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MBII MOTORBAT
FRANIIARLST{OGA
TITI FITIPSTAII
De flesta boforsare torde vdl kdnna till, att
man kan F"Jra
bilt mellan Karlskoga och Filipmen hur mhnga har gjort denna sjotur?
stad
Naturligtvis medlemmarna av Bofors Motorbets Klubb (BMK), men ddrutover sdkert endast ett fhtal. Detta ir verkligen beklagligt, ty
denna utomordentligt vackra farled zir en sevdrdhet av rang och torde ha stora mojligheter
att ocksi bli en stor turistattraktion for vir bygd.
Det erbjuder ju vissasvirigheter att gora fdrden,
men dessasvirigheter dr icke stiirre dn att de
kan overvinnas.
BMK, som nedlagt ett stort och intresserat
arbetepi att sdtta farleden i stind, ville gdrna
gora litet reklam for detta och sin ovriga verksamhet,och silunda kom det sig, att fotografen
(Pontus Andersson) och redaktoren tidigt en
vacker sommarmorgon forra &ret embarkerade
m/s Sjostina av Bofors, for att gora den av
mhngaomtalademen av fhbefana turen. Skepingenjor
pare och vdrd var BMK:s sekreterare,
K.-E. Dahlbeck (Planeringsavd.Bofors), och
hanstrygga gotlindska accentvar liksom en borgen for att fdrden skulle gi utan grundkdnningar. Som styrman och gast tjdnstgjordeskepparens 1l-i.rige son.
En resebeskrivningbor om mojligt inledas

med en historik, och det 6r kanskeddrfor ldmpligt, att citera nigot ur den utmdrkt trevliga lilla
minnesskrift, "Filipstads Bergslags och Bjurbdcks kanalleder samt sioforbindelsen mellan
Filipstad och Karlskoga", som utgavs 3-r 1948,
forfattad av kaptenen i VVK och forste baningenjorenGoran Nystrom, Filipstad, i samband
med kanalledensiterinvigning.
I forna tider, innan det fanns farbara landsvdgar och lingt innan de forsta jdrnvdgarna
byggdes,var transporten av tackjd.rnoch stingjarn, ffi.n bruken i Karlskoga och Filipstads
bergslagerner till stapelstadenKristineha,mn,en
bide dyrbar och tidskrdvandehistoria. I storsta
utstrickning korde man vintertid pn sldde
("medfore") genom skogar och moras och ijver
de tillfrusna vattendragen.Sommartid forslades
jarnet pb,bit over sjciarna,omlastadespS.vagnar
och kordes - eller bars - over ndsen mellan
dessa,lastadesinyo pi bit i den nedanforliggande sjon, for att slutligen koras landsvdgen
sista biten in till Kristinehamn. Transporten av
jdrnet kunde taga bide en och tvi minader den
ca 45 km linga vagenmellan Filipstad och KrisSjdind.ant lastageplats ned jiirnuiigen till Kristinehatnn i lbrgrunden. (Litografi frin 1860-talet.)
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DISPONENTEN HAR ORDET:

6tt h"f,,oclxett{',r;l
ari 1935 och till ru. Nu har Bofors blivit sd stortt
att jag med bristauilja ej har kunnatpersonligenliira
kiinna mer iin en del av de anstrilldainom vdrt stora
Boforsare,men riven alla andrainom Bofors-koncer- ft;retag- tyueirr.
nen, ett uarmt och innerligt tackfor gingna dr.
Au jag uar tacksamnrir Suen Wingqukt erbjad
den8 maj kimnar
Ntir jag nu vid bolagsstiim.man
direktarar det migknt
min plats sdsomuerkstrillande
att genornB-pilenfd sAgaJaruiil ochbringasamtliga

mig chefsbapet19j4, och att jag i dag iir tacksant
oueratt haJdu verka i Bo-forsen sd stordel au mitt
jag vril ej sriga.Nu gdr mitt uarmatack
liu, behauer
till Er alla anstiillda,sommdjliggjortdennauerksamja, fdruisss. k. fritidsproblem,or&tadedeJar*a skidtciulingarne het. Det rir min innerligaJ:drhoppning,
pd orten, larde mig simma och ro bdt tillsammans ning, att Bofors skall gd en Jbrtsattlycklig.franxid
arbete
tillmtites tack.vare allas Edert gemensamma
med sina egn mdngapojkar. Litet senareuoro vi
det
gemenochtackuareen iin mer dkadJ-r)r*delse
far
ctt glatt pojkgting(Gustaf Melker, GunnarOstlund
bri*a.
intresset:
ufrrt
saffirna
och Hjalmar Brick) somJkngadekraftor i kanalen,
Jbretags
(med
knapp'
Det ktinns litet uemodigt,detta avskedstagande.
spelade>hartzjol,>pd >pigornas>
fan*er
i
Mtickeln.
och
eller
badade
Icke
darJ'oratt man skall lamna sitt arbete,ty ffi.an
sytrdd),
ndl och
fiskade
iflaremdstelrira sigatt man borjarbli gammal.Men da('ar
Ndgradr senare1906-1910: arbetskamrater
tcillas ut ochsmdningonr
verkstaden,i hyttan (det var iskallt i kolhusetunder att sd mdngavrinskapsband

-iag
viinner ochlekkamrater
Au barndomstidens
kom till Bo_fbrs
farstagdngenuid 7 drsdlder1B9Bjnnas uiil Jd h,ar. Det var dd som Sparren(6veringenjdrA. Silversparre)tog handom brukspojkarnes

elleri >Martinen>.
ochp d r>Brtinnufigefir>
vinterniitterna)
Frdn min niistaBofors-period,1918-7920, som
bitrridandenartiningenjdr,finnas rritt mdngauiinner
och bekantakuar i liuet hrir, i synnerhetblandpen-

brkta. Ty iiuen om ui siiga ossatt r)i triifas snart
igen, och duen om sd sker- ibland- sfr blir det
aldrig riktigt detsammamer.
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arbetareoch arbetsledare.
sionerade
Och sd kom den sistaperioden,Jrdn den 1 ianu-

tinehamn och kostade, for L00 ir sedan, ca 1
Riksdaler per Skeppund, en for den tiden stor
summa,
Redan 1765 skriver BrukspatronClaes Fietzsky p& Storfors: "Biltf.after nyttjas ifrin Philipstad igienom sion Daglosen till Asphyttan, derifrin brukas landsvdg r/t miI till Biurbecken,
derifrin siovdg igienom sioarne Storlungen,
Oijevdtern, Hyttesjon, hvarif.rhn Brucksegare i
denna socken grafvit for flera ir sedan Canal
t/s mil ling till Bergsiiin och si igienom den
siiin till hemmanet Sio2indani \Tarnums socken,
hvarifrin man nyttiar landsvdg till Christinehamn. Afven nyttias samma biltf.art ifrin Kroppa och Storforss Bruken utom ett litet ed
landsvdg."
Kanalen mellan Bergsjtin och Hyttsiiin, som
forkortade transporten till Kristinehamn nigra

km, grivdes redan pi t6io-taIet och ir icke endast den dldsta kanalen i Vdrmland, utan en av
de iildsta kanalernai virt land.
Planerna pi en forbdttrad farled mellan stdderna, med slussarmellan sjoarna si att man
slapp all dyrbar omlastning, borjade taga form
redan pi L780-talet. Awlgningar, kartldggningar och projekteingar pigick under 1"790talet, och olika striickningar mellan sjoarna
diskuterades.Gijta Kanals flrdigstdllande stimulerade givetvis dessaplaner, som dock icke kunde genomforas: Rikets Stdnder avslog alla for'
slag om bidrag till kanalforbindelsenpi grund
av bristande tillgingar, och inom ldnet kunde
inga pengar uppbringas.
Forst sedan Frantz von Sch6ele,"Vdrmlands
landshovding till gagnet", hr 1831 blivit bergmistare i Filipstad, blev det fart i kanalplaner-

na. Ar 1847 kunde von Sch6ele inbjuda till
tecknandeav aktier i ett bolag: kostnadernafor
kanalenberiknadestill 130.000riksdaler banco,
varav half.ten kunde erhillas i Statsbidrag och
hdlften miste anskaffas genom aktieteckning.
650 aktier e 100 rdr. tecknades,de flesta av
d.garna till Rdms Bolag, Lesjofors, Storfors,
Alkvettern, Upperuds Bolag och Uddeholm
m. fl. bruk och bruksdgare.
Arbetet pi kanalen kom genast iging och
holls vid liv trots upprepademisslyckandenoch
motgingar, tack vare von Sch6elesaldrig svikande energi och initiativ. Ar 1857 kunde arbetetpi kanalledenmellan sjoarnaDaglosenoch
Lr.rngen,med slussarnavid Asphyttan och Bjurbdcken,ansesvara fzirdigt, och kanalen oppnades for allmin trafik.
"\Wermlands Bergslags Canalbolag" kunde
under de forsta hrcn gladja sig it ganskabetydande trafikinkomster. Ar 1862 passeradeskanalen av 520 hngbitar och 988 lastprimar, vilka
erlade 75.734Riksdaler i avgifter. Ar 1868uppgick inkomsterna tlll 22.OOORdr., men sedan
sjonk de hastigt, 3,r 1876 till 11.000 Rdr. och
Lr 7879 till 8oo Rdr.
Det var den nya jarnvagen frin Kristinehamn
norrut genom Filipstads bergslag till Dalarna,
Ostra Vdrmlands jdrnvdg (senareMora-Vdnerns
Jdrnv6"g),som givetvis kunde erbjuda bide sdkrare och snabbaretransporter, bl. a. utan omlastning f.6n pfim till landtransport vid Sjo2indan, som nu tog all frakt till och frin bruken.
Jdrnvigen stod fdrdig for trafik 1876.I OVJ:s
koncession ingick dock en bestdmmelse,att
jdrnvdgenframledesskulle svarafor kanalledens
underhill, och di staten 1917inkopte jirnvdgen,
blev denna underhiilsskyldighet overflyttad pi
SJ.Kanalen, som vid denna tidpunkt forlorat all
betydelse som trafikled, blev ett lik i lasten
for SJ,som dirfiir Lr 1919hemstdlldehos Kungl.
Maj:t att fL nedld,ggadensamma.
Hur denna hemstdllan behandlades,hur kanalen iterstilldes som farled och overtogs av
en ir 1939 bildad sdrskild Garantiforening
(ForeningenFilipstads BergslagsKanal u.p. a.),
med Filipstads och Bofors Motorbitsklubbar,
Uddeholms AB och AB Bofors som storsta intressenter,dr en ling historia, som utforligt
relateratsi kapten Nystroms skrift. Forfattaren,
som var en av foreningens initiativtagare och
som alltsedan starten varit dessdrivande kraft,
har dock varit si blygsam att han i minnesskrifSlussning oid Knappfor:. Bc6p iiuer Kexsundet. Bithuset mellan flyttblochen i Stned.storp,rsundet.- Prdmurahet
i samma sund.
j

ten icke ndmnt ett ord om sina egna mycket
betydandeinsatserfor kanalensbevarande.Alltnog, Lr t94J overtog Garantiforeningen dispositionsritten till kanalanldggningenoch den 5 juni
1948 kunde kanalen iter oppnasfor trafik efter
pi slussarna.
ett omfattande restaureringsarbete
Dessavar ndmligen t945 i ett bedrovligt skick
efter flera irs vanvird.
Fijrbindelsen mellan Filipsiad och Bofors
(Karlskoga) gick - och gir - via Knappfors
siussoch kanaI, som byggdes1850-L853 av det
hr L849 stiftade Knappfors Sluss Aktiebolag.
Direktor Helmer Nordqvist, slussaktiebolagets
verkstdllande direktor, har i Karlskoga Bergslags Hembygdsforeningsirsskrift 1912 skrivit
kanalens historia. Knappforsslussenssekeljubileum h6gtidligholls i aug.7954,varom kan l6sas
i m 3-4 av B-pilen sammair.
Genom Filipstads Bergslags och Bjurbdcks
kanaler,Knappfors slussoch kanal samt Senom
nigra korta re id'nvdgar, som byggdes mellan
sjiiarnanorr om Filipstad, samladesst6rre delen
av 6stra Vdrmlands bruksrorelse kring denna
trafikled, som under nhgtaLfiionden efter 1800talets mitt upplevde en blomstringstid och som
blev av stor betydelse for bruksrorelsensutveckling.
*

:
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Men nu itervdnder vi till resebeskrivningen.
Avfdrden skedde frln BMK:s bithamn i
Timsdlven, mittemot Bjorkborns herrgird, ddr
en ling rad motorbhtar av olika storlek, ilder
och konstruktion, men alla i samma sji5mansmdssigtgoda trim, valtaligt viitnande onr BMK:s
verksamhet och medlemmarnas intresse. De
{orsta 6 km - eftersom vi i si hog grad gir
inomsk2irs,rdknar vi i km och inte i sjomil gir fdrden i Timsdlven,ldngs leriga strinder och
vattendrdnkt skogsmark,upp till Lonnsjon och
vidare forbi "Klubbholmen" mot Knappfors i
rakt nordvdstlig kurs. Ostra och Vdstra Lonntorp och Rosensjom. fl. gamlabergsmansgirdar
och byar ligger nira stranden.
Strdndernakantasav sportstugor- rner eller
mindre klnda boforsareoch karlskogaborndmndes som agare- omgivna av vdlansadetridgirdstdppor och mllade och pyntade med omsorg och kirlek. Morgonsomnen var tydligen
god, ty de flesta stugorna verkade tivergivna. I
Ln och annanvittnade dock en riikstrimma frin
Lunguid' Niissurtdet. linnterkran
sunds kyrAa ocb bofiistet. - Vi stiiuar app mot Biurbdckens
't'ullt i slus.reu.
Timmerllottrningen pdgdri6r
nzynning. Ilddebolntsbolagets

sydvdst.I norr ligger Alkvetterns vita herrgird
som ett smyckenedanfor norrldndskt morka och
hoga skogsisar,pi babords(forlit vinster) sida
reser sig Knappedshojden,rakt forover ligger
Asbergsvikenoch Morkviken och mellan dem
den storamossen,dzir tranan sdgshdcka.Fiskaren pi Alkvettern, Valter Andersson,for forbi
i sin snabbamotorbit med vattnet forsandesom
ett oar stora vita mustascherom siiiven och
sikvinkademed ett ndt fyllt av silvergldnsande
lojor. Fotografen, som eivenhar fiskeintressen
i Alkvettern,berdttade,att siklofandr kusin till
laxen och sdrdelesdelikat, stekt och nedskolid
med vissaonskvdrdadrycker.
I hitid med Lovndsetlades kurseu ner mot
vdstsydvrist
och si rakt nord pi, in i Kexsundet.
Vattnet var lkgt i sjon, ldngs strinderna syntes
ett gritt, naket stenbdlte.Ett par hdgrar pi en
sten nedanfor Anders i Kexsundetsglrd lyfte
sakta och flog over till andra stranden,ddr de
kinde sig lugnare.Den nya bron over Kexsundef
iir ett vackeri prov pi rnodern brobyggnadskonstruktion; de kraftiga jdrnbalkarna,som bdr upp

skorstenenom att kaffepannan stod pi spisen.
Den morgonpiggaste agarcn var "ElektrikerDavid" frin Bjorkborn, han vinkade glatt at
resendrerna,
och hans frn var redan ute och pysslade i den vackratrddgirden.
Vid Knappfors var allt klart for slussning.Fru
Astrid Berggrenhdlsadeossglatt igenkdnnande,
"Fasse" spankulerade omkring i skuggan av
Kungseken,smiskillde och viftade pi svansen
och sotarn,som var pi besok,stegner frin taket.
Vi lovade fru Berggrenatt skickaett vykort fr&n
Filipstad, men det glomde vi naturligtvis.
Passagenmellan Knappfors sluss och "Bostromsholme" (Svanholmen) och "\Tahlsteens
udde", ar val utprickad, vilket sannerligenbehovs for alla lomska stenar.
Vdl uie pi" Alkvettern stdlldes kursen mot

Biarbi)ckens slassar, den neder:t,r slus.ren fylls. -- Slutsaaktdre John Haglund. ocls en l.intnterflot.tare.MotorbZten i
den nellersta slutset. Upp genon. Bjurbiickens kanal.

korbanan vilar pL 4 pelarc och strdcker sig ldtt
och elegant frin strand till strand.
SedanHalludden passeratsdr vi ute pi Frovettern. Pi kartan dr farleden utritad i vinkel
forst mot vdster och sedanmot norr, men skepparen ansig - och vi tyckte att han hade rdtt att kursen oster och norf om "Oa i Frovettern",
fijrbi Stensvikenmed sin dttestupa, var vackrate.
Vid Ronningen pi vdstra sidan om Smedstorpssundetsmynning har Arthur Karlsson en
vacker sommarstuga, med bithuset tryggt och
sdkert forankrat bakom jiitestora flyttblock.
Mitt i sundet, pi vistra stranden,ligger vraket
av en av de primar, som i forna tider fraktade
jdrn, malm och ved over sidarna mellan Bofors
och Sjodndan.Fotografenberdttade- med litet
den gamla goda tiden vid
darr i rosten
sekelskiftet, di ungdomarna i Karlskoga sommartid hyrde en sidan prim, ldvade den och
med sing och musik och kaffe gjorde en uifird
frin Bofors genom Knappfors ut pi sjon, med
s/s Vingolf som bogserare.Smedstorpsgirden
ligger hogt och vackertpi sundets6stra sidamed
betesmarkoch dngar ned mot vattenbrynet.
Ullvettern, den tredje och storsta sjon i sjosystemet som farleden genomloper, Passeras
tvdrs over, mot Ndssundet i vdstlig riktning, och
man fir silunda ej nigot begrepp om sjons storlek. Fdrden frin Bjorkborn upP till Ullvettern
tar ca2 timmar.
Ndssundet, mellan Ullvettern och Hyttsjon,
var i forna tider centrum for sjotrafiken och har
till i vira dagar behillit sin betydelsesom omlastningsplats.Lastkajen och slipen for primarna finns rinnu kvar vid sundetssodra sida, och
flera primvrak ligger i vassruggarna.Jdrnvd''gen
- som en ging i tiden tog dod pi. kanalen spinner en bro over sundet, medan landsvdgstrafiken f.Fnnoja sig med en fd.rja.

Persontraliken ilppehijlh p;i 187)-rdlet med passagerarebdtar.
Gubben t. r.,. har jast hiimtat ett 4nkate brdnntin ocb sitter
nu ocb beaaLar shatten. Foto frin Asphyttan.
F6r lin av denna bild och bilden frln Sj6dndan sid. 1 tacka
vi "Red. fiir Uddeholmaren".

I Ndssundet har Uddeholmsbolageten stor
omlastningsplats for timret frin flottled till
jdrnvd.goch hdr kunde vi nu ocksi konstatera,
att kanalen alltjdmt har stor betydelsesom faroch flottled for de inre forbindelsernai denna
del av Bergslagen.En mycket stor del av kanalens trafikinkomster utgors nimligen av avgifter
for timmerflottningen. Men hur olika dr inte
omlastningsforhillandenadi och nu. Forr skedde all omlastning fdr hand med ett stort uppbid
av folk. Nu flottas timret eller massaveden
buntad med kltting i "paket" om 8--10 m3.
Timmerbuntarna leds in i en bassdngnedanfor
jdrnvdgen. En kran lyfter hela bunten och
svinger over den till jirnvdgsvagnenf. v. b. till
Nedre poften i Asphytteslussen ir irnponerande. - Vi odnta
pfr slurning dd Atphyttan. - Ett par tinzmerbuntar i sluss'
Sfaaen.
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Mellan Aanalen och Bjurblichens garnla iilfifrra ligger nfrgra
'fiskodlingsdanzt tdi'. Niafrslussen oid Asphytesji)n.

vara- stilbrytande och chockerande,men si dr
ingalunda fallet.
Stora Lungen smalnar till mot norr, vassrugKlardlven och Skoghall och pa ett par minuter
och ndckrosmattornablir tdtarc,den odlagarna
har 2 man ldtt och ledigt, utan nigon storre fysisk
de marken gir ned till sjon och snart dr vi inne i
anstringning, lastat en vagn.
Bjurbdcken.Helt plotsligt oppnar sig kanalens
Frin Ndssundet till Filipstad 96.r farleden i
mynning och slussarnasyns pi vdnster hand,
huvudsakmot norr med nigra gradersdragning
meilan albuskarnapi norra stranden,medan den
mot vdster.I Hyttsjon mots utloppen fr&n Matgamla alvfhran fortsdtter mot ijster.
Iingen och Ojevettern och trois det lockande
Bjurbdckensslussardr ca 1-om hoga och de
namnet tog vi inte kurs pi forstnimnda sjo
varderaca ),6 m djupa, med
tre
slusstrappstegen,
upp mot Lundsberg, utan stdvade in mellan
mellanliggande portar, dr hogst imponerande
Gransundets morka och branta strd.nder,med
ndr de ses nedifrin. Frin Knappfors till BjurOjevetternglimmande i norr.
bdckensslussarhar nu firden, ca 35 km. glttt plt
I Gransundet- Grinssundet - gick fordom
sammavattennivi, Il2 m over havet.
grdnsenmellan Vdrmland och Karlskoga BergSfdlva slussningeni Bjurbdckenklarade vi pi
slag, eller Vdrmlands och Orebro ldn, men efter
ga 7/, timrne, sedan alla timmerbuntar skaffats
storkommunbildningenoch ldnsgrdnsjusteringen
undan, men di hade slussvaktareJohn Haglund
for nlgra 5,r sedanhar denna sundetsroll som
ocksi god hjiilp av alla timmerflottare, som gdrgrdnsvatten upphort. Sin roll som en mirklig
na
ville ha undan oss och motorbiten. Slussoch vacker naturbildning bibehiller dock sunningen
av timret ghr ph ackord, och di si . . .
det och vill man kldttra upp for de mdktiga hojBjurbickens kanaI, ca 3 km ling, grdvd och
derna, ex. Kummelhojden pi vdstra sidan 10t m
invallad
mellan Lungen och Asphyttesjondr en
over sjon, si har man sannerligenlon for modan.
sevdrdhetbara den och ett vackert prov pi vatStitlieare utsikt fir man leta efter, d.ir ligger
for 100 ir sedan.Den gir
tenbyggnadskonsten
t. o. m. utsikten frin Knappedshojdeni ld.
ocksi genom ett vackert landskap; pi vdstra
Si sminingom vidgar sig det diupa diket melsidan en pastoral idyll med lkrar, dngar och belan bergen, man kommer ut pi Oievettern. ddr
tande kor, pi ostra sidan har man den garnla
farleden bdr mot nordvdst. Storforsdlven,dir
alvfl.ran och utsikt civer den ilderdomligt
trafiken upp mot Storfors och ovanforliggande
vackra bebyggelsenomkring Bjurbdckenshyttbruk fordom gick, mynnar i sjonsnordostradel.
Lungsunds1600-talskyrka, i typisk bergslagsstil, plats och Aminnefors. I kanalens norra mynning, vid "Kdllfallet" mot Asphyttesjiin, finns
korsformad,timrad, fiallbekladd, rodmilad med
en liten nivisluss for ev. reglering av vattensvarttjarat tak och med den nyforgyllda kyrkstindet mellan sjo och kanal.
tuppen gldnsandep& tornet, ligger utomordentligt vackert pi vdstra sidan om sundet mellan
Over Asphyttesjondr det blott en kort vdg och
Ojevetternoch Stora Lungen. Sundetoverspdnns si moter ossndstaslussvid Asphyttan,ddr ocksi
av en modern balkbro vilande pi 6 pelare, i
landsvdgen mellan Filipstad och Storfors till
ldtta
funktionellt
som
samma
enkla stil
civer
Kadskoga korsar segelleden. Asphytteslussen
Kexsundet.Man kunde vdnta, att motet mellan
lyfter oss ca 5 m, och slussgraven,ca 9 m djup,
szigespi sin tid ha varit landets djupasteslussi
den gamla kyrkan och den moderna bron skulle

forhi.llande till sin ldngd och bredd och overtrdffades endast av Trollhdtte sluss.Aven AsohytteslussenIr i hog grad imponerande,s;irskilt
i grodperspektiv frin motorb&tens ddck. Hdr
sammantrdffadevi ocksi med kanalenshistoriograf, kapten Nystrom, som ledsagadeossupp till
Filipstad.
Det forna Asphyttefalletsnu delvis torrlagda
flua, med mjukt avslipadeklippor och renspolade stenarbor man inte forsumma att se.
Ndr Asphytteslussenpasseratsdr vi uppe pi
farledenshogsta nivl., 727,8 m ijver havet, men
endastca 15 m hogre dn Timsdlven vid Bjiirkborn. Ovanfor slussengir Asphyttedlven bred,
lugn och uppdimd med skogigastrinder. Sedan
sundet passeratsoch vi gitt under jdrnvdgsbron
vid Daglosensstation, oppnar sig Daglosen,den
sista av sjoarna ldngs farleden.
Bygden kring Daglosen dr ljusare och rikare
In bygden kring de andra sjoarna.Filipstadsborna pistir, att Daglosen dr Bergslagensvackraste
sjo, och vi vill inte sdga dem emot. Hela sjon
dr omgiven av ghrdar och odlad bygd, med
bakomliggande hoga morka skogskldddabergisar, och sdrskilt kring den norra viken ligger
herrgirdarna tdtt. Man mdrker, att man kommit
upp i en dldre och rikare bygd, bergshanteringens
obestridligacentrum i forna tider.
Ja",sh var resanslut och vi fortojde i Filipstads
Motorklubbs brygga i dlvmynningen i hamnen,
mitt emot kyrkan, efter ca 6 timmars fd,rd, 65
km over 10 sjoar och genom 3 dlvar, T sund och
3 slussar.
Man kan
man startar tidigt - gora
fdrden till Filipstad frin Karlskoga och iter pi
en dag, men bdst eir om man overnattar nigonstans,exempelvisombord eller i Filipstad, eller
t. o. m. d,gnar nl"gra dagar itt firden. Det finns
oiindligt mhnga vackra "ankarvikar" i sjoarna
och vattnet dr friskt och bra bide for bad och
matlagning. Som turistled fijr kanoter borde farleden vara idealisk, ty de oppna vattnen, som
behover civerkorsas,dr inte stora, och skulle
sjon gi alltfor krabb, kan man alltid folja
strdnderna.
Yi ffu dirfor hoppas, att dennafarledgenom
ostra Vdrmlands vackrastetrakter inte bara blir
ett dott minnesmdrkeutan en levande - inte
bara omtalad utan dven befaren - del av trafiksystemeti vir bygd.
S6epparn har fotografera, rtytndnnen, red.ah,tdretzoch fotograJen. Vauenlallet uid. Asphyttan. - f'il./S Sjdstina oid
Asphytan. Onbord synet fr, u. sLepparen, irlrnzdnnen, redaktdren ocb Aapten Nytrdnt,
Aftonstiimning i Filipstads lsamn.
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TItt 1955ARSBOKSTUT
NAGRAKOMMHNTARBR
Au DirektdrHELMER NORDQVIST, Bofors
I vlra bokslutskommentareri B-pilen, av vilka
denna ir nr 10 i ordningen, har tidigare utlovats
en mera ingiende behandling av de storre dotterbolagensbokslut, deras ekonomiska stdllning och
utveckling. For att infria dessaloften dgnasstorre
delen av irets bokslutskommentarit dotterbolagen
Nydqvist & Holm AB, AB \(. Dan Bergman
samt Ulvsunda Verkstdder AB. AB Tidaholmsverkensrorelsedr si intimt forknippad med moderbolagets,att bokslutet fijr detta dotterbolag knappast har nigot intressei detta sammanhang.
For att emellertid inte helt utesluta uppgifterna
om AB Bofors bokslut, som vdl har intresse for
storre delen av B-pilens ldsekrets,borja vi med en
kortfattad redogorelsefor detta.

AB Bofors bokslut
Som framghr av den pi sid. 11 publicerade
"beskrivande" Vinst- och forlustrdkningen uppgick t95, i.rs fakturering till sammanlagt kr.
1L0.692.000,vilket innebir en okning sedan7914
med ca 32 milj. kr. Aven ovriga intikter ha iikat
nigot jimfort med fiiregiende ir. Detta gdller dels
erhillna utdelningar pi aktier, dels rdnteinkomster.
sistnimnda post har okat sedan 1954 med ca
700.000 kr., vilket sammanhinger dels med den
under iret h6jda rdntefoten, dels med den okning
av likvida medel som dgt rum och som vad det senaste iret betfi,tfar ndrmast har sin grund i de di
vilka tillforde bolagenomforda aktieemissionerna,
get 26,4 milj. kr.
De totala intdkterna fu 1915 uppgingo silunda
till i14 milj. kr., vilket belopp overstigermotsvarande virde fu 1%4 med 34 milj. kr. Hur har di
dennaokning av intdkterna anvints? Svaret8es om
vi fortsdtter genomgingen av Vinst- och forlustrdkningen.
Kostnader for material, tillverkning, administration, forsdljning m. m. utgjorde i det nirmaste 168
milj. kr. eller 19 milj. kr. mera dn fu 19)4.
Avskrivningarna ph fastigheter, maskiner och
inventarier okade med ca 3 mili. kr. till 22,4 mili.
kr. Som bekant foreligger sedan itskilliga hr trll'
baka ej lingre nigon fri avskrivningsrdttpi maski
ner och inventarier, varfor samtliga avskrivningar,
bortsett frin en del tidigare ej utnyttjade avskrivningsundedag frln den fria avskrivningsrdttenstid,
numera forsiggi efter sdrskilda vdrdeminskningsplaner.

De av bolaget utgivna linerdntorna uppgingo
till3,4 milj. kr., ett belopp som dr nigot hogre dn
motsvarandefor hr 7954.
Till styrelse,verkstdllande direktor och andra
foretagsledareutbetaladespraktiskt taget samma
belopp som foregiende ir. Till arbetareutbetalades
60,1 milj. kr., vilket innebdr en okning sedan1954
mcd 5,6mili. kr. Lirnernatill tidnstemdn,34,8miI|
kr., okade med 3,6 milj. kr.
Till pensionsstiftelseravsdttes2,8 mrli. kr. eller
sammabelopp som i 1954 6rs bokslut. Kostnaderna
for pensioneroch pensionsavgifterokade med 1,1
milj. kr. och skatterna med 0,1 milj. kr. Den av
bolagsstyrelsenfdreslagna utdelningen pi aktiekapitalet, kr. 8: - pr aktie, medfor en okning av
den totala utdelningen frhn 5,3 milj. t9>4 till 7,0
milj. 1955. Denna utgiftsokning sammanhdnger
givetvis med det tidigare omndmnda forhillandet
att bolaget frln aktiedgarnaerhillit ett tillskott av
26,4 mllj. kr., som miste forrdntas.
Utdelningen
Frlganom utdelningentill aktiedgarebor kanske
belysasnigot ndrmareefter de aktieemissionersom
forekommit under ir 19J5 och for vilka en ingiende redogdrelseldmnadesi bokslutskommentareni
B-pilen m 2 7951. Som bekant okades bolagets
aktiekapital frhn 44 milj. kr. till 88 milj. kr. genom
dels en fondemission ptt zZ milj. kr., dels en nyemission pi likaledes 22 milj. kr. Nyemissionen
emitteradesmed 20 % overkurs.2 gamlaaktier berittigade till erhillande av 1 fondaktie och till
inkop av 1 ny aktie e 120 kr.
Utdelningen till aktiedgarnautgick tidigare med
12 kr. per aktie. Sedan aktiekapitalet pi angivet
sdtt fordubblats, foreslis nu en utdelning av 8 kr.
per aktie. Hur stdller sig di dennautdelning i id'mforelse med den foregiende?
Om vi tdnker oss,att en aktiedgarefore 1951 hrs
aktieemissionerdgde 2 Boforsaktier, si erholl han
efter den di giillande utdelningen 2XL2 kr. :
24 kr. Nu har han for det forsta fitt t fondaktie
i bolaget. Eftersom en fondemission inte innebdr
annat dn att bolagetskapitalvdrde fordeias pi ett
storre antal aktier. som var och en kommer att
representeraen mindre del av bolaget och silunda
ocksi blir mindre vdrd, si fdljer ju i och for sig
icke hdrav, att aktied'garenskall fi en storre total
utdelning. PFL2 gamla aktier * 1 fondaktie erhiller han ocksi enligt det foreliggande utdelnings-
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BeskrivandeVinst- och Fcirlustrlkningfor AB Bofors ir 1955
lnti)kter:
Forsriljningav krigsmaterielm. m.
frin Boforsverken

r79.979.OOO
32.802.000 2L2.78t.OOO

frin Nobelkrut .
Forsiitjningav civila produkter
frin Boforsverken
frin Nobelkrut .

72.176.000
73.984.O0O 86.160.000
11.7t1.000

Fors2iljningav andraprodukter och tjinster

3ro.6g2.ooo
1.110.000

Vinstutdelningpi aktier som bolaget d.ger
Rdntorpi pengarsombolaget haft innestiendei bank eller linat ut . . .

2.139.000

64.ooo

Vinst pi forsilda aktier
Summaintdkter kronor

314.005.000

Hdraa har anaiints till:
materiel, kostnader fiir tillverkning, administration och forsiiljning, elektrisk kraft, forsdkringar, frakter, provisioner, reklam, sociala utgifter
167.768.000
m. m.
22.4t4.00o
avskrivningar pL fastigheter,maskiner och inventarier
rintor pi bolagetslin m. m. . . .
1.422.000 193.604.000
... M

Aterstir kronor

Av denna iterstod
har tillfijrts foretagsledning, anstdllda, stat och kommun samt aktied'gana
fiiljande belopp:
styrelse,verkst. direktor och andra fiiretagsledare. . .
935.000
60.106.000
arbetare
dvriga anstdllda (tjdnstemdnoch arbetsledare).
34.826.000
2.800.000
pensionsstiftelserfor de anstdllda
for anst2illda......
utbetaladepensioneroch pensionsavgifter
5.966.000 8.766.000
7.2)2.000
statochkommuniskatterfrinbolaget....
._
7.040.000 118.905.000
aktiedgarna (beslutad utdelning)
Restenkvarstir i bolaget,kronor

forslagetsammabelopp som foregiende ir, d. v. s.
24kr., som fordelaspi 3 aktier med 8 kr. per aktie.
Emellertid kunde aktiedgaren dessutom ^v nyemissionenkopa en ny aktie till ett pris av kr. 120.
P6.dennahans kapitalinsatsi bolagetmiste givetvis
ldmnas en forrdntning, som kan ansesskllig med
hdnsyn till arten av placeringen. Efter 6 orb,vilket
ir mindre dn vad sparbankernabetinga sig i rdnta
pi borgenslin, skulle rdntan bli kr. 7:20 for den
nya aktien. Pi sitt aktieinnehav (z ganla aktier *
en fondaktie * en ny aktie : 4 aktier) skulle
-t
aktieigaren silunda totalt erhilla kr. 24: kr. 7:20 : kr. 3l:20 eller kr. 7:80 per aktie.
Detta belopp avrundastill kr. 8: - per aktie.

n

1,496.000

Balansrlikningen
AB Bofors balansrdkningper 3l/12 7955 hter
finnes pi sid. 72-73. Vi niija oss med att ilimna
nigot om de storre fordndringarna jdmfort med
fiiregiende irs balansrdkning.
Pa tillgangssidan kan konstateras, att anskaffningsvdrdet fiir de f.asta anld,ggningarna,d. v. s.
byggnader och maskiner, okat med ca 24 milj. kr.
tllI 348,1 milj. kr. Sedan avdrag gjorts for de
totala avskrivningarna, vilka redovisasunder rubriken "Vdrdeminskningskonton"med 222,7milj. kr.,
utgor det bokforda vdrdet av dessatillghngar 125,4
milj. kr., vilket belopp overstiger det i 1954 Lrs
balansrikning redovisademed 2,5 mil| kr. Sum-
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Tillgingar

Balansrdkning
den 3r

Anli ggningst il Igd.n
gar
Jordbruks-och skogsfastigheter
samttomtmark

Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pigiende nybyggnader

Maskiner, verktyg och inventarier
Avgir: Vdrdeminskningskontonfor

fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk
maskiner,verktyg och inventarier

Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g. .
andra forskottsutbetalningar .

Aktier
i d o t t e r b o l a. .g. .
andraaktier
Forlagslin till dotterbolag

2.352.O00
119.788.000
12.485.000
14.975.OO0
16.726.000
163.914.000
184.r53.000
348.067.000
56.40r.000
7.990.000
8.541.000
r49.734.000
222.670.000 1.25.3g7.000

2.599.000

2.599.000

28.977.000
4.854.000 33.83r.000
i.000.000

165.77g.OOO

O msiit tn in gsti I I gdngar
Varulager
MaterialbehS.llningar
Produkter i arbete

Forskottsutbetalningar
till dotterbolug. .
andra f<jrskottsutbetaln
ingar .
Fordringar
hos dotterbolag.
andra fordringar .
Accepteradevdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

anldggningstillg8;ngarnautgor 165,2 milj.
Tur.:u
kr. eller 4,3 milj. kr. mera dn hr 1954.
Omsdttningstillglngama, som totalt redovisas
med 310 milj. kr., ha okat med 33 mili. kr. Av
okning hdnfor sig 23,4 milj. kr. iitt bant _
1:.""u
tillgodohavandenoch kassa,som nu redovisasmed
81,7 milj. kr. Hdrvid dr dock att observera.att bo_
laget alltjdmt pi skuldsidanhar kvar finansvaxlar
pe 2I milj. kr., varfcir nettot av de likvida medlen.

37.328.000
1 0 1 . 5 9 1 . 0 0 0r 3 2 . g r g . o 0 o
3.669.000
12.808.000 76.477.0O0
6.273.O00
72.467.O00 78.734.000
15t.000
81.709.000 3og.g94.ooo
Kronor
47j.t73.000

trots. alla- itgiirder som vidtagits i kapitalforstir_
kande syfte - forlagsli.n, obligationsiin och
ny_
emission- inte motsvarar mera dn ungefar
Zi/2
minaders utgifter, vilket inte dr szirskili mycket.
Fordringarna ha okat med 16,3 milj. kr. till
le,l
-ili
Varulagren uppge till ett varde av L32,)
l.t.
milj. kr., vilket innebdr-en minsknins sedan fore_
giende ir med 6,L milj. kr. Forskottr,itb.tulning"r_
na ha minskatmed 0,5 mili. kr.

l2

december rgsj fcir AB Bofors
Skulder och eget kapital
Aktiekapital och fonder
Aktiekapital . . .
Reservfond
Skuldregleringsfond

88.000.000
i7.600.000
2.)50.OOO 107.950.000

lnuesteringsfonder
for byggnader...
for inventarier och varulager

742.000
990.000

r.732.OO0

Ldngfristiga shulder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse.
Avsatt under iret . .
AB Bofors Pensionsstiftelse
av hr 1947
Avsatt under iret . .

6.575.000
6.875.000
300.000
12.600.000
2.500.000 15.100.000

Obligationslin av Lr 1937
Obligationslinav Lr 7953
Forlagslin
Skuldtill AB BoforsNobelkrut

80.000
37.498.000
20.000.000
4.000.000

83.t13.000

Kortfristiga skalder
Amorteringfu 1956Ft
obligationslhn
av 6.17937.
obligationsll.n
av hr 1953.

436.000
1.251.000 1.687.000

Forskottslikvider
Skulder till dotterbolug . .
Vixelskulder
Andra kortfristiga skulder

196.161.000
337.Oo0
21.000.000
39.7t9.000

Skatteskuldochberiknadeinuesteringsaugifter-

219.94/t.000
2.262.0OO

Disponibla medel
Enligi 1954 Fnsbalansrikning . . .
Avgir:

Overfort till aktiekapital
Overfort till reservfond
7955 irs utdelning
Tillkommande skatt for fu r95o-t9t3

I

Nettovinst for hr l95J

I

22.000.000
4.400.000
5.280.000
3.540.000 35.220.000
12.196.OOO
8.536.000
20.732.000
Kronor

I
I

47.416.000

Om vi si overgi till balansrdkningensskuldsida
finna vi, att aktiekapitalet uppgir till 88 milj. kr.
och alltsi har okat med 44 milj. kr. Denna okning
dr resultatetav de aktieemissioner,som genomforts
underir 1955.
Reservfondenuppgir till lagstadgade2O % av
aktiekapitaleteller 77,6 milj. kr. Aven reservfonden
har fordubblats sedan foregi.ende ir, vilket skett
dels genom att 4,4 milj. kr., som bolaget erholl i

475.173.0OO

overkurs pi den omndmnda nyemissionen,bokats
pi reservfonden, dels genom overforing av 4,4
milj. kr. frin disponibla medel.
Bland de lingfristiga skuldernam;irkes de bida
pensionsstiftelserna,som efter irets avsdttningar
sammanlagtuppga tiil ca 22 milj. kr. P6, obligationslinet av hr 7913, som ursprungligen uppgick
till 40 milj. kr., har en forsta amorteringgjorts med
7,25 milj. kr. Dessutomhar till kortfristiga skulder

overforts den amorteringav 1,25 mili. kr. som skall
verkstillas under 1956.
Av de kortfristiga skuldernaha i ovrigt forskottslikviderna okat med 6,5 nilj. kr. till 196,2 milj. kr.
och andra kortfristiga skulder med 4,9 mili. kr.
Disponibla medel redovisadesi foregiende irs
balansrdkningmed 47,4 mili. kr. Av detta belopp
har i samband med fondemissionenoverforts 22
milj. kr. till aktiekapitalet och 4,4 mili. kr. till reservfonden.Dessutom har 5,28 milj. kr. htgittt fOr
1955 hrsutdelning. Slutligen har ett belopp av ))4
milj. kr., som bolagetunder iret betalati tillkommande skatt fijr iren 1950-1953, bokfiirts pi
sidant sitt, att det nedbringat disponibla medel.
Om sistndmndapost slgs f6ljande i styrelsensoch
verkstdllandedirektorensf orvaltningsberittelse:
"I tillkommande skatter, avseendetidigare ir,
har bolaget utbetalat kr. 3.539.189:-. Taxeringen avser vissa av bolaget jiimlikt avtal med
frimmande kraftf.oretag verkstillda utbetalningar,
vilka av bolaget betraktats som dellikvider for
leveranserav elektrisk kraft. Vederbiirandeskattemyndigheter ha diremot betraktat utbetalningarna
som avgift for forvirv av icke tidsbegrdnsadrdttighet och dirfor forvagtat avdrag for kostnaden.I
awaktan pi slutgiltigt avgorandei frlgan har styrelsen besiutat plfora beloppet Disponibla medels
konto."
Av de i 7954lrs balansrdkningredovisadedisponibla medlen kvarsti hdrefter 1'2,2 milt. kr. Sedan 7915irs vinst, som utgjorde 8,5 milj. kr', tilllagts, uppgi de disponiblamedlen tlll20,7 milj. kr.

Bokslutet ftir Nydqvist & Holm AB
Eftersom da i dagarna ir 20 ir sedanAB Bofors
forvirvade aktierna i Nydqvist & Holrn AB kan
det kanske vara tlllhtei att i samband med redogorelsen for 1955irs bokslut gora en kort iterblick
over vad som hdnt under dessatv& irtionden.
Som framglr av diagram pi sid. 15 utgjorde
forsdljningsvirdet av bolagets produkter Lr 7937
6,9 mlli. kr. Frln denna tidpunkt foreter omsdttningen en tdmligen jzimn uppgi.ng fram till och
med ir 79fl, dA man redovisadeen forsdljning av
21,5 mili. kr. Under de foljande tre iren uppniddes
kraftiga okningar av forsdljningsvirdena med en
topp ir 7954 av 57,8 milj. kr. Sistnimnda lr forekom en exceptionellt stor utleveransav vattenturbiner, vilket lorklarar den nedging i forsiljningsvdrdet, som redovisasfor 3't 1955, di den totala
omsdttningen utgjorde 48,1 mili. kr. Vid bedomning av Nohabs forsiljningsvdrden bijr man hilla
i minnet, att Nohabs fakturering av leveransertill
AB Bofors icke innehiller nhgra materialkostna-

der, eftersomBofors tillhandahiller allt rimaterial
for Nohabs bearbetningav Boforsdetaljer.Denna
tillverkning har under senare fu haft betydligt
stcirreomfattning in tidigare.
Ett annat mitt pi Nohabs utveckling utgor antalet anstdllda. Ett diagram hdrover finns p& sidan 17. Kurvan kan uppdelas i tre delar' varav
den forsta omfattar tiden 1937-1943, d antalet
anstdlldasteg med 492 frln 7.278 tllI 1.770.Den
andra delen omfattar tiden 7943-1950, de antalet
sjonk frin ovanndmnda1.77o till 1.392, d. v. s.
med 379 personer.Den tredje delen slutligen avser
tiden 1950-1955 med en kraftig stegring &Y ^ntalet anstill da frLn 7.392 till 2.038, vilket innebdr
en iikning pL S Lr med inte mindre dn 646 personef.
Under tiden 7937-7915 hat totala antalet anstdllda okat med 760 personereller ca 6o %. An'
talet arbetare,som Lt 1'937var 1.090,har okat med
44; till1.535 under 3'r 1955.Ovriga anstdlldaha
under sammatid okat frin 188 till 503, alltsi med
315 personer.
I loner och arvodentill de anstillda ha under ir
1955utbetalatsfiiljande belopp:
r22.OOO
till styrelseoch foretagsledare
17.38t.000
till arbetare
6.767.00O
till ovriga anstdllda
Kronor 21.674.Ooo
Som idmforelse kan ndmnas lonebeloppen fiir
fu t937, som for arbetareutgjorde kr. 3'058.000
och for oviga anstdlldakr. 877.000.
Intdkter och kostnader.
Som tidigare ndmnts uppgingo Nol'rabs forsnljningsintikter Lr 1951 till 48,1 milj. kr. Ddrjdmte
foriligga rdnteintikter pi 0,1 milj. kr., varfor de
totala intdkterna redovisasmed 48,6mili. kr.
Sedanloner och ovriga kostnaderfor produktion,
administration och forsdljning avdragits, uppstir
ett overskoitfore avskrivningar,avsdtiningtill pensionsstiftelse,skatterm. m. av 4,4mili. kr. Av detta
belopp ta avskrivnin1arna2,1 mlli. i ansprik, som
fordiias med 0,5 milj. kr. pi byggnaderoch 2 mili.
kr. pi maskiner, verktyg och inventarier. Sedan 1
milj. kr. avsattstill Nydqvist & Holm AB:s Pensionsstiftelseav Lr 1947, kvarst&r som bruttovinst
fore skatter kr. 933.000.Till skatter beriknas itgi
kr. 560.000, varefter nettovinsten redovisasmed
kr.371.OOo.

Balansr?ikning.
Nohabs ekonomiska stdllning f:amghr av den
pi sid. 16 itergivna balansrdkningen per 3l/72
7955.
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Diagram visande Nohabs,'Wedas och UVAs f iirsiiljningsv?irden rg37-rg11.
Av denna fu amglr, att anlaggningstillgingarnas
anskaffningsvdrden utgjorde for fabrikstomter
kr. 779.000,firr fabriksbyggnader,bostdder,kraftverk m. m. kr. 18.799.000samt for maskiner,verktyg och inventarier kr. 27.396.O00.Fr&n ndmnda
belopp avgi de under irens lopp verkstillda avskrivningarna, som sammanlagt uppge till kr.
28.855.000,varefter bokforda virdet av anldggningstillgin garnaredovisasmed kr. 18.i19.000.
Omsittningstillgingarna, som totalt uppgi till
kr.43.604.000,besti av varulager,som dr upptaget
till kr. 29.259.000, fijrskoitsutbetalningar kr.
2.722.OOO,
fordringar kr. 6.841.000och banktillgodohavandenoch kassakr. 4.772.000.
Pi balansrikningens skuldsida redovisas som
bekant dels bolagets skulder, dels det egna kapitalet. Skulderna dro uppdeladei ling- och kortfristiga skulder samt skatteskuld.
De lingfristiga skulderna, 4 milj. kr., besti av
de avsittningar som gjorts till Nohabs bida pensionsstiftelser,vilka ha som dndamil att trygga
pensioner till de anstdllda. Som tidigare nimnts
och som framgfu av balansrikningen har under ir
15

1951 avsatts 1 milj. kr. till pensionsstiftelsenav
ir 1947.
Huvudparten av de kortfristiga skulderna avse
forskottslikvider frin kunder.
Skatteskulden,inkl. berdknade investeringsavgifter, uppgir till kr. 512.0oo.
Summanav skuldernauppgir till kr. 43.1Og.OOO.
Bokforda vdrdet av tillglngarna beloper sig till kr.
6I.723.o00.Skillnadenmellan dessabelopp,d. v. s.
mellan tillghngar och skulder, utgiir det egna kapi
talet,kr. 18.614.000.
Detta redovisasunder tre rubriker i balansrdkningen ndmligen "Aktiekapital och fonder", "Investeringsfondfor byggnader" samt "Disponibla
medel".
Aktiekapitalet i Nohab utgor f. n. L2 ml|j. kr. Ar
1937 uppgick det tlll 2,5 milj. kr. Aktiekapitalet
okadeshr 1,946till7 ,5 milj. kr. genom en fondemission, varvid 5 milj. kr. overfordes frin disponibia
medel. Under fu 1952okadesaktiekapitaletytterligare med 4,t milj. kr. till 12 milj. kr. genom nyemission,vilket silunda betyder,att AB Bofors, som

Balansrdkningden 3r december1955for Nydqvisr & Holm AB
Tillgingar
Anli ggningstil Igdngar
Fabrikstomter

Fabriksbyggnader

779.000

Kraftverk och vattenfall
Pigiende nybyggnader

1t.555.000
1.108.000
1.000.000
1.136.000

Maskiner, verktyg och inventarier . .

18.799.000
27.jg6.000

46.rg5.ooo
Avgir: Vdrdeminskningskontonfor

fabriksbyggnader
bostdder
maskiner, verktyg och inventarier

5.54r.OOO
34t.000
22.969.000

17'340'ooo
Aktier

- #:T:

18.11e.000

O msdtt nin gst il I gdngar
Varulager
Materialbehillningar
11.001.000
Produkteri arbete
18.268.000 29.269.000
Forskottsutbetalningar
.....2.722.000
Fordringar
h o s k o n c e r n b o l a .g
.. i...
10.000
andra fordringar
6.831.000
6.841.000
Banktillgodohavandenochkassa...-4.772.o0o43.6o4.o0o
Kronor

Skulder och eget kapital
Ahtiekapital och f ond.er
Aktiekapital . .. .
Reservfond

Inuesteringsfond.forbyggnader
Ld.ngfristigaskulder
Nydqvist& Holm AB:s Allminna Pensionsstiftelse
Nydqvist& Holm AB:s Pensionsstiftelse
av fu 1947. .. .
Avsattunderiret . .
Kortfristiga skulder

12.000.000
1.430.000
.._
1.000.000
2.000.000
1.000.000 3.000.000

Forskottslikviderfri.n moderbolaget...
Andraforskottslikvider..
Skulder till moderbolaget .
Skulder till andra koncernbolag
Andra kortfristiga skulder
Skatteskuldochberiiknadeinuesteringsaugifter......-532.ooo
Disponibla medel
Enligt l9J4 hs balansrdkning. . .
Avgir: avsdttning till reservfond . . .

Nettovinstfu L955

61.723.000

73.430.0ao
2O2.OOO

4.000.000

2J95000
26.3?19.000
752.OOO
8.489.000

j8.j77.OOO

4.664.000
j5.000

4.609.00o
373.000
Kronor

4.g82.OOO
67J23I00
1,6

I
l
l-

ir ensam aktiedgarc,limnade ett kapitaltillskott pi
4) mil|kr.
Reservfonden uppgir till kr. 1.430.000. Till
denna skall enligt lag avsittas 7O % av den beskattade irsvinsten till dess att fonden uppgir till
2o % av aktiekapitalet.Innan Nohabs reservfond
uppnitt lagstadgadstorlek, erfordrassilunda ytterligare avsdttningar pL ca I milj. kr.
Investeringsfondenfor byggnader,kr. 202.000,
som tillkom under krigsiren, kan anvdndasforst
efter statsmakternastillstind. De medel som avsattstill denna fond dro icke beskattade,

Antol.anstAlldo
2loo
2000
l 900
I 800
1700
1600

Under rubriken "Disponibla medel" redovisas
resten av bolagetsegna kapital, kr. 4.982.000. 1500
Eftersomutdelningav vinstericke fijrekommit,utgoresdetta belopp av de under iren redovisade 1400
nettovinsternamed avdragfor de belopp som avreqp.overfirrtstill aktieka- 1300
sattstill reservfondett,
pitalet fu L946.
Figuren i sid. 18 iskidliggor i sammandrag1200
posterpi tillgings- resP.skuld- r r A ^
balansrdkningens
sidanfor Lr L937,efterkrigsiretL946och ir 19)5. I IUU
Tillghngarna redovisadesmed sammanlagt74,)
milj: kr: Fn 1937,26,4milj. kr. ir 1946o7h6,7 1000
milj. kr. fu 1955.De f6rdelaspi foljande sdtt
9OO
lriffror i milj. kr.)
$37 rs46 less
4,3 18,1
7,6
Anldggningstillgingar
8OO
Omsdttningstillgingar:
Varulager,forskott
Kassa, bank, fordringar . .

3,9
3,4

10,1
1I,6

32,0
17,6

,+,g ,e,+ a,,
Beloppen f6r anldggningstillgingar avsegivetvis
anskaffningskostnaderna minus gjorda avskrivningar.
I fabriksbyggnaderhar sedan1937 investeratsca
12 milj. kr. Bland de viktigare av dessa investeringar mirkas dieselmotorverkstad, forskningsbyggnad, tillbyggnad till maskinverkstad och huvudkontor, personalrestavrang, bergskyddsrumetc.
Maskiner och inventarier ha under ndmnda
period anskaffats for ca 25 milj. kr.
Vad betriffar skulder och eget kapital har i
figuren uppdelning gjorts enl. foljande (siffror i
milj' kr')
r%7
ts46 ress
77,9 18,6
t,l
E g e t k a p i t a l. . . .
4,0
2,3
1,1
Lingfistiga skulder
29,1
2,9
!0,7
Forskott
10,0
2,7
Ovriga kortfristiga skulder . . 4,6
t4,,

XrA

6rJ

Det egna kapitalet, som bestir av aktiekapital,

t{ydgvist& HolmAB
AB W.Don
Sergmon'
Ulvsunda Verkst.
Tidohofrnsverken

700

6oo
5oo
400
300
200
100

193638 +0 +2 4+ .,+648 50 52 5+
reservfond, investeringsfond och disponibla medel,
har foljande sammansdttning(siffror i milj. kr.)
Aktiekapital ...
Reservfond
Investeringsfond
Disponibla medel

1937
2,,
1,0

1955
'J.2,o

7,6

5,O

',L

t,4
0,2
18,6

-.tl

M; rj.kr

O
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I r llAOnqof
-t-t

6

k,fordning'
3 = Kosso,bon

50

2=Vanon

40

I =Anltiggn.-tittg.

4 =K o r t rf i s t i q o s k u t d e n
\
\\

I

I
lt
tt
lt
tl

30

3 = Fiinskott

\

I

\1

)=

L 6 n g rf i s t i g o s k u l d e n

\\

\\r=E g e t k o p i t o t

I

I
I

20

-i-

t937

t946

1955

l9s5

t945

t937

Nohabs balansriikningar rg37, 1946 och 1955 i sammandrag.
'

Som framgl.r av ovanstiende jdmforande uppgifter over balansrdkningarnahar en hogst betydande konsolidering igt rum av Nydqvist & Holm
AB under de gingna iren. Till dennakonsolidering
har bl. a. bidragit det forhillandet, att Bofors som
aktied'garealdrig tagit ut nigon utdelning ur foretaget utan tvdrtom satsatytterligare kapital i bolaget. Det har ansettsvara riktigt att uppkomna civerskott hos Nohab si lingt det varit mojligt och
ldmpligt anvdnts till att genom avskrivningar p&
anldggningstillgingar och genom forsiktig vdrdedering av varulager skapa en solid stdllning it
bolaget. Detta dr naturligtvis ur alla synpunkter
gott och vil, men man kommer ju inte ifrhn, att
stats- och kommunalskatterna hirigenom blivit
ld.gredn om en annanboksluts- och utdelningspoli
tik bedrivits. Gentemot detta kan dock hdvdas,
att de i bolaget utbetaldalonerna till ett okat antal
anstillda sivdl direkt som indirekt betytt mycket
for skatteutvecklingeni staden.Man kan nog ocksi
vara 6verens om, att alla partet - foretaget, de
anstdllda, staten och kommunen - pi litet ldngre
sikt miste vara mest betjdnta av ett vdl konsoliderat foretag.
I detta sammanhangkan ndmnas,att forslag nu
'oka
Nohabs
foreligger att under innevarande ltr
16 milj.
kr.
L2
milj.
tili
nuvarande
frLn
aktiekapital
Denna
itkr.
kr. genom en fondemission av 4 mili.
gdrd betyder ingenting annat'in att 4 mll| kr. overforas frin disponibla medel till aktiekapitalet, och
st. a t0: - kr.,
att antaletaktier, som nu dr 24O.0OO
okas till 320.000st.
Fondemissionerha ofta utsatts for kritik av icke
initerade personer.Man har velat lita piskina, att

aktiei.garnavid fondemission pi omvdgar skulle fi
sig tilldetade de belopp,varph de nya aktiernalyda.
I fallet Nohab fi vi verkligen ett renodlat exempel
pi hur felaktiga sidana resonemangdro. AB Bofors iger samtliga 24O.0Oost. aktier i Nydqvist &
Holm AB, vilka tillsammans representeravdrdet
av bolaget.Om Bofors genom en fondemissionerhiller ytterligare 80.000 st. aktier, si representera
de 320.000aktierna fortfarande virdet av Nohab,
och detta vdrde har varken okat eller minskat genom fondemissionen.Det dr blott si, att varie aktie
fore fondemissionenrepresenterat,#o*

av bola-

gets vdrde, medan den efter fondemissionenrepresenterar ,Z#OO av ndmnda vdrde.
Varfor vill man d|r gora en fondemission hos
Nohab ? Den viktigaste anledningentorde vara, att
Nohab har ett forhillandevis litet aktiekapital,vilket pi flera sdtt kan van ofordelaktigt. S2irskilt
gdller detta vid upptridande pi den internationella
marknaden, dL nya utldndska forbindelser kunna
felbedijma Nohabs storleksordning och dirmed
dess produktionsformiga av den omstdndigheten,
att aktiekapitaletlr si ligt.
Genom fondemissionuppnis ocksi den fordelen,
att en del av det egna kapitalet bindes fastare i bolaget. Det egna kapital, som redovisassisom disponibla medel, kan ju alltid anvdndasfor utdelning
till aktiezigarna,vilket icke dr fallet med det s. k.
bundna egna kapitalet, d. v. s. aktiekapital och reservfond. I fallet Nohab har Bofors som tidigare
nimnts inte gjort n6.gra ansprik pi utdelning,
och den nu foreslagna fondemissionen blir di en
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Balansrdkningden 3r decemberr95S vid AB W. Dan Bergman
Tillgingar
AnIdggningstil Igdngar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader.
Bostdder
Pigiende nybyggnader. .. .

726.O00
12t.000
36.000
,"t^r*
i0.407.000
r7.494.000

Maskiner, verktyg och inventailer . .
Avgir: Vdrdeminskningskontonfor
fabriksbyggnader
maskiner,verktygochinventarier..

...

2.423.O00
12.000
8.988.000
7t.42).0O0

Omsitt ttin gst il I gi.nger
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos koncernbolag.
andra fordringar .
Accepterade vdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

6.071.000

6.797.OOO

2.437.000
779.OOO 3.210.000

t44.o00
2.6t8.000

3.202.000
9.000
T.793.OOO

8.274.000

Kronor

74.4r1.000

6.000.000
,25.000

5.525.O00

Skulder och eget kapital
Aktiekapiral och fonder
Aktiekapital ... .
Reservfond
Ldngfristiga shulder
Skuld till moderbolaget . . .
AB $f. Dan BergmansPensionsstiftelse
av hr 1952
Avsatt under hret . .
Kortfristiga skulder
Forskottslikvider
Skulder till koncernbolag .
Andra kortfristiga skulder

1.000.000
1.300.000
500.000

1.800.000

2.800.000

808:000
t.342.000
1.703.000

3.8t3.000

Skatteskuld och berdknadeinuesteringsaugifter

369.OOO

Disponiblarned.el
Enligt 7954Lrsbalansrdkning
...
Avg6r: avsdttningtill reservfond. . .

735.OO0
1t.000

Nettovinst hr 7955

720.OOO
144.OO0

Kronor

854.OOO

l4.4Lr.ooo
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1955
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Vedaverkens balansr?ikningar r93g, r946 och 1955 i sammandrag.
bekriftelse ph att de hittills uppsamladedisponibla
medlen fLkvarligga hos Nohab som aktiekapital.

AB

.W'.

Dan Bergmans bokslut

\Tedaverken anslots till Bofors hr 1'939och dr
silunda endast ett par hr yngre i Boforsfamiljen
dn Nohab.
Vi borja vdl iven hdr med att studera diagrammet pi sid. 15 med uppgifterna om forsdljningsvirdet av bolagets produkter. Detta var ht 7939
1,4 mrlj. kr. och har stigit till inte mindre dn 18,1
mili. kr. 3,r 1955.Kurvan visar dock, att man under
nlgra ir redovisat minskade forsdljningsintdkter.
Den har sitt maximum Lr 79J2 med 2L,3 milj. kr.
Wedaverkens fiirsdljningsintdkter piverkas i h6g
grad av de kdnsliga och snabbt varierande priserna
pa a".r i ldttmetallprodukteringiende rimaterielen.

anvdndestill
i79.000
avskrivningpi byggnader..
avskrivningpi maskiner,in488.000
ventarier
\S7.
Dan
AB
till
avsdttning
BergmansPensionsstiftel500.000 1.167.000
seav ir I9t2 .
430.000
Sedan utgiftsrdntor bokats
med
varifrhn avgi intdktsrdntor

52.OOO
34.OOO

kvarsti som intikter fore skatter ... .

18.000

4t2.ooo

Skatterberdknasuppgatill .... . . .

268.000

varefter nettovinstenredovisasmed . .

1.44.ooo

Balansr?ikning

'ilTedaverkensbalansrdkning den 3I/12 L9r,
kan studeras pi sid. 19. Summan av tillglnguna
Forsdljningsintdkterna utgjorde Lt
utgor 74,4 milj. kr., som fordelas pi anl2iggnings18.098.000
7955
tillgfungar med 6,2 milj. kr. och omsittningstillmed 8,2 milj. kr.
till
g?tngar
och
arvoden
loner
Utbetalda
Det
foljande
belopp
bokf orda vdrdet av anld.ggningstillgingarna
anstdlldauppgingo till
motsvarasav anskaffningsvdrdenav 17,5 milj. kr.,
styrelse och fiiretagsledare 118.000
vilka, som f.ramghrav virdeminskningskontona, dro
...4.346.000
arbetare
avskrivna med 71,4 milj. kr.
6.619.000
... 2.155.OO0
ovriga anstillda
Till omsittningstillgingarna torde sdrskild kom7L479.OOO
Hdrefter kvarsti
mentar knappasterfordras.
Kostnaderna for materiel, tillverkVi dvergi si till den del av balansrdkningen,som
ning, administration och fiirsdljning
upptar skulder och eget kapital.
9.882.000
m. m. avgi med
Som lingfristiga skulder redovisasett av AB Boldmnat forlagslin pi t milj. kr. jdmte \fedafors
1
5
9
?
^
o
o
o
.
.
.
Aviterstoden...

Int2ikter och kostnader
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UVAs balausr2ikniog*

6,1

1,4,4

\Tedaverkens investeringar i byggnader och maskiner ha sedan 7939 uppgirtt till ca 17 milj. kr'
Diagrammets uppgifter om skulder och eget
kapital dro f6ljande (siffror i milj kr.)
1939 1946 1955
7,4
0,3
3,8
E g e tk a p i t a l . . . .
2,8
0,1
skulder
LLngflistiga
4,2
2,2
0,6
Kortfristiga skulder

o,g

6,1

L4,4

Det i eget kapital ingiende aktiekapitaletuppgick ir L939till kr. 250.000.Detta har okatsmed
fu 1946samt
kr. 750.000hr 1942,kr. 2.000.000
21,

1950

r95o och 1955 i sammandrag.

verkens pensionsstiftelse, som efter 1911 ars avsittning uppgir till 1,8 milj. kr.
De under rubriken "Kortfristiga skulder" redovisade skulderna till koncernbolagavsetill storsta
delen AB Bofors. Sammanlagtuppgi de kortfristiga skulderna till 3,85 milj. kr., medan skatteskulden upptages till0,37 milj. kr.
Det egna kapitalet redovisasi balansrdkningen
med 6 milj. kr. for aktiekapital, 0,53 milj. kr. i
reservfonden och 0,86 milj. kr. som disponibla
medel. I sistndmndabelopp ingir"nettovinsten fiir
fu 1955med 0,14 milj. kr.
Aven for S7edaverken har iordningstillts ett
diagram som visar utvecklingen av balansrdkningensposter sedanir 1939. Se sid. 20.
Tillghngarna ha redovisatsmed f6ljande belopp
i balansrikningarna.for resp.ir (siffror i milj. kr.)
1939 1946 1955
6,2
0,2
3,9
Anldggningstillgingar
:
Omsdttningstillgingar
1,0
0,3
3,2
Varulager
1,2
5,0
Kassa, bank, fordringar . . 0,4
0,9

1955

kr. 3.000.000hr 1951.Samtliga dessaokningar ha
skett genom inbetalningar ffin aktiedgaren AB
Bofors.
Antalet anstdllda hos \Tedaverken utgjorde i.r
l9t5 392 arbetareoch L42 ovriga befattningshavare
eller totalt 534 personer.Ar 7939 funnos 7O anstdllda, varav 54 arbetare och 1-6 ovriga befattningshavare. Utvecklingen kan studeras i kurvan
pi sid. 17.

Bokslutet fiir Ulvsunda Verkst?ider AB
UlvsundaVerkstiderAB - tryA - inforlivades med Boforskoncernen lr 1910. varfor vi inte
ha en si ling foljd av Lr att se tillbaka pi som for
Nohab och \7eda.
Vad omsdttningen betrdffar uppgick den, som
framghr av diagrampi sid. 15,fu 7910till 5,3 milj.
kr. Under de dzirpi foljande iren visar den en jdmn
stegring och utgjorde Fn 1955 8,0 milj. kr., vilket
innebir en okning med ca 5O%.
Antalet anstdlldavar ir 1950243.Med undantag
av en mindre nedging fu 1.911harantalet anstZillda
okat successivtfor att fu 1955 uppga til 305. Okningen frin periodens borjan Zir alltsi 62 eller ca
25 %. Antalet arbetarevar 6.r I95O 183 och hade
Lr 7955 okat med 40 till 223. Antalet ovdga anstillda var hr 7950 60. Till och med ir l9ll hade
det okat med zz till 82. Se figur sid. 17.
Intiikter och kostnader
I l6ner och arvodenutbetaladesfu 1.955
71.000
till styrelseoch foretagsledare
.....2.500.000
tillarbetare
L.327.OOO
..........
t i l l o v r i g aa n s t d l l d a
Kronor 3.898.000

, Balansrlkningden 3r december1955ftir Ulvsunda Verkstlder AB
Tillgflngar
AnIiiggni ngstil Igi.ngar
FabriJ<516.1s1er...
Fabriksbyggnader .
Bostdder
Yagaend.e
nybyggnader. . . .

no

o

t

t)

r

...:...

129,Ooo
3.714.O0O
90.000
2.000

:
'

3;806.000

'Maskiner,verktyg och inventarier..r. .. .. .

-

4.61g.ooo
8.425.000

Avgir : Virdeminskningskonton for

fabriksbyggnader
bostdder

873.000
40.000
3.669.000

maskiner, verktyg och inventaier . . . .
,.
Aktier i dotterbolag

@

3.B43.ooo

267 st.aktieri UlvsundaFastighets
AB i nom.L.000:-kr..
Fordringarhos dotterbolag .
Omsdt t nin gst i I I gd.ngar
Varulager
Materialbehillningar

Produkteri arbete
F6rskottsutbetalningar
Fordringar
hos koncernbolag.
andra fordringar .
Banktillgodohavanden och kassa

r24.OOO
692.000

567.OOO
1.410.000

803.000

4.788.000

1.g77.ooo
10.000

803.000
r.429.000

4.219.OOO
9.007.000

Skulder och eget kapital
Aktiekapitalocbfonder
A k t i e k a p i t a.l . . .
Reservfond

4.000.000
691.000

4.595.OO0

Inaesteringsfond
for byggnader

Lfrngfristigafiulder
UlvsundaVerkstider AB:s Pensionsstiftelse
UlvsundaVerkstdderAB :s Pensionsstiftelse
av fu t95i
Avsattunderiret . .
Kortfristiga skulder
Forskottslikviderfrin moderbolaget. . .
An{ra fcirskottslikvider.
Skuldertill koncernbolag.
Andra kortfristiga skulder
Skatt eskuId och beili knad.e inaesteringsaugif t er
Disponiblamedel
Enligt L9j4 hs balansriikning
Avgir: avsdttning till reservfond . . .
7955 fus utdelning

Nettovinst ir t955

25.000
50.000
8t0.000
22J.OOO 1.075.000
57.000
103.000
19.000
1.488.000

1 . 1 25 . 0 0 0

r.667.ooo
149.ooo

1.3t9.000
50.000

240.ooo

290.000
1.06g.000
277.000

1.346.0OO
9.007.000

I
Som tidigare ndmnts utgjorde forsdljningsvirdet
Lr I95J 8,0 milj. kr. Efter avdrug for material,
loner och omkostnadermed ca 7,2 milj. kr. itersti
kr. 784.000. Sedan erhillna rintor och rabatter,
kr. 68.000, samt vinst pi forsilda anliiggningstillgilngar, kr. 40.000, tillagts, redovisas ett iiverskott
av kr. 892.000. Hdrav har Ulvsunda Verkstdder
AB:s Pensionsstiftelseav hr 1'953 tillforts kr.
Av resterandebelopp, kr. 667.000,berik22J.OOO.
nas skatter och investeringsavgif.ter krdva kr.
390.000. Hdrefter iterstir en nettovinst av kr.
Av denna nettovinst foreslir styrelsen,att
277.OOO.
W. 24o.ooo utdelas till aktiedgaren, kr. 30.000
i:verf6ras till Reservfondensamt att kr. 7.000 fi
kvarsti pi Disponibla medelskonto.
Balansriikning
Betriffande bolagets ekonomiskastiillning hdnvisas till balansrdkningenpi sid. 22. Om vi fiirst
se pi anliggningstillg&ngarna, finna vi, att byggnader och maskinerdro upptagna till kr. 8.425.000.
Detta belopp avser anskaffningskostnadernafor
dessa tillgingar. De under kren giorda avskrivningarna redovisas pn Vdrdeminskningskonton
med sammanlagt kr. 4.582.o0o. Efter avdrag av
detta belopp iterstir det bokfiirda vlrdet, kr.
3.843.000.Med tilliigg av vdrdet av fabrikstomter,
kr. 129.000,samt aktier i Ulvsunda FastighetsAB,
kr. t24.000, och fordran pi detta bolag, kr.
692.00o, redovisas anldggningstillgingarna med
kr. 4.788.000.
Omsdttningstillgingarna uppgi som synes till
kr. 4.219.000,varf cir tillgitngana sammanlagtbokfiiras till kr. 9.007.000.
Bolagetsskulder redovisasunder de tre rubrikerna "LLngfristiga skulder", "Kortfristiga skulder"
och "skatteskulder". De lingfristiga skuldernabesti av medel, som under iren avsattstill UVA:s
bida pensionsstiftelser,och som uPPga till kr.
1.125.000.
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De kortfristiga skulderna utgiiras av erhillna
forskott frin AB Bofors, kr. 57.000, andra for'
skottslikvider,kr. 103.000,skulder till koncernbolag, kr. 19.000,samt ovriga skulder,huvudsakligen
f6r erhillna v^ror, kr. 1.488.000.Totalt uppgi de
Om hiirtill
kortfristiga skuldernatill kr. 7.667.OOO.
ligges beloppet for de lingfristiga skulderna, kr.
kr. 149.000,erhillas
samtskatteskulden,
1.125.000,
de sammanlagdaskulderna,kr. 2.94I.o00.
Skillnaden mellan tillglngarnas vdrde, kr.
9.007.000,och ndmnda skuldbelopputgor bolageis
egna kapital, som alltsi ir kr. 6.066.000.Huvuddelen ddrav bestir av aktiekapitalet, som uppgir
till kr. 4.000.000. Pi reservfonden redovisaskr.
69t.ooo, medan investeringsfondenfor byggnader
uppgir till kr. 25.000.Resterandedel av det egna
kapitalet iterfinnes lZingst ned under rubriken
"Disponibla medel". Enligt 7914 irs balansrdkning
fanns hdr kr. 1.359.000.Efter avsdttningtill reservfonden samt utdelning fu L95t kvarstod kr.
1.069.000.Med tilngg av L955 irs vinsi bli de disponibla medlenvid 1955 irs utging kr. 1.346.000.
Diagrammet pi sid. 2! visar, att tillgingar samt
skulder och eget kapital iikat frin ca7 mili. kr. ht
1950till ca9 milj.kr. Zr 1955.Som synesdr det pi
tillgingssid an anld.ggningstillgingarna,som ensamma svarafor uppgingen. Varor ha visserligenokat
i virde med ca kr. 400.000,men hdremot svararen
minskning av kassa,bank och fordringar med ndstan lika stort belopp.
Motsvarande okning pi skuldsidan hinfor sig
med ca 1,1 milj. kr. till det egna kapitalet, med ca
0,6 milj. kr. till lingfristiga skulder och med ca
0,3 milj. kr. till kortfristiga skulder.
Om de lingfristiga skuldernakan f. o. ndmnas,
att de Fn L95Outgjordes av en pensionsstiftelsepi
kr. 50.000 samt skulder till koncernbolag, kr.
504.000,medan de 2n t95) som ovan ndmnts bestodo enbart av oensionsstiftelsemedel.

;ii;:i^9,1!1iit9-liri.i

Kulrur ocb natur i ui).ld.igamdtt: Iltsikt dter Neu York frin Empire State Building.
Niagarafallet frfrn den amerikantka,s6dra stranden' Foto fdrf.

land
ocharhetarprohlemens
Titl de stornst&lverkens
till USAhtisten1955
Intryckir&nMetallsstudieresa
Av G657,.4 NIISSON,
Enligt beslut av Metalls fdrbundssfyrelse,gjorde en delegation p& 15
reDresentanterfrin Metall en studieresa till USA under tiden 14 nov.8 dec. fdrra iret. Delegationen var
sammansattav tre olika grupPer, en
med representanterfrln idrnbruksinindustrin, en frin elektroindustrin och
en frin bil- och dvriga motorindustrin'
Programmet ftir resan var uppgjort i
samrid med de amerikanskabroderfcirbunden inom Metallarbetarinternationalen, frZimst bilarbetarefdrbundet
UAI7-CIO och maskinarbetarefdrbundet International Association of Machinists. Delegationens resvdg gick
genom, eller kanske rdttare sagt eftersom vi fdrdades med flyg, 6ver 14
stater och omfattade besiik i ett 10-tal
stdder och p& ett zO-tal industrier. Syftet med resln var att studeraarbetsfdrhillanden i resp. industrier och andra
ffi,gor av intressefdr fackftireningsfolket.
Vi startade frin Bromma och efter
mellanlandningari Kdpenhamn,Skottland och Kanada anldnde vi till New
York efter 18 timmars tdmligen hdndelseldsflygfird. Efter iivernattningi
New York fldg vi tidigt pi morgonen
till Buffalo. Det var den gropigaste
flygresa man kunde tdnka sig, men vi
kom i alla fall vlilbehillna fram. Det
fdrsta industribesijketi Buffalo gnllde
Bells Flygplansfabrik,jdmte en annan
mindre fabrik, dir tillverkningenlikaledesutgjordesav flygplansdelar.Fdretaget hade 7.000 anstdlldaoch f6rtjdnstenvar i medeltal2,16 dollar per
tim. Frdsarnahade hdgstafiirtjlnsten,

Bofors

23o dollar per tim. och llgsta fiittjinsten var 1,85 per tim.l) Inga
ackordtilldmpades.Arbetstaktenfiirefdll inte hiig bch nigra tekniska mdrkkunde vi
vdrdigheteri arbetsprocessen
inte fdrmirka. Ordningen pi arbetsplatsenvar milnstergill. Vad som stijtte
ogfi var, att man allmdnt Pi verkstiderna hlngde kldderna i galgar, som
firades upp i taket. Arbetskldder anvindes inte, utan alla anstlllda var
iHndda ljusa skjortor och snygga
byxor, vilket kan fiirklaras av att arbbtet var relativt rent. Arbetslokalerna
lrar vatml, omkring 2to C. Pa vd'ggarfla var uppsatta automater for kaffe,
tobak, dricka, choklad och tuggummi,
vilket var vanligt p3. alla fdretag vi
besdkte.
Efter ett bestjk vid Niagarafallet,
fortsattesresan De kvdllen till Detroit.
Det dr givet, att vi, d& vi var i
Detroit, ocks&skulle se pi bilfabriker.
Detroit Ir ju den amerikanskabilindustrinscentrum.Mitt emot, pi andra
sidan floden, ligger \Zindsor, som dr
centrumfdr bilindustrin i Kanada.Enbart i Detroit med omgivningar har
ca 400.000 medbilarbetarefdrbundet
lemmar.
Delegationengjorde ett besiik vid
Ford-Rouge-fabrikerna.Antalet arstillda var har 65.000-7o.ooo och
parkerinqsplatsen
rynlde 22.00Obilar.
broduktilonstakten vid sammansltt1) Dollarns kdpkraft varietar i olika
kt., i
stater och st?ider och motsvarar 2-t
medeltal 2: 50 kr. i svenskt mynt. Det gar
alltsi icke att rZikna om vixelkursen: ca
1:20 kt.

ninssbandetvar en bil var 54:e sekun?. Enbart verktygsavd.,som vi gick
igenom, har omkring 4.000 i 5.000
uib.tur". Fdrt.idnstenfcir yrkesarbetarna var 2,70 dollar per tim. och de, som
arbetadep& bandet, hade 2,lO-2,15
dollar per tim. Ackord tilldmpades
inte. Fcir att best[mmastationstiderna
anvdndeman tidstudier. Om och nzir
en tvist uppstod,kunde fackfiireningen
s[nda sin egen tidstudiemanatt kontrollera tiderna, f6r att f8'underlagtill
en vidare diskussion.Man hade vid
montetingslinen en avldsare Pi 18
man, men man tilldmpade inte fasta
avl6sninsstider.
Vad som Da bilindustriomridet
framstod som mest mekaniserat, var
borrning, frdsning och sliPning av
motorblocken.Nir blocken var gjutna
och rensade,gick de in pi en line, som
av 10 man. Under dessas
civervakades
civerinseendeoch kontroll borrades,
frdstesoch slipadesblocken fullt f?irdiga; detta var alltsi mycket mekaniseiat. Ett hastigt dverslag visade, att
arbetsldnenfijr all denna bearbetning
till 81 centper block.
uppgick
'i'E
beeeranav undertecknadordnades ett besdk p& Dodge's moderna
pressmedjafdr tillverkning av vevixlar. PL tre lines tillverkades 150180 vevaxlar per tim. Amnena virmdesi ugnar, som var placeradeutanfdr
verkstaden. Efter automatisk inmatning i ugnarnagick dmnenain genom
vdggen,klipptes, formades,pressmiddes, betades, centreradesoch awdgdes,varefter de ftirdes bort f6r vidare
bearbetning. Det enda manuella arbe-
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tet som uifcirdesvar vid Dressarna
och
skdggningen,ddr axeln ityrdes rdtt, i
6vrigt fiirekom endast dversyn och
reglering. Betalning utgick som timIrin, pressarnahade 2,90 och hj?ilparna
2,15 dollar per tim.
I Detroit besiiktesocksi Great Lakes
Steel.Verket framstdller plit fdr bilindustrin,med en kapacitetav 2.000.000
ton irligen. Frin fiyttorna, som ligger
cn halv mil frin verket, transporterades tackjdrnet i slutna skdnkvagnartill
bessemerverket,
dir man i tre konvertrar gjorde en fijrsta behandling av
jdrnet genom blisning. Hiirifrin gick
jiirnet till 9 martinugnar,ddr det fardigstZilldestill giit. 5 ugnar hade en
kapacitet p& vardera 450 ton, 4 ugnar
en kapacitetp3,360 ton per tappning.
Frin mrrtinverket gick gdten, som
hade en hdgsta vikt av 20 ton, via
vlrmegropar till utvalsning i vdddens
stdrstag6'tvalsverk.Man valsade2 giit
samtidigttill plit?imnen.Maskinvalsaren var inte placerad ovanfiir valsen
uian i niv6.mad denna,ett styckedlrifrin. Han fdljde hela tiden giitens
ging genom valsarnai en televisionsaPPatat.
Arbetslokalerna yar mycket bn,
hade god ordning och var rena och
snygga. De sanitlra anldggningatna"
var diremot tvivelaktiga, fdr att inte

ild

CranbrooA. Konstgalleriet ocb spegeld.ammen, fylld nted Milles-tkulpturer.
Delegationen tillsarnntans med ornbudrmiin frin bilarbetarefi)rbundet, T. a. nzot pelaren syns
Milles Fol6e Filbyer-rtaty, som i stiirre upplaga pryd.er torget i Linki;ping. Foto f6rf.

sliga dlliga. Arbetarskyddet var vdl
organiserat,och vid verket fanns 354
skyddsombud.Under irets nio fdrsta
minader hade,pi 13.000arbetare,endast 55 olycksfall intrdtffat, som fdranlett sjukskrivning. Om nigon briit
emot skyddsfiireskrifterna
fick han en
vatning. Denna varning, i f6rening
med fiirseelseav annan art, kunde sedan leda till att vederbiirandeskildes
fr6n sin anstillning. Ackordsformen
var blandackord,med en fast del av
omkring 70 %. Genomsnittsfdrtjlnsten uppgick till 2,35 dollar per tim.
Ut<iver ackordet utgick ett premietillldgg, ndt produktionen stigit till ett
visst tal. Arbetstiden var 4O tim./vecka
i kontinuedig drift. Den fackliga verksamheten skiittes pi arbetsplatsenav
4)0 st. kontaktmln. som utsetts av
arbetarna,och som representeradede
olika avdelningarna.
Efter en del andraindustribesiikvar
vi ute och sig Fordmuseet, "Greenfield Village", och var Iven och tittade pl Cranbrook, det kulfurcentrum
dir Carl Milles hadesin atelj6.Vidare
var vi och bes&gen del bostadsomrlden, och fick av representanter
fdr bo-

stadsmyndigheterna
i stadenen orientering i aktuella bostadsfr&gor och
tillvlgag8.ngssdttetvid sanering av
stadens?ildre bebyggelse.I samband
med besdket i Cranbook gjordes ett
kort uppehill vid Northland Shopping
Center, som skulle vara det stdrsta i
sitt slag i vldden. Det ligger ungefir
3 mil fr&n Detroits centrum och runt
anliggningen fanns platser fdr 8.000
bilar.
Niista uppeh&llsplats p& vir linga
flygresa var Chicago och hirifr&n
gjordesett bes<ikiGary,Indiana. Hela
vdgen frin Chicagotill Gary passerade
vi jlrnverk pi j?irnverk.Enligt uppgift
sysselsattes
i detta omr8de 130.000
man enbart inom jirnbruksindustrin.
U. S. Steel har hdr tv& verk, med en
sammanlagd produktion av 14 nilj.
ton gcit per ir. De b8daverken har en
arbetsstyrka
pA 22.000man. I det verk
vi fick se, har man 13.000 man
anstillda och en 8,rsproduktion pi
7 milj. ton gdt per 8.r.Koksverket,med
1.160 ugnar, fd,rbrukade20.000 ton
stenkolper dygn. 12 st. hyttor producerademellan 800-1.500 ton tackiirn
per dygn och hytta. Genom tackjlrnsblandaren gick j?irnet till bessemer-

Mellanlandning pd retan Atlanta-lVasbixgton. Ombordstigningenrher i planetr sriArL verket och efter blisning till 53 marparti. - En bild frdn den imponerandeballen i Neu YorA, diir sanmanslagningskongressen tinugnar, varav 3 st. var stjiilpbara.
Efter smiltning och tappning till gdt
CIO-AFL iigde rum. Foto f6rf.
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industri fanns jhttelika parkeringsplatser. - AT:s EJse Sfu)nt hiint.tar delegationens nredletnmar pfr Hotel "The May t'lowef' i lY/ashington. Foto fdrf.
IJtanldr urje

och valsning i gcitverkettill dmnen,
gick stilet till olika verk fdr utvalsning
till handelsj?irnav olika slag. Arbetet
var ackordsatt med rena ackord, med
en genomsnittsfdrtjiinstav 3,26 dollar
per tim. fdr hela verket.
Aven hdr var skyddsarbetetvdlordnat. Alla anstdllda,arbetare,fiirmin
cch ingenj6rer, var f6rsedda med
av plast, d?irfiirgen pi
skyddshj?ilmar
hjdlmen talade om vilken kategori
vederbcirande
tillhorde.
Under Chicago-vistelsenbesdktes
ocksi General Motors lokomotivverkstad, en nyuppfdrd fabrik utanfdr den
egentliga stadensbebyggelseoch givetvis med ett stort parkeringsomride
runt omkring.
Vi bes6kte ocks& Milwaukee, en
vacker och vilplanerad stad. Fdrsta
bescikethZir g?illde en rcintgenfabrik,
ddr en mycket f6rn?imlig rcintgenapparat, som verkadest&p& toppen av modernitet, tillverkades.Llkaren kunde i
cn bildruta ftilja olika organs arbete
inne i patienten.Nir han sedan6nskade en rdntgenplit av nigot visst moment, tryckte hanbara pi en knapp och
en plit togs. Produktionenvar till stor
del statlige bestdllningar,omgivna
med en mycket strdng sekretessom
tillverkningen. De lokala ombudsminnen fick silunda inte f<ilja med delegationen,utan fick stannapi kontoret.
Vid besdket p& Harley Davidsons
motorcykelfabrikkunde vi konstatera,
att den maskinella utrustningen var
grmmalmodig. Orsaken h[riill dr, att
motorcyklar inte har nigon stiire
marknadi USA. Det dr endastpolisen,
ungmilitlren och vissasportbetonade
som kdper motordomsorganisationer
cyklar.En annanorsak1r, att prisskillnadenmellan bil och motorcykeldr si
obetydlig.Det mestaav tillverkningen
gick ocksi pi export.
Sista dagarna av vlr veckol&nga

S7ashington,togs vdl om hand av den
En dag var vi pi
svenskaambassaden.
Boheman.ATlunch hos ambassadcir
ElseStr6mtjiinstgjorvistelsei Chicagodgnadeset att skaffa korrespondenten
informationerom bostadsfdrhillanden de pi ett ypperligt sdtt som guide unm. m. Fiir denna information svarade der ITashingtonvistelsen.
representanterfrir bostadsmyndighe- Efter \Tashington skulle Philadelterna i staden.Vi fick en hel del intres- fia, efter den ursprungligaresplanen,
santa uppgifter om byggnadskostna- ha fl,tt dran av ett besiik, men detta
man har. miste av nigon anledning instdllas.I
dernaoch de bostadsproblem
st?illetgjorde vi i jdrnbruksgruppenett
Nista mil pi v&r resavar Knoxville,
bestik i Faierless\7orks vid Trenton.
ddr vi ignade en och en halv dag it
att besdka de bekanta dammanldgg- Verket tillhiir samma koncern som
och fi upp- Gary,lJ. S. Steel.Verket, som byggts
ningarna i Tennessedalen
gifter om hela dei intressantaprojekt, pi tre lr och dragit en anldggningskostnadav 500 mill. dollar, hadevarii
som gir under benimningenTVA. Vi
iglng sedan 1952. Produktionen vat
besiiktedven ett indianreservat.
lagd pi plit och rdr med en kapacitet
Frin Knoxville fliig vi sedanllngre
ned i sciderntill Atlanta, Georgia,ddr av 2.000.000ton per ir. Verket hade
450o arbetare.Det [r rationaliserat
vi gjorde ett besiikp& Lockheadsflygtill
det ytterstaoch fcitefijll oss synf6,retag
plansfabrik i Marietta. Detta
hade omkrins 17.000arbetare.Medel- nerligen vdlplanerat. G6tvalsverket,
fcirtj[nsten iar 2,5 dollar och hiigsta med efterfciljandekontinuerligavarmfcirtjdnsten 2,75 dollar. L[gsta f6r- valsverk,kallvalsverk,normaliseringstjdnstenhade stddarna,som fick t,76 ugnar samt automatklippning av plit,
dollar per tim. Vid fdretagetarbetades studeradesingnende.Nir man i den
valshallenfick
3-skift. Tredje skiftet arbetade6 tim., 200-300 meter l&nga
men hade betalt ftir 8 timmar. Stora se 4 rtidglddgadeg6t i olika bearbetutan att en enda arbeningsprocesser,
monteringshallenvar 700 meter ling
fdrstod man att
kunde
upptlckas,
tare
man
I
taket
hade
och 3oo meter bred.
ca 3,5 svenskamil rils f6r traverser. man hlr hade den ldngst komna
automationen.
Under vistelseni Atlanta fick vi tillGciten,med en vikt av 8 ton, kom
skolor
och
f?ille att se bostadsomriden
f<ir den fdrgad.ebefolkningen, som hdr frin varmgropar,valsadesut till imir mycket talrik. Ungef'dr 40 /o av nen med en ldngd av 5-6 m, vilka
stadensbefolkning 1r negrer. Proble- omedelbart, genom en gashyvlingsmaskin, hyvladesrena fr&n alla ytfel.
ingimet med de fdrgadediskuterades
ende- och man fir nog varaf6rsiktig En automatsaxZindklippte,och ddrvid bedcjmningenav den amerikanska efter gick dmnenain i vdllugnar, som
instdllningentill detta utomordentligt med idmna mellanrum ldmnade ifrin
sig iteruppvirmda dmnen, f6r slutk?insligaproblem.
I giitFrin Atlanta fltig vi till Washing- valsning till fiirdiga pl&tZimnen.
i
minuten.
ett
gcit
verket
bearbetades
inte
ton. Nigra iqdustribes6kgjordes
hdr, men vi fick istiillet tillf?ille att be- Detta innebdr, att 4 st. gcit alltid var
p3.v2ig fr&n ugnarna. I slutparen gick
siika Caoitol och fi en liten inblick i
olitarna dndevid inde och var 700 m
och
hur den amerikanskaregeringen
kongressenfungerar.Vi triffade ocksi linea. Tre hdrvlar arbetadeoavbrutet
en av de mest populdra politikerna, och rullade upp pliten.
Gcitverk, gashyvlingsmaskiner,flrsenator Humpfrey. I iivrigt si kan
betjdnades
digverk och hdrvelmaskiner
jag n6'mna, att vi, under besdket i
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FrSn lanchen hos ambassaddr Boheman. Vdrdlolket med.d.otter och nfrgra au delegationens
medlemmar i triidgfuden. - National Association ol Macbini:ts Aontorslokaler i Vlashington. Toto f'drf .

skafolket lcisersinaproblem.Problem,
som sdkert ir mer omfattande och
kiinsliga in i nigot annat land i
vdrlden.

av 1.9man och producerade3.600 ton allt detta 96r, att ftirhillandena [r
plit pi 8 timmir. Det tyngstaarbetet oerhrirt skiftande.
Vad som dr sanning,lag och rdtt i Fiirslagsvetksamheten
utfcirde den man, som mitte bredden
och tjockleken pA pliten. I dvrigt var en stat kan vara lcign eller grovt lagFdrslagskommitt6n sammantrddde
allt automatiserat.Plitrullarnas vikt brott i en annan.Vi kunde konstatera,
10 mars, dt 17 fiirslag behandladen
fackfcireningsrdamerikanska
efter
att
den
Plitens
tjocklek
vv J-(
ton.
des,
av vilka 16 voro nya f6r dagen.
varmvalsninqenvar 2 mm. Efter kall- relsenhadevZildigaproblem att brottas
Ar
1955
inlimnades sammanlagt 34
har inte i
valsning till bestiimda dimensioner, rned. Fackfdreningsrtirelsen
fcirslag
och
under detta irs fcirsta
arerkdnnande
p&
vunnit
kontinuerliga
USA
samma
stora
gick pllten genom
kvartal
har
redan
ett 2O-tal fcirslag
normaliserings-eller glcidgugnar,var- betsgivarsidansom hos oss. StrejkrdtKommitt6n
frireslogf<iljande
kommit.
ifr&n den &nyo fick en sista kallvals- ten finns kvar och anvdndsofta under
ning. D[refter gick den genom en avtalsperioderna;det dr hlrdare tag fcirslag till beloningar pi samrnanlagt
-.
elektrolytugn fcjr belZiggning med mellan parternaln i Sverige.Lagstif- k r . 1.,2 4 ) :
1653
Tore
For: (VK 51): "Yerktyg
skyddsmetall, varefter plitrullarna tarna i USA har dock i stor utstrdckfcir montering av packning pF' 57
klipptes i format i automatsaxar,som ning ingripit och ingriper alltj?imt i
mm liner". (Reg. 30/55.)
gick med stor hastighet. Arbetet var fcirhillandena mellan arbetsmarknaAxel Hult (VA 4o): "Anord3244
patter.
Orsakentill detta dr, att
ackordsattefter arbetsvirdering,med dens
ning fcir automatiskupp- ocl-rned17 lcineklasser,
med en spinnvidd mel- en del fackliga organisationerupptrdtt
f2illning av skydd pi kopiersvarv".
lan hdgsta och llgsta 16n av 3,54 och fortfarande upptrlder med itgdr(Reg.3z/)5.)
ett
kan tolererasi
dollar, respektive1,84 dollar. Fabriks- der, som n?ippeligen
9318Siuanlohansson(VP22): "Andomridet vir oerhdrt stort och berdknat civilisetatsamh[lle.
rat tillverkningssitt av sk6ldplitar".
Vi kunde konstatera,att amerikaftir utbyggnad till en &rsproduktionav
(Reg. 34/55.)
per
natna d'r mycket gistfria. De svenskar
10.000.000ton
ir.
Avslutningen p& vir rundresasked- vi sammantrlffade med talade med 1327H. Reinholdston(MG 27): "lnstillningsstopp vid frdsar". (R.g.
de i New York, ddr den viktigaste rrjrelse om det Sverige de en ging
pi
r/56.)
En
vi
mtitte
en
av dem
delenav programmetutgjordesav v&rt ldmnade.
deltagandei de bida stora organisa- tillstiillning talade om, att han var 4818 Magnas Persson(MVK 30):
"Lisning av labyrintringar". (Reg.
tionernasCIO-FL:s sammanslagnings- sdrskilt stolt 6ver att av delegationens
2/56.)
Bergslagen.
15
6
var
frin
medlemmar
kongress.I iivrigt besijktevi Fdrenta
19376ESonNielten (KA 75): "Skydd
lever kvar i
Nationernaskontorsoalatsoch en del Minga svenskamerikaner
ftir hylsrdnna".(Reg. 3/56.)
andra sevlrdheter,inte minst skyskra- den fd,restdllningen,att det ser likalVenzel Karltton (VA 20 ):
ndr
de
ldmna3729
dant
ut
hdr
hemma
som
por och andra mirkliga byggnader,i
"Andring av verktyg fdr bearbetde hembygden.Ndr man sedan tog
vdrldensstdrstastad.
ning av amm.-detalj" (Reg. a/56)
dem ur den villfarelsen och berittade
*
samt "Spinskydd vid 3-backschuck"
om fcirhillandenasom de dr nu, blev
(Reg. 10156.)
Den beskrivning jag gett av v&r de tvstaoch man kdnde.att man liksom
1(t173 Jtr/alentinHielnz (X 15):
l&nga resa dr mycket kort och summa- tagii nigot ifr&n dem. Sedanvi mirkt
"Brytarm med fjdderanordningtill
risk. Vi fick se mycket under resan, denna reaktion blev vi litet mer fdrgrdnsldgesbrytarepi ugnsluckor".
men d& jag nu skall till att samman- siktiga med att ta'laom hur fcirhillan(Reg. 5/50.)
fatta intrycken finner jag, att man b6r denadr i Sverige*
Genom den noggranna planld,gg- 378t Vilb. Eriksson(VA 20): "Spinvara mycket f6rsiktig med att fllla
skyddvid svarvchuck".(Reg.9/ 56.)
generella omddmen om fcirhillandena ningen av resan,med dessminga och
Fem av ovanstiendefcirsiasinnebar
fick vi ut lti USA. De stora geografiskaavst&n- omfattandestudiebescik,
den, befolkningens sammansdttning skilligt mera av vir vistelse i USA. besparingarp3" rnaterialcller sdnktr
med reoresentanterfrin all vdrldens Man <jnskarbara, att fler skall f3, m6j- ackord och bel<inadesefter de nya
nationafiteter och ddrmed foljande lishet att resa<iveroch ldra kdnna den normerna. H6gsta bel6ningssumman
olika traditioner, seder och tankesett, framitanda, med vilket det amerikan- v a rK r . ) ) U : - .
)'7

JARNETS;AnuvAc
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roo ir med Nn; - Nora
Berg;slagsJ?irnv?ig
Onsdaqenden ) mars 1856, noga
riiknat kL 10 min. fiire l'1, rullade
lokomotivet"Oscar" medfiirandefyra
och tvenne vagnaf
Dassagerafvagnar
pl
nya "jernbanan"
den
htit fr"utteoat
frin Ore6ro sfation till Nora' Det anldnde dit, "hllsat av kanonskott,
hurrarop och andra gl2idjebetygelser
fr&n den dir fdrsamladefolkmassan",
efter ca en timmas kcirning den 3Vz
rnil linca vigen' Ddrmed var den
fcirs:asienska normalspirigeidrnvdvia
een invigd och NBJ kan s&ledes,
anor
sina
rdkna
det f<trstabolaget,
nigra minad.r le.,gte tillbaka Zin SJ'
soil fiirst P& sommaren18i6 kunde
Hta det fdrita t&getrulla.
som dtog NBI:s iabileumstdgtill Erualla
"sockerpullan"aliasutetanloket CARLSKOGA,
Den samtidekriinikdren i Nerikes
till otterbiickend'en14 mars'
den 5 nzarsoch.frdn Nora lia Bolors ocb Katlskoga
Allehanda,somberittar om jdrnvdgens S. Schdnningfoto.
fortsitter att tala om, att
<iopnande,
och riddaren A' Vedkom n-red olika f<irslag,
biukspatronen
'pi
bro, eller hamn vid Hjilmaren, hade bruksdsare
HammarbY bi<id jernv?igsStriPa,GYttorP.
Stadra,
till
berg
a.
bl.
ldnee diskuteratsoch pi Hindersmrisbanankom emeldirektibnenoch dvriga honoratorierpl
Fortsdttningen
byggr
att
om
Pi
,uiLeqg vdcktesfrirslag
jlrnvdgsingenig!:.tnu
till Karlskoga
medan
sijder,
middag,
"en ilrnvds fcir hdstkraft"' Tidigare Iertid att ei mot
Norasedan
Vinern,
m. fl.lnklare gister uppstikte.Kdllartill
senarJ
och
hade en k"analledmellan Nora och
tildats,
Aktiebolag
mdstarePallin i Nora, som skatlade
Katlskoga
fcir
Jernvdgs
Hjilmaren diskuterats.Kalkylerna
pi Carlsdal
fram en miltid "efter omstindigheterbt.tktputrott.rna
bl."a.
i
med
och
ut.
gYnnsamma
siq
idinbenan
initiativtagarna'Samna". Vid direktionensmiddag siiings
iuni 1810 k"na"- initiativtagarna"'di- och Bofors bland
av
verser,
otal
ett
pi <isirasidanom
en jdrnvigsvisa p&
herrarna
som
tidist
rektionen", inbjuda till aktieteckning'
iterges:
hlr
att
fdrtidnar
planerade
banafrin Nora
tv&
sin
vilka
Arbetet kom ig&ngoch efter storasvl- Mcickeln
brukspatropropagerade
still
V?ine?n,
"Den gatnla Suea l3r ej stfrnda
righeter, frdmst med kaPital, -men till
annanbana
en
fijr
sjd'n
om
aill'
dster
nerna
aerldskuburen
lndrade
fdlia
on hon med'
.riksi med material och dven
"\Tikern-Mockelns Jernvdg" mellan
Hon mdste stdndigt tampa nya f iiit
dispositionerfiir sj?ilvabanansstrlckValisen (senaretill Deoch skaJt'a sig ett uidstriicht iernakgsndt'
nins, kundealltsi det f6rstat&getinga Vikern och
gerfors).
Denna
id.tnvdgbyggdesockurden
ivdi mellan stlderna.Enligt
under n1gra Lr, 1873d'd,faroil
Faruiil,du bondekiirra
spinnelieaplanenskulle bananbyggas ii och fdrde
och ruinerande
siiil'
meningslds
en
-romskakarosstill bide ktoppoch
ttl"lai Noia och Orebro, men scdan 1886,
"storebror",
Noramed
sig,
konkurrens
anI aagnarson P3fiiidrar Sunga
Kiiping-Hults jlrnviig byggts,
Kappltipningen
Karlskoga
JIrnvlg.
nan Skermeragladocblustelig'"
Ervalla.
kndts banani
mellan banorna uppBanansentreprendr,godsigareFred- och fraktkriget
Begreppet"jenbana" var dock ingaNora-Karlskoga
sedan
1886,
hiirde
aktieblev utfattig och
lunda'nigot nytt fiir Bergslagens.folk' rik Sundler,
samtliga
fdrvdrvat
successive
Tirnvdq
dve-n
och
ir
mlnga
i
agarnafick vlnta
Kortare "i"tnid'g t fdr hdstdrift", dir
Trafiken
konkurrentfdretaget'
nytt kapital' innan de kunde akt;er'i
malm- eller ilrnlastade vagnar drogs tillskiuta
rationasin m6da.Sundler, kunde dlrefter samordnasoch
frukterna-av
skdrda
o& plank, skodda med stingjdrnsskedefinitivt
sattes
l9o,
men
liseras,
g&r
man,
duglig
var en mYcket
i,ot, ttud" redan byggts Pe 1840-talet som
i "smalsPirets"historia'
som en av jdrnvdgs- punkt
'
eftervdrlden
till
lastageplateller
qruvor,
bruk
mellan
Vikirn-Karlskoga (StriimStrdckan
i v&rt land.
'
ser. Traisporten iiver land och vatten oionidrerna
fiir trafik 1873 och
iippnades
torp)
p&
gdde
frakttrafiken
Derson- och
fiir bergsbrukensprodukter till stapelvdxte, trots kon- banielen'mellanVikern och Striberg
stad efer exPort-hamn,bjdd mYcket Nora-Eivallrbanan
Sistastrdckan,mellao
frin forb6nderna,vilka tills till Nora 1874.
linge stora pioblem f6r bruksdgarna' kurrens
stod fdrOtterblcken,
och
Strtimtorp
kiirall
haft monoPol P&
Dei kan fdr ovrigt nemnas, att fatbar nu ndstan
forbindelse
fi
att
F6r
1876.
dragkraftp& banantjdnst- die i iuli
landsvdq f6rst 1842 byggdes mellan nins. Som
-Ellun Bofors station och Bjdrkborns
Initiasioide'sveriges fiirstbyggda lokomoNora och Karlskogabergslager'
faktori, d. v. s. farleden 6,versjdsysteortsav
"Anguagnen
Fiirstlingen",
tivtaqare till denna vdg var brukspa- Iit.
"Grisen",
p& met till Filipstad och jdrnvlgen, grdvmestkallat
tron-Carl Liodberg pi Carlsdal,bruks- befolkni"neen
des 1872 BlOrkborns kanal. Jirnets
och
sniirflingar
patron Pehr Lagirhjelms Pi Bofors qrund av iina tjut och
v'd.sarftin Nora och Karlskoga bergsbanan'
ute
Las, som ocksl skYmatr i NBJ:s Evrisabeteende Pi
sent omsider mYnnatut i
N"dr isen vdl vai bruien, fortsatte laier hade
hisioria.
vid det vdstexPorthamn
egen
en'
olika fortsdttningar
Frlgan om en bdttre transPortled man att diskutera
innanhavet.
svenska
Traktens
fr&n iruken i Nora bergslagtill Ore- o& Nora-Ervalla-banan.
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talet samtliga aktier i sistnimnda bolag, sedan andra intressenter,frdmst
nlgra av Gdteborgs affiirshus (J. A.
Kjellberg & Sdner) och Skandinaviska
Kreditaktiebolaget,kommit in i bilden. 1890-taletshistoria ?ir fylld av
ekonomiskabekymmer fdr jirnvdgsbolagen. Ftjr ait sanerade skuldtyngda
bolagen skedde 1905 en hirdhdnt
men ncidvdndigoperation.Nora-KarlskogaJdrnvigsektiebolagfijrsvann tillI dessas
lika med Bredsjci-Degerfors.
stdlle uppstod Nora BergslagsJIrnvdgsaktiebolag, som konstituerades
den 12 augusti190t. NBJ kan siledes
se tillbaka pi en )O-lrig historia.
Det 1r inte meningen att hdr fortsZittaNBJ historia under 1900-talet
fram till v&n dagar, hur trafiken utKarl Jernberg,t. b., restemed NBI redan vccklades,Otterbdckens
hamn byggdes
(nr 2
frr somKarl BecAman
1874,samrna
hamnar,
en
av
Vdnerns
st6rsta
ut
till
fr. a.) kon till firlden. Pd fotot synesfdr
egen
rederil6nge
skritte
hur
bolaget
barigt herrarBerxh,Ljunggren,Edo' Zanrdrelse, hur busstrafiken byggdesupp
Hant Mahnquist.
der ocbtrafiAchefen
foto.
S. Schiinning
Banan Nora-Kadskoga skulle enligt kontraktet byggas i terrdngen, dlr
entreprentirenanslg "bdst och billigast", dock med utg&ngspunkt vid
Degerfors, f6rbi Bofors, Granbergsdals hytta, Kortfors och Vikersvik,
Gyttorp o. s. v. En ganskaegendomlig
som ingalunda ute<iverenskommelse,
sldt dverraskningarit bestdllaren.Banan kom ocksi att sno sig genom
landskapet,fiiljande minsta motstlndets lag. Berdttelsen om banbygget
"rallarnas",
och frimst banarbetarnas,
uppteg och iventyr iir full av roliga
podnger.
Nora-Karlskoga Jdrnv dgsaktiebolag,
som hade bdttre resurser,skdtte ldnge
trafiken p& strickan Nora-Ervalla
och fdrvirvade slutligen under 1880-

under 1930- och 40-taleno. s. v. Till
jubileet i mars 1956 utgavsen minn€sskrift "]drnets Jirnvig", skriven och
delvis illustrerad av Clas Kraniz i Giiteborg, kZind kulturhistorisk fdrfattare
och journalist. Boken beskriver mycket utfdrligt och roande jd,rnvd,garnas
miirkliga tjde under iren. Vi rekommenderar alla intresseradeatt ldsa
dennabok.
Den 5 mars 1956 firadesjdrnvdgens
100-irsjubileummed storafestligheter
i Nora, extratig frin Orebro, utdelning av guldklockor och minnesskrifter till alla anstdllda, o. s. v. Prins
Bertil bevistadefestligheternaoch Boav bl. a. direktiifors representerades
rerna SverreSohlman och Axel N7ahlsteen. Nigra dagar senare rullade
"jubileumstiget" mot Bofors, Kadskoga och Otterblcken och d& passade
fotograferna pL att ta hlr publicerade
bilder.

moderniseratspi irhundraden.
Musikaliska
metodstudierinte
Hdr skulle ytterligare studium kunna
En amerihanshtid&rift Sterger
fi)ljande rapport, som uppges
uara fiirfattad au en arbettstud,ieman'efterbeuistandeaa en
symlonikonsert:

Ijnder avsevirda tidsperioderhade
de fyra oboisternaingenting att g<ira.
Antalet bdr d?irftjr nedbringas och
uppgifterna fdrdelas mera jimnt iiver
hela konsertenfiir att undvika toppbelastningar.
Samtlige tjugu violinerna spelade
identiskt sammanoter. Detta fcirefaller
vara onddigt dubbelarbete.Striksektionen bdr nedskdrasdrastiskt.Om stdrre
ljudvolym erfotdras,kan detta uppnis
En
med hjnlp av elektronfdrstdrkare.
lok och3 uagnarfrdn 1870Jubileunz:tfrgets
etgick
att
arbetsinsats
till
spela
stor
bfrllplats.
talet,frustar fdrbi Boforsoerkens
32-delstakter.Detta fd,refallervara en
BoforsfotoTillman.
on6dig finess. Hdrmed fdrordas att
alla noter upprundas till ndrmaste
16-del. Om si sker, kan elever och
annan ldgre kvalificerad arbetskraft
arlites i cikad utstrdckning.
Upprepning av vissa musikaliska
passagertycks fcirekommai alltfcir stor
utstrdckning. Partituren bcir dverarbetas och radikalt nedsklras.Intet nyttigt
syfte fylls genom att mdssingsinstrumenr€nuPPfeParen Passage
som feoan
avklaratsav strtkarna. Om alla 6verfkidiga passagerslopas, kan det beriknas att hela konserteni stdllet fcir
pi tv& timmar kan klaras av p& tjugu
minuter, och ingen paus skulle erfordras.
Arbetsmetodernapriglas nistan ijverlag av traditionellt tdnkande och har

leda till minga fiirbzittringar. Pianisten
utfijrde visserligenhuvuddelenav sitt
arbeteinte endastmed b&dahlnderna,
utan anvdndeocksi biigge fdtterna till
att skcita pedalerna. Emellertid hade
han oniidigt lingt till vissa tangenter,
och en omarbetning av klaviaturen s&
att samtliga tangenter kommer inom
normalt riickhill skulle sannolikt vara
till nytta. I minga andra fall anvinde
arbetskraftenena handen till att h&lla
instrumentet, medan anvindandet av
en griparm skulle gjort den lediga
handendisponibelfdr annat arbete.
Onddig anstrdngning erfordrades
emellanit av de musiker som hanterade blisinstrument. En luftkomoressor
bcjr kunna leverera nog fdr simtliga
instrument,om man ginge mera systematiskttill vlga.
Anvdndandetav nedslitenutrustning
ir en annan fr8.gasom torde tlla ytterligare utredning, eftersom det i programmet uppgavs att f<irste violinistens instrument redan var ilera hundra
lr gammalt. Hade normala avskrivningsprinciper tilliimpats, skulle detta
instrumentsvirde varit nedbragt till
noll, och fijrvdrv av modernare apparatur kunde sannolikt komma t ffiga.

r
Meddelanden
frdn

Redan vid det upptaktsmdte, som
Allmd.nnaGruppen, De FiirenadeFtirbunden och Arbetarskyddsndmnden
anordnadepi hiisten 1954 i Karlskoga
f6r representanterfrin explosivdmnesindustrierna,vickte kanslichefen
Thiirnberg tanken pa ett siatte brev,
som skulle behandlade frir denna industrigren speciellariskerna. Vid ett
sammantrddepi Arbetarskyddsndmndens kansli i bdrian av t6:-ta&ret besldts, att ett siette brev fdr springlmnesindustrinskulle utarbetas.
Fcir Nobelkruts del kan man kanske
inte pisti, att nigot verkligt behov av
ett specialbrevfiirelig, di fcir endast
ett par FLr sedan skyddsbroschyren
"Upplysningar,rid och fijreskrifterfd'r
arbetetvid krut-, sprlnglmnes-och ammunitionsavdelningarna" fZirdigst?illdes. Denna, som utdelatstill alla anstZilldap3.ndmndaavdelningaroch pi
hj2ilpavdelningarna,
behandlaringiende olika riskmoment vid tillverkning
och hantering av explosivdmnensamt
dessr dmnens egenskaper.SjZilvfallet
fir ocksi alla nyanstillda broschyren.
Fciretagsledningenansig dock att
man borde ge sitt st<idEt skapandetav
ett specialbrevfcir explosivdmnesindustrin.Vid det ovannl.mndasammantrldet deltog frin Nobelkrut ingenjdr
Carbonnieroch skyddsinspektdr
Liinnqvist. Det dverenskoms
att uppdragait
fabriksingenj<irAtle Larsson,Ammunitionsfabriken Zakfisdal, att utarbeta
texten till detta brev: "Skyddsfrigor
inom explosivlmnesindustrin".
Nobelkrut skuile bidragamed en disposition
av brevetsinnehill. Dessutomstdlldes
givetvis det material, som samlatsi vir
skyddsbroschyr,till ftjrfattarens fdrfogande.
Den kanskestdrstasvirigheten,som
m<itte fcirfattaren vid utarbetandet av
brevet,var att kunna koncentrerainneh&llet, st att brevet inte blev f<ir omfattande. Ddrmed har fiirfattaren
lyckats utmirkt. Han har kunnat begrdnsabrevettill 24 sidor och dndock
hunnit med att p3. ett mycket instruktivt sdtt behandlade viktigasteexplosivdmnena och olika riskmoment vid
tillverkning och hantering av dem.
Brevet bdrjar med en redogdrelse
f<ir vad som menasmed explosivdmnen
samt indelningen av deisa i olika
grupper. Fcirfattaren ger direfter en
liten tiversiktav gillande fdrordningar,
kung<lrelseroch bestdmmelserom explosiva varor. Transport av explosivdmnen dr frirenad med risker av olika
slag och till?impningskungiirelsenom
explosiva varor innehlller omfattande
bestdmmelser
om vad som dr att iakt-

SKYDDSTJANSTEN
Olycksfallen tikar i Bofors

att samt3. Kontroll (S.terkommande),
liga anstiillda tagit del av gdllande
skyddsfcireskrifter.

Under fd,rsta kvartalet 1956 har
tyvdrr ett mycket starkt 6kat antal
olycksfall noterats sivll vid Bofors- 4. Systematiskinspektion av arbetsplatsen, avseendebyggnader,maverken som Nobelkrut.
skineroch arbetsredskap.
Kvartalsstatistiken
vid Boforsverken,
som 1954 och 1955 noteradesi goda 5. Intrdffat olycksfalleller tillbud till
siffror som 4,38 resp. 4,42 olycksfall
olycksfall - hur obetydligt detta
per 100 &rsarbetare
visar fdr 1956 icke
dn kan se ut - skall omedelbart
mindre an7,3.78 olycksfallhar redan
anmdlas till arbetslednins och
intrdffat i ir, mot normalt omkring
Skyddstjiinst.
45. Detta beiyder, att semesterstipendierna enligt 1956 Lrs skyddspristiivEnligt $ 28 i Lagen om yrkesskadeling befinner sig i fara, fcir sivitt inte
fcirsdkring kan sjukpenning och liven betydandedndring till det b?ittre
rdnta avsevdrtnedsdttas,om den skaintraffar. Hd.r miste tagaskrafttag av
dade medvetet ldmnar oriktisa eller
alla intresseradeparter, verkstadsledvilseledande
uppgifterom huiskadan
ning, avdelningsingenjcirer,arbetsleuppkommit eller uraktliter att rdtta sig
dare. skvddsombudoch frlmst de anefter ldkares ordination under sjukstallda sralva.
domstiden.
Nobelkrut noterarunder fdrstakvartalet redan 22 olycksfall motsvarande IaAttag gotl ordning p2 arbetsplatsen.
en frekvensoL 7.7. Motsvarandesiffra
1955 var 17 resp. 5,2 och cikningen Ordning thapar i)kerhet.
dr s&lundai det ndrmaste5O /o.Upp*
glngen innebdr ett bide trikigt och
obehagligt avbrott i de senasteirens
kraftigt sjunkande olycksfallskurva. Skyddsfrigor inom explosivAr 1952 var frekvensen13,5 och har
?imnesindustrin
sedansjunkit till 10,5, 8,0 och 1955
till 4,7.
Arbetarskydd liinar sig - breu6.
Vari kan d3,orsakernasdkasi den
Hdsten L954 staftadeArbetarskyddsstigande frekvensen? Den l&nga och
trcittandevinterns inverkan oi humdr ndmnden en brett upplagd kampanj
och kroppskrafterkan sekertinte helt fcir ett bdttre arbetarskyddunder det
nu vilkdnda mottot: "Arbetarskydd
Bristandeinstruktion pi
bortresoneras.
arbetsplatsen
och kanskeocksi mindre ldnar sig". Tyngdpunkteni kampanjen
god ordning torde kunna konstateras. var lagd pi en brevkurs i arbetarMen de frd.mstaorsakernafE sdkashos skydd. Kursen blev en stcirresucc6dn
nigon vid starten ens v&gat hoppasp&
de skadadesjilva. Det ?ir pi sina hill
diligt st2illt med skyddsdisciplinen. och den har vid det hdr laget gitt ut i
Man suittersig river g2illandeskydds- civer70.000 exemDlar.Vid Nobelkrut
frireskrifter' och anvdnder inte den deltog 270 anstillda, uppdeladepi 23
studiecirklar.
personligaskyddsutrustningen,
som ir
anbefalld. Tyvd,rr miste ocksi nigra
Kursen, som omfattar fem brev,
olycksfall skrivas p& spritens konto, var skriven med tanke pi att den
antingendirekt eller indirekt.
skulle kunna studerasinom alla grenar
I denna situation vill Skyddstj?inst- av svensk industri. Man var ddrfdr
avdelningarna(Avd. N och NS), tvungen att begrdnsasig till de vanmed instdmmandefrln reso. huvud- ligaste och mest allmdngiltiga spdrsskyddsombudoch skyddsombud,re- mllen inom skyddsarbetet.
Att metallkommenderafriljandei.tgd.rder:
industrins skyddsproblemkommit ni1. Bettre skyddsdisciplinmiste iakt- got i frirgrunden fEr vil betraktassom
bide naturligt och riktigt, dE detta dr
tagas.
vir dominerandeindustrigren. Stdrre
2. Grundligare instruktion av nyan- eller mindre verkstdderZir ju ftir dvstilld, omflyttad eller annan ovan rigt ett nddviindigt attribut fdr de
personal.
flesta fdretag oberoendeav bransch.
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Betydande minskning av anmiilda yrkesskador 1955
Ar betarsAyddsniimnden medd elar:
I sambandmed att den obligatoriska
yrkesskadefcirsikringenfr. o. m. Lr
1955 samordnades
med den allmlnna
sjukf<irs?ikringen,har bestdmmelserna
om anmdlan av yrkesskadadven dndForts.frdn,fiireg.sida.
taga. Detta viktiga avsnitt lgnar ocksi
frirfattaren tvi hela sidor. Lastbilstransporterbehandlasingiende.
I det fiiljande redogdresf6r olika
standardprov,som anvindesfcir att besfd.mmaexplosivdmnenaskemiska stabilitet, kanilighet fdr slag och rivning
samt springverkan. Fijrfattaren ldmnar
direfter typexempel pi explosivdmnen
inom de olika grupperna. Uppgifter
om diverseteknologiskadata,giftighet,
k?inslighetsamt r&d ftjr derashantering
ges.Under rubriken frirhillandena pi
arbetsplatsenredogiir fd'rfattaren fd,r
kraven p& byggnader, maskiner, apparater m. m. Anvd.ndandeav 6ppen
eld, brandskydd samt ordning och
renhillning pi arbetsplatsen
behandlas
ocksi i detta avsnitt. Det sistakaoitlet
har lgnats it den anstdlldesansvar.Fiirfattaren kommer hir in pi klZidedrZikten, skyddskllderoch annanskyddsutrustning av olika slag samt hdlsokontroll och personlighygien.
Brevet avslutasmed nlgra vdl valda
korta r&d. F<irfattaren kallar dem
"budord till den anstillde". I brevet
har inlagts ett flertal frigor, st att
ldsaren hela tiden kan kontrollera att
han tilldgnat sig det viktigaste av
innehillet. Dessutomupptar brevetsju
svarsuppgifter.Dessakan vid Nobelkrut insindas till avd. NS som rlttar
och kommenterarsvaren.
"Skyddsfrigor inom explosivimnesindustrin" kommer med all sdkerhet
att bli ett utmirkt komolement till redan existerandebroschyreroch skyddsfcireskrifter. Stilen i brevet ir ledig och
fcirfattaren, fabriksingenjrir Larsson,
har lyckats att pi ett enkelt och ldttfattligt sd.ttredogdraf6r olika problem.
Di brevet dessutominnehiller rikligt
med fotografier och teckningar av
konstndrenSven Sid6n,bdr det kunna
vdcka intressehos alla anstdlldainom
explosivimnesindustrin.
Ett flitigt studium rekommenderas
varmt.
Vid Nobelkrut har brevet utdelats
till de anst?illdapi drifts- och hjiilpav-"
delningarna samt laboratorierna. Studiernabedrivasmed stort intresse.
Ltn
-)t

Nohabs arbetarskvdd

rats. Anmilan om yrkesskadaskall nu kan, om inte direkt gl?idja sig Lt L955
insdndasfdr statistiskbearbetningoch irs resultat, dock konstateraatt resulfdr att i d'vrigt tj'ana" arbetarskyddets tatet Ir betydligt gynnsammareIn det
f& hr 1914. Under ir 1954 intfdffade
intressen, men den ir i flertalet fall
145 olycksfalli arbete: 10 olycksfall
ej l?ingreniidvindig som undedag fiir
100 irsarbetare.Under 1955 inpr
beddmning av vilken ersdttning den
trZiffade
102 olycksfall : 7 pr 100
Anmilningsskall
erhilla.
skadade
skyldigheten har ddrfdr inskrdnkts s& irsarbetare. Aven olycksfallen till och
att arbetsgivareni regel ej l?ingre be- frin arbetsolatsenhar minskat frtn
25 st. 1954 till 14 st. 1955.
hdver anmlla yrkesskador,som dr si
Att finna en fiirklaring till det fdrlindriga, att de endastmedfdrt ersdttresultatet kan iu endast ske
bdttrade
ning fiir sjukvird frin allmiin sjuki form av antaganden,men det ligger
kassa(s. k. bagatellskador).
nira till hands att tro, att den propaPi grund av dessafririndringar kunde man rlkna med en betydandened- ganda, som fdrts under iret, har varit
gi,ng i de anmilda skadorna 3'r 1951 en bidragandeorsak.Denna propagani fdrhillande till tidigare &r. Ned- da har fdrts med hjiilp av Fdreningen
g&ngen har dock blivit mycket stdrre, Fiir Arbetarskyddsaffischserie.Men
inte nog dirmed, utan allt tiilgnngligt
dn man kunnat f<irvdnta.
propagandamaterial
f fin Nationalf iirAr 1955 anmdldesknappt 130.000
eningen Fdr Trafiks2ikerhetensFrlmyrkesskadefall. Motsvarande siffra &r
jande har utnyttjats. Att btda slagen
t954var 295.789,men fiir att erhilla
av propaganda icke varit en s&dd pi
jdmfiirelsetal
ett riktigare
, milste 1954 h?illeberget
vigar man nog antagamed
irs siffra reducetas.
stijd av ovan angivna siffror.
Bland de fu 1954 anmdldaskadorna
I't'
utgjorde ndmligenca L7.5OOfall, som
*
intrdffade iret fdre. Sedandessabortrdknats,Eterstir ca 278.OOO
fall. ViSkyddsprist?ivlingen vid
dare kan ungefdr 2 /o av anmllningarna berlknas hlnfcira sig till frivilliga Boforsverken 1955
fcirsikringar och av iterstoden utgjorPrislistan.
de 22 /6 sldana bagatellskador,som
Grupp
A
ej ldngre anmdlas.Reduceras27B.OOO
949:7I kr.
med hdnsyntill ndmndafdrh&llanden, 1. Mek. gjuteriet . .. .
erh&llesett jimfd,relseialpi 2L2.000. 2 . R e p a r a t i o n s a v d. . 1 . 0 1 8 : 0 9 , ,
Vad siger oss en jdmfdrelsemellan 3. Fiirdigst?illningsavd.532:92,,
13o.oooyrkesskador
fu 1955 och en 4. Renseriet
316:67 ..
motsvarandeberdknad siffra. 2l2.OOO
fdr 3"rL954?Att rakna med en faktisk GruppB
nedging av ca 39 /o i yrkesskadorna 1. Smidesverkst.,
MRK 995l.70 kr.
skulle vara orealistiskt.De oftirminli2. Industriskolan.... 640:06 ,,
gare karenstidsbestimmelserna
kan till
...
3 . F l l t v e r k s t a d e. n
757;7O ,,
icke ringa del ha medverkattill detta 4. Projektilverkst.
449:49 ,,
pi si sitt, att lindrigt skadadefdredragit att gi kvar i arbetet istiillet fijr att GruppC
bli sjukskrivna.En annansannolikor- 1. Experimentavd.
190:60 kr.
sak dr att s6kai omedvetenunderlitenAvsyningsavd.(VA
het frin arbetsgivarnassida att anmdla
80-VK 80) .....
757:04 ,,
en del av de skador, som helt reglerats
Centralfdrrid
297: OO ,,
genom sjukkassorna.
K o n t r o l l a v d. .. . . .
2 3 0 :4 o , ,
Under ir 1955 har bedrivits ett
T v d t t i n r d t t n i n g. . .
2O4:96 ,,
my&et intensivt skyddsarbetei f6retagen. I stor utstrickning har ocks&fijre"Artagendeltagiti skyddskampanjen
betarskyddl6'nar sig". I vilken min
dennakampanj bidragit till en verklig
fiirbiittring av arbetarskyddetiir omiijligt att nu berdkna.De fdrdndringar,
som intritt i och med att yrkesskadefdrslkringen samordnatsmed sjukfiirsikringen, medftir ndmligen, sisom
framglr av vad ovan sagts,att jnmfiirbarhet i statistikenej l2ingrefdreligger.

Den sammanlagda
prissumman,som
utgatt till de t[vlande avdelningarna,
uppgir till L6.672:03 kr., vartill
kommer 50 kr. till varje skyddsombud
pi avdelningarsom sdnkt olycksfallsfrekvensenunder &ret. Av de 38 tivlande avdelningarna ha 3) sdnkt frekvensen.Ut<iver ovanst8endepris, har
ett extra pris p3' 1.000 kr. tilldelats
Experimentavdelningen
fdr uppnidda
100.000skadefriadagsverken.
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Erik Brrtnberg
Bofors

Karl Johansson
T idabol nzsaerken

Brfrnberg,Erik PatriA, fitdd 2 augusti 1901, avliden
1 februari 1956. Anstiilldes i september1954 p& Verktygsavdelningensom diversearbetare
och var frin oktober
1955 fdrridsman pi Urverksapteringen.
Skadades
dcidligt
vid en trafikolycka pi v2igtill arbetet.
lohansson,Karl Emil, fodd 29 dec. 1889, avliden 8
fett. 1956. Anst[lldes i okt. 1952 vid Tidaholmsverken
som spinfraktare i Maskinverkstadenoch blev senare
stddarep3.sarnmaavdelning.Skadadesdcidligtvid en trafikolycka p2"vd,gtill arbetet.
Linderberg, lobn Mattias, fddd t4 okiober 1901, avliden 20 febr. 1956.Anstdlldesi oktober1917 som kontorsbudpi Bofors Konstruktionskontor,overflyttadeI)24
som urverksapterare
till Urverksapteringen
och utndmndes
1948 ttll fdrman pi sammaavdelning.Denna tjinst inne-

lohn Linderberg
Bofors

Erik Staef
N obelhrut

hade han vid sitt hastist och ovintat intrdffade frinfdlle.
Erh<jll vid jubileet O46 medalj och gratifikation fcir 29
tjdnste&r.
Staaf, EriA Arnold, fddd 13 febr. 1912, avliden 17
mars 1956. Arbetadepi Byggnadsavdelningen
vid Nobelkrut april 7939-maj 1945 och vid Bofors april 1945sept. 1948. Ateranstdlldesvid Nobelkrut i maj I9L9 j
parklaget,blev senarefdrridsarbetareoch frin maj 7955
Ater parkarbetare.
Rettelse.
I fdrra numret meddelade vi tyvlrr fel anstiillningstid fijr
ingen.idr Georg Wdrn, Nohab, som avled den t3 jan:uari i Lt.
Han anst?illdesden 15 april 1916, ej 1956.

oUeteraner
somslutat
stntjan#

Eric Adofisson
Bol ors

S. A. And,erssorz
Nohab

Adolfsson, Erik Sigi:mund, f'odd 10 april 18p1, pensionerad L maj 1956. Anstdlldesi jan. l9L4 som transportarbetarei Transportavdelningeni Bofors och utndmndes 1918 till frirman i'samma avdelning. Denna
tjinst innehadehan till april i fu, d3,han avgick med
pensionefter ca 4t tjdnstelr. Vid jubileet erhcjilhan medalj och gratifikation f6r 32 tjdnsteln.

I.ridor Boox

G. A. Erikssott

Bof or.r

Nohab

And.ertton,SuenArtid, fddd 13 nov. 1888, pensionerad 1 mars 1956. Anst2illdes1923 p& Transportavdelningen vid Nydqvist & Holm, dlr han arbetadesom
truckf<iraretills han slutadeefter ca 34 tiiinsteir. Erhiill
vid Nohabs l0O-irsjubileum 1947 medalj och gratifikation fdr 2) tjiinsteir.
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Hugo Hernkt i.rt

ril)1Re

Bofors

N ohab

Albin Karl.ton
N ohab

Eric lYirgart

UVA

i Stilverket. I juli 1930 riverflyttadeshan till Plitverkstaden som pl&tslagare.Frin sept. l95r har han varit verktygsutldmnaren sistnlmndaavdelning.Erhiill medalj och
gratifikationf6r 25 tjdnsteir 1911.

Birger z!h.t
B ol ors

Boox, OscarIsidor, f'6dd9 februari 1900, pensionerad
I ianuan 1956. Anst2illdesi november 7920 som tidskrivarepi Kanonverkstadeni Bofors och blev i januari
(Metallurgiska
1935 planerarepi Planetingsavdelningen
planeringen). Denna sysslainnehadehan tills han efter
ca 35 tjdnsteir slutademed fiirtidspensionpi grund av
sjukdom. Erh<ill vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fdr 26 tjansteltr.
EriAtton, Gailaf Adolf, f6dd 6 nov. 1889,pensionerad
4 ma"rs1956. Ansttilldes1903 i Plitslageriet vid Nydqvist & Holm, ddr han arbetadetill 1908 och senare
7909-L910, 191I-1.916. Ateranstilldes\979 pe samma
avdelning,ddr han arbetadetills han slutadeefter ca 47
ir i bolagetstjdnst. Mottog vid Nohabs jubileum 1947
medalj och gratifikation fcjr 38 tjdnsteir.
Funke, Karl Rudolf, f'6dd 24 febr. 1889, pensionerad
1 mars 1956. Anst?illdesi juli 1928 som transportarbetare

HernLuist,lohan Hugo, fodd 22 juli 1885,pensionerad
15 jan. 1956. Anstiilldes redan 1899 p3,Montageavdeltill 1915.
ningenvid Nydqvist& Holm, dir han arbetade
Aterkorn till sarnmaavdelning 792J, dd.t han arbetadc
som filare och montdr tills han slutadeefter ca 48 3,r t
bolagetstjZinst.Vid Nohabs jubileurn 1947 erhdll han
rnedalj och gratifikation fdr 39 tjdnstefu.
Karlston,lohan Albin, fddd 13 nov. 1888,pensionerad
1 april 1956. Anstrilldesvid Nydqvist & Holm 13 febr.
till huvudL9O2 plr kontoret, ddr han senareavancerade
bokfcirare.en tidnst som han innehadendr han efter 5)
tjdnsteir avgick. Mottog vid Nohabs jubileum 1947 medalj och gratifikation for 44 tjinsteir och 1955 stora
medaljenfdr 52 tjdnstelr.
Wirgart, Eric, |ddd 18 maj 1887, pensionerad1 mars
1956. Anst?illdes26 sept. 1934vid AB Nomy, sedermera
Ulvsunda VerkstdderAB, som filare och innehadedetta
yrke hela sin anstdllningstid,eller tills han avgick med
pension efter ca 22 tjd.nsteilr.
Ahs, Birger Fritiof , fddd 12 mars 18!1, pensionerad
1 april 19)6. Anst?illdesi juni 7934 vid Bofors som
laboratorieingenj6rpi MetallurgiskaLaboratorietsanalysavdelning.Denna tjlnst innehadehan ct 22 ir, eller tills
han avgickrnedpension.

I. H. Malmberg (84269) och N. R.
Mattsson (84270) ha utndmntstill
fcirmln pi MVK.
E. E. Karltson (84271) har utndmnts
Ingenjor lanne Perstoz har civerf<jrts
till fd'rmanpn MSK 90.
frin NVA 72 (experiment) till
S. E. i{orberg (84272) har utndn.rnts
NOBELKRUT
NVA 4 (eftertrltt Torsten Jansson
till fcirmanpi BAMK.
Herr Birger Guslaastonhar civerfcirts
som driftsingenjdr).
Valtnzistare Guttatt Molin, MVK 2,
fr&n NZL (reparatdr) till NVA 90
har civerfiirtstill avd. MV.
BOFORSVERKEN
(fdrman).

Personalnytt

Ingenjdr Egon. Perssotzhar dr,erfcjrts Den 1 januarl1956.
Den 1 februari 19)6.
till
frin NA (atbetsstudieingenjtir)
Attd. KL, Krigsmaterialavd.LeveransNVA 72 (experiment).
avd., organiserades
med ingenjdr G. I. E. lonsson (84277) har utnimnts
till fcirmanpi VK 52.
Stranningesorn chef. Till Avd. KL
Fdrman Gannar lVahlslriim l.rar<iverciverfcirdes
fcjrts frin VK 52 (f<irman) till
samtidigi ett 20-tal tjAn- FortnanE. Hrilska, VK 22, overfiyttastemdnfrin Avd. KA.
NVA (tekniker).
destill VK 27.
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SJ:s nya f2irja
De blda dieselmotorernatill SJ:s
nya fdrja mellan Malmd och Ktipenhamn ha levereratsfrin Nohab. Motorernadro av typ Nohab-PolarMN110,
vardera med 10 cylindrar och en
kontrakterad effekt av 1.900 hk.

T=

W-.-*,

Fiirslagsverksamheten
Beldningssummornaftir inlimnade
fiirslag, vilka tidigare varierat frin kr.
ha numera
25:-- tlll kr. 300:-,
dkats fr&n kr. 2): - till kr. 500: _-.
Celebert besiik
NOHAB bes6ktes den 2 mars av
representanter fiir hiigsta ledningen
inom Kungl. Marinfijrvaltningen konteramiral Jedeur-Palmgren,mariniiverdirekt<ir Oldenburg och marindirektdrerna Samzeliusoch Hafstriim,
varvid soeciellt dieselmotortillverkningen studerades.

d
Vilket Jok-motiu! utbrast den lbnjuste Nohabf otogralen. f otonzotiu-morirtet utgdr aa
fya DSB dieselelloL litt. My och ett SJ dieselelloh litt. T 4, med.an Nobabs ,inglok, ganla
" Maria", skynttar i fbgrund.en. Nohabfoto (Slagarp).

Diesellok

Sveriges kraftigaste

isbrytare

De fdrsta loken i den andra serien
p3. 20, som bestdllts frnn de danska
ha levererats.Loken dro
statsbanorna,
av typ Nohab-GM med
dieselelektriska
en effekt av 1.75o hk vardera.
De fdrsta Nohab-GM dieselelektriska loken till de svenska statsjirnvdgarna"ha iven levererats. Dessa lok,
som ha den officiella beteckningen
litt. T4. ha en effekt av 1.310 hk.
Dessalok komma att sittas in pl linjen
Alvesta-Borts.Vid orovturenmed det
fiirsta T4-loket erhbllos mycket fijrndmliga resultat.

Isbrytaren "Oden", som ir under
vatv,
byggnad pi \TZirtsilZi-koncernens
Helsingfors,
SandvikensSkeppsdocke,
kommer att bli Sveriges kraftigaste
isbrytaremed 4.900 ton. Som j?imf6relsekan nlmnas, att den hittills stijrsta
svenska isbrvtaren, "Ymer", iir pi
4.330 ton. "Oden" kommer ^tt vata
firdig fiir iskampanjenvintern L95758. Maskineriet blir dieselelektriskt
och bestir av sex Nohab-Polar dieselmotorerSN19, varderamed en normal
effekt av 1.700 hk vid 325 r/m. For- Vid en lagerrant till en d'ieselmotor fdr
ceringseffektenunder sex timmar ut- Kangl. Marint'\rraltningen synas'fr. r.
gdr 2.000 hk per motor vid 375 r/m.
Oldenburg, dtteringenjdr
narinijverdirehtdr
pfl statsisbrytaren
Motorerna
Fdr belysning och uppvdrmning instal- Holmquist, Aonteramiral ledeur-Palmgren
"Thulett
Ieradesvidare fyra Nohab-Polar diesel- och d.ireAtdr Odelberg.
Nohabfoto B. Tohansson.
motorer K66E, vardera med en effekt
Niir "Thule" i hdstasklargjordes fdr
av 340 hk vid 600 r/m.
irets kampanj, uppticktes skador pi
Personalnytt
huvudmotorernabestlende av sprickor
Gutaf Bylund, fcirmansasp. (2820),
pE. cylinderlocken. Huvudmotorerna Sveriges stiirsta gliidgugn
har fr. o. m. L. L. L956 befordrats
utgdras av tre Nohab-Polar dieselmotill fdnnan i avd. 156.
En gliidgugn med en l2ingdav 9 m,
torer K58M. Kungl. MarinfiirvaltAxel
Linder, ingenjd,r,har fr. o. m.
ningen har nu efter noggrannaunder- en bredd av 7 m och en hdjd av 4 m
1956 utsettstill audelningscbef
L
L.
Den
skall
i
drift.
har
nyligen
tagits
siikningar kunnat konstatera, att skafdr turbinavd. pi Konstruktionskondorna uppkommit genom mekanisk anvindas fiir gl6dgning av svetsade
toret.
iiverbelastning,som fiirorsakatsgenom arbetsstycken,huvudsakligenturbindeHarald
Halaorten, ingenjiir, har
vid
temPesker
en
taljer.
Gliidgningen
fiir h&rd itdragning av cylindermuttfr. o. m. L. L. 1956 utsettstill azratur av 600-7000 C, varigenom man
:rana. Detta har troligen skett vid
delningscheffijr avd. rullande maten&gon av de fd'retagnabesiktningarna ftr bort skadliga spinningar i godset.
rial pl Konstruktionskontoret
Skorstenentill ugnen [r 25 m hdg.
efter motorernastillverkning.
J+

I
Pontus Eknzan, fdrman, kommer att
fr. o. m. l. L. T956 dverfiiras till
Montagekontrollen i avd. 79 Hart
eftertr[des av

Ulviin, Nohabs arbetares
semesterhern 1956
har under den kommandesisongen
iippet fyra tv&veckorsperioder
enligt
fiiliande:

Sten Pettertton, fcirman, som frtn
sammadag dvertagerfijrman P. Ekmans tidigare arbetsuppgifter.Denne eftertrides i sin tur av
Bror Hagstri)nx,avsyn^re(4767), som
fr. o. m. I. L. 1956 utsetts till
'fi)rman pi kontrollavd.
Gillis Engstrdnt, ^vsynare (1902), htr
fr o. m. I.I.1956 utsettstill fdrrnan
pE kontrollavd. fdr brdnsleinsp.detaljer.

1:staperioden
2:dra
3:dje
4:de

;"

22/6- 7/7
8/7-2r/7
22/7- 4/8
5/8-r8/8

Om Semesterhemmeticke skulle
komma att helt utnyttjas av Nohabanst2illda finns mdjlighet fdr anstdllda
vid de dvriga koncernfdretagen att
semestrai Ulvdn; under Nohabs huvudsemester9/7-29/7
?ir detta dock
icke tdnkbart.
Nirmare upplysningar kan erhtllas
av ordfdranden: C^d Erik Cadsson,
Tessingatan 6 A, Trollhettan 4, tel.
162 57 Trollh?ittan.

tr

Ragnar Kinnander, ingenjcir, har
fr. o. m. L 1,.1956 iivertagitdieselmotorfdrslljningen p& skandinaviska
marknaden.
De bd.da hedersmedlemnama. KXbe-foto.
Erih Gustaasson, forman, avd. I4o,
har fr. o. m. 22.3. dvertagitarbetsrittade om Metalls studiedelegations
ledningeni sandblistringoch skrotresa till Amerika och illustrerade sin Minadens krumelur
sorteringen.
berlttelse med vackra, intressantabilder frin fdrden. Att det dock icke dr
niidvZindigt att resa iiver Atlanten fdr
. .AVD 67.
att fi se vackra stadsbildningar och
I/iRAFfADE OLfCXSfALI
Hd.F6".i,4 O.
naturskdnhet slog Sandblom fast gefil D.gtDahi&,O,
nom att som avslutning visa bilder
0lJ.ktlolsf.;a a.b.bdatu i/atJil tp.
frin Stockholm och Trollhittan.
F& 25 irs aktivt fackligt arbete utdelade SandblomMetalls hedersmlrke
och diplom j?imte Metallindustriarbetarfiirbundets historik till Johan Nilsson och John Larsson.Verkstadsklubben uppvaktade med blommor genom
sin ordfd,randeSven Andersson.
"Fyta glada kuruar" medverkade
med s&vdlunderhtllningsprogram som
\\.
\\r\
,
dansmusik. Dansen triddes med liv
\
\\
\
och lust av bide ung och gammal,
d.venav pensionlrerna, som visade att
Saen Sandblomi fi.rd med att pryd.aJobn s&vil vals- som polkatakterna fanns
L"trsson med. hedersmiirAet,rnedan loban
kvar i benen.
I. L.
Nilsson bidar sin tur. Kibe-foto.

\i,\\

I Luthtnans donzijnerej olycAsfall ske,
ocb "bondperxtission" i promille,
del finner ban u, ao en fin resutn6,
sonzupptar uarendaneAille.
Med.fdrgade rtreck ilti sin statistik
h,anLutbman fdr alla beaisa
niir han kan ba fog fdr en uerklig kritik
ocb diirfbr oi illl honon prisa,
O. S.

Nohabs Verkstadsklubb
anordnadeden 17 mars en irsfest i
personalrestaurangenGullriset. Till
festen hade miitt upp ndrmare 300
personer,av dessaen stor del inbjudna
pensionirer, bland dem 93-Lrige Hjalmar Hernvall och 91-lrige Emil
Gustavsson.
Fiir pensiondrernablev "Gullriset"
en upplevelse;ndr de biirjadesin verksamhet inom industrien och llngt
senarevar ju tillging till lagad mat
pi arbetsplatseni trevliga lokaler
otdnkbar.
Festenblev i alla avseendenlyckad:
man drack kaffe, lyssnadetill en medryckande reseskildring av avdelniogsordfd,rande Sven Sandblom. som be-

i

Nohab-sporten

Festens iildste d.eltagare, 9j-3rige
Hernrall. Klbe-foto.

Hialmar

i blickfinget

Idrotten pi Nohab ir nu stadd p&
kraftig frammarsch. Den sttjrsta h[ndelsenunder ftirra Eret var firandet av
Nohabs IF:s l0-irsjubileum, som utmynnade i en storslagen hyllning av
idrottsfdreningen vid stadens stiirsta
industri.
Inom Nohabs IF finns 10 sektioner

-

jdmfdrelserned de iivriga industrierna
i staden.
St6rstasorgebarnetd'r v6'l bordten'
nisen.lntressefinns, men man har inte
nigon lokal. Svagtl Det [r ynkligt att
lokalbristen for bordtennisen skall
vara si skriande stor i Trollhdttan.
Sektionen har nyligen awerkat sina
klubbmdsierskapi en lokal, som man
lyckadesfL hyra fdr nigra timmar, en
enda futtig kvill. Mdstareblev: Seniorer: LJno Green. Juniorer: Sven Larsson. Dubbel: J.-E. Johansson/Uno
Green. Oldboysklasseninstllldes, di
fiir f& deltagarestdllde upp.
I hockey-pockeynhar Nohab haft
rled tre lag i serierna.Nohab III var
Laden storapositiva tiverraskningen.
men ftirget l&g bra till f<ir serieseger
lorade den avgdrande matchen. En
hedrandeandraplaceringtog det dock.
Sahlbergspojkar biir ha en eloge fdr
upptrrisitt alltid sportsmannamissiga
dandeoch de fcirsvararNohabs fdrger
Nohab l, ioilt tog seriesegerni handboll: striende lr. r.: Sten-Erik Kfdrn:berg, Bengt Olsn.red heder. I cupmdsterskapetblev
.ron (seAr.), Eje Ander.tsort, Lennnt Jobant.rot, Sonty Sartd'berg,Arne Karlstott, lttgtar
Rosengren, lagledare Sten Ell.;trdtn; knht'iende lr. r.: Erlitg Land.rtriittt. Bettgt Magnu.s- Nohab I slagna i finalen, mcn la6;ct
fick pris i alla faIl, fijr det blev klar
.tuil. L ore JclJl14 ,
har spelats
tvia. Vdnskapsuppgdrelser
och Tele,
mot
Midbeck,
Niissjo
hemma
och det dr alltsi vdl tillgodosettfdr de ket stort och fdretagetkan gllidja sig
r,ilka
segrar.
gav
Vinersborg,
blda
anstilldas olika sportintressen.Frir- it minga bra skyttar.
Borta n-rotTele blev det fiirlust.
eningensstyrelseuib"tur energisktfdr
Orienteringtsektionen arrangerade
Allmiin idrott har haft ett gott ir.
att med till buds stiende mcdel gdra traditionsenligt sin iiver hela vdstra
vintern gjorde Nohabs skidFcirra
Nohabs IF till den dominerandefcir- Sr.erigesi populdra budkavleorienteeningen i stadenoch allt tyder pi, att ring. Tdvlingen vanns f6r andra ikare bra ifrin sig i diversetivlingar.
Pi virkanten deltog man i stafetten
fdreningen nu dr p& v?igupp ur vigMan har i ir
gingen av arrangcirerna.
"Lijdrise runt" och tog en fin placedalen igen. Lit oss nu i detta lilla
ordnat en tr2iff fcir orienterarnaoch ring. I Volvo-stafetten n&ddes den
blickfing ta en liten titt p& de olika det blev en trevlig och ldrorik kvdll
bdstraplaceringenhittills under 9 irs
sektionerna.
- tyvdrr fl,taligt bestjkt, med tanke
troget kdmpande. Fcjr fdrsta gingen
John Larssondr fcireningenseldsjiil pi friretagetsminga anstdllda.
deltog Nohab i fiiltstafetten i G<ited& det g?illeraarpan.Kastarehar varit
I handbollenklarademan sig i se- borg och trots debuteni dennatdvling
nere i Liidciseoch svarat fdr en fin
pojkarna positivt. "Trollrien rned glans, itminstone resultat- cjverraskade
propagandauppvisning.I Trollhlttan
rndssigtsett,och hemftirdeseriesegern korpen" hadesomvanligtunderhdsten
fanns det endasten fcirening,sornan- 1955-79t6.
och Nohab
Vid cuPmasterskaPetstora propagandatdvlingar
ordnade "Varpans dag" och det var gick det simre och seriesegrande
No- belade en hedrande andraplaceringi
gl2idjandenog Nohabs. Propagandan hab I blev utslagna redan i fcirsta sin klass, klart slagna av Flygmotor,
slog vil ut och Nohabs varpasektion matchen,medanNohab II, d. v. s. lirrnen med bred marginal f<ireSaab.
blev klart bdst i Vistergd,tlandoch fick
Det dr allts&med fullt fos man kan
lingarna,klaradesig nigot b?ittre.Nipris fiir detta. Som en absoiut nyhet gon topplacering blev det tyvirr ei. sdga.att Nohabsidrott nu s?glari fin
fdr Trollhiittan har "pojkvarpan" lan- Man har haft Original-Odhner,Gcite- medvind. I9J5 var ett bra ir och rned
ceratsmed stor framging. 1955 r,ar borg, hdr fcir en match, som slutade den sjudande aktivitet, som redan i
ett rekord&r fcir varDansdei och man oavgjord.Retureni Gciteborgfdrlora- skrivandestund b6riar mdrkas,ir det
ser an framtiden med tillfcirsikt.
de Nohab klart, vilket hade sin f<ir' frigan om inte 19)6 blir ett nytt rekordir. Lit ossalla hjZilpasit att f6ra
klaring.
TennisseAtioneafick under L955
fram virt kdra Nohabs IF till en plats
Ddr
fdrdiga.
tennisbanor
sina bida
Fotbollen har haft en stark siisong
hann man med att avverka 386 spel- och ddr tog Nohab hem cupmdsterska- i solen.Kom ihig, att motionerabehcjver vi alla, oavsett8.lderoch tjdnstetimmar. Nu hoppasman pe att kunna pet, vilket var en fin dverraskning.I
fi omkl2idningsrum och dusch klara seriengick det ej fullt si bra, rien det stillning. Alltid finns det nigon sport
som passaroch det goda kamratskapet
till sdsongenborjar. Om alla fdrsijker gir vdl fler t&9.
ir
vdrt mycket bara det. Meningen ir
hjnlpa till skall det vZilgl, vilket man
Bridgen kan gliidja sig lt stort in- inte, att det enbart skall presteras
verkligen fir hoppas.
tresseoch sedanGullriset kom till har toppresultat.Breddenir det viktigaste
Sk\ttarnap& Nohab har under 1951 ju lokalfrigan l<ists.Nohab har m&nga inom Korpen.
iter visat sig pi stlwa linan och de bra spelareoch deras namn fdrekomVdl m<ittkdre lisare pi vl.ta arcanhemftjrde sin andra inteckning i fdlt- rrler ofta i orislistorna.Man kan fak- gemang!
Fors
skyttetsvandringspris.Intresset[r myc- tiskt sdga, att Nohab Ir suveriina i
-) ()

Sportnytt
verken

frin

Tidaholms-

Trots att det tycks driija rned korpidrottensorganiseringvid Tidaholmsverken, fijrekommer det dock sporadiska tiivlingar, som av anslutningen
att dcima dr mycket vdlkomna. Det
senaste affangemanget inom gebietet
g?illdeen utslagningstivling i bordtennis.Initiativtagare,organisatdroch tivlingens allt i allo var - som vanligt
frestasman sdga- eldsj?ilenRoland
Ekvall. Att tlvlingen blev en sidan
succ6dr till stor del hansfdrtiZinst.Di
vi vet, att det finns gott om goda uppslag hos honom och hans medhjiilpare,
hoppas alla korpidrottens vlnner, att
framgingen skall spora dem till fortsatt uppoffrande arbete. Att motionsidrotten fyller ett behov dven vid virt
friretag, kan vid det hir laget anses
tillfullo bevisat.
I bordtennismatcherna,som spelades i ldrottshallen, uppvisadessom
vintat hela skalan av spelstilar. Frin
"oldboysens" och en del B-klassares
hemtrevliga ping-pong, till toppmlnnens i elitklassen ?ickligt skruvade
kantstickare.En sak var dock gemensamf6r deltagarna.Alla tycktesde ha
lika roligt !
Fdljande utvalda skara fick stega
fram och hdmta pris efter vil f<irrdttat
vdrv:

De fya Alassegrarnai TidaholmsuerAens bordtennisserie. Fr. a. hen'ar Inge Blank, Iaan
Sji)gren, Gd:ta Ahland.er och Sirert And.ertsort. Foto Stig Lundberg.

KlassA.
1. Sivert Andersson
2. Roy Andersson
KlassB.
1. Inge Blank
2. Birger Isaksson
Kla:s Oldboy.
1. G6,staAhlander
2. Kalle Klang
Klau luniorer:
1. Yvon Sjdgren
2. SonnyLidberg

manskontorethar fitt ett mera passande lige samt att personalenslunchrum
flyttats i omedelbar ndrhet av befintliea
tvitt- och omkl[dnadsrum.
-Medan
filarliktaren ir i brdnnpunkEn del fcirbdttringaroch modernise- ten kan ndmnas,att en eltruck av typen
dngar har gjorts i stora montagehallen "gaffelstaplare" kommer att anskaffas,
i sambandmed installationenav de nya si att lastpallarmed gods kan staplas
traverserna.Bland annat har de gamla i hcijden och p& s& sitt kan frigdra
filarblnkarna utbytts mot flyttbara beh6vligt golvutrymme.
vilka fcirsettsmed anstandardbdnkar,
Gamla jiggllktaren har tills vidare
slutningar och uttagsposter fiir sivdl omdisponeratssom detaljfdrr&d till
elstrdm (h6gfrekvens) som tryckluft,
FAK 40 SD. Befintligt sandbldstringsallt efter vad produktionsapparaten aggregatkommer att kompletterasmed
krlver. Vidare dr lokalen utrustad med ett systeraggregat
av nigot mindre forautomatiskinsHpp av varmluft, frir att mat, men i princip lika konstruerat.
motverkadrag di halld<irrarnadppnas Avsikten ir att delvis avlastadet iiveroch kalluft instrdmmar.
belagda aggregatet,som nu finns, samt
Pt filarliktaren har ett gammalt att i det nya utfiira bliistring av framijnskemil btirjat fd,rverkligas.Andring fcir allt smidetaljer av olika slag.
och flyttning av fiirmanskontor och
De gamla granathdrdugnarnaintill
sliprum har pibtirjats. Sliprummet, sn-redjanskall flyttas undan och plats
der diversesmdrglings-och bandslip- beredasfdr en mindre maskinavdelningsarbetenfcirsigg&r,kommer ati ut- ning, delvis som komplementtill jusrustas med effektivare utsugningsan- ter- och reparationsavdelningarna.
ordningar och arbetsplatseni 6,vrigt
Tidaholmsverken
har genomAB Bokommer att ordnas upp bdttre. Utsug- fors erhillit 1 st. smdltbandsig av typ
ningen skall kopplassammanmed be- DOALL Zephyr som fdr nirvarande
fintligt centralt utsugningsaggregat, ir rnder uppmontering i Plitverkddr erfordedigkapacitetfinns tillglngstaden.
1ig. Genomdessalokalitetsfdrdndringar
Den nya bensindrivna "uteg&ngshar dessutom erhillits ett soeciellt gaffeltrucken" har till dags dato visat
rurn, ddr sluimonteringoch provning sig fullt motsvaravira fdrvintningar.
av ex. vlxlar och liknande fiiera Dre- Man kan i detta sammanhangfriga sig
gruppenheterkan be- hur man klarat sig pi industrierna
cisionsbetonade
drivas under gynnsammare fiirhilinnan dessaallroundtruckarfanns till.
landen.
Nu fcirefaller de hart nir oumbdrliga
fcir all slags transport ute s&vil som
Omdisponeringenav lokalerna pi
ldktaren har vidare medfiirt att fcir- lnne.
Forts.pd sid, 39.

c. -t.

Frin Tidaholms horisont
Fcirvissohdnderett och annathir pi
Tidaholmsverkenvad betriffar fdrlndringar av lokaler, maskinparketc.,
somkan vara^v mera allmlnt intresse.
Visserligenkanske i och f<ir sig vardagliga hlndelser, men [ndock saker
som icke saknarsin betvdelsef6r fortsattutveckling.

Vi pi jobbet.

- En bildsidafrin

raketkrutvalsningen,

BZ, Nobelkrut

otersta bildraden fr. t. l. lt.: Krultalsare
Venzel Lfrngstrdnt ldrr-alsar hrilrrn.tJJa,Bi)rje Reinholdz fyller en An1dmaskin.Kr ut ualsarna Jer' il t r an2f riirnIi ngt I egi oniirer
i sina sAyddsdriikter.Stig Anderssonl6lier
Mellersta bildraden
hiir ralsningert. fr. u. t. h.: Krutaalsarelnguar Olofssonbiir
en balwalsad.krutplana till ilirmeskfrpet.NAr Ariltmdssanf iirdig|alvts pressasden till

tri
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konstruktion hn tidigare. Man vdntar
sig, att denna maskin ocksi skall tilldraga sig stort intresse,frlmst frin
bilindustrin.
Utvecklingen inom sliprnaskinsomr&detgir mer och mer mot specialmaskiner och UVA miste dlrftir, fiir aft
f<ilja med, inrikta sig pi "best[llningsskrddderi". Antalet levererade
maskinerkanske kommer att minska,
men i gengdldblir varje ny maskintyp
alltmer komolicerad.
Under 1955 noteradesett stigande
antal order frin svenska bestdllare.
Aven Turbo-Headshar blivit en stor
succ6cch dylika anvdndasicke bara
i oroduktionsarbeteutan d.ven for
di
foriknings- och laboratorie?indamil,
rnycket hriga varvtal krdvs. Vi skola
iterkommr med en specialbeskrivning
over denna fdrndmliga konstruktion.
Avdelning

Metodat,delxingens nla kontor. Pi lotot syas lr. u. chelen ingenjdr A. Vallin, ingenjir
A. Norberg, ingenjdt A. lohan.rson och ingenidr P. Hedqtist. UVA-foto Peedu.

Slipmaskiner

av nya konstruk-

tioner
P& den stora rnaskinutstillningen
InternationalMachine T ool Exbibition
pn Olympia i London sommaren1956
kommer UVA, genorn sin engelska
agentFenter Machine Tools Ltd. Birrningham,att stdlla ut ett par slipmaskiner, sorn sdkerligen kommer att
tilldraga sig stort intresse.Maskinerna
:iro f. n. under tillverkning och vi
skola inte ftirta "nyhetensbehag" pi
genom
den stora rnaskinutstrillningen

att beskrivaeller avbilda dem nu. S&
rnycket kan emellertid sIgas, att maskinerna bygga pi delvis helt nya
konstruktionsprinciper, och att de
komma att f& mycket stor betydelseftir
kullager-och motorindustrierna.
En ny rnaskin, ocks&av helt ny och
intressant konstruktion, har nyligen
tillverkats och levererats till ScaniaVabis. Maskinen, som har typbeteckningen UHY-222 S 2, dr avseddfdr
slipning av stora kugghjul, kronhjul.
Den dr fijrsedd med en ny planslipningsanordningav betydligt kraftigare

sikt visa sig ekonomisktltjnande.Naturligtvis kan man icke helt komma
Aven om det kan tyckas, att en hel ifrln handm&lning.
del gjorts och hiller pi att g6rasifriga
3) Orn vi fortsdtteratt plocka lapom fiirbittringar och moderniseringar oar ur iinskelidan. biir dven den vid
av verkstad och maskiner, miste dn- nigra tiltf2illen tidigare omndmnda
dock ett par dnskemil stillas pi ickc om[ndringen och flyttningen av bealltfdr avilgsenframtid.
komma
fintlig hissi Maskinverkstaden
1) Ett kallfiirrid (ex. plitskjul) av i rampljuset.
icke allt fdr sm& dimensioner, fdr
Den nuvarandehissen dr underdilagring av delvis hel- och halvfabrikat rnensioneradfdr nuvarandefdrh&llansamt diverse rimaterial. L?implig plats den och haltar betlnkligt vid vissa
dr planennorr om byggnadrs.
tillf?illen.
Frin studiefrontenkan rapPorteras,
2) En passandelokal ftir sprutmiining. Med den art av tillverkning som att fortbildningskursen fcir arbetsleTidaholmsverkenhar, skulle med si- dare och tjinstemdn vid Tidaholmskerhet stdrre delen g& att sprutm&la, verken fortgitt programenligt under
vilket med stor sannolikhet skulle virterminen utan sttirningar.Amnena
medfdra tidsbesparingoch pi ldngre har varit matematik (mekanik) samt

TV-rutan.
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Forts..frfut
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TM

vid UVA

som orgaMetodstudieavdelningen,
niseradesfcir ett par Lr sedan med
ingenjcirArne Vallin (tidigare Verktygsritkontoret) som chef, kunde i
b<irjanav mars flytta in i nya och bra
lokaler invid Maskinvetkstadenoch
Se foto.
Verkstadskontoret.
Personalf iirdndringar
Frans lohansson befordradesden 1
jan:uari1956 som fdrman p& Verktygsslipningen.
Karl EriA Lundberg,tidigare bitrddande fcirman, civerflyttade den 1
ianuari 1956 som fdrman och arbetsledarepi Frisaravdelningen.
Per Hedqt,ist.verkmdstareoch arbetsledare- p& Frdsaravdelningen,har
fr. o. m. I mars1956 tiverflyttattill
avdelningenf6r Metodstudier.

har varit
yrkesritning.Deltagareantalet
sammanlagt18 man uppdeladei tvi
grupper, A och B. Avslutning beriknasske i mitten av april rn&nad.
Salc.
Personalf iir?indrin gar
Till fcirman pi Svarvaravd.(601)
har fr. o. m. den 23 febr. utnimnts
Roy Andersson.
Till fdrman pi Avsyningsavd.(611)
har fr. o. m. 1 mars utndmirts Lennarl
Strand, och eftertrider fdrman Eie
Guttausson, som slutar sin plats den
6 aoril.
Som verkstadsingenjiirpi Bonoolastfabrikenhar fr. o. m. den 15 mars
instZilltsingenjiir Karl-Lennart Normhog
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Fijr att i mcijligastem&nkunna nedbringa hanterings-,transport-och laghar \Tedaverkenseringskostnaderna
dan en tid tillverkat Retembalidan.
- hopfnllbart
Reternbalidan
Den hoofdllbara l&dan best&r av en
enda enhet - locket inriknat -- och
returemballage
kan fdllas upp resp. ihop p& nigra
Livet best&rav tre ting: distribution,
sekunder.Den varkenspikaseller bankonsumtionoch produktion, sdgerserdas- sidor och lock liies automatiskt,
geant Vespuccii Soldat Angelo. Den D e n n a s c h e m a t i s r a
ndr de kopplas ihop. Retembatillverfcirstaav dessalivsfaktorerdr grunden
kas av ldttmetallprofiler och konstb i l d v i s a rp r i n c i p e n
till emballagetsanvdndning och uthartslimmadbjiirkplywood, vilket ger
for staplingen.
veckling.
en riverldgsenh&llfasthet. Officiella
Varudistribution och varuhandel
fcir
prov har gjorts av Studieselskapet
nu 350.000personeri virt
sysselsdtter
Norsk Industri och Retembalidanhar
land och varufijrdelningenkriver en
dir visat sig vara starkare dn andra
st?indigt<ikadpersonal,samtidigt som
Retembadr fcirseddn-red
l&demballage.
industri och jordbruk genom rationa- av tiden - sjiilva forslandet uPPtar infiillda handtag samt kan staplas
lisering oavbrutet cikar sin produk' siledes endast1/3till
/a av tiden. Varje bide i hopf?illt som uppfdllt skick.
tivitet.
etgerd,som minskar hanteringsarbetet Den tillverkas f<ir ndrvarandei fyra
Transport-och hanteringskostnader- har ddrfd,r stor inverkan pi totala storlekar enligt nedanstiendetabell.
na utgcir40 till 50 procentav en varas transportkostnaden
och ddrmedocks&
Ur fraktberikningssynpunkt kan
saluvdrde.Hdrav kostar sidlva frakten pn den slutliga varukostnaden.
ndmnas, att jdrnvdgen bevrliar 5O /o
endast 5 Drocent.resten Ir rena hanEmballage for 2.20o milj. kronor fraktrabatt for hopfiillbara l&dor vid
teringskostnaderinom fabrikations-, ftirbrukas irligen av Nordens 18[
itertransportinom 30 dagar,dock ungrosshandels-och detaljhandelsleden. rnilj. mdnniskor.Det d.r7 milj. kronor der fdrutJdttningatt lidorna i hopf?illVid varutransporternatar lastnings- om dagenmotsvarande120 kronor om bart skick upptager hogst 25 l/r av
2A till 3A
och lossningsoperationerne
iret fcir var och en av oss nordbor. utrymmeti uppfellt skick.
Retembalidankan erhillas i valfri
Sjilva emballagetdr s&ledessynnerliRetemba dr staplingsbar biide i hoplAllt
och allt som kan gdras farg, och fcjrsedd med firmanarnn
gen
kostsamt
och rppfd.llt skicA. Fent hopJAllda liidor tar
fcir att rationaliseradetsammadr av eller slogankan den bli en reklamfaklika stor Plats son. en aPPlAlld.
tor att rdkna med.
stor ekonomiskbetydelse.
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John Gau var fciddden 19 maj L893
i Ystad, anstilldes vid rVedaverkeni
1di 1942som handformareoch gjutare
i Aluminiumgjuteriet. Sistairet arbetade han, pi grund av hdlsoskdl,som
kontrollant i Kdrnmakeriet.John Gau
fcir
var en av de sistareDresentanterna
"de fria gjutarnasskri" och hade under sina rninga ir arbetatpi ett flertal
bruk och industrier i scidra Sverige.
Frin dessair 2igdehan en stor och rik
fond av b&deglada och ailvarligaminncn. sornhan gdrnadelgavsina yngre
vdnner och kolleger. Hans erfarenhet
och krafter togs dven i ansprik i fackliga och kommunalasammanhang.Silunda var han ordfdrandei Gjutarnas
Soderidljeevdelningoch styrelseledarnot i SvenskaGjutarefcirbundetsamt
nir oss under m&nga Ar vice ordfcirande i
I pressldggningsdgonblicket
underrdttelsen, att medlemmen av Fciretagsndmnden.
utfcirdeJohn
I Redaktionskommitt6n
B-pilens redaktionskommitt6vid \(/edaverken,lobn Edaard.Gau, den 14 Gau ett intresseratarbeteoch vi skall
alltid med tacksamhetminnas honom.
april g&tt ur tiden.
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Stordnastiftelsenhar h&llit Direk- mantrdde framfdrde disponent \Vij)9, /7-4'//9,
6:te
"
tions- och Ridssammantrlden.I sam- kander ett tack till Stiftelsen fdr de
1r
/:oe
-//9,-1
" "/1 /9,"
band med Direktionens sammantrdde 15 ir som gitt sedanSemesterhemmets
1
8:de
" 1/ / 9- _ 1 ^I- //R'
avgick disponent E. \Tijkander som tillkomst och fdr dei goda samarbete o . , l ^
1R/9-)\
/9
ordfiirande och eftertrdddesav direk- som alltid r&tt mellan Stiftelsen och
tijr S. Sohlman.DisponentNTijkander, Bolaget. Han dnskade Semesterhem- Ansokningarom semestervistelse
pi
som varit ordfdrandesedanSemester- met lycka och framging i det fortsatta Stordn skall inllmnas fdre april m3.hemmetstillkomst, har under denna arbetetoch civerldmnade
sin motorb&t nads utging. Klubbar och enskilda,
tid visat ett mycket stort intresse fdr
som giva till Stiftelsen.
som dnskar besdka SemesteranllggRidsmcjtet godk?indeverksamhets- ningenkortaretider, skall anmila detta
Stiftelsen.Tack vare disoonentensinsatserhar Semesteranld.ggningen
kun- och revisionsberittelser
samt tillerklntill Nimnden minst 10 dagati fdrv?ig
ndr det galler daernattning. dvriga
nat utbyggasallt mera och dr nu en av de styrelsenansvarsfrihetfdr det gingde stdrstai privat dgo.De anslag,som nz ltet. Efter Thure Hj. Fagerstrdm, besdkskall anmdlasdagenfdre.
som begirt att bli entledigad frin
disponent \Tijkander utverkat frin
Pi Restaurangenkan enstakamili Ndmnden,invaldesp& tider bestlllas fdr grupper som bestjbolagetsstyrelse,har iven givit som ledamotskapet
resultat, att Stiftelsen nu kan mdta 5 LrLars Lundqvist,BAM, Kilsta. Till
ker Semesterhemmet.
Bestillningar pi
kommande reoarations- och under- revisor valdes G. Johanssonunder l
enskildatillstdllningar emottagesefter
hillsarbeten mid en stark ekonomisk ir. Bolagets revisor dr kamrer Bert 6verenskommelsemed f<irestindarinstdllning. Disponenten avtackadesav Henning.
nan eller Stiftelsensordfdrande. Be-*
Ndmndens ordf. G. Nilsson, som
trdffande tLgtider kommer dessaatt
civerldmnadeett album med bilder
Semesterhemmetcippnar slsongen annonseras.Aven de som &ka bil till
tagna under de 3r som Semesterhem- 1956 lordagen den 9 juni med sed- Otterbeckenskall anmdla ankomsttid
met funnits till.
vanliga affangemang. Semesterperio- till Expeditionen. Tel. Karlskoga
Vid ovanndmnda Direktionssam- dernablir f'6r 1956 f6liande:
117 14 eller Otterbdcken29 och 83.
Niimnden
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Vi lettererar omgdende frdn lager:
runda, fiirkant- ocb
sexI?antJttinger, rundgi)t, rdr ocb
uinkelprofiler.

Vi har
Er profif

o lager
I

Profiler
i aluminium

ingir i ett stort

antal konstruktioner,

och den

svenska industrins behov hiirav har
blivit alltmer ornfattande.
Fiir industrins aktuella behov
har Wedaverken

lagt upp ett omfatande

lager av standardprofiler, stlnger och rdr.
Vi sinder Er glrna t'ar lagedista.

iirvir
Uftnefall

tt|&t

WEIIAVENKEil
. Telefon
32550
SODERTALJE

Karktad 1956. Nermans Trytksaker 98209

r

I

I
Frdn

Bilaganr t till &rb.

nr 211956.

oa

FORETAGSNAMNDERNA
Tt0ilrt{G
Ftifi0EAt{sTiiLtoA
il0il
B0F0RSK0ilCERltEll
Nr 2 . 1956

BOFORSVERKEN
Fiiretagsnlmnden vid Boforsverken
hiill, under ordfdrandeskap av d.isponent Euert lVifkander, torsdagen den
5 april 1956, sitt fijrsta ordinarie
sammantridefdr Eret.

Ordforandeocb uiceordftfuand.e
i
?)retagsndmnden.
f
Disponent lN/ijkander meddelade,
att han med detta sammantrddefrintrider ordfdrandeskapet i fdretagsndmnden vid Boforsverken samt att Disponent lviiaander preiderade f6r sista gdngen den 5 april uid F\rcragtniimnd.ens
sammaztrhdeuid Bolorsaerken.Boforcfoto Tillman.
direhtdr Soblman i hans stille intrdder
som ordfdrandei nlmnden.
fdr industrianstiilldamed ca 8 /o. Som aktuellt med ytterligare utvidgningar
Herr Gdsta Nilsson meddelade,att
en itgdrd fdr att dZimpal2iget i detta av vl,ra svenska jirnverk. Ett stort
till vice ordfdrande i nimnden efter
land har man nyligen h6jt diskontot. problem i detta sammanhangIr emelherr Ragnar Ohon, som nu ldmnat
I de skandinaviskalindernahar man lertid brdnslet. Det ir sv&rt att idaq
densamma,utsetts berr Arne Obltson,
med viixlande framgilng fiirsdkt be- fE tag i kol, och i den min man kai
k2impa inflationsspiiket. Stora bekym- kiipa kol iro priserna betydande.
Konjankturlkget.
mer har man haft i Finland, och den
Bofors bokslut fdr det gingna &ret
Di sponent lY ij k and,er beriirde inled- nyligen avslutade strejken har ytterli- dr nu klart att flrcldggas bolagsstlmningsvis USA och framhd,ll, att hd,g- gare fcirsvirat fdrhillandena ddr. Det man, och nimndens ledamdter delgavs
konjunkturen i detta land alltl'?imtbe- ir 2innu ovisst, hur strejksituationeni
vissa uppgifter ur detsamma.Fdr de
Danmark kommer att utvecklas, och civila produkterna i Bofors har resulstod. Efterfrlgan pi bilar - i USA
iven Danmark har fitt stora bekvm- tatet varit nigot bittre dn ndst fijreden konjunkturavgd'randefaktorn hade visserligen minskat ntgot under mer som f6ljd av strejken.
giende ir. Allt mtste emellertid gciras
sistatiden. Normalt hade bilhandlarna
Vad Sverigebett'dffar ha vi fiir da- fdr att produktionen av stil skall bliva
4 a 500.000 bilar i lager, medan lagren gen n8got sl nir lyckats hejda inflamera lcinsam.Det gliller hdr att fijrsdka
fdr dagen uppgingo tiil 8 a 900.000 tionsutvecklingen. Partiprisindex och hiija produktionsresultatetper timme,
bilar. I iivrigt fanns inte n8gra direkta konsumtionsprisindex ha snlunda de m. a. o. att produceramer per timme
tecken, som tydde pi nigon avmatt- senastemEniderna legat relativt stilla. till l?igrepris. Den signaleradefdrkorning i konjunkturerna.
Importdverskottet dr emellertid fortfatade arbetstidenfrin 48 dll 4j timmar
I England brottas man fortfarande rande betydandeoch ger anledning till
per vecka,som riksdagentorde.komma
med de stora bekymmer, som den pfi- vissoro. Industriproduktionenstegun- ^Lt taga stiillning till i hdst, inger
glende inflationen medf6rt. Man har der 1955 med 6 7o, medan fdr 1954 yttedigare bekymmer, s?irskilt om gevidtagit olika mer eller mindre l8ngt- motsvarandesiffta var 4 7o. Industri- nom lagstiftning eller annodedes6vergiende itg2irder fiir att bekiimpa inflaproduktionen i virt land har under tidsarbete icJcemedgives i erfordedig
tionsutvecklingen.Under den senaste senareir inte utvecklatss[rskilt gynn- omfattning. Maskinerna idag ?iro sl
tiden har man vid tvenne tillf?illen hdit
samt, jdmfd'rt med mtnga andra ldn- kostsamma,att desammamlsie utnyttdiskontot. Man har hdrmed tsvftat'i
der, bl. a. VZisttyskland,som i detta jas i strirstamdjliga utstrdckning.
fiirsta hand en minskad investirings- hinseendeligger avsevd,rtfdre Sverige.
De under fdregiende Er av Bofors
volym och samtidigt ftjrsdkt skira ned
J?irntillfdrseln har under 1955 stigit beslutade aktieemissionernadro nu
importen. Tillverkningen av bilar har avsevlrt och uppglr till 6ver 2 milj.
genomfdrda och aktie?igarnaha som
sjunkit avsevd.rt.
ton. Detta sammanhdngerhuvudsak- bekant p8,N3, gamlaaktier erhEllit dels
I V?istfysklandrtder alltj?imt samma ligen med den 6kade k-apacitetenhos en fondaktie, dels en ny aktie emot
en
hiigkonjunktur, och iven h?ir har man Domnarfvet, Fagerstaoch Norrbottens kontant ersdttningav kr. 120: -. Den
mlst vidtaga itgirder emot en viss Jernverk. Det senareverket producera- av Bofors styrelse fiireslagna
utdelinflationsutveckling. Det rlder full
de fiireglende fu 2i2.ooo ion fZirdig ningen till aktiedgarnafdr fdreglende
sysselsdttning
med stigande l6ner. Unvara. Behovet av jirn stegras undan verksamhetslransluterviil till den tididerfjollret stegldnerna genomsnittligt f6,r undan, varfdr det snart torde bliva gare utdelningen. De senasteEren
ha

I

l
aktiedganas&lundaerhillit i utdelning
L w3, gamlaaktier kr. 24: - (12 *
1z). Enligt nu fiireliggande fdrslag
skulle utdelningen utg& med lir. 8: per aktie. Detta skulle inneblra, att utdelningen f6r tv& gamla aktier j?imte
en fondaktieblir kr. 24: - (8 + 8 +
8). A det belopp,kr. 120: -, som inbetalts fd'r den nya aktien, b6r aktie'dgana
kunna pirdkna en avkastning
im 6 % eller kr. 7:20. Fot 4 aktier
skulle silunda utdelningen enligt angivna berlkningsgrunder utg6ra tillhopakr. 3r: 2O (8 + 8 + I * 7: 2O)
ellir kr. 7:80 per aktie, vilket belopp
avrundatstill kr. 8: - Per aktie.
Ldget i Bofors har under de senaste
minaderna inte undergitt nigon nlmnvlrd fiirlndring. Ordering&ngen p&
sttl Zir fortfarande mycket god och
tillfredsst?illandeorder & krigsmateriel
f6religger. P& l&ng sikt dr det emellertid sv&rt att bedd,mautvecklingen pi
krigsmaterielfronten.

vidtagits inom kanonverkstaden,kunnat frirsigg& smidigt och utan n&gra
friktioner. Det skulle emellertid vara
virdefullt, om man frin bolagsledningens sida pi lingre sikt fdrsiikte
bereda de yrkesarbetare,som kunde
komma att berdras av en minskad belZiggning inom kanonverkstaden,tillfZilleatt erhilla annat likvlrdigt arbete.
Vidare borde bolagsledningen strlva
efter att iika produktionen av civila
ariklar.
Direktiir lN/ablsteen framhdll att,
direst bolaset erh6lle de av direktdr
Sohlman u.rtyddu bestillningarna av
andra vapentyper,detta nlrmast komme att medf6,ra6kat behov av personal
inom verkst[derna. Vad betfd'ffar f.thgan om civil tillverkning har bolaget
fortfarande svlrigheter att skaffa fram
det material, som skulle beh6vas f6r
dndamilet. Bolaget har dock i viss omfattning pEtagit sig en del civila arbeten med eget material. Om det lZitesig
gdras, skulle bolaget emellertid gdrna
Ltagt sig legoarbeten.

Av de nlmnda i7 f6rslagenhade 11
ansettsvdrda beldning, ) bordlagts fiir
fterligare utredning, medan 1 icl<e
ansettsbdra leda till nigon bel6ning.
Fyra w fiirslagen hade inneburit
och beliinatsenviss ackordssdnkning
ligt de fdregiende &r faststdlldaprincipernafdr beldning av dylika fd,rslag.
Eft av de senarefdrslagen hade beliinatsmed kr. 550:-.
Att diima av antalet urider sista
tiden inkomna f6rslag, syntesintresset
inyo ha 6kat.
fiir fdrslagsverksamheten

en USA-resa.
Intryck 't'rfr.n

Herr Gdsta Nilsson hiill ett anfiirande iiver en nyligen f6retagenstudieresatill USA. I resan,som ordnatsoch
bekostats av Svenska Metallindustriarbetarfdrbundet, hade deltagit 1t
svenskaarbetare,och programmet f6r
resan hade uppgjorts av amerikanska
Bilarbetar- och Maskinarbetarfdrbunden. I detta sammanhangldmnasinte
n&gotreferat av anfdrandet,di s?irskild
Herr Grell framhiill, att det under
av herr Nilsson skriven artikel iiver
sista kvartalet kunnat skd,njasen viss
resanstir att ldsa i B-pilen.
kanonatt
de
framhdll,
inom
Niltson
Hen
Giista
minskad syssels?ittning
I anslutningtill heri Nilssonsanfdverkstaden, och det skulle vara av under sista kvartalet av herr Grell berande
togs ett par smdrre frigor upp
virde att erfara bolagsledningenssyn- riirda indrade bel2iggningsfd,rhillandendtmastf6r j?imfdrelse
diskussion,
till
komsituationen.
viss
min
i
na
i
kanonverkstaden
uppkomna
punkter p& den
inom svensk och
fd,rh&llandena
mit 6verraskande f6r arbetarparten, av
Direkti)r Soblman meddelade, att iven om man haft pi kinn, att n8got amerikanskindustri.
det pi kort sikt knappast intriffat
sidant skulle kunna intrlffa. Det dr
Direhti)r lY/ahlsteen ans&gsilunda,
nigol, som ndmnvdrt plverkade be- alltid ett stort problem att omplacera
att
arbetsvilligheteni Sverigeir vlsentliiggningen i kanonverkstaden, dven kvalificerat yrkesfolk, och diirfdr vore
ligt
lZigre[n vad fiirhillandet ir i USA,
tillverki
fiirskjutningar
om vissa
det virdefullt att fL beskedom plane- dvensomatt arbetsdisciplinen
i Sverige
ningen intrdffat. Pi n&got lingre sikt rade dndringar i s& god tid som
Vidare
produsImre.
var
ojlmftirligt
diremot kunde bel?iggningeni kanon- miijligt.
vida mer per man
i
USA
man
cerar
av
att
piverkas
komma
verkstadennog
Ingenidr Stig Olsson meddelade,att och timme dn vad fallet Zr i Sverige.
det dndradeliiget p& krigsmaterielfronman
inom samarbetskommitt6ni katen med minskad efterfr8gan pi kanoDisponent lYiihander sadesig hysa
p& ett tidigt stadium sammauppfattning i dessafrlgor som
nonverkstaden
det
om
tveksamt,
ner. Det dr silunda
i framtiden kommer att bli friga om berdrt frigan om den minskade be- direktiir \Wahlsteen.
nigon nlmnvlrd tillverkning av grdvre ldggningen i kanonverkstadensamt att
Hem Giista Nilron anslg fiir sin
kanoner. Emellertid torde man kunna arbetarpartensilunda varit informerad
del,
att a.rbetstakteni USA icke vore
pErikna i st?illet fdr vissa tyPer av redan fr&n b6rjan.
dn i Sverige,men vore medveten
hiigre
P3,frl"ga av ingenj6r Olsson bekriifkanonerna annan nirmast fiir flyget
att
man producerademer Per man
om,
ardagen
Fiir
fr&gan
om
bel?iggavseddvapenutrustning.
tade herr Grell, att
i USA. Detta torde emelleroch
timme
betade man inom bolaget efter linjen, ningen och personalomflyttningen i
viisentligt bittre arbetsplapi
tid
bero
kanonverkstaden varit uppe till beatt bestdllningar & dessanya objekt si
med
nering
bl. a. stiime tillging till
De
tillfdras
bolaget.
sminingom skulle
handling inom samarbetskommitt6n.
hj?ilpmedel.
tekniska
nlmnda objekten skulle samtidigt inIngenidr Kempe framhdll, att nigon
Ditponent lVijkander framhdll vinebira sttirre m<ijlighetertill serietillminskning av personalen
ndmnvlrd
verkning. Det kunde i detta sammandare, att medan den officiella arbetsinom kanonverkstadenicke igt rum,
tiden i USA ?ir 40 timmar, folk i allhang vara.skll att erinra om de allt
att det inte vore sl minga man, som
mlnhet ldr utfdra en hel del arbetepi
stiirre problemen, di det giller att
beriirts av inskrinkningarna inom kafinna avsittning fdr krigsmaterielen.
dvertid. och kunde det vara av intresse
nonverkstaden,samt att flertalet kunSllunda hade den omstdndigheten,att
att veta, om denna frlga blivit belyst
nat omplacerasinom verkstaden.
Sverigeicke vore medlem i NATO, lett
under herr NilssonsUSA-resa.
till allt firre bestlllningar frln NATOlinderna. Vidare hade miijligheten att
srilja pi vissamarknader,bl. a. ArabDirektiir lYabl$een meddelade,att het hilla sig till 40-timmarsveckan.
staterna och Sydamerika,blivit allt
fiirslagskommitt6nvid sitt senastesam- Det ir m<ijligt, att det fiirekomme
sdmre.
mantrlde den 10 mars 1956 behandlat dvertid, men i vilken utstrickning
Herr Grell ville gdrna betyga,att de 17 olika ftirslag, varav 16 nya och 1 detta vore fallet, hade han sig inte
bordlagt fdn tidigare sarnmantrZide. bekant.
ornplaceringarav personal,som hittills

Forstagskommitt,n,
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BebyggeI senau Brickegdrdsgiirdet uppfdra en mera provisorisk kontorsbyggnadintill storahumdentr6n till Bom. fl. byggnadsfr,igor.

fors verkstadsomrtde.Med hiinsvn till
ridande fiirhillanden hade dven detta
projekt mist nedsk2iras
i tvi omgingar
f& att nlgta mdjligheter skulle finnas
att erh&lla byggnadstillst8nd.I den utformning projektet fiir nlrvarande
alltsi fitt, g2iller det en ny byggnad i
tvt vEningar, som uteslutande skulle
omfatta ritkontorslokaler samt likarmottagning. Byggnaden skulle rymma
110 ritplatser,varigenomden provisoriska fddZiggningen av vissa avdelningar till Kilstaverken skulle upphd'ra.Efter m&ngaoch ltnga diskusiioner har nu intligen byggnadstillstlnd
Boisen.
erh&llits f6r det nedbantadeprojektet,
F6'r att tillgodose de fijr Boisverken men n8.gotigtngs?ittningstillstind har
uppkommandebehovenfiirefanns mdi- ddremot icke llmnats. Fr&n myndighelighet att utvidga parkeringsplatsen ternas sida har fiirklarats, att man
intill Strdmsbro fiir yttedigare ca 20 iiverhuvudtaget inte kan diskutera nEbilar och 20 motorcyklar. An vidare got sEdant fdrrd.n nigon ging under
f6refinns miijlighet att i den min den maj mlnad, och att det sannolikaste
dr, att arbetet inte fEr pib6rjas fdrrZin
s. k. Bleckbergsvigen ombygges pi
den gamla vlgbanan skapaparkerings- nigon ging under andra halviret. Alla
byggnadsritningarliksom entreprenadutrymmef6,r ett 10-tal bilar.
handlingar ligga emellertid fullt fiirdiga och meningen ir, att de skulle
Hyttisen.
ld.mnasut fdr rdkning nlgon ging i
Fiir att tillgodose det 6kade behovet
av parkeringsplats fiir sjdlva Bofors- april-maj, sl att byggandetkan sdttas
verken kan plats fdr ytterligare 50 bilar iging si fort igingsiittningstillstlndet
limnats.
ordnas intill v?igen frEn Hytt&svlgen
fram till Hyttisens Matsalar.
Direhtijr Nordqaifi berdrde diverse
byggnadsfrlgor m. m. Vid tidigare
fiiretagsn2imndssammantride
hadebl. a.
ffi.gan om tillfartsvigarna till Boforsverken via Valsverksbron och Bruksviigen diskuterats. I korthet meddelades nu uppgift om vilka itglrder, som
vidtagits respektivesom planerats.
F6r att mdta det alltjZimt 6kade behovet av p ark eringsplat ser intill arbetsplatserna i Bofors och Bolsen hade
bolaget fdr ndrmaste tiden planerat
fdljande itg2irder.

Garuge.
Bolagets styrelse har anslagit medel fiir uppfd,rande av ytterligare
garageinom bolagetsbostadsomriden.
Om garagen utfdras utan elektrisk installation,vilket dr meningen,skulle de
anslagnamedlen rlicka till 40 garageplatser.

Brickegirdsomridet.
Med hd.nsyn till den framskridna
tiden ansig sig direktiir Nordqvist
icke kunna g& in pi hela bostadsfrigeprojektet. Han skulle ddrfijr inskrlnka
sig till en redogdrelsef6r Brickeg&rdsomridet, vilket ocksi var det som ndrmast aktualiseratsfr&n vissa medlemm^r av fdretagsndmnden.

Ifrtga om ld.genheternape 3 rum
och k6k i etapp I och II g[llde, att ett
flertal av dessallgenheter d.rosi konstruerade,att ett rum med fdrdel kan
anvindas som uthyrningsrum. Rummet
har egen inging och vidare finnes
kokskip, sovalkov samt toalettrum
rned dusch.
Vad betriffade husensf?irdigst?illande hiingdedettahelt pi myndigleterna.
Bolaget hade fdr etapp I ans6kt om
byggnadslov redan i &tober 1955, i
november1955 hade prelimin?iransdkan om statliga l8n inHmnats, ansdkan
om igEngs?ittningstillstindinldmnades
redan i oktober 1955 och anbudshandlingarna fdr byggnadsentreprenaden
utsdndesi decemberoch anbuden inkommo i slutet av januai 1956. Preliminlrt beslut om statlisa l&n har
dnnu icke llmnats, och nZirigings?ittningstillstind kan erhillas ?ir allti2imt
ovisst. Frln biirian hade stiftelsen
resp. bolaget riknat med att ett stdant
skulle kunna ldrnnas redan i aoril
19)6, men detta torde vIl nu fi anses
omiijligt. Det vore av utomordentlig
betydelse,om man skulle kunna fi
sitta ig8ng i varje fall under andra
kvartalet i stiillet fdr under tredie, di
man hdrigenominte bara skulle spara
in 3 minader utan nd.rmare6 minider
av byggnadstidengenom att man i det
fdrsta fallet kunde fi husen under tak
till vintern, varigenomarbetetinomhus
skulle kunna bedrivas effektivt under
vinterperioden. Skulle myndigheterna
limna sitt medgivande till igingsZittning under andra kvartalet, borde den
fd,rstaetappenmed sina 63 ligenheter
bli f?irdig redan i marc-april t)57,
medan man, om tillst&ndet inte erhfllles fdrrin tredje kvartalet, flr rikna
med att husen inte blir flirdiea fiirr?in
i september-december D{l . Aven
fdr etappernaII och III av hdgbebyggelsen hade fd,rarbetenmed ritningar
och dylikt fijrberetts st, att dessailke
pi nlgot sitt utgjorde n8.got hinder
f6r arbetenasigingsittning. Genom
bolaget hade st"ifteLenIvJn erhillit
sidana utfdstelser ifr&ga om kredit
under byggnadstiden,"att projektet
icke skulle komma att belasti kreditmarknaden under denna tid och behiiva ftjrsenas av den anledningen.
Hela byggnadsprojektethd.ngersllunda enbartpl de statligamyndigheterna
och derasbediimande-av
mdjlilheterna
att limna igingslittningstillstlnd respektive preliminirt beslut om statslin
inom de hirfrir fastslagnagrdnserna.
Bebyggelseni 6origt p3 Brickeghrdsgiirdet utgiires enligt stadsplanen av
1-familjshusordnadei huvudsaksom
radhus och i fd,rstahand kedjehus.Fdr
att arbetet med dessa skulle komma
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Det erinrades

om de stora svtrighe- tidigare varit intagei"i B_'pilen, och
ter ifrl,ga, om kontorsutrymme, som Hm"nade sammu.rfltt.ringsvis en del
uppstitt genom den ii,kning av tjinste'preciseradeuppgifter.
mannakiren, som dgt rum under de
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senastedecennierna.B;1";d"h;;!PPf6'o.'a"tau.fleiatnilishuiStifkontor var fyllt till bristnTngsgrzinsen t::te!' lo.Iorsgdtdars regi berdknades
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Liigenhetsftirdelningen i de olika
Griindal i Stocftholm.
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skrinllggas tills vidare. Bolagets stym
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6
relse hade i stiillet bestlimt sig fiir att
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r
p&
iging hade bolaget i slutet av 1955 den billigaste och lndamilsenligaste berdrda frLgrn on alkoholfiirtlring
om,
erinras
Det
kunde
arbetsplatsen.
sig
det
rdr
Sammanlagt
bebyggelsen.
15
st'
av
kontrakterat uppfd,randet
ett
s. k. elementhus,11 st. Pi 3 rum och om ett 120-talbyggnaderav detta slag att vid Nobelkrut nyligen intrlffat
haft
samvilket
arbetet,
i
olycksfall
pL
omridet.
4 rum-och kiik med inom
k6k och 4 st.
med fdrtaring av alkohol under
var73 respektiveS3 m2 Hgenhetsyta,
Herrar Giista Nilron och Herman band
nyligen med
Vid sammantr?ide
arbetet.
till kommer galzge och ftirridsutrymbetink'
sina
Kihlstrdnt uttryckte b&da
hade frtgan
skyddskommitt6n
centrala
men p& 38 m2 i b&da fallen. Trots att lieheter mot de kostnader,som den
och frin
fdr
varit
fiiremil
behandling,
kostned
allt gjorts f6,r att sdka pressa
hittills f6retagna sm&stugebebyggelsen
naderna,hadedessablivit si passhdga pi Brickegirdsgirdet hade betingat. kommitt6nssida iivervdgdeman ldmpsom ca )3.000: -_ respektive ca Bida gjorde dvensinajimfd,relsermed liga itgZirder fdr att motverka alkohol58.500:- kronor inklusivetomt med andra byggnadsprojekt av liknande frirtdring pi arbetsplatsen.
Bolagsledningenvid1'adetill ndmnkostnader fdr anslutning av vatten och slag och if.rlgasafte, om elementhusledamdter att hj?ilpa till med att
dens
avlopp och inklusive gatukostnadser- bebyggelsen var den riktigaste och
eventuell alkoholfcirtdring pl
stdvja
slttningar och lagfartskostnader.
billigastelcisningen.
Det kunde tilllggas, att
arbetsplatsen.
Hela siruadonen ifrlga om bostadsDirektiir Nordqaist meddelade, att alkoholpiverkan i arbetet kan medbyggandethade kommit i ett besviirligt
det ur bolagets synpunkt givetvis inte
fdra, ait vederb6randeblir avskedad
llge genom Kungl. Maj :ts beslut den
finns nigot som helst annat intresseIn
frln sin anstlllning.
16 december L915 om sdnkning av
att f& egnahemmens& billiga och bra
beliningsvdrdenavid beviljandetav de som mdjligt och att man frin bolagets
Het Gdtta Nilston fdrklarade, att
statliga l&nen for sivdl flerfamiljshus
han
helt delade direkt6r \Wahlsteens
sida som sagt sdkt kontakt med ett ansom enfamiljshusoch ldgenheteri radSsikter,
och frin fackfiireningenssida
tal olika byggnadsfdretaginom smipi allt sltt ldmna sin medoch kedjehus. Atg?irden var i och fdr
man
skulle
De jlmfdrelser, som
stugebranschen.
sig riktig som ett led i strivandena att
verkan.
Den
person, som upptrddde
gjorts i olika sammanhang,voro ofta
stila pressaned byggnadskostnaderna, missvisande s&tillvida att man icke piverkad av alkohol under arbetet,
vilka under speciellt efterkrigsiren
fh bdra konsekvensen
rdknat med samma poster vid i'dmf6- miste ocksi
stigit orimligt och oproportionellt. A
hdtav.
flertalet
relserna.Detta hadevisat sig i
andra sidan kan man ju inte komma av de fall, som bolaget tidigare fAtt
Disp onent lY/i i hander kunde slutliifriln, att de indrade beliningsreglerna
gen konstaten, att alla organisationer
kontakt med, och bolaget hade tyvlrr
innebar en yttedigare skirpning av
liksom nimndens ledamdter utlovade
inte funnit nlgon bebyggelse, d[r
svtrigheterna utdver de tidigare av
kostnaderna berdknade efter samma sin positiva medverkan i denna fr&ga.
statsmakterna pibjudna kreditrestrik- grunder voro llgre 'dn iftlga om eledel
tionerna. Fdr egnahemsbyggarnas
Industriskolan.
menthusen.
tillkom dessutom, att egnahemstillPl fiirslag av berrar Kihlstrdm och
Hen Giista Nilron ifr&gasatte,om
l?iggslinen pi tidigare 8.000 kronor
att
kunna
dvervlga
Grell
besl6ts att vid ett senare samborde
icke
bolaget
unatt
de
och
kronor
slnkts till 6.000
kro'
2.000
taga upp till behandling
mantride
pi
der 1957 skulle slnkas ytterligare fr&n hiija de egnahemsbidrag
Lr.
&tskilliga
om
yrkesutbildningenvid bolafdgan
under
limnats
nor,
som
6.000 till 4.000 kronor.
motiverat,
placering i arbetet
Nordqaisl
get
och
ldrlingarnas
direktdr
Sedan
fdrfdrorsakat
hade
b&de
Allt detta
att
industriskola.
lZimpligt
efter
avslutad
ansett
icke
man
varf6r
dyringar av kostnaderna och fdrsviring av byggnadsvillkoren. AB Ele- fdretaga n&gon direkt hiijning ^v
utlovade disponent Auslutning.
menthushade, som ett led i sina fiirsdk egnahemsbidragen,
att anpassasie till kreditrestriktionerna lY/i i kander att f rhganinyo skulle tagas
Sedanfdrhandlingarnaavslutatsrikoch d. dnlrade bel8ningsreglerna, upp till priivning.
tade disbonent lY/iikander sitt tack till
Vad betrdffar de industtiella nlmndens ledamdler f6r gott samaryttedigare bearbetat sivil sina planld'sningsfrlgor som grundliggnings- byggnadsfrLgorna meddelade dir ektdr
bete under &renslopp. Den uppgift,
problemet fdr att fL fram egnahems- ll/ablsteen, att man fiir ndrvarande som Elegat honom som ordfdrande i
lyper, som skulle kunna byggas inom hiller pi att iordningstilla en tunnel i
nimnden, hade varit synnedigenangeramen fdr de nya l&nereglerna.Bolaget Boisen fiir viss ammunitionstillverk- ndm, och di han nu limnade fdretagshade mer eller mindre engagerat sig ning, samt att i anslutning hlrtill viss nlmnden, dnskade han nimnden ett
fdr ytterligare 15 egnahem frin AB
utbyggoad av smedjan i Kilsta skulle gott och framgingsrikt fortsatt arbete.
Elementhus, men trots att praktiskt ske. Fiir att tillgodose den 6kade proHerrar GdstaNilston, RagnarOlson,
taget hela arbetet utfdres i fabrik och duktionsvolymen planerades en tillKernpe
och Holm tackadep& organisatrots att livliga underhandlingar fiirts, byggnad av valsverket,och myndigheoch ndmndledam6ters v'd'gnar
tioners
hade man innu icke lyckats fit nlLgot terna hade just i dagarna limnat tillf6rediimliga s[tt, pl vilket
fdr
det
slutgiltigt besked vare sig iffiga om st&ndhiirtill. Slutligen komme st8lverlett f6retagsnimndens
Disponenten
prelimindr belining eller ndr iglng- ket att kompletteras med en 30-tons
hade det intresse
Tvivelsutan
arbete.
liittninsstillstlnd skulle kunna llmnas. ljusbigsugn. Nigot tillsttnd till detta
Disponenten
nedarbete,
som
och
det
Man h-oppadesdock, att man fiir detta arbete hade innu icke erhlllits, men i
lagt i fiiretagsnimnden, varit en av de
till
komma
kunna
ljusfall
hade
borde
speciella
awaktan pi s8danttillst8nd
huvudsakligaorsakernatill att nimndntgot avgdrandeinom rimlig tid.
b&gsugnenbestiillts hos Asea med en
verksamhetenfungerat sn bra som falDet kunde fiir 6vrigt nimnas, att leveranstidav 19 m&nader.
let varit i Bofors.
bolaget ingalunda fdrhandlade enbart
Slutligen ta&ade disponent lV iiAanOurigafrdgor.
med AB Elementhus om den fortder f|6r allas medverkan i dagensdissatta bebyggelsen pi BrickegirdsglrAlkoholfortiring pi arbetsplatsen'kussion och f6rklarade sammantridet
det. Kontakt hade siikts med 4 i 5
Direktiir lY/ablsteen erinrade om avslutat.
andra leverantdrer av f?irdiga hus resSms
ofta
den under senaretid i dagspressen
pektive husbyggare fdr att fL frart
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Fiiretagsu?imnden
verken

har

vid

Bofors-

1956 nedanstiiende

medlernrnar
Av fiiretagsledningen

utsedda

Ord.inarie:
Direktdr Sverre R:son Sohlman
Direktdr Axel STahlsteen
Direktdr Helmer Nordqvist
dveringenjdr Nils Wahlberg
Overingenj6r Sven Gerdin
Overingenj6r Kjell Striimberg
Ingenjdr Stig Olsson
Personliga suppleanter:
Overingenjdr Erik Bergendal
Ingenjdr Stig Caspersson
Kamrer Bert Henning
Ingenjiir Erik Reinholdz
Ingenjiir A. Blomgren
Ingenjdr Erik Svanberg
Ingenjdr Lars Gustafsson
Av tjdnstemannaorg. utsedda
Ordinarie:
IngenjcirElof Vamstad,A 10
Ingenjdr Gunnar Kempe, VK 1
VerkmdstareTore Holm, MS 1
Pertonliga suppleanter:
Herr Eric Jonsson,MVK 3
Ingenj<ir Georg Olsson, KKS
Fdrman Gunnar ITahlstriim, YK 12
Av arbetarorganisationerna utsedda
Ordinarie:
Slipare Herman Kihlstrijm, VF 20
Plltslagare Kad Gustavsson,VP 2)
SkdnkskiitareArne Ohlsson, ME 20
SvarvareGd,staNilsson, VR 90
SvarvareArtur Grell, VK 21
SvetsareOlov Carlsson,MG 32
Reparatiir Nils Larsson,MVK 90
Personliga supp I eanter:
Filare G6sta Ostling, VK 52
Byggnadsarb.Martin Johansson,B
Hirdverksarb. Nils Dahlberg, MH 22
VerkrygsslipareNils Ekman, W 20
SvarvareArne Karlkvist, VK 25
Handform. Birger Andersson,MG 21
Valsverksarb.Yngve Johansson,MVK
Sekreterare:Notarie Sten Sjdholm.
*

NOBELKRUT
Fdrsta kvartalets sammantriidehiills
den 7. 4. DFt direAtiir Sohlman utsetts
till verkstillande direktdr i AB Bofors,
var detta det sista sammantrlde, vid
vilket han fungerade som ordfcirande
i Nobelkruts Fdretaqsndmnd.

a"llvarligt, d8' 1,955 var ett topproduktions&r och s&dana siffror, som
Till direAtdr Sohlmans eftertridare man di nidde, kan man rikna med
ej
pi ordfiirandepostenhar utsettsdirek- afltjemt. Aven bostadsproduktionen
tdr Aruid l{/ahlauist. Som vice ordf6,- anseskomma att siunka. Man rlknar
rande fungerar tortfarande hem Karl
med att nedg8ngen skall komma att
Hansson. Ny ledamot att emottaga kompenseras av 6kade investeringar
varsel vid uppslgningar och permitte- f'& j'dxnv'dgarna
samt inom handeln
ingar dt berr Henry Carltson. Herr och industrin. Man tror fdljaktligen,
Urban Englrdrn foftsldtter sin sekre- att koniunkfurerna i stort sett komma
teraresyssla.
att sti sig, givetvis under f6,rutsdttFd,rslagskommitt6n
har t. v. fdljande ning att inga fdrvecklingar komma att
sammanslttning: direktdr A. lYabl- sdtta en kepp i hjulet.
quist (odf .), oerkmdstareF. And.ersI England ddde under fdrra &ret en
son, bewar V. Hagberg och M. Nilsutpdiglad hiigkonjunktur med tydliga
raa. Sekreteraredr ingenjdr H. Broinflatoriska tendenser. Handelsbalanberg.
sen har kraftigt snedvridits, beroende
pl att importen 6kat i betydligt h6gre
Konjunkturi)uersikt.
grad in exporten, medfiirande en avDirektdr Soblman ld.mnadeen som tappning av valutareservenmed ca en
vanligt med stort intresse thiird kon- tredjedel. Myndigheterna sdka att
stivja inflationstendenserna genom
iunkturd'versikt.
Han erinrade om, att den politiska diskontoh6jningar, reduceradesubvensituationeni vd.rlden,i vilken en viss tioner, kreditltstramningar, begrlnsavspinning kunde mirkas under fdrsta ning av avbetalningskd'pm. m. Det ir
hiilften av Er 1955, iter skirpts under sv&rt att dnnu bedijma verkningarna av
senaredelen av &ret.Llset i Mellersta dessa Etglirder, men vissa tendenser
Ostern 2ir nu ytterligt kiitiskt och kan tyd.a pt, att de komma alt fL lsyftad
vefKan.
leda till sv&rakomolikationer. Man fir
Skulle England icke ly&as med att
dock hoppas att den intervention, som
FN genom sin generalsekreteraresatt bemdstra sin ekonomi skulle detta
medfdra allvailisa" konsekvenserdven
iging, skall leda till nlgot resultat.
fdr virt land, di England ju dr vLr
Han berdrde iven de besvirliea fdrhlllandena pl Cypern samt Frankrikes stcirstaavnimare av vlta exportvaror.
Kdpen komme dl att minska, vilket
sv8righeteri Nord-Afrika.
Som en motsatstill dessaallvailiga f. 6. i viss m8n redanskett.
Industriproduktionen i V iist t yft I and.
hdndelser plgfu f. n. en, som man
skulle kunna kalla, avspinnings-och fortsatte under fd,rra &ret sin stora
vlnskapsoffensiv med besdk av rege- uppging. Valutareserven dr mycket
ringschefer fr8n 6st och vdst hos var- god och exportdverskottetdr s& stort,
andra. Betydelsen av dessakontakter att man nistan bdrjar dngslas6ver att
bdr varken fd,rringaseller iivervdrderas det ir fdr stort. Vissa exoortundeddtDen ekonomiska situationen paver- tande ltgdrder ha borttagitsoch man
dvervdgerslnkning av vissa importtulkas givetvis av de politiska fdrhlllandenaoch l?igetfiirhtller sig pl fiiljande lar, vilket dock vickt opposition. Det
har stor betydelsef6,r v&rt land, sdrskilt
sdtt:
fdr livsmedelsexportentifl VnsftyskI USA fi.der fortfarande en tlmligen
stadig hiigkonjunktur. Industriproduk- land, hur detta land kommer att stdlla
sig till tullfrlgan och importrestriktiotionen steg [6na 8,retmed ca IO %,
antal sysselsatta
steg med 5 /o till om- nerna. Vissa tendenser till uppmjukkring 65 millioner - den hdgstasiffra ning betr. importen frln Sverige har
som nigonsin noterats- och.arbets- fiirmlrkts. Nu k6pa vi frln Viisttyskldshetssiffran var i bottenliige. Siv?il land oerhdrt mycket mera dn detta
bostadsbyggandetsom industriinveste- land fr&n ossoch en fdrbdttring i detta
vore att hdlsamed tillfredsringatna dkade kraftigt, st&lproduktio- hdnseende
stillelse.
nen gick upp med r7u och bilprodukI de nordisAaliinderna har diskussiotionen n&dde nytt toppresultat, 8 milner om den s. k. gemensammamarklioner personvagnar och 1 million
lastvagnar. Bostadsproduktionenpres- naden pig&tt, syftande till tullfrihet
terade Ir/+ millioner llgenheter, en mellan dessaldnder. Trots att det ir
siffra som blott obetydligt understiger mycket dnskvdrt att detta kommer till
L953 Lrs rekord.
stind fdreligger sv&righeter att l6sa
Prisliget var i stort sett stabilt.
frlgan. Fiir aft fh Gattotganisationen
Fiir ir 1956 fiirutsp&s en viss ned- att i princip godkdnna ett sidant proging inom ett par sektorer. Silunda jekt, miste det omfatta minst 7O /o
vintas biloroduktionen att minska av den totala handeln linderna emelmed ca l2-/o, vilket dock ej ansessl
lan. Hittills har man efter mycket om

Val,

och men kunnat enas om endast ca urycket, att vi ej f& tillrlickligt tiver f6r
export, vilket ocks& lterspeglar sig i
40 %, och diirvid huvudsakligen sihandelsbalansen.
varit
varor
som
redan
tidigare
dana
Siviil parii- som konsumtionsprisertullfria eller haft mycket llga tullar.
na stegofcirra&retmed 6 i 7 /o.Bl. a.
Stdrsta motst&ndet f6religger f rln
Norge, vars industri ju icke dr s& ut- stegolivsmedels-,brdnsle-och bostadsvecklad som vir, varfdr man d2ir be- kostnaderna.En kraftigt bidragande
f.arar, att de svenska varorna skulle orsak till prisstegringen var liinedkningen under Eret, som i genomsnitt
dversvlmma marknaden till skada fdr
den norska produktionen. En positiv berdknasha uppgitt till r0 %.
F6r . att motarbeta den inflatoriska
ldsning av denna f&ga dr dock ett n-ril
press,
som fciranleddesav dessakostmot.
att strdva
I Finland har strejken nyligen fdr- nadsstegringar, vidtogos under irets
orsakat ett mycket allvarligt ekono- lopp sidana &tgirder som skdrpt inmiskt bakslag och iven Danmark har vesteringskontroll, bolagsbeskattning
konsekvenser och kreditttstramning, varjimte disf&tt vidkennasallvarlisa
-Aven
i Norge kontohtijning med t /6 genomfiirdes.
av en arbetskonflikt.
frdmst
inom Kredititstramningen har vdl fcirst nu
fiireligger besvdrligheter,
jirn- och metallindustrin,dir allvarligt bcirjat gcira sig mdrkbar, medan investeringsskdrpningenredan tidigare verhot mot arbetsfredendr fdr handen.
Ar 1955 var fdr Sueriges del rdtt kat, vilket f.rzmghr av att den totala
gynnsamt.Industriproduktioneniikade investeringsstegringenstannadevid 3
ned 1 %, vilket fir betraktassom ett d 4 % under &r 1955 mot 8 /o 3,r
gott resultat, d.ven om det icke kan 1954. Under innevarandelr kommer
en ytterligare minskning att lga rum.
jdmftirasmed de resultatandra linder
kommit till. Den totala produktions- Bankutliningen 1951 sj'6nk med 3 /o
dkningen stannadepi grund av bak- trots den dkade ekonomiskaaktiviteten
slaget ftir jordbruket vid 3 /o. Den och de hcijdapriserna.
Direktiir Sohlman talade si nigot
stdrsta iikningen fd'r industrins del
kom pl kapitalvarorna, vilka rikade om utsikterna fdr innevarandeir. Fcir
ned 8 /o, under det att konsumtions- dagentorde man kunna pist&, att liget
'okning.
varorna visade 2 /o
Jdrn- och betriffande orderbestind och ddrav
i stort sett dr
och foljande sysselsdttning
rnetallindustrin,verkstadsindustrin
jdrnmalmsgruvornabidrogo i fdrsta eott fdr flertalet av vlra industrier.
j imte
hand till dkningen, medan textilin- ben skdrptautlandskonkurrensen
dustrin stod stilla och livsmedelsin- av flera ldnder vidtagna importbegrdnsningar kommer dock att vdsentdustrin gick tillbaka.
ligt ftirsvira vira exportmiijligheter.
av
kinnetecknades
Utrikeshandeln
en fortsatt vlrdestegring sivil p& ex- Detta kommer i fiirsta hand g& ut
port- som pl importsidan,varvid dock civer trdvaruexDorten och di sdrskilt
irnportencikadevdsentligtmera dn ex- vir marknad p& England. Man mtste
Dorten.Underskotteti handelsbalansen hdr rdkna med en nedg&ng med 20
irppgicktill 1.3t0 mkr. mot ca 1.000 kanske 25 %.Fiir trimassa kan man
mkr.I9J4. Tack varedkat sjdfartsnetto nog rdkna med sammaavsdttningsom
och osynliga kapitalinkomster,kunde f6r fu 1955 och sammaiir fiirhillandet
valutareservenbibehillas i stort sett for jd,rn och stil. Fdr jdrnmalm ser
ofdrindrad. Pi exportsidan mdrktes det ut som en export<ikning skulle
bl. a. dkning av skogsindustriproduk- kunna ske.
Importen kommer slkedigen att h&lla
ter, jdrnmalm, jdrn och stil. Vad importenbetriffar dkadesdrskiltbrdnsle, sig p& en hcig nivi och ett stort undermen iven jdrn och stil. Den tidigare skott i handelsbalansenkan vintas.
Sedannumera ldnzuppg<irelsertrifktaftiga importen av bilar minskade
fats pi arbetsmarknaden,fdrefinnes
ganskamycket.
kan det vara av vissa m<ijligheteratt beddma prisutI detta sammanhang
intresseatt notera,att exPortenangiven vecklingen fijr den ndrmaste tiden.
i procentav produktionsvdrdetsjunkit Den genomsnittligaltinelyftningen fdr
ritt avsevdrtinom vissa omriden, vil- arbetare och tilnstemin torde med
ket visar att vir konsumtion1r i hiigsta hdnsyn tagen till liineglidningar etc.
laget.Inom jirn- och stilomridet t. ex. komma att uppgi till t i 6,/o.Under
exporteradesfdre kriget 47 /o av den fdrutsittning att nl,gra ytterligare inflatoriska impulser utifr&n ej komma
totala produktionen, under det att vi
1953 exporteradeendast27 /o. Mot- att piverka vir ekonomi samt att
svarandesiffror fcir livsmedelsindust- nltgri mera betydande prishiijningar
rin var 6 /o rcsp. 3 /o och frjr kemiska p& jordbruksomrideticke framkomma,
industrin 20 /o resp. 13 %. Aven kan man v&ga hoppas, att nuvarande
elektriska industrin visar sammaten- prisldge skall kunna bibehflllas.
Sammanfattninssvisndmnde direkdens.Detta visar, att vi konsumerarsi
4

tdr Sohlman, att om inga stiirre sttirningar intriffa under &ret, torde vi
kunna hilla en skaplig samhdllsekonomisk balansunder fu 1956.
Betr. Bof orsindutrierna omtalade
direktdr Sohlmanfiiljande:
F& Bofors giller, att en siffermdssigt stor orderstock fcir krigsmateriel
fiireligger. Emellertid dro leveranstiderna i vissa fall mycket llnga, vafior
en kontinuerlig kiirning ej ?ir mdjlig,
vilket har till fitljd att bl. a. kanonverkstaden fir en n&got minskad sysselsittning. Omplacering av fristiilld
personalser ut att kunna ordnas inom
bruk.t. Sett pi ldngre sikt m&steman
rdkna med minskad ordering&ng p&
kanoner. Det kan nog ej fdrbises att
kanonen som krigsvapen har sett sina
bdstadagar. Diremot kan man kanske
rdkna med rltt goda konjunkturer fcir
flygvapnet gZillande raketer, bomber
o. d. Vir exportmarknadfiir vapen
krymper allt mera, och den goda konjunktur, som en tid ritt p& krigsmaterielomridet, kan man ej rikna med i
fortsdttningen.
Pi stil- och verkstadsproduktercivila sidan - dr orderingingen tillfredsstillande.Stelbristdr hdr en besvirlig sak. Nu hoppas vi p& att fA
kompleitera stilverket i Kilsta.
For Nobelkrulr del gdller:
Nigon allvarlig konjunkturfdrsimring har knappast intrlffat, om dn
sifuationenfdr nc-krut ej ?irsi god som
tidigare. P& ngl-krutomridet dr ldget
fortfarande gott och man kan hoppas,
att denna avdelning kan kcira ftir fullt
de nirmaste iren. OverblivenDersonal
till
vid nc-krutbruketkan omplaceras
andraavdelningar.Att nc'krutet minstill Natokat beror pi att leveranserna
ldnderna stoppats.Dels har ju USA
rainskat sin pekuniira hjiilp till dessa
Idnder och dels tillverka de nu sjilva
i stdrre omfattning dn tidigare. Inom
har inget anmlrksprdngdmnessektotn
ningsvdrt hZint. NVT k6r pl fv&skift
t. v. Dir f& vi helt lita osstill inhemska
order, di vi icke ldngre fL nlgra
exoortorder. Pi ammunitionssidan dr
- 66115s11
frin pressarna- beld,ggningen nigodunda god.
Inom NVF har avsdttningen speciellt frir de nya produkternanikotinsyra och isonikotinsyrahydrazid iikat
r'lsentligt. Men dven acetylsalicylsyra,
sackarin, krystallos och o-toluolsulfamid ligga bra till. Prisernair mycket
pressadeoch vi miste inrikta ossp& att
sdkarninskakostnaderna,fcir att kunna
gciraossg?illandei konkurrensen.
Betr. investeringarfdreligger intet
sdrskilt nytt frirutom de objekt, som
tidigareomndmnts.NVN-projektet har
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diskuterats p& hiigsta plan och man
fir hoppas,att det skall kunna realiserasinom en ej allt ftir avldgsentidsrymd. En ut<ikning av valsverken i
ngl-krutavdelningen har prelimindrt
diskuterats, men inga som helst fasta
planer finnas.
Direktdr Sohlman meddelade till
slut nigot om fdrra irets resultat. Bofors hade di nigon stcirrefakturering
d:n&rettidigare och den visadevinsten
har rikat i proportion h?iriill. Nobelkruts del i detta resultat har varit gott
och har bidragit till att vdga upp viss
frirlust, som uppst&tt p& vissa krigsmaterielleveranser.
Herr Hanston uttalade ndmndens
tack fcir den synnerligen intressanta
dversiktenoch yttrade bl. a. att vi alla
cinskainstdmma i fcirhoppningenom
att FN:s intervention i Mellersta
Osternskall leda till ett skingrandeav
de mrirka moln, som ddr samlats.
Her Hanssonfrigade hur den nya
aktieteckningeni Bofors utfaliit.

om deltidsarbetekunde erbiudas Etminstonei viss utstrdckning.
Direktiir lYzablquiv anf6rde, att orsakentill att vi tidigare haft deltidsarbete fd'r viss kvinnlig personal var att
tillgingen p& kvinnlig arbetskraft d&
var knapp, varfiir vi nddgades anlita
deltidsarbeterskor.Detta system medfrirde dock stora svtrigheter och ledningen i RA, ddr systemettilllmpades,
vill icke ha det tillbaka. Mdjligen
skulle deltidsarbetekunna tinkas vid
icke lagbundnaarbetenoch s&dana,dir
leveranstiderna icke ha nlgon betydelse.
Herr Hanston sade sig fiirst&, att
frigan icke kan ordnas omedelbart,
men man kan ju tdnka sig att det framkorrmer fall, di deltidsarbete kunde
tillimpas. Om sidana fall skulle uppsti, bd,r man i fdrsta hand undersdka,
om det finns personalbland den redan
anstlllda, som tinskar iiverg& till deltidsarbete.

Direhtdr Sohlman ans5"gatt underDirektiir Soblman anfdrde, att det scikningen bdr fortsitta och ev. kan
vid en si pass omfattandeaktieutgiv- diskussion mellan parterna upptagas
ning, som den fcireliggande,knappast fcir att se om nigot finns att gdra.
nigonsin intrdffat att den lett till
LOO/o-ig teckning. F. n. torde nigot Distribueringau lunch,
tusental aktier Innu ej ha tecknats. I
I skrivelse hade arbetarledamdterna
stort sett ha de gamla aktiedgarnautnyttjat sin r?ittiill nyteckning,men nya begirt en undersdkning om m<ijlighel.rarkommit till och akiiedgarnasantal ter fcirefunnes att ordna transPort av
lunch frin marketenteriettill de diirii'r hcfrrja
nrle
fr&n avldgset belZignaavdelningarna.
Sidan transport av frukost fdrekommer
Deltidsarbete.
sedan en liingre tid tillbaka. Man
Ar betarledam6t erna hade i skrivelse framhdll i skrivelsenatt personalvid
begdrt utredning om och i vilken ut- de lSnst bort frin marketenterietbestrickning kvinnliga arbetare skulle lagna avdelningarnLhade sv&rt fdr att
kunna beredasdeltidsarbete.
hilla tiderna f6r. matrasterna, endr
vdntetiderna p& grund av ktibildning
Herr Hanston erinradeom, att bolaofta bli linga.
get tidigare tilliimpat deltidsarbetefijr
Ingenji)r Dal6n anf6rde, att det icke
viss kvinnlig personal. Troligen pi
grund av b?ittretillging p& arbetskraft p[ den korta tid, som stitt till buds,
och kanske lven pi grund av produk- varit mdjligt att fullstlndigt utreda
vid Konsum,
tionsfcirdndringarupphrirde deltidsar- f rhgan.Restaurangchefen
betet. Det finns ganska minga b&de som driver marketenteriet,hade emelredan anstillda och sidana som dnska lertid vid samtal fcirklarat, att det vore
anstdllning - huvudsakligenhusmd,d- praktiskt ogenomfcirbart att transporDessa tera ut lunchritter pi sammasitt som
rar - som vtljaha deltidsarbete.
ha behov av arbetsinkomst,men kunna nu sker med frukostgrdten. Han hade
icke taga heltidstjdnst, dirfdr att hem- antytt en annanmtijlighet till lcisning.
met och familien miste ha sin tid. Om Han meddeladendmligen, att Kondeltidsarbetekunde inftiras, kan man sumrestaurangeoi Karlskoga bdrjat
rikna med att permissionerna,som nu frirs2ilja fdrdiga matportioner fiirpacdr nddvdndiga f<ir de fcirvirvsarbetan- kade i aluminiumfolier. Ingenjd,rDade husmddrarna,betydligt kunna in- l6n hade fitt ett par prov av dessa,
skrdnkas.Man kunde tdnka sig en vilka visades ndmndens ledamdter.
form av skiftning, s&att en del arbeta- Matportionerna skulle placeras i virde fdrmiddag och andra eftermiddag. mesk&pen,ddr de efter ett par timmar
Det dr mdjligt, att det icke ir ekono- vore fdrdiga fdr konsumtion. Frigan
miskt att driva produktionen si, men om liimpligheten av att ordna frigan
ett fiiretag brir betj?inasamhillet och p& detta sltt har icke hunnit penedet skulle hdlsasmed tillfredsstdlleise trefas.

Betr. vdntetidernai marketenteriet,
meddeladeingenj6r Dal€n, att Konsums restaurangchefomtalat att Koni Karlskoga i dagana
sumrestaurangen
p8biirjat en omldggning siktande till
ett lingt giende sj?ilvbetjiiningssystem.
Vi avse att, d& detta dr klart, studera
systemetoch undersdkaom Bjdrkborns
marketenteriskulle kunna infcira nigot
liknande.
Ingenjd'r Dal6n fcireslog att dessa
fr&gor fdrst diskuterasinom matkommittdn och att man vdntar ett Dar mLnader fdr att avvakta resultatet a','
Konsumrestaurangensomllggning.
Herr Hagberg anfdrde, att man ir
tacksam for vad som kan giiras i fr8gan. De, som ha sina arbetsplatser
komma
ldngstbort frin marketenteriet,
sist i kd,n och miste kasta i sig maten
f6r att sedanhinna den l5nga vigen
tillbaka i r?itt tid. Kan snabbareservering ordnas ir detta att hdlsa rned
tillfredsst2illelse,men iven frigan om
de ndmndafardigamatportionernabcir
ndrmareutredas.
DireAtdrSoblman bitraddefdrslaget,
att utredningen fortsittes av matkommitt6n och forv'dntar, ndr denna dr
klar, en rapport i nimnden.
F orsIagskontrnittdn,
Fd,rslagskommitt6nsordfcjrande direktdr lYablquitt ld'mnadeen raPPort
frin Frirslagskommitt6nssammantrdde
den 5. 4- Se under rubriken Fdrslagsi B-pilen m 3/)5.
verksamheten
Direktcir\Tahlquist meddeladebetr.
frirslag nr 113, atf man avseratt sinda
in en notis till tidskriften Arbetarskyddet om detta f6rslag.
Polisundersokning.
Herr Hagberg anfcirdebetr. en intraffad hdndelsei ngl-krutbruket,ddr
ett verktyg kommit med i krutskrot,
att arbetsledningenicke ansett sig
kunna utreda sakenutan anlitat oolisen.Di poliseninkopplasuppkommer
genast tanken pi sabotage.Givetvis
har ett of<irlitligt slarv fdrekommit
och en utredning dr av stort virde.
Men tillvigagingssittet i ifrlg*annde fall har icke tilltalat arbetarnt. Arbetarnaanse,att det borde ha meddelats i fcjrvdg att polisunderstikning
skulle dga rum. Nu hade rnan helt
dverraskandekallats till fdrhcir och di
ingen visste vad saken gdllde vdckte
detta en del undran. Herr Hagberg
efterlysteresultatetav denna polisundersd'kning.Vidare ans&gherr Hagberg att huvudskyddsombudetborde
informerasndrmare,dn vad som nu iir
fallet d& liknande saket intrdffa.

Direktiir lYablqaist meddelade, att
skriftligt resultat ej erhtllits men vdl
muntligt och saken Zir fullt klar. Det
har, som herr Hagberg ocks8.sade,
varit ett ofdrlltligt slarv. Pi grund av
tillverkningens karaktd.r miste vi anmala alla"hindelser utdver de normala.
Direktcir ITahlquist instdmdedock i att
man kanske bdr underrdtta avdelningen pi ett eller annat sdtt, di en
hdndelse av hdr berdrd art intraffar
och vissa&tgdrdermed anledningddrav vidtagas.
Autackning.
Med anledning av att detta sammantrlde var det sista, vid vilket direktdr
Sohlman fungerade som ordfdrande i
Nobelkruts Fdretagsnimnd, uttalade
nd.mndensvice ordfdrande, hery Karl
Hansson, nimndens tack till direkt6r
Sohlnan fdr det utmirkta och uppskattadesitt han lett desssammanlriden. Han yttrade bl. a., att ndmnden
under direktcir Sohlmans ledning utvecklat sig till ett gott samarbetsorgan,
d?ir de olika grupperna kunna komma
i fruktbringande kontakt med varandra. Han dnskadedirektdr Sohlman
lycka och framging i den nya befattningen som verkstillande direktdr i
AB Bofors.
Herrar lYablquist och Hansson
dverllmnade fr&n nlmnden en minnesgivajdmte blommor.
Herr ordfdranden tackade fdr de
vackra orden och fijr givan och ndmnde bl. a., att han funnit arbeteti nd.mnden stimulerande och givande och
tackadefiir den fdrstielse hans arbetei
ndmnden riint. Han uttryckte sin fdrhoppning om en lyckosamfortsdttning
i ndmndensarbete.
Eng.
Nobelkruts
fiiljande

Ftiretagsn?imnd
medlemmar

Av fiiretagsled.ingen utsedda
Ordinarie:
Direktdr Arvid \Tahlquist
Kamrer E. A. Bjdrndail
Ingenjd,rNils Carbonnier
Tekn. dr Allan Dahl6n
Ingenjdr Fritz Dal6n
OveringenjdrErnst Lindqvist
Ingenjdr Ludvig Sterky
Pertonliga tuppleanter:
Ingenjrir Gunnar Renius
Bokfciringschef Sven Sinclair
Ingenjdr L. O. Bergstrdm
Tekn. lic. Erik Bengtsson
Ingenjdr John E. Jansson
Ingenjiir C. G. Sjdlin
Ingenjdr Rolf Berntson
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Av arbetarorganisationerna utsedda
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Ordinarie:
Karl Hansson (vice ordf.)
David Bjdrnberg
Vitalis Hagberg
Tage Holmstedt
Henry Cadsson
Karl Helge Karlsson
Martin Nilsson

Personliga uppleanter :
FrcikenRut Jonsson
Herr Karl Gunnar Larsson
Herr Harry Rehnberg
Herr Ingvald Runndlv
Herr Erik Larsson
Herr Folke Book
Herr Allan Reinholdsson
Av tjdnstemrtnnaorg. utsedda
Ordinarie:
Verkmistare Folke Andersson
Herr Folke Edstrdm
Ingenjdr Torsten Jansson
Personliga ruppleanter:
Fdrman Sune Hellstrtim
Herr Sdren S6renfelt
Laborant Evert Jansson
Sekreterare:Herr Urban Engstrdm
*

NOHAB
Fdretagsndmndenvid Nohab hdll
sift fdrsta sammantrddefd,r lret onsdagen den 7 mars und,er direktdr Per
Od eI bergs ordfd,randeskarp.
Nya dimnd.ledarndter.
Representantenf6'r maskinverkstaden, avd. 60, Einar EngAuist, som ej
dnskat kvarsti i nimnden. har ersatts
som ordinarie ledamot av hittillsvarande fdrste suppleantenEr)h Larston,
avd. L67. Som suppleanthar nyvalts
berr Tore Daag, avd. 50.
Direhtdr Od.elberguttalade nl"mndens tacksamhetfiil Einar Engkuiils
alltid sakliga och intresseradedeltagande i ndmndverksamhetenoch hlilsade de nya medlemmarnavdlkomna.
F dr sI agsu erksam b et en,
Sedan fdma sammantrddethar tvl
fdrslag beldnats.Atgerder fdr en aktivering av fdrslagsverksamheten
diskuterades,och det beslijts att beldningarna i fortsdttningen skall utg& med
belopp mellan 25 och 500 kr. VZirderingen av fd,rslagen gdres liksom
hittills av fd,rslagskommitt6nutan arbetsstudie.At fdrslagskommittdnupp-

drogs att utarbeta frirslag till nya
stimulerande Srtgdrdet, inkl. event.
extra bel6ning att utg8 till ftirslagsstZillare, som fitt flera fcirslag bel6nade.
Redogdrelse for honjunkturiliget.
Eftersom inga stdrre dndringar i den
internationella situationenintrltt sedan
fdrra m6tet, utan fortsatt god konjunktur rider i sivZilUSA som Europa,gick
direktdr Odelberg i sin konjunkturredogd'relsedirekt d,vertill fcirhillandena
i Sverige,dd.rkapitalvaruproduktionen
f6l:a Lret steg med ca 9 7o och konsumtionsvaruproduktionenmed ca 2 /o
eller en genomsnittlig stegring f6r hela
industrin med ca 6 /o jemfdt med ett
lr tidigare. Verkstadsindustrinredovisar ca 4 7o st6tre antal utfd,rda arbetstimmar i fjol dn 1954.
Yad Nobab betrdffar dr faktureringen fdr 1955 betydligt l2igre ?in
1954. Avenordering&ngen
har minskat
i ungeflr samma omfattning, varfdr
orderstockensstorlek d.rpraktiskt taget
densammavid irsskiftet r95r-t9t6
som ett Er tidigare.
lfriga om vattenturbiner har Nohab
fitt ett par gl?idjande bestillningar,
nimligen pE en stor turbin f<ir Indien,
som togs i konkurrens med hela vdddens turbintillverkare, och en turbin
fd,r Norge. IJnder senaretid har nigra
mycket stora anliggningar offererats
pl export. I flera fall hat virt pris
tyvdrr visat sig Iigga alldelesfcir hiigt.
Vlra utlindska konkurrenter offereiar
dessutomibland fast pris, trots leveranstider som strdckei sig dver flera
ir. Detta kan Nohab icke qdra med
hdnsyn till den fortgiende pris- och
l6nestegringeni Sverige.
Intresse fdr dieseilok tycks stiga
dverallt och Nohab borde kunna fE sin
andel av marknaden,om vi kan erbjuda tillr?icklig attraktiva priser och
villkor i 6vrigt. I synnerhet de tyska
tillverkarna tycks ha mdjlighet att erbjuda betalningsvillkor med lEngfristiga krediter, vilket vi id<e kan gd,ra
med nuvarande kreditrestriktionJr i
Sverige.
Pt dieselomridet ZirprislZigetfortfarande hirt pressat. Vi hoppas dock
kunna arbeta upp marknaden fijr de
stdrre n-.otorernaav typ N och T. Det
arbetasf. n. intensivi pi att utveckla
dverladdningen av desslatyper fiir att
kunna ta upp konkurrensen med utldndska tillverkare, som redan b6riat
siilja civerladdade
motorer.
Kassationerna.
Kamrer MLntton redogjorde fdr
en av ekonomiavdelningen utarbetad
sammanstdllning dver kassationskost-

nadema i Nohab L955, vllka uppg8tt
till miljonbelopp. Kassationskostnaden
ftirdelar sig pi v&ra olika avdelningar
enl. fiiljande:

f6r vad som ttgjorts fdr att ned- Omkliidnadsraftunen.
bringa kassationernai gjuteriet genom
Herr loban Nilsson hemstillde att
dverging till blttre sandkvalitet, fuktighetsunders6kningar,Zindringay ana- denna ftl.ga, som tidigare diskuterats
Iyserna, bdttre skrotsortering m. m. inom skyddskommitt6n,skulle fi tagas
3a /o pt. grlj?irnsgjuteriet
Sedan dven dveringenjdr Holmqvist upp dven i nimnden, eftersom han
t7 /o pt dieselverkstaden
oiltalat de mvcket h&rda toleranserna ansig att f6rhillandena ifriga om
7 % pA maskinverkstadenavd. 6o
omklEdnadsrumnu dr sidana att nlgot
iftegu o^ cylinderfoder, upplystesfiin
4 % pA hirdverkstaden (inkl. lam&ste
g6,ras.Personalenhar ijkat avsekonstruktionskontorets
sida, att dndragergjutning)
virt i slvll pl[tslageri som dieselverkde toleransfdreskrifterjust utsl.ntstill
I % pA metallgjuteriet
verkstaden. 6veringenjdr Holmqvist stad, men inga nya omklddnadsrum
och resten (21 %) fijrdelat pl dv- anmodadearbetarnasrepresentanteratt har tillkommit, och man har ei heller
riga avdelningar (vati ing&r dven fel
medverka till att arbetsbefllet varskos fltt det utlovade utrymmet, som skulle
pi hemkiipt material).
pi ett tidigare stadium,ndr n&gonfel- bli disponibelt, nir skorstenenrivits i
gamla marketenteriet. I dieselverkstaSammanstillninsen av kassationsor- aktighet i godset uppt?ickes,sl att ar- den har man nu t. o. m.
satt in kl2idbetskostnader
ej
ld,ggas
ned
i ond'dan
sakernavisade att-dessaberor till
pl kassabeltgods. En ultraljudapparat sk&pi glngarna i omklldnadsrummen.
43 /o pA,fel pl eget material
fd,r materialprovning ir bestdlld, och
Oaeringeni6r H olmqaist trpplyste,att
2l /o p3,fel pl hemkdpt material
rnan tivervdger dven att k6pa en rtjnt- man ej kunnat f& entrepreniir att htaga
n /o pe arbetsfel .
genanld.ggningfiir att dirigenom f& sig rivningen av skorstenen i gamla
z % pL fdrkomna beerbetadedebiiure mdjligheter att upptZickafelak- marketenteriet, vilket arbete man urtigheter i materialet.Aven andra prov- sprungligen rlknat med att kunna
taljer
ningsanordningarhar iivervigts, t. ex. kombinera med tillbyggnaden av verkz % pe'detaljer som skadats vid
f6,r provning av pumpar, men ej kun- stadskontoret. Byggnadstillst&nd fdr
bearbetningen
'
nat genomfdras p& grund av utrym- kontorstillbyggnaden erhiills ju icke.
och resten pl civriga orsaker.
mesbrist.
V&r egen byggnadsavdelninghar inte
Av det stora kassationsbeloppetfdr
Direktdr Odelberg rekommendera- kapacitetoch personal f6r dylika arbegrljdrns- och metallgjuteri faller d,verten, men man riknar dock nu med att
vdgande delen pi "fel pt eget mate- de, att dessafrEgor tug"s upp till beLtaga sig arbetet i egen regi under de
handling
inom
produktionskommittErial", under det att kassationsorsakerna
nirmaste m&naderna.
erna.
Han
uppmanade
var
och
en
att
i h?irderi och verkstadsavdelningartill
Nu mlste ett av de nya rummen i
dvervigande delen varit "arbetsfel". sdka medverka till att nedbringa siffnybyggnadenvid turbinhallen tempororna genom uppmirksamhet p& felrd:rt tagasi anspr&kf6,r en niidvdndig
Hen Modigb undrade, om allt giires aktigheter,si att dessakan eliminerasi
fiir att nedbringa dessa chockerande tid. Kvalitetsfordringarna mlste htllas utiikning av dieselplaneringens
persostorakassationssiffror.
h6ga, si att Nohab ltervinner sitt nal. Rummet ifr&ga g6'res i ordning
som tvdttrum, men tills vidare stiller
Herr Carlssonhade en kdnsla av att goda renomm6 fijr kvalitetstillverkning. Dirfd,r [r det nddvdndigtatt vara man in ett par skrivbord dir. Kontorsverkstadsingenjiirerna fiir att uppnl
mycket
hlrd i kvalitets- och tolerans- utrymmena ir ijverhuvud taget fd,r
gynnsammaresiffror frir sina avdelbediimningen.
Kassationssiffrornabe- knappa. Fijr metodavdelningen t. ex.
ningat gLr till dverdrift och fijrsd,ker
"ridda" detaljer, fdr vilka justerings- h6ver ej stiga till fdljd av sn[vare har man m&stta korridorerna i ansprEk,
S|vdl berr Herman Andertson som
kostnadernaiir hdgre dn vlrdet av de- toleranser och dkad arbetstakt, eftertaljen. De h6ga kassationssiffrorna som vi genom stiindigt plglende an- aice ordfdrandenlobn Larsrcn poingskaffning av bdttre arbetsmaskiner
b6r terade den svira situation, som de slans&ghan dven beror p& att tillverkningen blivit noggrannaremed sndvare kunna utfdra mera Drecisionsbetonat som skyddsombudskulle komma i, om
kliidrumsfrigan nu ej kan liisas p&
toleranser samtidigt som arbetstakten arbetesnabbare.
tillfredsst?illande sitt. De ha f6,r att
stegrats.
K
ortr
lugna sina arbetskamratergjort vissa
utine
1)r
n
s
md.b
e
s
til
I
nin
gar.
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Herr Niltson fdrvlnade sig 6ver att
utfd.stelserifrl.ga om fdrbdttringar. Nu
siffrorna 2ir sl stora fiir arbetsfel och
Detta drende hade pi ben lohan
skulle det tydligen inte bli mdjligt att
fiirkomna detaljer, sirskilt som antalet Nilstonr initiativ tagits upp till beinfria dessaldften, som ursprungligen
fiirmin
och detalj-jagare avsevdrt handling vid nimndens sammantrlde
givits av bolaget. De klagade b&da pl
iikats. Med h?insyn till den mycket i maj 1955, varvid fr&gan hiinskjutits
bristande samarbete och viidjade till
h6ga kassationssiffranfijr materialfel i
till ytterligare behandling inom ekofciretagsledningenatt sdkaEstadkomma
gjuteriet frigade han .sig dven, om nomi- och planeringsavdelningarna.
alla ftjrbittringar, somkan genomf6ras.
gjuteriet ZirtillrZickligt rationaliserat.
Sedan dess hade saken dryftats [ven
Herr Andersson ttyckte sdrskilt starkt
Herr Herman Anderston anslg, aft med den organisations.*p.it, som bolaget anlitar.
arbetsfeleni stor utstrdclning beror pl
stadenstviittrum mlste flyttas bort.
de stiindiga bpena av arbetsobjekt.
Kamrer MSnssonredogjorde nu fdr
DireAtiir Odelberg sadesig v?il fdrKunde avbrotten minskas, skulle nog de &tgirder, som vidtagits fd,r att minssti, att irendet tagits upp i f6retagsIven felprocenten avtaga. Han tyckte ka kortantalet f6'r smlbestillningar.
nimnden, trots att dylika frlgor ej
sig dock ha mdrkt en viss fdrb?ittring
Herr loban Nilron tacl<adefdr re- borde ta s&mycken tid dnr. Lokalbrisunder senaste tiden. Han undrade
dogtirelsenoch fdrklarade, aft en fdrten ir svlr iiverallt i verkstdderna,och
iven, om man ej har alltfdr hirda
biittring m2irkts.Han hoppades dock, p& kontoren i st hdg grad att Yrkestoleransfordringar, exempelvis ifriga
att man dven i fortsdttningen har saken inspektionen gjort anm?irkningar. Vi
om cylinderfoder.
i itanke. Det Ir kanske m6jligt att ni
har f6rsdkt att fi tillstind att bygga
Oueringeni 6r H olmqaist redogjorde dnnu blttre resultat.
till kontorsutrymmena,men myndighe-

[terna har tvh glnget avslagit v&r begdran. Ansdkningarna om byggnadstillstind fiir Sverisesindustri dr nu tre
g&ngerstdrre [n vad som kan beviljas.
En utvdg att minska trdngseln p& Nohab skulle vara att hilla ned oroduktionen, minska fcirsiljningarna och
personalen,men en sidan tillbakaging
vill sdkert insen av oss fdrorda. Som
ett progressivt fdretag fcirs6ker vi
naturligtvis i stlllet iika produktionen,
trots att detta kanskekan fdra med sig
svnrigheter,t. ex. ifr8ga om de sanitira anordningarna.Fdrst pi bolagets
dnskelista stir tillbyggnaden iiver planeringens nuvarandekontor, sedanen
ny fiiridsbyggnad. Eftersom vi inte
kan f8, alla ijnskemil tillgodosedda,
frlgar man sig, om vi d& skall sitta de
sanitdra anordningarna fdre kontorstillbyggnaden.Denna syftar fr[mst till
en rationalisering av metod- och planeringsavdelningatnasarbete.Personalen pi i synnerhet dieselplaneringen
Ir anstrdngdtill bristningsgrinsenoch
miste ovillkorlieen dkas. Ddrfiir hade
direkttjr Odelbeig sjiilv tagit initiativet
till att tempordrt begagna ett av de
planeradeomklidnadsrummeni nybyggnadentill kontorslokalfiir denna
personal.

fd'reslogatt en kommitt6 skulle tills?ittas fdr utredning av ftlgan.
Herr lohan Nilron ansig, att en del
fcinster skulle kunna muras igen pi
vistfasadenav avd.6l.

6,ka,och hdrigenom skulle det bli miijligt att giira de investeringar, utan
vilka vi vare sig kan rika eller ens bibeh&lla virt vllstind.

Herr Hagfirdm eftefifigtde orsaken
till inflationen och vilka medel, som
P3' fl€ga upplyste herr lobn Lartton
var mest tj'dnliga fdr att bekiimpa inatt klagomilet glllde frlmst nlgra
flation. Man rekommenderade alltid
revolversvarvare,som har sina afbets- sparsamhet,men sjdlv ansig han sig
platser vid fiiridsvZiggen i avd. 80 d, icke kunoa sDaramed den inkomst han
samt vissa stlllen i plitslageriet. Myc- hade. Det torde fitrhA[a sig si fdr de
ket skulle vinnas, om inslussningenav flesta arbetare.Om man vore lgare till
gods kunde ordnaspi tillfredsstiillande ett ildre hus, vore det di sund sparsdtt, eftersom hela lokalen kyles ner, samhet att ligga ned pengar p& fdrnir portarna 6ppnas.Tyvfur hade den b?ittring och reparation av huset, eller
vlrmeridi, som skulle installeras vid
vore det klokare att sitta in pengar pi
portarna i nybyggnaden,ej blivit fiirbanken? Han kunde icke se nigot fel
dig fdr att kunna avprovasunder den i, att folket hiijde sin standard, di
kalla tiden.
resursernatydligen tilllit detta.
Efter ytterligare nigon diskussion
Ingenjdr lailesten pipekade, att lustillsattes en kommittd fiir att utreda ten att hd,jasin konsumtion var allmin.
dessafr&gor. Kommitt6n skulle besti Okningen i efterfrlgan var stdrre dn
av berrar lobn Larston, Erik Biiire, rikningen i tillging p& varor. Detta
aerkmlistare Mattsson samt ingenidr miste verka inflationistiskt.
H ohnqui st, byggnadsavd.
Boode: Var och en anser
r, I. sigIngenjdr
oftast icke kunna spara, men man
*
tycker att andra skall gdra det. Inflation dr skadlig.Man bordepi ett tidigt
stadium ha krympt ihop gapet mellan
TIDAHOLMSVERKEN
penningtillging och varutillging. AllFciretagsnlmndenvid AB Tida- minheten har f<irlorat f<irtroendet fiir
Herr f oban Nilsson fdreslog att beholmsverken
sammantrdddeonsdagen penningvdrdet.Det sistnimndaf<irhilgagnaen del av utrymmenai avd. 3l
14
1956 under ordfdrande- hndet ar grundorsakentill svirigheterden
mars
fdr planeringen,men detta fdrslag falna och balans kan inte uppn&s fd,rrin
H. fuollias,
skap
av
doeringenjdr
ler pi omiijligheten att placeraen del
f6ttroendet Eterstdllts.
av dieselplaneringenspersonal pi si
Som vi tidigare meddelat,avsadesig
stort avstind frin avdelningeni iivrigt. berr G. Chrifienston uppdraget som
Beltiggning i aerkstiiderna,
Metodavdelningen hade pi sin tid ledamot av Nlmnden hdsten 1955.
flyttats till dieselverkstaden,
eftersom Hans eftertrddaresom vice ordfdrande 601, Maskinverkstaden.
avdelningenifriga hade mest att g6ra blev berr Ernst Perston,vilken tillhdrt
Ingenfdr Clae.rsonldmnade en redomed dieseltillverkningen.En ny flytt- Nfunndenfr&n dessbdrjan.
gd,relse f6'r Maskinverkstaden. Ldget
ning av metodavdelningen
kan ej komvar i stort sett ofcirindrat sedan fiirra
ma if rlga.
Ekonomis k inf ormalion.
kvartalet. Totalt sett iir bel?iggningen
Frin fd'retagsledningens
sida medganskajZimntill irets slut. Dock siktar
delades, att eit besdk frin ledande
Den ekonomiskainf ormationenfullherrar i Arbetsmarknadsstyrelsen
vdn- gjordesdennaglng genomvisningav man kanske ett moln i kanten, nir det
tas inom de ndrmaste dagarna,vawid stillfilmerna "Ekonomisk h<istjournal g?iller filarl?iktaren. Sedan 20 mm
FPAK slutf<jrts,fdreligger vissabesvdr
bolagets byggnadsfrEgorskall dryftas. 1955" och "Ekonomisk Virjournal
Di kommer [ven klidrumsfrlgorna att L956", vilka rekvirerats fr&n SAF:s med omplacering av ett L0-tal man.
tagas upp. Byggnadstillstind fdr kon- byr& fiir fdretagsnimnder. Den senare En viss skevhet i bel?iggningshdnseentorstillbyggnaden har sdkts fdr tredje filmen var fdrdig fiir distribution den de hiller pi att iivervinnas i maskinglngen och beskedldmnats fr&n myn- 9 mars och det kan tdnkas att det var avdelningarna,vafilr l?igetftir filning
och montering si sminingom kommer
digheterna,att ansrikanej kan behand- fdrsta gingen den visades fdr nigon
fdrrdn
las
efter 1 iuni i ir. Frin bola- fiiretagsndmnd. Tidaholmsverken var att fcirbdttras.
Fdrutom FAK 40, undedavett, begets sida gdresallt vad som gdraskan silunda nu som alltid med sin tid. Filarbetas
ny lagerorderpi sax BS-100
fdr att utverka byggnadstillst&nd.
Ge- merna vdckte till liv en qanskaintresoch
BR-1. Virundbocl<ningsmaskin
nom den nu planeradekontorstillbygg- sant diskussion.
dare fullfd,ljes AGA:s order pt 6 st.
naden skulle ju iven klddrumsfrigan
Oaeringenjdr Prollius framhd,ll v&rt svetsmaskiner. De sistnd,mnda skall
lcisas.
beroende av utlandet och de interna- levererasapril-maj i ir.
tionella konjunkturerna. Man miste
I "bombavdelningen" berdknas arU ppilirmningen aa uerkstiid,erna,
bevara penningvlrdet och fdrhindra betet rdcka till septemberi ir, varefter
Vice ordfi)randenlobn Larsson f6re- kostnadsstegringar,som minskar eller omplacering m8ste civervd.gas.
Betrdfslog att en allsidig undersdkningav omiijligg<ir fdr den svenskaindustrien fande site fdr kulled har under januari
virmesystemet skulle g6ras, eftersom att konkurrera med iivriga linders inr &r ny order pibdrjats till Bolinderman under den strinsa vintern mlrkt
dustri. Om f<irtroendet f6r penning- Munktell med slutleveransi aug.-sept,
bristfiilligheter i uppvarmningen. Han virdet iterstdlldes, st skulle sparandet
Som helhetsomd6mekan sdgas,att
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Maskinverkstadentorde kunna bereda Semester1956,
arbete&t i stort sett sammaarbetsstyrka
Oueringenj dr Pr olli us meddeladeatt
under resten av Stet som fdr iliwalanden
allmdnna semesterni ir fdrlagts
de. Vissa mindre sv[ngningar fir man
till tiden 9/7-28/7, alltsi sammatid
dock icke bortse ifr&n.
som Aktiebolaget Bofors faststdllt ftir
sin del.
61 1, Ammunitionsverkstaden.
Ingenjdr larle$en bediimde liget i
Ammunitionsverkstadensom icke mycket annorlunda iin vid fdrra sammantriidet. Miijligen var de staplar i diagrammet, som utmirkte beliggningen,
nigot lingre, vilket skulle betyda
nigon bittring i arbetstillgtngen. Ndstan h?ilften ay automatparken var
belagd till Erets slut och en hel del
maskiner hela nista ir. Bestlllningar
p& 30 mm granathylsor drdjer dnnu.
Man hade fltt order pi boftenskruv,
vilka skulle ge minga arbetstimmar.
Index-36-gruppen var ganska lett att
fl bestiillningartill. Fdr 1/'6-spindliga
automater kunde man kanske rikna
med orderingtng pi iivningsgranater
llingre_fram p& &ret.

8076 IV alter Cmlsson: Maskinverkstaden: Dorn fiir filning, gradning
lndstycke S 1081484, luftbroms
unore'
E. M.
*

\vEDAVERKEN
Reduceringau priser uid f orsriljlilTedaverkens
Fciretagsndmnds
fdrsta
ning au plastmaterialtill anstiillda
ordinarie
sammantride
fiir
iret
hdlls
uid AB Tidaholmsuerken.
Hen Hante framfdrde eft dnskemil,
att de anstdlldaskulle f& kcipaplast till
nedsatt pris. Speciellt skulle bolaget
kunna bevilja defta, n?ir det giillde
bitar, som eljest ej g3.ratt s?ilja.Detta
skulle givetvis endast gnlla kdp f<ir
kiiparens eget behov.
OaeringenjdrProllius meddelade,att
man av princip ej silde till nedsatt
pris till de anstlllda.

Ingenidr Boode: De anStillda finge
kiipa till giillande priser. Som fiirsZiljningen var organiserad, kunde man
inte sdlja till nedsattpris till anstdllda,
605, Bonoplastfabriken.
di detta skulle innebdra konkurrens
Ingenjdr Bood.e informerade om med fiiretagets iterfdrsdljare. Det
Bonoplastfabrikeni dagensldge:
ginge ej att rida pa tve histar. Vad
Det ltg i denna fabrikations natur s. k. skrotbitar beludf.f.ar,si hade det
att man ej hade bel?iggning f<ir ling
visat sig, att dessamilnga gi.nger kuntid framit, utan omloppstiderna var de komma till anvdndning fiir fiirekorta. Gjuteriet drevs normalt. Form- m&l som s&ldesmed vinst. Man var
vac-maskinernavar sporadiskt i gtng. tvungen att taga van" p3, alla mdjligNu hade man i dessa arbete for I/2
heter fiir att kunna fi produktionen
mlnad frz;mLt.Man var ootimistisk nlr
ldnande. Att salja mater'ialeller firdet gZillde fdrs?iljning av skyltar. En diga produkter, som var behlftade med
ny fiirsiiljare hade anstdlltsmed skyltar fel, till reducerat pris, kunde synas
som specialitet.
fiirdelaktigt, m.n rkolle kunna ieda
Pl Bonopolavdelningen var 9 man till, att i marknaden funnes sekunda
sysselsatta.
Pressarnavar fdr nd.rvaran- varor, vilket skulle kunna bli allmiint
de dtligt utnyttjade, huvudsakligenpi
kint och i si fall vara skadligt fdr
grund av brist pi material. Man hade renommdn.
f6,r avsikt att s6ka hilla pressarnareUnder sidana f<irhillanden kunde
gelbundet belagda.
talaren icke tillstyrka det framfiirda
Fdrsiiljningen hade uppgitt tlII y2 cinskemilet.
miljon kronor fdr perioderna 1 och 2,
vilket var mindre Ln planerat.
Den av ingenjiir Kleiner organise- F or sI agsu erk Janxh et en.
rade reklamkampanjen hade startat
Frfln Fcirslagskommitt6n rapportemed autluusef[rg
lrrcq
annonseringsamt
samt en
en utsrarlnlng
utstd.llning1i
lade berr Kurt Persson, att 7 f6rslag
Malmd. Sedermeraf6ljer plastutst?ill- inld,mnats,
men att fyn av dessakomningar i Gdteborg och Stockholm.Fyra rnit
in omedelbart fd're sammantrddet,
f6rsiiljare hade nyanst2illtspt senare varfdr
de ej hunnit bli behandlade.De
tid fiir placering i Tidaholm och tvi
<ivriga tre hade fd'reslagitstill bel<ipL fdltet i <ivrigt.
fiirsdliare
fiirs?iljarep&
dvriot.
ningu, vilket ocksi godkiints av platsFaktureringen under &r 1955 uppcheten:
gick till 3,4 miljoner kronor. ResultitEt
var tillfredsstiillande och visade, att 10228 Mats Fridb och 10243 Gtista
Bonoplastfabriken nu var pi den posiI obanxon, Bonoplastfabriken:Metod fijr bocJ<ningochinpassningav
tiva sidan.
PVC-list pi polyesterspiskupa
med
Ingenjiir Kleiners sjukdom var ett
anvdndning av Lnga.
betydande avbrdck f6,r fabriken, men
di hans hilsotillstind stadigt fiirbatt10253 In ge BlanA, Bonoplastfabriken:
rades,hade man gott hopp om, att han
Klots fdr tillverkning iv kipa enlig
snart skulle vara i arbete igen.
ritning 1202 till pump.

den 28 februari 1956. Ordfiirande var
direktdr Soen Lind.
Konjunkturliiget.
Efter genomglng av fii'reg8.ende
mcites protokoll ldmnade direktdr Lind
en redog<irelsefiir det allmdnna konjunkturl2iget.
Inledningsvisframhiill direktcirLind,
att den politiska spinningen i vddden
icke minskat, utan snarareskirpts under den senastetiden. Detta bI. a. beroende pL, att Sovjetunioneninlett en
ekonomiskoffensiv i arabldndernaoch
i Indien. Frirenta Staterna tvingas att
mdta denna offensiv med lika stora
anslag till de s. k. underutvecklade
ldnderna.
Den internationella konjunkturen
visar forsatt uppging. Silunda var
vdrldsexporten L9r, 5 /o hdgte dn
L954, expoftentill kommunistldnderna
icke medrdknad. Detta innebdr en
mycket kraftig stegring i vdrldshandeln. Anmirkningsvirt i detta sammanhang ir den oerhijrt 6kade kolimporten till Europa frin USA. 1955
var den 17 mllj. ton och berdknasi ir
bli 29 milj. Produktionsiikning kan
pivisas i alla industrildnder och var i
Vdsttysklandca 17, Frankrike 10, England och Sverige 6 samt USA to %
hcigre1955 d'n 1954.
Om vi som vanligt vd.ndablickarna
fcirst till USA, kan dir konstaterasen
fortsatt exportdkning. Ehuru sysselsdttningen sjcink i janaari, var dock
2,74 milj. fler i arbete dn i januai
1955. De arbetsldsasantal uppskattas
tlll 2,89 milj., vilket dock icke utg6r
5 /o av arbetarstammen.Man dr fiir
ndrvarandenigot orolig fcir bilindustrin. Totalfdrs?iljningen 1955 utgjorde
7,2 milj. bilar, men man berdknari 8r
icke kunna komma upp lZingreiin till
6,5 milj. Ett seregetdrag i den amerikanska bilden utgiir de mycket stora
konsumtionskrediterna, som ftir nd.rvarande uppg& till 36,2 miljarder dollat, varav h?ilften ansesutg6ra avbetalningskrediter. Verktygs-, maskins-,
fly9- och elektrotekniska industrin
registrerar ijverfull sysselsd.ttning.
I England pig&r inflationen ftir
fullt. Fdr att stoppa densammahar en
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ny diskontohdjning f6retagits frhn 4,5
till 5,5 /o.Handelsbalansenir fdrslmrad. Ld,nedkningar och prisstegringar
k2innetecknallset. Inom verkstadsindustrin fiireligger krav pEldned,kningar
pE 15 /o. Nya skattepilagor vdntasf6r
att minska kd,pkraften.Bilindustrin har
fdr ndrvarande 50.000 osilda bilar
och dr i behov av finansiell hjiilp. Vad
kanske de flesta dock icke k?inna till
dr, att trots allt, England 1955 behijll
sin std.llningsom vdrldensstdrstabilexportdr.England silde 1955 130.000
bilar mer dn n8sot annat land och hela
bilexporten upfgick till 531.000 bilar
mot den visttyska 4O4.O0Ooch den
amerikanska 394.OOO.Kappliipningen
med USA i flygplansbyggande fortsltter, men objektiva bediimare anse,
att England sackar efter. Det ?ir fd,r
mhngafirmor, projekt och nya modeller samt brist p& teknisk personal.
I Tyskland r8der fortfarande god
sysselsittning. Stllindustrin, skeppsbyggerierna och vissa grenar av maskinindustrin rapportera d'verfull sysselsdttning. En ld,nestegringpE 8 /o
igde rum fdreg&ende Er, vilket har
settsmed illa dold tillfredsstillelseav
andra ld.ndermed hinsyn till den tyska
exportoffensiven. Svlrigheterna accentueras av brist p& kvalificerade arbetare samtremilitariseringen.Man mlste
emellertid komma ih&g, att Tyskland
fortfarande har vdsentligt l2igre ld,nekostnader dn andra lZinder s2irskilt i
j?imfdrelse med vlrt land. Dessutom
fdres i V?isttysklanden fdretagsvdnlig
politik betr. investeringar, som gynna
rationalisering och effektivisering. Vi
skall ocksi komma ihtg, att en prisstegring i Tyskland icke enbart fi.r av
godo fiir vtrt land. tlr-\E av v8r import kommer dlrifrln. I varje fall
fdreligger innu inga bestdmdatecken
pl en f6rsvagad tysk konkurrensfdrmiga och den relativa andelen av
viddsexporten 6kat st?indig.
Ga vi till andra ld.nder,s&somexempelvis Italien, kan dir registreras en
9 % -iS iikad industriproduktion. Ingen
hade ju heller trott, att Frankrike med
sina stora politiska svirigheter hade
kunnat 6ka sin industriproduktion
med 10 /o stsom fdrut nimnts. Det
mlste ocksEnoteras,att de s. k. underutve&lade lindernas industrialisering
p|.gLr i rask takt. S8lunda tillverkai
Indien fiir ndrvarandebl. a. skrivmaskiner, penicillin, motorcyklar,dieselmotorer och borrmaskiner. Japan hlller sig ocks&vll framme och bygger
exempelvis just nu vdddens st6rsta
handelsfartygpe $.9O0 ton. Befolk,
ningen har under 5 &r ijkat med 7,3 /o
och ir nu uppe i 89 milj. Folkt?itheten
d-r24L personerper km2, vilken siffra
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b<ir jimfiiras med t5 i Sverige och 1
i Kanada.
I Sverigekan ju alla konstatera,att
det dder hdg ekonomisk aktivitet.
Inflationstrycket har minskat n8got.
Vira stora exportvaror tr?imassa,papper och stll ha goda konjunkturer.
Verkstadsindustrinsinvesteringari nya
maskinerser ut att minska, vilket torde
bero pE de investeringsbegrlnsande
itgiirder som statsmakternafiiretagit.
Antalet arbetssiikandehar stigit, och
antalet anst?illdaindustriarbetaresidnk
exempelvisfrln november till januari
med 1,4 %. Folkvandringen frEn
landsbygdentill stdderna6kar. Stlunda inflyttade 1955 60.000 personer
mot 49.000 L954. Expansioneninom
verkstadsindustrinhar, trots minskade
bestlllningar av maskiner och apparater, dock fortsatt. Man hade tidiqare
befaratminskning i orderingtngen,iren
detta synesicke ha intrdffat. Ddremot
har likviditeten av allt att d6ma f6rsimrats. Fdretagarnasegen beddmning
av den fortsatta orderutvecklingen
visar dock mot en svag minskning av
orderinglngen. FdrsZiljningspriserna
ha
successivtstigit och fortsatta prishdjningar iro att vinta.
Vid f6regtende lrs fd,rstasammantrdde med Fdretagsndmndenredog;'orde direktdr Lind f'& prognosen dver
brutto nationalprodukten f& fu I95r,
enligt vilken densammaskulle komma
att ijka med t.500 milj. och importen
med 300 milj., och att vi, vid konstant
lagerhlllning, skulle ha en fdrblttrad
tillg&ng p3, l.4OO mily'. att riira oss
med. Resultatet blev emellertid, att
importen dkade med 9)0 milj. och
brutto nationaloroduktenmed l.zzo
milj. Anviindningen av tillglngarna
blev ocks&n&gon annan in man tdnkt
sig. B1. a. dkade den privata konsumtionen rned 830 milj. Den fdrs6rjningsbalans, man nu st?illt upp fdr
1956, dknar med en produktions6kningpi 3 %, d. v. s. t.4:Omilj. samt
en importiikning av endast 100 milj.
riknat i 1955 Lrs priser. Den privata
konsumtionen berdknasd,ka med 800
milj., exporten med zO0 och de privata investeringarna med 190. Hela
f6rs6rjningsbalansen vilar pl den
fdrutsittningen, att dA rlder fortsatt
hiigkonjunktur i vidden, och att vi
bibehtlla vir restriktiva ekonomiska
politik. En annan fd,rutsd.ttning [r
ocksi, att den avtalsmissigaldnestegringen skulle rdra sig om 3 %, en
siffra, som vi redan veta, har dverskridits. Vad som slutligen i alla fall
'd.r
oroat,
den fortsatta diimpade iikningstaktenf6r de produktiva investeringarna inom n[ringslivet. V&r fortsatta vilstindsutveckling dr beroende

p& ett vll utvecklat ndringsliv och
framfcir allt pl en rationaliserad industri. Det iir endast att hoppas, att
man pE ansvarigthill inser niidv?indigheten av att vidga investeringskvoten.

Orderrillgdng och fakturering,
Direktdr Lind. meddelade,att viidet
av inkomna bestdllningar under tiden
l/l-1l/2
utgjorde ca 1.,8milj. kronor. Faktureringen under samma tid
beliipte sig till ca 2 milj. kronor mot
ca 2,1 milj. f6reg8ende&r. Den ofakturerade summan av inneliggande order per den Ll/2 utgjorde ca LO,2
milj. kronor.
Beldggningen.
Oueringenjdr Molin redogjorde f6,r
belZiggningenf6r de olika avdelningarna och kunde konstateraen i stort sett
b2ittrebel?iggning nu iin vad som redovisades vid fiireg&ende sammantrdde.
1. Aluminiumgjuteriet.
Handformningen har for ndnarande en arbetsstyrkaav 8 man men bel?iggningenger med 9 man och fr.o.m.
nista minad med 10 man full sysselsd.ttning,under f6rutsd.ttningatt, slsom
planerat, produktionen av de fdrsta
gjutgodsdetaljerna till den nya flygmotortypen RM6 kommer iglng. Fdr
tivrigt utg<ires beliiggningen huvudsakligen av gjutgods till RM5, vilken
tillverkning berdknas strlcka sig till
irets slut.
Slingern berdknas ge 2 man full
sysselsittning till mitten av oktober
till std,rstadelen utgdrande gjutgods
fdr AB Separatorsrlkning.
I maskinformningen dr Tabor-maskinernavil belagdatill semesternoch
direfter 2 av de 4 maskinerna till
mitten av december.Jiihle-maskinerna
Iro med undantag av enstaka "gluggat" belagda t. o. m. augusti mlnad.
Med STebac-linensnuvarande beriiknade kapacitet strdcker sig denna
maskins beliggning till slutet av maj
m&nad.
2. Elektrongjuteriet.
Fdr n2irvarandesysselsdttas
4 man i
handformningsavdelningen,men mtste
s& sm&ningom utd'kas med innu nlgra
gjutare till totalt 7 man, fd,r att kunna
innehllla dnskade leveranstider pn
RM5- och RM6-detaljer. Beriiknat
med 7 man strl&er sig bel?iggningen
till in p& niista Er.
Maskinformningen uppvisar en sdmre bel?iggning ?in tidigare, beroende
pE, att de militdra bestiillningarnd nu-
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mera tagl mindre magnesiumgjutgods
f6r sm8 detaljer ?in tidigare. Beliiggningen utgdres huvudsakligastav civilt
gods fdr BergmansMotorindustri. De
fem J?ihle-maskinernahar en varierande belZiggning, den llngsta striickande sig t. o. m. maj. De 2 Tabor
maskinerna dro bemannadet. o. m.
mai. men fiir dessamaskiner vintas
en bestlllning frln KFF, som kommer
att beldgga dem en l2ingre tid fra:mLt.

Rapport frin forslagskommittdn.

Ingenjdr Lindh meddelade,att sammantride med fdrslagskommitt6nhade
h8llits samma dag, vawid 4 fdrslag
behandlats.
Ett f6rslag, inldmnat av 239 Hiertin, vilket tidigare bordlagts fdr vidare
utredning, bestod av en fil- och putsapparat avsedd att putsa upp gamla
pressgjutningsverktygmed. Apparaten
var redan i anvdndningoch visadesig
vara bra, varfd'r fdrslaget tillstyrkts
3. Stingpressens
till bel6ning.
bellggning ir avsevdrtbdttre nu dn vid
Ett ennlt fiirslag, inllmnat a!
fd'regiende redovisningstillf?ille i slu- 4 Karlsson, utgjordes av en anordning
tet av november. Ett program har fdr gjutning av h&lg6t, vilket visade
uppgjorts att kijra i 3 3-skiftsveckor, sig vara en fijrblttring, nir det gdllde
avbrutet av 4 2-skiftsveckor. Full be- vissa legeringar, med vilka svirigheter
liiggning kan noteras till maj m&nad. tidigare f6,relegat.Di denna anordOrder frin Bofors kommer att taga ning fungerade bra, hade ftirslaget
ungefdr r/1 av varje 3-skiftsperiod i
tillstyrkis till beliining.
anspr&k.
De tvi iivriga fiirslagen bordlades
fdr vidare utredning. Det ena av dessa
4. Pressmedjan.
bestod av en apparat f6r dosering av
bentonite vid sandberedningen,och
Hdr strlcker sig belZiggningent. o. m.
det andra av en ting fdr lyftning
augusti, med huvudsaklig bel?iggning
av gcit.
f6r Bofors, SFA och Backer.

5. Pressgjuteriet.
'dr
Av maskinerna
det blott den
stdrsta som uppvisar en kontinuedig
bel?iggning fram till slutet av september. De mindre maskinerna,vars bel?iggning Ir mera oj?imn, limna plats
fdr omg&ende order. En st6rre och
modernarepressgjutningsmaskin?invlr
fdr nlrvarande st6rsta, Prcma 2255,
har inkiipts frEn firman Buehler i
Schweiz.Denna maskin, som bereknas
bli installerad under semestern. dr
bittre l?impadfdr att gjuta magnesium
och zink i.

Diuerse.
Herr Tage lobanron framfd,rde ett
dnskemil frin de arbetare, som hade
och
b l l a r , a tft& e n s m i i r I b t y g g a
iberopade h?irvidlag Ulvsunda Verkstdder,som hade gjort ett dylikt arrangemang.
Direktdr Lind hlnskilt frlgan till
ingeni1r Alfhein, som meddelade,att
det var svlrt att finna l?impligt utrymme fiir detta dndamtl. men man hade
i sambandmed en niidvlndig utbyggnad av virmecentralen tlnkt sig en
spolplats utanfiir densamma.

Direktdr Lind understr6k ocksl behovet av att bygga ut virmecentralen,
men han kunde ej taga upp denna
Hiir s?itter Bofors fortfarande sin f:d'ga till
ompriivning fiirr?in till hdspriigel pt bel?iggningenmed detaljer ten. Betr. nybyggnationenmeddelade
fiir AU-raketen. Denna belZiggning, direktdr Lind, att
byggnadstillstind
som strd&t sig 6ver ll/2 ir, tager har erh&llits fiir en utbyggnad konav
emellertid slut i mitten av maj minad. torsfastighetenrymmandenya kontorsI iivrigt utg6,resbel?iggningenbl. a. av lokaler, matsalar och laboratorier, och
gods f6r Mobilapumpen. 4 man har att detta arbete redan var i full gflng.
full sysselslittningtill mitten av aug. Byggnadstillstind f6r en dverbyggnad
av gatanmellan gjuterierna hade emel7. Mekaniska Verkstaden.
lertid d.nnuei erhlllits. Direktdr Lind
Verktygsavdelningen har genom uttryckte fdrhoppningen, att ocksl tillstind hirfiir snart skulle ldmnas. di
minskad beliiggning numera kommit
mera i takt med pressgjuteriet, som behovet av denna <iverbyggnadverkliden hlrigenom bdttre kan betj?ina.Sl- gen var pikallat.
lunda kan nya verktyg ndstan omedelHerr Tage lobansson fiirhd,rde sig,
bart tagas i arbete. Bearbetningsavdel- huruvida det vore mrijligt att fA
ningen uppvisar en generellt sett god s k i r m a r
uppsatta
mellan
beliiggning. Den rydcvisa fdrsdrjrensarna r verkstaden. likningen av material fr&n gjuteriema
nande dem, som funnos i nuvarande
medfiir dock vissa svlrigheter.
sliperiet.

6. Kokillgjuteriet.

Ingeniilr Ljungdell meddelade, att
en revidering av hela avdelningen var
pitenkt, ndr den planerade iiverbyggnaden mellan gjuterierna blev klar.
Herr Tbore f obantsonsanhillan om
en exoeditionslokal
f tir
av direktdr
k lub b a r n a besvarades
Lind. som lovade. att han skulle lita
utreda frEgan till nlsta sammantride.
Herr Gunnar lYelandert tidigare
framf'irda dnskan om uppslttande av
en skil jevZigg mellan bearbetningen och verktygsavd e I n i n g e n i ljudisolerandesyfte,
blev nu genom berr Tage fohantson
tter fiiremil fdr diskussion. Fdretagsledningenhadeansettdennavdgg obefogad, men efter fdrnyad prdvning av
drendet skulle en s&dan vdgg, enligt
ingenjdr Bergstrbm, kunna tjina sitt
ljudisolerande syfte, om den byggdes
?indaupp till den planerade liktaren,
som i s&fall miste byggasui.
Herr Thore lobansson meddelade,
att skyddsombudenhade kommit med
en anhtllan
att f I giira en
stu d i e r e s a under irets lopp. Det
var nu tv& ir sedanen stdan resahade
dgt rum. Direhtdr Lind lovade att fdrsiika arrangera detta och utbad sig
skyddsombudensfdrslag till resmll.
Herr lobn Gau meddelade,att han
pi grund av ilder och sjukdom nu
skulle ldmna ordfdrandeposteni gjutareklubbensstyrelse,vilken han innehaft under 12 3.r. Han framfd'rde sitt
tack till fdretagsledningen och kamraterna inom gjutare- och verkstadsklubben fiir det goda samarbetetunder
de gtngna iren.
Fiiretagsledningenitergildade detta
tack till herr Gau genom direktAr Lind,
som uttry&te fiirhoppningen, att innu
i mlnga Er fi se herr Gau som medlem
av Fd'retagsnimnden.

Industrisjukudrd.
Di det sedanllnge varit p&tinkt att
anstdlla en likare vid fiiretaget, vilken
skulle ta hand om siukvirden och
d2irmed sammanhdngande problem,
hade direktdr Lind litit inbjuda professor Forsman frln SvenskaArbetsgivarefdreningen, fiir att han skulle
delge Fdretagsndmndens ledamdter
sina erfarenheter av industrisjukvlrd.
Prof etsor Forsmanframhtill, att alltsedan industrialiseringensgenombrott
har kraven pl en effektivare sjukvlrd
inom industrierna blivit allt stiirre.
Under de senaste&rtiondenahar man,
sivdl hir i landet som i utlandet, gjort
undersdkningar,vad man kan gdra f6r
att hllla de anstillda friska och deras
arbetsfdrm&gaintakt. Det har visat sig
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vara mest rationellt f6r industrierna
Hery Gau uttalade sin tillfredsatt anstdlla egna ldkare, som kunna stilielse med att en industrilikare ev.
taga hand om hela hdlsofrigan inom anstdlldes vid fdretaget, vilken de
fiiretaget. Tidigare hade man endast anstillda kunde anlita dagligen vid
sett till att olycksfallen kommit under best[mdatider eller vissadagar i vecsakkunnigv8rd, men vid en utredning kan. Pi si sltt skulle m&ngasjukdomshuruvida frinvaron frin arbetet fciror- fall kunna lindras i tid.
sakadesav sjukdom eller olycksfall,
Verkmibtare lobantson var ocks&
hademan funnit, att endastIO-20 %
positivt inst?illdtill denna ldsning av
av frinvarodag^rne voro att hdnf6ra hilsov8rdsfr&ganvid f6,retaget.Under
till olycksfall.
nuvarandefdrh&llanden, di de anstiillTill den allnl[nna hilsovirden skulle
da miste anlita sjukhusen,gick mycJ<et
hdra undersdkningav nyanstlllda,var- arbetstid f6rlorad genom den l&nga
vid det skulle kunna faststillas,huru- vintetiden.
vida dessavoro ldmpadefijr det arbetsKamrer FlocL pl,pekade,att endast
krav man st?illdepn dem. En siirskild
den
teoretiskasidan av sakenhade begiiras
ocksi
ldkarundersdkning borde
av dldre anstdlldasamtde med special- rdrts, och att man miste taga i betrakarbeten, som stdllde stora krav Pn tande svErigheten att skaffa siv2il
deras h?ilsotillstind. Genom dylika ldkaresom bostadFiir denne.
fiirebyggande itgirder kunde ev. sjukPi uppdrag av direhtiir Lind nppordomar upptickas p& ett mycket tidigt
terade sAyddsinspektdrTjusberg, att
stadium och komma under sakkunnig fiiretaget i oktober fijrra iret biirjat en
behandling.Istlllet fdr att anlita sjuk- kurs "Arbetarskydd liinar sig", i vilhusen kunde alla ldttare s;'ukdoms-och ken 18 /o av de anstillda hade dblolycksfall behandlasav industrildkaren tagit. Man hade arbetati grupper om
p& fiiretaget, varigenom bdttre skcjtsel 10 man med deltagarefrin olika kateoch snabbarevird erhilles.
gorier. Minga godauppslaghade ddrProfessor Forsman pipekade ocksi vid kommit upp till gagn fdr fijretabetydelsen av att kunna omplacera get. Kursen hade avsett att taga reda
anstdlldamed tiflfailigt reduceradar- pi brister och fijrdelar betr. arbetarbetsfiirm&ga.I ett stdrre fdretag torde skyddet samt att ltta kursdeltagana"f&
ganskastora fdrutsittningar finoas fdr
en kdnnedom ofr, huru fiiretagets
stdana omplaceringar.
arbetade.Ing. Tjusskyddsorganisation
Vid flera industrier har anstdlltsen berg podngteradetill slut hur angeldskyddsinspektd,rmed uppgift att vid- get det vat, att alla medverkade i
taga ldmpliga &tgdrderfdr f6rebyggan- arbetarskyddetinom fdretaget, och utde av de tekniska olycksfallen.
talade sin tacksamhetfdr det st6d han
Det dr av stiirstavikt, att sjukvirden
fltt * fdretagsledningenoch de olika
anpassasefter de enskilda fdretagens klubbarna.
behov, framhijll professor Forsman.
Herr Tbore lobanssonpipekade, att
D& det innebarstorafdrdelar att ha en
kursen
varit mycket givande ur skyddsindustrilikare, som kande till arbetssynpunkt. Bristerna i arbetarskyddet
tekommenderades
platsens problem,
hade hdrigenom till stor del blivit
\Tedaverken att ltta anstllla en l[kare,
avhj'dlpta,.
som kunde taga hand om hela hilsovirdsfr&gan inom fiiretaget. En rjverSjukaLrdareSuenssonlimnade i anenskommelsekunde ju ev. trdffas med slutning h?irtill uppgift om olycksfallsandra industrifd,retag pi platsen att statistikeninom firman. Denna utvisagemensamt lita anstdlla en industri- de en ca 50 /o-ig minskning av
likare.
olycksfallenfu 1955 mot 1954.
DireAtdr Lind ftamhdll, hur viktigt
det var fdr \Tedaverken att taga upp
denna frl,,ga"till ett avgdrande, vilket
professor Forsmans uttalande hade
givit belZiggfiir.
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DireAtiir Lind tackadetill slut orofessor Forsman fiir de intressanta
synpunkterna p3, industrisjukvirden
han kommit med, och fdr de r&d han
givit i denna friga.
Direfter fd,rklaradesmdtet avslutat.
HL
'Wedaverkens
har under

fiiretagsniimnd

r!56 nedannfimnda

medlemmar
Av fiiretagsledningen

utsedda

Ordinarie:
Direktiir Sven Lind, ordfdrande
Herr Urban Molin
Herr G6sta Lindh
Herr Ake Flock
Herr Anders Ljungdell
Herr Gunnar Bergstriim
Herr Stig Alfheim
Av tjdnstem.urnaorg. utsedda
Ordinarie:
Herr Sten Larsson
Herr Holger Lindqvist
Herr Sven Johansson
Personliga suppleanter:
Herr Eino Jelvegird
Herr Nils Thorman
Herr Gustav Lundgren
Av arbetarorganisationerna

utsedda

Ordinarie:
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Gunnar \Telander
Gunnar Axelsson
Tage Johansson
SvanteDahmm
John Gau
Tore Johansson
Ture Olsson
Perconilgasuppleanter:

Herr Sven Wehlin
Hem Gd'staArbiiirk
H err V idar Eriktson, Intressekonto- H:etr Zenid Magnusson
ret, pipekade, att en likarundersd,k- Herr Rolf Norman
ning av nyanstillda kanske skulle Herr Nils Holmgren
verka stlvjande p& arbetssd,kandefre- Herr Erik Gustavsson
kvensen.
Herr Gustav Tors6n
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