under fijrutsittning av fortsatt hdg sysselsdttningoch htrt utnyttjande av resurserna.Utan ett underskott i bytesbalansensamt en minskning av lagerbehillningen i landet,
kan emellertid denna nationalbudget
icke genomfiiras, vilket utgdr stora
nackdelar f<ir hela landets ekonomi.

Ordertil Igin g och f aAturerin
g.
Direktdr Lind meddelade, att per
13/8 under &retinkomnabestlillningar
uppgick till ca 10,5 milj. kr., fakture-

ringen till ca9,3 milj. mot ca 8,2 milj.
motsvarande tid fcirra tret och att
ofakturerade sumfiran av inneliggande
order var ca L3,4 milj. kr.
I jiimfiirelse med samma tid i fjol
kan en iikning av orderstocken med
1,2 milj. kr. och en volymdkning av
avsind vikt med 9-10 % konstateras. Arbetsstyrkanhar sedanErsskiftet
utcikatsmed 19 man. En iikad produktion [r att fdrvdnta.
Beliiggningen,

L'd,ggningsysselsitter 3 man t. o. m.
aptll 1956.
Mek. Verkstadens oerAtygtsida har
en tillfredsstillande beliiggning med i
frdmsta rummet verktyg f6r Bofors
och RM 6. Bel2iggningenIr jimn under november,men avtageri december.
Bearbetningsrid.azuppvisar p3' en
del maskingrupper, frimst svarvarna,
en bdttre bel2iggningdn tidigare.

Rapport frin Fdrslagskommitt
6n.

Ingenii)r Lindb meddelade,att FcirI sin detaljerade rapport framhijll
Planeringsch ef Gustafston, att bel?igg- slagskommitt6n vid sitt sammantride
ningen i stort sett var god pi samtliga den 29 augusti behandlat 2 tidigare
avdelningar. Detta gdller isynnerhet bordlagda fiirslag samt 3 nya.
. Av de bida bordlagda fdrslagen avAluminiumgiuteriet, ddr huvudpar- styrktes det ena, enir det ej visat sig
ten av handformarna iro sysselsatta l?impligt att utfdra och det andra hade
t. o. m. maj minad ndstaEr. I maskin- tagits tillbaka av fd,rslagsstillaren,som
formningen dro de mindre Tabor- anstg det f6r komplicerat ^tt utf6ra.
maskinernabelagda till mitten av maj
Av de nyinkomna fiirslagen fiirendstaLr och sandslingern,som har en slogsdet ena,inlimnat av 199 Emlerdel ledig kapacitet, till mitten av sji;, till beliining och fijr ett annat, injanuai, ITebacmaskinenoch JZihlema- limnat av
376 Sddergren, tillstyrktes
skinerna till slutet av oktober. Skal- honorar som uppmuntran. Det tredje
formningen sysselsltter3 man t. o. m. f<irslaget bordlades fdr vidare utredoktober minad.
nlng.
Det fdrstnlmnda fdrslaget, trr 77,
I Elektrongjuteriet befdktas 2 handformare ha sysselsdttningtill mitten bestod av en instlllningsanordning till
av februari ndstair och de dvriga f. n. frdsmaskin pi modellverkstaden.
Det andri fiirslaget,nr 79, som been minad frcmilt. En bdttre beliiggning
stod av en bygel att anvdndasfdr uppir att fdrvlnta i denna avdelning, nlr
tillverkningen av detaljer fdr den nya och nertagning av chuck och patronRM 6-motorn kommer iging. I ma- skiva vid svarv, hade med gott resultat
skinformningen 6ro 4 maskiner be- Drovatsav alla svarvare.Dels hade det
medelst denna bygel gltt dubbelt si
lagda t. o. m. januari minad och fiir
de 3 6'vrigavdntasnya order inkomma, fort att byta chuckar, dels hade den
ndr de inneliggande iro firdiga i no- eliminerat risken att chucken skulle
ramla ner under pigiende byten, som
vember.
fallet d.rndr man anvdndertamDar.
Sthngpressen[r belagd till biirjan
av janaad, men torde en kontinuerlig
Diaersefrdgor.
beliiggning dven vara att rlkna med i
fortsittningen.
D)rektdr Lind meddelade,att man
hos
AB Bofors i produktionsfrdmjande
jan har serietillverkningI Pressmed
syfte
startats am a r b e t s komm i ten fdr detaljerna till Bofors dnnu ej
t 6 e r inom varje avdelning. Det hade
kommit ignng, men nlr si om nlgon
m&oadsker, beriknas pressarnabli be- ilagts avdelningscheferna,att di och
di sammankallasin avdelnings,av ftirlagda.t. o. m. juni nista &r.
mdn och arbetare sammansatta,komPressgjuteriet visar minskad bel?igg- mitt6 fdr diskussioner om ridande
ning, vilket till stor del beror pi bort- fdrhillanden pi avdelningen och vid
fall av nybestZillningar frln Volvo,
behov fciretagaLtgd.rdeti produktionssom har fijr avsikt att civerg&till pres- fdrbittrande syfte. Dessa samarbetssade plitdetaljer. Fiir den st6rsta ma- kommitt6er hade visat sig vara mycket
skinen beriknas beldggning t. o. m. indamilsenliga och m6jligheten att
maj, fiir 9OO-maskinernat. o. m. siitta i ging stdana kommitt6er dven
januari nlsta ir och f<ir 600-maskiner- vid \Tedaverken borde undersiikas.
na t, o. m. novemberi tr.
PL direktdr Linds fr.8,ga,om intresse
Kokillgjuteriet dr tlll stijrsta delen hlrfcir kunde tdnkas frin arbetarnas
belagt av order fr5,n Bofors, men pro- sida, svaradeherr lYeland.er,att nt.got
grammet kommer s& sminingom att hinder sdkerligen ej skulle fiireligga
fyllas ut med detaljer f<jr RM 5 och fdr en stdan saks genomfdrande och
egna tillverkningar. Nuvarande be- framhiill som sin &sikt,att ev. problem
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pt s& s?itt llttare skulle kunna finna
sin lcisning. Aven herrar Gunnar Axeltson, Saen fobantson och Tore lobansson tttalade sin positiva instiillning
till sidana kommitt6er och anslgo, att
de skulle fylla en stor uppgift i befrdmjandetav arbetsglidjen.

betskraft. Fcir att f& ungdomen mera
intresserad ftjr den gedigna yrkesutbildning, som skolan var i stlnd att
get hade en upplysningskampanj
igingsatts. En utbyggnad av yrkesskolan var planerad, men fd,rverkligandet
h6,ravvar beroendeav om staten ville
Direkti)r Lind sade,att han till F6- ldmna anslaghiirtill.
Skolan skulle till hdsten omfatta 8
retagsndmndens ndsta sammantride
olika
fackavdelninqar.Rektor Hallskulle inkomma med ftirslag till orgaberg strdvadeefter att fi den 4-fuiga
nisationav dessakommitt6er.
tekniska aftonskolan utbyggd med L
Herr lYelander phpekadeoldgenhe- irs dagsundervisning,
som skulle leda
t e n m e da, t t i n d r i n g s a r b e t e n a fram till ingenjdrsexamen.
i Stengpressens
omkledDi staten och kommunen ei kunde
ningsrum
d n n u e j v o r o a v s l u t a d e svara fcir nigon yrkesutbildning
f6r
och framhdll, att klZidsklpensutplace- gjutarc, uttryckte
rektor Hallberg sin
rande mitt pi golvet fdrorsakat allmin
gliidje iiver att det nu blivit m<ijligt
oreda i rummet. Han hoppadespi ett fdr \Tedaverken att starta
en ldrlinessnaft ferdigstillande.
skola i egenregi och hoppades,att d-en
Direktdr Lind. lovad,eta upp saken fortsatta utvecklingen skulle bli gynnsam.
med ingenjdr Alfheim.

del praktik skulle lven f<irliiggas till
hjiilpavdelningarna stsom kontroll och
laboratorium. Under det tredje nret
var det meningen, att lillingana
skulle dgna sig it den verksamhetsgren inom gjuterierna, som bdst limpade sig fiir dem, varvid fd,retaget
skulle st8.till buds med rid och stcid.
lngenjlr Liungdell stiillde sig skeptisk till den fortsatta rekryteringen tili
llrlingsskolan, med tanke pl att den
fr. o. m. nista lislr 9-6riga-enhetsskolan gjorde ungdomen skolpliktig till
18 lrs ilder. Svirigheterna att fijrvirva
pojkat till lirlingsskolan skulle p&
grund av de ekonomiskauppoffringirna hirigenom bli stijrre.
ReAtor Hallberg trodde dock ej att
nlgon stcirre fara fotelt.g hirvidlag,
di de pojkar, som voro yrkesbestdmda,
efter 8:e klassen skulle civergi till
yrkesskolan fijr att d?ir fullgiira det
sista iret av sin skolplikt.

DireAtiir Lind konstateradevilken
allmiinnyttig institution yrkesskolan
Herr lYelander pi,pekade i detta
var och uttalade sin tacksamhet f<ir
allt det arbete, som rektor Hallberg sammanhang, att det skulle yara.
fdrdelaktigt, om ld.rlingarna i meklade ned p& skolansutveckling.
verkstaden kunde f& n8.gra timmars
P6.anmodan av direktiir Lind ldm- teoretisk dagsundervisning vid stanade \Wedaverkensnya ldrlingsskolas dens yrkesskolor istdllet fcir att
befdresti.ndare,ingerzjdr Bromander, en vista kvillsundervisningen,vilket flera
redogcirelsefcir skolans organisation. ginger stdtt pi svirigheter.
Han rneddelade,att skolanberlknades
P3.i)aeringenii;rMolins friga, huruYrkesutbildningen,
bli tre-&rig och skulle ge sivll teorevida
det var brukligt att ett fiiretag
Direkti)r Lind. halsadeddrefter kvd.l- tisk som praktisk utbildning. Den frirra betalade l6n frir de timmar,
som lirlens gdst, rektor Sage Hallberg vid skulle limnas dels vid fciretaget,dels i
lingatna" bevistade yrkesskolan under
yrkesskolan,
medan
den
praktiska
helt
Sridert?iljeStads Yrkesskolor, vd.lkomarbetstiden, svarade rektor Hallberg,
men att tala om verksamhetenvid yr- och hillet omhdndertogsav oss sjilva.
Det stcirstatimtalet skulle ignas den att firmorna i dylika fall vanligtvis
kesskolornai staden.
praktiska undervisningen,varvid ldr- llmnade anslaghlrfiir.
ReAtor Hallberg biirjade med att lingarta under de 2 fcirsta &ren skulle
Direktdr Lind. tackadetill slut rektor
framhilla det allt st6rre intresseyrkes- arbetapi de olika avdelningarnainom Hallberg fdr de vdrdefulla upplysutbildningen rcint undei de sinaste gjuterierna fcir att fi en inblick i vad ningar han limnat om verksamheten
iren och att Sddert?ilje,som kraftigt
som fordrades p& s&viil kdrnmakeri-, vid stadensyrkesskolor och fd,rklarade
expanderande industristad, hade fitt
hand- och maskinformnings-,sandbe- m6tet avslutat.
allt stdrre behov av yrkesutbildadar- rednings- som smlltningsomridet. En
R. W.
P8. en framst?illning av hen Tore
lobanssonom itgirder mot b u I I r e t
f rin ugnarn a i aluminiumg j ut e r i e t, svarade i)ueringenji)r
Molin, att bullret berodde pi, att dnnu
endast en av ugnarna hunnit fijrses
med lock, men att s3. snart iven de
andraugnarnafltt p3,sina lock, bullret
sikett skulle fdrsvinna.
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Konjunkturriaersikt.
I sin konjunkturdversikt bdrjade
berr Ordfdranden p& sedvanligt sd.tt
med att, som eo bakgrund till den ekonomiska redog6relsen,ldmna en kortfattad politisk expos6.Han konstaterade dirvid att, trots att irritationsmoment och stora svirldsta problem 6nnu
finns, en viss avspdnningintrett i det
kalla kriget. Det dr diirvid med gliidje
man kan notera att F. N. kunnat spela
en stor roll och varit en viktig faktor,
nir det g?illt att dverbrygga motsettningar vlrlden iiver.
Herr Ordfciranden iivergick s& till
att skisserade ekonomiskakoniunkhrrerna i vissa ur svensk synpunkt intressantaldnder.
USA. De ekonomiskafdrhillandena
i USA har, allt sedan fjolirets senare
del, i h6g grad prlglats av dkad aktivitet. Av allt att ddma torde de goda
konjunkturerna komma att besti dver
detta lr och kanske dven nd,sta.Ja, det
finns t. o. m. folk i USA som tror att
ftirh&llandet kommer att fortsdtta en
fdljd av Lr fnm6vet, fdrutsatt att inga
utrikespolitiska fdrvecklingar intrdder.
Industriproduktionen har fdr juni m&nad iiverstigit den fd,r motsvarandetid
f6rca Lret med ca 13 %.Till denna
dkning har stll- och bilindustrierna
bidragit mest. SysselslttningskurvanIr
i stigandeoch arbetsld,sheten,
som tidigarc var ett problem, har minskat till
den efter amerikanska fdrhnllanden
mycket l&ga siffran 3,8 %.Den ekonomiska expansionenhar hittills fortg&tt utan'ndmnverda prishiijningar.
Ldnenivin har emellertid tenderat
kraftigt uppit under de senastemlnaderna, vilket kommer att resultera i

hiijda priser icke minst pl stilmarknaden. Faran ftir inflation beddmes
dock ej som sdrskilt iiverhd.ngande.
De
inflationsbromsande
ttgdrder, som redan vidtagits i form av diskontoh6jningar och fltstramningar pt kapitalmarknadenhar synbarligenburit frukt.

i fjol. Detta har avsatttydliga sper pe
arbetsmarknaden.
I mitten p& iret noteradesen uppging i sysselsdttningen
med ca 6 /6 och antalet arbetslijsaIr
nu endast360.000mot 1,) millon fcir
n&got ir sedan. En successivhdjning
av arbetsldnernahar intrdtt och i maj
lig dessa ca 6 /o hdgre d.n ett ir
Storbritannien I Iandet rider nu
tidigare. Mdjligen kan detta inverka
mycket utpriiglad hdgkonjunktur, med
ddmpandepi exportenoch den svlra
allvailiga tendenser i inflatorisk riktkonkurrensen. Prisfronten har dock
ning och kraftigt stegrad eftefirlgan
j iimte prishcij ningar ph hemmamarkna- pr?iglatsav stor stabilitet och levnadshar i &r stigit med blott
den. Under fjoliret steg industripro- kostnadsindex
o/o. Stegradeliine- och r&varukostL
duktionen med 6 A 7 % och under
nader har i stort sett kompenserats
f6,rstahalviret i ir med 6 /o jdmflrt
av
infdrda produktivitetsfiirbdttringar.
med sammatid fciregiendeir. ArbetsDen vdsttyskautrikeshandeln tenderdr
ldshetenntdde i juli i ir den ldgsta
att gi mot en viss utjiimning si tillvida
siffra som noteratsefter kriget, nlmliatt det tidigare orimligt stora exportgen 0,8 /o. Det stora problemet dr
ijverskottet nedgitt som en fiiljd av
utrikeshandeln, vars utveckling varit
relativt sett betydligt stegrad import.
mycket oplynnsam.Importen har d'kat
FrankriAe.Industriproduktionenllg
i betydligt hcigregrad in exporten,vilket resulterat i att valutareserven i juni ca lL /o 6ver fdrra irets nivl.
'dn
15 /o, vil- Seirskiltbil- och stilindustrin har exminskat med ej mindre
har fdrket betyder att den nu endast rdcker panderat.Sysselsdttningsldget
till att t?ickavirdet fcjr ett par m&na- bdttrats betydligt och i vissa branscher
ders import. Flera faktorer har med- rider brist p& arbetskraft.
verkat till denna besvd.rligasituation.
b:tblocket. Politiskt har mdjligheSkijrden var f'6tra iret mycket dilig,
terna till dkad handel intrltt mellan
vilket tvingat till stor livsmedelsim- 6st- och vdstmakterna,men tekniskt 1r
port. Kolproduktionen har g&tt illa en stdan svirgenomf6tbar. dstsidan
och England rniste nu importera kol. har viss &stundanatt kd,oa frin vistAven inom andraomriden sisom jlrnsidan, men kan icke erbjuda lZimpliga
och stilindustrin har produktionen varor i stdllet.Hela handelninom iistvarit ogynnsarnoch England har blivit
blocket ligger till dver 80 /o mellan
importiir i st?illetfiir att som f<irut vara Sovietoch satellitstaterna.
exportcir. Arbetskonflikter har dven
Saerige. Den ekonomiskaaktiviteten
satt sina spir. Detta har lett till att
ligger fortfarande p& en mycket h6g
kra{tiga restriktiva itgdrder har mist
nivi p& alla omrlden. P&sistatiden har
vidtagas. Silunda har man fdretagit
vissa inflationistiska tendenser gjort
rdntehdjningar, infiirt kreditrestriktiosig mdrkbara. Konsumtionen har cikat
ner och inskrinkningar p3. avbetaToch mittliga prisstegringarhar intritt.
ningshandelnm. m. Man dvervdger
i handelsbalansenhar unJimvikten
dven att minska pE viirnpliktstiden f6'r
dergitt en viss fiirsdmring. Pl arbetsatt ddrigenom fristiilla arbetskraft fd,r
marknaden dr situationen anstringd
iikad produktion.
och kdnnetecknasnlrmast av 6versysVdsttyskland. Under ir 1955 har selsdttning. N&gra direkta tecken pi,
industriproduktionen fortsatt att stiga att vi skulle van pL vlg mot en krisi allt hastigare tempo. Okningen har artad inflation fcireligger dock icke.
varit 16 i, 17 Vo frin motsvarandetid
Industriproduktionsindex steg fijr

fcirstahalv&ret1955 med 6 /o jdmfift
med sammatid i fjoi och man rdknar
rred en siffra p& 4,, d 5 /o for hela
iret. Expansionenhar varit kraftigast
inom kapitalvaruindustrin, ddr den
uppgitt till 10 /o. For konsumtionsvaruindustrin dlremot har dkningen
stannat vid ca"'2/o. Malmbrytning och
metallindustrin ligger i topplZigeliksom skogsindustrierna,
ndrmastsom en
fiiljd av de goda exportmdjligheterna.
Textilindustrinsproduktionhar sjunkit
i jdmfcirelsemed fciregiendeir och
sko- och ldderindustrinvisar ungef[r
ofcirdndratproduktionsindex.En fortsatt mindre produktionsdkning ftir
den kemiska industrin synesvara fcir
handen.
Jordbruketsynes,itminstone i vissa
omriden, ha kommit i ett prekirt ldge
pi grund av sommarenssvira torka,
vilket sdrskilt drabbat virslden och
potatisensamt betesmarkeroch vallar.
Det Ir dnnu fdr tidigt att kunna faststdlla virdet av skdrdebortfallet,men
ger vid handen,
en overslagsberdkning
att vad brcidsddenbetdffar, det skulle
rdra sig om ca 100 mkr., medan skadorna p& beten och ddrav betingad
nedslaktning kan tdnkas ge en produktionsnedglngav mjdlk pi inemot
150 mkr. Med <ivriga ofrlnkomliga
fdrluster iir det mdjligt att jordbrukskalkylen kommer att visa en fcirsdmrins av 400 i 500 mkr. Hlremot st&r
jordbrukarnas50 /a-iga"sjih.risk motsvarande160 mkr. Hur detta inkomstbortfall skall kompenserashar innu
icke diskuterats,men risk fdr prishiijningar foreliggcr.
I f&ga om utrikeshandeln,har under iret, som fdrut nimnts, en viss
fdrsdmringi handelsbalansen
egt tum.
Importen har s&lunda<ikati hastigare
takt an exporten. Vdrdet av importen
iikade under f<irstahalvnret i &r med
16 %, under det att export6kningen
stannadevid 9 7o. Hdrigenom har redan under sagda tid ett importdverskott av ca 1.000 mkr. uppstitt mot
fiir hela &ret fcirutsedda1.050 mkr.
Som en fdlid h2iravhar valutareserven
nedg&ttoch motsvararnu endast2 i 3
rn&nadersnormalimoort. Detta dr alldelesfcir Iitet och skullevi kommr till
full konvertibilitet bleve situationen
synnerligen besvdrlig. Det dr dock
tlnkbart att en viss fcirbdttring kan
komma att intrdda under andra halviret i 3r.
Betrdffande exporten kan en betydande6kning i ir noterasf<ir handelsfZirdigtjdrn, st&l och skogsindustriprodukter. De sistndmndasyar^rfiir den
stdrstadkningen. Maskinexportenhar
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i stort sett hillit sig vid samma nivl
som i fjol, medanexportenav kemiska
produkter okat nigot. Livsmedelsexporten har iter sjunkit.
I frlga om importen hat alla huvudoosterdkat. S2irskiltm[rkbart dr detta
betr. bilar, motorcyklaroch delar ddrtill. Totalimporfvirdet h?irav uppgick
trll 438 mkr. fcir fdrsta halviret i ir.
Importen av handelsjirn har dkat
kraftigt liksom av maskiner och instrumentsamt i viss grad textilier.
Prisstabilitethar i stort sett ritt under de sista iren, framfdr allt betr.
partipriserna,men dven betr. konsumentpriserna, vilka praktiskt taget
legat ofd,rlndradesedanmitten av Er
1952. Under fcirstahalviret i ir har
emellertid en viss htijning [gt rum.
Konsumentprisindex
har sElundastigit
med 3 /o {rl'n irsskiftet till i juli.
Denna hdjning har huvudsakligenfororsakatsav dkade priser pi brdnslen,
skor och livsmedel, det senare pi
grund av jordbruksuppgcirelsen.
Ytterligate prisstegringar kan vdntas p3,
bl. a. jordbruksprodukteroch hyror.
Aven partipriserna har dkat under
iret. Denna dkning har uppgitt till
5 /o frl'n juli fdrra iret till samma
tid i 3r.
Vilka itg?irder har d& vidtagits fd,r
ati scikaddmoa en befarad inflation ?
Redanunder ienare delenav fiirra &ret
infdrdes investeringsavgift fiir byggnader och maskinersamt bilaccis.Vidare har man infdrt en iikad f6retassbeskattning samt allmin sk2irpning
av byggnadstillstlndsgivningen,
vilket
gjort att industrin kommit i samma
brydsammasituationsom under kriqstiden. Ra'ntehdjningi srmband med
kredit&tstramningir andra vidtagna
itgdrder, vilka vdl dnnu ej till fullo
har visatvilka resultatsom kan uppn&s
ddrmed.
Man torde under andra halviret ha
att rikna med viss minskad import,
sdrskiltvad bilar betrdffar,samt civer
huvud taget en viss dimpning av allmdnhetenskonsumtion,liksom av investeringarinom industri och handel.
Sammanfattningsvis framh<jll herr
Ordfdranden, att den samh[llsekonomiska balanseni viss grad fd'refaller
hotad p& grund av redan intriffade
rubbningar i prisniv8n och som en
fdljd av ytterligareofrinkomliga prisstegringar.Man fir dock hoppas,att
de inflationsdd.mpande
itgdrder, som
vidtagits,skall verka i avseddriktning,
si att vi komma att besparasen verkligt krisartad inflation.
Betrdffande lZiget fiir Bofors meddelade herr Ordfdranden fdliande:

Fdr Boforsverkeos del fdreligger
god ordertill g\,ng pF'.krigsmateriel. P5.
ldngre sikt miste man dock rlkna med
en nedging pi grund av den avspenning som intrdtt. Man har d.ven att
emotse en skdrpt konkurrens. Fabriker fdr tillverkning av kanoner och
ammunition har vuxit upp. Dessahar
hittills sysselsatts
frir det egnaomr&det,

ni":oO"

sig nu ut pi vdrldsmark-

Ordertillgingen pL jan och stil har
varit mycket god i Er, vilket medfdrt
linga leveranstider.Brist pi stil har
ftirelegat, varfcir man mist ktipa fr&n
annat hill.
Dotterbolagens beldggning 2ir tillfredsstdllande.Bl. a. kan Tidaholmsverken glZidja sig it god uppg&ng av
plastmaterial.
F'& Nobelkruts del ar fiiliande att
anteckna:
Krutsidanhar betydandeorder.Mdjligen kan n&gon minskning fdr nckrut komma iftl"ga, men motvdgesi si
fall av dkning fdr ngl-krut.
Aven fdr trotyl och sprlngdmnen
ir situationengod.
Fdr ammunition ir beliiggningen
skaplig. I Siibytorde en mindre dkning
av arbetanntalet bli niidvZindig. Fiir
20 mm och 40 mm granater finnes
order som ticker innevarandeoch en
god del av ndstkommande&r. Fdr
grrivre ammunition 6r beldggningen
ojdmn. Frir stridsvagnsminoroch raketer dr den god. RA har pi sistatiden
tikat sin arbetarkadernisot. Man kan
berdkna att nuvarande styrka skall
kunna sysselslttasdver hela ndsta &r.
Herr Hansson uttalade ndmndens
tack fdr den intressantaredogdrelsen,
av vilken bl. a. framgtttt att den politiska bilden synesha ljusnat. Han uttalade iven en fcirhoppning om att de
dunkla molnen oi den ekonomiska
bilden skall kunni skingras.
Nc-aadelningerc.
Ingenidr Hannerz ldmnadeen redogcirelsefd,r planeraddndring av nitrocellulosafabriken.Han erinrade f6rst
om att nitrocellulosatillverkninqen hir
vid Bjrirkborn ar av gammaltlatum,
vilket medfd,rt att avdelninsen
-och blivit
en blandning av gammalt
nytt.
Fd,rr trodde man att orodukten var
k?insligfrir sur atmosfdi.Dd.rfdr kom
tvdtt- och malningshusetatt ligga lingt
frin nitreringsanldggningen.
Nu har
man annan isikt och det rider inea
mot att lZiggatv?iit-oih
bet?inkligheter
malningshuset
intill nitreringen,vari-
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genom de relativt linga transporterna
mellan avdelningarnafdrsvinner.
[r tdmliMalningshusanldggningen
gen omodern. Den ornbyggdes192526 f5r en normal kapacitetav 500 ton
oer tr. Trots att lokalernafortfarande
lr desamma,Ir tillverkningcn nu uPPe
i 6 glnger denna siffra. Lagringen av
nitrocellulosaprodukternahar berett
stora svirigheter och f6r att erni
st6rre elasticitetir en u&idgning av
lagerlokalerna n6dv2indig. Lacknitrocellulosan tar stort utrymme i anspr&k
i fdrhillande till behandlingsarbetet,
som dr relativt litet, och man har ddrfdr velat flytta p3' denna. Tanken dr
den att bygga ett nytt hus bredvid R z
och lagring av lackf6r f?irdigstZitlande
nitrocellulosa. DZirvid skall man s<ika
att i std,rsta'mdjligautstrdckningeliminera de manuella transPorterna,
vilka nu 6r synnerligentidsiidandeoch
dytbara. Olika miijligheter finnas hdrfdr och experimenthar fdretagits'Ett
pumpningsfcirfarandetorde vara lcisn;rrei". Fdrkokarnafiirsesmed omrtirning, vilket betyder minskad koktid.
Moderna kar skall uppstlllas i nybyggnaden fdr malning och blandning.
I nitreringsavdelningenpig&r fiirsrik
med ny metod. Syrafdrlusten,som nu
[r konventionellt s,tor, skall pressas
ned.Nitreringstiderna,som nu dr myc'
ket lhnga, skall minskas. Detta kan
sannolikt istadkommasgenom installerandet av ny modern aPParatur.Moderna maskiner fdr defibrering av
cellulosa har provats med gott resultat
i teknisk skala. Nigot tiotal ton har
tillverkats med bdttre kvalitet trots
kortare nitrertid. Genom htijning av
kapacitetenkan det tdnkasatt treskiftsarbetet &tminstone delvis kan fiirsvinna.
Ld,ngref.nm dt avsett att flytta hela
tvltt- och malningshusetintill R 2.
Herr Ord.fdrand'en meddelade, att
bolagsstyrelsenbeviljat anslag f6r
flyttning av .lacknitrocellulosadelen.
Det [r dock l&ng vdg innan byggnadstillstind blir klart. Vi fir vara glada
om s&dantkan erhnlas ndstatr. Driijsm&let dr beklagligt, d& nitrocellulosan
dr en mycket viktig produkt. Priskonkurensen dr oerhdrd och det gdller att
pi allt sltt siika nedbringa tillverkMan fir hoppas,att
ningskostnaderna.
kan bli klar
nitreringsmoderniseringen
ndsta ir. Den totala flyttningen av
tvitt- och malningshusetfEr stiillas pi
framtiden.
Herr Hagberg framhiill niidviindigheten av att de tyngsta arbetenai tvdttoch malningshusetfdrsvinner.

Herr Ordfi)randen ansLg ocl<s&att
nlgot biir giiras ddrit. Det pig&r undersdkningar fdr att sdka lcjsa det
problemet.
Herr Hansson uttalade, att man
skulle bli mycket glad om treskiften
komme bort.
Bostadsbristen,
Herr Hantson anfdrde: "Bostadsfr|ganhar liinge utgjort ett brlnnande
och svlddst problem. Frhgan behandlades i ndmnden 1952, varvid stadsarkitekt Pnhhan och direkttir Nordqvist hystegoda ftirhoppningarom en
fbrbZittring. Man fdrutsig byggandet
av s&vIl hyreshus och egnahem som
Till stor del har vdl
ungkarlsbostdder.
dessa fdthoppningar infriats, men
trots detta dr bostadsbristenfortfarande skriande.Detta har stot betydelse
fiir b8de bolaget och den enskilde.
Mlnga tvingas nu att bo tringt och
bide gifta och ogifta ftu i flen fall
kdk etc. Vid
samsasom gemensamma
behandlingen av dessa fr|got l)52
hade stadsarkitektPehlmanuttalat som
ett dnskem&I,att varje samhiillsindivid
skulle ha ett rum. Om detta d'nskem&l
skulle fijrverkligas hade vid det tillfiillet ett tillskott av 3.000 rum varit niidv?indigthdr i Kadskoga.Fdrmodligen
dr situationen i dag likadao, vilket
miste betecknassom en fleck p& v&rt
beprisadevllst&nd.
De kredit&tstramningar,som nu
fcireligger, kanske betyder att Karlskoqa stad ej kan utnyttja den bvggnadskvot staden tilldelats. Vad finns
d& att gdra? Enligt uppgift ldr omkring 70 /o av stadens befolkning
vara beroendeav AB Bofors. Bolaqet
bdr dE vara inttessetatav e^ tillfredsstlllande l6sning, men dess resurser
kanske icke ir s8dana,att ett 6vertaqande av ett ev. dverskott av stadens
byggnadskvotltter sig gdra.
dr mycket hiiga.
Bostadskostnadern'a
Ar penningtillg&ngenknapp, borde
man di icke dverviga att slnka byggnigot? Man skulle dl
nadsstandarden
icke endast uppn& l?igre hyreskostnader, utan dven kunna bygga flera bostdderfdr sammabelopp.Tanken fdrefaller kanske reaktiondr och bak8tstrdvande, men vore m&hinda en ldsning
fdr dem, som nu bo i primitiva och
bostlder. Vore det
otillfredsstZillande
icke lZimpligt, att bolaget byggde enklare hus i egen regi ? Man kunde uteslutabadrumt. ex. Det finns iu badhus.
till

Bostadensbeldgenheti fdrhtllande
arbetsolatsen dr ocksi en vital

f6ga. Man bygger nu stora hyreshus
p& andra sidan stadenscentrum,vilket
skapar m&nga oldgenheter,inte minst
beti. trafiken genom staden.Vore det
icke mdjlig att upplita s&danaplatser
som Kanalvegen,Hdgnaden och Kalvhagen?
Man bdr dven 6vervdga att bYgga
ldgenheter passandefdr skiftarbetare.
Av ett intervjuuttalande i Expressen
har frumgSrtiatt byggnadstillstind ftjr
bostlder har sdkts men ej erh&llits.
Hur f6rhiller det sig med detta?"
Herr Hansson plpekade [ven, att
allmdn hyreshiijning har beviljats
fr. o. m. den 1 oktober.Han undrade
hur denna kommer att verka i bolagets
ligenheter. Fdr ungkarlsbostadenHultebos del har redan en kraftig hyreshiijning fiiretagits. Var denna motiverad och kommer ytterligare hdjning
den 1 oktober?
Det gir rykten om att Hultebo 6verlitits pE HSB. Detta ir ur vir synpunkt
icke iinskvirt.
Alla dessa fdgor d't av stor betYdelse och det vote synnedigen iinskvdrt att f& dem undersdkta och besvarade.
Herr Ordl1randen anf&de att bostadsfrtgan ir preklr. Problemet f6ljs
med stort iotresseav bolagsstyrelsen,
inom vilken det behandlatsupprepade
glnget. Helt nyligen diskuteradesfr&gan ingiende ochvissaanslagbegdrdes.
Samarbetetmellan bolaget och staden ir i stort sett gott. Mdjligheterna
att fh bygga [r ju mycket begrdosade
och kvoterna fcir i ir dr praktiskt taget
helt utnyttjade fd,r hela linet. Restriktionerna giir det svirt att fi byggnadskrediter. Den enda vdg, p& vilken
nigot extra kan antagasvara att vinna,
dr om genom kreditrestriktionerna sidant dverskott p& arbetskraft skulle
uppste pL annat hill, att byggnadsarbetare kunde importeras till orten.
Hlirvid m&ste fdrutsdttas att en pi s&
sltt erhillen extra kvot till stdrre del
dn tidigare miste finansierasav bolaget, vilket innebdr, att vi finge rdkna
med en investeringav 40 d 50 /o av
byggnadskostnaderna.
Det kan ndmnas,att det i Kadskoga
under 1954 fiirdigstiilldes44) ldgenheter.Under innevatande&r har hittills
89 ldgenheterfirdigst?illtsoch ltterligarc 68 beriknas bli flirdiga, allts&
sammanlagt mindre in hdlften mot
1954. Huvudsk?ilettill dennanedging
i byggnationen dr restriktioner av
olika slag, men ii.venandra skll finnas.
Fiir nista lr rlknas med en icke obetydlig htijning.
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Den aktuella bebyggelsen framgfu av fciljande tabeller:

derna,behiivdeta ut ca 100 i 105 kr.
i m&nadshyra.
Med hdnsyntill det allPhbi)riade bostadsf6retag
mdnna prisliiget pi hyresmarknaden
Berdknad inflyttning
Antalet ldgenheter
sattes dock den prelimindra genomKadskoga Bostadsbolag, Skranta, del av
snittshyrantlll 7t kr. Det tog sedan
etapp II
nov. );-6s6.
27
,,
ling tid innan lin etc. var klara. Ndr
Riksbyggensfastigheter vid Kungsvlgen. . oKr. ))-dec. ))
18
si var fallet gjordesen ny kalkyl, vilEgnahem
okt. ''-mars
4/
ken visade att bolasetskostnaderfdr
56
<i
Karlskoga Bostadsbolag,
rummen di uppgick till ca 120 kr. per
Skranta,etapp III aug. 56-dec. 56
m8.nad.Hyresndmndenfaststlllde seRiksbyggensfastighetervid Gustavsgatan.. mars 56-juli
L25
56
nare 105 kr. som skdlig genomsnittsSummaldgenheter 271
hyra. Man erbjcid hyresglsterna att
vilja mellan ett pris av 100 kr. per
Planerad bostadsbebyggeltebdsten 1955-1956 i oilken AB Bofors
m8.nadvarvid varmvatten skulle tilliir rnera direkt engagerad.
handahillasi sammautstrdckningsom
Berdknad inflyttning
Antalet legenheter
tidigare,eller ett pris av 105 ki. per
juni :6-okt. :6
Tjinstemannavillor p& Karls-Aby
10
mi.nad, varvid varravatten skulle tillStiftelsenBoforsgirdar, Brickeglrden . . . . sept. )6-dec. 56
63
handahillas iret runt. Hyresgdsterna
E g n a h e m i B r i c k e g i r d e.n. . .
okt. )6-febr.57
valde di det senare alternativet. I
54
andra ungkarlsbostiderhar bolaget f<ir
Bostadsrlttsfdreningen
Nobo .
48
avsikt att hdja hyran med 5 kr. per
Annan planerad bebyggelse
225
minad, vilket motsvarar)-14 /6 p3,
Summa 4OO
nu utg8endehyror.
Sjdlva fdrvaltningen av Hultebo,
jdmte en del av stiftelsen BoforsglrVidare kan mihdnda ndmnas,att det torer att ta hinsyn till, bl. a. de tillfinnes stadsplanelagdaomriden fdr stindsgivandemyndigheterna.Frigan dars andra hyreshus,har iiverl8tits pi
bebyggelseinom ndrmastei.ren med har diskuteratsoch man har kommit HSB, som alltsi skciterreparationir,
-bok'ciring
till, att det icke dr nigon god ldsning inre och ytire underhill,
6ver 800 ldgenheter.
Den resterande"kvoten" fdr p8.bdr- i det linga loppet. Det blir heller icke m. m. Hyresdebiteringenoch tillsdtjandet av egnahem i Karlskoga utgrir mycket billigare. Andra vdgar m&ste tandet av hyresgisterskdtes diremot
f'dr nd.warande 6 egnahem. N&got nog scikasfor att nedbringa kostna- fortfarandeav bolaset.
Enligt hyresride6 beslut fd,religger
iglngsZittningsiillstindfdr den htigbe- oerna.
tillstind
att hcija grundhyrorna med
Herr
Ordfdranden
framhd,ll,
att
bobyggelsebolaget planerat till Brickegirden kommer sdkert inte att ldmnas laget normali icke dnskarbyggai egen 28 %, vilket ocks&kommer att ske i
fiirrdn i oktober.M6jligen kan schakt- regi. Skdtseln av ldgenheternaIr en bolagets ligenheter. I denna siffra
ningstillstind utverkas dessfijrinnan. belastning fcir fciretaget, vilket dock ingfu tidigare h<ijningar, nimligen
fcirst och frdmst skall producera nyt- 5 % 1951,) % t9>2, och4 % 1953.
Vi har nu i dagarnaerhillit tillstind
Den nu fdretagna hyreshdjningendr
att fi igings[tta byggandetav de 10 tigheterpi andra omr&den.
delvis betingadav rintehdjningen.
tjlnstemannavillorna pi Karls-Aby.
Herr Saen Olol lantson ldmnade
Parallellt hirmed undersdkervi iven en del komplefterande
Herr Hansson tackadefd,r de givna
upplysningar:
mdjligheten att omedelbartf& uppfdra I fdrsta hand avses fullfiilia
att
Bricke- upplysningarna.
ytterligare 15 iL 20 Elementhus,fdr girdsprojektet omfattande
3 st. trevivilka leverans utlovats under novem- ningshus
samt egnahem i form av Persona/runzmen,
ber minad.
kedjehus.Dessasenarehar bolagetfdr
Herr L. Karltson meddelade,att han
Bolaget har frirklarat sig villigt att avsikt att bygga och sedan
s?ilja till
erh&llit
Fackfrireningensuppdrag att
finansiera de byggnader, vi erhiller anstdllda, varvid man avser att uttaqa
frir att se
tillstind att uppfcira, under sjdlva endastde nddvindigastekostnadern*a. undersdkapersonalrummen,
byggnadstiden,si att bankerna icke Nigot byggnadstillstind fcir detta pro- i vilket skick de befinner sig. Han
kunde konstatera,att de flesta Ir i gott
behdver anlitas fcir byggnadskreditiv. jekt har dnnu ej
erhillits, men bolaget skick. Matrummetbredvid reparationsAti harifren gi 6ver till full finansie- rdknar med att fi
pibiirja byggandet verkstadensamtklddrummetvid
transring i nigon stdrre utstrdckning torde av det fdrsta flerfamiljshuset
redan i poriavdelningenb6r dock ijverses.
inte vara liimpligt med hinsyn till vira
hd'stliksom d.venen del av kediehusen.
likvida forh5.llanden.Fdr viss villabeHet Booh ansig att personalrumBetrdffande byggande av bostdder
byggelse ddremot kan givetvis detta med ligre standard,
omtalade herr met vid Herrgirden ocksi bd,r snyggas
ske, om avsevlrd fdrkortning av uppupp. Milning har tidigare utlovats.
Jansson,att HSB:s arkitekterfciretagit
fdrandetidenhdrigenomernis.
en utredning, vilkcn visar att hyres- Det bijr dven g6ras nigot it cementBolagsstyrelsenhar gitt med pl att kostnaderna dlrigenom endast kan golvet, som icke ?ir tillfredsst?illande.
stdlla ytterligaremedel till bola.gsled- nedbringasmed 7 i, I
En korkmattae. d. b6r l?iggasp3. Man
%. Avskrivningens ftirfogande fdr bostadsbyg- ningarna p3. sidana fastighetermiste har d.ven f8tt in skdmt vatten. L6fte
gande. Bolaget har pl olika sdtt sdkt ju Iven ske i snabbaretakt in betr. om f6rblttring av detta fd,rhillande
hjiilpa till och styrelsenzir fullt under- andra moderna fastigheter.
har f6rut erhillits.
kunnig om den besvlrliga situationen.
Hyrorna i Hultebo har mycket rikHerr Nilsson framhtjll, att persoBetrdffande en standardsdnkning tigt hdjts. D5. huset 1949-1950 var nalrumsfrlgan fcir krutapteringeh
bdr
vid bostadsbyggandet,anfcirde herl fZirdigtgjordes en grov kalkyl, vilken fi en lcisning.
Nu finnes minga sml
ordfdranden,att det finns minga fak- visade att man, frir att tdcka kostna- krypin. NEgra anordningar
bdr giiras.
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Herr Ordf 7randen utlovade att
iiversyn skall ske. Vattenfr&gan i personaliummetvid Herrgirden b6r l6sas'
Ingeni1r Daldn meddelade,att dessa
arbetin planerats.Man har dock lnnu
ei hunnii med dem. En hel del utomhusarbetenkunde ej utftiras i fjol pe
grund av otjiinlig viderlek. Dessa
arbetenhar mist utfdras
Eftersl?ipande
ei reckt till hiir betiden
i &r. varfijr
riiria arbeten. De'kommer dock att
utftiras. Personalhusfiirkrutapteringen
har p& grund av restriktionerna mist
stallis p'e framtiden. I vattenfrigan
pigir undersdkningaroch nigot komin& att g6ras ftire vintern.

Utpasseringen.
Herr Nilson framstdllde <inskem&l
om att den personal, som har sina arbetsplatser s& beldgna, att de vid utpassiring genom porten miste korsa
bjdrkangsvagen,gives tillitelse att utDasseraCentralvdgen, alltsi samma
ieg to* bussarna-g&rui. Tillst&ndet
skullc gafla endast fotglngare och
cvklisteioch dem, som slutarkl' 16.30.
lirhgavarande personal kommer tidigzlc en andra frln sina arbeten'
Herr Hantson fnmhdll, att den nYa
utfarten vid Porten dr bra, men biltrafiken har dkat i intensitet och det ir
svirt att taga sig dver vdgen. Om fcirslaget genomfiirdes skulle avseddp-ersonal Httare passasin i trafiken. Man
skulle dock i&e f& utpasseraliingre tid
In till avgingstiden f6r bussarna.
Ingenjdr Carbonnieranfijrde att det
stora"problemetbetr. trafiken d:r vd'gen
fiirbi Handelsfiireningen och bort dver
btoarna. Fiirh8llandena vid Porten har
fdrbittrats genom breddning av vigen
och bussarnasdirigering ut Centralvlgen har tstadkommit en bdttre fdrdeliittg uu trafiken. Fiirslagetskulle miijlise; forenkla fdrhillandena vid Porte"n, men troligen fdrsv8ra dem vid
Handelsf6reningen. Man kunde dock
miijligen tlnka sig att prova fiirslaget.

F6rslagskommittdnhade fijr sin del
PL berr Ordfdrandenr ftirslag enasig till dessaregler.
anslutit
des nimnden om att rekommendera
Fdrslagskommitt6nhade man
Inom
minad.
en
under
f6rslaget till provning
dven tagit upp frigan om ytterligare
Herr Hagberr fiireslog att nlmnden
beldning av tv& tidigate beliinade fijrutser en kommitt6 ftir behandling av slag, vilka Fiirslagskommitt€n enligt
trafikfrlgor.
o.otokoll frin sammantrldetden 1. 6.
Efter n&gondiskussioni dennafr&ga f95: ,tttultt att ytterligare bel6ning
utsigs huvudskyddsombudetherr Nils6verv[ges. Dessa fiirslag dt m 96 inson och skyddsingenjdreningenjiir ldmnaiav 51108Heli, NVA, gdllande
Carbonnier att fungera som kontakt- fijrenklad metod fd,r inpressning av
min i trafikfrigor.
slaghattar samt nr 103 inlimnat av
50191 Nordgren, NVA, g?illandeftir'
Cykelparkering.
bdttrat arbetssitt vid stansning av
papp- och filtringar.
lngenjdr Dal6n meddeladeatt den Xuen i Boforsverkenhar frigan om
bordiagdafrlgan betr. skyddmot syraliknande utijkad beliining kommit
tuft vid cykelstdllendsterom
bemiin"gd
&
upp. Direktdr $Tahlquisthemst?illde
A 18 varit fijrem&l f6r utredning. Ett
att fallen
vdgnar
Fiiislagskommitt6ns
fiirslag framlades, vilket tillkommit i
f&r behandlaslika h2irsom i Bofors.
samar6etemed fiirslagsstdllaren,herr
Herr Ordfi)randen gav sitt samtycke
Hasberg. Ingenior Dal6n redogjorde
ftir-hur"man tenkt sig anordnaskydd' dnrtill.
Herr Hantson uttalade sin tillfredsForslagskommililn.
stdllelse6ver att man kommit fram till
en ldsning av beliiningsfrigan.Hur de
D ir ektiir lY/ahlquit t ldmnadefiiljannya regleina kommer att verka dr f6r
de meddelaode frin F6rslagskommit- tidiet att uttala sig om, men herr Hanst6n: Inga nya fiirslag hade inkommit. son"troddeatt de skall komma att stiBetr. trii bordlagda fcirslag meddelade
mulera fdrslagsverksamheten.Frigan
direkttir \Tahlquist, att det ena, indr dock om man inte bordege fdrslagslimnat av 555d2H. Schrnidtoch av- verksamhetenmera reklam' Man kunseendefilter i produktionsledning-arna de t. ex. pi anslagstavlornasdtta upp
fdr destillationsanldggningeni T 5
meddelandenom beltjnade fdrslag etc.
&tertagits,enlr ndmnda filter icke syHerr Ordfdranden instdmdei detta.
nes traral?impligt.Det andrabordlagda
Hahne
av
52379
Herr Ldnnqui$ fdrordade stdrre
fiirslaget, inldmnat
och avseendeanordning fdr tdmning publicitet i B-pilen. Man kunde dlr
av uDptagningskari H L, kan icke inf<ira fotogrufier au fcirslagsstlllaren
kommi tiil uffdrande, d& helt andra och utfiidigare redogiirelser f<ir forprinciper kommer att tillZimpasvid slagen.
ifr&gaiattombyggnadav anldggningen,
Dr Ldnnberg meddelade att detta
munu.ttt arbete i samband
,rut.iid
nog skulle lita sig giira fr. o. m. nesta
"llt
med tdmning kommer att bortfalla.
. Lr, dL viss omredigering av B-pilen
Vidare middelade direktiir \Vahlskall giiras.
quist, att man i Bofors enats om nya
DireLti)r lv/ahlsuist meddelade att
Dessa
regler fOr fiirslagsverksamheten.
trots den ringa publiciteten hade f<irreeler har rekommenderats fiir tilllii;pning inom hela Boforskoncernen. frigningar ang&ende {<irslag i*qq:
Redoglrelse fijr dessaregler &ter- mii frtn andra fdretag och i ett fall
finnes I referatet frin AB Bofors hade belijning utgitt till fdrslagsst?illafdretagsndmnds sammantrdde den ren frnn s&dantfd,retag.
Eog.
3I.8. 1955(sebilagatill B-pilen nr 3) '

tr
z
t:

I

