INNEHALLSFORTECKNING
Ett tack fiir det gingna 6ret 1955. Disponent E. Wijk a n d e r. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .S
. id.
Oy Suornen Bofors Ab. Virt finska dotterbolag

>

......

7
2_70

40:an pi Nohab. Fortslttning pe reportaget. Intervjuare
Egil Liinnberg. Fotograf Sven Falk
.....1 I 10-18
\20
Bebyggelsen pi "Brickegrirdsgdrdet". Av Direktcir Helmer Nordqvist.................
> 19--20
Patentskydd. Av Fil. Dr. Erik Troell

> 27---26

N?ir julhelgen firades pi de gamla bruken.
Malmstrcim,Bofors..........

Av Ivar

Hur Fru Sigdd Ekehielm
"Betulander"

Av sign.

blev Bois-Beata.

D 27-18

>> 28-10

En ledare fir inte tveka. Referat

r

30

Personalia. Veteraner som slutat sin tjdnst - Vi gratulera,
50- och 60-iringar.- In memoriam
) 31-35
Med Tidaholrnare
Schagerstrcim

pe utf2ird. Av sign. "ven". Foro B.
>

34

Nohab-veteran ..............

D

34

Spara elkraft.

>

36

>

37

SemesterhemmetStoriin sesongen1955 .................. D

37

Redovisnings- och avliiningsperioder samt avliiningsdagar 1956

38

Veteran kallas in fiir att klara kraftsituationen

Ftirndrke av aluminiurn
Schacknytt frin

Tidaholmsverken.

.. . . . . .. .

.................... ))
Av sign. "Limon"

Jdrnvdgsbron och Timsdlven
vid Bofors
Foto: C. Shiim,Bohrs

38

D

38

FrrinRedaktionen ..........

)

38

Iliistens Kriss-Kross. Rltta l<isningen

D

39

Karta till artikeln om SigridEkehielm.........

>

39

Klippt

> 39-40

och insiinr

Nyirsiinskan frin Calcutta

Omslagsbilden:

)

)

40

Utan redaktionens medgivande fir rexr och bilder ur -&hicke eftertrvckaseller refereras.
C o p y r i s hA
t :K T I E B O L A G E T

B OFORS. B OFORS

T
I
I

iI

r 955

Nr4

i n e i Hrco

T l D N I N G F ( , R D E A N S T A I . [ D AI N O M B O F ( ) R S K ( ) N C E R N E N

Ett tack,fo, det
OO

gangnaaret1955
I dretssistanummerau B-pilen berjag att
till samtligaansttilldainonr Boforskoncernen
enligt god sedfd franrfara eu nppriktigt
tacl<fi;r det snart tillandalupnairets arbete
och omsorgfiir udrt;ftiretag.Tyuiirr utebleu
dr 1954 pd grund au uissaredaktionella
orsaker detta uttalande, uarfi;r jag egentligen har tufr drs uerksamhet
inom Boforskoncernenatt tackafiir.
Aret 1955 har uarit l<riiuande
p6 mdnga
omrddentill faljd au stigandeproduktion

t

I

I
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med till bristningsgriinsen
anstrtingdkapacitet.Konstntktiorts-och produktionsaudeltiytgalta
riro
hirt belastade,mdngaandra audelningarlikasi, och siirskilt inom
de audelningar,diir,ya uerk
respektiuenya tilluerkningsmetoder
intrimmats,har ett pfrf estandearbeteutfi;rts.
Eftersomdet torde uara sistagdngen,jag har gliidjen au
-fd uttalaft)retagetstack till de anstrillda
pd detta siitt, rir det naturligt, att
iag nu uill fd inliigga siirskild uiirme och arlig uppriktighet
i detta tack.
Boforsi nouember1955.

Oy SUOIIDN BOFORS Ab
Vd,rt finslca d.otterbolag
I dagarna dr det jdmnt 10 ir sedan Bofors
grundade sitt dotterbolag, Oy Suomen Bofors
Ab, for att tillvarataga sina intressen, frdmst
forsiljningen av stil och kemiska produkter, i
Finland. Diskussionernaomkring bblagsbildandet pigingo under senhosten och forvintern
1941 och bolaget inregistrerades den 2 januari
t946. Bolaget kan s6.lundase tillbaka pi en 10Ldg framgltngsrik verksamhet,som pi de senaste
6.ren gjort Finland till vir ndst storsta exporrmarknad. Det kan dairfor vara skdl att gora
B-pilens ldsare mera fortrogna med virt finska
dotterbolag, sdrskilt ocksi som detta tillika iir
det ildsta av vt.ra utldndska forsdljningsbolag.
Vi liter verkstdllande direktoren, generalkonsuln och majoren Sigurd Blomqvist, berdita hur
och varfor bolaget bildades:
"Vi hade dnnu inte tecknat fred med Ryssland,
endastvapenstillestind ridde, di Boforsbolaget
framsynt hissadesin flagga hdr i Finland. Orsaken, att dotterbolaget grundades var nirmast,
att firman Oy E. Gronblom Ab, som i minga ir
varit Bofors stilagent, sagt upp sitt avtal. Dfi.
jag, sisom Bolagets representanti Finland for
krigsmateriel och Nobelkrutsprodukter, dven var
beredd att overtaga representationenfor stil,
men ej sjdlv kunde klara det nodvdndiga kapitalet fiir att inreda en planerad hdrdverkstad,
ansigs det uppenbart att grunda ett sirskilt
bolag. Bolaget startademed ett aktiekapital pi
500.000finska Mark, fordelat p6'5o aktier, yaray
Bofors tecknade 30, Nohab 3, W"duu.rken 2
och jag 15 aktier.
Frin denna ansprikslosabolan har nu bolaget, med egna medel, hojt sitt aktiekapital till
1 milj. Mark och skaffat egna fonder pi sammanlagt 5 milj. Mark (ddrav reservfond4 nilj.
och skattereserv1 milj.).

Ndr vi startaderidde stor brist pi kvalitetsstii, ja praktiskt taget alla rimateriil i Finland.
Landet var utarmat efter tvenne linga krig och
hade dven forbundit sig till mycket omfatlnde
skadestindsleveranser
av bl. a. verkstadsorodukter. Det gZillde alltsi att span, att taga tillvara
alla tlllgdngliga resurserinom landet. I denna
situation beslotbolaget att iven grunda en hirdverkstad.Tack vare det fortroende, som Bofors
visade finskt ndringsliv vid denna brydsamma
tidpunkt, kunde SuomenBofors ocksi, i samforstind med myndigheterna,byggaupp hdrdverkstaden som rorelse. Men svirigheterna voro
stora. Det ridde dven stor brist pi lokaliteter,
byggnadsmaterial,elkraft och elmiterial och det
var silunda mycket svirt - det ansigs n:ira nog
omojligt - att f6. tillstind till elkraft for en ny
hdrdverksiad.Av en tillfdltighet lyckadesdock
bolaget fi en ledig kabel och silunda uppbringa
den nodiga elkraften.
Starten skedde under mycket ansprikslosa
former, i hyrda lokaler; Hirdverkstajen i Oy
Ab Medicashus och kontoretp6.S.Esplanadeng,
di,r jag hade mitt divarande kontor. Tack vare
smi omkostnaderoch en f6rsiktig skotsel,kunde
bolaget snart visa positiva resultat. Rorelsen
vdxte och utvidgades och lokalerna blevo for
trhnga. Sdrskilt Hdrdverkstadenslokaler visade
sig mycket hastigt vara alltfor smi.
I mars 1951 kunde hela firman, med konror,
stillager och hirdverkstad, flytta dver till nya,
egna, inkopta lokaler i fastighetenLonnrotsgatan 32, beldgna i Stor-Helsingfors centrum,
ndrmastegranne med Tekniska Hogskolan (och
StatensMaterialprovningsanstalt)och helt ndra
flera stora industrier, som kunna begagnasig av
Hdrdverkstadenstidnster.Fastishetenvid Lonnrotsgatandr ett aktiebolagshus,ddr tlera industrier 5.ro inrymda, bl. a. SKF:s lager, och dir
StromenBofors disponerar740 m2 golvyta."

Alltsedan bolrgsbildr:ngen har jur. utr. kand.
E. D. Henning, direktor i Helsingsfors Aktiebank, fungerat som styrelsensordforande,major
Blomqvist har varit verkstdllande direktor och
Fastigbeten Ldnnrotsgatan J2. Bolors stfrr att liisa nted stora
bokstiiaer p3'fasaden. T. b. parAen inaid TeAnisAaH6gsAolan.
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Styrelsens ordfiruxde,

bankdireAtijr E. D. Hennixg.

styrelsenstredje medlem, som vid starten blev
direktor Per Odelberg, dr nu direktor Sverre
Sohlman. Personliga suppleanterdro resp. vice
hziradshovdingYrjo Fellman i Arbetsgivarnasi
Finland Centralforbund, ingenjor Holger Blomqvist och direktor Per Odelberg. Kamrer Ernst
Arneman (suppleant kamrer G. Minsson, Nohab) och yrkesrevisorC. E. Paciusha tjinstgjort
som revisoreri alla Lr.
De nya lokalerna vid Lonnrotsgatan iro nu
fullt utnyttjade och sdrskilt hdrdverkstadenborjar fL utrymmesproblem.Man har ocksi det
bekymret betrdffande stillagret, att bjdlklagen
inte tillita mer dn cirka 200 tons belastning i
hyllfacken och det vore minga ghngervirdefullt
att kunna ha storre kvantitet stil i lager.
Kontorsviningen, i vinkel mot Lonnrotsgatan
och girden, ligger enVz traPPaupp frin gatan.
Redan den pampiga dorren i finskt ddeltri med
blanka mdssingsbeslagantyder, att man nalkas
en forndml ig firma och detta intryck forstirks
nar man kommer in i hallen, varc vdggat d,to
utmdrkt vackert boaseradei almfan& och lika
trevligt moblerade med mirbler i modern finsk
stil. Samma vackra fan6r klider ocksi vd.ggarna
i kontorets "alba heligaste", chefensrum. Ovriga kontorsrum dro ocksi modernt och prakSuomen Bofors kontor oid Ldnnrottgatan, Enniballen, foto
frLn chefent ddrr. Samtliga fotos till denna artikel Majnos
Reklamfoto, Karl Sjoblom.

J

Verhstiillande direktbren, nt.ajoren och generalAonsuln Sigurd
Blomquist.

tiskt mobleradeoch inredda. Av kontoret disponerar Suomen Bofors storre delen, medan en
mindre del anVdndsav generalkonsulBlomqvists
andra firma, Oy Perma Ab, som representerar
bl. a. Bahcooch Kockums Emalj i Finland.
De 10 forflutna iren ha ocksi visat stigande
siffror for sivil forsiiljning som hdrdverkstad,
trots alla yttre svirigheter i form av stark priskontroll, handelsregleringmed restriktiv valutatilldelning samt icke minst ftjrsenade och 6ven
forminskadeleveranserav stil frin Bofors. Med
andra ord: Bofors stilkapacitet 6r icke dnnu
tillrdckligt itor fiir att tiilfredsstdlla alla forffi.gningar. Ett hinder for handelsutbytetmellan
Finland och Sverige ligger ocksi ddri, att de
bida ldnderna i stort sett ha samma tillverkning
for exportmarknaden. Finland har ocksi pi
senarehrb6rjat en egen tillverkning av kvalitetsstil, men denna industri dr dnnu i sin utveckling.
Sammanfattningsvis kan sdgas om Suomen
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Bofors verksamhet, att sti.lfdrsi)ljningen okar
och att man kan silja det mesta av det stil som
levereras, att krigsmateriel icke alls forekommit
under de 10 iren, att biird.aerkstadengfu bdttre
och bittre, att Nobelkruts produkter erbjuda
vissaproblem, huvudsakligenvalutahinder,dock
med relativt god forsiljning av vissa varor,
exempelvis sprd.ngd.mnen,konserveringsmedel,
att Nohab Polar dieselmotorerhaft god framghng, att IVedaprodakterna av valutaskdl haft
en mycket liten marknad, dd.rdessutomkonkurrensen frin Frankrike, Norge och Osterrike
varit kinnbar, och att man med alla foretag inom
koncernen har - och alltid har haft
gendm korrespondensoch utmirkta personliga
kontakter, trots att man icke alltid lyckatsni de
mil man hoppats pi.
*
SuomenBofors har 22-24 anstillda pi kontor och hdrdverkstad.Antalet varierarnigot; de
flesta ha flera tjinsteir och nigra kunna rlknas
som trotjinare i foretaget.
Verksamhetendr uppdelad 12 sektioner,den
ena under kontorschefen,ingenjor Ensio Stid.erstrdm, den andra under ingenjor Kurt Strandell,
Herr Soderstromvakar over ekonomi, korrespondens,personalfrigor m. m. och skoter dessutom forsiljningen av Nobelkruts och $7edaverkens produkter. Han kom till firman 1950
och var tidigare bl. a. pi Atvidabergs centrallaboratorium i Sverige.
"Av Nobelkruts produkter ha pentaerytrit,
sprlngdmnen och konserveringsmedelunder senare hr varit vin bdsta forsdljningsobjekt. Fiirsdljningssiffrorna for de tvi forstndmnda ha
dock varierat ganska starkt frin ir till ilr, var
emot Bonomoldforsdljningen stindigt visat en
sdkerokning. Forr silde vi mycket sackarin,men
till fitljd av att det numera ej rider nigon sockerbrist i landet, har konsumtionengitt ned oerhort.
Acetylsalicylsyran borjar komma igilng, liksom
en del andra f.armaceutiskarhvaror. Nobecutan
hiller vi pi att inarbeta hos kirurgerna. Mhnga
ha visat eit stort intressefor den nya kvaliteten,
men ett visst motstind. bottnande i konservatism
hos sjukhuspersonalen,miste dnnu <ivervinnas.
Fdrsdljningen av Nobelkruts, sivdl som \7edaverkensprodukter, har i hdg grad hindrats av
Prokruisten, ingenjiir Ensio Siidersndm,- Teknitke cbefen,
ingeniir Knrt Strand.ell,- Merbonom Harry Anderson. KassdrsAan, frx Ragni Sundberg-Penttild.
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de stringa importrestriktionerna.Ftit varor, som
tillverkai inom landet eller som kunna erhillas
frin Osteuropa,beviljas i regel ej licenser for
import frin Sverige.Till dessavaror hijra bl' a'
nitrocellulosa och en del Bonoplastprodukter'
Finland erbjuder for ovrigt ingen stor marknad for Nobelkruts tillverkning ar. Englngsaffdrer pi upp till 250 000 kr. har visserligengjorts,
men siSin a aff.drer hora till undantagen. Vi
rdkna dock med att kunna oka fiirslljningen
betydligt frin dess nuvarande omfattning si
snart den numera piborjade liberaliseringenav
I

utrikeshandelnslutforts.
Nobelkruts produkter sdlja vi frdmst till fd'rgoch lackfabrikir, likemedelsindustrier och huvudstabensavdelningar. En del varor, sdrskilt
konserveringsmedeloch kloramin, glr till iter-

V u Ast iil lande di r ekt iir en, genetalk oxsul Si gatd' Bl omqtti st, ai d
tit, sAriabord.

Boforsstil till handeldvaPen,sdrskilt studsartill den kdnda firman SAKO.
pipor
Nigot tyngre grovre smide sdlja vi inte, ddrforsdliare.
emot mycket hejarsmidetill bilindustrin. Vi ha
Vira storre kunder pl landsortenbesokerjag
iu i Finland tvi fabriker, som tillverka bilar och
en tiil tvi ginger per ir och mina resor taga
bussaroch som behovadylikt smide.
sammanlagi ca- 3-4 veckor per ir i ansprik'
Ingenjor Strandell har tvenne unga medarbeIJngefdr n"alften av vlta kunder ha vi emellertid
som skoter "telefonforsdljningen" och alla
tare,
hdr- i Helsingforstrakten och dem besoker jag
drenden.Merkonom Harry Andersson
lopande
alltid di anledning till besok foreligger"'
(titeln dr ny for Finland och anger examenfrin
'*'
Handelsinstitut) kom till bolaget sommaren
1946 och dr den till tjdnsteiren ndst dldste i firHerr Strandell, chef for stilforsdljning och
man - endast fru Sundberg-Penttild6r dldre.
hdrdverkstad,kom till firman i augusti 7947 och
"Ja, vi prata nog i telefon ndstan hela dagen
dr siledes gammal i glrden.
hdr. Mycket av stllforsdljningen gir direkt i
"Vi ha en mycket Boforssinnadmarknad, som
telefon och oftast i smi poster.Det dr mest kondock begrdnsasav importsvirigheter. De sista
struktionsstil i de vanliga kvaliteterna, huvudiren haidet dock ldttat betydligt. Endast for en
sakligenrunt siiLngsthl,vi sdlia.Verktygssti'Igir
del slitgods,krossplattoroch grdvmaskinstdnder
ocksi mycket bra, speciellt SR 1815. Ddr bruka
r|'der ilttlamt importstopp, di den finska stilvi forst kunna sdlia stilet och sedan erbjuda
industrien sjdlv tiilverkar sidant gods. Tidigare
hdrdning av det f6'rdiga verktyget. Vi kunna
ha vi ei kunnat fi si mycket stil som vi velat,
alltsi ta dubbel fortjzinst pi den forsiljningen.
men nu ser det ut att bli bittre.
kunna vi icke sdlja mycket, vi fi. inte
Snabbstil
i
Vi ha ocksi en stor konsultationsverksamhet
imporilicens och de smi kontingenter Finland
materialfrlgor och nir firmorna inger, fi vi ju
f|,i tagesfrin England eller Tyskland.
tillfiille att rekommenderaBoforsstll. I minga
Vlra storsta svirigheter dro de linga levesvirare tekniskaproblem anlita vi sakkunskapen
ranstiderna - annars kunde vi sdlja mycket
pi Bofors metallurgiskalaboratorium.
mera. Si vad vi har eller fl'r ilager blir det snabb
Hdrdverkstaden glr bta, mycket bra t. o. m'
omsdttningpi."
Den ligger som andra i storleksordningenbland
Herr Anderssonskamrat, Stig Holm, ocksl'
dr
BoforJ hdrdverkstider, endast Stockholm
har nyligen anstdllts i firman och
merkonom,
storre.
med
sitt arbete.
goit
trivdes
Vi dro med andra ord noida. Boforsstilet har
Den mycketviktiga platsensom kassorskaoch
ett gott namn i Finland och kvaliteterna hilla
bokfiirerska innehas iv fru Ragni Sundbergvad de lova. Ett omride ddr vi kommit inbla dr
PenttilA (till helt nyligen endast froken Sundpi flamh2irdadeoch hejarsmiddareservdelarfor
berg).
Landtraktorer. Vi ha etablerat goda kontakter
"Ju, jug kom hit 1946 ndr vi startade och var
med v'dgbyggare och entreprenadfirmor fot
n 1'4 Lr pi Volvo i Finland, ocksi
dessforinna
Ett nytt omride ir ocksi
kraftverksbyg;gnader.
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och upplysning. Frbken
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Swanljung, fru Ingegerd Mollgten, -fru Arla Iyest ocb fri)Aen
ddr sedanfirman startades,sh jag har haft li.ng
Ragna Lindquist.
kontakt med rikssvenskafirmor.
Det har varit mycket intressant att folja utFroken Swanljung (som inom kort skall bli
vecklingen under alla dessafrLr.Jag har faktiskt
fru Sihvo och ldmna firman) dr sekreterareoch
varit med om att kopa varje sak hit till kontoret,
skoter all korrespondensangiende Bofors. Hon
varendapenna,varje stol och bord o. s. v.
tilldgger "Bofors ar bra att skriva till. Det dr
Vi gor bokslut tvl" ghngerom iret. Jag skoter
ingen elak styvmordet finska dotterbolaqethar."
all bokforing, loneutbetalning och ovrig kassa
Er av de forsta damernaman moter-p8 konoch h6,ller reda pit alla kunder. Vi ha nog minst
toret kan vara fru Arla lVest eller froken Ragna
1.500-2.000 kunder over hela Finland f.or vh.ra
Lindquist, vilka bida dela tjdnsten att skbta
olika avdelningar. Lagedistan pi stil skickas
telefonvdxel och information i luckan.
nog ut till mer an 4OOkunder. Med reskontran
Fru West sdger:"Jaghar varithar pl konto- vi har 4 ollka for stil, hdrdverkstadoch
Noret i snart 4 3t nu och delade tidisare min tid
belkrut - fhr jag hjalp. Jag skoter ocksi inmellan Perma och Bofors, tills Perma helt nylikasseringoch krav. Det sistndmndadr inte si.
gen tog rnig helt och hillet. For Perma skriver
svirt, men vi fFLju ibland skrdmmanigon kund
jag orderm. m. och for Bofors skoterjag telefongenom att skicka en tratta.
vdxeln och informationen. Man ffu ibland lite
Det dr klart att det ibland dr mycket att gora,
konstiga och skdmtsammafrigor. Sdrskilt stilmen inte mycket besvdr.Det dr mest livligt och
kunderna ir trevliga och skdmiarmycket.Ibland
glatt, ibland kanskelitet irriterande.Mest tesrr2i,
frhga d,eom man vill gi med ut pi restaurang.
dr nog inbetalningenav kdllskatten.Vore vi 25
- Vad man sva.rarda? - Nei tack forstis."
anstdlldapi frrman, finge vi betalain kdllskatten
Froken Lindqvist har varit 10 6.ri generalkondirekt. Nu fi vi kopa skattemdrkenhos Skattesul Blomqviststjdnst. Kom 1946 till Perma och
verket och klistra in i avloningsbockerna.
1950 till SuomenBofors. "Vi ha var sin halv
Ndr vi borjadevoro vi bara4hdr, major Blomdag i vixeln fru \7est och jag for att inte bli
qvist, en hene, pg och en dam till pi kontoret.
for trotta. Den andra halva dagen skoter jag
Ett halvt ir senarekom herr Anderison och nu
reskontran.- Jo det hdnder nog att vi fir litet
idag ar vi 15 lontagarc, 6 hirdarbetare och 2
skdmtsammaoch personliga frigor i telefon stdderskor(en pi kontoret och en pi hdrdverkmen ndr de frhgar om vi vllja salja stil, sdger
staden), si det fattas 2 anstdllda for att vi skall
vi naturligtvis inte nej. Si det gdller att svaraja
fi slippa skattemdrkena."
i rdtt sammanhang."
I rummet intill fru Sundberg-Penttildsutto 2
*
unga damer, fakturisten fru ligegerd. Mollgren
och korrespondentendipl.-ekonom froken ErrT
Innan vi ldmnar kontoret, skall vi som hasStuanljung.
tigasttrdffaen mycket betrodd ung dam, chefens
Fru Mollgren, som varit anstdlld sedan1947
privatsekreterare,froken Helga Lindf ors. Froken
omtalar, att hon har fullt upp att gora hela daLindfors d,rbl. a. edsvurentranslator i engelska
garna och att trevliga kamrater pi kontoret
och tyska och har varit hdr i 6/z hr nu med tidiunderldttar arbetet.
gare tjdnst hos bl. a. forsdkringsbolag.

"Det dr inte mycket att sagaom mitt arbete.
Jag delar min tid mellan Bofors och Perma och
generalkonsul Blomqvist. Skoter alla papper
och ser till att var och en fhr sina brev och handlingar att besvara. Boforsposten oppnar dock
ingenjor Soderstrom.Si skoter jag ocksi licenspapper och en del andra koniakter. Hdr dr fullt
upp att gora, men trevligt och bra p5.alla szitt."

Hirdverkstaa"n figg:, mycket ldttillgdnglig,
omedelbart innanfor portvalvet och med lastbrygga, si att lastbilar direkt kan kora fram.
Lokalerna, som nu dro upptagna till bristningsgrinsen, omfattar bl. a. pack- eller omlasiningsrum (omedelbart innanfor lastbryggan), en
storre verkstadslokal, inkolnings- och beredningsrum, kontor, mat- och omklddningsrumfor
Dersonalensamt ett rum for den elektriska ceniralen, transformator m. m. Ugnsparkenomfattar 3 muffelugnar, 2 saltbad,l snabbstilsbad,2
anlopningsugnar, 2 vattenbad och 1 oljebad:
Samtliga ugnar 6ro elektriska.- Man har tidi
garehaft en oljeeldad ugn, men denna var icke
billigare eller bdttre i drift, utan lades av. Sjnlva verkstadslokalenar vdl planerad,om dn
det dr tringt pi golvet mellan ugnarna.
Hdr ute rcgerarhdrdmdstareBjorn Antin, med
ingenjor Strandell som nirmaste chef. Vi overldmna ordet till herr Antin.
"Jag ldrde mig yrket pi Billnds bruk i deras
vdrmebehandlingsavdelning.Ddr var det mest
Cbe'fens priuatsehreterare
Lindfors.
Y/..::
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och hi)gra

hand, 'fri)ken Helga

Antin (nr 3 fr. a.) tillsarnmans med sina medatbetare, Gdsta Dahlstdm (som brukar oikariera som bArdrniistare), Afired. Hahta, Armas Pallonen, Jussi Kornilow och
Armas Luoto.
Hiirdmii:tare

produktionshdrdning av yxor, bergborrar, spadar, grepar,skiftnycklar och annat och si hdrdning av egna verktyg. Si har iag varit pi kurser
i Sverige,den sistahelt nyligen i augustiminad.
Innan vi borjade var jag ocksi en minad hos
verkmdstareNyl6n i Bofors och en tid pi h2irdverkstadeni Stockholm.
Ingenjor Edin och instrumentmakare Forsmark voro hdr och hjiilpte till att sitta upp ugnar
och inreda lokalen och verkmistare Tillman har
ocks&varit h'i-r mhngaginger. Han d'ren mycket
skicklig yrkesman.
Hit kommer allt mellan himmel och jord ja forstis allt som kan hdrdas.Mest verktyg vi ha nu fortroendet att vdrmebehandlaverktyg
for Billnds - seriegods,standarddetaljeroch si
forstis en mdngd smibitar frin olika mindre
firmor eller hantverkare.
Vir storstamuffelugn ar 1,2X0,60 m stor
si vi kan ta bitar upp till 2-3ao kg, knappast
mer. Vi ha en travers i taket, men traversen g5,r
inte ut till lastbryggan, s3"vi dro beroendeav
godsetsvikt - vi kan inte lyfta alltfor tunga
bitar. Just idag kom 7-8 tons gods och vi fick
arbetaflera timmar for att fi in de tunga lidorna. Vi ha tringt ocksi nir det kommer mycket
gods.
Arbetet 6r intressant,men mycket jlktande,
kunder och bud kommer och gLr, si bide dorrar
och telefon gir i ett. Jag har nu varit ha.r i 9
6.r, s5.att sagaf.fi.n borjan. Har dr verkligen liv
och rorelse, men vi ha trevliga kunder, som
stdndigt iterkomma. Of.t^ f.e vi in stora verktyg

med denna arbetstid. For att fL ldngre tid pi
ugnarna fi. vi emellertid utnyttja overtid oc6 i
stor utstrickning anvdndaden billiga nattstrommen for varmhi.llning av ugnarna. Vi ha automatisk instrumentering for Lrgnarna,si vi har
bara att stdlla in de onskadetiderna och temperatufefna."
*

Hiirdaerkstaden, Tre aa hi.rd.uerksarbetarna,
Alfred Hubta,
Giista Dahlstrdm ocb Armas Luoto, drar tt ett ldrdigbeha4dlat
parti ur den rtora mu-t'felugnen.

(pressar- eller hejarverktyg), bitar, som kan
kosta flera 10.000-tals mark. Kostnadsberdk'dr
ningen
svkr, kunden vill att det skall kosta
litet pengar, men verkstadenskall ju ocksi gi
med vinst."
Hirdverkstadens kontorist, herr Lauri luntunen, ar ocksi disponentfor fastighetsbolaget,dar
kontor och hdrdverkstadinrymmas. Sedan 7 6r
tillbaka har han skott expedition, f.orfrl,sningar
och kontorsrutin pi hdrdverkstaden.
"Nu kdnner jag tlll alla kunder, sL jag vet de
som kan fi. kredit och de som inte fir det. Hdr
dr fullt upp att gora dagligen med utskrivning
av order och fakturor och mottagning av gods.
Vi.r arbetstid d,r ffin 7 pi morgonen till 4 pi.
eftermiddagen med /2 timmes middagsrast och
frialodagar hela iret runt. Alla dr mycket nojda
Stfrllagret, lagerfdrman
stdl ft;r aosiindning,

Viind

Eloranta aiiger ilpp eu parti

Stallagret ligger vid fastighetensinre gird i
bottenviningen, ocksi med mojlighet till direkt
avlastning.Lokalen ir praktiskt inredd med vdlfyllda hyllfack, traversl taket for lyft av grovre
dimensioner,vig och kapsig samt ett par mindre
avbalkaderum, ett for lager av standarddetaljer,
verktyg, och Nobelkrutsprodukter och ett for
kontor. En storre laddning stingstil hade nyss
anlint frin Bofors och lagerforestindare Viiino
Eloranta var i full fdrd med att plocka in
stdngernai fitta hyllfack.
"Jaghar varithar bara ett haLvl,roch hade inte
sysslatmed stil tidigare, men vdl med lagerarbete. Det gick fort att ldn mig alla kvaliteter,
mirkningar och dimensioneroch efter en minad
var jag vdl inne i jobbet.
Vi kan ld,ggain 200 ton i lager, men mer til
inte bjnlHagen - vi haNh kdllarvd.ningarunder
hdr, men i allminhet brukar vi inte ha mer in
130-150 ton inne. Omsdttningen2ir livlig.
Mitt arbete ir det vanliga, att plocka fram
allt enligt ordersedeln,vd.ga,kapa och ldmna
ut. De mesta bestdllningana glr genom kontoret, men mlnga bud kommer direkt hit.
Vi skall nu snart fi en ny kapsig och det dr
nistan synd att den inte kommer med pi. fotografiei. Den gamla hinner inte med. Om det dr
grova bitar, som skall kapas, kan kunden fh
vdnta ett par dagar ibland, men detta hdnder
dock mycket sdllan."
TiII sist ndgrarn.rurir-nnna reflexioner, delvis grundade pi. intryck under samtal och moten
med personalen vid vi.rt dotterbolag, delvis pi
egen syn pi. landskap, stadsbild och folk, kanske
ocks6.litet historiskt betingade.
Nigon har sagt, att man antingen miste ha
varit helt kort eller ocksi.mycket ldnge - flera
fu - i ett land for att med sikerhet kunna yttra
sig om detta och dessfolk. En "halvli.ng" vistelse
ger en mingfald intryck, som knappast gir att
sortera,bedoma eller overblicka.Mina reflexioner iro grundadepi ett helt kort besok.
Det forsta intrycket. som en svensk f.E.rndr

Det gamla, Alas:iska Helsingf ors, Stor|yrkan med den rnagni_
fika trappan nzot Senatrtolger.

han reser till Finland, dr den ndra sldktskapen
mellan vira ldnder. Nog kdnner man samho;ighet och gemenskap dven ndr man kommer till
Danmark eller Norge, men landskapsbilderoch
folkkynnen i dessalinder dr dock ganska olika
vl.n.
I Finland dro landskap, vegetation och bebyggelse si. lika vira. Samma inlandsis har en ging
hyvlat ren sammahirda berggrund av granit oci
gnejs och sedan bildat rullstensisar, mordnryggat och bordiga lersldtter eller glittrande sjoar
mellan bergklackarna,.
Kulturarvet dr ocksi starkare; 150 irs skilsmdssa har icke kunnat utplina minnena arr en
m8.nghundrairig gemensirn historia. Starkast
mciter man detta pi Sveaborg, €n ging det
svenskavdldets starkasteutpost mot <jster.nu en
viktig garnisonsort, ddr finska rekryter drillas
hirt och effektivt av stramasergeantir. Trots de
finska kommandoorden,som efade mellan vallarna, fick m4n en stark kinsla w gammal
svenskhetpi Sveaborg.Innanfor Sveaboigsmurar mcjterman ett ndstanorort svenskt1700-tal;
den samtidigt sirliga, graciosaoch strama gusta-
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vianska stilen, genomford icke endast i sjdlva
fiistningsbyggnadernasdetaljer utan ocksi i de
gamla bostdllshusens inredning och fdrgsittning, i kaserner och forridsbyggnader och icke
minst i de romantiska och tidstypiska parkanla.ggningarna. 1800-talets tillbyggnader av kaserner
och verkstadsbyggnaderdro ocksi hillna i en
stramt klassisk stil, som inte skdmmer den gamla
milion.
Men ocksi. annorstddes moter man minnen
som erinra om vir gemensammahistoria.Kanske
inte si mycket i Helsingfors, som vdsentligen
byggts upp och fitt sin kanktd.r under 1800-talet
och efter 1810, men vil i de gamla "svenskbygdernas" bondgirdar, herrgiidar, bostdllen,
kyrkor och smistdder. De dldsta delarna av
Helsingfors, omkring Storkyrkan och Senatshuset, dro uppforda i en nyklassiskstil som erinrar
om den gustavianska. I de centrala delarna av
stadenmoter man samma tunga internationella
rendssans-och tyskinflueradJarkitektur, som
finns i stora delar av Stockholm och fanns i
mhngatyska stdder,bl. a. Bedin. I de stadsdelar,
som tillkommit under 1900-talet,mota vi ddremot en starkt nationell inspirerad stram arkitektur. P3' detta omride hai Finland varit stilbildande och flera finska arkitektnamnha internationell klang.
Det andra starka intrycket g2illde det finska
folkets flit, arbetstakt och arbetsglddje.Redan
pi SuomenBofors kontor mirkte man detta men kanske det dr f.arligt att hdr gora nlgra
jzimforelser. Man moter ocksi i Finland en
spontan vinlighet och hjilpsamhet, som pi ett
lyckligt sdtt awiker mot den ton, som Tyvd,rr
alltmera borjar gora sig mdrkbar hdr i landet.
Den storartadefinska gdstfrihetenbor heller inte
forglommas.
Ett oerhort arbete har nedlagts for att iteruppbygga allt som forstordes under kriset. En
ytlig betraktare kan knappast lagga mtirkltill att
Det nodema Helsingfors, dteruppbyggt efter Ariget. Sroc|bolmsbdtenm/s Aallotar aid kajen framf\r Industripalartet,
som bl. a. inrlmmer PalaceHotell,
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Interujuare:
EGIL lOruruff nC.
Monteringsavdelnin

gen

Monteringen av 4o:an fu forlagd till vissa
delar av monteringshallarna, dit de firdiga detaljerna "flyter flam" frin maskinverkstad och
plitslageri. Chefen for monteringen, ingenjor
Erih Sundewall, omtalar att omkring 90-100
man tit sysselsatta med monteringen av vhr
aktuella pjis, de flesta i den gamla avdelningen
61, men ocksi nigra i den nya montagehallen
avdelning 79 B, dir dven 57 mm pjdserna
monteras.
"Vir avdelningffu hand om de fdrdigbearbetade detaljerna och klarar hela montaget inklusive tillverkning och montering av samtliga ror
och diirtill viss skavning,filning och inpassning.
Elektriska montaget gor vi dock intet lt, det
sorterar under ingenjor Sjostrom.pi Elektriska
avdelningen.Det dr ju minga svetsadedetaljer
i lavetten. och dessakan icke vara sh exakta. I
borjan var det besvdrligt, men nu dr vi over
barnsjukdomarna.
Vi hiller fortfarande pi med inslipning av
kugghjulen i de noggrannastevaxlarna, ett bide
tidsodandeoch trikigt arbete.Vir hi.rt anlitade
metodavdelning hiller emellertid sedan en tid
tillbaka pi med experiment med skavda kuggar
med kr6ning. Om detta forfaringssitt godkiinnes av Bofors - vilket vi dr forvissadeom, emedan det ju dr en kvalitetsforbdttring- si kommer Nohab sannolikt att byta ut den gamla

Suonen

Bolors

,..

Forts.ochslut.

Finland, for si kort tid som for 10 ir sedan,
genomgitt tvenne forodande krig. Att Helsingfors var bombat till 20 % k^ ingen se. Endast
ett antal nya bostads- och affd.rshusi modern,
ljus, ren och saklig stil, insprdngdamellan ildre
och morkare fastigheter, tala om att byggnadsbestindet fiirnyats. Samtidigt som detta stora
iteruppbyggnadsarbete plgLtt, har landet ocksi
tvingats betala iattelika krigsskadestind och
linerdntor - vilket allt edagts punktligt och pi
dagen.
De stora sociala och befolkningspolitiska
problem, som miste losas i sambandmed landavtrddelserna 1945, talar man nu mycket litet

Fotograf:SZEN FALK.
skavmaskinen mot en maskin forsedd med
kroningsanordning.
Med de noggrannamaskineroch den skickliga
personalmaskinverkstadenforfogar over, kan ju
dven vdxelhusen tillverkas med storsta noggrannhet, och fir vi di kronta hjul, kommer vi
helt ifrin inslipningen av samtliga kugghjul,
utom de stora kuggringarna.
De fdrsta pjdserna var mycket svhra att klara,
kanske mest beroende pi att Bofors aldrig
gjorde nigon prototyp, utan satteiging tillverkningen ph en ghng.
Vi leiggeri allmdnhet upp pjdsernai serierpi
10. En man har i uppdrag att plocka samman
alla detaljer till serien, plus vdxlar, motorer och
andra storre komponenter och kontrollera, att
de ritta detaljernJkommer till den rdtta bestdllningen. Monteringen dr naturligtvis beroende
av tillflodet av detalier, som i vissa fallkanvaru
oidmnt och orsaka vdntetid och ddrmed forseningar. Sedanett par ir tillbaka forfogar avdelningen over ett eget forrid av smdrre standarddetaljer, som tidigare levereradesfrin Bofors
och detta underldttar givetvis mycket.
Samarbetetmed Bofors ir och har alltid varit
gott, sivdl nir det i borjan gZillderitningar till
jiggag fixturer och andra verktyg, som skulle
undeditta och forbilliga tillverkningen, som
senare,ndr det vait frl"ga om dndringar av gallande ritningar eller hjelp vid pjdskringel m. fl.

om. Aterldmnandet av Porkala-omridet vdckte
stor, men samtidigt behdrskad glddje, men man
yttrade sig forsiktigt om mojligheterna for de
gamla jordd,garnaatt itervdnda till torvan.
Ndr man sett och hort om allt som iteruppbyggts och nyskapats efter kriget, friLgar man
sig om det finns n6"gotannat land i vddden som
kunnat presterani.got liknande.
De gingna 10 iren ha f.or SuomenBofors del
varit lyckosamma.Ndr man nu kunnat taga del
av bolagets verksamhet, sett den miljo, som det
arbetaruti och de mojligheter till expansion som
finnas, blir man overiygad o-, ult ocksi. de
kommandeiren skola bliva lyckosamma.
Egil Ldnnberg
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Lauettklyhorna reser sig sonz en tkog i nonteringsaad'elningen'

problem. Onskvdrt hade det dock varit, om Bofors pi eti tidigt stadium haft en ritningsgranskare, som kunnat bedoma konstruktionerna ur
tillverknings- och verktygssynpunkt, si att eventuella dndringar kunnat genomforas innan
tillverkningen kommit iglng. Det dr ju alltid
billigare att dndra en ritning dn att tillverka nya
detaljer for att ersdtta felaktiga' Nohab har' som
jag nyss ndmnde, en egen metodavdelning, som
granskar alla ritningar ur nyssndmnda synpunkter."
Monteringen av lavettdelarna sker i flera
etapper, ddr en eller flera montcirer svarar for
de olika delmonteringarna.
Om vi borjar med lavetten, m<iter vi forst
montdr Gilbert Lindell, som bl. a' sdtter lavettklykor pi den ovre basPlattan'
"Klykan kommer fdrdig, svetsadoch maskinbearbetadhit. Alla hil f6r fastsdttning dr borade i fixturer , sh iaghar bara att fdsta klykan och
borra hil for konpinnar. Sedan skall den yttre
kuggringen fistas pi plattan. Jag monterar
ocksi surrni ngarfla och elevationsbufferten, som
tar emot det eleverande systemet vid elevation
och dumpning."
Inslipningen av kuggrin 8 tna, i respektive
tivre och undre basplattan, dr ett arbete, som
fordrar mycket stor noggrannhet. Hopsdttare
Torsten Biitz sdger:
"Jo, ringen skall ligga inom en tolerans pi
nigra hundradels mm. Noggrannast dr det pi
den yttre kuggringen, ddr maskindriften gir.
Det tar mycket olika tid att slipa in ringarna, det
beror pi ovaliteten, det kan ta upp till en hel
dag ibland. Slipningengfu i fleta olika tempon."
Gilbert Lindell siitter lauetklykan pd basplattan.- HoP'
JAfiare Torsten Biitz och Olle Larsson slipar in kuggringar,
resp, 6ure och andre. - Monti)rerna Uno Lianggren oclt Oae
Pertefisonpassain laaetlklykan och basplattanpfr'kzggringen.

Samma arbete, men pi inre kuggningen, hade
mont<ir Olle Larsson, som kompletterar litet:
"Ja, alla kuggar skall slipas si de gir mjukt
och exakt ph nhgra hundradelar. Vi har ett specialverktyg och anvdnder en sdrskild slip-pasta.
Ringen stdlls in frin centrum och eftii stipningen mdter vi instdllningen pi 24 olikastiillen.
Jobbet dr inte svi.rt, men ringarna dr ju litet
olika."
Slutligen skall den firdigmonterade lavettklykan placerasmot den undre basplattan,ett arbeie
pi. vilket bl. a. hopsiittarna Uio Ljarcggren och
Oae Pettersron var sysselsatta.
Den sistndmnde
sadebl. a.
"Vi sdtter lavettklykan med ovre basplattan
pi baskonenoch monterar ocksi balanseringsanordningen. Jag har varit hd"r6 fu nu och har
glttt pit Nohabs yrkesskola och borjade som
filarc. Jobbet gfu bru nu ndr man kommit in i
det, men i borjan var det litet kringligt."
*
Gruppmonteringen av hydraulvdxlar, motorer
m. m. forsiggir pi en avdelning, ddr lavetterna
stir uppallade pi bockar si titt, att lavettklykorna reser sig liksom ungskog av gran. Nigot
10-tal man dr sysselsattahzir. Vi ffirgade montor
Iaar Schl)rom arbetet:
"Vi skoter gruppmontaget av hydraulvdxlarna, jag och min kompis Lennart Karlsson. Vi
monterar ocksi kugghjul, riktar in i sidled och
stiller in de olika kuggspelen, som skall finnas i
vdxlarna. Jobbet dr inte si farligt svirt, ndr man
gjort det nigra ghnger.Det dr inga tunga bitar
vi har heller. Jag har vait hd.r I 3 fu nu snart
och monterar ocksi. hojd- och sidriktning."
Montcjr Suen Larsson, som ocksi varit hlr
cirka 3-4 ir, fann vi sittande under en pjds i
full fird med att montera in vissa detalier till
v:axlarna.
"Jaghar 3-4 olika tempon vid monteringen,
dels monteringen av alla elgoner, dels fjdrrstyrningens sida och hastighetsbegrdnsningen.Det
dr de sista tempona i monteringen innan tiithetskorningen."
Innan de fdrdigmonterade SAK-lavettagen
gir till den speciellt inredda provningsavdelningen, kallad 79 A i samma byggnad som
Frdn monteringen:I4,ontdr laar Schiir placerar hydmalliixelx
frhn UVA pd sin plats, - gxsz Larson nzonterdren oiixel_
dltalj. Stig lll.agnusson och Stig Liungqoisr (den ene
skymd) iusterar sidriktningen. - Monti)r Vaher Ullholn
tdthettproaarocb ki)r ntatkineriet som ilsta etappi dennaaad.
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Dieselverkstaden,undergir det hydrauliska maskineriet en tdthetskorning, som skots av montiir
Valter tlllholrn. Han tillhor Kontrollavdelningen.
"Vi gor en forsta korning av maskineriethdr,
det blir ett tdthets- och funktionsProv, utan
plattform och eleverandesystempi pjnsen.Jag
bOrlad. utbilda mig pi yrkesskolanhd'r for 3Vz
ir sedan, men ingenjor Sahlberg foreslog, att
jag skulle hit och skota tdthetskorningen'
Jaghar kort flera 100-talspjdser,bide 57:or
och 4O:or.Det ir ett intressantoch bra jobb jag
har. Det intressantastejag hittills haft, men
ganska besvirligt. Trots att jag hillit pi i over
3 ir nu, dr det stiindigt nigot nytt som hinder.
Det dyker alltid upp nya problem, som man
miste forsoka losa och man fir alltid vara beredd att klara litet av varie pi egen hand."
Montorernd eller hopsittatna Stig Magnusson
och Stig Ljungqaist arbetadei lag med fastsdttning av plattformar och fzirdiggorning av lavetter sedan maskineriet tdthetskorts.Herr Magnusson har Idft till filare pi yrkesskolan och
varit pi Nohab sedan1947, Ljungqvist dr nigot
yngre i tjdnsten:
"Vi sdtter pi plattformarna och klarar sista
etappen pi monteringen innan pjdsen skickas
ut lill avdelning 79 B, ddr de gor fiirdigt den
elektriska monteringen, sdtter pi skoldarna och
provkor pjdserna."
*
Monteringen av sidriktningsmaskineriet, vertikala delen av hiijdriktvdxeln m. fl. detaljer
forsiggir i en vil inhiignad avdelning, som tidi
gare anvdnts for montering av brdnslepumPar
for dieselmotorer.Eftersom det finns tusentals
smidetaljer, sivil standard som andra i hyllfacken, ir grindarna till avdelningen lista under
icke arbetstid och avdelningen har fOljaktligen
- och redan pi ett lingt tidigare stadium fitt namnet "Grini". Hdr arbetarett 20-tal man,
skickliga filare och mont6rer, vana vid mera
finmekaniska grejor. Vi li.ter montijr Helge
Suanstrdmberdtta.
"Det hiir dr en fin avdelning, renlig, lagom
stor, bra arbete och inga tunga lyft. Jag kom
till Nohab 7927 och var f6rst pi lok, men har
Monti)r Helge
Monteringsaadelningen fi)r uiixlar tn. rn' Suanstriim ild en sidriktanordnixg. - Filare Frunt Magnusson demonterar Ailgghiill till samma. - Filare Oskar GtstaasTotalbild au audelningen.
son slipar in en slnkronttdxel. -
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sen varit pi kanoner sedan vi borjade med sidana. Vi dr en 8-10 gubbar, som sysslarmed
montering av sidriktningen, bide for maskinoch handdrift. Hela monteringen dr uppdelad i
grupper, sh att varje man har sin grupp. Detaljerna kommer hit frin olika hill, Nohab gor nog
det mesta, och sen f.fu vi slipa in axlar och
kugghjul och montera. Ganska knivigt jobb
ibland, sdrskilt i borjan, di vi fick vara med att
experimentera.Nu gir det bdttre."
Niste man vi talade vid var filare Frans
Magnusson Han har varit 28 fu pil Nohab och
pi. Ioken under mlnga hr.
"J^, jag var hopsdttare pi ramverk och
reglage forst, men har hi.llit p6. med kanoner
ldnge nu. Den gamla typen av 4o:an var svir
och besvdrlig.Den skulle g5.mjukt och litt och
inga glapp fick finnas. Det kan nog vara besvirligt ibland dn, men jagtycker nog att arbetet
g3,r bn. Den biten jag arbetar pi. nu tillhiir
maskindriften pi. sidriktningen."
Montor Oskar Gustaassonholl pi med den
vertikala vdxeln till hojdriktningen.
"Jaghar sysslatmed vixlar 2 hr nu, men varit
pi Nohab 2O 8,r tidigare som verktygsfilare och
montor. Ett par i'r emellan var jag avsynarepi
\Tedaverken. Ddr trivdes jag gott, men ville
tillbaka hit. Jobbei har ar bra, inte svirt nu ndr
man fitt en viss vana och kommit in i det."
Ddrmed ar vhr rundvandring genom monteringsavdelningen,Avd. 61, slut och vi foljer med
den nu tdmligen fd.rdigmonieradepjdsen in i
avdelning 79 B, det sydligasteskeppei av den
stora och nybyggdaDieselverkstaden.Den stora
lokalen 2ir fylld med pjdser av olika fdrdighetsgrad, sivdl falt 57:or som marin 40:or. Lingst
ned i vdnstra (eller kanske d.ttare ostra) delen
av lokalen dr en liten avdelning for montering
bl. a. av deialjer till hojdriktningen och balanseringsanordningenforlagd. Hdr arbetar bl. a.
montor Bo Appelquist.
"Dei hdr jobbet p5.balanseringenhar jaghaft
i 4 hr n:u,eller sen jag kom hit till Nohab. Jag
var tidigare pi SAAB i Linkoping som flygplansmontor.Det har ar en bra avdelning, ljus
och fin. Monteringen dr inte svir, men liiet besvdr dr det ju alltid. Varje fjtider ir numrerad
och kontrollerad, och man flr se till att rdtt
Montering aa balanserings- och riAtanord.ningar i ay,/. 79. Bo
Appelqaist passar in ljiidern i balanseringscylindern. - Ruxe
Bylund oljar (inte sotar) cylindern. lngemar Bengrsson
?nonterar hi)idriAtningen. - Yngae Saxin ocb Ingaar Lennmyr
arbeta med kugghjll.
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fjdder, enligt protokoll, kommer in i balanseringscylinderntill ratt Pjas. Det var lite besvdrligt med insmorjningen for rostskydd ett slag,
men nu dr det problemetklart. Marinpjdserna
vanligt vaPenskall ha vitsmorja,arm6pjdserna
feti."
Herr Appelqvists medhjdlpare p& balanseringsmonteringenvar Rune Bylund, som sdger:
"Jag skall bli filare och montor och gir i
Yrkesskolanp3.tredje iret och nu har jag ett it,
det fjdrde, kvar. Just nu sdtter jag linor pn lophjulen och monterar lagerhuset. Ratt si bra
jobb. - Ndr jag d'r fdrdig med utbildningen
skulle jagnoghelst vilja komma pi kanonjobb"'
Pi hojdriktningen arbetade nhgra man, av
vilka tre vid virt besok hade ungefdr samma
arbete, inslipning aY kugghjul. Montorerna
Yngue Saxin och Inguar Lennmyr fht betd'tta.
"Yi dr 4 man som slipar in kugghjul i vdxeln,
de andra gor delmontage och Bengtsson 96r
slutmomentet.Hjulen kommer dels frin Bofors,
dels frin Nohab. Det dr ganskabesvdrligahjul,
svlra att f3' rd,tt,det dr tunt gods i dem, si det
vill gdrna bli kast. Jaghar varit hdr i 76 hr och
oi kanoner de sista J hten."
Montor Ingaar Bengtsson,som ndmndesnyss,
har varit pi Nohab i 1s ir som montor och
sysslatbide med lok, turbiner, Diesel och nu de
sistairen "pi kanoner".
"Det dr ett bra jobb, lite lingsamt bara att
'lappa
in' kugghjul. Knepigt ocksi
sitta och
innan man fir in rdtta spelen.En del bitar dr
tunga att lyfta."
Elektrisk montering

,t

I verkstadsskeppetsandra anda fann vi en
grupp elektriskamontorer, som monteradekoppii.rgsiedor, och placeradepi rdtta skruvar alla
de numrerade kabeldndaroch ledningsknippen'
som de unga damerna p3' elektriska verkstaden
tillverkat. Vi pratade litet med herrar Atilers
Andersson och Rolf Sioblorn'
Herr Andersson, som sysslademed alla tt6'darnai en avfyringsdorn,ndmnde: "Sjoblom och
jag var de fijrsta hdr, vi har hillit ph i I fu pi
kanonerna. Vi kopplar allt elektriskt hdr. Fin
verkstaddet hdr, ljus och bra."
Herr Sjoblom holl pL att koppla en elektrisk
central. Han borjade sin elektriska bana som
EleAtriker ocb monl\rer i arbete; Arthar Johansson med en
hopplingscentral. - lsenaTtr EricLsson montrerdtJoch' - AnRolf Sibblom
ders Andersson kopplar en aat'yrningsd
kopplar en korrektrijr.
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Kontrollavdelningen

En fiilt-41:a appbissadfdr proa ocb nzdtningari aad,79.

elev pi Trollhdtte Kraftverk och har ocksi varit
har i-ca3 Lr.
"Det blir mest koppling efter schemaoch ritningar, vzildigt noggrant arbete, det skall bide
vara snyggtoch riktigt. En del kablar glr i stiltcir, en del i vanliga gummikablar. Det vi f.ir
frin elektriskaverkstadenarbra, si det eiringenting att klagaph;'
Innan vi skiljs frin elektrikerna i avdelning
79 B skall vi itervdnda ett tag till den elektriska
verkstaden, ddr dven nhgra manliga montorer
var sysselsatta
med montering av kopplingslidor
m. m. till 40:an. Rummet dzir de satt kallas
"Stormen" av nhgon anledning, som vi ej lyckades ta reda pi. Arbetstaktenvar lugn och siker
som hirves pi en avdelning, ddr storsta noggrannhet och hogstakvalitet krdvs,si nigon hets
eller jdkt ligger sannolikt inte bakom benlmningen. Hdr fick vi ocksi iterse nigra av de
ldttmetalli.dor, som gjutits och firdigbearbetats
pi $Tedaverken.
Herr Artur lobansson, gammal i yrket med
22 tjdnstei.r pA Nohab, kunde beratta:
"Jaghar varithd.r sedanvi borjademed 40:an.
Det dr 4 Lr sedan nu och jag var forst av de
manliga montdrerna. Flickorna var nog lite tidigare har. Jag kopplar och monterar hela lidan
med strombrytareoch omkopplare och vad som
skall vara i den. Ganska svira arbeten pi sitt
och vis, men man fir ju sdtta sig in i dem och di
gi.r det bra. Vi kontrollerar ocksi alla koppIingar innan vi skickar ivdg lidorna till monteringsavdelningen.Jag hade Boforsarbetentidigare ocks&,kanonvagnaro. dyl. i plitslageriet."
Hor Lennart Erickssonhar varit 7 ir i yrket
och gitt pi Nohabs yrkesskola:"Jag tycker om
arbetet har. Jag ir inte mycket for maskiner,det
dr mer omvdxling med elmontage.Hd,r har jag
ungefdr samma arbete som Johansson."

Nohabs sista andel pL 4o:ans tillverkning dr
slutlig kontroll och provkorning av pjdserna,
innan dessaavsindes till Bofors for provskjutning och leverans.Ingenjor Ake Ebrle pi Kontrollavdelningen vid Nohab, ger foljande upplysningar angiende detta arbete:
"Vir avdelning foljer hela monteringsarbetet,
sivdl av lavetten som av de olika komponenterna, och skoter den slutliga kontrollen ialla dess
detaljer, mdtningar, justeringar o. s. v. Den
vdsentliga delen av kontrollen iger rum ute i
provkorningshalleni Avd. 79 B, men vi har ju
folk ute pi de andra avdelningarnaocksi.
I stort sett kan man sdga,att monteringsarbe'maskinmontetet dr uppdelat i tre etapper,forst
ringen', alltsi huvudmonteringen av lavetten
med vdxlar, motorer och mekaniska delar, si
'elmonteringen'
av alla kablar, kopplingslidor
m. m. och slutligen monteringen av skoldar,
stodringar och skirmar.
Pa FAK tillverkar Nohab iiverlavetten inklusive elmonteringen och di klarar vi kopplingskontrollen hdr, medan den slutliga provkiirningen sker i Bofors, sedanoverlavettenmonterats p6. mellanbalken. Pa mellanbalken gor
Nohab endast sjdlva plltarbetet medan all montering och kontroll sker i Bofors.
Av SAK tillverkar ju Nohab allt utom sjilva
det eleverande systemet,och pi dessa pjdser
skoter vi ocksi.kontrollen. I provkorningshallen
har vi 5 provbdddarfor SAK. Vi har 4-5 man,
servicemanskap,som stdller upp pjdserna och
Idgger in attrapperna for det eleverande systemet, eftersom vi inte ha dylika hdr. Servicepersonalengor alltsi i ordning pjdsernafor proven,
avhjdlper eventuella mindre fel, som kontrollingenjorerna kan hitta under provkorningarna,
och gor till sist i ordning pjdsernainnan dessa
milas och avsindas. Skulle det visa sig, att en
pjd,sd.rbehdftad med storre f.el, f.Lr vi ju anlita
respektivemontorer eller fackarbetare.Annars
kl&ar servicemdnnen alla smifel, t. ex. byte av
elgoner, pifyllning av olja, titning av smdrre
ldckage o. s. v. Servicemdnnenir skickliga och
vana och kan hoppa pi vilket jobb som helst och
det dr ju nodvdndigt, for att vi ska slippa ta hit
folk frin monteringsavdelningarnaoch kanske
bryta produktionskedjan.
Sedanpjdseniordningstdllts,borjar vi med ett
isolationsmdtnings-och spdnningsprov av det
elektriskasystemet.Di kan det, trots all tidigare
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kontroll av eldragningen, uppsti. en del problem
och en del fel komma fram, som kan vara svb:,a
nog att finna. Det kan vanbhde tidsodandeoch
svirt och ta forfd,iligt ling tid, att finna aar f.elet
ligger. Det dr for restenganskalustigt med felsokningen. En liten bagatell, bara nigot som
tjallar, kan ta ling tid att finna, men erfarenheten sdgeroftast och fort var felet ligger. Sedan
dr det ju l2itt att koppla rdtt igen. Men dven ett
obetydligt fel kan villa besvirligheter.
Efter detta kallar vi pi ett glappmdtningslag
som fir utfora en glappmdtning,med anvdndande av Bofors speciellaglappmdtningsinstrument,
indikatorklockor m. m. Glappmdtningen sorterar under avsyningen och kontrollavdelningen.
Vi har 4 glappmatningslag pi Nohab, vardera
laget bestiende av en erfaren glappmdtare och
en pojke som hantlangare eller skrivare (bi
tr2ide). Glappmdtning utfores 3 gltngerpL varje
pjis, dels fcjre tdthetsprovet (som Ullholm
skoter), dels fore slitprovet pi provstationenoch
dels efter detta prov.
Nir vi kommit sl lingt, att glappmdtningen
efter slitprovet ir klart, overtar kontrollingenjoren pjdsenoch kor denna efter ett visst bestdmt
provningsprogram och med den instrumentutrustning som stdllts till virt forfogande. Det dr
for <ivrigt samma instrument och mitenheter
som forekommer vid ett fdltbatteri eller ombord
pi ett fartyg.
Denna provkorning avslutas med ett 3 timmars slitprov, varvid temperaturen pi pjdsen
mites pi. vissastdllen- 12-14 stycken- varje
halvtimme. Efter slitprovet kommer si den
tredje och sista glappmdtningen.Om det di befinns, att glappen inte 6kat mer dn till6.tet,s6.ir
iven pjdsengodkdnd i detta avseende.
'teodolitmdtning'
Slutligen kommer en
for
att utrona foljsamheteni forhillande till instrumenten. Vi stdller in givaren pi en bestdmd
vinkel och ser om pjdsenfoljer med en viss toler4ns. Aven ndrstyrningen kontrolleras. Efter
detta prov skall pjrisenvaru fd.rdigf6r leverans,
men dessforinnankommer servicemdnnenigen,
tar ut attrappen, gor alla smijusteringar, som
stir antecknadei protokollet, provar in skyddsskdrmen o. s. v. Elektrikerna kommer ocksi. igen
och gcir vissa smiarbeten, szitterpi luckor, fdrNdgra at kontrollingenidrerna i aad. 798, Lennart Niltson
tid instrunzentend3 giaaren proaar. - lohn-Olof Berggren
nzAter ,enperaturen ned en Pyroconapparutunder slitprovet, - Inguar Sdrqtist protar niirstyrningen.- Valex Kailsson ocb Nils Erik Bohlin h,ontrollerakopplingar,
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digkopplar o. s. v. Ndr allt detta dr klart milas
pjisen tvl, ghngerinnan den sdndestill KA 75
i Bofors tillsammans med protokollet over vir
kontroll hdr pi Nohab. I Bofors monteras det
eleverandesyitemet, pjdsen provskjuts o. s. v.
Vira storsta problem? Ja, det dr nog glapp
och lickage. Vi har dagliga diskussionerom
detta. Det hdnder ocksi att en komponent vill
slita ned sig och detta kan vlila en del problem
for vhr del. En komponent,som Bofors har gjoft,
flr vi inte angripa. Yi ffu endast angripa de
komponenter, som Nohab sjilv har tillverkat.
Hdr kan allts6.uppsti problem, men hittills har
allt gitt bra.
Det dr ocksi stor skillnad pi kvalitet och arbete nu mot for 3 fu. Dfr trodde man knappt, att
det gick atthllla de h6ga kvaliteter och toleranser,som krivdes - men det gick. Det servi nu."
Vi talade ocksi med ett par av serviceminnen,
henar Araid Bredberg och Ricard Andersson.
Den forre ar gammalNohabit, med 31 tjdnsteir
och grundlig erfarenhet som filare och montor
bide pi lok, turbiner och kanoner.
"Ja vi glr har och servar, som vi sdger.Vi dr
3 st. som ha detta jobb, Kad Berglund dr den
tredje. Vi gor i ordning pjdserna for kontroll
och avsindning. Vi flr riva ner ndr det kringlar
och sdtta upp igen ndr vi klarat felet."
Herr Anderssonkompletterar."Vi lappar och
td.tar allt det, som de som kor hittar pi. Det dr
mest mekaniskasmifel, litet ldck hir och var. Vi
har inget att gora med det elektriska, det fir
elmontijrerna eller de som kor sidlva kiara. De
flesta av ingenjorerna hd,r ir elektriker, eller

Alla standarddetalier sotn beh6os aid elmonteringen fixn: pi.
rullbord aa denna typ, sonr elmontiir Nils Jacobsson uisar.

forstir sig pi elektriska grejor och cle klarar
smifelen sjdlva. Vi har ackord pi. de olika jobben hdr. Det dr inget iungt jobb, men man skall
ju kunna lite av varje, vaxlar o. s. v. En del jobb
fir vi ocks6.hj?ilp med. Pisdttningen av gumrnititlisterna mellan plattform och skyddsskdrmdr
t. ex. ett plitslagarjobb."
Slutligen overlimnar vi ordet till en av kontrollingenjo rcrna,V al ex K arI sson.
"Yi d.ren 7-8 ingenjorer,som hiller pi. med
kontrollen, inriknat dem som sysslarmed 57:an.
Vi ir mekanister,teleteknikeroch elektriker, det
dr litet olika, men all sakkunskapbehovshir. Vi
sorterar under Nohabs kontrollavdelning, men
har ju mycket samarbetemed Bofors kontrollavdelning och med Arm6ns och Marinens kontrollanter. Vi kor endast SAK hdr och stir for
Forts.pd sid. 20.

Alla ,re sertticenziinnen sarnlade omAing en SAK 4o ild p3fittningen at skyddssAfunten, 'lr. u. bemar Aruid. Bredberg,
Karl Hugo Berglund ocb Ricad Andersson.

Ingenjdrerna AAe Ehrle och Erih Sundeutallritra p3 laaenklyAor. Nohabfolo.

Bebyggelsen

p& "BriekegflrdsgEird

Av DirektorHELMER
Sedan stadsfullmdktige i mars i fu antagit
stadsplan for det si kallade Brickegirdsgdrdet
mellan jd,rnvd.gentill Valisen och Orebrolandsvdgen (se fotot av stadsplanemodellen),h"t
mojlighet skapats,att genomfola en rdtt omfattande nybebyggelseav slvdl egnahem som hyreshuspi mark som snabbtkan tagas i ansprik,
di de for exploateringen viktigaste ledningarna
redan finnas, och dd'r anld.ggandetav gator kan
ske utan tidsutdrdkt. Nir detta skrives,befinner
sig stadsplanenpi sin <idesvandring
bland hiigre
instanser,men det finns all anledninghoppasdet
bista i f.rl.gaom utgingen.
Den hyreshusbebyggelse
det ir friga om grupperar sig runt HSB-husen vid Vindarnas vdg
(kvarteret Giiddan), som tillsammans med de
nya hyreshusenkommer att bli den centralabebyggelsenpi g2irdet.Dessanya hus ha i stadsplanen utformats som dels vanliga lamellhus,
dels stjdrnhusi syfte att ge en mer trivsam och
omvdxlande stadsbild med gi.rdsbildningaretc.,
samtidigt som man sokt, si lingt det varit moj-
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NORDQ VIST
ligt, bibehilla utblickarna mot Sandtorpsudden
och Mockeln. Egnahemsbebyggelsen
skall ske
<isterom Vindarnas vdg och blir i huvudsak i
form av kedjehusi en och en och en halv vining.
I stadsplanenhar dven reserveratsutrymme for
en skola, och for behovet av parker och lekplatser synesvaraval sorjt.
Den byggnadsetapp, som nu ndrmast d.r
aktuell, omfattar ett stjdrnhusi 3 viningar norr
om kvarteret Giddan med ungefdr foljande antal ldgenheter:
17
9
36
10

ldgenheterom 1 rum och kok
ligenheter om2 rum och kok
ldgenheter om 3 rum och kok samt
enkelrum med kokskip

Tillsammansallts6.ca 70 bostdder.
Hur minga ldgenheterden ovriga hoghusbebyggelsen kommer att innehilla, :ir svirt att
sdga, d6"arkitektritninga{na Innu inte slutforts,
men i stort sett kan man nog rikna med ca 70
ligenheter i det ostra stjirnhuset och 70 ldgen-

heter i lamellhusen,vartill kommer nk-grald.genheter om rum och kokvri samt ett 20-tal rum
med kokskio.
Den storsla delen av Brickegirdsgdrdetkommer, som synes av stadsplanen,att innehilla
egnahemsbebyggelse
i form av kedjehus pit I it
4 rum och kok samt ett fital 5-rummare.Kedjehus och radhus skilja sig ifrln vanndra dari, att
vid kedjehusmellan de olika bostadskropparna.
inldggesutrymmen i enklareutforande, i Brickegirdsfallet inrymmande garage och forrid av
olika slag. De enskilda tomtutrymmenabli hdrigenom storre och gtannarnafh val ocksi anses
bli mindre storda av varandrai kedjehusendn i
radhusen.Som framgir av stadsplanen,ror det
sig om ca 720 byggnaderav detta slag. Genom
stadensforsorg har redan tidigare nedlagts en
huvudavloppskulveri genom omridet och avloppets hojdliige gor, att en stor del av egnahemsomrAdetblir bebyggtmed hus utan kdllare,
vilket for ovrigt blivit en mer och mer vanlig
och tidsenlig foreteelse.Pi vissa delar av omridet dr dven grundforh&llandenai och for sig
sidana, att det stdller sig fordelaktigare med
kdllarlosa hus in andra.For ovrigi dr som synes
omridet vdlforsett med parker o. d. och i ostra
delen har man planerat bide skola och lekplatser. Ldget ndra intill Sandtorpsuddenoch sjon
Mockeln gor, att det bor bli ett mycket vackert
och attraktivt bostadsomride.
Det forsta som kommer att ske ifriga om
kedjehusbebyggelsen
dr, att 15 hus bestdlltshos
AB Elementhusi Mockffdrd, som har hand om
hela enireprenaden. D5. Mockfjirdshusen pi
fabriken tillverkas i betydligt mera slutgiltigt
skick dn andra s. k. fardiga hus, rdknar man
med att husen skola kunna vara klara att ta"gas
i bruk redan nigon ging pi forviren 1956.
Bide hoghusbebyggelsen
och uppforandet av
kedjehusentorde komma att ske i StiftelsenBoforsgi.rdarsregi, under medverkanpi. olika sdtt
av AB Bofors. Vad kedjehusenbetrdffar dr det
meningen, att husen, sedan de blivit fardiga,
skall overl&taspi hugade spekulanter.Av de 15
husen omfattar 4 hus ligenheter p& 4 rum och
kok om 82 m2, medan resten innehiller 3 rum
och kok om73 m2 exkl. biutrymmen.
Intresset for denna egnahemsbebyggelse
dr
synnerligen livligt att doma av de mlnga forfrigningar, som redan skett hos Bofors intressekontor. Nigra anmilningarhar man dock dnnu
inte ansettsig kunna taga emot, med hdnsyntill
den ovisshetsom rider inom byggenskapenover

huvud. Fr. o. m. irsskiftet blir det vd'li varie f.all
nodvindigt taga emot anmilningar, dven om
man inte heller di kan sdga si sdrskilt mycket
mer om kredit- och beliningsmojligheter, som
ju dr det stora problemet i dagensbostadssituation. Sl mycket kan man nog i alla fall redan nu
sd,ga,att det torde bli nodvdndigt att spekulanten
pi ett egnahemi detta fall sjdlv disponeraritminstone4 iL5.00O:- kr.
40:an

pfl Nohab.

Forts.ochslut.

Nohabs leveranskontroll av dessapjiser. Kontrollen av FAK ligger helt i Bofors.
Vi foljer ocksi pjiserna under hela monteringen fram till avsdndningen,di de ghr hari'
frin, grund- och fdrdigmilade. Vid provkorningen anvdnder vi samma instrument och
mdtcentraler som finns vid ett fdltbatteri eller
ombord pi ett fartyg. Eftersom inte eldror och
mekanism ir monterade pi lavetterna, k6r vi
alla prov med inlagda attrapper. Pjiserna dr
ocks&barlastademed blytackor, som motsvarar
vikten av de tvi laddarnaoch ammunitionsstillen
dr fulla med blindpatronerna,si att vikten exakt
motsvararen bemannadoch eldfirdig pjiis.
Pjdsernakors lite olika, det beror p& hurudan
pjdsendr. En vecka sammanlagttar dock Proven
i allmdnhet, en bra pjtis kan vi nog klara pL 5
dagar. De fel vi hittar kan vara av olika slag,
bide elektriska och monterings. Trots all kontroll kan en felkoppling ske eller ett fel nummer
anbringaspi en kabel, men sidana fel eir lyckligtvis sdllsynta."
*
Den redogorelse,som hdr ovan ldmnas over
Nohabs andel av 4o:ans tillverkning, dr ingalunda fullstdndig. Endast ett litet antal av alla
dem, som sysslarmed tillverkning, montering,
kontroll o. s. v., har vi kunnat fotografera eller
tala med, och dven intervjuerna har fitt en
ganska rapsodisk karaktir. Minga smi intressantadetaljer om arbetetframkom vid samtalen
och endastdelar av intervjuernahar i minga fall
kunnat skrivasner.
Till sist vill vi tacka alla som medverkat i detta
reportage.Vi hoppas att detta, trots alla brister
dock givit en uppfattning om arbetsforhillandena pi ett par av Nohabs storre avdelningar.
Vi hoppas ocksi, att kunna iterkomma med liknande intervjuserier over andra tillverkningsobjekt, antingen vid Nohab eller vid de andra
koncernfciretagen.
)a
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PATENTSKYDI)
Au Fil. Dr ERIK TROELL, Bolors
Di man gjort eller di man tror sig ha gjort
en uppfinning uppstir omedelbart ftlgan om,
hur man pi bdsta sdtt skall kunna skydda sig
mol ett obehorigt utnyttjande av uppfinningen
av err annan Personeller ett annat fijretag. Ndrmast till hands ligger vdl di, att man forsoker
fi ett patentskydd. I det foljande skall nigot
ordas om vilka fordelar och vilka nackdelar ett
sidant kan medfora for uppfinnaren eller annan
rdttsinnehavaretill uppfinningen.
Vad iir ett patent?
Forst bor man kanske fiirsoka gora klart for
sig, vad ett patent egentligen dr. Enklast kan
man siga si, att ett patent ir ett kontrakt mellan
staten och uppfinnaren) lopande under vissa
betingelserunder en faststilld tid (fi;r Sveriges
del i 17 ir), enligt vilket statenforbinder sig att
forbjuda allt obehorigt utnyttjande av uppfinningen under patenttiden, mot att uppfinnaren
i en utforlig beikrivning av uppfinningen, vilken
beskrivning skalt itfoljas av patentansprik' si
redogor for sin uppfinning, att en sakkunnig
pertott med ledning av beskrivningenkan efter
patenttiden utova (utnyttja) uppfinningen.
Det framgir av vad som sagts,att uppfinnaren ej genom sitt patent fir nigot annat skydd
dn mot ett obeh6rigtutnyttiande (intring) under
patenttiden. Han fhr ej nigot tillstind att sjdlv
under alla omstdndigheteranvdnda sitt patent.
Olika omstdndigheter kunna hindra honom i
detta avseende. Utovandet kan fu strida mot
nigon allmdn lag, som dr ridande i det land, i
vilket patentet dr gallande.I Sverige fir t. ex.
en enskild man icke sdtta iglng med att trycka
sedlareller tillverka spritdrycker,oaktat han kan
vara innehavareav utmirkta patent f-or forfarande for tryckning av sedlareller framstdllning av
brdnnvin.
Det finns miliontals Pal'ent.
Bland de oerhorda mdngder uppfinningar'
som dr patenteradei vidden (USA stitar med
m 2.674.734, som senastbeviljade patent den
6/41.954, och okar detta antal med ca 700-800
st. varje vecka iret runt) dr det sannolikt, att
nigot itminstone delvis motsvarar en nu gjord
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uppfinning. Flertalet nya uppfinningar utgiires
.,,;-".^ av forbdttriflgar av tidigare kdnda. Om
exempelvis ett nu gdllande patent med sina
patentansprik omfattar dven den patenterade
lorbettringen i det yngre patentet,kan innehavaren av det senareej utiiva sitt patent, om han ej
fir tillstind dirtill (licens) av innehavarenav
det ildre patentet; han har eit s. k. beroende'batent,
Vad som hir ar sagt gdller Sverige och ett
flertal andra ld,nder.Enligt vissaldndersPatentlagarkan dock innehavarenav det ildre patentet
ai domstol ltld,ggasait bevilja en licens for beroendepatentetsutovning. I senarefallet miste
innehavaren av det yngre patentet i gengild
reciprokt bevilja licens for sitt Patent till innehavarenav det dldre.
Konsrruhtionen h emli ghd'lles,
Som man ser av vad som ovan sagts,erhiller
innehavarenei nigot absolut skydd for sin uppfinning med rdttighet till utovning i det land' i
vilket patentetbeviljats.Di si ei d,r fallet, dr det
i mhiga avseende frestande att hemlighilla
uppfinningen och att underlita att soka patent.
Fll.ganblir hdr att avg6ra,vilka mojligheterman
har att en lingre tid hemlighilla exempelvisen
framstdllningsmetod.
Svirigheten att hemlighilla en konstruktion,
som ingir i en saluford maskin, torde vara
uppenbar. Med nuvarande rorlighet pi arbetsmarknaden foreligger stor risk, att en hemlighlllen arbetsmetoduppenbarasfor annan person, och ddrigenom loper man risken att en
utomstiende soker patent pi uppfinningen, under forebdrande att han ar uppfinnaren. Det
torde i de flesta fall vara omiijligt for den verklige uppfinn aren att kunna infor domstol bevisa
motsatsen,och ddrmed stir den "falske" uppfinnaren eller hans rittsinnehavare som dgare
till ett eventuelltpatentpi uppfinningen.Genom
ett sidant patent hat uppfinnaren berovats
rdtten att anv'dndasig av sin egen uppfinning.
Den uerhlige uppfinnarensriitt.
Skulle en bevisning kunna framldggas, som
siyrker den verklige uppfinnarens ritt, har han
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trots detta i Sverigeberovatsratten att fi patent
pi sin uppfinning. Genom ati den ursprungliga
patentansokningenblivit kungjord, har uppfinningens nyhetsvdrde forsvunnit, och enligt
svensk lag kan vare sig den primdra patentansokningen eller ett eventuellt patent baseratpi
denna tilldomas uppfinnaren. Det kan endasi
bli frLga om ett avslag pi ansokningen eller en
ogiltighetsforklaring av patentet. Gdller det ett
patent utomlands,blir bevisforingendnnu mera
komplicerad, och i vissa ldnder dr det hopplost
att fh en patentansokningeller ett patent med
falsk uppfinnare forklarad ogiltig.

Har ett hemlighS"llande av en uppfinning
misslyckatsoch den har blivit kdnd av obehorig,
har uppfinningen berovats sitt nyhetsvirde och
ddrmed har ett patent omojliggjorts. En 6ppen
utouning har dirigenom skett, vilken dr ett
absolut nyhetshinder. For Sveriges del giller
oppen utovning som nyhetshinder, dven om den
skett utom landetsgrdnser.
Ett hemlighillande av en uppfinning kan under vissa omstiindighetet vara berittigat. En
uppfinning, som dr av den art, att det stdller sig
omojligt att beivra ett eventuellt intring i patentet pi grund av svirigheten i att erhilla bevis,
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kan mi bittre av att ei komma under allmainhetensogon i form av en patentbeskrivning.
Ar appfinningen uiird att patentera?
Innan beslut fattas om oatentansokanfcir en
uppfinning, bor man overvdgaom uppfinningen
dr att ansesom en patenterbarsidan, d. v. s. om
det dr en ny uppfinning, som avser "alster ellei
forfarande" och som kan "utnyttjas i industriell
verksamhet". Vissa inskrdnkningar betraffande
patenterbarheten av l2ikemedel och kemiska
produkter finns i ett flertal linder. En upptzickt
av en ny naturlag ir ej patenterbar,naturlagens
tillimpning i industriell verksamhet kan ddr-
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emot patenteras.Innan patentansokaninldmnas,
bor uppfinningen ha tagit sadan form, att den
tiil sitt innehill dr fullt klart avgrdnsad.En mer
eller mindre diffus patentbeskrivningmed oklara
anspr&k som underiag for en patentansokning
ar ofta till skadaoch kan i en utlandsansokning
(speciellt i USA) medfora, att ansokningen
blir avslagen,pi grund av att beskrivningenej
innehiller en detaljerad redogorelse for hela
uppfinningen. Sdrskilt ndr det gdller ansokningar pi. det kemiska omridet, dir bifogade
ritnrngar sdllan kunna limna kompletterande
upplysningar, eir det av stor vikt att man tar
med utforingsexempel pi allt, som man vill

I
I

skydda genom patentet. Det dr numera praxis
dven i svenskapatentverket, att allt som ingir i
patentanspriken skall kunna verifieras i ldmnade exempel.
Patentans6kan inldmnas.
Patentansokningenlimnas viil i regel in forst
i Sverige, och ddrefter tages stdllning till eventuella utlandsansokningarpi sammauppfinning.
Intet hinder foreligger emellertid att en ansokning ldmnas in i ett annat av de ldnder, som
tillhdra den internationella patentunionen.Det
ir dock av ldmplighetsskdl att tillrida att man
vdljer ett sidant land, som har en forprovning
av patentansokningarna (exempelvis de nordiska iZinderna, Holland, England, Tyskland,
USA). Kdnnetecknandef6r fdrprouningssysternet dr att patentmyndigheten redan under
patentansokningsf
orf arandetunderkastaransokningen en ingiende provning, huruvida i ansokningen foreligger en patenterbar uppfinning i
patentlagensbemirkelse eller icke. Forfarandet
d,r i regel kombinerat med en offentlig kungorelse (utl2iggning) av ansokningen, varigenom
tredje person gives mojlighet att gorainvindning
gentemot ansokningen.Undantag USA, Canada.
Vissa ldnder tilldmpa i stillet for nyssndmnda
system ett anrniil nin g: syst eln (exempelvis Frankrike, Belgien,Schweiz,Italien). Patentetbeviljas
sedan vissa formella krav blivit uppfyllda, och
det ir sedan tredje mans sak att infor domstol
vicka ogiltighetstalan, om han anser att nyhetshinder foreligger betrdffande patentet.
"V )irld sp atent" f inns ick e.
For att skyddaen uppfinning miste en separat
patentansokningldmnasin i varje land, ddr man
6nskar ett sidant skydd. Det dr att mdrka att ett
"uiirld.spatent", som ofta omndmnesi tidningarna i sambandmed nigon mer eller mindre betydande uppfinning, ej existerar. Ya\e land
behandlar en inldmnad patentansokningenligt
sina egna patentlagar och utan piverkan av det
ode, en ansiikning ftir samma uppfinning moter
i andra ldnder.
Patentunionen.
For att undeddtta ingivandet av patentansokningar for en och samma uppfinning i olika
ldnder foreligger en overenskommelsemellan
ett stort antal ldnder, den s. k. patentunionen,
till vilken for ndnannde ett 50-tal ldnder finnas
anslutna. En av de viktigare punkterna i denna

dr rdtten till att erhilla priooverenskommelse
ritet for en patentansokning. Prioritet innebar
att den, som i ett land, anslutet till unionen
(konventionen) ansokt om patent pi en uppfinning, har ratt att inom 12 milnader frin den
forsta ansokningen(ursprungsansokningen)ansoka om patent ph samma uppfinning i ett annat
konventionsland,varvid de senareansokningarna aro att betrakta, som om de inkommit till
respektive patentverk samtidigt med ursprungsansokningen.Nyhetshinder, som kommit under
tidsintervallet mellan inldmningsdagenfor ursprungsansokningen och inldmningsdagen for
de senareansokningarna,kan siledes ej andragas
mot resp. ansokningar.
Denna rdtt till prioritet innebir en stor ldttnad
for sokanden.I stZilletfor att omedelbart limna
in ett antal dyrbara ansokningar i en del olika
ldnder rdcker det med att ansokning ldmnas in
till att borja med i exempelvis Sverige. Eftet ca
6 minader fir sokanden ett foreld ggande frhn
svenskaDatentverketmed hinvisninqar till tidigare, lik'nande patent, som kan u.rrl., lruru ,tyhetshindrandefor ansokningen.Sokandenkan
med ledning av foreldggandet bedoma de ungefd.rliga utsikterna till ett patent i Sverige och
kan, om han finner utsikten ljus, ldmna in motsvarande ansokning utomlands med krav pi
prioritet. Varje ansokning,som kommer in inom
12-mlnaders-perioden,betraktas som om den inldmnats samtidigt med ursprungs-eller stamansokningen.
En patentansi)haniir hemlig.
En patentansokningdr hemlig under handldggningen i patentverket intill den dag den utlagts eller beviljats. Det dr av stor vikt att
samtliga ans6kningar pi uppfinningen ldmnats
in i respektive ldnder fore utlZiggningsdagen,di
en utldggning i nigot land eller ett beviljat (men
ej publicerat) patent i regel betraktas som
nyhetshinder. For att ej sjnlv vara orsak till uppkomsten av ett nyhetshinder, biir man akta sig
att i reklam och tryck omndmna och beskriva en
uppfinning, innan alla till2imnade ansokningar
blivit inlimnade. En tryckt katalog eller ett
dupliceratmeddelande,som tillstilles kunderna,
kan bli ett nyhetshinder.
Hur patentet skyddas,
Den, som i vederborlig ordning erhillit patent
pi en uppfinning, d,ger rutt att under patenttiden, under forutsdttning att faststdllda irsav-
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gifter for patentet erlagts, hindra envar for att
obehorigt utnyttja patentet. Ett sAdantobehorigt
utnyttjande benimnes intrfrng och kan beivras
infijr domstol. Patentintring foreligger enligt
svensklag om nigon "olovligi inom riket yrkesmdssigt utnyttjar patenteraduppfinning genom
att tillverka patentskyddatalster eller anvdnda
patentskyddat f6rfqrande eller Senom att infora,
anvdnda,utbjuda, saluhilla, overlita eller upplita patentskyddatalster eller alster som framstdllts medelst patentskyddat f5fi.arande. Ar
frhga om intring i patent, som avser forfarande
for framstdllning av visst nytt dmne, skall, utom
sivitt angir straffansvar, sidant dmne anseshava
framstdllts medelst det patentskyddadefofi.arandet, om ej annat visas".
Som framgir av det anfijrda ur patentforordningen, skyddarpatentet ej endastmot obehorig
tillverkning av patentskyddat alster och anvdndande av skyddat fijrfarande utan dven f<ir
import och forsdljning av sidant alster eller
alster tillverkat enligt skyddat forfarande. Gdller det ett intring, avseendeett patentskyddat
forfarande firr framstdllning av nh'got nytt, ej
forut kdnt dmne, anses att intri.ng foreligger,
utan att patentets innehavare har bevisskyldighet hdrom. I detta speciella fall ?iigger det den,
som gor intring att bevisa att ett annatforfarande dn det patenterade,har anvdntsvid det nya
dmnets framstdllning. Svirigheten att alltid
kunna bevisa att ett intring foreligger, di det
gdl\er patent pi kemiska forfaranden gor, att
man i mlnga fall fijredrager att s& vitt mtijligt
hilla sitt forfarande hemligt, med risk att obehorig, som fitt veta metoden, Iamnar in en
patentansokning i sitt namn och dirmed forhindrar den rdttmdtige uppfinnaren att utova
sin uppfinning.
I ntrdng och skadeersiitt nin g.
I princip kan krav pi. skadeersittning fiir intrlng begd,rasfrin den dag, patentansokanblev
offentligen kungjord eller ett patent blev beviljat. For Sverigesdel kan alltsi skadeersdttning pi grund av bevisat intring idomas frin
och med utliggningsdagen. Talan for intring
fores infor Stockholms rS.dhusrdttoch kan vdckas av patenthavaren,ddremotej av licenstag re,
forst di patent blivit beviljat. I patenttvister
tilldmpas den principen att shdana,som uppsti
fdre ett patens beviljande, handliigges av Patentverkets anmilnings- eller besvdrsavdel-
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ningar, si exempelvisinvindningsdrendenmed
besvdri dessadrenden.Sedanett patent beuiliats,
miste tvister angiende detta avgorasav allmdn
domstol. For att fi sakkunskapentillgodosedd
i mojligaste min for dessa,ofta mycket invecklade mil, fores alla sidana till Stockholmsri,dhusrdtt.
Di. det ibland kan vara svirt att avgora, om
ett intring i ett speciellt fall verkligen foreligger, har den nya patentforordningen ldmnat en
mojlighet for den, som avser taga upp en viss
tillverkning, att infor domstol fh, avgjort, om
han hdrigenom trdder annans ratt fornar genom
intri.ng i ett visst patent. Han kan fora en s. k.
faststiillelsetalan och erhhlla rdttens utslag pi
frlgan om ett ev. intring, en s. k. negativ faststdllelsetalan.En positiv faststdllelsetalankan
foras av patenthavaren, genom vilken han kan
fi rdttens utslag, huruvida han pi grund av sitt
patent itnjuter skydd gentemot en annan i ett
fall, dar han dr tveksam om intring verkligen

foreligger. Ett utslag i senare fallet kan bli avg6rande ph ffigan om en intringstalan skall
foras.
Mojligheter att beiara obebi)rigs utiiaande
au patentet.
Patenthavarensmojlighet, att beivra annans
utijvande av patentet, ar i Sverige nigot beskuren. Har en annan Person fore inld'mnandet
av den patentansokning,som sedermeralett till
patent, inom riket utovat uppfinningen eller
vidtagit udsentliga htgdrder for sidan utovning,
dger han att under Patentetsgiltighetstid, utan
hinder av detta, utova uppfinningen. I flertalet
andra Idnder finns ei denna s. k. foranaindarritt.
I Tyskland dt foranvandarrdtten beskuren till
rdtten att utova uppfinningen for behovet inom
foretaget. Det samma gdller i Osterrike. I Holland eikannesforanvdndarritt for utovare i god
tro. S&danritt skall anmdlastill patentmyndighet under ans6kningenskungiiringstid. Finland,
Norge och Danmark erkdnner foranvdndarcd'tten, bngland synes ddremot sakna nigon lagstiftnint hdrom. I USA och Canadaerkdnnesej
fiiranvdndarrdtten.Frankrike har ingenting stadgathdrom, Schweizdiremot erkdnnerforanvdndarrdtten.
De i.rliga patentaugifternamd'stebetalas,
Det dr i realiten tvi underlitenhetssynder,
som kan medfora att innehavarenei fir avsett
skydd for sin patenteradeuppfinning. I forsta
hand kommer hdr forbiseendeteller underlitenheten att till resp.patentverkbetala stadgadirsavgift for patentet.En sidan avgift utgir i flertalet ldnder. endast i USA och Canada ir
patenthavarenbefriad frin sidan. En utebliven
irsavgift medfor automatiskt att patentet, efter
en viss "nidatid" obonhorligen dodas utan att
kunna iterupprittas igen. Patentet stir sedan
fritt till allmdnhetensforfogande och f. d. Putenthavaren kan ei gora nigon rdit grundad p&
patentet,gdllande.
Patentet rnd.steutouas,

ning inom landet skall dga rum 2-3 hr ef.ter
patentets beui I j nin gsd atum. U tebliven utovning
medfor i flertalet fall risken att en tvingslicens
av domstol pi annans begdran kan idomas.
Licensvillkorenfaststilles hdrvid av domstolen.
I ldnder tillhorande konventionen, anvdndes
tvingslicensfortanndet i regel. I ett par av dem,
som fortfarande saknarnigon stadgaom tvingslicens, dr man dock nodsakadatt foretaga s. k.
nominell utovning vid utebliven reell utovning.
Denna bestir i att man erbjuder f.oretagdirekt
genom brev eller i annons i nl.gra av landets
tidningar licens f6r patentet. I ltalien, Argentina, Venezuelaoch en del andra ldnder miste
sidan nominell utovning vidtagas, i Italien, som
dr ett konventionsland, pi grund av frhnvaron
av tvingslicenser. Det samma galler for Spanien.
Licensgiuning och fdrshljning au patent.
Det forekommer ofta att en patenthavareei
kan eller iinskar sjdlv att utova sitt patent. Vanligtvis forsoker han di. finna en licenstagare,som
i hans stdlle eller jiimsides med andra licenstagare utovar patentet. Det skulle hdr fora for
lingt att gL in pL frlgan om exploatering av
uppfinningar och patent. Det bor dock betonas
att vale kontrakt, som innehiller nigot om
licensgivning,baseradpi patent, skulle granskas
betrdffande denna del av en hdrtill sakkunnig.
Ett antal kommandetvistedmnenangiende kontraktets tolkning i ffiga om patenten torde hirigenom i god tid kunna undanrojas.En sidan
granskning ir i flertalet fall si gott som obefintlig.
For den som onskar att nigot fordjupa sig i
har anforda ffi,gor, kan foljande svenskabocker
rekommenderas:
Gunnar Reiland: Handbok for uppfinnare och
patentsokande.1,949.
Berndt Godenhielm;Utliindsk och internationell
patentrdtt. 7953.
Exploatering av uppfinningar. Foredrag hillna
vid SvenskaTeknologforeningenskurs 1950.
1952.

Den andra undeditenhetssyndendr utebliven
utduning. Flertalet ldnder begdratt varje beviljat
patent inom en rimlig tid skall anvdndas inom
landet, och det ir endast ett fhtal ldnder, sor:r
medgiver att import av patenterad vara fl.hn
annat land skall betraktas som likvzirdigt med
utovning inom landet. I regel begdresatt utov-
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MALMSTROM,

De helger som firades pi de gamla bruken var
jul och midsommar, men julen var den hogtid
som lig pi ett hogre plan. Redan i slutet av
oktober borjade forberedelserna for att gora
julen si hogtidlig och angendm som mojligt.
NZir jag tinker pi min barndomsjular, dr minnet blandat av bide vemod och glddje. Tink
bara ph den tidens kvinnor. Vilken oerhord arbetsbordavilade inte pi derasaxlar. Det ir svirt
att nu fatta hur de oikade, och hur de utan att
knota kunde offra sig till det yttersta for hem
och familj.
Som jag hdrstammar frln rena triskoadeln
fick jag under mina uppvdxtir - pi ett litet
idylliskt jdrnbruk som nu dr nedlagt - rika tillfdllen att pit nd"rahl,Jl folja och se hur familjelivet prdglades av arbete och slit, men dven av
kamratskapoch i stort sett god sammanhAllning.
Nigra dorrar listes inte, det stod alltid iippet,
men det hdnde aldrig att nigon miste den
minsta sak.
Nir julen kom, stod julmat framdukad for
vem som ville hilla tillgodo. Varje smed hade
en gris att sli i bink till julen. Det var inga
smisvin, det var irsgrisar som koptes ena hosten
och slaktadesden andra.Kom si en kviga eller
ko till plfyllnad, blev det mycketmat, men ocksi
mycket arbete. Det var liv och rorelse i bruksstugornaunder slakttiden; det var en forsmak av
julen. Till sent pi ndtterna hackadeskottmat i
stadiga trdlidor. Man anvdnde s. k. hackjzirn;
kottkvarnarna hade dA dnnu inte slagit igenom.
Allt efter som julen ndrmadesig, blev arbetet
mer intensivt och till sist var di iulaftonen inne.
Det dova dunkandet av stora mumblingshammaren tystnade, den symfoni, som valsverkets
muffar och kopplingar istadkom tonadebort. En
stilla frid spred sig over bruket. Pulsen hade
stannat f.or nlgrakorta dagar.
Men i brukskikarna utvecklades ett rorligt
liv. Medan smedmorornaskijtte om grytor och
kastruller, borjade smedernasamlasi storre eller
mindre grupper, ty julbrinnvinet var kommet
och fordelningen skulle verkstdllas. Det blev
billigare att kopa starkvarorna i parii dn att
handla enskilt. och si. forde oartihandeln det
goda med sig, att de fick pi kopet som det kallades. Det var kaggar som kunde innehilla bide
tvi och tre liter mer dn det betaladesfor. Det
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blev s.k. smakbrdnnvinoch blev somen julklapp.
Si. togs julgranarna hem. Detta skeddei regel
pi julafton morgon. De flesta hade redan under
sommarenmdrkt sina granar i skogen,si det var
bara att gi och hdmta dem. Pi julafton borjade
gubbarna att hdlsa pi. hos varandra.Nu var de
nyrakadeoch rena. En del hade till tradition att
sldtrakasej till varje jul, eljest fick skdggetvixa
under iret, si nu var det svi.rt att i hast kdnna
igen dem. Under irets slit och arbete blev det
aldrig tid att hdlsa pi varandrai hemmen,men
pi julafton togs skadanigen. Tilltugg och brdnnvin stod framsatt, och kaffepannan ingade i
spiseln.Det var jul.
Ndr julaftonskvdllenkom, gick var och en till
sitt. Det var tradition att familjen skulle samlas,
si att sdgatill enskild fest. Vad vi barn gladdes!
Vi fick dta av allt det goda si mycket vi orkade
och vi fick doppa i kaffet utan ransonering,vilket inte forekom eljest under iret. Och si var
dei julgranen, som vi pyntat med saker som vi
egenhdndigt forfdrdigat. Julklappar forekom i
mindre utstrdckning,men ingen var bortskdmd
med nigra ghvorav storre vdrde.
Av min barndoms jular har jag de vackraste
minnen. I mitt hem ridde enbart frid och gledje.
Far var aldrig med ndr brdnnvinskaggarnadelades ut. Han hade a$dra intressen,framfor allt
sing och musik, men musiken var for fars del
kyrkomusik, koraler och psalmer.Han kopte en
orgel, och med skolmagisternshjilp ldrde han
sig spela enklare saker och psalmer. Jag ser
honom for mig, nir han med de stela fingrarna,
som blivit krumma av jirnspett och krokar, trevade sig f:iz;mpF klaviaturen.Men med sitt brinnande intresse6vervann han svirigheterna och
hade en liten begrdnsadrepertoar.Frdmstpi programmet
stod "Var hdlsadskonamorgonstund".
Vid fyratiden pi juldagen, rnorgon-r.noghan
sig ut i koket, kokade kaffe, dukade och tdnde
julgranen. Nir allt var fardrgt, kom de forsta
tonernapi julpsalmen.Vi var mhngasyskon,och
redan vid de forsta tonerna rusadevi ur bdddarna, stillde ossi ring kring orgeln och sjong efter
fars ledning. Mor, som i vanli ga fall fick vara
forst uppe och sist i sdng,fick di ligga, hon fick
kaffe pL singen, och jag ser dn, hur hennesiigon
strilade i kapp med julljusen. Dessaminnen dr
de vackrastefrin min barndomsiular.
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Fru Sigrid

Dkehiehn

Det dr vdl ungefdr 5o iL 55 ir sedanjag forsta
gingen horde historien om "Bois-Beata", ehuru
detta namn torde ha senareursprung. Vem som
berdttadehistorien for mig, minns jag inte, men
det var antagligenminmor, eller mojligen nigon
dldre ortsbo. Jag htergerhdr historien, som jag
minns den:
For si si ddr 200 Lr sen igdes Bofors och
Bjorkborn samt flera ghrdari Karlskoga av fru
Sigrid Ekehielm. Forutom jdrnbruken i Karlskoga dgde hon dven flera andra girdar och
bruk pi. andra stdllen i Vlrmland. Ja, hon hade
si minga gfudar och bruk, att aldrig tillforne
nigon person i Virmland varit si rik som fru
Sigrid.
Tre ginger var fru Sigrid gift, och med varje
man hade nya rikedomar tillkommit henne.Med
sin andra man hade hon fitt en son, men di
denne foddes si lingt efter mannens dod, att
sonensikta bord kunde betvivlas,forsokte mannens sldktingar att skilja fru Sigrid och sonen
frin arvet, men misslyckadesddrmed.Den tredje
mannen dog ej lingt efter dktenskapetsingiende, si att fru Sigrid ensamstyrdeoch stdlldemed
alla de ghrdaroch bruk hon erhillit genom sina
tre iktenskap.
Nu kunde man ju tycka, att fru Sigrid skulle
Niir lulhelgen..

blev Bo&s'Beata

ha varit nojd med vad hon dgde,men si var alls
inte fallet. Hon var mer dn ivrig i att formera
vad hon hade, och forsokte med all makt att
utvidga sina girdar och bruk pi vad sdtt det nu
kunde ske.
Bonderna ph glrdarna runt om Backa och Bo
voro skattskyldigaunder fru Sigrid, och skatten
skulle enligt gillande lag utgi i kol och tackjdrn. Fru Sigrid bestdmde enligt samma lag
"skdligt pris" p& tackjdrn och kol, och att det
ej blev n&got iiverpris kan man forsti. Om bijnderna trilskades, kunde frun pi Bo taga frhn
dem deras ghrdaroch sdtta vrlligare 6bor i deras
stdlle.
Vid denna tid gick rlglngen mellan Bo och
Backa L ena, och den sl kallade bondskogeni
andra sidan i ndra nog rak linje rnellan girden
Elgisen och Mockeln. Den gor s& dn i dag, med
undantag av den sista strdckanmellan Orebrovdgenoch sjon. Hdr viker fighngen av och folier
gamla Orebrovdgenosterut till "Ndbben", ddr
den sedanviker av ned mot sion. Det omride,
som berors av denna dndring av rlghngen, dr
den si kallade Sanddngen.
Jorden pi Sanddngenvar, till skillnad frin
jorden pi Backa,ldtt sandjord,som var ldttbrukad och gav bonden i Sandtorpetgoda skordar.

. Forts.ochslut'

Som kyrkorna i allmdnhet lig avsides,var det
ingen storre anslutning till julottorna ddr, men
missionshusen,i regel Sv. Missionsftirbundets,
var fullsatta av den religiosa delen av bruksbefolkningen. Att ga till sockenkyrkan,som i regel
lig vid nigon storrebondby,innebaren viss risk,
alldenstund smederoch birnder levde i stdndigt
krig med vam$dra, si det foreli.g stor risk for
de smeder som vigade sej dit, att fh ett rejdlt
kok stryk.
Juldagen dgnades ocksi i regel till enskilt
familjeliv, men annandagenblev det fest. Di
blev det pihilsning i hemmenoch de, som hade
kvar av julbrdnnvinet,och det var de flesta, snilade inte utan det dracks kaskar och enbart
brinnvin si ldnge det rdckte, for alla visste,att
det var ,sistadagen av julledigheten. Redan pi
kvdllen blistes fyr i hd'rdarnaoch snart hordes
iter mumblingshammarensdova dunk. Ledigheten och julen var slut.
Av de smeder,som skulle boria forst pi kvril-

len, var det minga som var i feststdmningnir
de kom ner i smedjan,som t. ex. smedenJanne.
Han kom frin ett storre kalas och fick gi direkt
ner, sedanhan bytit kldder. Janne var i spriktagen,han talade om att han dtit revbensspjdll.
"Si ndsta ghng jag slaktar", sa Ja.nne,"si gor
jag revbensspjallav hela grisen". Han oste i kol
i hdrden, tog sitt spett och borjade bryta. Det
gick ovanligt lett, sa ldtt att Jannetyckte att det
gick som i olja. Han fyrade pi och han spettade,
men ndr kamraterna borjade ta ut sina forsta
smiltor borjade Jannefh onda aningar; han hade
glomt tackjirnet, det lig kvar ovan i hdrden.Di
gick det upp for honom att det inte var styrkan
efter kalasetsom gjort det si littarbetat.
Trots det myckna dtandet och drickandet var
smedernasnart i form igen. Hettan framfor hardarna och den intensiva svettningendrev snart
ut ur kroppen resternaefter festandet.Och si
itergick de till sin vanliga diet, ddr svagdricka
och matsnusingick som huvudbest&ndsdelar.
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Fru Sigrid sig, trots all sin rikedom, med avund
pi vad Sandtorpsbondenkunde ta' frin Sanddngen,och till sist skaffade hon sig, pi vad sdtt
vet ingen, dganderittshandlingarpi dngen och
k6rde bort bonden frin denna.
Stor var respektenfor den stolta och strdnga
frun pi Bo, men indock stdmdebondenpi Sandtorpet fru Sigrid infor tinget med yrkande, att
han mitte hterfi Sanddngen,som han forut dgi
och brukat. Vid tinget hdvdade fru Sigrid, att
hon var i sin fulla ritt, och hon foretedde sina
itkomsthandlingar.
Vad orsakenkan ha vailt ar okdnt, men rd.tten
fann m&hdnda att fru Sisrids &tkomsthandlingars dkthet kunde betvivlas. Eller ocksi var
hennessdtt att med vad medel, som stod henne
till buds, berika sig pi andrasbekostnadsi kdnd
av rdtten, att denna fann sig ha fullgod orsak
att betvivla dktheten.Hur som helst, rditen domde fru Sigrid att ph av rdtten faststeillddag ute
vid Sanddngsstuganmed ed bekrdfta, att hon
vore rdtter agare till dennastugaoch Sanddngen.
Huruvida fru Sigrid genom overklagandeav
rdttens dom eller p6"annatsdtt forsokte att komma frhn den for henneobekvdmaedgingen, ddrom dr inget kdnt, men att hon under tiden mellan
domensavkunnandeoch edgingen ute pi. Sanddngen haft mer dn nog av bryderi, torde vara
sdkert.Fru Sigrid visstefuller val, att hon ingen
rdtt hade till Sanddngen,men si stolt som hon
var, kunde hon inte infor rdtten erkdnna detta
och ejheller ville hon, med tankepi vad skordar
hon kunde f& ffin ingen ifriga, avsti frin
denna. En falsk ed var dock nigot, som kunde
bringa olycka bide i denna och den kommande
viirlden, varfor saken tilde att tdnka pi. Fru
Sigrid grubblade dag och natt p3.ett sdtt att
komma frin en falsk ed och zindi fi. behi.lla,vad
hon med oritt tagit. Natten fore den dag, di
eden skulle avld"ggas,fann hon pL r8,d,som hon
trodde skulle duga.
Fru Sigrid sldngde en mork kappa over sin
nattdrikt och gick ut i tredgarden pi Bo, ddr
hon fyllde en lerkruka med fin trddgirdsjord.
Pi morgonen, di hon kl?iddesig for att fara ut
till Sanddngenfor edging, stroddehon ett tunt
lager av jorden i sina skor, och si rustad for hon
ut till Sanddngen.
Ryktet om den karska fruns edging hade gi.tt
vida omkring i bygden, och mycket folk hade
kommit tillstldes for att bevittna den. Det var
en ovanlig handling, som kunde vara vd.rd en
del omak for den, som ville ha nigot att be-
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rdtta. Det kunde dven forvdntas, att fru Sigrid
skulle rygga tlllbaka infor edgingen.
Utanfor Sanddngsstugan
vdntade domare och
ndmndemdndi. fru Sigrid kom. Menighetenholl
sig pi respektfullt avstind. Fru Sigrid stegur sin
vagn och gick fram till rdtten, till synesfullt
oberord. Domaren och hon vdxlade n6,graord,
varvid domarentorde ha understrukit edensvikt
for fru Sigrid. Hon visade dock ingen tvekan,
utan vidrorde den framr2icktabibeln med hogra
handen och forsdkrademed fast och tydlig rost
vid allt vad heligt var, att den jord hon stod pi
var hennesrittmdtiga egendom.
Infor detta fick Sandtorpsbondenuppge sina
ansprik pi Sanddngen, och righngen mellan
Backa och Sandviken fick den stricknins. den
i daghar.
Vinsten for fru Sigrid blev dock mindre dn
ingen. Den vdrldsliga rdtten hade hon lyckats
kringgh, men den gudomliga rltten kunde hon
ej komma undan, hur fyndigt hon in tyckte att
hon betett sig.
Straffet for den falska eden kom snararedn
fru Sigrid kunnat vdnta sig. Kort tid efterit dog
henneslille son, och pi hennes ghdar och bruk
kom nistan alltins i olas. Skordarnablevo sdmre
in tillforne, kor och hdstar sjuknadeoch dogo,
jdrnet vid hennesbruk blev si diligt, att det var
naraph osdljbart, och vilfyllda kolhus brunno
ned. Pi grund av alla olyckor, som frun pi Bo
rikade ut frir, miste hon salja flera av sina gh.rdar for att atminstonekunna hFilahamarna vid
Bjorkborn och Bo iging. Nu var inte fru Sigrid
langreden rikastefrun i Vdrmland, zivenom hon
inte var bland de fattigaste. Sdgnen fortdller
ocksi att hon, di hon dog, inte hade pengar till
sin egensvepning,men detta torde vara overdrift,
Skogenpi Boisen var en av de dgor, som fru
Sigrid under sin vdlmakts dagar satt mest vdrde
pi, Dar nlndes hon aldrig driva nigon awerkning; endast gallring och tillvaratagande av
vindfdllen var tilli.tet. Hur svirt hon dn hade
det, efter det att olyckorna kommo over henne,
rorde hon dock ej skogenpi Boisen. Darf.or var
det alltid sed, att en bonde som ville frumhlila
sin skogs fortrd,fflighet, sade som si "det dr
skog, som p& Boisen". Fru Sigrid kunde ej ens
pi sin dodsbiidd glomma sina omsorger om
Boisskogen.Hennessistaord ldr ha varit dessa:
"Det dr snart slut med mig, men si mycketmdktar jag dnnu, att om man efter min dod fiiller
skoqenpi Boisen, d6.skall Bo brinna".
Si dog fru Sigrid, men nigon ro i graven fick

Dn ledare

f&r inte tveka

Rett ofta kan man fh horu ledare pi olika
stadieri organisationenklaga over att inte kunna
gora, vad de anse vara det iktiga, och detta av
tre orsaker: deras chefer tdnka inte pi samma
sitt som de sjdlva; det finns inga riktlinjer
uppifrin, som passain pi det speciellabeslut,
som de miste fatta; eller, slutligen,nigon passus
i foretagspolitiken forbjuder just den handling,
de onska utfora.
Nu vdntar man sig ju dock av en ledare, att
han skall fi saker och ting gjorda, och att han
skall visa gott orndomebetriffande hur och nir
de skola giiras. Ingen ledare av vad slag det vara
mi kan hilla sig undan, om en kritisk situation
uppstir - han moter inte kravet pi ansvar,om
han klagar over att han inte kan gora vad som
borde goras, emedan den hogre ledningen inte
tilliter det eller inte "tdnker pi det sittet". Har
han tagit pi sig ett ansvar, f.Lr han inte smita
undan. och inte heller kan han vdnta pi ett
dekret uppifrin, ndr omedelbarhandling krdves.
Om en ledare bedomer,att en itgdrd omedelbart miste vidtagas men som egentligen icke
dr tilliten enligt instrukiioner uppifrin, mlste
han dnd&forsoka att skapasig en chans.Ar tiden
fiir knapp for utverkandeav ett tillstind, miste
han i va\e fall skrida till handling och forklara
eller forsvara den efterit. Om foretagspolitiken
inte ger nigon anvisning i ffi.gan, miste han
forsoka att fi igenom sin synpunkt hos sin ndrmaste overordnade,men om tidsfristen loper ut,
kvarstir att han m&stehandla pi egen risk.
Om en krissituation krdver omedelbara itgdrder, vilka ligga utanfor vederborandeledares
ansvarsomride,och han dndi handlar efter bdsta
formhga, kan endast en av tre saker hdnda
honom: han kvarstir i sin befattning, han blir
avskedadeller han blir befordrad. Och om han
blir avskedad,har han i alla hdndelsermindre

anledning till bekymmerin en man med mindre
initiativ. En ledare fir helt enkelt inte tveka,
ndr det gdLleratt handla och handla snabbt.
Hans uppgift dr att handla och sedanta konse.
kvenserna - hans omdome, f.ormlLga att fatta
beslut,effektivitet, det dr vad han har betalt for.
Kan det mihinda vara sh-,att somliga avan,
cerar tili ledare av nigot slag just pi. grund av
sin formiga att undvika handling? I si fall blir
den avdelning, for vilken vederborandefitt ansvar, lidande hdrpi. Den genomsnittligeunderordnade tar huvudsakligenintryck av vad hans
ndrmaste<iverordnadeutfor men intresserarsig
foga for de bekymmer, som denne mi.hinda har
med dem som sti hogre upp i organisationen.
"For litet och for sent" kunde sdttas som
etikett pi dem, som misslyckatssom ledare,dvs.
sidana som tveka att handla och istillet gora sig
beroendeav omstdndigheterna.
Principiellt finns
det tre sitt att utova ledarskap: att anpassasig
efter omgivningen, vilket gor att man mihiinda
"klarcr sig"; ait opponeramot den, vilken medfor risk for misslyckande;att kontrollera och
dirigera den, vilket dr den sikra vdgen till
framghng.
En situation,som inte tdckesav organisationsschemat,en kris, som inte ir forutsedd i budgeten, ett oforutsett produktionsstopp, detta dr
grobdddenfor initiativ och tillvdxt som ledare.
Ett skickligt men varsamt kringgi.ende av "rutiner" och "kanaler", sjdlvf6rtroende infiir en
riskabel situation,modet att riskera sin stillning
for att ni ett resultat. som man anservara i det
helas intresse- detta ar vad som karakteriserar
en man; som har en ledares instdllning och en
ledaresframtid.

ochslut.
Hur Fru Slgrid Dkehlelm ... Forts.

omride frltn jdnvdgen upp mot isen och Bleckbergsstugan,di brann de stora kolhusen vid hyttan ned och samma hr brann dven stilgjuteriet.
Det torde dd,rfordnnu i dagvan vilbetdnkt, att
inte lita sig och yxa komma alltfiir ndra Boisen.
De gamla sadealltid fru Sigrid. "Boi.s-Beata"
dr ett pifund av fikunnigt folk med ringa aktning for gammal hivd och overnatudiga saker.
Betulander

hon icke pi grund av edgingen vid Sanddngsstugan. Hon gir igen, och den som har ogonen
med sig kan under skummahostkvdllar se henne
vandra omkring ute vid Sanddngeneller uppe pi
Boisen, ddr hon tycks vakta sin skog.
Att hennessista ord inte var nigot tomt hot,
ha vi di och di kunnat se. Jag minns sdrskilt, di
man i borjan av seklet kalh6gg ett rdtt s& stort

(Lawrence A. Appley: Managers Can't \flait.
ManagementNews, april 19)5.)
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oUeteraner
slffi slutat
stntjctnsf,s

G. E. Dahlbont
N ohab

TekJaEriksson
N obelhrut

Euald Eklund.
Nohab

Erik Franson
B o f o rs

Dablbom, Gu:taf Emil, f6dd 19 juli 1885,pensronetad 27 aug. 1955. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm
1917 som filare pi Montageverkstaden
(Avd. 61) och
6verflyttade senaretill samma yrke pi Reparationsavdelningen.Fick vid Nohabs too-irsjubileum 1947
medalj och gratifikation fdr 30 tjdnsteir och hade ca
38 tjlnsteir, n;ir han slutade.
Eklund, Guilaf Euald.,f6dd z4 okt. 1890, pensionerad 1-nov. 1955. Anstiilldes1929 pE Modellverkstaden
vid Nydqvist a Holm och tj?instgjordeddr som frjrman
tills han avgick efter ca 25 tjdnsteltr.Erhcjll medalj och
gratifikation 1955.
Erikston, Emil Valfrid, fodd 29 aug. J,8!0, pensionerad 1 okt. 1955. Anstllldes i april 1915 som valsverksarbetarei Bofors, utnimndeJ i januari 192I till
fcirman p3.Transporiavdelningenoch innehadedenna
tj2insttills han avgick efter ca 4O Lr i bolagetstjinst.
Erhiill vid jubileet I)46 medalj och gratifikation fcir
32 tjlinstelr.
Eriktson, Erntt A., fddd 28 april 1888, slutat vid
uppnidd pensionsilder29 okt. 195). Anst?illdesvid
\Tedaverken den 7 juni 1.943 och har hela sin anstdllningstid varit verktygssklrpare.

3l

Entil Eriksson
Bofors

Robert Gustal,sson
UVA

ErnstA. Erihsson
IY edauerAen

Axel KarJ.rson
Nohab

Erikston,Tekla Mat)lda, foid 23 sept.1888,slutade
vid uppn&dd pensionsilder21 sept.1955. Frd,ken
Erikssonanstdlldes1940 som stdderskapi Laboratoriet
vid Nobelkrut och innehadedennasysslahela sin anstZillningstid.
Franton,Erik Albin, fddd 25 aug. 1890,pensionerad
1 sept. 1955. Anstdlldesi mats 1.929som konstruktcir
pi Konstruktionskontoret,
Flltartilleriavd. (KKF) och
innehadedennatjinst i ca 26 &r eller tills han avgick
med pension.Erhi;ll 1954 medalj och gratifikation fcjr
z) Uansteaf.

Gustaftson,Robert, f'6dd 26 juli 1882, pensionerad
1 sept. 19)5. Anst?illdesden 26 aug. 1935 vid Ulvsunda Verkstider som revolversvarvare
och innehade
denna sysslahela sin anstdllningstid,tills han avgick
vid 73 &rsilder efter 20 tjdnsteir.
Karlston, Axel Linus, fddd 3 jan. 1887,pensionerad
24 sept.1955. Anst?illdes1915 vid Nydqvist & Holm
i Tackjiirnsgjuteriet, dir han arbetade som handformare och gjutare tills han slutadeefter ca 4O tj'dnstefu.
Erh<jll vid Nohabs lO0'irsjubileun L947 medalj och
gratifikation f& 32 tjd.nstefu.

Karlsson,GustauAd.olf, fddd 27 sept. 1888, pensionerad1 okt. 1955. Anstdlldesi aprll ]9ze pi Byggnadsavdelningeni Bofors som traarbetareoch hade
denna sysslatills han slutade efter ca 27 tjd.nstefu.
Erhdll i953 medalj och gratifikation fcir 25 tjanstelr.
Larsson,Axel Linut, fddd 30 aug. 1888,pensionerad
20 okt. 19)5. Anstnlldesvid Nydqvisr e. Holm 1927,
arbetadef6rst p3, Plitslageriet och tillhtjrde senare
Transportavdelningen.
Erhcjll medalj och gratifikation
7952 och rdknade silunda ca 28 tldnsteir ndr han
slutade.
G. A. Karlsson
Bofors

A. L. Larston
Nobab

Lindgren, Carl Osdar, fddd 26 okt. 1890, pensionerad 3l dec. 1955. Anstdlldesj nov. 7932'rridBofors
som tidstudiemanpe Kanonverkstaden,men dverflyttaderedan1 jan. 1933till Verktygsverkstaden,
ddr han
fdrst tj?instgjordesom rationaliseringsoch sedansom
verkstadsingenjdr.
Nygren, GustauElol, f'odd 22 okt. 1888, pensionerad 3I okt. t955. Arbetadei Plitverket vid Bofors
l9OO-I9Or, &terkomtill Bofors 1934, de han arbetade p& Transportavd.,anstllldes pi Nobelkruts Byggnadsavd. 1937. Flyttade 1939 till Ammunitionsavd.
och 1,946till Nc-avd., fdrst pi nitreringen och sista
tiden pi cellulosatorken.Rdknade ca 23 tjdnstelLrnd,r
han slutade.

Oscar Lindgren

G. E. Nygren

Bofors

N obelArut

Bror Ohlson
Bofort

Afired Sandull
N obelArat

Oltlson, Bror Erih, fddd 2f nov. 1890, pensionerad
1 dec. 1955. Anstdlldesi juli 1918 som tidskrivare
och bokh&llarei Smedjanvid Bofors. Blev i juli 1931
brandchef vid Bofors industribrandkir och var dessutom maj 1935-ncv. 1945 planerarep3' Planeringsavd. Erhtill vid jubileet l)46 medalj och gratifikation
f6r 28 tjinsteir och hade silunda ca 37 tjdnsteh ndr
han slutade.
Sanduall,Alfred Fritiof, fddd 21 sept. 1888, pensionerad21 sept. 1955. Bdrjade 1901 vid Pl8tverket
i Bofors och arbetaded?irtill 1910, de han dverflyttade
till Nobelkruts Ammunitionsavd. Aren 1913-1918
var han smtlrjare, tj2instgjordesom maskinist vid
Bidrkbornsgamlakraftstationtill 1928, AF'dennanedlades. Arbetade ddrefter som elektriker tills han avgick med pensionefter ca 54 tjdnstefu.Fick vid jubileet
t)46 medalj och gratifikation f6r 45 tjdnsteir och
1950 stora medaljenftir 52 tjiinste&r.
Selander,Erik Gustaf,fddd 5 okt. 1885,pensionerad
1 okt. 1955 efter 56 tjdnsteir. Anstdlldes 1899 pi
Maskinverkstaden vid Nydqvist & Holm, dir han
stdrre delen av sin linga anstdllningstidvarit hrylare.
Vid Nohabs lOO-irsjubileumL947 erhdll han medalj
och gratifikation fijr 48 tj2inste&roch erhdll 1955
PatriotiskaSiillskapetsstoramedalj.

E. G. Selander
Nohab

ViAtor Strdmuall
Bofors

Strdmuall,Viktor, f'6dd 23 okt. 1888, pensionerad
22 okt. 1955. Anst?illdespi Kontrollavdeiningenvid
Bofors i jan. 1908 och dverflyttadesenaretill PHtverkstaden,ddr han arbetadesom pressaretills han
avgick efter ca 47 Lr i bolagets tjen;t. Erhdll medalj
och gratifikation fd'r 38 tjiinste&rvid jubileet 1946,
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1956

Boforsoerken
Anstdlld
60'rflrlngan
ar
Januari
2. Karlston, lobn Otto Georg, Grovarbetare 1928
6. lohanston, Suen Harald., Fdrman
t934
18. Axeltton, Bror Artbur Valentin, Fdrman L937
19. Ericston, Oskar Verner, Verktygsslipare
1947
22. Slrdrnberg,And.ersBertil, F'drman
L928
26. Karltson, Erik Filip, Svetsare
L927
26. Custaaston,Karl Gunnar, H2irdn.-hjZilpare 1930
t946
3I. Karlston, GuslauEuert,Montdr

Februari
2 . Eriktson, Nils Gabriel, Div.-arbetare
2 . Niltson, Karl Eugen, Avsynare
4 . Stri)m, lobn Emanuel, Stickare
Strdmberg, Carl Guilao, Grovarbetare
6 . Gullbrand, Astrid Gunborg, Tempoavsyn.
8 . Karlston, Birger Eugen, Laboratorievakt
1 0 . H jelm, Karl Erik l{/aldemar, Konstruktijr
1 5 . Tallberg, Sigfrid Herbert, Ugnsskiltare
1 8 . Forsman, Elis Sanfrid, Kranfiirare
2 2 . Nord, Saen Oloa, Revolversvarvare
)1
Saabn, Oscar Rune, Affirsfdrestlndare
24. Strdmberg, Karl Vilhelm, Valsare
1l
Hjiilm, Nih Gu$aa, Frdsare
2 5 . Chri$iansson, Harry Reinbold Alexander,
Riktningshj?ilpare
25. Haglund, Alf Oscar,Ritare

t9t,
1937

l9LL
1950
1929
1938

Nobellsrut
5O'&ningan
Janaari
). Nilsson, Saen Gunnar, Pumpmaskinist
L9. Anderston, SaenBirger, Krutbruksarb.
21,. Dal6n, Fritz Hjalmar Alexander, Civiling.
21. Karltson, Knut Hjalntar, Lijdare

1937
1949
L933
1926

Februari
8. SAA|,Sigrid Ingeborg, Stiderska
15. Karlsson, Axel Leai, Skiftbas

1946
L937

Mars
l. Olsson, Karl Hilding, Verkmlstare
L3. lVarming, Piir Gdsta, Avdelningschef
L4. Helj, loban Gottfrid., Bitr. fdrman
19. Karlron, Frilz Oskar, Reparatdr
26. Karlsson, Artur Emanuel, Kristalliserare

1936
1927
1918
1,930
L952

6O.flrlngar
Januari
l. NordmarA, Erik Natanael, Skiftbas
t937
2. Rosenberg,Euald lulius, Byggnadsgrovarb. L935
11. Olsson, Karl Viktor, Banarbetare
L938
Februari
L). Sandberg,Karl Ad.olf, Nitrerare
L920
Mars
2. Sidquist, Einar GustauErrtanuel,Verkmlst. 1940
13. Karlgren, Fr;tz Rildolf , Fd'rrldsarbetare
r9t2

1935

Februari
14. Olsson,Artbur Eugen,Ingenjiir

1953

Mars
4. Lantz, Karl Olof, Arborrare
L5. Holm, Gdsta Vilhelrn, Yerktygssliparc

L929
1937

6o'Arlngar
)anuari
29. Andersson, Erik, Fiirridsarbetare

L935

L95l
1918
L948
l9l9
L925
L937
I9L7

Februari
L6. Lagerblad.,Rudolf Gottfrid, Maskinist
28. Andersson,Erik Herman, Filare
28. lohansson, lYihtor Edgm, Kontorist

L927
1927
l92l

Mars
3. Linder, Axel lYiktor, Ingenjiir

1947

l9l3
IgrL

do-ilrlngar
Januari
!8. Persson,Herbert, Maskinformare

1946

1,92r
L937
L9r5
1934
r920

Februari
7. Granquist, Ncdard, Fdrman

1939

6o_rinlng
Februari
22. Erikston, r{/ilhelm, Balanserare

L944

1.920
L928
L955
L9r4
L953
L952
LgrL
L953

6o'fl1lagsp
Januari
I. Thiland.er, Nils Adolf, Pendelslipare
I. Bonneuier, Carl Gustaf, Korrespondent
6. Fredriktson, Karl Araid, Materialvdgare
LO. Karlsson-BjdrAlund.,Iaar, Yerkqgsfllarc
t4. Karlsson, Karl Oskar, Plltslagare
26. Lundberg, Hugo Gustao,Borrare
31. Elfaik, Harry Karl Ludoig, Ingenjiir
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Maxe, Nils Lambert, Verktygsfrlsare
Sandmark,EriA Erland, Portvakt
Mogren, Otto Valfrid, Tempoavsynare
Hdglund, Axel Gabriel, Verktygsslipare

Nohab
5O'&nlngar
Januari
L8. Stri)m, Eric Robert, Kontorsvaktmistare

Mars
5. Mellinger, Olou Enar, Reklamtecknare
7. Ericsson,Eric Alexis, Svarvare
8. lobanston, lohan, Diversearbetare
8. Kling, Ga$ao Heiner, Fllare
14. Andenson, Karl Erland.,Grovarbetare
18. Berg, Bengt Gunnar, Ordningsvakt
25. Karluon, Rut Dioania, Ljuskopist
25. Lund,ell, lohn Martin, Mtlare

Februari
5. Eriksson, Albin, FdrcLdsman
7. Tallberg, Karl Rickard.,Reparatdr
7. Gdransron, GustaaNcAard (G|)$a) Yerkstadsingenj6'r
D. S;iAf,Knut Sigfrid, Handkdrnmakare
17. Eribsson, Axel, Stidare
zt. Hellstrdm, GustaoValdemar, Sptnfraktare
22. Pettersson,Karl Henning, Svaivare

t

l94O
L949
L92O
L92O
L95L
1940
1929
1948
I95L
L92O
1941.
l94o
1.921

6.
14.
L).
24.

Wedaoerlcen

Tidaholmsoerken
Mars
5o.&ring
28. Karltson, Nils, Grovarbetare

Anstailld

195r

UVA
6o.&ringar
Februari
2. Dahlgren, Vera, Avsynerska

1944

Mars
15. Glimster,losef Manfred.V/allentin,Yerkm. 1934

Gdteborgskontoret
Mars
d0.rflpilr*
27. Krook, Nih GustaaErhard, Fcirsdliare

Kliittring

I94L

Med Tidaholmare pi utfiird
Aven i ir gjorde avdelning 611 vid Tidaholmsverken en familjeresa fcir de pengar som den erhnilit som
premie i olycksfallspristd,vlan.
Den L8 juni, den fdrsta liirdagen av de fem inarbetade frilcirdag rfla, utnyttjades f<ir resan.
Attio resenlrer samladesklockan 7 pi morgonen
vid jirnvdgsstationen frir att i tvi bussarresatill TrollTiveden. Det var ett str&landevlder ndr resan gick
civer Hdkensis och Hjo mot Kadsborg, diir flyget
skulle besesklockan 9. Hdr iippnade vakten, sedan
vederbdrligapapper uppvisatsoch tvi officerare,ldjtnant Norell och finrik Ramqvist,demonstreradeflygets alla sevd.rdheter,
bt. a. gjorde lcijtnant Norell en
uppvisningmed en s. k. flygande tunna (J. 29\. Eftet
uppvisningen tackade resenirerna med en bukett
blommor.
Fdrden stdlldessedantill Tiveden, ndrmarebestdmt
Osjdnds,diir kronojiigare Ldvstrand bor, som skulle
bli v&r ciceron.Vid det vackert beldgnakronojdgarebostillet gjordesmatrast.Pi smala,krokiga och branta
vdgar gick si fdrden till parkeringsplatsenvid sjiin
Trehdrningen och sedantill fots i olZindigterdng mot
Stenkdllan, som skyddas av vdldiga stenblock, vilka
samtidigt bildar en grotta. Vi skrev vira namn i gdstboken och det fanns ocksi en sparbdssa,dir man kunde skinka en slant till underhillet av detia naturreservat. Klittringen vidare upp till Stenkllleklack gav kin
fcir mddan, genom den vackrautsikten 6ver sjiin Trehdrningenoch Vdttern. Tivedenshiigstaplati 244 meter iiver havet sigs i NO.
Det var n&got ldttare att vandra ned fdr klacken.
Hiirvid passeradesJdgmdstaretallenoch det s. k. Naturens under, en sten om ett par m3 rymd, som vid
inlandsisens
smlltning blivit liggandeovanpa3 mindre
Grappbild frfrn resan. B. Schagerstrdmfoto.

i urshogen. B. Schagerstriim foto.

stenar. Snart skymtadebussarna,som mdtt upp pe
andra sidan sjiin fdr att det inte skulle bli se Hngt itt
gi. En del passadeph atttaga ett svalkandebad. Sedan
vi plockat undan 5 meter massaved,som lig i viigen
fdr bussensom kommit ut i lcis sand, fortsatte vi resan
genom Stigmanspasset
ned till parkeringsplatsen,
dir
vi skildes ffin vfu vdgvisare kronojigare Ldvstrand.
Klockan 18 var gemensamsup6 bestiilld p& Kanalhotellet i Karlsborg.H?ir bjdds dven p& underhillning
av Tage Johanssonmed fru och Olle Sjiigren, som
dven underhtill under resan hem med solos&ngoch
musik. Klockan 10 var vi iter hemma och alla var
civerensom att man blivit ett vackert minne rikare.
aen.

Nohab-veteran

Hyvlaren Erih Selander pensioneradesvid Nohab
den 30 sistlidna september.Han anstdlldesvid Nohab
3,r 1899 och tilldelades medalj i nr fdr 56 tj?insteir.
Hem Selanderhar varit anstdlld i Maskinverkstaden,
dar han haft hand om en av Nohabs hyvlar. Pi den
sista arbetsdagenuppvaktades han av verkstadsklubbensordf6rande, herr Torkel Cadsson,som dverlimnade en vacker blomsterkorg frin arbetskamraterna.Frin
bolaget dverllmnades, genom d,veringenjdrC. Holmqvist, en kristallvas samt blommor som ett tack fcir alla
de gingna irens plikttrogna arbete.
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O. l. Eriksson
Bofor.r

Mtirla Blontqtti.r/
N obelArat

Sonja Kjellberg
N obelkrat

Bol or.r

b.

11. LooIl

Bofors

Blornqu)st,Miirta Linnea,fddd 19 april 1910, ddd
30 al:g. I9)5. Fra Blomqvist anstdlldesi okt. 1946 pFL
Ammunitionsavdelningenvid Nobelkrut och arbetade
diir till nov.1948.Ateranstllldesi jan. 1949 p3'Dymmitavdelningen,ddr hon arbetadetill sin bortging.
Eriksson, Olof luliu, f'6dd 22 okt. 1891, ddd 14
okt. r9t5. Anstilldes i nov. 1913 som ritare i Konstruktionskontoreti Bofors. Slutadedenna anstdllning
i juli 1916 och &terkomi sept.1944 som konstruktcjr
Hir slutadehan i okt. t95t
i Anl?iggningskontoret.
men Eterkomtill sammaavd. i aug. 195).
Hdgg, Nib GustauBertil, f6dd 6 jan. 7)13, ddd i6
sept. 19)3. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1927 som
svarvarep& Verktygsavd.,kom 1938 till Traktoravd.
som reparatdr och tillhcjrde fr&n |uni I)42 till sin
bortging Transportavd. som traktorfcirare och montdr. Avled i sviterna frin en olycka som intriffade
under en transportpi Skjutfiiltet.
faAobsson,Axel lngemar, fcidd 22 okt. 1899, ddd
25 okt. 195). Anstnildesi iuni 1935 som div.-arbetare
i Byggnadsavd.i Bofors, varefter han dverflyttadetill

35

A. I. lakob.rson
Bofor.r

Nil.r H;igg

Sten IYilnier
N obelhrat

Hirdverket som brinellprovare.Frin juli 1918har han
tillhiirt Vaktavdelningensisom ordningsvakt.
Kjellberg, Sonja Elaira, fddd i jan. 1)1.), ddd 18
sept.1955. Fru Kjellberg anstilldesfdrsta gingen pi
Ammunitionsavdelninge
n vid Nobelkrut 1940 och
arbetadeddr med ett uppehill tlIl t942. Aren 19431950 var hon tempoavsynerska
pi Bofors, S.terkom
tiil Amrnunitionsavd.vid Nobelkrut i iuli 1951 fdrst
pn Sebyoch senarepn RA, dir hon arbetadetills hon
sjuknade.
Li)6r, Guttau Elon, fodd 25 j:u/ri1900, d6d 5 sept.
1955.Anst2illdes
i okt. 1940 som svarvarep& Kanonverkstadenssvarvareavdelningoch innehade denna
sysslahela sin anst[llningstid.
lVilnier, Sten ErnestTure, f odd 28 april 1918, ddd
16 sept.1955.Anst2illdes
i nov. 1935som kontrollant
och materielbestdllarepi Planeringsavd.i Bofors,
civerflyttade1 sept. 1942 t111samma avdelning p3.
Nobelkrut, ddr han fiirst tj?instgjordesom gruppledare
och sedansom fcjrestindarefrir avszindningsavd.
frjr
frrirnmandefabriksprojekt.

SPARA ELKRAFT !
Alla har vril hort denna uppmaning i radion
och dven i tidningarna ldst om kraftforsorjningens bekymmersammalige i Sverige i host.
Vi fir nu alltsi - sent omsider - betala riikningen for den osedvanligt vackra sommaren
och det soliga och lyckliga semestewddret.Vissedigen regnade det en hel del i septemberoch
oktober, men marken var si uttorkad och grundvattenstindet pi minga hiil si. ligt, att detta
regn till overvdgande del sugits upp i marken
och ej kommit sjdarna till godo.
Di detta skrives i slutet av november, liter
den stora rotblotan alltjdmt vdnta pi. sig och
eftersom det borjat f.rysai Nordand, variftinvi
fir den overvdgande delen av vll elkraft, kommer nederborden dir nu i form av sn6, som ej
kommer oss till godo i kraftverkens vattenmagasin forrdn tidigast i apil ndstahr. For ndrvarande stir diirfor vattnet i sjoana sL ILgt, att en
vattenmingd motsvarande 1 miljard kilowatttimmar fattas i magasinen.For att mildra bristen
kors nu samtliga hngkra{t- och dieselkraftverk
for fulit, sL att ca {s av landets hela elkraftforbrukning numera tickes pi. detta sdtt, varjdmte
avsevirda kvantiteter hngkraf.t iiven kops frin
Danmark, dit vi i normala fall exporterar kraft.
Allt detta innebir en merkostnad f.or landet av
mer in 5 miljoner kronor i veckan. Trots denna
tillsatsproduktion kommer man dndock inte upp
i den kraftmingd, som erfordras for att tillfredsstdlla det normala behovet.

Det dr mot bakgrunden av detta som en maning till sparsamhetmed elenergi, si.vdl hemma
som pi kontor, i verkstlder och fabriker, utgitt.
Den maning till sparsamhet,som utfdrdades vid
Bofors i slutet av september,har ocksi blivit
uppmlrksammad av personalen.Efter 6 veckors
sparsamhetskampanjkunde konstateras,att forbrukningen av belysningsstrom sdnkts med
LO %, men eftersom dagana blivit kortare och
morkare och stromforbrukningen normalt brukar stiga vid denna irstid, kan man sdgaatt besparingen i belysningsenergi,jiimford med den
forbrukning, som skulle blivit om inga restriktioner anbefaJlts,utgor ca25 /o,vilket fi.r ansessom
ett gott resultat. Aven i frl ga ornkraft for motordrift har vissa besparingar kunnat gciras, ehuru
icke av denna procentuella storlek, men ldget dr
sidant, ait varje sparad kilowattimme kommer
osstill godo fram pi viren, di kraftproduktionen
dven under normala, forhillanden dr som ldgst.
Det giiller nu att hd.lla ut, att fortsatta att sldcka
varje onCrCiglampa, att sli av varje onodig motor,
ty inte forrdn i april 1956 f.fu vi kdnning av vl.rfloden, som vi hoppas iter skall fylla kraftmagasinen. Den kampanj till sparsamhet,som nu
plgiltt, har dven visat att pL mlnga hill gir det
mycket bra" att dven under normala forhillanden
inskrinka pi bide belysnings- och motorkraft,
vafi6t iven pi detta omride, som pi si minga
andra, en smula bistra tider dven kan sdgasha
nigonting gott med sig.

I aniluning till artikeln om elLraftsiaationen uisar oi toenne diagram rtirande Saerigesenergibalans1939-19j4. EnergifiirbruAningentdcktes 1939 till Sl % aa inzporteradebriinslen,medan 17 /o tAcAteraa el\raft ocb Z6 /o au inhemska briinslen
(ued, trd.Aol,tora etc.), 1954 bade produ6tionen ao elkraft mer dn fdrdubblats till 35 /o, medan 54 /o tiicLtesaa importerade
bilinslen, diir penoleumprodakter (flytande briinslen) nu pdsseMtde fossila briinslena (kol, Aob etc.) oclt saaradefdr samma
% (35) au energibehoaetronz l)attenAraften.Ett bortfall aa 10-20 /o aa elkraftproduktenkan silundakommaatt betydamycAet.

193g
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Yeteran

kallas in fiin att klara
kraftsitualionen

Pi fotot hir invid kan vi se forre elmontoren,

?

numera pensiondrenKarl Johan Blomkvist, som
sedannigra veckor tillbaka gir tviskift i Bofors
reservkraftstation,ingturbinanldggningen.
Det fanns inte utbildad personal tillgdnglig,
som kunde kora turbinerna och dzirfor fick man
nu, som flera glnger tidigare, ftiga herc Blomkvist om han ville rycka in. Det gjorde han och

I

han har nu ldrt upp en man, elmontor H. Hagelin, som snart kan oveftaga skotseln av
,9

a88fegaten.
Herr Blomkvist tycker det bara dr trevligt att
pi detta sitt kunna hjdlpa oss.

Sernesterhernmet

J

I

-

Storiin siisongen 1955

Den sdsong,som nu ir ett minne blott, har
for v6.rt semesterhemvarit det hitintills lyckosammaste.Alla tidigare rekord har slagits,sivil
nir det gdller besokandeav alla kategorier som
inkomster. En bidragande orsak har givetvis
varit det vackra veider,som ridde hela sommaren, men dessutom har, genom diverse arftngemang, sdsongenvarit ldngre in vanligt.
Alla besokandehar stortrivts och varit brunbrdnda ndr de ldmnat on. Den forndmliga
bastunhar, trots den varma sommaren,utnyttjats
till bristningsgrdnsen.Badlivet runt on och i
plaskdammenhar varit livligt, och bide gammal
och ung ha.r tagit alla chanser,f6r att fh" loga
sig i det Yarmavattnet.
M/S Marianne har gjort 379 turer till on och
lika minga turer tillbaka. PL dessa turer har
6.950 personer overskeppats.Restaurangenhar
serveratca 40.000miltider, och inkomsternaror
sig omkring kr. 150.000.
Under S.retharny motor inkopts till M/S Marianne, vilket medfor att hon nu gor vdndorna
Otterbicken-Storon-Otterbdcken
snabbaredn
forut. Den nya propellern har tillverkats pi Bofors stilgjuteri med tillhorande avdelningar. For
detta fhr vi framfora ett hjiirtligt tack.
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K. l. Blomkai:t (t. h.) och H. Hagelin dd en aa turbinerna
i r eser uAraft stati onen. Bof orsfoto Tillman.

Under sisongen har sirskild uppmdrksamhet
varit riktad pi vissa reparationer av restaurangen.Av dessakan nimnas diskrum, utokning
av kdllaren samt vissa milningsarbeten in- och
utvdndigt. Pi grund av det stora besoksantalet
blir slitaget pi inventarierna i stugorna stort.
Omklddning av en del soffor och fitoljer har
mlst foretagas under vintern. En nyhet, som
togs i bruk infor sdsongstarten,
var de inkopta
filtana till samtligabdddar.Dessauppskattades
av alla. Lekplatsen har mist genomgi en renovering och en del nya lekattiraljer har inkopts.
For ovrigt miste vissa reparationeroch forbdttingar stdndigt utforas pi semesterhemmet.
Alla
arbetenkan ej planerasi forvd,gutan miste tas
s5.fort de uppstir.
Kraven pi semesterhemmets
standard stiger
undan for undan, och med tanke pi den popularitet som Storon itniuter, bor dessa krav tillmotesgis i den min ekonomintilliter detta.
Samarbetetmed tidaholmarna har varit gott,
och de har under veckorna pi. ett trevligt sitt
bidragit med underhillningen. Alla har trivts,
och utbytesfamiljerna har inte haft nog med
lovord for virt semesterhem.
Storonastiftelsen

RedovisningsochavltiningsperioderFrimflrkeav aluminium
samlavliiningsdagar
1956
Vidstiende vackra fljTimaol6nade
Redovisnings-_
period

Avl6ningsperiod

Avldning
utbetalas

Periodens omfattning

1

1
2

r/r -1r/7
r2/r -25/t

2

3
4

26/r-8/2
9/2 -22/2

5
6

23/2-7/3
8/3 -21/3

28-29/3

4

7
I

22/3-4/4
5/4 -r8/4

1L-r2/4
2r-26/4

5

9
10

1e/4-2/5
3/5 -16/5
17/5 -30/5
3r/5 -t3/6

c)
/5
/l '

3

6

n
12

18-19/r
r- 2/2
15-16/2
)o /)-1
-z/

"

-/

/ 2J ,

r4-rt /3

23-24/5
6-

7/6

2o-2r/5

15
76

14/6 -27 /6
28/6 -1r/7
12/7 -2t /7
26/7 - 8/8

r- 2/8
L5-16/8

17
18

9/8 -22/8
23/8 - 5/9

29-30/8
12-73/9

10

7e
20

6/e -1e/9
2o/9 - 3/10

26-27 /9
ro-L7/LO

11

21
22

4/Lo-r7 /1.0
r8/r0-3r/70

24-25/ro
7 - 8/r r

L2

23
24

21-22/L7
t- 6/12

I3

25
26

1/r7-r4/tr
1 5/ 1 . r - 2 8 / 7 r
29/rr-r2/12
r)/r2-3r/12

7

1.3
14

8

4- 5/7
78-19 /7

19-20/12
1957

M&nadsaol6nade
25 januari, 24 februw|2j marc, 25 april,25
maj,,2O juni, 25 juli, Z4 augusti, 25 september,
25 oktober, 23 november,20 december.
Med reservation for ev. dndringar.

Fr&n

F.ed,aktionen

Ndsta nummer av B-pilen, Nr 1 1956, berdknasutkomma omkring den 1 mars 1956. Material
och bidrag till detta nummer bor vara redaktionen till handa senastden 1 febr.

mdrke utgavs for kort tid
sedani Ungern. Valoren dr
5 forint och motivet visar
ett flermoiorigt flygplan
over en industrianldggning
- sannolikt ett stdrre stilverk.
Det mdrkliga med detta frimzirke dr icke
motivet eller det vackra utforandet utan att det
dr tryckt, prd,glat, pi. aluminiumfolie av r6"gra
1/rooo
mm tjocklek. Nog finns det ett eller annat
frimdrke som tryckts med finpulvriserad metall
(s. k. guldbrons - silverbrons) i tryckfdrgen,
men detta frimdrke dr alltsl. tryckt pi. metall.
Upplagan skall vara 60.000exemplar,'si frimarket torde med tiden bli en stor raritet.
*

Schacknytt
iriin Tidaholm
sverken
H6sten har kommit och den inleddes traditionellt
med schackmatchen
Tidah6lm5yslksn-Ovrisa staden.
De 22 deltagarnafr&n Tidaholmsverkenly-ckadesta
10 po?ingoch 6vriga stadensmannar 12 podng. Det
blev siledes nederlagfcjr de v5"ra,men Carl Sj6gren
anserresultatettrots allt hedersarnt- och han bcir ju
kdnna till saken.Till ndstair hoppasvi emellertidatt
tidaholmsverkatna"ld.gger sig i selen och hembdr
vinsten.
I en fdljande utlottning tog fdrlorarna revanschgenom Herbert Dahlgren och Olle Sandstrdm,som vann
var sin lottsedel.Den sistnlmndeiyckadesocksi vinna
50: - kronor pi dragningen som fdljde och hade
siledes all anledning vara ncijd med sitt deltagande.
Ltmon.
TidabolmsaerAen
Lars Sandberg . .. .. .
Carl Siijgren
Allan Larsson
E r n s t J o h a n s s o n. . . . .
KonradKarlstrdm...
Frits Lust
G6ran Lust
Harald Berger......
Herbert Dahlgren ...
GdteAntonsson.....
K u r t K j e l l a n d e r. . . . . . ,
G 6 s t a S v e n s s o .n. . . . . .
Gunnar Andersson ....
D i c k A b r a h a m s s o n. . . .
Olle Sandstrdm
S t a n d i sL j u n g b e r g . . . . .
G . H e r m a n s s o .n. . . . . .
Ernst Persson
ls,uft yersson

John Johansson. ... .
S t i g L u n d b e r g. . . . . .
U r v i n g S u n d l e r. . . . .

0
1
1
'/2
'/2
0
0
I
t/^
1
1
'/2
0
0
0
t/^
I
0
0
0
1
10

1
0
0
Y2

Yz
I
I

v,
0
1/

a2
0
0
a2
I
1
1
'/2
0
1
1
0
l2
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Hiistens Kriss.Kross
Riitta ldsningen
Vlrt h6sI-KRISS-KROSS hade samlat ett rekordartat stort antal liisningar, av poststdmplarnaatt diima
avsdndafrin samtligakoncernfdretag,ja t.o. m. fr&n
Boforsare och Nohabiter i fjd.rran land.
Redaktionskommitt6nbeslcitdiirfdr att, ftirutom de
tre penningprisen, dela ut inte mindre fi,n L7 triistpris
av presentkort gdllande SverigesBokhandlari.jorT
rorenlng.
Efter dragning under vederbd,rligaceremonier och
granskning av ldsningarna blev prislistan f<iljande:
1.:apris Packare Helge Karlsson (7)80), VF 20,
Bofors.
2:a. ,, AutomatsvarvareEdand Johansson(6676),
avd. 61L, Tidaholm.
3:e ,, Filare Nils Sandvall(13068), VK 25, Bofors.
4:e ,, Frriken Inger Olvebick, Stockholmskontoret.
Gosta Oberg, Fack 28, Dal5:e ,, Skogsarbetare
karlsberg (\X/ikers AB).
6:e ,, Telefonist Marianne Blaha (835L3), EFT,
Bofors.
'7'c
Fru Astrid L6fgren (82725), Skiirmbildsstationen,Bofors.
8 : e , , Herr Rolf Persson (286), Avsdndningen,
\il7edaverken.
O.a
Portvakt Martin STagneg&rd(14814), YaktavdelningenOV, Bofors.
Ingenjdr S. Hultgren (80231), KKF, Bo10:e
fors.
1 1: e
VerktygsfilareP. \Tigren (3851), W 20,
Bofors.
12ie
Reparatdr Nils Hahne (726L), VR 90,
Bofors.
(80011),
BrukstjinstemanEdvin Anderssop
13:e
EPT, Bofots.
1 /4.^
Verktygsh?irdarePontusDahl () 22),MH 24,
Bofors.
15:e
Frdken Anita Nilson (T 1330), Avd. 2O7,
Nohab, Trollhdttan.

Karta 6ver rigfrngen
oeh Sandviken

mellan Backa

I anslutning till artikeln onz Sigrid. EAebielm uisa ai en detalf
ur en gatnrnal ekononisk hana, diir den omshritna hroAen
pfr rdgdngen aid Sand.iingen tydligt synes,

16:e pris Ingen.iiir Sixten Bjerngrer (82824), Orebrokontoret,Orebro.
17:e ,, Filare Rune Fransson( 1)8) , avd. 6l L,
Nohab, Trollhittan.
(50115),
18:e ,, VerktygssvalateHenryAndersson
NVA 90, Nobelkrut.
19:e ,, Ingenjiir Erik Carnedal(T L26o), avd.2o4,
Nohab, Trollhdttan.
2o'.e ,, Kontorist Margot Sviird (82756), Arbetsstudieavd., Tidaholm.
Redaktionskommitt6nlyckdnskaralla pristagareoch
tackar alla dvriga deltagare for visat intresse.
Vi hoppas pi lika stort intressei vir julprist?ivling.

Klippt

och inslint

Stinsen har gett avgingssignal. Th,get glider
sakta fran Centralen.Perrongendr packad med
avskedstagande
vdnner och anforvanter. Bland
dem befinner sig dkta makan till en herre, sont
lutar sig ut genom ett kup6fonster for att om
mojligt hora, vad hans dkta hdlft har att sagai
avskedetsogonblick. Damen ropar:
"Gliim inte skicka budet!"
Herrn formar handen till orat for att kunna
uppfatta men resignerar och ruskar pi. huvudet.
En ekenskis,som uppfattat saken,gor sig tjdnstvillig till tolk for den ropande damen och skriker
till den just forbipasserande
dkta mannen:
"Do, donnan din sdjer: Glom inte siiitte
budet!"
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OttanstSende ebecA, gdllande pd 365 d.agar aa hilsa, lycka och-franzgdng, utstdlld aa',Tbe BanA ol prouidence, IJnlimitet, "Den obegrlinsade f}rcyxens banh" har AB Bot'or: lStt nottdga frdn Calcutta, Vi dnska, au alla afrra liisare ocAsd mfrtte
bli d.elaAtiga i d.enna checks goda innehfrll.

Lfin frin Salon Galin

Med anledning av r oktober

Stroyersdogbok:

Qo

-

Dom difu automatkanonerna,skjuter dom
au ett sAott oln man stoPParin en 25-t)ring i dom?

- Nl
fi.r allt gd ocb kdpa er en a.nnankauaj,
ni serju ilt rort en butelj,

*

*

Verkmistare X. fick en morgon se, att en av
hans arbetare B. hade kopt en basker, som var
likadan som den han sjdlv hade, och han skulle
skdmtamed B. och sade:
"lag set, att B. har kopt en likadan basker
som jag, men jag anvdnder min pi. cykelsadeln."
"Da e rltt, dd d, rdtt. Mossa ska sett diir f<irstlnne d", svaradeB.

Doktorn undersokeren gubbe riktigt noga.
Han lyssnaroch knacku ldnge.Till sist sdger
doktorn:
"Jag kan omojligt stzilla nigon bestdmd
diagnosi dag. Det kanberopi alkohotmissbruk."
Gubbensvararforstiende:
"Dii gdr inte nit, ja kan kommatebaksigen
ndr doktom kdnnersei friskare."
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Redaktionskommitt6er

:

Bo;fons
KARL ANDERSSON, Expeditcir
Representantfor Bj6rkborns Fabriksarbetarefackfcirening

Tidoholmsoerken
CARL SJOGREN, Montijr
for Avd. 163 av Svenska
Metallindustriarbetaref6rbundet
Representant
THORE JOHANSSON, Fcirman
(SAFavd.70)o. Tjlnstemdn(SIFavd.19)
fcirArbetsledare
Representant

GoSTA aNOnEE, Fil. kand.(FRK)
Representantfcir avd. 24 av SvenskaIndustritjinstemanna-Fcirbundet EVALD MOLIN, Korrespondent
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
(Y 20)
RAGNAR LINDAHL, Fcirman
Arbetsledarefcirbund
Representantfcir Avd. 153 och 281 av Sveriges
Wedooerken

(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
GUNNAR AXELSSON, Elektriker
Representantfcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
verkstadsklubb
Representantfcir Sv.Metallindustriarbetarefcirbundets
ARVID VAHLQUIST, Direktor (NT)
fcir AB Boforsledning
Representant
Redakt6r och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

(EP)
Fil. lic., Socialkurator

AB Bofors,Bofors.
adress:Ha'uudkontoret,
Redaktionens
Nohob
JOHN LAR SSON, Huvudskyddsombud
Representantfcir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb

fcir Efterkalkylavdelningen
C ARL B ERG QVIST, F<irestindare
fciretagsklubb
Represenrantfcir Sv. Industritjinstemanna-F<jrbundets
JOHN GAU, Gjutare
gjuteriklubb
Representant
fcjr SvenskaGjutarefcirbundets
GOSTA LIN DH, Chefmetallurg
.\7'.
Dan Bergmansledning
Representantfdr AB
SVERRE NICKLASSON, Fcirman
Representantf<ir SverigesArbetsledarefdrbundsf<iretagsklubb
UVA

BEN GT MOSSBERG, Servicechef
f6r SIF Nohabsfciretagsklubb
Represenrant

c OSTA FREDRIKSS oN, Fcirsdljningschef
Representantfcjr SIF-klubben

OTTO SKILD. Verkmlstare
fcir NohabsArbetsledareklubb
Representant

HARRY O. SANDBERG, Kamrer
fcir UlvsundaVerkstiderAB:s ledning
Representant

UNO TELL, Ingenitir
fcir Nydqvist & Holms AB:s ledning
Representant

BERNHARD STOHR, Svarvare
fcjr UVA:s verkstadsklubb
Representant

ftir hdrdhiint

emballagefolk:

BONOFIB

BoforsNobelkrutsklrl av glasfiberplast
fdr ,,omdjlig" f6rvaringoch
transport- di inget stoppar

-kiirlennr:

BOI|OF|B
O

Liitta

O
O
O

Slagfasta
Fuktbestdndiga
Dimensionsstabila

O

Ei-, vrirme- och kylisolerande, ljudabsorberande
Billiga i bruk

O

--

Aktuella
anaiindningsomrdden

O
O

O
O

Transporttrig f6r brijdfab.
riker. .lidor, kaggar och fet

Fdrgiikta och underhillsfria
L?itta att reng6ra och sterilisera tack vare den sldta
ytan
Kotrosionsfasta
TermohZirdade ddrf6r
driftsZikra inom intervallet
-50"C-+120.C

fdr bryggerier, slakterier,
fiskhallar, mejerier, textilfabriket,
gummifabriker
och mekaniska verkstider.
Ammunitionslidor.
Ackumulatorkdrl. Korrosionsfasta behillare. Sopkfrrl. Kast-

'Ett

exempel tn studerat pd platsen
Continental Baking
.Company, Detroit, Mich., USA:s stdrsta miuk_
D r o d s D a g e n ,s o m t t l t v e r k a r 2 0 0 . 0 0 0 . l i m p o r " W o n d e r B r e a d " p e r
d3g,,.lrLt i irztal
packningsmaskine;na transporterat limpoina
"frin
pa sra
.formade trag ^v RtaJltberplast medelst rullbanor till lastbilar_
nl yilkl fyllts hylla fiir hylla med trigen, som sedan fortsatt
ut
till hi.rdhiint hantering i butikerna.

i.ii

irii

Planera om i glasfiberplast
LAgg.fra,m Era hanteringsproblem fijr vira plasttekniker, som alltmer tnnktar slg pe emballagefrigor. BONOFIB glasfiberarmerade
gsterpla;t,. bilkarossplasten,.teknikens med h2insynIiil uikt starkaste
Konstrul(tlonsmaterlal, kanske kan lijsa Era materialproblem pi transportsidan.
Glasfiberarmerade skivor tillverkas i vir Tidaholmsfabrik och form_
godset i samverkan med AB Malmd Flygindustri, Malmij _
svensk
pionjiir pi kvalificerade glasfiberdetaljbi f,iir flygindustrin.

bara tankar fdr flygplan.
Hopflllbart
returemballage. Verktygs- och reservdels.lidor. Resvlskor. Instrumentvlskor.
Virmeoch kylisolerande behillare.
Torktrig
f6r Ilkemedel,
firgiimnen och kemikalier.

AB BOFORS,NOBETKRUT
BONOPLASTFABRIKEN
Tel. 1323

AB BOFORS
STOCKHOLM
tel. 23 44 80

TIDAHOLM

Telegram: Bonoplast

Fdrsdlining och kundtjiinst:
AB BOFORS
AB BOFORS
GOTEBORG
MALMO
tel. 1761 6O
tel. 382 10

AB N. O. RONNE
SUNDSVALL
t e l . 5 5 85 0
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Jul-Kriss-Kross
med bitar
Hdr kommer en liten variation pi Kriss-Krossen.Som sYnes dr orden sijndertagna och
vissa bitar utplockade och ordnade alfabetiskt. Nu gdller da
alltsi att passa in bitarna i orden och orden i rutmonstret.
Lycka till !
Fiirste pristagaren fLt 35 kr.,
andre 2) kr. och tredje 20 kr.
Dessutom blir det flera triistpris.
Losningarna miste vata inldmnade senast 2O jan. 1956
och inlagda i "vanliga" brwkuvert, inte C 5 eller st6rre.
Vdnd.!
Klipp h;ir.
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vao som goms I sllo...

En tivling specielltfor boforsarna.Det gdlleralltsa att
tala om ua( dess^fotografier tagits. Fotograf C. Tillman
var ute ndr den forsia sniin foll i hostas,men han har
blandat ihop filmerna och behoverlitet hjiilp. Skriv hiir
nedanvad Ni tror att bilderna forestdller.
Tre pris e 2r,20 och 15 kr. utdelasoch ddrutoverkan
det bli en del trostpris.Tdvlingstiden utgir 2O jan. 1956.
Fotografierna forestdller:
1
z

Viind.!
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Lcisningenins:ind av

Namn........
Titel
Anst.-nr

Aud.
!
J

Adress

Adressera
kuvertet

" Vad sont Qi;msi snd"
B-pilens Radaktiort
Nrna^s

BOFOR S

Tt.hsab*,

Kd,tstad 97@;

I
Bilaganr 2 tiil &*'

Tt0ilrilGF0R0EAilSTilttoAlt{0M
B0F0RSK0llCERllEtl

nr 4 11955'

FOREIAGSNIMNDERNA
FRAN

Nr 4 . 1955

tdcka de iikade ritid i fjol. Fdr nimnda tid i ir har tillr?ickliea fcir att
B1.
a. ha brdnsleprivarukostnaderna.
till
uppgitt
silunda totalimporten
Fdretagsnimndenvid Boforsverken 7.518 mkr. mot 6.620 mkr. for mot- serna och skrotpriserna gett i hitjd€n,
kol
holl, undler ordforandeskapav dispo- svarandetid under foregiendeir, me- samtidist som det r&der brist pi
dagen
ftir
man
kunde
den
Vidare
koks.
och
mindagen
6'424
Wiikand'er,
varit
Eaert
exporten
neni
dan siffrorna for
14 november1955,sitt fjirde ordina- mkr. i ir, mot1.876mkr. underde tre inte erhilla nigot skrot som tidigare
trln Danmarkoch England'utan n6drie sammantrddefcir iret'
fcirstakvartalen 1954. Uppgingen pi
taga detta frin bl. a. USA och
gades
fijrdelar
mkr.
ca
importsidanmed 900
inom landet
Konjankturliiget.
sis med ca 300 mkr. P& brlnslen, ca Fortugai Skrotpriserna -150:
kr.
ca
vid
sig
hiller
Per ton,
zis mkr. pi metaller,ca l4o mkr' Pi
Disltonertt IY iikander bercirde till
imPorUSA
frin
priserna
medan
L35
Pi
ca
maskiner och transportmedel,
en btiiian situationeni USA. Hcigkonkr.
ca
360:
ligger
Pi
mkr. p& livsmedelsamt ca 61 mkr' P& terat skiot
land'
i
detta
alltjdmt
iunktuien bestir
ton.
'
civrigavaror. Importen av handelsfir- Der
Stilindustrinhar ytterligarestegratsin
nervarandehijll bolagetpi med
Fijr
uppiret
under
har
digijarn och stil
oroduktion och fcir ndrvarandeframatt bygga'en ny giitugn i Kilstavalssatt till 670.000ton, mot 509.000ton
att tnom en
itilles tjver 100 milj. ton stnl per ir'
och man hoPPades,
verkei
bilir samt ftir bilar och
Fciresiende
Bilproduktionen ir mycket htrg, och
ytterligare
uppfdra
kunna
framtid
ndra
7914'
mkr.
tttot
522
delaitill 149 mkr,
i Kilsta'
o-iettning..t pi bilmarknadenfortfaStilverket
i
Av uppgnngenPi exPortsidanom ca en ljusbigsugn
ndrmaste
rande betydande.Man fortsdtter att
den
inom
kommer,
Vidare
mkr' Pi
vilket 5to ;i;. [ggei drYgt 350
dka investeringarna,ytterligare
-bt.
vilkct mot- framtiden, att skapas forutsdttningar
skoqsindustriprodukterna'
(/o av exPort- fcir en stcirregranattillverkning.
o. hatkt inom byggnadsindustrin'
svaiar niqot rner dn 6O
Frin regeringshill har man dock ftjrcikningen.I civrigt ftireliggeren viss
For Nobelkrurr vidkommandehade
scikt ddrnpa hcigkonjunkturen nigot
och stil och verk- ftirhillandena icke dndratsunder sista
for
uppging
iiirn
senom ati anmanabankernaatt iaktr, medatr cxPorten av halviret. Tillverkningen av civila prostadsprodukte
viss begidnsningi kreditgivlugu
tillbaka.
livsmedel
sitt
dukter gir fijr fullt, medan priserna
"n
ni-trs.n.Likasi har rlntan hdjts nigot,
under alltjiimt ?irod&liga.Fijr de militira kestilproduktionen
totile
Den
och-deni USA mycket betydandeavbe1955 berdknastill ca 2,2 mili. ton, miska produkternar&der alltjiimt god
talningshandelnitstramats.
vilket innebdr en dkning av omkring efterfrigan till hyggligapriser.
c/o i2imf<irt med 1954. Den
Europa.Aven Vdsteuropaprdglasav b
Herr Ragnar Olson framhijll, att
hrigkonjunkturen, och detta glller i stcirstaiikningen faller pi Norrbottens
bolaget vid vissa nyligen f6retagna
Enqland.Inom det kontinen- Tdrnverk,Fagerstaoch Domnarfvet'
svnnerhet
permitteringaroch iiverflyttningar.av
tala Europa f"innastecken,som tyda pi
barmed skulli den hittills st<irstast&loersonalbort kunna blttre samordna
en viss itagnation. Respektive rege- produktionenper ir ha uppnitts,samdessa&tgarder med nyanstdllning- av
rinsar och myndigheterinom de olika iidist to. koniumtionenav stil underoersonal.Silunda hadeden 31 oktober
eur"ooeiskalzindeina ha, ftir att fdr- gitien kraftig stegring.
Boete.r nyanstillts nigra kvinnliga
i
hindia en ytterligareinflationistiskutBofors. N&gon stcirredndring if tl"gt arl:,etare,
medan bolaget den 4 novemveckling, under sistatiden vidtagit &t- om Boforsbel?iggning
och orderinging
permittera
vissa kvinnliga arldt
ber
-MRK.
g?irdermed begrdnsningav kreditgiv- hade icke intrdffat under den gFLngna
Dessasenareborde ha
i
betare
ningen, rlntestegring etc'
hdsten.Man m&stedock rdkna med att kunnat beredasanstdllning i Boisen'
junkturen
forto& ling sikt krigsmaterielkon
mau
Saerige.I Sverigebrottas
Vidare hade enligt uppgift bolaget
att
bli vad
kornmer
farande-med problemen att bibeh&lla iiirrnof,lin.n icke
planer pi att tiverflytta en del arbep& kanoden fulla syiselsittningen och f6r- den varit. En viss orderbrist
iare frln VA 50 till Nobelkrut. Av
spir
vissa
sltta
att
kommer
kanske
ner
ftirutsdttEn
hindra fortsatt inflation.
dessaarbetarehadeflera varit anstillda
ndsta
ning fcir att bemdstradessaproblem i kanonverkstadeni biirjan pi
i bolagetstidnst21 i 30 Lr, varf<irman
i Bermiie vara, att l6ntagarnaoch i dvrigt ir. Ammunitionstillverkningen
icke ijnskade bli fiirflyttad fr&n den
f.tir
alla andrakategorier hilla tillbaka sina get synes emellertid vara tryg-gad
gamla arbetsplatsen.
civila
ansprik pi st?indigtstegradepenning- naeol at franlt Betrdffandedet
Direkttir lVahlsteen framhiill, att
lika
alltjZimt
efterfrLgan
var
stilet,
inkbrnster.Det mi i dettasammanhang
givetvis pi allt sdtt fiirsdkte
bolaget
tilliiggas, att kreditrestriktionernanu stor. Emellertid hade rivarupriserna
permitteringaroch nyanddllbehandla
viss
en
underg&tt
tiden
under den sista
btiriat verka i sin fulla omfattning.
sammanhang.Skulle detta
ett
ningar
i
vissa.
bekyminger
detta
och
stegring,
Utrikeshandelnunderirets tre fcirsta
inte ha skett, vore det befall
nlsot
i
meI, sirskilt med hinsYn till att de
kvartal har llmnat ett underskott pi
funnesvdl nigon sdrskild
men
klagligt,
Iro
icke
idag,
erhillas
L.o94 mkr. mot 744 mkr. fiir samma st&lpriser,som

Bolorsverhen

L

f<irklaring till detta. Det dr riktigt, att hade silunda vdntat
i det ldngstamed till kiinna sin instdilning till f6rslaget.
vissa permitteringar fiiretagits I Unf.
dennapermitteringi hopp om-attkunFrin arbetarhill har Lan tidigaie i
Detta sammanhdngdebl. a. med att na undvika densamma.
fdrsta hand koncentreratsina intiessen
kciparenav de produkter, som tillverpi den aktuella lcinen, medan Den_
kadesi MRK, i&e i tid kunnat ldmna
sioneringsfrigan fitt sti i bakgrunien.
F
or
s
/agsu
er
ks
ant
he
t
e
n.
kompletta tekniska undedaq f<ir tillSedannumeraden kontantalcilen nitt
verkningen. Hzirtill kommer"det stora
DireAtiir lVablsteen rneddelade,ati en jdmfcirelsevis
h6g nivi., har man
antal dndringar av de tekniskaunder- Frirslagskommitt6nvid sitt senaste
sam_ frin arbetarhill visat-ett stcirreintresse
lagen, som gjorts alltsedan tillverk- mantride den 11 november
1955 be- fcir pensioneringsfrigan.
ningen pibcirjades vid denna avdel- handlat 7 olika fd,rslag, varav 4
voro
Statsmakterna"
ha"vidare visat sitt
ning. Detta har i sin tur fdranlett en inldmnade frin Kilstaverken.
1 fri.n intressefcir sakengenomatt tillsdttade
viss inskrdnkning av den planerade varderaPlitverkstaden,Kontrollavdelbida Akessonska
utredningarnaoch de
tillverkningen. Kciparen av^ ndmnda ningen och Hydrauliska
laboratoriet. politiska partierna ha firklarat sis
produkter hade dven, med hinsyn till
5 av fcirslagenansigosvdrdabelcining, positivatill att ildersfcirsrirjningen
f6rl
de svflrigheter,som alltid dro fciienade 1 bordlades till ett kommande
sari- bdttras.
med en ny tillverkning, i avsikt att mantrdde,medan 1 S.tertagits
av f6r_
Det rider silunda i stort settenighet
sdkra.sin
egentillverkningfrirlagtvissa slagsstdllaren.Ett av fcirslagen,som
p3' alla fronter om att pensionsfrigan
bestdllningartill England. Deifc;rut_ kommer att medfciraen viss
lcineinbe- bcirfinna sin lcisning,oci diskussioien
sdttessilunda nya order och fullstdn_ sparingfd'r bolaget,hade
beldnatsefter rcir sig nermast om efter vilka linier
diga tekniska underlag frir att kunna de nya normernamed kr. 170: _.
man skall 93.fram.
hllla tillverkn_ingenigi,ng i planerad Hittills har under &ret inldmnais
28
Fcir dagen finns i fcirsta hand tre
omfattning. Skulle emellertidytterli_ frirslag, ett nigot fdrre antal
dn fcire- olika alternativmed fcirslagi pensionsgaredrcijsmil hdrutinnanuppste,meste giende ir.
fcirsdkringsfrigan,som ?irofriiemil frjr
.1^r
log rd.knamed permiitering eller
denna diskussion.
utlining till andra- avdelninq-ar av
Allmiin pensionsf orsiikrin g.
ytterligare ca 2o man inom MRk.
1. Akessonsfrirslag av FLr1955.
Vad betriiffar civerflyttningen av
Direhtor Nordquiil erinrade inled_ 2. Arbetsgivarefcireningens
fcirslag av
personal frin VA i0 till Nobelkrut.
ningsvisom, att 6an vid ett Fdretagshr 1954.
dgde detta sammanhangmed bolagets nd.rnndssammantrdde
1r 19jl talat om
planer att koncentrera heta tiilvErk- den aljmdnna pensionsfrirsdkringsfri- 3. Ledamotenav den Akessonskaoen_
sionsutredningen,
ombudsm"n Ahl_
ningen av tdndrcir till Nobelkrut. Vigan och dirvid ber6,rtdet av den
ldrsta
bergs,reservationtill pensionsutreddare.behcivdes
de utrymmen,som idag AAessonsAa pensionsatredninge'n irr
ningensfdrslag.
anvdndesfcir vissadelar av uruerksaoi 7910f ramlagdafrirslaget.Dennl fcirsta
teringen,fcir andra indamil.
Alla
dessaalternativha redan varit
utredning hade i sitt fcirslag kommit
fdremil frir en hel del skriverieri tidjdr BengtStr6mbergfram- fram till en ur teknisk synpJnkt i och
. ..O.ueringen
av pen- ningarna, varfdr det torde vara tillhdll, att konstruktion av nya t"2indrcir fcir sig genial uppl2iggning
-Det-kan
redan r?ickligt att hdr berdra de vdsentlisaste
medfrirde att den mekaniskamonte_ sionsfcirsdkringsfrigan.
hir
ndmnas,
att
en del av detta frirslass punkternai de olika f6rslaqen.
ringen, som nu utfijres i VA 50, ml.ste
Ddrvid skall frirst med ntgra ord
ftirtjdnster
icke
Sterfinnas
i det senast"e,
ske i samban_d
med sprlngimnesapte_
bercirasd,enkritih, som pi sin lid fren
ringen. Det har undei dJana fOrlat_ av den atzdra AAessonskapensiontulnyligen f nmlagda frirslagei olika hill riktades emot der forsta
landen ansetts riktigast att f6rld.gga re.dni-ngen
Ahessonska
till
allmln
pensionsft)rslkring.
fdrilaget.
nela monteringenav tdndrcirtill No_
Sedandet fdrsta Akessonskafiirslabelkrut. Av de 33 anstdllda inom
Ar bet sgiuarebi drag et.
VA 50 vore fdr ndrvarande15 kvinn- get framlagts, finns en hel del att anDet arbetsgivarebidrag,
Iiga och 18 manligaarbetare.Av dessa ,1&"1- iffitga om dndrad uppfattning
som skulle
skulleenligt planerna8-10 kvinnlisa pl olika hill i pensionsfii,rlakringsl utgi fcir pensionsfdrsdkiingen,skulle
icke komma endast fdretagensanstdll6-..rnliga arbetareciverflytt-as rragan.
9:lr_2 .
till Nobelkrut.
Arbetsgivarnaha tidigare varit in- da, utan jiimv?il andra kat"eqoriersom
stiillda pi att pensionsfcirsd.kringsfrl-bcinder,hanFerkare,andra"ndringsutPh f dga av hercRagnarOlson francivarem. fl. tillgodo. Arbetsgivaiebi_
gan
fcir arbetarnabordelcjsasviaiolkholl direAttir ly/ablieen, att anorddraget ansigs emellertid bcirakommr
ningarna i MRK d.ro si speciella. att pensioneringen.Trots detta har man endastde bidragslimnande
fciretagens
fortsatt med sina s. k. trotjdnarpendet icke vore litt att utnyttja desamma
anstdlldatill del.
sioner,
vilka
f6r
civriqt
fcirbdtirats
fcir tillverkni ng ^u ^nnit d.n f6rutsett
-Arbetsgivareunder de senasteiren.
srag.
InAomtten.
fcireningenhar t. o. m. gitt diirhTn,ati
*
All inkomst skulle enligt fdrslaget
man fcir nl.gra 3,r sedan tillsatte en
P. S. Det skulle antecknas,att efter kommittdmed uppdrag
Det ansigs
att utredapen- vara pensionsfcirsdkrad.
Fciretagsndmndens
sammantrddekun- sionsfcjrsdkringsfriganfcir arbetarna. icke riktigt, att inkomster av kapita*I,
nat konstateras,att bolaget frjrst den Denna kommitt6 har
vilka normalt utginge ofcirdndiade,
fciresiende ir
3 novemberfunnit det eiforderlietatt framlagt ett betdnkandemed fc;rslac oberoende av pensionering,skulle
varslaom permitteringav n5.gra
kvinn- till kisning av pensioneringsfrigan.medrdknasi den pensionsf"d,rsikrade
Iiga arbetare i MRK:. Den ifrisava- och Arbetsgivareicireningensstyielse lnkomsten.
rande kvinnliga personaleni Bdisen har ocksi i princip
anslutit sig till
hade nyanstdlltsden 31 oktober,vid kommitt6nsfcirslag.'Frir
dvrigt kunde Pensionfilclem.
vilken tidpunkt man dnnu icke kunde nlmnas, att detta
betdnkanderedan
Pensionsildernhadefdreslagitsolika
avg6n, om det skulle bli ncidvdndiet fciregi.endeir remitterats
till LO ftjr
f<ir mdn och kvinnor. Det aniigs rikmed nigon permitteringi MRK. M;
yttrande,men att LO hittills icke eivit tigare, att gemensam
pensionlilder
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'1I
giillde fiir mdn och kvinnor, liksom
att pensionsildern vore rddig i stiillet
fdr sisom i fdrslaget fast.
Fondbildning.
Fiirslaget skulle leda till en alltfiir
stor fondbildning, trots att fdrsdkringen grundadespi fcirdelningsprincipen, vilken senare innebar, att de
inTlytande &rliga avgifterna skulle
tlcka de liipande pensionskostnaderna.
F 6rsi)kringens omfattning.
Alla inkomsttagareskulle enligt fiirslaget omfattas av fiirsdkringen, men
m&nga ansig det riktigare att leta de
grupper, som redan hade ordnad pension, sti utanfiir fcirsdkringen.
Efter all den kritik, som kom att
riktas emot det Akessonskafdrslaget
av hr 195O,besl6t regeringen att lita
verkstllla en ny statlig utredning och
fiir iindam&let tillsattes i december
t95I den and'raAkessonskapensiontutredningen, som fcir sitt uppdrag erhdll bl. a. f?)ljande direAtiu.
Fdrsikringen borde omfatta alla inkomsttagare, men utredningen borde
Iven understika,om ej vissa gruPPer
med redan ordnad pension kunde f&
stt utanfdr fd,rsikringen. Skulle det
icke anses l?impligt att ldmna nlgta
grupper utanfiir f6rsdkringen, hade
peniionsutredningen att fcirsiika ltisa
Tfitgrn om en samordning med redan existerande tjinstepensionsanordningar.
Arbetsgivarebidragetf drutsattesoavkortat skola g& till de bidragsldmnande
fdretagensanstillda.
Pensions&ldern borde om miijligt
giiras rdrlig.
Efter fyta irs verksamhet har Pensionsutredningenhelt nyligen f rumlagt
sitt fiirslag till allm?in pensionsfdrslkring. Samtligaledamijterav pensionsutredningen utom tvi ha till utredningens fiirslag gjort vissareservationer
eller avgivit sirskilda yttranden.
*
Det nya Aketsonska fdrslaget inne'
hSller faliande buaudpunhter:
Fiirsdkringen omf attar3ld ersp ent i on,
inaalidpention och familjepension.
Pensionenskall st&i visst fiirhillande till den fiirsdkrades inkomst under
dennes aktiva tid, och pensionsunderlaget skall utgdra max. kr. 30.000:inkomst.
Fiirsdkringen skall vara allmiin och
sllunda omfatta alla kategorier anstdllda, vare sig dessa redan ha sin
pension ordnad eller icke, liksom

sjiilvstiindiga fiiretagare och kapitalinkomsttagare.
Fdrsikringen skall grundas pt' pre'
rnier att erliggas i visst fijrhtllande till
den fdrsikrades inkomst.
Premier till pensionsfdrsd.kringen
skolabetalasfr. o.m. det lr vederbdrande f<irsdkradf.yller 17 ir t. o. m. det lr
di han f.yller 64 ir. Premiernautgdras
av tvi typer, ldnepremier och egenpremier, dirvid ldnepremien skall utgl
fiir ldneinkomst och egenpremienfijr
inkomst av anrlt slag. L<inepremien
betalasav arbetsgivaren,med ritt f6r
denne att av arbetstagarenutf& h2ilften
av premiens belopp. Vid varje avlciningstillfiille innehilles silunda motsvarande belopp. L6nepremien edigges i likhet med skatten vid killan,
medan egenpremien,som utg&r efter
deklarationen,fiirst senare.
Fdr att bestdmma hur stor del av
inkomsten,som skall ediggas i premie,
fastst[lles varje Lr en ultagningsAaot,
Hiirvid inkluderas arbetsgivarebidraget
i l<ineinkomsten. Vid berdkning av
lcinepremie tilliimpar man silunda i
stiillet fiir uttagningskvoten en s. k.
liinekvot, vilken senaredr nigot htigre
dn uttagningskvoten.
Den fdrsdkrade tillgodorliknas s. k.
premiepohng fiir edagda premier pl
si sitt, att antalet premiepoing fijr ett
&r iir lika med ftirhillandet mellan
den fiirsikrades inkomst och medelinkomsten fiir befolkningen i &ldrarna
L7-64 Lr. Yarje premiepoing berittigar sedantill ett pensionsbelopp,som
utgiir viss del av medelinkomstentvi
&r fdre det flr, under vilket pensionen
utg&r. Pi si sdtt kommer pensionen
att, med viss fdrskjutning i tiden, f6lja
utvecklingen i de aktivas inkomststandard. Detta inneblr, att hlnsyn
kommer att tagas savel till penningvdrdesfdr[ndringar som till standardfdrbittringar.
Penionsildern, som satts till 67 ir
f<ir slvil man som kvinna, Zirsamtidigt
riirlig. Den fijrslkrade har s&lunda
mdjlighet att fortsltta sitt arbete till
72 Ftrs1ider. Genom att vd:ntamed att
uttaga pensionen, ftr den fdrslkrade
pensionsbeloppethitjt med 1 /6 fdr
varje minad, varmed uppskov dgt rum,
intill dess vederbdrande fyller 72 fu.
Den fulla frlderspensionenkommer
att vid ofiirindrad inkomststandardfiir
den aktiva befolkningen utgdra 36 /o
av den genomsnittliga inkomsten under vederbiirandesaktiva tid.
lnoalid.pensionutgtu till ftirsdkrad,
som f6rlorat minst hdlften av sin arbetsf<irmiga. F<ir invalidpension, som
vid invaliditetsgradentoo %'d.r 25 /o
hiigre dn motsvarande ilderspension,

har med hinsyn till sjukfiirsnkringen
fdreslagits en karenstid p& w& &r, vilket innebir, att invalidpensionenskall
utg& fdrst sedan invaliditeten varat
minst tv& ir.
Familiepentioz slutligen utgir i
vissa fall efter f<irs[krad, som avlidit,
till 2inkaoch barn.
<irs[kringen
Den allminna pensionsf
skall sortera under Pensionsstyrelsen,
medan de nuvarande pensionsniimnderna skola utgii'ra de lokala organen
fdr fdrsikringen.
Debitering och uppbi)rd'au premier
skall handhavasav sammaorgan, som
fdr ndrvarande svarar fiir debitering
och uppbiird av skatt.
Under 6uerg2ngstiden utglt till
pensiondrernapensionen med stdrre
belopp [n som svararmot antaletfijrvdrvade polng. Den fiirsdkrade tillgodordknas silunda f'or varje Lr 3
g&nger s& minga poing som det av
honom fiirvdrvade antalet. Di hela
dt 48 fu (17premiebetalningstiden
64 &rs ilder) fijrutsdttes fiir full pension en iterstiende premiebetalningstid av 16 ir. De Personer,som vid
tidpunkten fdr inforande av allmdn
pensionsfiirsdkring ha kortare tid ?in
16 6r kvar till pensionsildern,erhllla
en efter vissareglerreduceradpension.
De sammanlagdapensionernaunder
de fijrsta fd,rsdkringsiren komma att
uppgn til jimfiirelsevis smi belopp,
och pensionsutredningenhar tdnkt sig,
att under dvergingstiden nigot h6gre
premier, ln som [r erfordedigt fqf
pensionskostnadernastdckande, skall
ott"gut. Pi detta satt skulle manbygga
upp en fond och lita avkastningenav
denna fond utnyttjas fdr slnkning av
uttagningskvoten, dl en g&ng lingre
fram i tiden ildersfdrdelningen inom
befolkningen blir mera ogynnsam.
U ttagningtkuoten vid fdrsdkringens
ikrafttrddande - enligt utredningen
den 1 januari L9r8 - har fdreslagits
till 2,t /o tdt att dlrefter hiijas med
O,5 /o vartannat ir. Uttagningskvoten
beriknas ir 1980 bli lika med 8 /o
och vlntas d& fdrhillandena stabiliserats uppg& tlIl ro iL Lr %.
Fonden berdknas vid en irlig iikning av medelinkomstenmed 3 /o Lr
1!80 utgiira ca 18 miljarder kronor.
Det rijr sig hZir om ett mycket stort
belopp, om man betdnker, att de sammanlagda medlen, som idag fijrvaltas
av SPP (2,7), affdtsbankerna(10),
sparbankerna (9), postsparbankerna
(l), ut(a) octrlivfiirs?ikringsbolagen
gOra tillhopa ca 3o mlljader kronor.
Fdr fondmedlens placering skulle enligt fcirslagetgdlla sammabestimmelser som fijr livfiirslkringsbolagens

medel, vilket innebdr, att medlen till
civervdgandedel skulle komma att placerasi statsobligationer.

dessaavgifter icke rdckatill, skall staten bestridaresterandekostnader.
I och med att folkpensionenlades
som en grundpensioni botten skulle
envar ha miijlighet att bygga pi med
f rivilhga pensioner, antingen detta
sker i SPP eller andra Densionsinrittningar. Fcir arbetarnai del skulle
en pensionsanordningenligt det av
Arbetsgivarefrireningenf nmlagda f orslaget kunna tdnkas vara en ldmplig
vig fcir ordnandetav pibyggnaden.

antytts,lisa stcirredelen av dessamedel p& ett sidant sitt, att ndrinqslivet
cndasti mycketringa del torde kunna
pirdkna att fi disponeradesamma.
Ombudtman Ablberg: siirskilda
Vid fondering av medlen hos fcjreyttrande.
tagen,torde man fi rdkna med att ffin
Tjinstemannarepresentanten
arbetarhill skulle krdvasen saranti fcir
i pen,
att pensionerna
sionsutredningen, ombudsman Ahlicke hdrigenomdventyras.Fcir att skapaerforderligagaranberg, har fcir sin del avgivit ett sdrskilt
yttrande med alternativt fiirslag till
tier hirutinnan irrsesenligt Ar6-etsgivarefcireningensfrirslag att fciretagen
lcisningav pensionsf
rigan.
bilda en ideell fdrenine, utbyggd efter
Ahlberg har ansett, att man icke
f cirsdkringstekniska
grunder.
borde genomfd,raden planeradeallAr betsgirar efdreningent f dr:lag.
Mellan SAF och LO skulle traffas
mdnna pensionsfcirsd.kringen.
utan i
Icke mindre an 93 % av tjdnstemdn- en sdrskild civerenskommelse
stillet verkstdlla d,nskvdrdareformer
med alli Arbetsgivare- md"nnaregler fdr arbetarpensionering,
genom en utbyggnadav folkpensione- nen i medlemsfciretagen
f<ireningenhar sin pensionsfrigaldst. varefter det skulle civerldmnasEt resringenoch sjukfcirsdkringen.
Vidare
har 2/z av irbetarna hoi med- pektive frirbund i <imsesidor att anAhlberg har dirvid bl. a. pekat pi
lemsfciretagen
pensionsf6rm&ner^y tagaen si.dan<iverenskommelse
sisom
de komplikationer, som genom den
f6reslagnapensionsfcirsikringen
skulle ena eller andra slaget. Fcir arbetarna ett kollektiuaatal mellan arbetsgivare
uppstafcir tjdnstemdnnen,
och i dvrigt bygger pensionenpi trotjlnartanken, och arbetstagare.Pensionensslorlek
svirighetenatt samordnaden allmdnna och det fordras ddrvid ett visst mini- skulle sedermerap3.samma sdtt som
pensionsfcirsdkringen
rned nu befint- miantalanstdllningsir,20 i.2i fu, f'or frir lciner inom ramen fcir kollektivav,
liga, pensionsfdrsdkringsanordningar.att bli berittigad till pension.Pensio- talet bestdmmasfcirhandlingsvdgen.
I SAF:s fd,rslaghar vidare fdrutFcir tjdnstemdnnenskulle pensionen nen varierar pi olika h&ll, men synes
silunda komma att bli idmfcirelsevis fdr ndrvarandevid de stcirrefciretagen satts, att man skulle kunna taga upp
mindre i fcirhlllandetill tidnstemln- i regel utgciraper 3.r kr. 600:- f.;, fdrhandlingar om pensionsftirh2lliinens slutkin dn vad fallet dr fcir arbe- ogift och kr. 900: - frir gift arbetare. dena aven fcir tidigare anstillda, som
Man skulle naturlistviskunna tlnka redan voro pentionerade.
taren. En tjlnsteman bcirjar ndmligen
sig
att lita all pension utgi i form av
Rett till full pensionerhilles av men
normalt efter avslutadutbildnine sitt
folkpension.Emellertid bekostasfolkefter40 Lrs ochav kvinnor eftet 30 ilrs
fcilvd.rvsarbete
vid 25 irs &lder,rrldan
motsvarandeSlder fdr en arbetaredr penslonentill stcirstadelen av skatte- aniliillning, och pensionsildern har fcir
L7 lLr. Tj'anstemannen
tappar silunda medel, och det skulle knappast vara mdnnensattstill 67 ochfdr kvinnor till
ett antal ir vid pensionspodngber2ik-riktigt att lita de fdretag, som betala 63 frr. Fr. o. m. 25 irs ilder fcir mdn
ningen. Vad betrdffar ffi,gan om sam- de stiirsta skatterna, via skattsedeln och 30 irs ilder fcir kvinnor bciriar
dn pensionsrdttenintjdnas. Det fcirutsdtordningen av de olika fiirsdkringarna bid,ra,gatill pensionering av andra
de egna anstillda. Pensionen 'd.rnd.r- tes, att anttiillningen skall ha civerstigit
skulle giilla en samordning av icke inkomstprdvad folkpension med dess mastatt j2imstiillamed uppskjutenlcin, tre frr fi)r foruiiru aa pensionsriitt.IJndyrtidstill?igg och riksdagsbeslutade och dlrfdr synesdet vara riktigt att der fortsatt anst2illning i fciretaget
standardhdj
ningar,inkomstprrivade
bo- densammautgrir en direkt omkostnad rdknas arbetarentillgodo pensionsrdtt
stadstilligg, pensionenfr8n den all- fiir fdretaget. Det fcirutsiftes emeller- rivenlcir dennakarenstidpi si sdtt.att
mdnnapensionsftirsdkringen
samtpen- tid, att folkpensionen skall utgiira en arbetarenunder tre ar eftel karenstiden
sionen frin SPP, annat fd,rsdkrinqs- grundpl&t samt att arbettgiuarepensio- intjdnar en "dubbel" pensionsrdtt.Sex
nen till arbetarnaldgget ouanpL folkirs anstdllning medfdr silunda penfciretag,stiftelse eller direkt frlrn itpentionen.
sionsrdttfcir sex ir.
betsgivaren.
Det vdsentligastefdr arbetarnamiste
PensionsfcirmS.nerna
skola utsi utEn utbyggnadav folkpensioneringen
vara, att pensionenblir oantastbar,och civer frirminerna enligt iolkpeniioneoch sjukfd,rsdkringenskulle underlitta
samordningenoch frirenkla administ- si ir fallet i Arbetsgivarefdreningens ringslagen och utom Lld.erspensiontrtrationen.Bl. a. skulle man undvika en f6rslag. En arbetareskall silunda un- gir till fdrmS.nicjr de ansidlldadven
stor och kostsam apparat,som erford- der sin aktiva tid kunna flytta frin ett inulid - och iinkepension.
ftiretag till ett annat och iindi bibeAv historiskaskdl och med hdnsyn
ras f<ir pensionsfdrsdkringen
enligt det
h8.llard.ttenatt frin friretaset utfi viss till att de fdr pensionsdndamilen
Akessonskafdrslaget.
avpensionvid pensionsfallet.
satta medlen komma att stanna inom
Ahlbergs fcirslaginnebdr bl. a. f<il.
I valet mellan fcirdelningsprincipenftiretagen, har det ansettsnaturligt, att
lande:
och fonderingssystemet
har Arbet.sgi- ho$naderna for pensioneringeri helt
Sjukfcirsiikringen utvidgas till att
varefdreningenstannatfrir det senaie. stannap2 arbetsgiuaren.Frir varje ir
j?imv?il
ornfatta
invalidpensioneringen.Fcirdelningsprincipen
torde inte kunna skall man rdknafram de totala premieDen ej inkomstpriivadeilderspen- genomfdras med
mindre fcjrsdkrinqen kostnadernafcir under iret inilrinade
sionen hti.iesundan fiir undan, allt- ir obligatorisk.Di
det gallet fonde- Srspensionsrdtter,
och ddrefter belastas
eftersom det samhdllsekonomiskald- ring au pentionsmedlen
d.r det emeller- medlemsf<iretaeen
i SAF meden skuld
get medgiver.
tid av strirsta vikt fcir fciretagen, att t i I I d,en id eeIla- orenin gen, motsvaranf
Den inkomstprd,vadeilderspensio- dessamedel stannainom fcjretaqen
f6,r de premiesumman,
ddrvid skuldenalltnen minskas, allteftersom den icke att komma till biisia anvdndniig
och si tills vidare skall kvarstS.i fciretasen
behovspriivadeilderspensionenhcijes. ges stdrsiamrijliga rdntabilitet.Skulle
och fdrdntas
Finansieringenskall ske genom en pensionsrnedlen
fonderas pi sitt den
I ett par hlnseendenha dock fcirefcirhdjning av folkpensionsavgiften Akessonskapensionsutredningen
fcire- slagits ui t t a mod.if ikati oner.
och sjukfcirsdkringsavgiften.Skulle slagit, skulle detta,som redan tidigare
Samtligafiiretag skola silunda inbe-
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medel, som nu ifrigasattes f<ir pentala premien fiir upp till tre pensions^- LO. Fcireningenskall st&under tillsyn
erfordradesi vedersionsfcirsdkringen,
Forsdkringsinspektionen.
av
f6rvdrvande arbetare att avrdknas i
som
De
investeringar,
rtjrelse.
btirandes
skulden. Hirigenom skulle fdretag
*
ju ocks& sklnka de
skulle
gjordes,
med hdgst tre arbetareicke komma att
nemnda yrkesuttivarnaen viss trygghet
ha nigon pensionsskuld.Medlemsfiire- Allmdnna tynpunkter.
'oi ilderdomen.
inbetala
frivilligt
tag d.ga hirutdver
I or.rr"n har iterfunnits en hel del
Den allminna pensionsfdrsdkringen
premier fcir sammanlagf.LO atbeta\e.
till den aktuella penkommentarer
betydelse
stdrsta
alha
av
fritga
tu
en
F6retag, som i viss utstrdckningminska
helt sionsfdrsikringen och hdr mi citeras
sin sysselsdttningsgrad,ha vidare att fcir landets ekonomiska liv
tvenne uttalanden i AT och Metallekodet
p&
visst den stdrstauppgiirelse
till SAF inbetala en del av sin skuld i
arbetaren:
fdrenigonsin
som
nomiska
Planet,
proportion till den minskadesysselsittstora
denna
Infdr
land.
virt
i
kommit
annlgon
av
f6retag,
som
AT
n;ngen. De
fJ,ga dro dessbdttrealla parter eniga
ledning ligga ned sin rdrelse eller
"LO:s val mellan ikessonsYstemet
eljest uttrida ur pensionssystemet,om, att man miste grundligt studera och SAF-systemetblir nog inte sl ldtt,
skulle vara skyldiga att inbetala hela och ventilera problemstdllningarna, som man -ph,
pi en del hell tenkt sig, bl. a.
innan man gfu att taga stZillning till
sin skuld till fcireningen.
att SAF tydligt visat sig
beroende
utformningenav pensionsden
slutliga
motparten resoneraom
med
att
beredd
Fdreningen har att av tillg?ingliga
fiirsdkringen.
punkterna i sitt fiirslag"'
de
svagaste
medel utbetala aktuella pensioner,och
Det Akessonskafiirslaget till allmiin
till den del fiireningens medel inte
pensionsfdrsdkring, som enligt vad Metallarbetaren
att till
rdckatill, ha medlemsfdretagen
"En allmdn tjdnstePensionering,
bvan antytts tekniskt sett m&steanses
fdreningen inbetala medel i proportion
vara skickligt komponerat,har emeller- som skall giira skdl fdr namnet, miste
till deras kvarvarandepensioneringstid redan p& olika hill miitts av vissa emellertidomfatta alla grupper i samskuld.
invindningar.
h?illet.Om nu fdrutslttningarna-fiir en
Slutligen kan i denna fr&ga ndmnas,
Redan idag tar det allmdnna hand sidan utveckling vdsentligt reduceras
att ett visst tilld.gg till premien, berdk- om ca 30 Vo av btuttonationalproduk- qenomredanpensionsftirsdkrade
grupnad till 0,2 yo I fiiretagetspensione- ten, och ett genomfdrandeav Akesson- 6ers absoluti motstind, si iterstlr
ringsskuld, skall vid behov inbetalas ska fcirslagetskulle inneblra, att staten ifitgan om icke anstrdngningarnamiste
till fdreningen fdr tdckande av even- i en ndra framtid komme att fdrfoga koncentretas pi en arbetarpensione^tuella fijrluster i de f6retag, som av civer ytterligare ca 10 /o. Statens in- ring, och dZirmedkommer vi in Pl
nlgon anledningicke ha mdjlighet att flytande vidgas hdrigenompi bekost- frilan om lagstiftning eller fcirhandinfria sina pensionsitaganden.
nid uu den enskilde medborgarens ling. li denna punkt stir diskussionen
kommer
<ippen.Fackfcireningsrdrelsen
Det mi tillZiggas,att enligt de be- fdrfoganderdtt 6ver tillglngarna.
rdkningar, som gjorts, irspremierna
Vissa kategorier, sisom jordbrukare sikerlieenatt under den ndrmastetiden
hnla Jiskussionenvid liv och gdra de
om kr. 1.000:fdr ett pensionsbelopp
och hantverkare,ha invdnt, att man i
skulle utgtirakr. 160:-.
allmlnhet icke skulle varu betid'nt av avvigningar, som ero ncidvdndigafcir
r.llittitk behandlingav hela frigeDet ovan ndmnda centrala organet den fiireslagna pensionsfiirslkringen' .n
if:J,gakomplexet."
fiirslaget
f<ir fcirsdkringssystemet,den id'eella De medel, som enligt
Frtn TCO:s sida hdvdarman, att de
varande grupPer skulle inbetala fcir
fdreningen, har att utfijra alla erfor- pensioneringidndamil,kunde silunda vilkas fijrsiikring redan [r ordnad,
derliga registreringaroch berdkningar,
m&ste undantagas frin den allminna
men kan diirfiimte utnyttjas som ett iak.rt komila till bdttre anvdndning
iirsdkringen.
miijlighade
vederbdrande
att
senom
'oensionsf
sirskilt utrednings-och expertorgani
en sammanfatf<ired-rogs
Slutligen
inveseller
lin
sina
p&
avbetala
het
att
fcjrutpensioneringsfrigor. Det har
det statliga
mellan
tande
komme,
i?imfiirelse
iatts, att i styrelsen,vars majoritet skall tera i sin verksamhet.Hiirtill
pensionsfdrslagetoch SAF :s kommittEkategorier
frir
dessa
marginalen
att
best& av arbetsgivarerePresentanter,
normalt nog inte vore stcirredn att de idrslag enligt fdljande:
j?imviil skall beredasrepresentationf6r

Ak ett ont ka k ornmittirt

SAF-rlJlenzet

1. Omfattar i princip alla och dr obligatoriskt.Utanfijr
stir personeiutarbeskattningsbarinkornst,bl. a' husmddiar och personer, som blivit arbetsof6rmiigna
ftire 17 irs &lder.

i
Ej obtigatoriskt.Ornfattningenberor-p& bestdrnn-relser
kollekti,avtal och sekundirt pi frivillig anslutning fr&n
sida.
arbetsgivarnas

2. Finansieringsker helt avgiftsvdgen.Fila flrctagate
sva:ra sidlia fiir avgiften. Arbetstagarnasavgifter
betalas fil hatft..t av arbetsgivarnaoch till hZilften
av dem sidlva.

Arbetsgivarnasvararhelt fcir kostnaden.

3. Avgiften stigandefrln 2,5 Procentav pensionsgivande inkomst med 0,5 procent vartannat &r. Slutpremie
ca 10 procent, under vissa realistiskafrjrhillanden
t. o. m. tiver L1 Procent.

Beror av pensionsnivinsh<ijd och kan alltsl tas i beaktande vid avtalsuppgdrelserna.

men modifierat ge4. I princip ett f<i'rdelningssystem
Fonden skall huvudn&n en^vissfonduppbyggnad.
-ftjrsnkringsbolags
fonder'
sakligen placerassbm

Fonden skall huvudsakligendisponeras
Fonderingssystem.
f<iretag,d. v. s. investerasi ndringsav pensionsgivande
Iivet.

1. Fondenberdknastill t3-18

miliarder.

Fondensstodek beror av pensionsnivin.Fcirvarje 100 kr.
pension nir fonden 732 kr. per manlig och 46g kr. per
kvinnlig arbetare.

6 . Intjiinad pensionsritt dr oantastbar.

Intjiinad pensionsrdttIr oantastbar.

7 . Pensionfcirvd.rvas
mellan 17 och 64 fu, d. v. s. under 48 ir. (Om inkomst erhilles under blott en del
av denna tid blir pensionen i motsvarande grad

Pensionsritt fdrvdrvas av mdn under en 4z-irsperiod
mellan 25 och67 fu ochav kvinnor under en 33-irs-oeriod
mellan 30 och 63 Lr. For full pension krd.vsfcir nren qo
och fd,r kvinnor 30 irs intjdnandetid.

tagfe.)

8 . Karenstid finnes ei.

Pensionbcirjar intjiinas efter tre irs anstdllninghos samma arbetsgivateav mdn efter fyllda 25 och iv kvinnor
efter fyllda 30 fu.I slsongfackitbytes anstdllnings&r
mot
sasong,vars ldngd bestdmmesi kollektivavtal.

9 . Pensionsnivin d,r36 procentav genomsnittsinkomsten
mellan 17 och 64 8rr. AII beskaftningsbarinkomst
(alltsi dven inkomst av kapital) medreknas.Hdgsta
pensionsgrundandeinkomst dr 30.000 kronor. F6r
personer som sent fowd.war inkomst eller har cn
brant inkomstutvecklingmed inkomsterciver30.000
kronor blir pensionsnivinvdsentligtl2igred,:n36 ptocent av deras inkomst under det iktiva skeiets
senaredel.

Nivin blir beroendeav bestdmmelseri kollektivavtal eller
annan dverenskommelse
samt den tid, pensionsrdttfcir_
vdrvas.

1 0 . Pensionendr standardbest?indig
och fciljer de aktivas
inkomstutveckling.

Pensionendr nominellt bestdmd och dr fdljaktligen ej
automatisktstandardbestdndig.

1 1 . Pensionend.rgaranteradav staten.

Pensionen garanteradav en frjrsdkringsinrdttning.

1 2 . Pensionsildern rdrlig mellan 67 och 72 FLrf& bhde
p1" o:I kvinnor. Ju llngre uttaget uppskjutes,ju
hdgre blir pensionen.

Pensionsilder67 Zr fijr mdn och 63 FLr
til kvinnor. Rcirlig
pensions&lder
kan ldtt inarbetasi systemet.

1 3 . Pensionsfcinn5.nerna
Ir ilderspension,invalidpension
och familjepension.

PensionsfdrmS,nerna
d.r&lderspension,
invalidpensionoch
dnkepension.Gift man erhillir 5o /a hogre pension In
ogift man.

r 4 . Mycket fiirdelaktiga iivergingsbestdmmelserslrskilt
fcir nu medelildersinkomsttagare.

Ingenfi)r Vamttad. meddelade, att
man inom SIF kommer att anordna
cirklar ftir nd.rmaresfudium av fcireliggande pensionsfdrsikringsf6rslag.
PFLfthgor av ingenfdr Vanutad fi5rklaradedirehtiir Nodquist, att ett antagande av det Ahlbergska fti.rslaget
sannolikt skulle medfd,ra mindre arbetsbd'rdadn fdr nirvarande fd,r pensionsndmnderna,medan ddremot ett
genomfdrande av det Akessonskafijrslaget skulle medfd,ra ett vdsentligt
stiirre personalbehov inom desia
nimnder.
- Pi en yttedigare frFLgaav ingenjiir
Vamstad,om i vilken grad ett genomfcirandeav det Akessonikapensionsf<irsdkringsfiirslaget kunde t-inkas lventyra ett allmdnt sparande, framhijll
direktdr Nordqvist, att ett visst sparande sker under den tid man byggir upp
den allmdnna fonden, men att man
har anledning misstdnka, att efter
denna tidpunkt sparandetkommer att
mlnska.
Herr Ragnar Olson fijrklarade, att
man pi arbetarhill givetvis mycket

6

Mrijlighet till cjverkompensationfrir medelilders och
dldre arbetstagare.

uppskattade den instdllning, som allrndnttycktesr8.daifr8,ga
om tillskapande av pensionfdr ar6'erarna.
Seftetfdr fixerande av pensionernas
storlek i SAF:s fdrslas kunde komma
att- leda till hdgst olifa pensioner pi
olika htll, allt beroendepe det resultat, som uppniddes vid fdrhandlingarna mellan vederbdrandesfackfcirbund
och arbetsgivarparten.
Vad betriffar sparandetskulle sannolikt detta inte komma att piverkas
av ett inf<irandeav en allmdn pensionsfdrsIkrine.
-*
Export aa ciuila stdlprodukter.

civila verkstadsprodukter.
Av dessa55
miljoner kronor stannar stcirre delen
inom landet, och endast nigot mellan
10-15 /o elter6 ) 8 milioier kronor
har hittills levereratsutanfdr landets
grdnser.
Ifriga om exporten skiljes organisatoriskt pl export inom Skandinavien
och utom Skandinavien,och denna har
de senare 8.ren ganska lika fiirdelats
mellan de skandinaviskal2indernaoch
de utomskandinaviskalinderna, kanske
m<ijligen med nigon dvervikt pl de
utomskandinaviskaldnderna. Dje tre
nordiska ldnderna, Danmark, Finland
och Norge, som ha h?ilften av exporten, ha silunda lindermdssigt hittills
varit vira stdrsta utomsvenskaavnd,mare av stil.

,Ingenj1r Kniis lamnade en redogiirelse fdr bolagets export av stil sJmt
manufakturddrav,siiom sparskdr,[rdsar, fdrdiga maskiner o. dyl.
Ser man statistiskt pi den civila Shandinaaiskexport.
stilfcirsiiljningen de senaste&ren, kan
Danmark.
Det torde ej rlda
man konstatera,att omsittninqen rcirt nigon tvekan om, att Danmark ir den
sig om ca 55 miljoner kronor. FOrd.lut utomsvenskamarknad, der vi hittills
pi produkter d.r hdrav ca 25 /o stilng- haft den stdrsta omsdttningen,1,5stel, 1t /o sthlgjutgods,30 /o smide, 2,5 milj. kr. per &r. Vi dro dir repre20 /o bilprodukter och IO /o diverse senteradeutav en fitma, A/S
Jernkon-

pilitlie kundkretsoch god omsdttning' och Drammens Jernstoberi,och med
toret, som visserligen huvudsakligen
ha
i framtiden behcivade norrminnens nationellainstlllning
svsslarmed handelsjdrn,pl&t o. dyl'' hl"tun"d torde
sidana
p&
gdllande
oss
giira
att
sv&rt
vi
Bofors tillverkar, och
-.r, uo^ fiir sin verksamhetbehtiver orodukter, som
att den finska han- produkter,dat d" ha en egentillverkhort,
nyligen
vi
ii
Denkomplement'
som
ha kvalitetsst&l
nlng.
ha vi
liberalisering,
en
mot
deh
sAr
na firma har god kdnnedom om kvalioptimism
med
framit
se
att
anlediing
desshar
tetsstil av vFr speciellatyp,
Skandinaaien- samrnant'atlning.
marknaden.
utom egenhdrdverkstadoch har genom oi den finska
exPortenkan
Av den tikning, som vi vdntaossPi
Om den skandinaviska
flren bl"ivit vdl fdrtrogen med Bofors
framh&llas
skall
att den unh?ir
kanske
sdgas.
den
Finland,
mellan
sammanfattningsvis
orodukter. Samarbetet
vunir
p&
senare
hilfte-n
produktslag,
som
ungeflr
utgiort
&r
se
tidigt
ett
senare
der
oss
biirjade
och
hanskafirman
ndmli- utav den totala exporten, till ett vdrdc
som L)24, och Pi civila sidan ha vi ej ,rit itcirre omfittningi Bofors,
gen slitgods, och ui ha gjort diverse av 3 d 4 milj. kr. per ir. Fordelningen
en ildre och trognareagent.
med v&raexperterpl
icirs?iljnlngsresor
mellan olika produkter skulle hrir bli
ligger
Av de skandinaviskallnderna
konstatera en ungefir 5) /o stltngstll, 35 /e smide,
kunnat
och
omridet
koneuropeiska
den
Danmark nirmast
"4o
marknadi Finland, Man hesi- 6
civila verkstadsprodukter'3 /a
tinenten, och detta influerar givetvis vdxande
men
vnr
prisnivl,
fdr
visserligen
och L /o bilprodukter'
terar
stiigjutgods
land'
pL vLn fdrbindelsermed detta
erk[nner man, att priset H?ir-'fdreliggeren markant fcirskjutsidan
L
andra
'ir
industrialihtigt
ett
dven
banmark
sig pi grund av den goda kva- nine till fOimin fdr stingstilet jZimftrrt
serat land, vilket bl. a. ftamghr ddrav, betalar
Aven ifrnga om andraproduk- mei Sverige. Fdrklaringen till nedliteten.
d'r
ddr
att antalet industriarbetare
kunna vi vdnta oss en <ikning,om gingen av itilgjutgods o-ch-bilprodukungefdr detsammasom i Sverigepro- ter
lijftet frin de finska licensgivan- i.r Iigs.t i <ippendag. Stilgjutgodsct
blott
cen"tuelltsett. Det ligger di i sakens
sida om liberalise- tillveilias inom alla dessatrc ldndcr
myndigheternas
de
linder
natur, att alla stilexporterande
infrias.
handeln
av
av inhemska ftiretag, och fcjr bilprosiika sig till den dinska marknaden, ring
att
prisnivin
mn
tilldggas,
Slutligen
dukter dr marknadenobetYdlig,med
som endasthar obetydlig egentillverkandra
flesta
de
dn
i
Finland
i
er
bettre
smdrrelevetansertill Finland fcir den
siledes
ning av stil. Konkurrensenblir
linder.
inhemskafinska lastbilen Sisu. Ifr&ga
i
resulterar
tur
i
sin
vilket
knivskarp,
torde den
att prisnivin blir lig och leveranstider- N o r s e. Som nummer tre i otn- om civila verkstadsarbeten
-av
utgciras
omslttningen
av
delen
st<irre
resultatet
na Lorta. Frir Bofois del har
de skandinaviskaldnderna
sdttnins
och skruvmabultsamt
sparskdr
utav
en
skcinja
kan
man
att
ddrav blivit,
komrne-rNorge. Den norska omsdttd'r hdr obetendenstill l?igreomsdttning.Vi ha ej ningen befinner sig i stigandeoch var skiner, men totalsumman
den
erbjuder
framtiden
Fdr
tydlig.
vira
priser,
ansettoss kunna g& ned i
7954sL hdg som 800.000kronor,varintresbetydande
och ha dessutomhaft storasv&righeter av 31 /o sflngstil, 1 /o stltlgiutgods, nordlskamarknaden
mycket
of verkstadsPro- se, och dir finns obestridligen
att effektuera av kunderna krdvda 20
/a smide och 10
ldnderna lro
De
nordiska
hdmta.
att
korta leveransterminer.
dukter samt resterande30 /o slitgods.
iu redan genom sina inbdrdesldgen
Av vir omsdttningP&Danmark var
Vi representerasi detta land av naturliga f,andelspartners,
och ddrtill
fiireg&ende ir ungefir hdlften stingfirma P.-schreinersen & Co. A/S, en komm& att ej heller sprikligt finnes
stll,J5 /o smideoch 11 /o verkstads' av vlra dldstaagentermed fcirbindeln&gotegentligt hinder lendernaemelprodukter.Tidigare var vnr andel av ser sedan1929.
lanl DeIta ge1 Sverigeen viss f6rdcl
imide stiirre, men minga storakunder
Aven om Norge ej dr s&industriali- framfcir de icke-skandinaviskakonha ldmnat oss, di vi framftirallt ej serat som Danmark, erbjuder markkurrenterna.
kunnai gi dem tilln-rcitesbetrdffandc nadernavissa likheter. Konkurrensen
Den dag, d& vir kaPacitet?ir tilllevetanstider.
dr dven hdr knivskarP och Priserna rdcklie, rlder inget tvivel om, att lr
i
S o m k l a r t v i a b i a n d sdmre.Vir relativt liga omsittning
kunna"okavlr andel pi den nordiska
Finland.
att vir agent
pi
enbart
ej
beror
Norge
kommer
ldnderna
marknaden,men vi ft g6radet till de
de skandinaviska
iging efter kripriser, som bjudas, och vi kurrna nu
Finland, med en hittillsvarande om- haft sv&rt att komma
att Bofors hrir liksom endasti detta hdnseende
hoppaspi en
s d t t n i n gp l m e l l a n7 - 8 0 0 . 0 0 0 k r o n o r get, utan dvenpi
de
i Danmark haft svirt att accePtera
b?ittre.
det
per &r. Herav ar 10 o/astl,ngstlLl,ZO/o
till
dndring
priser och kanskeframfbrallt de leveimide, 1 ,/o bllProdtktet och ) /o
Till sisi mi sdgas'att vinstmarginakunnat
exPortenfdr n[rverkstadsprodukter. Av smidet at 3/4 ianstider, som konkurrenterna
len p& skandinaviska
erbjuda.
.rurund" ligger pi ca IO o/a, d. v. s'
slitgods.
Liksom Finland erbjuderden norska ungefdr densammason.ri Sverigc.
Vi reDresenterasi Finland utav
ett stort intressep& slitmarknaden
Oy SuomenBofors Ab, som bildades
di det glller smide. Kol- och StLlunionen,
sirskilt
godssidan,
Boi ianuari 1946, och i vilket bolag
dr
s&dan, att Bofors
natur
No.g.t
(Se
aktiekapitalet.
av
fors dger 7O /o
Innan den utomskandinaviskaexfdr grdvmaskinskvalitet
<iverldgsna
specialartikeli detta nr av B-pilen.)
porten
kan det vara anledning
bercjres,
och bandtraktordelarkommer
Vlr export Pi Finland har sedan tdnder
vid den s. k. Kol- och
stanna
nngot
att
defta
pn
ritt. FciretagnaProv
kriqet varit helt i licensgivandemyn- till sin
Stilunionen, iven kallad Schumanplaregoda
fall
givit
varie
i
ha
omride
diqhetershdnder, och man fir uttrycka
och vi ha anledning att hYsa nen, efter dessgrundare,den franske
en viss beundran fdr virt dotterbolag sultat,
utrikesministernSchuman.En tredje
fdrhoppningar hirutinnan.
att ha kunnat h&llauppe omsdttningen goda
bendmningir Montanunronen.
annars
nog
fir
man
lfrl'ga om Norge
av vhra produkter i den omfattning,
I n i t i a t i v e th d r t i l l t o g s i 9 1 0 a v d c n
uttrvcka en viss skepsisdels beroende
som de trots allt gjort. Med den liga
regeringengenom nyssndmnde
franska
frin konlicenskvot,som varit. har bolagetnod- o& ovanndmndakonkurrens
och unionengrundadesi PaSchuman,
pi
framforallt
verk,
dels
iinentala
gatstill stor del levapi inkornsterfrin
i april 1951 genom ett fdrdrag
i Helsingfors' grund av den konkurrens,somkommer ris
iin hdrdverkstadsrcirelse
de sexdeltagandeldndernaBeImellan
Stavanger
som genom gott arbeteskaffat sig en frin inhemskaverk, sisom

gien, Irankrike, Italien, Luxemburg, tullnur
fdrsdmrarvirt konkurrensldge vilket bolag
Bofors dger ungefdr en
NederldndernaochVdsttyskland.Detia framfcirallt
gentemottyskaroch fran"s_ rJaroedel,medan
avtal tredde i kraft i juli 1952 och r"ii.l
den civriga delen
d.rvisserligenmeningen,att dges av hollindare
. ?"t
Iciper pi 5o ir.
och den itdrsta av
tullhindren d.vengentemotutomstien_ Zimmer
&Zonen,
med
Unionens
vilken firma vi
uppgift
brukar
samrnan_ de skall sdnkas,oih ,lut-el.t
dr tdnkt samarbetatsedan1949.
lattas i fem punkter, vilka hdr fcir
siL,att alla utomstiende skola ha ldgsta
Av de civrigavdsteuropeiska
fullstdndighetens
linder_
skull skola citeras: full, d. v. s. Beneluxldndernas
j E; +
na d,rovi i Schweizrepr'esenterade
av
1. Astadkomma en reqelbundentill2 /o. Konkurrensmessigtligga vi si_ firma
Frauchiger-Nigsr'sed
an
l94O
och
fcirselav kol och stit Uil den ge_ Iedesfortfarandenigra procent sdmre i Spanien
av firmi Schrcider& Cia
mensammamarknaden under be_ an tyskarna.Av stilexporterandeldn_ sedan1947.
aktande jd,mval av utomstiende der i Europa
I Frankrike och England represen_
To pe ia ,att Sverige.
osterrike och England i samma blt.
linders intressen.
terasvi av respektiveSoci6t6Technom
2. UpprZibthllla"ld.gstamciilisa pris_
och The SelsonMachineT<iolCo.. men
U tonttAand)nauisAexport.
nivi fcir de olikl produltirnul
i dessalinder ha vi hittills i stoit sett
endast
silt bult- och skruvmaskiner,
3. IJtnyttja och frirbiittra produktionsDi beslut fattadesom utbyggnad av
representationen
g2iller endusi
apparatenoch rationellt utnvttia valsverkeni Kilsta, var man iiitt m.a:.h
qessa masklnef.
unionens rivarutiflgingar .rnd., vetenom, att den planeradeproduktio_
I Frankrike ha vi pi stg.lsidannyli_
beaktandeav att de ei ittrimmes i
nen normalt vid full drift ej helt skulle
alltfcir rask takt.
kunna placeras inom Sverige. Man gen engageratsom ny agent Etablisse_
rnent Perriire. I Englan-dsaknasstil_
4. Utvecklahandelsfcirbindelsernamedsatte allisi samtidigt iging med att
byggaut och fcirstdrkau1r &portorga_ agentur,dt tullarna normalt hindra all
utanfcirst&endeldnoer.
nisation, dels med personaifd,rstirk- stilfcirsdljningpi dettaland.
5. Frirbdttra arbetarnaslevnadsstan_
En marknid, som tidigare varit en
ningar i Bofors, dels-med utbyggnad
dard och arbetsvillkor och srika
av
vl.rastcirsta,
Ir Latinaierika.Annu
av agenturvdsendet
utomlands.Denna
civerbyggade stora skillnadernai
f& nl',grair sedanhadevi en betvdan_
utbyggnad p3.g3"talltjamt.
dessa avseenden unionsldnderna
de export till dessalender, rnei till
Vi.ra utornskandinaviska
marknader fciljd.avhandelspolitiska
emellan.
svirighererIr
kunna i fcirsta hand uppdelas i tv6"
frirsdljningen
till dessaldnder"idasav
En dvergingsperiodom 5 ir har huvudgrupper: Vdsteuropa
.
med frir_ mindre omfattning.Fcirframtiden"tor_
strpulerats,
varunderolika handelshin_ bindelseri alla jInder uiom portusal
de Brasilienkunna bli en god mark_
der unionsldnderna emellan gradvis samt Sydarnerika och
diirvid friirist
nad. Sedan ldnge represenferas
vi i
skola. minskas fcir att slutlige"nhett Brasilienoch Argentina.Vi
ha dven detta land av firma T.
&
fan6r
Cia.
IOfSVlnnacrvrla kontakter i Frdmre Orienten, Sydamerikas
kanske stciista handels_
Det
steget
Sydaf
togs
rika.
i
februari
Indien.
Kina och Iapan. firma med svenskt
_fcirsta
ursprung. Den
19fi, de.en gemensammarknadupp_ d.venom dessahittiljs icke
kunnai ut_ brasilianskavaluta- och hande'ispoliti_
rdttadesfcir kol, koks, idrnmat," oit
nyttjas i ndmnvdrd grad ndrmast av
ken f-lar dock pi senareir varit s'idan,
jdrnskrot.I april 1953 skeddesarnma handelspolitiska
sk?if men dven till
att den verkat mycket fcirsvirande fcii
sak fd,r handilsjern. Fcir det varmval_ f<iljd av kapacitetsbrist
i Bofors.
var
exDoft.
sadekvalitetsstilet,
som dr vir frdmsta
I,Vdsteuropa
representeras
vi i vissa
I
Argentina, d2irvi likaledesreDre_
,..
exportprodukt, etableradesen sidan randerav egna
fcirsdljningsbolag,
me_ senterasav en Iirma rncd suenskt
marknadden 1 augustl19j4. Denna dan vi i andra
ldnder onidndo"*,
ursprung, Brander & Cia, ?iro fcirh6l_
gemensamlna
marknadinnebdr,att del_ fristiende agenter.Aldst av vfua "l,
forlandena..idag tdmligen svira att betagarldnderna sinsemellan fcirbundit siljningsbolag
pi kontinenten ir det d.oma-.Aven om Argentina
plL ldngre
sig att avskaffa tullar, kvantitativa tyska. som efter
kriget i princip var sikt fortfarande erbluder
ett stort in_
restriktioner,fraktpreferenseroch sub_ k l a r t i j e n u a r i
t S : 0 . R e d a nt i j i g a r e tresse,kan denna marknad
sannolikt
ventioner av alla sIag.
tunderen periodav 1930-taletvoro ui icke.-bjuda
samma
mcijligheter
som
Det
bdr observerals,
att varken smi_ deldgarei eti sidant bolag.Vi agahar Brasilien.
de, st&lgjutgodseller kallvalsat och en tredjedel,Hellefors
en tredied"el
och
I Latinarrerikaha vi dven i mindrc
dragetstil ingir i dennagemensafiima verkstdllandedirektd,ren
i frirsiiljnings_ skalabcirjat g6raaff arer
med Mexico,
rnarknad, varfor av viia produkter bolageten tredjedel.
Denna fjrma.lian Chile och Colombia.
cndastdet varmvalsade
sti.leibercires. sdgasvarc en direkt fortsdttningpi vir
Ett land, som hdr bcir ndmnas.dr
Medlemmari unionen iro ndmndasex tidigare verksamhet
i Tvsklaid. och Israel..Vi
ha nyligen engageraten
lInder,..rneni princip Ir den cippen dess verkstdllande
direki6r var v|rr agenti
detta
land,som tidifar"carberataven ror andra europeiskastater. I
tidigare agent,med vilken vi haft fcir_
fcir en av v|.ta argasteko"nkurrenter,
december 1954 hat ocksi slutits en bindelser sedan
slutet av l92O-talet.
cir.erenskommelse
om visst samarbete Ex1;ortentill Tysklandvar under fcjr_ namlrgen den cisterrikiskefirman
Bdhler, samt sedermera.for ASSAB.
med Storbritannien.Sverige har. lik_ krigs- och_krigsiren
t i It/z milj. kr. som_dr
ett fcirsdljningsbolagfor o5gra
som en del andrautomstie"nde
stiloro_ per 6r, och torde i ir efterln langre
av yl-rasvenska
konkurrentir.Agenien
ducerande
ldnder,en diplomatiskjele_ svacka iter komma trpp i
6ver lty'2 har silunda
god
gation. som dr ackreditiradhos unio_ mili. kr.
branschkdnn"edom,
vilket ej alltld d"rfallet med nyanstaild;
nens styrelse,med site i Luxemburs.
Ar 795I bildadesvira held.sdaf6ragenter. Annu l.rar omsdttningenpi
FcirSverigesdel betyderliirekomsten s?iljningsbolag
Bofors-Italiana"iMila
Israel icke nitt nigon strirre volyil,
av denna Kol- och St&lunion en av_ no fcir den italienska
marknadenoch rnen orr blott de
handelspolitiska
gjord nackdel,si till vida att medlem_ Soc€t6Bofors i Li6ge
f<;r_
fcir den belgiska h5"llandena
stabilisera
sig.'finns anled_
tnarna kunna fritt exportera till och m a r K n a d e n _
nrng att se ljust pi dennamarknad.
importera frl,n varandia utan tullsrenI Holland bildadesi slutet av 1952
Till sist nigri ord om FcirentaSta_
ser o. dyl.. medan fcir utomsti.endie
en fcirs2iljningsb
ola"getZtmmer-Bofors, i
terna.Hittills havl.raaffdrer med dem
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varit mycket obetydliga och endast finns emellertid anledning att fcir Auriga frigor.
bestitt av smirre provleveranser.Den framtiden hysa goda fdrhoppningar
1. Premiesparandet.
vid triden som exportobjekt.
dag vi fi tillriicklig kapacitet,borde vi
att
Direktdr Nordquistmeddelade,
iterknyta vira kontakter i detta land.
Hur utvecklingenskall komma att
Pi grund av de i allmdnhetprohibitiva gi, dr sv&rtatt sia om, men si mYcket av LO, TCO, SAF,politiskaorganisatull-arnai USA eirdet emellertidendast fcirefaller sikert, att konkurensen tioner och andra sammanslutningar
vissa st&lsorter,som kunna vinna av- inom detta omride ej kommer att och institutionertill bolaget civerldmmed hemstdllanom
sdttning,och det giiller i fdrsta hand rninska.Atskilliga llnder, zivende som nats ett upproP
60.
RT
1733
och
RT
idag
ang&ende
V,
B
20
scika
upplysning
av
typ
fcirutsdttningar,
iv
st&l
spridande
helt sakna
Diiriiimie hade<iverprerniesparandet.
Vidare iinns i USA marknad ftir tr&d, bygga ut sin stAlindustrifrjr ait bli
men tills vidarc lyck- idmnats'ett par pamfletter"Bekvdmt
blde ifriLgaom verktygsstAloch kanske sjdlvfcirsorjande,
ventilf
och fcir civrigt sett att fi 350 kronor skattefritt" samt
pi
papperet
i svnnerhet
iiderstll.
ligtvis mest
"Information for dem sotn informerar
Vir huvudsakligaProdukt Pi den i rnindre erad fdr kvalitetsstil dn fdr
marknaden[r varm- handelsji'irn.
Bolagetsexportorganisa- orr premiesparandet".Parnfletterna
utomskandinaviska
valsat leqerat stil, och detta utgtir ca tion rniste, trots ridande sv&righeter distribueradestill fdretagsndmndens
3/o av &portvdrdet. Stiirre delen av bide med kapacitetoch priser,vidmakt- iedamcjter, och dlrest si cinskades,
och en mindredel hillas fcir att di fiirhillandena blivit skulle bolaget anskaffa ytterligare
dettadr uerktygsst8l,
st&l o. dyl' bdttreunderl)i:ttavl:.a framtida exPort- exemplarfcjr distributioni nigot stcirre
rostfritt
konstruktionssi&l,
s ka la .
Nigon utomskandinaviskexPort av mcijligheter.
stAlgjutgodsoch hejarsmidefcirekomser fcir
Den bild, som skisserats.
mer icke. Ett par Procent av exPort- cigonblicketej alltfcir lockandeut, men 2 . S a k o .
virdet utgciresav Press-och klensmi- till all lycka finnas tecken,som tyda
Direkti)r Ii[/ahlsteertmeddelade,att
de, och resten,ca io V, w verkstads- p i e n s t a b i l i s e r i nagv p r i s c r n ap n e n
inom VK fcir ett
produkter, huvudsakligen bult- och n i v i , s o m m e r a a n s l u t e rs i g t i l l d e Samarbetskommitt6n
haft
sitt andra samsedan
dagar
par
ikruvmaskiner.Exporten av dessama- verkliga produktionskostnaderna.
Fcir
kunde i detta
Det
iret.
fcir
ir-rantrdde
i
r
e
n
'
d
e
s
e
n
a
r
e
s k i n e rh a r d o c ks i u n k i t
Sverigesoch kanskesdrskiltftir Bofors
att andra avdeln[mnas,
samtnanhang
den
att
beroende
mest
kanske
Pi,
dei med vir hciga kostnadsnivi ger
intressefrjr att starta
engelska marknaden, som varit en detta anledning till en nigot tnera ningar anmdltsitt
Vidare hade
Sako-verksamhet.
egen
bort'
fallit
krigskonjunkturfcireteelse,
optimistisksyn f6r framtiden.
i Sako
representationen
om
{rlgan
ndrvaftjr
p&g&r
arbete
intensivt
Eti
rfrl"gghade
och
ddrvid
tal,
varit
pi
av maskinerrande for modernisering
klubbfcir
icke
representanter
om
satts,
exPortna, fcir att ddrmed fcirbdttra
i motsatstill vad som fr&n
mcijligheternafdr dessamaskiner.
DisbonentW iikander framhcilli an- styrelserna,
borde kunna delfiireskrivits,
bcirjan
slutningtill de i ingenjcirKncisanf<iPrisnivin P& exPortmarknadenir
Det hemSako-sammantridena.
i
taga
rr.rlngaginger lig jnmfrirt rned hem- rande bercirda vinstmarginalerna,att
F6retagsnlmndenboratt
om,
stdlldes
a'
Di
bl'
Detta
beror
forkalkylen.
pi
dessavoro baserade
rnamirknadenspriser.
de uttala sig i dessafr&gor.
o& frakter och fran-rfcirallttullar, icke emellertid fcirkalkylenicke inneh&ller
minst inom Montanunionsldnderna' san-rtligakostnader,dr vinsten & det
Ingenjdr Kempe rneddelade'att man
som civila stilei i sj?ilvaverketligre dn de inom Sako-kommitt6ni VK Pi Prov
De ldnder inorn Montanunionen.
oroducerakvalitetsstll, d. v. s' frdmst av ingenjdr Knds redovisademargina- litit representanterfcir klubbstyrelsen
Tyskland och Frankrike samt iven i lerna. Pi ldngre sikt finnes emellertid deltagf i samarbetet,och hade rnan
n&qon m&n Italien, komma genom all anledningatt rdknamed bdttretider ddrvid enbart haft positiva erfarenoch rimligare vinstmarginaler fcir heter.
tufisdttningeni ett bdttre ldge.
Sedande tyskaoch dvenfranskaoch stilet.
Herr Ragnar Olton meddelade,att
cisterrikiska kvalitetsstilverken efter
av het Edain Carlssonfor- man frin arbetarhill vore intresserad
PAfrlsa
-di:ponent
utbyggnad kommit i full produktion, klarade
lViikander, att det av att Sako-verksamheten
kunde komhar uppkommit en iiverproduktionav funnes vissa skdl, som talade ftir att
andra avdelningar
dven
pi
ig&ng
ma
kvalititlstAl, som i sin tur medftirt Sverige borde kunna ansluta sig till
in inom VK, sdrskiltsom den hittillsen m6rdande konkurrens med diliga Montanunionen. Ftir kvalitetsst&ltillvarande verksamheten givit enbert
oriser.
verkningentorde det s&lundavara till
goda resultat.
Som framglr av det sagda,dro vinst- gagn med en sidan anslutning.I de
Disponent lYiikander kunde konmarginalerna idag pi det hela taget handelspolitiska sammanhangenhar
ledan-rcistinghar
att fciretagsndmndens
Silunda
statera,
otilllredsst[llande.
emellerlid Sverige stor fcirdel av sin
ter i alla delar anslcitosig till uppfattst&letefter 1951 ldmnaten genomsnitt- idrnmalm, och vid en anslutning till
borde
lig vinst pL ca 5 .o/a.Totalvinsten_p& Montanunionen skulle denna fcirdel ningen, att Sako-verksamheten
den utomskandinaviskaexporten har sannolikt, om icke fdrsvinna, si dock pibdrjas lven p& andra avdelningar
samt att representanterfcir klubbstynnder sammatidsperiod'ratit ca7 /o.
m i n s k ab e t y d l i g it o m f a t t n i n g .
relserna mitte, i de fall s& ansiges
T. o. m. period 9 i ir visadestingst&let
PFtfrlga av uerkmiistareHolm med- lZimpligt,beredasmdjlighet att deltaga
fortfarandenigon vinst (2 /o), tnder
deladeingenji)r Knds, att Sovjetunio- i Sako-samarbetet.
det att valstr&den,av vilken i &r hittills
intill si sent som 1950- 1951
nen
kr.,
1
milj.
exporteratsftir ungefir
uppvisaren avsevrirdfcjrlust,och detta kiipt en del verktygsstil av Bofors. 1. Nya ledamoter.
trots att fcir exportvalstridenerhilles Sedanden tiden hade emeilertid icke
Herr Ragnar Olson meddelade,att
mycketgoda priser.Fcjrlustensamlnan- nhsra af{drer fdrekommit, och torde
fcir
iren 116-7917 valts fciljande
verkav
hlnger rned kvarst&endeproduktions- foi <ivrigtn&grabestdllningar
fiir arbetarnai fciretagsrepresentanter
fcirha
icke
dverhuvudtaget
tygsstil
tekniska svirigheter i samband med
nimligen
nlmnden,
Sverige.
till
lagts
Det
f
invalsverket.
av
igingkiirning

s&somordinarie ledamdter
Skdnkskcitare
Arne Ohlsson,ME 20
SlipareHerman Kihlstrcim,VF 20
PlitslagareKarl Gustavsson,
VP 25
s&somp ertonli ga supp I eanter
Hd.rdverksarb.
Nils Dahlberg, MH 22
Filare G<ista6stling, VK 52
Byggnadsarb.Martin Johansson,B

kring 5 /o, iEngland 6 /6, iFnnkrike
nddv?indigt att energiskt efterstriva,
I1 %, i Vdsttysklandt7 % samt i
att nuvarandeprisnivl. icke h6jes.
USA drygt Io %.I virt land har konHen Hanston sade sig ha det injunkturuppsvinget medfcirt pittagliga
inflationsrisker och prisstegringsten- trycket, att man i verkstadensysslade
med fcir mycket smiplock, samt att
denser.Sammavar dvenfOrhillandet i
tillverkningsserierna
dl det giillde hllflertalet vdsteuropeiska
linder. I England och Tyskland ha lcinedkningarn-a slipmaskinernatenderadeabt minska i
hittills kunnat h&lla. j'amna steg med stdllet fcir att iika, vilket senare man
Vidare anmdldes,att sedanreparatdr
Likartat ii even ju brukade efterstrd.vafcir att fdrbilliga
Gerhard Nilsson ldmnat Friretags- produktionsrikningen.
fcirhillandet
i USA, ddr mycket talar tillverkningen.Beroddedettamdjligin
ndmnden, i hans stdlle fd,r t9r6;tfdr aft den inflationistiska uivecklinss- pi de omndmnda experimentarbetena
setts
tendenseni stort sett skall kunna 6e- eller vad var orsakentill denna tillsl,somord i nari e I edarnot
mlstras.I Visttysklandhar utrikeshan- bakaglng?
ReparatdrNils Larsson,MVK 90
deln utvecklats pi ett gynnsamt sltt
Herr Ordfi)randen tppgav, att han
silsomp ersonlig sappleant
under efterkrigsperioden]'
men mycket hade vlntat sig denna fitga. Till
en
Valsverksarb.Yngve Johansson,
MVK
tyder pi att en' fcirsdmringd.r i an- del kunde man
nog sd.ga.,
alt pigiende
samtatt sisom arbetarpartens
represen- nalkande.
experiment- och utvecklingsarbeten
I vArt land har den prisstabilitet,som hade p&verkatarbetsgingenoch ordertant.i Industriskolanfdr 1956 utsetts
varit ridande sedan i9iz. twlr rub- uppl?iggningen,men eljest var tendensh-somordinarie led.amot
bats.Prisernapi olika uaroi ha bOrjtat sen inom verktygsmaskinindustrinfakSvarvareArtur Grell, VK 21
gi i hiijden, vartill bidragit dels de tiskt sedan, att man gick mot kortare
shsompersonlig :uppleant
liinestegringarsom dgde rum i b6rjan serier. Detta fcirhillande uppmdrksamMartinsmdltareHerman Fransson.
av iret, dels subventionerna
till iord- mades inte minst vid dit nyligen
ME 2L
bruket. Utrikeshandeln under den gjorda besciketi USA, diir man blind
Fr. o. m. den 1 januari1956har till
glngna delen av Sret pekar pi dkat industrifolk ofta hcirde klasom&l 6ver
varselman vid permitteringar enligt exportvdrde,men samtidigt visar im- de smi serierna,vilka vori
betingade
utsettsherr porten en mycket starkare stegring. av specialutrustningarnatill maskiner$ 7 i fdretagsnimndsavtalet
G<istaNilsson.
Importdverskottethar dd.rfcirblivit av- na. Utvecklingen gir mer och mer mot
sevirt stdrre in under motsvarandetid en specialmaskintillverkning.Man strdAuslutning.
i fjol, vilket vtllat underskott i han- var givetvis efter att utforma maskidelsbalansen
samt minskning av valu- nerna pa sS.dantsdtt, att sjdlva grundDisponent lViikander framfiirde
tareserven.I Sverige, liksom pi de stommen kan tillverkas i stiirre serier.
Fdretagsndmndens
tack till herrar Ragflesta hill i Vdsteuropa,fcirscikeiman Men det gir inte att komma ifrln, att
nar Olson och Edvin Carlsson,som
genom en restriktiv kreditpolitik dam- utvecklingen konstruktivt ifrlga om
med utg8.ngen ^y detta Lr lamna
pa inflationsfaran.
verktygsmaskiner
ofta leder tilfatt de
nimnden, frjr allt gott arbete till fdre}{os UVA har en avmattning i or, levererade maskinerna ftr en inditagets och de anst[lldas gemensamma
bdsta,som de under mlrnga3"rnedlagt deringingen pi slipmaskinerin-triitt i viduell utformning. Ofta kommer nog
jimfrirelse med fciregiende ir. Man detta att fcirorsakaen besvirlig balansinom ndmnden.
rdknar dock med att p&giende utveck- ging samt medfcirasvira avv-dgningsSlutligentackadedisponentVijkanproblem vid uppl2iggandetau piolings- och nykonstruitionsarbeten si
der fcir allas medverkan i dageni dis- smeningom
ouKtronen.
skola leda till en fdrbiittkussion och fd,rklaradesammantrddet
rad orderstock. Ifriga om tillverkavslutat.
Herr Hanston tackadefiir de erhlllningen av hydrauliska vdxlar fiir SRM,
na upplysningarna och frigade fortSms si kunna nl.gra-nya bestdllningar
inte
sdttningsvishur Bofors-tillverkningar*
.pirdknas fcirrdn vi f&tt en del enheter
UV A
i praktisk drift. Orderbeldggningendr na llgo till inom produktionen.
Herr Geller meddelade, att denna
Friretagsndmndenvid UVA hiill sitt i stort sett tillfredsst?illande,men ser
man
pi
kostnadsllget,
dr
detta
tyvd.rr
tillverkning
i stort sett fcidtipte nortredje kvartalssammantride
den 13 oktober 1955 under ordfdrandeskapav inte lika gynnsamt.Kostnadernatende- malt, men att dock vissa leveransfijrrar oavbrutetatt stiga utan att tickning
skjutningaricke kunnat undvikas.Ordirektdr Lennart Odqaist.
fcir kostnadsstegringarna
som regel kan saken hdrtill var att sd,ka pl flera
vinnas i form av 6kade f<irsdljnings- hall. Ett av skdlenvar, abt kugg- och
Kon junkturliget,
priser.SRM-tillverkningen
ldmnar si- splinesfrd.sningen,som utfcirdes hos
Herr Ordfdranden framh6ll i sin lunda f<ir ndrvarandeinsen vinst. De Bofors, ej kommit
fram i beh6rig tid.
inledande <iversiktav konjunktuddget cikadeproduktionskostna"derna
dro s[r- Ett annat var, att omkring f OOviixelbl. a. att den ekonomiskaaktivitete; i
skilt oroande nir det giiller hilslipmahus i-f?irdigt skick mist svetsasom p&
Sverige,liksom i allmdnhetutomlands, skinerna, som tidigare varit UVA:s
grund av att tdtningsytan visade sig
fortfarande var mycket hdg. Industri- mest rintabla tillverkning. Denna pro- frir
liten. Detta berodde i sin tur pi
produktionen har under fijrita halvtret d_uktiongir ju till stor del pi export. ett modellfel.
Genomde pitalade stdrlegat pi rnycket hiig nivi i samtliga Konkurrensen frin utlandet ?ir mvcket ningarna
hade gradvis en f<irskjutning
v:isteuropasindustrilinder liksom i hird pA exportmarknaden, och virt
i produktionsgingen intrdtt, som dven
USA, diir konjunkturutvecklingenlett hiiga kostnadsldgegcir det svirt fcir
pd.verkatoch bromsat upp monteringstill toppnoteringar, sivdl ifriga om
9:r 1tt fcilja konkurrenternasprispoli- takten. Man rdknademed att snart nlos
produktion som konsumtion. Produk- tik.
Om tfVA skall kunna uppietthilla
kunna bemdstrade berd,rdaoldgenhel
tionen visadei jiimfcirelsemed fjolirssin nuvarandefcirsdljningskipacitet
pi
terna, s3.att Bofors-tillverkningen Eter
siffrorna en cikning av i Sverigeom- verktygsmaskinomridet,
bti r det darf'Or skulle flyta pi iinskvirt sitt.
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tiseringkan vidare tdnkas.T. ex. auto- ende pn automationens utveckling i
matisk mdtning av en tillverkad detalj Amerika och inverkan pi vir konkurDirektdr Odquist berdttade,att han medelstmaskinellahj?ilpmedel.I regel renskraft.Hittills har
det eitt bra f6r
i siillskapmed tiveringenjdrSteni sep- torde resultatetbli bittre och suikrare de svenskabilproducenterna
att hir i
tember minad gjort ett besriki Ame- med en sndan metod In med den landet tillverka bllar till konkurrensrtka, varvid man sdrskilt haft till
manuella.Bl. a. slipper man trcitthets- krafttga priser, och man finge v?il hopuppgift att besiika verktygsmaskinut- momentet,som fcirr eller senarealltid pas, att det skulle lyckas dven i fortstdllningen i Chicago. I motsats till
miste gdra sig giillande hos den sittningen.
fcirhillandet i Europa fcirekomma ut- mlnskligaarbetskraften.
Herr lonssoz undrade vilka som
stdllningar av dettailag inte si ofta i
Som ytterligare exempel p3.helautoskulle kcipa varorna i framtiden, om
USA. Som rcgel fofilyta flera Ar mel- mationensmiijligheter berlttades,
att
fabrikerna automatiserades
i si hcis
lan varje utstdllningav dennaart. Man man i Amerika f&tt se en vanlig
supgrad, att den mlnskliga arbetskraftei
strivar efter att ha nigot vd.sentligt
nytt
Portsvarv solTl utrustats med automa- blev ndra nog obehcivlig.Si lingt han
och av stcirrevikt att visa upp, innan tion.
Arbetsprocessentillgick helt
det sitts iging med en si vidlyftig enkelts3,att pi planeringsavdelningen kunde fcirsti, miste en sidan utveckling leda till arbetslcishet
och minskad
appara'tsom att organiseraen utstdll- stansades
ett kort fcirsettrned en viss
k6pkraft.
ning av verktygsmaskiner.
kod. Kortet matadesin i maskinensom
I 3r kan man med fog sdga,att ut- sedanutfdrde hela bearbetninsenutan
Herr Ordldranden trodde fcir sin del
stdllningen i Chicago uppvisade ett hjlilp av nigon mdnniskohand.Sonr inte alls, att en lingt driven automatihelt nytt ansikte. Det var en helt ny redan antytts,stiila sig dylika maski- sering av produktionen skulle istadteknik som gick under det ej sdrdeles ner mycket dyra. De krd.vadirfrir en komma n&gonbrist pi arbetstillfdllen.
lyckade namnet "Automation", som helt annanutnyttjningsgraddn vanliga Utvecklingen hittills inom industrin
demonstrerades.
Somrent teoretisktbe- maskinerfcir att bli rdntablai drift. A
pekadesnararepa motsatsen.Behovet
grepp innebar detta egentligeningen- andre sidan medf6r automationenbe- av kvalificeradoch yrkeskunnigpersoting nytt, men det var den praktiska tydande fcirdelar. Omloppstidernabli
nal p& olika omriden var som bekanti
tilldmpningen, som var det revolutio- t. ex. avsevdrtmycketkortare. I Ame- stiindigt stigande,och det kan endast
nerande i saken, och som vdckte det rika rdknar man med att i minsa fall bli f Aga" om att arbetsuppgifternafrir
stora intresset.Man kan i detta sam- kunnasdnkaomloppstiderna
i verksta- den enskildekan komma att fcirindras
manhang tala om tvi typer av "auto- den till en sidttedel av de hittillsva- samt byta karaktir. Tungt, smutsigt
mation", nd.mligenden helautomatiska rande. Det miste naturligtvis betyda och enformigt arbete civerflyttas pl
och den delautomatiska.Den f<irst- mycket fcir en oroducentatt kunna fi
maskinerna,och den anstdlldef8.r ett
ndmndaskulle kunna beskrivasoi det fram en produit pi lit oss sega en mera kvalificeratoch intressantarbetssettet,att man i den ena Inden av en veckai stillet fcir pe Ly2 minad.
filt att dgnasig it.
maskin matar in material och i den
Om vi nu se pe fcirhillandenahos
andra dnden f&r ut den firdiga pro- UVA, vilka konsekvenserskulle en F orslagsuerksamh
eten.
dukten. Den andra typen, som vil har automrtiseringkunna tdnkas f3. hdr ?
Oaeringenjdr Sten meddelade, att
bdttre anpassninstill vi.ra fdrhillanJa, inom sjdlva produktionen kan fcirslagskommitt6n sedan fdregiende
den, innebdr att vissa delar i en man
vdl knappastrdkna med att den
fabrikationsprocess
sammantrddebehandlaten del inldmframstdllas helau- i varje fall inom dversk&dligtid nade frirslag. Dessavoro:
tomatiskt,medan tivriga detaljer bearskall kunna vinna nigon stdrreutbredbetasefter andra metoder.
ning, diirtill dro som redanantytts,inReg. nr 43, inl. av nr 146, HolmI USA fanns redan flera fabriker vesteringskostnaderna
alltfdr stora och Derg.'Rensning av husettill SRM-vdxel.
som arbetadeefter den helautomatiska virt bolag alldelesfdr litet. I virt fall
Fcirslagetvar provat till vixel 1,0 i
linjen. Som exempel ndmndesFords ncidgasvi alltsi se tiden an pe denna en provisorisk anordning. Resultatet
Fabriker i Cleveland.Man kan dock punkt. Ndr det giller konstiuktionen av provet var tillfredsstdllande.
Man
inte sdga,att den helautomaiiskafabri- av vlra egnaverktygsmaskiner
kommer beriknade att handrensningstiden
gekationen ens i Amerika d.r nl.gon van- dock srken i ett annat lZige.Hiir g?iller nom infdrandeav den mekaniskarenslig fcireteelsc.
Det rcirsig om extrema det att se noga upp och fdlja med i ningen sjunkit frln ca 13 tim. till
fall. Personaleni dylika fabriker var utvecklingenpl omridet, om vi pi
omkring 5 tim. Fdr den mekaniska
mera att betrakta som nigon slags alivar skolakunnatagaupp konkurren- rensningen behcivdesdet
ca"2 timmar
maskinisterdn som egentligamaskin- sen med de utldndskatillverkarna.Vi
fcir uppspdnning och skcitsel.Den mearbetarei vedertagligmening.
ha redan pi ett tidigare stadium haft kaniskaanordningenberdknadeskosta
Automationenkriver enormakapital- detta fullt klart fcir oss och ha dven ca 4.OOO
kr., di riven de stdrre vdxelinvesteringaroch dr i sin mestextrema sysslatmed en del utredningaroch fcir- husen trumlas. Fcirslagethade tillerutformning sdkerligen ingenting frir experimenti syfte att komma proble- kdnts bekining.
virt land att tdnka oi. A andra sidan met mera in pi livet.
Reg. nr 48, inl. av nr 228, Pettersir det inte ncidviindigtatt taga steget
Herr Holruberg uttalade farhigor son.:Andring av slipdornarfrjr SAABfullt ut till helautomatisering,utan
man kan mycket vdl tdnka sig en an- fcir att den svenskaindustrin, sirskilt cyrlnqrar.
Detta frirslag var nyinlimnat och
passningefter den delautomatiska
iin- di bilindustrin. skulle komma helt till
jen, vilken pi sntt och vis redan kor.r-r- korta om automatiserinsenvann all- under fcirberedande underscikning.
n r d ns p r i d n i n gb l e n db i l p r o d u c e nrtnea . RapportskullesenareJdmnas
till Fciremit till anvdndningpi sina h6ll h2ir i
Han undradehur Volvo och SAAB di
tagsndmndenangiende anvdndbarhelandet genorns. k. "lcipandeband".
skulle bira sie it fdr att kunna bli ten av ndmndafrirslag.
InterntransDorterdro d.venett led i
konkurrenskraitiga.
en sldan au[omatiscring.fcir ait nu
Hen Sten framhrill, att en mirkbar
taga ett nd.ratill handsliggandeexemDirektdr Odqaitt varnade fdr att rninskningkunnat iakttagasifriga om
pel. Minga nya omr6.denfrir automa- draga fcirhastadeslutsatsermed avse- inlimnade f6,rslag.Mrijligen berodde

1T

detta pl att iven uppfinnarandan tagit
semesterunder sommaren.Han hoppades pi livligare anslutning till fiirslagsverksamhetenunder den iterstiende delen av Ltet.
Betrdffande vidareinformationen av
fiirut behandladeoch honorerade fiirslag, som diskuterades vid ndrmast
fciregiende nimndsammantrdde upplyste herr Sten, att kommitt6n d,nskade
fdresl& fdljande iirkulationsfijfiarande: En kopia av det aktuella fiirslaget
med diirtill hdrande ritningar ffu cirkulera hos TV, TV-l, TM och TR.
Sedan ndmnda instanser tagit del av
f<irslaget,anslis det under ei tid av en
vecka pi anslagstavlani stora g8.ngen
mot verkstaden. Diirpt tages det ned
och arkiveras hos TR.
Kommitt6n hade dven diskuterat

fr&gan,i vilken utstrickning ildre, beliinade fdrslag fortfarande kommo till
anvindning i verkstaden,och i vilken
m8.n dubbleringar skulle vara behcivliga. Man hade beslutat att saken
skulle undersdkas samt att ddrefter
rapport skulle lImnas till F<iretagsnimnden, si snart som utredningen
hunnit slutfiiras.
Ingenjdr Geller fann det framlagda
cirkulationsfdrslaget vara en bra liisning ur informationssynpunkt,och han
trodde fiir sin del att ett sldant fiirfarande skulle tillfredsstiilla samtliga intresseradeparter.

AktueII a ornbyggnads
planer.
Herr Ordfdranden meddelade, att
det icke rcirde sig om nl.gra stdrre om-
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byggnadsarbeten.Vad man nirmast
avs6,gvar att bygga ut verktygsritkontoret genom att f6rskjuta den nu bef intliga"skiljev2iggenmot verkstadshallen si att man vann ett 6kat utrymme
pi ungef[r 7 X4y2 meter. De arbetsmaskiner, vilka nu voro uppstdllda i
den del av verkstaden,som m1n imnade taga i anspr&k fdr ombyggnaden,
skulle flyttas till aodra disponibla utrymmen inom verkstadslokalerna.
_ Man hyste vidare planer pl att
bygga ett sdrskilt s. k. kallfdrrid f6r
fdrvaring av gjutgods och dylikt, som
[6r ndrvannde fdrvarades i oniidiet
hiigklassiga lagerlokaler i bottenvlningen. Dessaskulle pi si vis fristdllas
ftir mera kvalificerade ?indamil.
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I Storbritannien tlder ocksi fortsatt selsdttningeninom industrien dr god,
hdgkonjunktur. Man har emellertid men ordertillgingen har minskat, sdrFriretagsndmndens vid Nobelkrut bekymmer med betalningsbalansen
i
skilt inom verkstadsindustrin,men
sistasammantrldefcir iret, vilket hrills och med att valutareserven
minskat.Pi
dven i viss min inom idrn- och stilden 19 december1955, bdrjademed allra sistatiden har dock en viss fdr- industrierna. Minskningen har dnnu
att ordfdranden,direktiir SteryeSobl- bittring i dettahinseendeintrltt. Man ej antagit nl'gra allvailiga former. Det
hvser ocksi bekvmmer f6r ndsta &r. har blivit si, att man kommit ned i
man, ldmnade en utfdrlig konjunkturMun befarar da kostnadsstegringar kortareleveranstider,
och orderstockarciversikt.
efter ftirhillanbl. a. beroendeav vdntadekraftiga 16- na har blttre anDassats
nerikningar,vilket kommer att inverka dena. Konjunkturerna fdr massaoch
Konjunkturtiaersikt.
pi konkurrenskraftengentemotandra papper synesbesti och detsammagdlResultatetav de nyligen avslu- ler malmbrytningen.
Den avspinningi det vdrldspolitiska ldnder.
handelsfdrhandtade
svensk-engelska
Totalt sett har dkninsen i industrildget, sorrr tidigare under iret kunde
visat
lingarna
har
hur
besvirlig
situaunder sisia tiden minsoroduktionen
till
spiras, har nu tyvdr riverg&tt _en
tionen i verklighetentycksvara i Eng- kat nigot och dkningen ftjr hela 6ret
sl2irpning av motsittningarna mellan
varit kommer troligen att ligga mellan 5
de bida maktblocken.S2irskiltde spd.n- land. Detta land, som tidigare
ir
nu
koks,
av
kol
och
exportdr
stor
och6 /a.
Ostern
da f6rhillandena i Mellersta
varor.
Mot dessateckenoi en viss stabilioch i Mellan-Europatilldrar sig intres- importiir av dessa
Aven i Viisttyskland fortsdtter hcig- sering av koniunkturlegetkan stdllas
set fcjr dagen.
Det ekonomiskallget i USA kdnne' konjunkturen med iikad industripro- den senastetidens stigande prisnivi.
innebdr ju att
tecknas fortfarande av utprdglad htig- duktion. Fijr att hindra utvecklingen Jordbruksuppgcirelsen
pi
har
riktning
g&
iiver
i
inflationistisk
att
inkomstbortfallet
delen
av
stiirsta
konjunktur och bruttonationalprodukten ir stdrredn nigonsin tidigare.St&l- man i Vbsttyskland delvis siikt sig grund av torkan, eller 24o mkr, skill
och bilindustrierna har visat rekord- andra vigar in pi andra hill. Man tdckas genom direkta pristill?igg och
siffror. Biltillverkningenuppnir under sdker dlmpa priserna genom fortsatt 100 mkr genom subventioner.Resten
nret en siffra av 8 millioner vagnar liberaliseringav importen jZimtebety- fir jordbrukarna sti fdr sjilva. Prisoch sttlframstillningen kommer upp dande nedsdttningav tullar, framfiir till?igget kommer att medfijra en hiijen bra bit over 100 millioner ton. Den allt pn livsmedel.H[rigenom fir man ning av konsumtionsprisindexmed
in varor till billigare priser i konkur- L /o. D'arigenom kommer detta att
privata konsumtionen stiger alltjimt
och ddrmed ocksE sysselsdttningen. rens med den egna iadustrin. Starka stiga sammanlagt n&got mindre dn
Arbetsl<ishetendr nere i bottenllge och krafter utvecklasdi det gdller ldne- 6 /o tnder iret. Med samma siffra
man har t. o. m. svirt att fi arbets- riirelsen. Man har inom den tunga har arbetsldnernastigit. Risken fijr
kommit med ett in- ytterligare prisstegringarunder ndsta
kraft p& sina h8ll. I prognosernafdr verkstadsindustrin
fcirslag,
giende
ut pi att i Lr d'r i hcig grad beroende av kine<iktressant
det
tvi
riktningar,
kommande ir dr
som gdr sig g?illande.Den ena av dessa stdllet fdr att hdje-ltjnerna skulle den- ningar och kostnadshcijnitgar p?L r1r
spir en fortsatt hcigkonjunktur under na industrigruppf<irbindasig att sdnka varor. Priserna o& vissa t|vatot hat
hela ndsta ir, medan den andra tror priserna,vilket skulle ha en allmdnt redan gitt upp. Detta kan fL besvdrverkan.Detta skulle vara liga konsekvenseroch ger anledning
att en nedging kommer att ske under prissdnkande
andra halvlret 1956. Det finns skdl ly.trrru-mure fdr hela folket, dn en till att se allvarligt p& situationen.Man
som talar fdr bida dessariktningar. till prisstegringarledandeld,ne6kning. miste s<ikaatt bromsa alla faktorer
Fcir den mera oDtimistiskatalar den
Det ekonomiskal2igeti Saerigeprd'g- som verkar i prishtijanderiktning.
rikade produktionen och konsumtio- las i viss m&n av motstridigatendenser
Betriffande v&rutrikeshandelndmnnen, fdr den andrabl. a. den betydan- och frigan 1r vilken av dessa som de direktrir Sohlman,att vi under &ret
de lageriikningen, vilken man menar skall ta civerhanden.Vissa tendenser haft en fortsatt fcirsdmringav handelsskall leda till minskadeinkiip. Vidare tyder pi en ddmpningav hdgkonjunk- balansen.Importriverskottethar 6kat
torde bostadsbyggandet komma att turen. Arbetsmarknadenhar t. ex. betydligt meia dn man rdknat med.
minska. I stort sett vintar man sig kommit i bdttre balans dn tidigare, Minussaldotunder tiden ianuari-okdock bibehnllengod konjunktur under vilket kan utlisas av att antaletlediea tober uppgick till 1.110 mkr mot 778
f6rsta halviret 19)6 och mcijligen en platserminskat.Investeringsviljan
vi- mkr under sammaperiod i fjol. Tack
mindre nedging under restenav Lret. sar teckentill avmattningfrdmst som vare ett gott sjrifartsnetto,samt vissa
Detta om icke nlgra sdrskildakompli- en fiiljd av de konjunkturddmpande f<irskjutningar i betalningsstrdmmen
kationer kommer att tillstiita.
&tgdrder,som successivtinfcirts. Sys- till vir favdr, har dock valutareserven

Nobelkrut
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Direht,r,-rNzabtquit och ingenjdr
reparationer
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Direktd'r szahlquist berdrie
Allt detta kan ha tilt fdut,r
il';;;
vecklingen under de senaste{d*i.riredan nu otillfredsstail^;;;-";;#tren betrdffande reparationeroch smd.rrenyserv kan komma att sjunka o.n
*J"''anskaffningir. Under 1953 toss t.1'6
fcira ett bekymmersamifan".--'
Som gllidjande faktor lian inresist- mkr i ansprik frir sidana aidamil,
reras vissa handelsavtalsuppgdr"is... under 1954 1,64 mkr och hittills under 3.r 1955 1.88 mkr, allrsi en stigansom trdffats under senasre,lj.lr. f?"i
d. tendens. For ltt 1956 h^r beuiiiuts
l&nga.ocb.hirda fdrhand1";;;-i;;;anslag pi
tal treffats med V?istryskf^fia;r,*Ua.7,,23nkr sedan frin avielrande, att vi tillfdrsZikmt. .;nrt uaiau ningarna inkomna dskanden nagelfarits och beskurits.
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strevan att, trots f6reFiiretagsledningens
liggande sv&righeter, ordna goda arbetslokaler har medfdrt stora kostnader. Detta dr
beklagligt, di de vidtagna htgtuderna piL
liingre sikt inte kan anses utgdra nigon
slutgiltig ltisning.
Hur besv?idig lokalfrigan dr har kommit
val till synes, de det gallt att ordna lunchrum och andra personalutrymmen. D2ir
iiverhuvud taget sidana gitt att ordna, har
det fett ske i k?illadokaler och andra,
smdrre lokaliteter. De mycket diliga kommunikationerna mellan Bjdrkborn och de
olika bostadsomrldena giir, att framfdr allt
vintertid at flertal tiZinstemiin miste stanna
kvar pi lunchen. Detta i fdrening med de
ijkade kav pi trivselfrZimjande itgiirder p&
htijda
arbetsplatsen, som den allmiint
standarden i samhdllet dragit med sig, har
medfdrt att even tjdnstemdnnen nurera
stdller fordringat pL, att Iiimpliga personalutrFnmen skall finnas.
En rationell ldsning av kontorsfrigan kan
endast istadkommas genom en stiirre nybyggnad. Vi 2ir vZil medvetna om att en
sidan 2ir ogenomfiirbar i dagens llige. DiL
emellertid projektet kriiver ett ing&ende utrednings- och planeringsarbete, har vi anhmpligt att aktualisera frigan
:::r"f.:J:'^
Tj Zinstemannarepfesentanterna
Uno Ldnnquist.

Folke Edstriim."

Herr Ldnnqaist anfdrde att man er
fullt medveten om att l?iget i dag ej
tilllter att bygga kontor. Man har bara
velat vdcka f.rlgan i god tid di utrednings- och planeringsarbetetar llng
tid. Provisorierna kostar pengar och
man kommer dirigenom icke frigans
ld,sning nirmare.
Direkttir Soblman ville icke frirneka
frigans stora vikt. I Boforsverl;rr har
denna frlga sedan ldnge bcl^ .'dlats
och iven hir har man funclerat pi
saken.Byggnadstillsttnd fiir krrntor dr
emellertid ndstanomdjliga att f3. men
man har denna frlga i ltanke.

"Utbildning

at merkantil personal.

Kraven pi iikad produktivitet inom vira
indusftier stdller allt stiirre ansprik pi de
anstiilldas utbildning och dugligha. I allmlnhet iir det icke tillfyllest med enbart
den praktiska erfarenheten. Vid en nyligen
fdretagen unders6kning fijr att utrdna hur
stor del av kontorspersonalen, som har yrkesutbildning, har det visat sig, att ca 13
sakna varje slag av yrkesutbildning utiiver
den praktik, som det dagliga arbetet ger.
Med tanke pi den framtida utvecklingen
dr detta ftirhlllande otillfredsstdllande. Utbildning ger iikad s?ikerhet i arbetet och
medger miijlighet att bettre disponera den
tillg?ingliga arbaskraften. Inom varje fiiretag'dr da av vitalt intresse, att personalen
fortbildar sig och studieintresset borde stimuleras pi olika s?itt.
Vi hemst?illa, att Fdretagsledningen ville
beakta detta fiirhillande och ta initiativ till
en pi lZingre sikt planerad utbildning fdt
den merkantila personalen med anpassning
till de aktuella behoven inom fiiretaget.
Genom vissa studieorganisationer finnes
mdjlighet fdr studier, men tyvdrr har det
visat sig, att de kurser, som har anknytning
till yrkesutbildningen i regel c1 tilldragit
sig dnskv2irt intresse. Skulle ftiretagct mer
aktivt engagera sig i studieverksamheten och
dirigera utbildningen samt ge vissa impulser till studier, dro vi av den meningen, att
detta skulle vara till stor nytta f6r fdretaget
och dess anstdllda.
T j Zinstemannarepresentantema
Uno Ldnnqaitt.

Fol6e Edstrdm."

Direktbr Soblrnan antog att frlgan
giillde vidareutbildning. Miijligheteqna
till utbildning f6r merkantil personal
dr mycket stora. T. ex. realskolan har
en mycket bra handelslinjeoch andra
goda skolor finnas. Om man Lsyf.tar
den personal, som redan dr anstdlld
och som ej fitt grundutbildning, finnes ju mdjligheter till utbildning fiir
dessai form av kurser av olika slag.

Herr Ldnnberg ftamhlll att det
finnes m&nga m6jligheter till fritidsHerr Edstrdm patahde besvdrlighe- utbildning. ABF, TBV och Karlskoga
terna med personallokaler.Det har stadl yrkesskolor har kurser av olika
varit besvddigt att ordna med lunch- slag och 'dvenandta utbildningsmdjligbussar,vilket grir att lunchrumsfr&gan heter finnas. Tywirr ir det dock s& att
blivit mycket svir. Bara pi huvudkon- intresset synes minska fdr denna uttoret arbetar ett 70-tal personer, av bildningsform.
vilka m&nga har l&ng vZig till arbetet.
Herr Edstriim framhiill att detta dr
Aven Tekn. kontoret har det besvlr- en ftlga. som tidigare tagits upp i
ligt. Finns det ingen miijlighet att fcir- stiirre sammanhang.Ar 1946 tillsaftes
biftra situationen?
en kommitt6, i vilken ArbetsgivarefdrDirektdr lYablguist anfcirde att eningen var representerad.Kommitt6n
Marketenterietkan anlitas dven av dem framlade ett betdnkandekallat Industrin och kontoristutbildningen, vilket
som har mats[ck med. Sv&righetenligdock tyvirr ej givit nigot positivt reger i uppvirmning av maten.
sultat. I vissa fdretag har man satsat
Direktdr Soblman ins&gbesvdrligherdtt mycket pi denna utbildning. Vad
terna, men det torde vara svirt att hitta
vi syftar till det dr en speciell form
en liisning. Man skall emellertid unav utbildning, s. k. skenfirmaverksamders<ikaom nigot finns att g6ra.
het, som drives i TBV:s regi. Det har
visat sig, att denna sfudieform dr mycUtbildning aa merkanlil personal.
ket instruktiv och lockande.Den inneTjdnstemannarepresentanterna
hade bar att man arrangeraren studiefirma,
inldmnat eo skrivelse av fciliande ly- som drivs med verkligheten som f6rebild. Ett 5o-tal sidana skenfirmor
delse:

finnas hlr i landet och i utlandet 6r
denna studieform mycket spridd.
Hen Li)nnberg meddelade,att denna studieform fanns p& kursprogrammet f<ir nlgra Lr sedan.Ingen anmdlde
sig dock till denna kurs. Fr&gan har
iven senarevarit uppe till diskussiqn.
Herr Edstriim framhiill, att rnan ftir
dennasfudieform mesteha tillglng till
vissa lokaler, materiel, maskinell utrustning m. m., varfdr man d.rberoende av bolaget. Pi andra hill har dven
givits stipendier fdr kontakter med
skenfirmor utomlands. Vad vi dnskar
[r att bolaget engagerarsig i detta. En
annan studieform finnes, ndmligen internatkurserpA en vecka anordnadeav
Ndringsliv och Samhdlle.
Direktdr Sohlmanmeddelade,att utbildningsfrigan er under viss behandling och att man torde f& anledning
att &terkomma.

Uppuiirmningsanordning
for bilar.
Ar betarI edam6t erna hade i skrivelse
begdrt en utredning betr?iffandemdjligheten av att iordningstdlla anordningar fdr uppvdrmning av bilar pi
bolagets parkeringsplatservintertid.
Herr Hantson fdrHande, att mart
t:inkt sig ett framdragande av el. ledningar till parkeringsplatserna, diir
bilar fcirseddamed motorvdrmarekunde fi dessa inkopplade. Genom att
h&lla bilarna uppvdrmda skulle man
vinna, dels att fcirslitningen av bilarna
genom kallstarter skulle minska och
dels skulle det ur hdlsosynpunktvara
bra, att ej behdvasdttasig i kalla bilar.
S&danaanordningar finnas vid andra
fdretag dlr friretaget bekostat anordningarna och sedan tagit betalt ftir
el.-kraften. PE ett h8ll har fdretaget
bekostat s6.vd.lanliggningen som el.strcimmen. Sjdlva motorvdrmaren har
bild,gana sjiilva fitt bekosta. Herr
Hansson fdreslog att utredning fdretages.
D)rekttjr lYablquist meddelade,att
en snabbundersdkninggjorts. I Solna
finnes en kommunal anldggning, ddr
btlagarna, fijr el.-kraften f8.r betala
100: - kr per sdsong.Detta belopp
tnotsvararvad det hdr skulle kosta om
bilagarna skulle betala strdmmen och
bidraga till amortering av anld.ggningen. Hdr finnes f. n. 18 parkeringsplatser med plats f& I92 bilar. Kostnader fiir installationen har prelimindrt beriknats till 7i.000 kr. Innan
man ger sig pi en mera bindande utredning borde man utreda om bild,gat-
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d2ir samma problem fcirelegat. En
utredning ddr har visat att det giiller
ett litet f&tal som har besvirligheter
att ldsasiffrorna. Man kan gcirasi, att
dessa anmller sig fdr vederbrirande
tidskrivare, som har att stimpla eller
Herr Hansson f6rklande sig tackskriva pi stiirre och tydliga siffror.
sam fiir en utredning. De ndmnda
Vinsten med att kiira korten i maskin
siffrorna kommer sikert att verka
dr s& stor att man gdtna ej vill iterg&
ddmpandep& dnskemilen.I Sandviken
till
manuell pistiimpling.
per bil och
ldr man fL betala 5:- kr -villigt
Efter
ytterligare nigon diskussion
till
sdsong. Ar icke bolaget
anslcitsig ndmnden till det av karnrer
subventionertorde anslutningenej bli
LoO/o-ig. En undersrjkningav intres- Bj<irndahl framf<irda ftirslaget.
set bcir gciras.
Direktdr Soblman sade sig icke nu
Efter ytterligare nigon diskussion kunna taga stdllning till fr&gan om
bciternasborttagande.
ansldt sig ndmnden till direktdr \trahlquists utredningsfdrslag.
F orslagskomrnhftn,
Parkerings plats.
Direktiir l{/ahlauitt ldmnade en rena dr bereddaatt betaladessa100:kr per sdsong.Skulle endast eft fatal
anmd,'La
sig, finge man understika, om
man kunde sammanfiiradessatill en
parkeringsplats.

fr?n 3 kvaftalet 1954 till sammatid i
ir. Orderstockenhar emellertid minskat och motsvarar f . n. ca 9 minaders
produktion i genomsnitt f<ir hela
branschen.
Nigra frigor framstllldesej.
Fdrslagskommitttn.
Di behov ansigs f<ireligga ^v err
suppleant fcir fcirslagskommitt6nssekreterareutsigs h?irtill ingenjdr E. Norel,xu.t.

Oueringenj dr H olm qaist ld.mnadeen
resum66ver de tre sistairens fdrslagsverksamhet. 1953 uppgick sammanlagda belciningssumman
till 5.835 kr,
med i genomsnitt150 kr per beldnat
ftirslag. Motsvarande siffror for 1954
och 1955 dr 5.050 och L37 rcsp.
- 4.650
160.
Antalet
och
belcinade
fcirslag
Ar betarI edamdterna hade i skrivelse dogcirelsefr&n Fci'rslagskommitt6n.Se
29 mot 37 i fjol. I
uppgir
i
ir
till
"Fcirslagsverksamhebegdrt att ffitgan betr. parkeringsplats under rubriken
geng2ild synes frirslagen ha varit av
i BZ-avd. skulle tagasupp till behand- ten" sid. 12 i denna bllaga.
virde, eftersom genomsnittliga
Eog stdrre
ling.
beldningsbeloppetstigit fr:5:n137 tllI
Direktdr Wablquist meddelade att
160 kr.
avsikten ar att anlagga en parketings- Nohab
plats pi l?implig plats fiire bron civer
Sista sammantrddet f<ir iret med Fdrrdd, lagerbokforing och teruice
kanalen.
Nohabs Fiiretagsndmndhdlls den 19 au d.ieseld.etaljer.
Herr Hohnstedt anslLgatt det finns december under direktiir Per Od.el,&rendethade tagits upp av ingenjitr
gott om plats pi "Angen", varfrir en bergs ordforandeskap.
Norelius, som vid sin genomg&ngav
parkeringsplats ddr vore l?implig.
la,gret av gamla dieselmotordetaljer
)ueringenjbr Dndquitt genmdlde Konlunktarlaget.
stiitt pi frirhillanden, som han ansig
att den utseddaplatsen dr ldmpligare
borde dndras. Han ans8g s5.lunda,att
Eftersom inga vdsentliga fdnndur skyddssynpunkt.
ringar intrdtt i konjunkturldget under man ofta hade svirt att hitta detaljerna
de sista minaderna, gjorde direktcir p& fcirr&dettill fdlid av brister i f6rT id st iim p I in gsk or t en.
Odelberg sin konjunkturciversikt myc- r&dsuppl?iggningoch lagerbokfriring.
En fdrbdttring h2irvidlag skulle uppket
kortfattad och inbjdd i stiillet till
I skrivelse hade Arbetarledami)terna
nis, om lagret ordnades efter samma
uttalat iinskemil att siffrorna pi tid- frigor om aktuella spdrsmil.
gruppsystem,
som tillimpas p& konI USA har man i ir uppnitt en n:ira
stimplingskortengciresstcirre.Minga
struktionskontoret.Att ha olika gruppnog
rekordartad
produktionsvolym
i
personermed nedsattsyn har svirt att
indelningar pi olika avdelningarkan
ldsa siffrorna, vilket kan friranleda alla branscher,och man dr optimistisk ej ansesrationellt. Som frirridet nu Ir
infdr t956. Aven fdr Sverigesdel har
f<indxlingar.
1955 vait ett gott ir ur produktions- ordnat, kan detaljermed sammanumH err Hagberg understrrik svirighe- och fcirs6rjningssynpunkt,trots de om- mer vara inla.gda pL fleta stdllen.
Skulle det nuvarande kortregistret av
ten fdr mlnga" att se siffrorna. Man fattande skdrdeskadorna.Konjunktukan tdnka sig stdrre siffror och annan ren hdr tycks emellertid nu ha passerat nigon anledning f<irloras,torde ingen
fdtg p3,dessa.Tidigare har stdrresifftoppen. Inom industrien har utbudet kunna hitta detalierna. Om fiirridet
ror och annan fdrg anvdnts. Minga
av lediga platser minskat; i oktober dlremot ordnades'efter gruppsystemet
fcirvdxlingar har fcirekommit. Herr
1955 med T7 /o jamf6rt med samma skulle man. kunna spira detaljerna
Hagberg uppdrog dven frigan betr. tid 1954. Efterfrigan p& tjdnstemin efter gruppnumret och fcirridsarbetet
"bdterna". Han sadesig ej tro att dessa har
dock <ikat.Under 3lsrartalet 1955 skulle kipa snabbareoch billigare. Dieverkar fcirblttrande betr. arbetstidens var antalet anstdllda arbetare inom selfcirrldet har dessutom f|dr trlnga
lokaler. En kontinuerlig inventering
hillande. I Bofors har bdtessystemet industrin likviil 2
/o hogre dn motsvaborftagits.Herr Hagberg vidjade om rande tid 1954. Exportsiffrorna visar borde likaledes ske av fcirridet. Sista
att bciternaskulle borttagas.Han be- stegring, men eftersom importen stigit inventeringen ldr ha gjorts f6r ca 3 Lr
tecknadedenna fr&ga som en trivsel- dnd& mer, har valutareservensjunkit. sedan, och registerkortens uppgifter
stdmmernu ej ldngre med verkliga f<irf fiLgaav stora mitt.
Samtidigt vdxer statsskulden.
hillandet. Serviceavdelningen
kan ddrInvesteringarna
inom
den
svenska
Kamrer Bjdrndahl anfcjrde,att man
f.dr
ej
lita.
pL
att
lagerbokfiiringens
mycket riktigt tidigare hdr haft ma- industrin bromsasbl. a. genom kredit- uppgifter dr korrekta.
nuell nummerstdmplingpi tidstimp- restriktioner och byggnadsreglering.
Kamrer Mfrnston fd,rklarade,att den
lingskorten.Numera kciresdessai ma- Antalet anscikoingarom byggnadstillstind
ir
mingdubbelt
std'rre
dn
bevilsom
sysslat nlgra Lr med fd'rridsfrisom
skin, varvid man anvdnderen pl&t
iade tillstind.
gorna vet mycket vdl att det brister.
omfattar div. personligauppgifter. TyInom verkstadsindustrindkade den Den huvudsaklisa orsaken till bristvlrr tilliter maskinenej stdrre siffror.
fd.lligheternaansig han vara den dverFrlgan har dven varit uppe i Bofors, totala sysselsdttningenmed 3Yz %
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fulla sysselsittningen.
Det ir svirt att
fi personaltill frjrridsarbete.Omsdttningen ar- arbetskraft dr mycket stor
och frinvaroprocenten hcig. Kamrer
Minsson bekrdftade,att nigon inventering ej gjorts sedan1952. Inventering plgir dock kontinuerligt via den
s. k. svinnjournalen. Fcir att kunna
istadkommaen verklig fcirblttring av
forr&dsfcirhillandena
fordras nya lokaler, fcir vilka byggnadstillstinddock ej
gitt att utverka. En omliggning till
gruppsystem,vilkct kamrer M5.nsson
f a n n i p r i n c i p f u l l t r i k t i g t ,g i r e j a t t
genomfdraf. n. till f<iijd av lokalbristen och personalsvirigheterna.
Fcir de
frin Atlas Diesel cjr..ertagna
dieseldetaljerna fcirsv5.radesfcirridsarbetet i
l-rciggrad av att detaijerna i l8"dorna
var mrirkta pi annat s:itt pi de listor,
som vira avsynaregick efter hos AD.
Dessadetaljerhar ddrfcirblivit inlagda
pi fririd under felaktigabeteckningar.
Med hdnsyntill de pitalade personalsr'S"righeterna
fann ingenjdr Noreliut det si mycket angelignareatt organiserafcirridet pi i rncijligasternin
littarbetat sdtt. Genorn en riverging
till gruppsystemtrodde han att personalen skulle kunna rninskas.Han var
fullt pi det klara n.redsvirigheterna
att civerg&till gruppt4rpldggningrned
nuvarandefcirridsutrymme,men ansig
dock, att det vore virt de kostnader
och bcsvrir,soln en or.r.rl:iggning
skuile
medfcila.
Herr Hennan Andert.rottansig likaledes, att gruppsystemetnog vore
bdttre.Med nuvarandeutrymmemiste
clock detaljernald.ggasi de fack sorn
frir tillfiillet finns disponibla. Han
tlenade, att stcirstasr'&righetennog
uppkommer till fdljd av bristandeutrymme och de upprepadeflyttningarna
av fcirridet.
Herr K. A. Guttattstonf ramholl, att
de pitalade fcjrhillandena ej enbart
gdller dieselfcirridetutan dven t. ex.
Boforsfcirridet.Om fcirridsfr8"gan
kunde lcisas,borde det nog skc centraltfcir
hela fiiretaget.
Direhtor Odelberg fcirklarade, att
ett fcirslagtill ny fcirridsbyggnadhiller pi" att utarbetas.Han tackadeingenjrir Norelius frjr dennesintresse,men
befarade a_tten civerging till gruppsysteme.j kan genomfcirasf. n.
Orderbel,iggningen och
kostnadsniadn,
Oaeringenj dr H oltntlttit t redogjorde
fiir bcldggningcni dc-olika verkstadsavdelningarna.

I maski nverkstade n avd6
. 0 otakt. Det dr frimst de mindre maskiminskarbeldggningenmed dieseldetal- nernasom rir svira att h&lla sysselsatta.
jer och upphrir helt i juni nlsta ir, di
Herr Engkuirl undrade om arbete
beldggningendveni <ivrigtavtar.
Iimnades bort pi vevaxelsvarvning,
Monta gev erks tad en avd6
. 1 eftersomfcir ett ir sedanB man arberir <iverbelagd
hela 1956. I p I & t s I a- tade ddrmed,delvis pi rjvertid,medan
g e r i e t Zirbelnggningenideaiisk.
f. n. ej ens 3 man kan sysselsdttas
helt.
Automatverkstadens
beOueringenjor Holmqai$ upplyste,
lZiggninginger bekymmer.Den bcirjar att
de enda axlar som vi sjliva inte
sjunka redan under fcirsta kvartalet svarvaiir T-fypens,
som iir fdr storafdr
1956. Fcirhandlingarpigir med olika vira maskiner.Fcir
civrigatyper finns
fciretagom bestdllningpi legoarbeten. axlar
pi lager. Inget vevaxelarbete
Orn dylika bestillningar ej kan erhil- ldmnassilunda bort utom fdr T-typen;
las m8.stepersonal flyttas civer till
tvirtom ha vi tagit in legoarbetepi
andra avdelningar.
vevaxelsvarvning
f<ir andraverkstdder.
E lv e r k s t a d e n dr civerbelagd.
Herr loban Ni/tton hade h6rt rykI d i e s e l v e r k s t a d e n s j u n k e r tasatt en firma, somgjorde plitdetaljer
beldggningensnabbtsivdl i maskinav- lcir oss.lig avserrirt cjverossi pris.
delning som montage.Utveckiingenir
Oaeringenj 6r H olmqaiil bekrd.ftade,
dIr icke helt tillfredsstlllande.
att vid fcirfr&ganhos en firma i GciteS m e d j a n h a rb r a a r b e t s t i l l g i n g
borg hade uppgivits betydiigt hrigre
t n e d a ng j u t e r i e t
d r d i l i g t b e l a g t . ptiser en vira egna.
Nigon affar ha"de
En del bestdllningarpi legogjutningar
ej komn-rittiil stind. Han fcjrklarade
har tagits in, fcir vilka vi tr ingats dven,att
Nohab synesligga vdl framme
acceptera
kriparnaspriser.
ifrige om plitslageripriserna.
D ireAtdr Od e/ berg understrcikrisken
Her Nilsson pipekadeocksi, att en
fcir sysselsdttningssvirigheter
i auto- del bortabest2illdadetaljer vid hitmat- och dieselverkstdderna
och fram- komsten miste gdras om eller
bdttras
hiill, att kostnadsnivinhar den allra
p&. Det kanskefinns anledningatt unstcirstabetydelsefcir mcijligheternaatt derscika
dennasakndrmare.
fi nya best2illningar.
Atskilliga bestiillningar har tagits till sjdlvkostnadspris, Herr Carl EilA Carhson trodde att
tnen med det kan vi ej fortsdttai ldng- prisgapetmellan tyskaoch svenskatillden. Kostnadsniv&nir frir hcig,vilket verkningar snart skulle utjdmnas,nzir
miste kompenseras
genom hrijning av l6nernanu bcirjarstiga i Tyskland.
cffektiviteten.
Herr Hennan Anclerssonpipekade
Ndr det nu pigiende arbetet inom de storakassationerna
och den bridska,
europeiska jdrnvzigsunionenrcjrande
som alltid rider vid rnotortillverkstandardisering av dieseiloktyperna ningen evenfcir de nya N-motorer,
slutfcirts, si att alla lokverkstdderna na - vilket
rniste fcirdyraproduktiokomma att tillverka i stort sett sartma nen. Han
ansig att om man finge
typer, kommer det att visa sig om vi, arbetalugnt
och i seriers& skulle tilltrots rira hcigakostnader.kan kon- r.erkningen
flyta mycket bdttre.
kurreramed t. ex. de tyskatilh'erkarna.
Direktdr Odelberg fcirklarade, att
I-Ierr C. E. Carlssonfann av redo- ndr
prognosernagjordes ryp f& L/2
gcirelsen,
att beldggningendr god utom ir sedan,rziknademan med
stijrre bei automat-och diesclverkstdderna.
Han lnggning av krigsmaterieloch diesel.
hadedock den uppfattningenatt redan Vid den
tiden gjordes bortabestdllnu underbeldggningrlder i vissaandra ningar fcir att klara
leveranstiderna.
avdelningar,t. ex. avd. 60, diir man Ir
Priskonkurrensen
dr sdrskilthird ifriorolig frir hur utvecklingenkommer ga om dieselmotorer,
ddr tyskarna
att bli. Herr Carlssonfann det under, offererar priser som
ibland motsvarar
ligt, att samtidigt som man fcirsciker
/3 av vita. Dessutomhar vlta kunder
erhilla legoarbeten ldmnas bestZilt- haft si mlnga anmrirkningar
att gcira
ningar ut till andraverkstlder.
nrot det kvalitativautforandet av vl,ra
fcirsv8.Oueringenjor Holmqaist upplyste, motorer,att forsdljningsarbetet
rats
hdrav.
att inga bortabestd.llningar
pi maskinarbetenu gdras,men ddren-rot
pi plitDirektdr Odelberg framhcill den
arbete,ddr v&r kapacitetej rdcker tiil.
stora betydelsenav att kraven pn h<ig
Vi har t. o. m. civervigt att annullera kvalitet uppritthilles i hela produktioen del av redan gjorda bortabestdll- nen. Ddrigenom skulle kassationer
ningar, men har funnit att dettaskulle undvikasoch en del av br&dskanoch
medfciraatt tillverkningen kommer i ryckigheteni tillverkningenelimineras.

Isbrytaremotorerna.

till <ikadeprivata industriinvesteringar dominerar kol, olja och livsmedel med
g?illande. Fciljden, iikad produktion, sammanlagt670 milj. k.oJro.. Frlnsett
har ocksi visat sig, frdmst i V2isttysk- vad som gir it till bildrift och industri
land med L6 /o och i Frankrike med si aft siga normalt, fdrbrukar vi nu
ungefir ll /o. Man har ocksi lyckats stora mdngder brinsle fdr att sdkravir
stabilisera valutafd,rhf,.llandena.Tvsk- elkraftfcirsdriningpi grund av vattenland har i dag stiirre valutarese# In
bristen. Sedan kommer metaller olh
England, och Frankrike har fijrdubb- maskinermed ungefdr410 milj. medan
lat sin i jdmfdrelsemed fdrra iret, me- dvrigt hillit sig t2imligen konstant
dan England Stminstone har lyckats utom gummi, som rikat ungefir 30
bromsautflddet.
milj. kronor.
I virt land, liksom i dvriga SkandiMedan vi talar om import av kol och
Kortrutinen.
navien, dock ej Finland, gd,r sig mot- olja kanskeman ocks&-borde
nd.mna,
Heru lohan Niltson frigade om sattatendensergdllande.Vi har i dag att vi dven importerar elkraft, vilken
valuta,som tlcker endast3 minaders kostar oss cirka 8 milj. kronor per
nigot svar kunde ldmnaspi hans frami.mport
(Danmark 1,3, Norge 1,7). minad - den importen syns inti i
stiillning rdrande kortrutinen.
Aven produktionssitfrorna
visar sva- tullstatistiken och f<irbdttrar inte hanSaken skulle tagas upp vid nista
gare iikning, kanskeI iL2 % mdjligen delsbalansen.Eftersom en viss icke
sammantride.
4 f6r hela 8ret, medan konsumentpri- ovdsentlig fcirbiittring i sjdfartsinserna<ikat6 d 8 % mot ftir ett ir sed1n. komsterna uppstitt, balanseras dock
Filmuisning.
De restriktiva itgdrderna av olika importdverskotteti nigon min, ehuru
Efter fdrhandlingarna visades stillslagsominfdrts har annu ej verkatmer handelsbalansenfortfarande fu starkt
filmen "Ekonomiskh6stiournal19:-5". dn att "tecken pi en avmattning i in- passiv, med ett underskoft p& ungefir
vesteringsviljan"kan skdnjas,men de 300 mili. kronor.
I, I,
vdntas iika i effekt de ndrmastemtnaTalaren dvergick direfter till att i
derna. Fd,ljdendr en nedgiende ten- korta drag limna nlgra uppgifter 16Tidaholmsyerken
dens i ordering&ngen
hos sivdl idrn- rande det allmdnnaliiget fdr AB Bosom
stiloch
verkstadsindustrierna.
fors och Tidaholmsverken.
Fiiretagsnimnden vid AB TidaEn faktor, som verkar &t andra
Fdr AB Bofors var ei orderstocken
holmsverken hiill sitt fjdrde ordinarie
sammantrzidefd,r lret i Personalhuset hillet, iir de stigandeprisernapi livs- mindre dn normalt, men leveranstionsdagen den 30 november L955 un- medel, till fdljd av det daligaikOrde- derna var utspridda tiver en tidrymd,
der ordfcjrandeskap av dueringenjdr utfallet. Minst 1 /6 ber'dkias livsme- som var I iL 2 fu ldngre dn vanligt.
delskostnaderna
stiga hdrigenom,och
Liksom Bofors arbetadedven TidaH. Prollius.
det at fara f6r ytterligare konsekvens- holmsverken"i fdwd.g", vilket samHem Ordfiiranden hade fdrst att
prisstegringar.Om de kommandeav- manhdngde med att kunderna biirjat
tacka en mingirig ledamot i ndmnden,
talsfdrhandlingarna dessutom, trots tdnja ut tiden f<ir leveranserna,ehuru
ndmligen herr Cbristensson,fdr dennes
ktaftiga varningat, resulterari ldneh6i- virdet ej gitt ned.
insatser. Herr Christenssonhade oi
ningar. sl fir vi ytterligareen lektion
De civila bestillningarna hade ej
egenbegdranavgitt ur ndmnden,i vili konstenattlyfta osssjilva i htret.
minskat, men orderingingen piverkaken han varit vice ordfdrandeoch ddr
Det vanliga fenomenet i en infla- des av en viss tendenstill tveksamhet
han visat stort intresseoch nedlagt ett
tionskonjunktur,att folk har gott om hos kunderna. Detta var en fiilid av
gott arbete.
pengar,rider nu ocksi, och b-ankm2in den ridandekreditpolitiken.
Sisom ledamot i ndmndenhdlsades resp. konjunkturinstitut uppskattar,att
hittillsvarandesuppleantenberr Arne det personligasparandetiir 6kat med
Maskinaerkstaden.
Borg vd.lkommen.
nigonting sidant som 500 i 750 mili.
Valet av vice ordfcirandebordlades kronor. Det syns emellertid i statistiIngenjdr Claeston fick diirefter orken,-ddrfd'r att samtidigt har speciellt det f6r en redogdrelsefdr avd. 601,
till fdrsta sammantrd.det
fu t9)6.
smifciretagfitt finansierainvestiringar Maskinverkstaden.
och ldpande utgifter genom att tcimma
I Maskinverkstadensysselsattes
nu
Ekonomish duersikt.
sina bankrdkningar,di alla andramd,i- 140 direkt produktiva arbetare. Av
dessavar cirQa2O plitslagare, 55 ma_ Den frirsta punkten i de egentliga ligheterndsianstrypts.
fdrhandlingatna yar berr OrdfdrahEn icke fdraktlig minskning av skinarbetare, 50 filare och montdrer.
d ens ekonomiskadversikt:
cikningstakteni konsumtionenhar sE- Dessutomtillkom de, som arbetadepi
Runt om i vd.rlden kimpade man lunda uppstitt, icke minst har den bombavdelnjngen,samt mSlare,sandfortfarande mer eller mindri intensivt fdna iret rasandebilkcipsfebernnigot bldstrareetc. Med tlinstemdn och inmot den fortglende hdgkonjunkturens dlmoats.
direkt produktiva arbetare uppgick
- eller orsak- inflafciljdfcireteelse
Vidare kan antecknas,att virt im- hela personalstyrkantiLL230.
tionen.
Utsikterna att hllla sysselsdttningen
portdverskottt. o. m. oktoberkommit
I USA syntesman vara en bit pi
upp i 1.115milj. kronor mot 7)2 milj. nppe under 3r I9J6 beddmdeingenjrir
vdg 8t rdtt h&ll.Prisnivin har hlllit sie fcirra irei. en ganskafantastisksiffra, Claessonsom rdtt goda.
rdtt stabii,tack varesuccessiva
diskon- som lven den har visst sambandmed
Bestdllningarna
utgjordes till stor
tohb,jningaroch bankernahar genom vir vackrasommar.Ser man nlmliqen del av detalier till 40 mm kanoner.
rdntehd,jningarlyckatsbrornsaen smula pi vad det dr. som dkat importsiffrorF6r 1956 fanns dven civila bestdllpi utliningen. Investeringarna
har f6r- nr finner man t. ex. livsmedel+ I i0
ningar, emellertidej i sammautstrdckskjutit sig fr&n konsumtiontill industri, milj., kol + 33o milj., mineralolia*
ning som under &r L955. Man hoppavilket verkat dimpande pi efterfrigan.
1 9 0 m i l i . , m e t a l l e r+ Z 7 Om i l j . , m a - des fi order pi svetsmaskiner?iin
I Vdsteuropagcir sig sammatendens skiner (inkl. bilar) * 740 mili. H,il
AGA, medan bearbetningenav sdten
Herr Enghuiti undrade om de rykten
kan dementeras,som Ir i omlopp om
att Nohab skulle bdra skulden frir haveriet pi motorerna i isbrytarenThule.
Oaeringenjdr Keller upplyste, att
underscikningen ay haveriorsakerna
dnnu ej dr avslutad. Pi Nohab anses,
att Nohab ej kan gcirasansvariga f6r
haveriet.

B

fd,r Bolinder-Munktell sikedigen kommer att upphdra, di de Zimnadesmida
imnena sjdlva.
Spirfrds- och kallstukmaskinerhade
ingen st6,rreavsittning, pl&tsaxar och
rundbockningsmaskinerg&r blttre. Pi
krypprovmaskiner kunde troligen ytterligare order vintas. Legoarbetenfdr
Saab kommer att minska.
Overlag kunde, f6r Maskinverkstadens del, l2iget bediimas som relativt
gynnsamr.

att tstadkomma ett konkurrenskraftigt
pris och h6g kvalitet pi denna granat,
sl att ytterligare bestdllningar skulle
kunna erhlllas i framtiden.

Bonoplastf
abriken.

Herr Caneual/ rapporterade, att orderstockenf. n. uppgick till 1,5 miljoner kronor. Faktureringen i ir var
3 miljoner och fijre Erets slut skulle
siffran sdkedigennL 3,6 miljoner kr.
Gjuteriet gi& sin gilla glng med
Herr lobn loltansson framfdrde en cirka
5,5 ton per period.
isikt, som vore allmdn i verkstaden,
Manufaktureringsavdelningen hade
ndmligen att Tidaholmsverkens avsygod sysselsittning och fasta kunder.
ning stlllde fcir hriga krav. Han fdrLyskipor var den st6rstaartikeln. Lysstod strdvan efter god kvalitet, men
kupoler, som kan ersdttahittills gdngse
det f<irekom fall, di man stdllde ondtaklanterniner o. d. skulle sannolikt fi
diga och orimliga krav, exempelvisdi
god avsdttningframdeles.Man hrill pi
det g?illde luftytor. Sidan sk?irpa i
med standardiseringav dessa.Verkkontrollen istadkom irritation pt verktygsframstillningen gick numera bra
staden och vdsentlig kostnadshcijning
och den kombinerade snickerimaskifiir f<iretaget.Han ndmnde en slipning
nen hade visat sig mycket anvlndbar.
av kugghjul, ddr detaljet giltt frl'm
Imkupor, tidigare tillverkade ^y
och tillbaka mellan avsyningen och
akrylplast,
framstilldes nu av glasfisliparen. Vidare nlmndes sndva toleranser f<ir kilspir. Det fanns 100-tals berarmeradplast, vilket blev billigare.
sidana fall. Avsyningen var alldeles Genom det fdrspring man hade gentfdr noga.,di det inte fanns behov av emot konkurrenterna och genom vdl
s&dannoggrannhet.Talaren trodde att organiseradfdrs?iljning kommer imkupor att bli ett gott objekt.
detta ej skulle kunna gi i lZingden.
Formvac var ej vil belagd nu, men
Herr Malmefeldt delade herr Jo- hade goda fdrutsdttningar for framhanssons uppfaftning ifdga om att tiden.
avsyningen i vissa fall var onddigt
F<irbindelsernamed kylsk8ps-, fiirstrdng.
packning- och skyltindustrierna vore
1ueringenidr Prolliu trodde inte p& av stor vikt och skulle yttedigare uten utveckling till liigre kvalitetskrav, byggas.
Fdrslljningen skulle i stora drag
tvdrtom blir det nog strdngare kontroll. Det gfu ej att hilla tvl kvalitets- ordnas i samarbetemed fiiretag, vilka
redan hade ett organiserat f<irs2iljniv6.er i verkstaden. "Nato" krlvde
mycket noggrann kontroll. Hela pro- ningsndt.
Man riknade med en fcirsdljning
duktionen behiivdekomma upp i hiirheten dlrav. Betrdffande de speciella ndsta ir pi omkring 6,4 mlljoner
fall som nlmnts kunde man jrrunder- kronor.
Sl vitt man nu kunde se var Bonosdka saken i verkstaden.
plastfabrikens framtid tryggad.

Herrar Gunnar CbristenssonochGi)sta
Sablstrdm,Avd. 6ot: Andring av
utliggare 30I7L35, FAK 40, som
anvdndes i provbelastningsanordning AD-l155 f6,r markinstiillning
2006926.
Herr Einar Sunnemar,Avd. 601: Uppspdnningsfixtur fijr stcidS L036987/
88, S 1036989/90 till sidpanel,
Saab.
Herr Erik Saenston,Avd. 601: Innermitningsverktyg.

Sparsambetmed elkraft,
OaeringenfdrProllius relateradeden
allvarliga bristsituationen betrlffande
elkraft och uppmanadealla anstdllda
till sparsamhetmed elstrdm riverallt,
s&somifriga om belysning,maskiner,
fldktar, elkaminer m. m. Endastgenom
en konsekventsparsamhet
finns det en
chans att undgi elransoneringmed
friljande driftsinskrd.nkningaroch arbetsl6shet.
E, M,
Wedavenken
I7edaverkens Fdretassndmndssista
ordinarie sammantridJ fiir iret, till
vilket lven suppleanterna inbjudits,
hcills den 30 november. Ordfcirande
var direAtiir Suen Lind..
Konjunkturlhget.

Efter genomg&ngav fiiregiende m6tes protokoll, som ej gav anledning
till nigot yttrande, ldmnade direktdr
Lind en redogtirelsefd,r det allmdnna
konjunkturldget.
Expansionstakten
i den amerikanska
induslriproduktionen har dnnu icke
minskat. Redan i juni nS.ddesindextalet r39 (1947-1,949 : 100), vilket innebdr en lO /o-tg iikning mot
fcireg&ende ir. Arbetsmarknaden ir
Amm u nit i o nsaerk stad en.
Oueringenii)r Prollius uttalade, att ytterligarettstramadoch prisnivin viriirelsen nu ld.mnade en anstdndig sar en tendens till 6kning. I en av
Ingenjdr larlesten meddeladebetr?ifvinst. En nybyggnad skulle, som tidichefen fdr Commercial ResearchUnifande avd. 6l'1, att man ddr sig litet
gare omtalats,komma till stind, med ted SteelCorporation,Mr. B. E. Estes,
ljusare pi sifuationen in fd,r 3 mlnaen kostnad av omkring ty'2 milj. fuo- nyligen skriven prognos frir t956 sages
der sedan. LME hade blivit en eod
nor. Prelimindraritningar pi den nya inledningsvis, att sysselsittningencikat
kund och 2 st. OOG, i. st. Indexll2
fabriken fdrelades ndmnden och de- med 2,5 milj. mdnniskor och arbetsoch 2 st. Index-l8 var belasda fd,r
monstrerades.
lcishetsantalet
minskatsmed t mili. sedenna firma.
dan fciregiende8r. AutomobilindustMan hade nu fitt order o& t[ndriens produktion av vagnar var i slutet
skruv, vilken detalj e.i fdrekommit i F 6r sI agsa erksaln b et en.
av augusti 5,6 milj., vilket dr lika med
programmetpi en tid.
Fyra fiirslag hade inldmnats, ay hela produktionenfijr 1954. Konsum,
6-spindelautomaternavar dlligt ut- vilka ett bedd,mdessom ei anvdndbart. tionen berlknas 19)6 '6ka
3 /o. Nationyttjade och L st. ny sidan skulle sinDet g?illdeen metod fcir tvdttning av nalprodukten har de senaste5 6ren i
dastill Bofors.
formglas, men den nya metoden an- genomsnitt 6kat 4 /o, vllket alltst,
En ny granattyp hade bestdllts och stgs ej kunna ge tillr?icklig nog- skulle inneblra nigon liten rninskning
hdrigenom skulle en hel del arbete grannhet.
i aktiviteten. Man fdrvd,ntar,att bilproerhillas frin och med maj t956. TalaDe 6,vriga tre fdrslagen belcinades, duktionen icke skall kunna hillas uppe
ren hoppades,att alla skulle hj?ilpasit
nlmligen
pi nuvarandehdga niv&, speciellt ddr-

hemmamarknaden
under 4:e kvartaleti
fot att det icke kommer att bli nigra
ir, tror L2 fdretag pn iikning, 48 pi
strirre skillnader i bilmodellerna.Nigon fara frir en stiirre inflation anses, ofrirdndrad orderinging och tz plt
pi grund av den stlndigt 6kade pro- minskning. Betr. ltinsamhetenf6rsta
duktionen, icke fdreligga. Man anser halviret 7956, i jimfcirelsemed andra
sig kunna bemdstradessaproblem ge- halviret 1955, tdknar 24 foretag med
nom kreditrestriktioneroch strdngare fcirbdttring,48 med inga fcirdndringar
samt 28 med fcirsdmring.
avbetaln ingsvillkor.
Arbetsmarknaden har redan reageI Englandkan en iikning av industrirat och antalet hos arbetsfdrmedlingarproduktionen med 6 /6 mot f6reglende ir konstaterasoch en sL l|g ar- na anm'dlda arbetsliisa hade den L0
som 0,8 kan note- oktober iikat med 900 iiimfcirt med
betsldshetsprocent
ras. IJnderskottet i handelsbalansen f6rhillandena en minad tidisare. Anutgdr emellertid ett allvarligt problem. talet lediga platser hade min-skatmed
Vlsttvskland sl&r nva rekord med 1 4 % .
en dkning av produktionen frirsta halvfuet i ht med 17 %. Arbetsldshetendr O rd ert il I gi.n g och f akt arerin g.
den llgsta som fdrekommit efter kriDirektiir Lind pl,pekade,att ett fcire3 /o av den totala arbetaretag
av \Wedaverkenskaraktdr miste fi
f.."*;.t
kdnning av ovan berijrda minskning
Aven Frankrike stitade med 1L c/o inom verkstadsindustrien.
hrigre industriproduktion under juni
Inkomna bestdllningarunder 11 pedn under sammamlnad t954.
rioder i ir utgjorde ca, 12,5 milj. kr.
Om man nu gir till virt eget land, mot ca 11,1 mili. f6r sammatid fdrekan man konstatera,att den ekono- giende ir. Fdr inneliggandebest?illmiska aktiviteten fortfarande ir myc- ningar var virdena ca 1O,7 resp. ca
ket hd,g och kinnetecknas av tydliga
10 milj. Dessa siffror tyder icke pi
inflationistiska spenningar. Lnport- nigon nedging, men en minskning av
iiverskottet har redan under ftirsta ordernapi aluminiumgjutgodsoch en
halviret kommit upp i nlrheten av samtidig cikning pi magnesiumgjut1.000 milj. mot 600 milj. vid samma gods kan konstateras.
har med
tid 1.954.Konsumentpriserna
Faktureringenunder iret t. o. m.
1949 : 1oo i septemberi Er stigit
utgjorde ca 15,6 milj. kr. mot
P/rr
tlIl r34. Kommerskollegiipartiprisinca 13,3 milj. fcira iret och den ofakdex har med 1935 som utgingspunkt
tureradesumman av inneliggandeorstigit till 312. Produktionsrikningen
der uppgicktill ca 11 milj. kr.
1955
under
tordebli ca.5 Vo.
Emellertid kan nu konstateras,att
Beliiggningen.
en viss kulmination intritt. Medan
sysselsittningeninom verkstadsindustAluminiumgjuteriet.Av f. n. i handrien under de 2 frirsta kvartalen l8s formningen sysselsatta10 man dr
8, resp. 7 /o 6ver motsvarande[jol-- hiilften belagda till augusti-septemirsnivi, var den under 3:e kvartalet ber med resterandeRM5 och den
[d,'gredn under samma tid 1954. De
andra hdlften med RM6 fram till mitinvesteringsbegrdnsande
itgdrderna ha ten av februari. Di den sistndmnda
medfcirt minskade bestdllningar pi
motortypenendasttar en ringa del av
maskiner inom landet. Den totala vir kapacitetkommer vi att s& smiorderingingenlig under juni-augusti
ningom f& inrikta oss pi den civila
i Lr 15 /o ld,grein under septembermarknaden.
november 7954, och man rdknar med
I maskinformningen dr Tabormaen fortsatt reduktion av orderingingen skinernavdl belagdafram till mitten
under 4:e kvartalet. Kredititstram- * 1956 och
t. o. m.
Jdhlemaskinerna
ningen, rdntehcijningen,den skdrpta januad. Kapaciteten fcir gods, som
fciretagsbeskattningen,
investeringsav- formas i de sistndmndamaskinerna,
gifter och skdrpning av byggnadsregle- har cikatsgenom NTebac-utrustningen,
ringen dr itglrder, som alla miste som emellertid pi grund av det f. n.
verka ddmpande pi den svenskainskdrptamarknadsldget1r belagd endast
dustriproduktionenoch medfdra stora till decembersutging, varfdr nya order
svirigheter f6r vlra f6retag.
fcir densammadr cinskvdrda.
Koniunkfurinstitutets barometer frir
Slingern dr relativt vdlbelagd.Den
verkstadsindustrien
oktober L955 talar ?ir fullbokad till mitten av februari och
sitt tydliga spr&k.Kurvorna fijr order- ddrefter oeriodvisfram till semestern.
inging och bestdllningarav maskiner En just erhillen stor order hiller pi
och apparaterfcir eget bruk pekar rakt att inplaneras och vdntas ge full benedtt. Vid ftirfrigan, hur fdretagen lZiggning ytterligare en eller annan
minad.
bediimer virdet av orderingingen fr6n
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Elektrongiuteriets handformning,
som f. n. endast sysselsdtter
4 man,
vtrl 2 fcir RM5, blir, ndr serietillverkningen av RM6 kommer i glng,
bdttre belagd dn tidigare. Med den
hittills meddeladetillverkningstakten
kommer 3 man att vata kontinuerligt
med detta objekt, varjdmte
sysselsatta
vi flr fikna med minst 2 man fiir civilt
gods och olika experimentarbeten.
I maskinformningend,rde 2 Tabormaskinerna belagda till mitten ^v
februari och de 6 J?ihlemaskinerna
v^rierandefram till april minad.
Sthngpressenberdknasunder ndsta
3,r 98,i 21 st. 3-skiftsveckoroch resten
i 2-skift. Det har planerats,att 3-skiftsveckornaskall uttasasmed 3 veckor i
fitlid atskilda av 4 st. 2-skiftsveckor.
Den fdrsta 3-skiftsperiodenkommer
att uttagasunder januari minad. Beldggningeni pressenstrlcker sig fram
till och med denna period, med ytterligare nhgratidsperioderspridda civer
fcirstahalv&ret.
Pretsmedjan rir fullt belagd fram
till och med septemberndsta &r, vdsentligenmed detaljertill Bofors.
I Pressgjuterietdr den stora pressgjutningsmaskinenbelagd med kdrning i 2-skift t. o. m. april minad. Pi
grund av de utgingna Volvo-orderna
dr de medelstoramaskinernaendast
belagdain i februari-mars minad. P&
det omride, som tickes av de tninsta
pressgjutningsmaskinerna,
dr konkurrensen Dressande.vilket medf<ir att
f. n. endasten belziggningsammanlagt
fram till mitten av ianuari minad kan
redovisas.
Kokillgjuteriet. Dert hittillsvarande
beldggningenfdr Bofors' rdkning utgir under janaari minad. Nyinkornna
order ger bel?iggningfdr 4 mant. o. m.
april minad.
Mek. uerkstaden.Beldggningenp5.
verktygssidandr mycketgod och strdcker sig in i april. Pi grund av bristande
kapacitet har vi t. o. m. frdmst fdr
pressgjutningsverktygvarit tvungna
anlita utomstiendeverktygsfirmor.
Aven bearbetningenhar en i stort
sett tillfredsstdllandebeldggning,som
vissedigen uppvisar luckor i en del
maskiner,medan 3, andrasidan en del
maskingrupperdr fullbelagdafdr st<irre
delen av nista ir.
Rapport frdn Forslagskommittin.
Ingenidr Lindb meddelade,att av de
vid Fd,rslagskommitt6ns
sammantride
den 23 novembernyinkomna fiirslagen
hade L tillstyrkts till beliining, z avstyrkts, di de ej visat sig indam8lsen-
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liga samt 1 bordlagtsfdr vidare utredning. Av tidigare bordlagda ftirslag
avb6jdes 3, I hade itertagits av forslagsstdllarenoch ett lig fiir yttrande
hos Skyddskommitt6n. TvL fiirslag
hade kommit in fdr sent och kunna
fcirst behandlas vid nlsta sammantrdde.
Det till bel6ning tillstyrkta fiirslaget
hade ldmnats av 221 Nordttedt och
dirmed utfcirda prov hade visat sig
vara tillfredsstlllande. Det bestod av
frir anvdndningvid
fastsdttningsskruv
anspdnning av tunna arbetsstycken
med stor yta, som skall svarvasut till
periferin.
lngenidr Lindh meddelade vidare,
att Bofors hade utarbetat nya normer
frir beldningar,vilka i vissafall medfcirafdrbdttringarfdr dessa.De inkomna forslagendelasupp i tv& grupper;
dels sidana ddr man icke kunde rdkna
ut den ekonomiska besparingenoch
dels sidana ddr en s&dan utrdkning
kunde ske. Ftir de fdrra skulle de
gamla normena gdlla.Betriffande den
senaregruppen skulle, fiir de till belcining godkdnda fdrslagen, utbetalas
ett engflngsbelopp pi 20 /a av den
utrdknadebesparingen,dock hdgst unav besparingen
der ett ir. Fastsidllande
Vidare
skulle ske genom arbetsstudier.
skulle Fcirslagskommitt6n i Bofors
6 glLnger
sammantrdda
om iret i stlllet

fdr allt verka i produktionsfrimjande
Friretagsledningenhadeansettdenna
syfte och som informationskiilla. De i v?igg obefogad, men herr $Telander
Bofors gjorda erfarenheternaav verk- pipekade, att utredningar inom ndsamheten hade enbart varit goda. ringslivet hade visat, att buller och
Direkt6r Lind ansig, att \Wedaverken oljud pi arbetsplatsenofta fiirorsakade
i likhet med Bofors ei skullestartamed stor vantrivsel fcir arbetarna.Han meddessa samarbetskommitt6er
samtidist gav, att det fanns maskiner,vars oljud
pi alla avdelningarutan fcireslog,ait man ej kunde begrlnsa,men si var ej
Mek. verkstaden och St8ngpressen fcjrhillandet i ifrlgavarande fall. Han
skulle bliva f<irsdksobiekt.Chefen fcir ansig att fijr arbetarnapi verktygsavdessaavdelningar, ingeni 6r B ergstrtim, delninsen skulle trivseln bli sttimeoch
var bere.ddhttaga sig ledarskapetfcir diirmed arbetsresultatetbdttre, om en
dessakommitt6er,som skulle best&av skiljevZigg uppsattes fcir att dZimpa
8-10 man, representanter
f6r fcirmdn oljudet frh.n maskinernapi produkoch arbetare.Sammantrddeskulle dsa tionssidan.
rum en ging i kvartalet ev. varannin
Direktdr Lind lovade att taga upp
minad och dagordning skulle meddesakentill fcirnyadprcivning.
las i fdrvdg.
Herr JYelandermeddelade,att ffiLForedrag.
gan varit uppe vid senasteklubbstyrelsesammantrldetoch att medlemmarna KommuniAations- ocb
:amarbetsdi visat stort intressefiir densamma.
Direhtiir Lind hemstalldehos klubbstyrelserna om f<irslag till l?impliga
ledamiiter av kommitt6erna.
Ingenii)r Bergstrdm rneddelade,att
ett f<irsta sammantrddeskulle kunna
hillas i bdrjan av januari ndsta ir.

f rd.gor.

Direktdr Lind halsadekvdllens gdst,
rektor Gdtta Vetlund vid Tollare
Folkhiigskola, vdlkommen att tala om
de problem, som voro att h[nfdra till
samarbetetmellan mdnniskor.

ReLtor Veillund uttryckte sin gliidje
6ver att ha blivit inbiuden och meddelade, aft han tidigare haft tillfiille
bevista dylika sammantrd.denvid ett
flertal industrier. Han ansig det vara
en
betydandeutveckling ino-mindustrof 4rien, att de anstd.lldasedantio ir tillVid Bofors hade samtligavisat sig
baka kunde f3. sidana informationer,
vara ncijdamed dessanya normer fcir
som llmnadesvid sammantrddena
med
belciningar, varfdr ingenjdr Lindh
\TedaverkensF6retagsndmnd.
friresloeatt desammaocksi skulle tillSedan siu Er hade rektor Vestlund
lampasvid rVedaverken.
sysslatmycket med "kommunikationsDirektiir Lind ansl.g fdrslaget vara
Diredtiir Lind. lovade att tasa denna frhgor", vilka han ansig med iren bli
bra och gav Fd,rslagskommitt6n
i uppmer och mer vdsentliga till f<iljd av
friga
under civervdgande.
drag att till?impa Bofors' nya normer
den snabbaufvecklingen pi det tekfrir belciningarfrin och med december.
Oueringenjdr Molin ifrlgasatte, hu- niska omridet. Denna utveckling inneIngenji)r Lindbt uttalande, att 4 ruvida sidana informationer via hdg- bar ej blott dndringar uu muikiner,
ta.laranld,ggningarnaskulle kunna vara transporter m. m. utan piverkade
sammantridenom &retborde rdckafcir
av
n&gotvdrde,di bullret i gjuterierna ocksi mdnniskans funktioner inom
\Tedaverkensdel, fdranleddeherr lVeoch
verkstidernaskulle gdra det omdj- arbetslivetoch dlrmed i hdg grad d.ven
lander att pipeka den l&nga tid som
en frirslagsstdllarem&ngaginger fick ligt att uppfattavad som sades.Denna deras reaktioner.Organisatoriskafrirvlnta, tills han fick besked om hur uppfattning delades av herr Ture dndringar inom ett fciretag, sisom
personalomflyttningar och nyanstdllkommitt6n stellt sig till hans fdrslag. Olston.
Herr lYelanders f'6rslag,att vid behov
Herr Tore lohanstonmeddelade,att ningar, kunde i stor utstrdckning fcirindra arbetsfcirhillandena fdr hela
ordna extra sammantrddentillstyrktes tnan innu ej ingiende diskuterat friav ingenidr Lind.h, som iven ansig gal om samarbetskommitt€erinom grupper. Rektor Vestlund anslg det
herr NTelanders fdrslag, att fcirslag klubbstyrelsen,men den skulle tagas d'nskvdrt med en systematiskutbildning av de anstdllda i fciretagetsorgabetr. materialbesparing
skulle behand- upp till behandlingvid irsmdtet.
nisationsutbyggnad.
las lika med 6vriga, vara riktigt.
Han plpekade vidare den stora
Diuersefrd.gor.
betydelsen
av social trygghet fd,r den
SamarbefskonnziftAer.
Herr lVelander togiter upp sitt vid anstdllde,som miste vara inpassadi
Direktiir Lind hterkom till den av ett tidigare sammantride framfrirda nigon grupp, ddr han var acZepterad
honom vid fcireg&endesammantrd.de dnskem&l om uppsdttandet ay e n och kdnde att han betyddenigot och
upptagna frhgan om startande av s k i l j e v i g g
mellan
ddr han utvecklades och kunde taga
bearsamarbetskommitt6ervid rJ7edaverken b e t n i n g e n
och verktygshand om allt svirare uppgifter.
efter sammalinjer som tillimpades vid a v d e l n i n g e n i l j u d i s o l e r a n d e Strire omsorg borde ocksi nedligBofors. Dessakommitt6erskulle fram- syite.
gas pi att v'dlja ut "rdtt" man, ndr
Herr Axelston uttryckte emellertid
farhhgor frir att samarbetskommitt6erna skulle komma att bli enbartfilialer
till Fciretagsnlmnden.
Herr Axelssonfdreslogatt det ungefd'r en g&ng i veckan eller varannan
vecka skulle orcinasmed sn L/4-timmes
information genom h<igtalarnaom vad
som hdni och kommer att hdnda inom
friretaget, samt om ev. industribescik
m. m.
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nyanstailningargjordes och detta speciellt vad betrdffar chefsbefattninqlr.
Smi diskussionsqrupper
skulle ku'nna
bildas inom fcire-tagen,
dl.r deltagarna
av anlitade experter fick kd.nnedomom
bl.,a.grundl?iggande
problem fcir mdnnIsKor.
En amerikanskunderscjkninqhade
visat,att ju mer man l8ter undeiordna- i
de fL taga del av en arbetsprocess
utfcirandetav arbetetoch besluten- ju positivare hade effekten varit pi
produktiviteten. Likaledes hade min
undersdkt olika arbetsledaresfrirh8llande till produktiviteten och gjort
jdmfd'relser mellan de arbetsledare.

som_hade hcig och de som hade lig
produktion p3.sin avdelning.Det hade
diirvid framkommit, att de "hcigproducerande" ledarna, till skillnad fi8n de
"ligproducerande",sysselsatte
sig mera
med planering ?in deialjordergivning
och trdnadeupp sina underordnadeatt
sjalva f6lja denna planering. En stor
del av de l8gproducerandevoro fdr
ligt utbildade och ddrigenom osdkra
pi sig sjZilva.Genom att dessutomvisa
sig intresseradf<ir de anstdlldaspersonliga problem hade de htigproducerande chefernastdrre chanseritt vinna
solidaritetfrin sina underordnade.
Efter rektor Vestlunds f<iredras

fingo ledamdterna tillfZille att med
honom diskutera bercirda f{gor.
DireAti)r Lind tackadetill slut rektor
Vestlund fd,r hans synnerligen intressanta framstillning om samarbetsproblemen.Att, som rektor Vestlund
omndmnde,med anlitandeav expertis
ordna med gruppverksamhetinom
f d,retagetbetr.-kommunikationsf
rigor,
ansig direktdr Lind mycket lampligt
och sade,att han, nlr tiden det medgav, dmnade taga"ffitgan under dvervdgande fcir \Tedaverkens del.
Ddrefter fd,rklaradesmiitet avslutat.
R. V/.
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YERKSAMHETEN
Bofiorsverhen

Nobelknut

Forslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrddde fredagen den 11 november 1955 under
direktor A. S7ahlsteensordforandeskao.
Foredragningslistan upptog 7 f.orslig, av vilka
1 bordladesdi det ej hunnit provas, 1 itertogs av
forslagsstdlla,ren,
medan 5 bel-onades.
De belonade
forslagen dro:

Vid Nobelkruts Forslagskommittds sammantride den 16.12.1955 underkastades
fiirslagennr p6
och 103 fornyad granskning med bedomning enligt de nya bestdmmelserna.

9210 Erik Gillstrom (VP 27): Anordning for svarvning av dndarnapi svetsaderor. (Reg. 22/j5.)
19676 Rune Hammarstront (Iil<H 70): Kabelmall
for mingtridig kabel samt schema som anvisar
kopplingsfoljden. (Reg. 24/15.) Detta forslag,
som innebdr viss ackordsdnkning,belonadesenligt de nya bestdmmelserna.
9642 Lennart Eriksson (KA 7i): Glappmdtnings'
verktygfor SAK 40. (Reg. 2j/55.)
19574 losef Nord.ell (BAM): Andring av vattenpump
gaffeltruck Coventry Climax. (R"g.
.pi
27/5t.)
436 Karl Ljungberg (MSK 90): Hillare for
bandbuffert, att anv'andasvid demontering av
band eller bandhillare pi motslagshejare.(Reg.
28/55.)
Ett register over samtliga forslag som inldmnats
till Forslagskommitt6nLren I94B-19j5 har uppgjorts.
Under 1915 inldmnades28 forslag, av vilka enda1! t avbojts, 2 Ltertagits
t.spektiue forslags"r,
stillare, 1 ej kunnat slutbehandlal
under iret. medan 24 belonatsmed sammanlagt2.'J,20kronor.
E. Lbg

Forslag m 1O3inldmnat av m 50797 V. Nordgren, NVA 4, befanns diirvid vara berattigat till
ytterligare beloning utciver tidigare beslutad.
Vidare belonadesfoljande forslag:
53443 Etty lohansson,NVA 3; skydd vid 75 tonspressfor gaslossats (nr 104).
56213 N. Olausson,NVK 2t; tomningsanordning
vid krutpolertrummor (nr i05).
55336 T. Karlsson, NVK 21: snapplltstill serviskran for eter (nr 106).
50754 S. Fransson, NVK 21: tappninqskran f6r
fat (nr 107).
51658 O, Pettersson,NX: regleringsanordningfor
automatvitgar vid automatisk press (nr 10g).
Tvi forslag bordlades for vidare utredning.
Forslagskommitt6n fattade dven beslut om att
sekreterarenskall undersoka i vilken utstrdckning
belonade forslag kommit till utforande och att I
fortsdttningen folja upp belonade forslag.
Man beslot vidare att genom affischprop aganda
soka stimulera intresset for forslagsneiksumheterr.
Under fu 1.955har 14 forslag belonatsmed sammanlagt 7.915:- kronor.

Karlstad 1956. Numarc Tryckrok", 9ZA4i
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