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BOFORSOCH BOFORSKONCERNENSUTVECKLING
UNDER DE SENASTE 20 ANEN 1.936-1955
- hur viktiga dessazin kunna vara i sitt sammanhang.
Mycket om de senaste10 &rensutveckling vid Bofors
och koncernfciretagen
kan den intresserade
ldsai B-pilens
S.rligakrcinikor.
TidsperiodenI936-L95t rymmer,fcir AB Bofors vidkommande,en tid av oavlitlig utveckling,rationalisering
av arbets-och tillverkningsmetoder,
moderniseringav den
tekniskaoch maskinellautrustningen,intensiv forskning
inom de kemiskaoch metallurgiskadmnesomridena,
fortsatt framgingsrikt utvecklingsarbete, som resulterat i
fcirndmliganykonstruktioneroch nya tillverkningsobjekt
samtav en mdngd nybyggnaderoch nyanskaffningar.Under sammatid ha fyra strirreindustrifriretag,Nydqvist &
Holm AB, AB Tidaholmsverken,AB \7. Dan Bergman
och Ulvsunda Verkstider AB, inlemmats i Boforskonc er n e n .
F<irstnigra siffror rdrande dkningen av produktionen
och fcirsdljningsvd.rdena.
jdrnfdrelser
Vid penningmd.ssiga
miste man dock hir nedantaga hdnsyntill, att penningvdrdet under 20-irsperioden undergitt en stdndig och
betydande fdrsimring. En krona 1936 motsvaradeju
ungefdr kr. 2: 18 i vhra.dagart

Okning av olika tillverkningar.
Betrlffande olika tillverkningar kunna fdljande uppgifter vara av intresse.
Disponent Euert IYijkander uid sitt shrittbord pi Bot'c,rt lIerrgfird. Foto maj 1.956.Boforsfoto Tillman.

Ett chefsskiftebrukar ofta ge anledningtill en tillbakablick <iver vad som hlnt och vad som utrittats vid ett
friretagunder de ir den avg&endechefenhaft ledningen.
Det kanske ddrf<ir kan vara ldmpligt, att i detta nunlmer
av B-pilen, som utkommer kort efter den bolagsstdmma,
pi vilken disponent Evert \Tijkander avgick som verkstdllandedirektcirf6r AB Bofors, ge en kort redogcirelse
frir bolagets och koncernensutveckling under de senaste
20 iren. Den tidsperiod,som disponent\Tijkanders chefsskap omspinner, har sikerligen varit en av de mest hlndelserikaoch dynamiskai f<iretaget5i1.O-FLrtga.
historia.
Redaktionen har l&tit sammanstdllafiiljande redogrirelse,dd.rutvecklingenskisserats
i mycketstoradrag. Det
dr ju alldelesomiijligt att stannavid alla mindre detaljer

Tackj iirnstillverkni ngen
fortgick under iren 7937 t. o. m. 1945, di hyttan blistes ned. De tillverkade kvantiteternatackjdrn varierade
frin 1.310 ton FLrt937 till t3.j32 ton Lr 1944 och den
sammanlagdatillverkningen uppgick till 61.855 ton.
Produktionenframgfu av den grafiskatabellen,fig. 1.
Stiltillverkningen
visar en tdmligen jiimnt stigandekurva - naturligtvis
med vissa fluktuationer - frin 28.956 ton er 1936 till
59.69Lton ir 195). Den basiskamartinusnenanvdndes
t. o. m. 1945 och efter denna tidpunkt har'alli stil framstelltsi elektrostS.lugnar
av olika konstruktioner.Ar 1937
tillkom lS'tons ljusbigsugneni St&lverketi Bofors och
1951 stod St&lverketi Kilsta fZirdigtmed 12-tonshcigfrekvensugnen,vdrldens stcirstai sitt slag. Utvecklingen

LEDAREN:

Infor ett chefsbyte
Dd Disponent Euert lYiikander, som undet nt'er
)in tuenne d.ecenniermed den ilran sti'tt fdr ledningeruau adrt fdreta{, med den rdtt som dldern
giuer, for ndgon mdnad sedan drog sig tillbaka
frin den aktiua uerksamltetenoch chefsskapetfor
AB Bofors anfdrtroddes mig, aar det kanskeganska
naturligt, att jag stiilldes infdr re'latiut rndnga
problern och frd.gesti)llningar, uilka fordrade ett
stiillningstagande fri'n min sida.
Fdrst rnd. det dock tillfr'tas mig att till Er alla
ntedarbetareinorn olika d.elaraa fiiretaget uttrycka
min gtndje och uarma tacksambet iiuer att fd fortsi)tta mitt arbete inom bolaget och d'ennagfr'ngsisorn d.esschef und'er, rnknskligt att d.oma,dnnu
ndgon tid.. Under snart nettio d'r har iag haft formd"nen att pd' olika platser arbeta inotn denna
industri ocb jag har und'er denna tid liirt mig, att
uppriktigt uppskatta alla dem med' uilka iag hiirund.erkommit i bert)ringsdul)li ronx utorn arbetet,
I d,eflesta fatt har iag trott nzig finna ett krligt
uppsit hos dem iag rndtt inom bolaget' att uar och
en pd.sin plats gor sitt bd;ta f i)r att medaerkatill en
sund.utueckling au f6retaget i samarbetetstecken'
Kanske iir, nhr allt kommer omkring, iust detta
nd.gotau det allra uiktigaste i en sd'uittomfattande
iniustri som air egen, (Jtan uilia och fdtmd'ga till
samarbetemellan indiaiderna och mellan grupperna
aa anst?)llda,uaruid de enskilda prestigebinsynen
miste triida tillbaka, hii)lper siikerligen inga tek'
niska uppfinningar och framsteg, de md uara aldrig
sd fulliindade och uiilmotiuerad.e,Den mdnskliga
in'
faktorn kommer shkerligen alltid inom uarie
dustrifdretag att fdrbli n,igot au det uisentligaste,
aa uilken dess aid.are utueckling i hog grad iir
beroende.
Det ligger mig utomordentligt fiiirran att, uid.ett
tittf;ille soru detta, aage nd'gra sorts bragel6ften
infor framtiden. Det uarken kan ellet uill iag gora,
Det hr mig emellertid. angeliget franr'bfrlla, att det
nu liksom tidigare kornmer att lart' en angelkgen
ptikt f or mig att efter md'ttetaa min fdrmd'gapfr allt

sitt soka uerka fdr, att d,en and'a aa sanr'forstd'nd
och samarbetsuilja,som iag fuott mig finna inom'
detta f dretag, skall komma att bestd'ocb om ntojligt
ytterligare stiirkas.
lag har under senastetiden ei sd siillan rt;;lltr
inf dr d.enriitt naturliga f rd'gan:"Hur kom'merdetta
fdretags framtid att re ilt och uad ha dessanstiillda
i friimsta rilrnmet att udnta sig".
Auen orn iag uid' ndgra tillfdllen redan fdrsi;kt
ge uissa rynpilnkter pi' denna uanskliga frdga, kan
det aiil knappast fdrahntas au mig, att iag i ett sammanhang sorn detta i detalierad form inlfrter ntig
pd. en dylik problemstiil'lning. De flesta aa mina
rnedarbetare ha sdkerligen klart for sig, att den
rnarkerad.ehdghonjunktur, ror't aarit rddande speciellt inorn den uiktigaste delen aa ufr'rtbolags aerksamhet, knappast kan bli fortbestdende under all
framtid. En ilss och mi'hiinda riitt betydande nedgd,ngi)r uil snarare att aiinta iust pd.detta omrfrde.
A andra sidan synesdet mig ntotiuerat att konsta'
terd, att ui, tack aare betydandeinuesteringat under
gi.ngna i.r i sdui)l maskiner sorn anlkggningar, std.
fdrhd.llandeais adl rustade i tekniskt at'seendeatt
mdta ti)nkbdra onxstLllningar och omldggningar
inorn ud.rproduktion, utan att dessaskola lind'a till
atttfor alluarliga konsekuenserfor udra ansthllda.
Det iir rnin bestiimdaforhoppning att, i d'en hdttdelsedylika problenrau storre eller mindre omfatt'
ning komrnaupp pA dagordningen,det skall lyckas
ossatt i god,samarbets-och samfdrstfrndsandaldsa
desammapi biista sdtt f dr ufrrt fdretag.
Sist,rnend.rirfdr icke minst, uill jag begagttadetta
illlfnlle att till all personalinom ai'rt fdretag betl8a
min stora uppskattning au och forstdelse fdr det
arbete,som utfr)res aa alla och enaar. lag dr foruissad.ont, att den stora fond au kunnighet och
shicklighet,som finnes fdrborgad.hos den stora stab
au rnedarbetAre,Jonzjag har formi'nen att riikna
ru.ed,skall m.eriin nd,gotannat bliaa ett aerksamt
rned,eltill befriimjandet au den framtida och, sont
jag boppas, lyckliga utuecklingen for ui'rt Bofors.
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Tabell t . TacAjdrnstillaerAningen
1g36-194 j.
trt6

visar, att st&ltillverkningenstigit med 107 /a, alltsFL mer
iin f6rdubblats, trots att basiskt martinstil ej liingre tillverkas.Se tabell z.
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Tabell 4. ProduAtionen aa sntide 1936-19it.

duktionen varietat mycket, med en stegring friln 7.024
ton fu L936 till 18.545 ton lr 1955, med en markerad
topp omkring fu L943 och en lika markerad nedg&ngiren
1945-1946. Under tidsperiodenha smedjornaocks&betydligt utvidgats och ett stort antal stdrre och modernare
smidesaggregat
anskaffats. Storhejarsmedjani Bofors stod
fardig iit I94l och Svartismedjan, med landets stdrsta
motslagshejare,Lr 1943. Kilstasmed.ian,dit de flesta
hejaraggregatennu dverflyttats, togs i bruk tr 1953. Fr8:n
ir 1936 till 3,r 1955 har smidesproduktionendkat med
264 Eo.
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Tabellz. StdlproduAtionen
1936-19j 5.
Valsverksdriften.
Det gamla valsverketi Bofors har, efter modernisering
fr8.n turbin- till eldrift t94L, varit iging hela tidsperioden, med en irskapacitetvarierande--e-llanca 5.5007.4O0 ton. Ar L945 beslcit bolagsstyrelsen,att ett nytt
valsverk, omfattande gdt-, medium-, fin- och tr&dvalsverk, skulle byggas vid Kilsta och fyra ir senare,i september 1949, valsadesdet fdrsta gcitet i gcitvalsverkel.
Dlrmed <jkadeproduktionen av valsat st6.lfrl,n 5j44 ton
3,r l94S till cJ 8.000 ton fuen L949 och 1950. Sedan
tivriga valsverk i Kilsta fiirdigst?illts,har produktionen ir
1955 stigit till L4.836 ton. Valsverkensfulla kapaciiet
har dock innu inte avspeglatsi produktionssiffrorna.
Jiimfdrt med 1936, har dock utvalsningen1955 iikat
med 9.489 ton eller 177 %. Produktionssiffrorna dro
emellertid mycket beroendeav relationen mellan grovjirn
och finjdrn, varfdr nigon exaktare jdmfiirelse, med hdnsynstagandeendast till totalproduktionen,ej kan gtiras.
Se dventabell 3.
Tutan ton

Tabell 3. Produhtionen aa ualsat rtAl 1936-1gj

j.

Smidet.
Vikten av utlevererat smide hdr till de uppgifter, som
bolaget ldigen levererar till den offentligi statistiken.
Som framglr av den grafiska tabellen, fig. 4, har S.rspro-

3

1rt6

38

40

42

44

46

48

5O

52

54

55

Tabell5. ElAraftfi;rbrakningen
i Bofors 1936-1955.
Fiirbrukad elkraft.
Den &diga fdrbrukningen av elkraft [r ett mycket inttessantdrag i eti f6retags utvecklingshistoria.Den stdndigt och kraftigt dkade anvdndningenav elkraft &terspeglar inte endastbolagetsutveckling i maskiner, ugnar-och
arbetskraft fr. n., utan ocksi de"nptgiende'ratlonaliseringen, d5.manuell arbetskraft och fossila brinslen i allt
htigre grad ersdttes av elkraft. Ar t936 fdrbrukades
(utom pannknft) 37 Mk\fh ochfu L955136 Mk$Vh, en
iikning pe 99 Mk\X/h eller 267 /o. Medan kraftkonsumtionen ir 1936 utgjorde 9.370 kWh per arbetare, hade
den ir 1955 stigit tlll 24.168 kVh per arbetare.Se fdr
civrigt den grafiskatabellen,fig. ).
Antalet anstallda
vid AB Bofors vat Lr 1936 4.793 (84L mtnads- och
3.952 timavlonade)och fu 1.%5 8.202 (2.66:- mtnadsoch.5.-5
37 timavliinade). Den minadsavldnadepersonalen
(till denna grupp rdknas i statistiken ?ivenden personal,
som ej kan hdnf6ras till direkt produktiva arbetare,alltsi
kopister, personal pl budcentralen,verkstadsbudrn. fl.)
har successivtcikat kraftieare dn de timavldnade.

Anno 1898, di Evert \Vijkander gjorde sin fcirsta entr6
i Bofors, sig varkenbruket eller
kyrkbyn Kadskoga mycketut fcir
virlden. Men hdr fanns god
vdxtkraft, sorn ftiljande bilder
visar.

Karlskoga kyrkbY hade iinnu t'id
sekeltkiltet en priigel at' lantlig
idyll. Vi)gen f rrtn Bodsen lorbi Lat,iselundsnlblggda sAola. Foto Albin
Andersson.

J '.

f'

1898 lllttade Di.rponent Berndt
IY/ijkander nted latnili liltt Rtintett
till Bolors. .Herrglirdsllygeln till hbger reur tidigtre ocb byggnaden till

Ar

ains/er onblggdes och ntoderniserades, Den stdr iinrtu kt,ar, ehura i
helt l6rt)ndrat .rtrlc*. Foto Albin
Andersson.

\
:*

oc/: Stilaerk lade
Etert TYijAander, lbrtt sont prahti'
Prnt, teil.lre son bitrddande nar:in'
ingenji)r, grunden till sitt metallur'

I Bofors Hytta

gisha kunnande. Foto Pontus Andersson.
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u)d AB Bolors 1936-1955.

De stcirstavariationernaunder &renvisar antaletdirekt
i industridriften och vid byggnadsavdelningen
m. fl.
avdelningarsysselsatta
arbetare.Aren fcire andra vdrldskriget steg arbetarantalethastigt och krigsiren, I94O7942, visadendra fdrdubbladesiffror jiimfcirt med t936.
Under dessair ridde ocksi en febril verksarnhetpi alla
avdelningar och flera stora nya byggnader uppldrdes.
Frhn 1943 brirjadearbetarantalet
att sjunka och nidde ir
1948 botten, med 4.818 sysselsatta
irsarbetare.Fri.n sistndmnda8r, till ir 1955, redovisasSter l8ngsamtstigande
siffror. Se tabell 6.
Den betydandeomsittningen, dverrrirligheten,bland
arbetarstammen
f ramgl.rinte av statistikenssiffror. Bofors
har emellertidunder efterkrigsirenhaft en betydligt liigrc
och gynnsammareomsdttningbland arbetarnaan ml"nga
andra fdretag inom svensk jdrnverks- och verkstadsindustri, och omszittninqenhar endastbercirtett litet antal
avdelningar.Den absolutamajoritetenav arbetarstammen
har varit och fcirblir bofast.
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Tabell l. Fbrsiiljningsilirdena

52

Det har redanndmnts,att penningvdrdet
under 2O-3,rsperiodengenomgitt en avsev:irdfcirsdmringoch fcirsiiljningsbeloppenunder denna tid visa dd.rfcjrej fuilt jiimfridiga siffror. Med de lingfristiga bestrillnirrgar,son-r
bolageti stor utstrdckningarbetar,dr det ocksi sv5.rt,att
ir fcir &r rdttvisandeomrdknavdrdet av verkstdlldaleveranserefter en gemensamndmnare.
Enligt verksamhetsberdttelserna
var fcirsdljningsvdrdet
1r 1936 40,821 milj. kr. och 5.r 1955 310,69rnilj. kr.
Siffermdssigt
en cikningpL 264,87milj. kr. ellerca 6t0 rb.
Rdknar man med penningvirdefcirsdmringen,blir rjkningen ca 250 c/a.Den civila fiirsd.ljningen,som ingir i
Centralf6rrtidet .rtod liidigt ir 1938 ocb diinned jak.odttcerades
"fanhtiona\isnen" i inda.rtriarkitehturen i Bolors, - Herrgcirdsparken naggad.esi kanten 19j9, ndr Pan.rarplt)rt,erh.rtaden
i Hiirdt,er Aets I iir llin gn i ng -rhul I e by ggas. - F iil t ter A.rtad en s t i I I byggn ad
stod under tdk 1940. Boforsfoto.
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nlmnda siffror, har <ikat betydligt mera, siffermissigt
med 725 /o, indexomtd.knatmed ca 280 /o.
De sammanlagda
leveranssummorna
19)6-1955 overstiger 3 miljarder kr. Ar 1939, de kriget brrit ut, blev
fcirsdljningsvdrdet
inte mindre an t56,2 mili. kr. och eo
ny topp uppniddes FLr1942 med 16r,7 milj. kr. Ddrefrer
sjunka sifffrorna fiir att 1945 uppgi till 105,8 milj. kr.
Av den grafiska tabellen ftg. 7 framgir fdrslljningsvd,r-

Fiirsdljningsvdrdena.

5€_ir.

54

1936-1955.

y'r#k*

j

;

Arbetsledarna
lich sin stugaaid Blinds 1936.Foto PontusAndersson.
denas fluktuationer och hdr ha dven de indexjusterade
vdrdenaangivits. Om h[nsyn tagestill penningvdrdefcirsdmringenvisar tabellen,att bolagetfdrst ir 1955 uPPnitt
1939 resp. 1942 fus toPPsummor.
*
Ur mlnga synpunkter dr det iinskvdrt, att vid redogcii tte
relsen fdr bolagetsutveckling uppdela I936-I9f
krigsiren I94operioder, f6rkrigsiren l9t5-r939,
194) och efterkrigs&ren1946-195r.
av en allt
Fiirhrig:hren 1936-1939 kdnnetecknades
under _pistcire livaktighet i krigsmaterielfcirsdljningen
verkan av den politiska aktiviteten fdre andra vdrldskrigets utbrott. Det stora slagnumret var Bofors 40 mm
lufftirnsautomatkanon L/60, som just stod f?irdigkonstruerad vid periodensbiirjan och som blev det andra
inaignins,fr, h.fru W'iiAan'
uid Ungdomsgdrdens
Disponenten
der, fru Hasselrot och biskop Runestanz.- Aaen en nelallarg
han fascinerasaa snicAarterkt)/g.Foto den 15 maj 1943. Boforsfoto.

Niir lamiljenlYijAander1935komtill Bofors,gjotdenan aarie
:dndagutfifuderi nakten i dennaelegantaNashbil 4u se,ztrle
nod.ell.Fotofru Hild Wiikander.
virldskrigets mest anvdnda- och kanskelven mest bercimda- pjds.4o:m tillverkadesdven i stor utstrdckning
pn utl?indskaverkstlder, varvid faktureringenskeddevia
Bofors, vilket fcjrklarar de hiiga fiirs2iljningssiffrorna
dessa&r. Ett mycket stort antal pjiser levereradestill
Argentina, Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Norge, Polen m. fl. andra linder. Av ildre v2ilkZinda
konstruktioner,som sildes under denna tid, kan ndmnas
10,5 och
37 mm infanterikanonen(pansarvdrnskanonen),
15 cm fdlthaubitser,7,1 och 10,) cm falt- och luftvdrnskanonersamt marinpjdseri kalibrat ftln 20-25 mm till
15 cm, d?iriblandtornkanoner av helt ny konstruktion.
Leveransernagingo till ett 20-tal linder 6ver hela jordklotet:
Krigsutbrottet1939 och den totala avspdrrningen1940
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Utsikt 6ter rcrkstadsorwddet 1937.
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Fiiltoerhstad och Snedja till ainster.
Pd platsen i fdrgrmden ligger nu
Centralliirrdd. och TrucAcentral samt
Fiiltuerkstadens ocb Antnanitiontrcr Astad.en s t i ll by ggnader. Boforsfoto

avklippte alla utld.ndskafijrbindelser,om dn en del leveranserkunde ske si sent som viren 1940. Den svenska
fcirsvarsmaktenkunde vid krigsutbrottet disponera6ver en
betydandemiingd krigsmaterielunder arbete fcir andra
bestdllarei Bofors, vilken nu kom den svenskaberedskapen till godo.
Under nista period, hilgrZren 1940-1945, fullgjordes
krigsmaterielleveranser
huvudsakligentill Sverige.Priserna regleradesav Industrikommissionens
Prisbyri, men pe
grund av de stora serier, som bestdlldesav sivdl vapen
som ammunition, kommo leveranssiffrornadndock att
bliva relativt hiiga. Men iven de civila bestillningarna,
som i stor utstrdckningutgjordesav halvfabrikattill andra
industriersstatliga bestdllningar,kommo att visa mycket
hcigaf iirsZiljningssiffror.
Dr lYingquist,landsbddingHasselrotocbdisponentlViikander
oid. inuigningen au boforsarbetdrnds semesteranliiggning pi Stor6n den 31 dagilsti 1941. Foto R. Tilander.

De fdrsta elterkrigfiren visade fortsatta svenskakrigsrnaterielbestdllningar, ehuru med betydligt reducerade
belopp. En del utldndskakunder iterkommo ocksi mycket
snart, redan I)45, med bestillningar pl de gamla v?ilkdnda konstruktionerna.
Redanunder krigetssenarelr pib<irjadeskonstruktionsarbetetpi en ny 40:a, maskindrivenoch med hcigreeldhastighet, dvensomp6. andra automatkanonersamt tornpj?isertill jagare och kryssareoch pl detta ufvecklingsarbete har stora kostnader nedlagts. Ar L948 var en fijrsta
prototyp av den nya 4o:an, L/70, f'fudig och veckte
genaststort intresse.Framtidenftr utvisa,om dennapjds
blir ett lika stort slagnummersom den gamla4o:an.
Investeringar.
Bofors kraftigt ijkade tillverkningskapacitet har givetvis, fdrutom iikad personal,iven krd.vtbetydandeinvesteringar i byggnaderoch maskiner. Som framgir av nedanstiende sammanstdllning,ha dessainvesteringarutgjorts
dels av byggnader och maskiner m. m. i Bofors och
Tidaholm, dels aktier i dotterbolag.
Milj. kronor
Investeringarna
..... 309,199
i Bofors utg<ira.
Aktier och lin till dotterbolagen
29,808
Sr--"

lf9p0?

I ocb nted Li)rlingsuerhstadens nunera lnd.ustrisAolans tillkonz:t tog yrkesutbildningen ett rtort rNeg framit tid Bofors.
Boforsfoto.

Surtrtl)srnedjan,ryntntantle Bofor.; och d'iirnted ilorrrl Earopds
.sti)r.rtahejare, bTggdes anrJer dc lbrtta frrigr)ren och kont i
$ng 194j. Boforsfoto Tillman.

utg6rasdessahuvud. Om vi frirst se p& aktieposterna,
sakligenav akticr i foljande bolag:
kronor

Nydqvist&HolmAts...
ljlvsunda VerkstdderAB
AB \7. Dan Bergman . . . .
\X/ikersAB...
SvenskaFlygmotor AB . .
Ovriga aktier .

. . . . T t t '7 t , I 5 3

7,roo
5,000
1,424
3,000

r,73r
Summa 29,808

Investeringarnai Bofors (Boforsverken,Kilstaverken
och Nobelkrut) samtTidaholn-r(Tidaholmsverken),sammanlagt ca,3o9milj. kr., kunna ocksi liimpligen f<irdelas
i de tre perioder,som anfdrts betrdffandefrirsdljningen.
Fdrhrigsrtren(1936-1939) investeradessatnmanlagt
19.659mili. kr. fcirdelades&lunda:
Mili. kronor
0'300
Tomtmark
2,048
Kraftverk
>,I93
Industribyggnader
L,227
Bostdder
10'891
Mrskinell utrustning
1 r , 6- 9
Sr..r
Tomtnoarkenutgjordes helt av markfcirvdrvfcir skjut
fdltets arrondering. Den stcirsta summan betriffande
Kraftuerken utgjoide fiirdigstiillandetav Karisens kraftverk jdmte ledningar samt kontrollrum i Bofors kraftstation.Bland indittribyggnaderfrin dennatid mi endast
nLsraav de stdrrenamnii, bl. a. tillbyggnadernatiil Stel,r"ik"t, Stilgjuteriet och Smedjorna,nya monteringshallar
till Kanonvirkstaden,tillbyggnad av Projektilverkstaden,
Byggnadsplatsen pfi girdet ouanldr Backa fbr dert nya PlitaerLSrt hiir sdg PlStaerkstaden at ett cir senate' :taden 1940. 't'rin Gtoabearbet'
Aad. MH 21 fardigbyge.d 1942. - Interi|t
ningsuerksladen, som byggdes 1940. Bofotsfoto'

nyqygCnl4 av Adjustagehall, Centralf<jrrid och Byggnadsfcirr8d.Av de ca 5,2 milj. kr. kommo 3,35 milj-.kr.
p3.Bofors del och 1,85 milj. kr. pi Nobelkruts del. Summan fdr Mafiinell utrastning omfattar hejaraggregatoch
ugnar (bl. a. ls-tons ljusbigsugneni StilvertEt)-till de
Metallurgiskaavdelningarnzfor 2,9 milf . kr., verkstadsmaskinertill Verkstiidernafrjr 6,66 milj. kr. samt rnaskiner, apparaterm. m. till Nobelkrut fdr 1,3) milj. kr.
Krigtirens (I94O-L94\)
investeringarkom i stort
sett att utgiiras av s. k. beredskapsinvesteringar.
De anIdggningar,som di tillkommo, betingadesnd.stanhelt av
svenska statens stora bestdllningar.-Enligt irsredovisningarna investeradesunder dessair sammanlagt6I,G2
milj. kr. HZirtill kommer emellertid ytterligareuissoundelar av anldggningskostnaderna,
som i- bokf6ringen
rubriceradessom "riverpris och merkostnad" eller inr
direkt bortfcirda omkostnader.Dessatilliiggsposteruppgingo till sammanlagtI9,47j mili. kr. Oen tbtala inveiteringen under krigsiren kom siledes att uppgi till den
stora sumffian av 81,097 milj. kr., fcirdeladesilunda:
Mili. kronor
Tomtmark
o 2,)1
Kraftverk
IJ23
Industribyggnader
52,196
Bostlder
0,767
Maskinell utrustning
2G,688
Summa gt,O97
TomlmarAenstdmligen ringa summa innefattar bl. a.
tomterna fcir bostadshusen
i Brickegirden, grustagetvid
Gdllerisen samt viss arondering av Skjutfaltet. Vid
Kraftaerken ombyggdesbl. a. Bjrirkborns kiaftstation och
dammenvid Bofors kraftstation,sjcinLonnen reglerades,
nya kraftledningar drogs frin Kar&sentill Nobelkrut, en
ny elektrisk &ngpannabyggdeso. s. v. Minga Bottkd.er
byggdesinte under kriget, men
ny p"nsi,onirsbostad
"n
Hiirdterhettillblgges f6r Pansarplitoerksrad
1940. - Bofors
PolikliniA vod fardig 1939.- Modellperkstaden
nybyggdes
1939-1940 ocb gaas ockrd en "saAlig,' utf orntning. Foto 1956.
- Mod.ellt,erA$adens inre
ffrr sin priigel au de t'ribdrande tah_
konrtrilktionerna aa trii, Boforsfoto.
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Fdr ilirnebehandling aa heiargodsi slrtta seriet till bil- och
1945-1946 kontinuerligaugltar' notorindaslrienanskaffades
(It4H 241 Iich 1918 n)'a't'drnkntligalokaler
Verktygshtirdningen
och ugnar, BoforsfotoTillman.

1tr

vid Carls Aby tillkom, barackerna vicl Hignan u1'rpfcirdes
och eti antal bostadsrritterfcirvdrradcs.
ca )2,2 nilj kr', gdlldc
Den stdrstainvesteringsposten,
nva,ittdustribyRPett.Hal\a d.nrra surntna sltrkrde elll d'
hirs och fubtikiByggnuder, sou inom kortast mdiliga tid
rvrnd miste oppiStut inorn Nobelkruts fabriksomride
efter eldsvidan bch k;rtastrofcn i decernber1940' Denna
oerhdrt beklagliga hdndelse, som sent skall glommas' l"rade
dock det god"a med sig, att hela det titt bebyggda gamla
fabriksorn-ridet kunde saneras och nybyggas Pe ett satt,
s o m i n n e b a r s l v d l r a t i o n r l l a r cp l a n e r i n gs o r n s t d r r es i i k c r het. Den ntasAittellautrtsttt)ttgett. som tillftirdes Nobeikrut under dessair, kostadc 1,0! n-rilj kr'
Tidaholmsverkens utbyggnad, fr&n en liten l.raivt
hantverksmdssig verkstad tiil en modern amtnunitions
fabrik och n-r&anisk verkstad, :igde ocks& rum under
denna period och kostade 2,7 mtli. kr. Bland nyby.eJgna
derna irar kan n;imnas Kontoret, Apteringsavdelnir.rger.r
och Ammunitionsverkstaden.Pi rnaskinell utrustning inr esterade2
s,08 mili. kr.
Boforsvertens Verkstider och Metailurgiska avdeiningar niira nog fiirdubblades unde r denna tid, om
Sva-rtismedjat-t oih Boisverkstdderna medrriknas' tr4en
ocksi ett stort antal sociala institutioner, bl. a' Poliklinik'
Ungdomsgird och Semesteranldggningar tillkomn-ro' De
lldie t'erkitadernaombyggdcs fcjr ett s;ikrareInotsfi brrrrd
och eventuellt bombaniall. Fcjr metailurgisk forskning
bvsedes det nva Stillaboratoriet och lirlingsutbildningen
flJ.] i a.n nya Ldrlingsverkstadcn (trumcra kallad Industriskolan) invid orebrollrigen, fcirnrimliga lokaler' Dc
stcirstanybyggnaderna voro pi Verkstadssidan ny -P-ansarplntverkitadl-nya rnontage- oih I'erkstadshallar till Kanon
'lr)reoch elter kriget' Nyn nontettngrKanonterksliidetnatiixte
Haabitser
modern)serades'
nashinparken
och
hallar uppli)rdes
oc/t
i nlaVK 54' - Sloraseriet10"ortttonterade'r
,ooorrror'1936
n/1939
haabitser
cnt
15
i
52-53.
1937
VK
redan
tillruAades
Kanant'etkstadeur
fdr sttenskaarnln leteransklara19'11.
saarr)(fabrikanten:fianttt'tltts pfi lotot) f dniittader nitt
stdr'.rra
tnder brinnandeArig. BoforsfotoTillman'
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verkstaden,ny Pleherkstad samt en stor tillbyggnad tili
Fdltverkstaden.
De MetallurgiskaavdelningarnJtillf<;rdes
bl. a. ny Modellverkstad,ny Grovbearbeiningsverkstad,
Storhejarsmedf
an i Bofors och frirridshallar till Stilverket.
Den stcirstaposten,ca,5,6 mllj. kr., faller pi Boisverkstriderna,som sprdngdesoch byggdes under de sista
krigs8.ren och voro i full produktion ;'ust sorn kriget
slutade.Den sammanlagdanybyggnadsinvesteringen
f,it
Boforsverkensdel var ca,23,3mili. kr.
Av de 19,5 milj. kr., som nyinkciptamaskiner,ugnar,
verktyg och annan utrustning till Boforsverkenkostade,
fcillo 7 gilj kr. pn Verkst?idernas
del, 10,5 milj. kr. pi
de Metallurgiska avdelningarna(varav ca z milj. kr. plt
Svartismedjan)och resten,ca 2 milj. kr., pi ovriga.ivdelningar.
Efterkrigstidens 1.0 FLr,I945-I95j,
ha betrdffande
investeringarnai fcirsta hand kdnnetecknatsav de stora
nya metallurgiskaverken vid Kilsta. Men ei.vende andra
avdelningarnaha erhillit mycketstorabelopp frjr rationalisering-awtillverkningen,moderniseringav maskinparken
o. s. v- Pi grund av beloppensstorlek,sammanlagt1z>,Oa
milj. kr., redovisasde hdr nedan ir f<jr ir i den min de
pifdrts anllggningstillgingarnaskonto.
tu
,'
,,
,,
,,

1946
1947
7948
L949
1950

Milj. kronor
. 5,069
. 10,640
. 10,979
. 28,072
. 29,O54

Milj. kronor

Ar 195r .
1c)5?

,, 1953 . .
,, 1954 . .
loss

..
..
..
..
..

35,223
32,979
29,963
19,348
23,834

Till dennasumma,22i,OBmilj. kr., kan ldggasL6,726
milj. kt. i kostnaderpi. Innu ej fiirdigstlillda ailaggntngar
samt de bostadshus,som fcir IL,35 milj. tr. uppfOrti i
StiftelsenBoforsgirdars regi. Man kommer di- upp till
?:) @.!j!9)l?.
ar !!?,1tglia..'

Bofrsuerkstiiderna sprlngdes in i solid.aste granit och stod
lArdiga
och i 'full produktion 1945. Entrbn mor Filipstadsuiigen. - Ha_
ludtunneln med ingLngar rill Arkiu- och Verkstadstunnlar liing.r
hbger sida. - Flerspindligd alrtomatrraraar i linga rader i VA 20.
- "Genonbrottet" pid tilnnlarnds utaidgning 1951
firades nted
kafferep i Berget. Boforsfoto.
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Kilstat'er6en adxer upp ur leran:
schaktningsarbetetfbr aalsaerAsbyg'
get d.en 21 augasti 1946. - fi hnr
.r3g byggnadsplatsen ltt 4 frr senare
Smedians exte'
lonzrnaren 1950. ri6r iir ett uackert prott pfr :ahlig och
Bofots'
nzod.ern indush'iarAitektar.
foto.
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Pri ntotstdendesid'a: Tre Kilstabilder"
Stora rolerand'e tthttttugtten i G6lValsning i Gbtulsual.n,erket. 'terkel. -

TaPPning aa 12-trttts
hi)gf rekuensagnen i Stfiluerket.
C. E. Rosenberg foto.
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En stor dag i Kil:tas historia. Den 29 septenber 1949 aalsades
det 'fi)rsta gi)tet i Gdtt,alsaerket. Hiindelsen duer'uars a! etl sror,
antal nzer eller n.indre MkAilnxisa och intresserade. Boforsfoto
Tillman.

en totaikostnadav efterkrigsirensinvesteringarpL 213,75
milj. kr. Hdr nedan har sistndmndasummafordelatsunder olika rubriker.
Mili. kronor

r,o53
Tomtmark (inkl. Kilstaomridet)
L7,795
Bostdder
tr9,lr7
Kilstaverken
9,4r3
Metallurgiskaavd. i Bofors
12,5r7
Verkstadsavd
4,730
Byggnadsavd
. m. fl. hjZilpavd.
2,586
Transportavd.,bilar
2,849
Kontrollavd., Skjutfnlt
3,67r
Elektriskaavd. ..
Elektriska anldggningar som skola civertagasav
2,731
av Karlskogastad . .
9,125
Verktyg, kontorsmiibleroch andra inventarier..
44,o18
Nobelkrut
Tidaholmsverken(anliiggn. som dges av AB
3,5rr
Bofors)
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S u m m a2 1 3 , 1 5 6
Bilderna prt nrotst\ende sida iir lrin Kilsta:
heiartmedjan. - Valsning i finulsoerket. C. E. Rosenberg foto.

Salemtiitmugnen i
EleAtronukmasAin.

t

En serie bilder aisande en del aa bolagets ny bostadshu. Fi)r
pensioniirerna appfi)rd.e: tui hus pfr. Carls-Aby 1939 och 1943 och
Tjdnstemannaradhusen tid. KneAtdsadgen
ett 1947-1948'
bleo fdtdiga 1947-1948. - pstr 576va ungharlshotellet "Hulte'
Sdrshih med
bo", med, 130 enkelrum, byggdes 1949-1950. nyssndmnda
tanAe pfr Kilstaarbetarna byggdes "Malmgfrrdarnd'
,ir. Boforsfoto Tillman.
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den netallutgiska fonaningens hi)gbotg aid Bolors -

Tomtmarkensstcirstaposterd.rodet nva industriomr&det
vid Drottningvid Kilsta, byggnadstomierfdr bostadshus
vdgen, ungkadshotell i Bohult, mark fcir skjutfiiltets
arrondering,diversegrustag i Gellerisen, Torpskog och
Trehiirningen m. fl. samt breddning och omldggningav
gator och tillfartsvdgar.
Bottiiderna blevo ett stort och omfattande kapitel i
investeringar,di det visadesig, att bolaefterkrigs&rens
get, fdr att kunna anstilla och sedanbehnilaarbetskraft,i
egenregi - eller genom StiftelsenBoforsgirdar- mlste
uppfiira familjebost?ider,hotell och baracker fcir ogift
eller genom anslag
arbetskraft,en ny pensiondrsbostad,
Fdrsiifining:- och serui ceorgani sati onen atbl,ggdes ned hiitd'uerh'
stiider liaen utomlands. Hiir en bild lrin Bofors-Italianas hhrd'
uerkstad i lvlilano. Eoto 1954.

togr i brttk 1943' Boforsfoto Tillman'

och lin stimuleratill byggandeav egle hem eller inkdp
av bostadsrdtter.Bolagetsbostadsbestindhar, inklusive
rum fijr ogift personal,mer iin fcjrdubblatsunder 10-irsperioden.De stcirstanybyggnadernadro bl. a. radhusen
"Malm giLrdarna"och "Blomsterm&la"
vid Knekt&svdgen,
vid Drottningvdgen,"Vinkelboda" och kv. Kyrkoherden
samt ungkarlshopi Carts-Aby, 10 radhus i Skogs&sen
iellen Hultebo och Malmhagen.Det storabostadsomridet
i kvarteretDovhjorten samt betydandesubventionertill
p& Skranta,Karlberg m. fl.
olika bostadsrdttsfcireningar
stadsdelarmi heller icke fcirgl6mmas.
Kililaoerkens planering och tillv[xt har redan utf<idigt
behandlatsi B-pilen, varfcir hir endast nigra korta data
limnas. Sommiren 1946 plborjades byggnadsarbetet,
1949 kom Valsverket i produktion, St&lverketblev fZirdigt
1951 och slutligen SmedjanI9)3. Yd:rmebehandlingsavdelning fdr hejargodsoch den s. k. Precisionssmedjan
Ltt Kilstaverken betrdffande
byggdes 3'r 1953-19t6.
ugnar fdr vdrmning av gcit och smidesdmnen,valsverk,
och annan utrustning stir p& hiijden av
smidesaggregat
byggdes1947en nt tappningshdll,ME 21.BoforsVid Stfrluerhet
foto Falk.

N obelAt'ursForskningslaboratorian bTggdes 1943 och at'tidgades ( hbgra llyeln

vad modern teknik kan frambringa, dr alltfcir vdl kint,
f<ir att hlr ytterligare podngteras.Av de totala kostnaderna,119 milj. ki., falb ca 44 milj. kr. p& industribyggnaderoch ca 6o m;lj. kr. p& maskinellutrustning,medan
nu pigiende arbetenkosta ca 13 milj. kr.
Metallurgiska aadelningarna i Bofors ha ocksi upprustats. Silinda fick St&lvirket en ny stor tappningshall
1947, ugnspa-rkeni Hirdverket m. fl. avdelningar har
moderniierits. Flera av de lokaler i Bofors, som successivt blivit lediga efter civerflyttningentill Kilsta, ha
<ivertagitsav Virkstiderna. Den Pulvermetallurgiskaavdelnirfen biirjade sin verksamhet 1948 och samma &r
i produktion.
kom Vlrktygshdrdningsavdelningen
Verkstiidernassttirsta investetingar,ca 27,5 milj. kr.
eller 2-4 milj. kr. per ir, falla inom maskinanskaffningen.Efter krigs&renshirda ktirning var en stor del av
maskinparkennedsliten och miste f<irnyasoch ersdttasav
snabbareoch bdttre maskiner.De nya kanonmodernlare,
konstruktionerna fordrade ocksi precisionstillverkning
srod'ldrdig 1949'Den
Bofors Tui)ttinrinningaid Orebrc,uhgen
bostadsont'

har s2 stor kapaciret, att den kan betihna :anttliga
riden. Bof orsfoto Tillman.
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p3 fotot) fyra dr senare,1947. Bofotsfoto Tillman'

med toleranseroch ytfinish, som Bofors hittills ej kunnat
prestera,t. ex. betriffande kugghjul till vdxlar och moiorer samt detaljer i automatmekanismer.Montering, kcirning och kontroll av de nya automatkanonernafordrade
ockii ny apparaturoch nya lokaler. En ny specialavdelning
fdr kugghjutstillverkningoch en avdelning fiir slipning
har silunda organiseratsoch verktygsverkstadenbetydligt
utvidgats. Nyi verkstadstunnlari Boisberget biirjade
spr[ngas1!51.
Plastaudelningen i Tidabolm, Bonoplastfabriken, har ilraecklat.f
kraltigt *nder de senastefrren och Bonoplast aa oliAa kuilteter
Iinner alltjiimt nya anuiindningsortzrfrden.Modell aa Bonoplast
till en aa de nya fabrik:byggnaderna aid Nobelhrut' F 32. Eolo
C. E. Rosenberg.
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Liirlingsuerkstaden (till hdger) upp-
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fi;rdes 1912 ocb Ungdomsgirden
(till uiinster) stod frirdig efi Ar renare. Bofotsfolo
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Nobelkruts investeringar- 44 milj. kr. - framgir
av en speciellredogdrelse,som fciljer hlr nedan.
Tidabolmsuerhensmaskiilrark har ocksi mist fdrnyas
vilket kosLt ca 3,1 av de 3,5 mllj.Lr.,
och moderniseras,
Den alltj?imtvdxandeBonoplastfabrisom hdr investerats.
ken har utrustatsmed vdrmeugnar,formpressaroch andra
maskiner fcir gjutning, formning och bearbetning av
plast. Plastmanufaktureringenhar tagit flera av de dldre
fabrikshusen i ansprik och nybyggnad plglr, fdr att genomf6ra det stora plastprogrammet.

Utvecklingsarbetet.
Vid medaljutdelningenpi Bofors Sarnlingshus1952
talade<iveringenjcir
SvenGerdin om utvecklingsarbetet
pi
Konstruktionskontoretunder den sistfcirflutna 25-Lrsperioden.Friredragetfinns tryckt i B-pilen nr 3 sammair
och mycket, utcivervad som dir sagts,finns ej att tillldgga nu.
pi de nya 40 och 57 mm automatKonstruktionsarbetet
kanonernamed fj?irrstyrningi<ir arm6- och marinbruk
samt pi helautomatiskatornpjdserav griivre kaliber, 12
och 15 cm, bcirjaderedanunder krigstren och fullftiljdes
under de fdrsta efterkrigs&ren.Dessakonstruktioneriro
nu flrdiga och ha, liksom den gamla 4o:an pFLsin tid,
tillvunnit sig stort intressei minga ldnder. Bofors senaste
luftvdrns- och tornkonstruktionerfinns s&lunda oi de
nya svenskajagarna,vilka ocksi utrustatsmed antiubitsraketkastareav vir konstruktion.
Aven ammunitionenhar bercirtsav utvecklingen.Den
miste utformas pi nytt sitt fcir att kunna skjutas i automateld med hcigreutgingshastigheter.
Det andra vdrldskriget visadeocks&raket- och robotvapnensstoraanvlndbarhet och utvecklingenhar just pi detta omride gitt
Tidaholmsuerhens'fabriksbyggnader1941 ldgo kala och utspridda
dter omrddet. 15 ir senare iir santna omrfrdet ett idtllisht
parh o mrfrde. Boforsfoto.
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med stora steg. S2irskilt pE raketsidan har Bofors framg&ngsrikt deltagit i utvecklingsarbetet och skapat egna
konitruktioner. Minga militlra sakkunniga anse, att kanonerna spelat ut sin roll och att raketer och robofvapen
skall bli lramtidens melodi. Aven om en viss sanning
ligger i denna teori, torde vissaav Bofors konstruktioner
ha framtiden fcir sig.
Fiirs[lj ningsorganisationen.
fdr
Bofors stora fdrsiljnings- och serviceorganisation
st&l inom och utom Sverige har vdsentligen byggts upp
starunder den berdrdatidsperioden.Stockholmskontoret
tade dock rcdan L934, medan tivriga fdrsdljningskontor
och hdrdverkstddertillkommit senare.Gdteborgskontoret
b6rjade 1941, Malm6 1943, Eskilsfunaoch Otebto 1945.
skcitssedan1938 av AB N. O.
Norrlandsrepresentationen
Rtinne i Sundsvall.Bofors civila fdrsiiljningsorganisation
stir ocksi som pionjdr betrdffande hlrdverkstlder, ddr
industrier, smifdretagare och hantverkarekunna f& verktyg och produkter m. m. virmebehandlade och dven erhilla sakkunnigarid betrdffandest&lkvaliteteroch andra
liknande ffitgor. Denna organisation, som nu tagits efter
av flera andrr svenskajirnverk, byggdesupp 1943-1947
med moderna och vdlutrustade hlrdverkstdder i Stockholm, Gijteborg, Malmti, Vdrnamo, Eskilstuna och Mora.
Redan fdre vdrldskrigethade Bofors biirjat l?iggaupp
fdr stil och civila produkter
en fiirsdljningsorganisation
eller agenteri utlandet. Efter kriget
med representanter
De nya kanonkonsnuhrionerna anuiinder kugghiul da stor
exaktbet och tilluerkningen kriiaer ocAsfrstiirsta precision: VK 2p,
den nya kugghjul:aerLstaden, dr utrastdd ned Attggfriisar au
- Infdr den kraltigt dkade produk'
fi)rni)mligasre konstakrion.
tionen aa beiarsmide i Kilsta och Araaet pfr Aotta leoeranstider,
har VerArygsaerkstadens audelning fdr heiard'ynstillaerhning
iltaidgats och fi)rsetts med nya mashiner. Foto C. E. Rosenberg.
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&terkndtskontakternamed dessarepresentanter,men i
flera ldnder har det ansetis vara liimpligast med egna
f<irsiiljningsbolagmed hdrdverkstdderoch stillager. Dylika bolag finns nu bl. a. i Finland, Belgien,Holland och
Italien. Det holliindska bolaget har hirdverkstdder i Amsterdam, Rotterdam och Hengelo. Vir danska representant, A/S Jernkontoret, har egen hdrdverkstad i K6penhamn med vilken Bofors arbetar. I England startades
1953 ett eget kontor, Bofors (Gt. Britain) Co. Ltd. och
- flera med vdlfdrsedda st&llaBofors reDresentanter
ger
finns i ett stort antal linder i olika virldsdelar.
E, Arneman ocb E. Ldnnberg
*

NOBELKRUT
Verksamhetenvid Nobelkrut iren 1930-1935 Pfiglades av stark efterfrigan pL s&vil militdra som civila
produkter. Tillverkningen av militdra produkter omfattade
blika slags krut samt sprdngdmnenatrotyl, tetryl och
pentyl, aptering och patronering av olika typer av ammunition samt framstdllning av knallkvicksilver,tdnd-, lysoch sp&rljussatser.Tillverkningen av civila produkter
omfattade lacknitrocellulosa,dynamit, pentylstubin, eter,
kollodium och kloramin.
Di direkttjr Sverre Sohlman tilltredde sin befattning
sorr chef fdr Nobelkrut 1935, inriktade han sig pi att
htija produktionskapacitetenoch att utvidga civiltillverkningen. Betriffande uffidgningen av civiltillverkning
frirordade han en utdkning av produktionen i friga om
dittills tillverkade artiklar, samt fdreslog att man p&
programmet skulle upptaga tillverkning av sackarin och
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N obelkrul s enorl/td ltlrec kli trg ander
d.e gingna ireu Jrant.grir au de.rs,t
bilder. Over.;t en blicA 6uer labrih.ronrfidet ornkring J9,r0. Foto PonF-at'delninget.r
tus Andersson. nodertt.rte ldbriker 1956,f r.tt. F 39,
F 32, F 26 och F 29. Boforsfoto
Falk. - Interi6r lr,)n Aceryl.ralicl/'
. r y r a l a b r i k e n( F 2 6 C ) . F o t o C . E .
Rosenberg.
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Kr ttl- ot b .rprii n glin n e.rfor t kn i nget
htr i ltrbordloriet Z 20 t',itt ett lbtt i i u l ) g t c ei l l t / / t n . B o f o r s f o t o ' I ' i l l lIllt.
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RA-audelningens llesta byggnader appfi)rdes under de l6tsta krig.r'
Ammanitionsatdelningen uid' Nobel'
tiren. Boforsfoto Falk. krat har under de senastertren ldtt en helt ny nzaskinell iltrilrtning.
Foto C. E. Rosenberg.

vilkas utgingsrivaror ligo i linje med
acetylsalicylsyra,
Nobelkruts civriga tillverkning. De framfcirda fiirslagen
godkdndesav styrelsen,men de fdreslagnanya civiltillverkningarnakommo ej till stind under de nirmasteiren,
di uppliddningen inftir den kommandekonflikten helt
tog friretagetsresurser i ansprik. De militdra best2illningarna gingo snabbt uppit och under 3O-taletssenare
hiilit notelades fcir varii ir stdndigt stigande tillverkningskvantiteterav krut, sprlngdmnenoch ammunition.
unleggningftir tillverkning
dnder ir 1938 togs .n
"y
av trotyl i bruk, vilket irkadetrotylkapacitetenmed 80 /a.
Denna fabrik forladespi avsevdrtavstind norrut fr&n de
varigenombetydligt tikad siildre fabriksavdelningarna,
kerhet vanns.
En ny trotylfabtik, byggd enligt en av ingenjdr Norell
ututarbetadkontinuerlig metod, som innebar n-rinskade
rymmen, arbetskraftoch driftshj?ilpmedel,projekterades
och byggdes1942.
Sedanden nya trotylfabrikentagits i bruk 1938 var det
liimpligt att i dess nlrhet uppfcira ett nytt trotylgjuteri
sedanaptering av ammunitiontagit sttirreomfattning och
i september1939 besl<itsatt ett s&dantgjuteri skulle uppfciris norr om trotylavdelningenoch i dess nirhet en
Denna ftirflyttning var
m&lnings-och apteringsverkstad.
tillika ett led i en plan, som omfattadeen saneringav de
dldre fabriksavdelningarna,ddr byggnaderoch tillverkningar sammanfdrtstill ett sidant antal att det var svirt
att istadkomma en flytande och stdrningsfri tillverkningsging.
pbi tillverkning av nitroglycerinhade sedanlinge den
satsvisametodenanvdnts.I bcitian av 30-talethade en av
iisterrikarenSchmid uppfunnen metod fcir kontinuerlig
tillverkning av nitroglycerinbtirjat fi industriell anvdndning och i Gyttorp hade man sedanflera ir framg&ngsrikt
tillverkat nitroglyterin p& detia vis. I december1937 besliits, att en dylik anliggnhg skulle uppfdras. De f<jljande
iren genomfdrdesdven en moderniseringav dynamitavdelningen omfattandebl. a. uppfdrande av ny dynamitknidanl?iggning.
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Nitroceilulosa- och nitroglycerinkruttillverkningarna
vid slutet av 30-taletgenom anskaffning
modetniserades
av diversenya maskineroch apparater.
Pi den civila sidan hadeframsteggjorts med lacknitrocellulosa, ddr en god exportmarknadupparbetatsmot
slutet av 3O-talet. Samtidigt fortsattes fcjrsiiken fcir att
ersdtta bomull som rivara med trdcellulosa.Fcirsiiken
voro framgingsrika och vid krigsutbrottethade man nitt
si lingt att bomullen kunde i stor utstrdckningersdttas
med trdcellulosa.Kloramintillverkningen, soln bedrivits
i en provisoriskanldggning,skcit fart och stora statliga
ntidvlndiggjorde en helt annan
beredskapsbestdllningar
I september1938 besltjtsatt uppfciraen
fabrikskapacitet.
ny kloraminfabrik.
Med virldskrigets utbrott striimmade stora order in
frnn svenskastaten, samtidigt som utlandshandelnbeskars.Det gZiltdeatt snabbt effektuera de viildiga statsbestdllningarna och ett forcerat arbete pi att utbygga anldggningarna vidtog och under 1940 uppfdrdes i rask
takt ett stort antal fabriksbyggnader.Verksamhetenblev
samtidigt starkt forcerad och vid flertalet anldggningat
bedrevsarbeteti 3-skift. En viss brist pi r|varcr b<irjade
mlrkas och.planer fiir att tillverka tidigare importerade
varor uPPgJofdes.
Denna intensiva verksamhetavbrdts pldtsligt genom
den 17
brand- och explosionsolyckan
den katastrofartade
december 1940, vanid den gamla ammunitionsavdelningen, nitrocellulosa-,nitroglycerin-och delvis nitroglyfdrh2irjades.Omkring i00 byggcerinkrutavdelningarna
nader totalfrirstdrdes och ett lika stort antal skadades
inom ett omride av ca L5 hektar.Ateruppbyggnadsarbetet,
miste forceras,underlittades av
som av beredskapsskdl
att planer fcir utspridningav tillverkningenredantidigare
uppgjorts. Pe 100 dagar uppfilrdes 100 nya byggnader
av helt ny och sdkrare konstruktion och av btandsdkert
material.Redanmot slutetav sommarenl94I var fabriksdriften i sin helhet iging. Fcir att i nigon m&n iterhdmta
det fdrloradeforceradestillverkningenoch arbetei 3-skift
och ammunitionsavdelinfdrdes vid krut-, sprdngdmnesningatna.
Mot slutet av Lr 1942 nedgick verksamhetenavsevdrt,
dels pi grund av minskadordertillging, men dels ock till
ftiljd av svirighet att skaffa vissa rivaror. Rivarubristen

medfcirde, att tillverkning av viktiga rtvaror fdr kruttillverkningen upptogs eller blev ftjremil fdr fcirsciki mindre
skala.Den dkadeanvdndningenav pentyl fcir s. k. sprdngdeg medfdrde starkt stegrat behov av pentaerytrit och
beslutfattadesom byggandetav en fabrik i slutetav 1941.
Avspdrrningen medfdrde, att den inhemska kemiska
industrin miste taga upp tillverkning av viktiga fdrn6denheter,i fdrsta hand likemedel. Silunda besl6ts,att
Nobelkrut skulle tillverka acetylsalicylsyraoch ddrvid
utgi frin bensol,vilket medfiirde tillverkning av fenol
och ddrur salicylsyra. Genom slrskilt avtal med Staten
erhijlls bidrag fdr uppfcirandet av vissa av dessaanldggningar. Denna mycket kraftiga expansion pi det organisk-kemiskaomridet medfdrde stora krav Di resurser
f<ir utfdrande av experiment i laboratorie- oih halvstor
voro smi,
skala. Utrymmena fiir laboratorieverksamheten
otidsenliga och sptidda pi minga stillen. I juli 1942
besl6ts, att ett nytt forsknings- och driftskontrollaboratorium skulle uppftiras. Ett par &r senarebyggdes det nya
laboratoriet till med fdreldsningssaloch bibliotek och de
halvstora anld.ggningarnautvidgades och kompletterades.
Efter hand som exportenkom iging och svenskastatens
behov av krut, sprdngimnen och ammunition av ^nnan
och modernare typ uppkom, kunde utveckling och utvidgning pE de milit?ira avdelningarna iter taga fart.
F6'r att miijliggiira tillverkning av raketktut besl<jts
7946 att anskaffa raketkrutpress med tillhdrande ultraI j udprovningsanliggningpi nitroglycerinkrutavdelningen.
Behovet av raketkrut 6kade hastigt och 1950 pibiirjades
en utvidgning av raketkrutanldggningen,som fullbordades
med en andra etapp I ir senare,dven omfattandeen avdelning fdr f2irdigbearbetningav raketkrut.
Redan kort tid efter krigsslutet uppkommo planer pi
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Bilderna 3 morstfrende sida uisar nfrgra klipp ar Bakladdarens
frrgLngar 1936-1955. 1936, Den nye d.irigenten fdr BoforsorAetrern lyfter tadtpinnen. 1939, Bilarna drogs in, cyAlarna
Aonz till heders igen. Pd ilg till jahtmarkerna illlsammans ned
Oskar Lrxdberg. - 1941. Kungajahl med podnger. - 1942. Hela
Bofors gicA i Aaninauelnstecken. - 1945. Kiosh,rdrelsentog falr.
Stordna-Andersson ocb eAonomiditehtdren bitriider. - 1946. Iubileunsdret. Bru€spatrox gi)r be:i)h i Smedjan oclt ser pd snzederna
V/ablsteen och lY/ablberg. 1952. Ollmpiafrret. Dragkamp
mellan FS (Aruid:son) och KM (Lindinl
om Bof orssthlet. 1947. Nohab iubilerar. Man'fred Kjellander iir loAeldarc. 1955.
Finalen gir. Kaptenen fbr Boforslaget liimnar planen ocb aabyaren iir redo. Teckninqar Eric Olsson.

att &terupptagatillverkning av hexogen, ett sprdngdmne
som under 2:a vdrldskrigetfitt stor anvindning pi grund
av sirskilda egenskaper.1946 beslcjts,att en hexogenfabrik skulle byggas,men fortsatta experiment visade, att
det vore lZimpligareatt anvinda en nyare metod varom
kinnedom vunnits. L948 hzde exoerimentenfiirts si linet
att anldggningenkunde projekteiasoch i mars 1949 b;sl<itsatt en fabrik f<jr tillverkning av hexogenoch hexotol
skulle uppftiras.Den nya metodenkrdvde bl. a. tillgAng
pi dttiksyreanhydrid och i projektet ingick dven en anl?iggning h?irfiir. Efter en explosion i hexotolfabriken,
september1954, utarbetadesen ny metod f6'r hexotoltillverkningenoch i sambanddlrmed uppfiirdes l9t5 efl ny
anl?iggningftir torkning av hexotol.
Den iikade aktiviteten oi ammunitionsomridet medfdrde i bdrjan av 5O-taletbeiydandeutvidgningarav anld.ggningarna.RA-avdelningenkompletteradessilunda 1951
-L952 med en anld.ggningfcir zonrdr. Den pyrotekniska
avdelningentillfdrdes 195l-1953 strirre utrymmen fdr
att tillgodose den stdrre Ltglngen av sirskilt brand- och
Knapplors Sltss AB 100-frrsiubileum 1954
firades, som sig biir, nted krhltor ur eget tatten, Fr. t. mot kameran slneJ borgmiistare
Ericson,. disponent lYijhander,
ambassaddr
Sohlman orb fotogral Pontus Andersson. Ryggtailorna tillbdra bergsrnan Karl Karlsson i
Lonntorp, direkttir Nordqtist ocb ingenjdr Erland. Persson, 6. Berg. Boforsfoto Tillman.
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liigaren och lrilaltstnannen Etert lYijkander
aisar sarnma goda humdr i shog och mark, bur
ttlidret dn iir. T. h. med jdgmiistare Carl Danielson och dretAarlarna H. Linderberg ocb
E. Land.in ar klubben "Bogbalten". T. t. ned.
gen er al maj or Annan n m. I l. Bof or sf oto Tillman.
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gasldsasatser.Automatiska sprlngdmnespressaranskaffades 1951 och 1954 och fcir pressningav lyssatserhar en
fd,rsettsmed fjlrrmandvrering 19)5. Fdr
pressanldggning
att mcijligg<ira cikad fyllning av granater med sprdngdmnen ombyggdes19)3 och t954 en apteringslokalfcir
varvid tillverkningsgingen i stor
sprdngdmnesgjutning,
utstrdckningfick formen av ldpande band. Fcir kontroll
av gritet installeradesriintgenanliggning.Apteringen av
'dkade
raketer tillf6rdes 1952
utrymmen.
Den snabbautvecklingenpi de milit?iraavdelningarna
i slutetav 40- och bdrlan av 5O-taletkrdvde 6kadeinsatser
pi forskningssidanoch en betydandeutvidgning av den
militdra forskningenlgde rum i b<irjanav 5O-talet.1951
besliits att uppfdra ett springdmneslaboratorium, som
utformades s& att experimentenskulle fdrsiggi i kraftigt
byggda rum med utblisningsvlgg och siikert skyddad
mancivrering. 19)4 p3,b:6rjades
uppfcirandet av ett skjutoch brinnlaboratorium fiir avanceradeballistiska fcirsiik.
Den civila tillverkningen utveckladeskraftigt mot
slutet av 4O-talet och i fd'rgrunden kom ddrvid speciellt
nitrerings-och oxidationsprocesser,
och ir 1947 besl6,ts,
att uppfcira en sdrskild anl?iggninghdrfdr. Oxidation av
en viktig mellanprop-nitrotoluol till p-nitrobensoesyra,
dukt i firgdmnes- och hkemedsindustrierna, utfd'rdes
enligt en vid Nobelkrut utarbetadny metod ursprungligen
i syntesfabriken.Den iikade efterfrigan ledde till beslut
1950 om uppfcirandetav en sdrskildanl?iggning.Denna
anliiggning har sedermerakunnat anvdndasfcir tillverkning av andra oxidationsprodukter,sisom nikotin- och
isonikotinsyra.
I det fd'regiende har en summariskriversikt llmnats av
utvecklingenp& de olika tillverkningsavdelningarna,
med
angivandeav tidpunkter frir stcirrenyanliggningar, ombyggnaderoch metoddndringar.Parallellt med dessastdrre
tilldragelser skulle kunna nimnas en mingfald itglrder
fijr rationaliseringoch moderniseringav befintlig anld'ggningar, av vilka minga varit av god teknisk klass,
medfiirande iikat skydd, ldttare arbete, blttre ekonomi
o. s. v.
Jiimsidesmed utvecklingenoch utvidgningen pl tillverkningsavdelningarnahar gitt en stark och genomgripande

modernisering och utvidgning av hj?ilpavdelningarna.
Behovet av hj?ilpdriftsmedeloch resurserfcir montering
och reparation av maskiner och apparaturhar cikatmycket
kraftigt. Angcentralernaha successivtmoderniseratsoch
fcirsettsmed utrustning fdr oljeeldning och framstdllning
av h<igtrycksinga,vilken krd.vtsf6r de kemiskafabrikerna.
Lokaluppvdrmningen har omlagts ffiln ltnga till varmvatten. Vattenfdrscirjningenhar utbyggts med stdrre
pumpkapacitet och med reningsanld.ggning.Reparationsverkstri.dernahar utvidgats och nybyggts samt kompletterats med instrumentavdelning.Transportmedlenha ftirnyats, vig- och spirn[tet utbyggts och samtliga fordon
utrustats med radiotelefon. Fcir tyngre transporter och
stcirremonteringsarbetenhar mobilkran anskaffats.Ett
stort antal personalhusha nyuppf<irts.Den 6kade tillverkningen har krdvt uppfrirandet av ett betydandeantal
magasin f6r lagring av r|varor, emballage och f?irdiga
Produkter'
N. carbonnier

NOHAB
Nohab kan i ir fira 20-&rsiubileumsisom medlem av
Boforskoncernen.Det var 1936 sor-nNohab inkdptes av
AB Bofors; samarbetethade dock startattidigare.-Redan
i bdrian av 1930-taletstikte Nohab kontakt med Bofors
fcir att f& arbeten till verkstdderna.Detta lyckadesocksi,
och de hciga krav p3. noggrannhet och uifdrande, som
Bofors st2illde,kunde Nohab tillfredsst?illa. Behovet av
skickliga och pilitliga underleverantijrer dkade hos Bofors, som tog allt mer av Nohabs kapaciteti anspr&k,och
frir att garanten tillriicklig kapacitet fcir den vdxande
orderstocken,ansig AB Bofors liimpligt att nyssnimnda
Lr forudrva Nohab.
Under Boforstiden har Nohab underg&tten stabil fortldpande expansiontill skillnad frin le tvdra omkastningarna i sysselsittningen,som ridde under l92}-talet.
Efter en downperiod efter det fcirstavirldskriget mottog
di Nohab den stora lokordern frin Ryssland. Stora utvidgningar miste giiras, och arbetarstyrkan<ikadesi ett
slag frin 1.200 man till 2.600. Efter n&grair sjiink ar-
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Nohabs expansir.tulrtntgiit at dessa
loton. Ursiht dter tuA.rladsonridet
nt.ot sdder 1936 (det undre fotot)
ocb 1956 (det 6ue fotot). I fonden
li:" 6 il! #

synet de nlbyggda die.rel- och tarbi n uerAst iiderna. Nohabf oto.
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betsstyrkantill den tidigare nivin, och det sdger sig
sjdlvt, att minga problem voro fdrknippade rned dessa
fdrindringar. Efter Bofors' tivertagandeav Nohab har
utvecklingsgingenvarit lugn och stabil. - Som medlem
av Boforskoncernenhar Nohab ocksi kunnat draga nytta
av alla de resurser,som de samladeBoforsforetagenkan
stZillatill fdrfogande.
kom
Nigra ir efter Nohabs intrdde i Boforskoncernen
kriget; de tidigare bestdllningarnapi lok, turbiner och
tog tidvis
dieselmotorerkrympte alit mer. Boforsarbetena
i ansprik. Arbetsndrmare)O /6 av maskinkapaciteten
tillgingen var god, och sysselsittningenkunde dven under dennasvira tid uppr?itthillaspi en hiig nivi. De hciga
fordringarna pi Boforsprodukternagivo tillverkningen
eo speciell, precisionsbetonadinriktning, soln senare
kommit den 6vriga tillverkningen tillgodo.
Vid krigets slut fdrutslgs den kommandeminskningen
av Boforsarbetena,
och Nohab sdkte sig egna arbetsuppgifter. I slutskedetav kriget kunde en serietillverkning
av maskinerf6r skoindustrintagasupp och detta hjiilpte
till att mildra iivergingsperiodensornstdllningsproblem.
Snart tog ocksi fdrsiljningarna av lok, turbiner och dieselmotorerfart.
Ett betydelsefulltskede inleddes Lr 1)48, d& Nohab,
som en kompletteringtill Nohabmotorernakripte tillverk-
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ningen av Polarmotorernafrln AB Atlas Diesel. En
speciellverkstadfcir denna tillverkning byggdesoch togs
som har en golvyta pi
i drift 1950. Dieselverkstaden,
10.500 m2, fyller alla fordringar pe en god och modern
verkstad.Frir montageoch provning av dieselmotorerna
Ovriga verkstadsbyggbyggdesett sdrskiltverkstadsskepp.
dr Automatnader,som tillkommit under 2O-irsperioden,
verkstad (194r-1944), Ritkontor 1946 och Turbinverkstad (sammanbyggnad
av Diesel- och Montageavdelningarna)19)6.
Fcir att hilla j?imna steg med utvecklingen, har
forskningen fitt en allt stdrre betydelseoch omfattning
Det nya, frirndmliga forskningslaboratoi verksamheten.
riet blev fiirdigt ISSL.Laboratorietdr delat pi tvi. avdelningar, en fcir dieselmotoreroch en fdr turbiner. Varje
avdelninsir fcjrseddmed all denutrustningsomerfordras
fcir forsk"ninginom nlmnda omriden.
Ploksidan triffades hr 1,950ett mycket intressant
avtal med Electro-MotiveDivision och General Motors
Corporation, USA, om tillverkning av dieselelektriska
lok. Tack vate detta kan Nohab utnyttja den av General
Motors tillverkade,vd.lkdndaoch beprcivademotorutrustningen.GeneralMotors dr vdrldensfrdmstatillverkareav
dieselelektriska
lokomotiv och har erfarenheterfrin mer
iin 16.000 tillverkade lok att bygga p8. Nohab konstrue-
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rade och var den fdrsta tillverkaren i Europa, som kunde
erbjuda ett diesellokf<ir linjetj[nst med amerikanskutrustning anpassad efter de europeiska iitnvd'ganas
iinskem&1.
loket levererades
Det f6,tstaNohab-GM dieselelektriska
frin Nohab i bcirjan av 1954 till de danskastatsjdrnvisarna D. S. B. Resultatenfrin de fdrsta tillverkadeloken
har varit lovande. Nya order pn Nohab-GM-lok har ocksi
erh&llitsfrtn D. S. B. och SJ. Intressetfrht andra jdrnvd:gardr dven mycket stort.
Under Boforstiden har Nohab tillverkat och levererat
en rad inglok och ellok. En betydandeorder p& sammanlagt )0 inglok frjr de holl?indskajZirnv?igarnaslutleverendes 1946 i regi av det av Nohab tillsammansmed ASJ
och AB Motala Verkstad bildade exportbolaget ftir inglok Swedish Locomotive \7orks AssociationAB. AngDet troligtvis sista
loksepokenffu v'dlidag ansespasserad.
i b6rjan pL 1953' Av elektroingloket till SJ levererades
tok ha f<;r SJ:srZikningi samarbetemed Asea tillverkats
Denna bebland annat 2 provlok fcir expresst&gstjinst.
stdllning placeridesefter ett lingvarigt utredningsarbete
1952. Loken dr av helt ny iyp och de hittills snabbastei
Sverigemed en max. hastighetav 1)0 km per timme. En
stor bestdllning p6,7 5 ellok av D-typ frnn SJ erhdlls 19) 3.
Nohab s,rarur 6dr f6r tillverkningen av ramvetken. P&
grund av loktillverkningensexpansionhar en utvidgning
blivit nddvdndig.Denna dndring,
iv montageverkstaden
som nu dr i sitt slutskede,kommer att vdsentligt6ka leveav lok.
ranskaoaciteten
Den allmdnna dkningen av elkonsumtionenhar medfdrt en forcerad utbyggnad av vattenkraftanliggningar
runt om i virlden. Stiindigtstdre och stijrre vattenfall ha
utbyggts. Detta har ocksi satt sin prdgel pi leveranserna
till Vattenfallsav Nohabturbiner.Harspr&ngsturbinerna
styrelsen,p& 152.000 6k vardera, bestdlldes1946 och
slutleveretides1952. Dessa ha nu distanseratsav de 3
anliggning Storjdtteturbinernatill Vattenfallsstyrelsens
norrfors. Bestlllningen fick Nohab 1953. Leveranserna
av dessa,virldens till effekten hittills starkasteFrancisturbiner med en effekt av max. 200.000hk vardera,skall
vara genomfcirdt9>9.
kraftverk, som nu
Kaolanturbinernatill Laseleforsens
ero under montage,utnyttja den hcigstafallhiijd, :z m,
f6r vilken denna turbintyp infcirts i virt land. P& senare
ir har Nohab dven fitt in del intressantaexportorder,
s&somturbinen till kraftverket i PanchetHill i Indien,
vilken ldr bli detta lands till dimensionensttirstaKaplanturbin. Turbinen till Maels kraftverk blir pn motsvarande
sltt den stdrstaFrancisturbineni Norge. De sistnimnda
turbinbest[llningarna dr nu i arbete vid Nohab.
Nohab, som torde vara ett av vdtldens dldstafdretag i
frlga om tillverkningen av vattenturbiner,har vdl kunnat
hivda sin stillning som en av de ledandefirmorna lven
pl utvecklingsarbeietinom turbinomridet. I detta sammanhangkan ndmnasdet pionjirarbetesom Nohab utftjrt
med Aseavid utvecklingenav elektrohydraui samarbete
liska regulatorer.Dessa ha nu allmdnt infdrts i sttirre
har genom det nya
svenskakraftverk. Forskningsarbetet
laboratorietgivits dkaderesurser.
Nohabarbetarna ha't'dtt sitt semerrerhentpd Ulodn utanf br Liungskile. - Nohabgfrrden lteter Nobab: rnoderna ungharlshotell. I Turbinlaboraloriet ttaderas strdmnings- ocb cattitationsprobletn
i mod.eller au bonoplast. Modellen aaser Stornor;forstubinerna.
- I Forshningsbyggnaden 't'ich Nohab ett fdrni.mligt instrumenl
16r d.ie:el- och turbinteknisk lorshning. Nohabfoto.
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Uttikten 6rer norra de/en ap Nohabs uerhstadsonzrid.e1936 nted
Verktygsat,deln)ngen och Vattetttarnet i londen. - Santnta utsikt
1942, sedtn Aatontalkatonrerkstadett appt'6il.r. Nohabfoto.

Under den aktuella 2O-irsperiodenhar verkstadens
maskinutrustningrnoderniseratsoch utcikats.Bland de
kan ndmnasden storagolvsvarven
nya verktygsmaskinerna
som togs i drift 1943, som medgerbearbetningav svarvstyckenupp till 14 m t diameter.Arborrverket med 230
mm spindeldiameter,ett av de stcirstai Sverige,inktiptes
1950, den kombinerade frds- och hyvelmaskinenmed
23 m llLngprisma, Sverigesstdrsta,kdptes i954. En 400
tons plitpress kunde tagasi dilft 79)4.
PeisonalhotelletNohabgirden biev fnrdigt 1952, Per"Gullriset" L9)1, medan det ftirsta av
sonalrestauranten
sjuviningshusenmed 77 ligenheter pi Hjortmosseomtedet helt nyligen blivit inflyttningsklart. Sammanlagthar
bolaget i egna och andrasfastigheterunder tidsperioden
Nohabarbetarnahar
fcirvrirvatca 2Oo familjel2igenheter.
pi Ulvcin utanfdr L_jungskilefitt cn utrndrkt vacker och
trlvsam semesteranlaggnlng.
Fcir utlandsfdrsiljningen har under hand ett ndt av
byggts upp fcir att tdcka de olika marknarepresentanter
som Bofors
deina.I minga fail kan ssmtnarepresentation,

AB lY/. Dan Bergrtan.r liittnetdllgjateri r)d Aanalen i Sbdertiilje sig
inte n jchet at ldr ttl)rlden 1936. JYedauerhens nybygge tid StocAholrn.ruhgenser, elter alla utbyggnader, desto pantpigare rl. Se fotot
sid.28.
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anlitar, utnyttjas.Exporten av framfcir allt dieselnotorer
och reservdelarletar sig fram till virldens alla hdrn.
Namnet p& ett 50'tal olika linder &terfinnasP& exPortav Polarmotorernafick Nosidan. Genom civertagandet
hab lven ansvaretf6r den licenstillverkning,som redan
tidigarepigitt vid en del firmor i England och Skottland.
Denna verksamhethar kunnat <ikas.Nohab har nu, utdver de tidigare licenserne,ldmnat tillverkningslicenstill
firmor i Spanien,Finland och Australienp& dessamotorer.
Per Odelberg
*

\wEDAVERKEN
fu 1936 drev civilingenjiir \7. Dan Bergmansitt ldttrnetallgjuteri vid Mdlarhamnen i Scidertiilje.Han hade
dFL26 arbetareoch silde cirka 8,5 ton elektrongjutgods
och 71 ton aluminiumgjutgods,till ett sammanlagtvlrde
av cirka kr. 500.000.Han hade startatgjuteriet redan
1920,men rcirelsenvar av mycketringa omfattning r-rnder

lY edat,erken s lt ar ld t'a.rad. tn ot St ock l: olm sui)gen. Boforsf oto Tillman.
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utgjorl92l-L926. Fabriksbyggnaden
depressionsiren
des av den gamla tdndsticksfabrikenoch tillverkningen
var under de fdrsta &ren endastenklare gjutgods s&sorn
grytor, stekpannor,etc. Mot slutet av 20-talei intrddde
snabbtutvidgades
Volvo som kund, varefterverksamheten
och blev vinstgivande.
Ar 1936 b<irjadede gamla lokalernabli f<ir tringa och
1937 inkdptesen del av det nuvarandeverkstadsomridet
Den fdrsta
pi Sodertiiljestadsdgorinvid Stockholmsvigen.
blygsammabyggnadenstod f?irdig hd'r 1938.

t

KARTA
tiven
W DanBergmansindustniomndde
Scldentalje

Ar 1939bcirjadeBofors, frjretrdttav disponentVijkander och direktcirtJ/ahlsteen,att underhandlaom fdrvdrv
av fciretagetfdr AktiebolagetBofors rdkning.Underhandlingarna gav till resultat, att firman ombildades till
AB \7. Dan Bergman,med ett aktiekapitalav kr. 250.000
ordfdranoch med disponentE. \Tijkander som styrelsens
trdffadesocksi, att ingenjdr\7. Dan
de. Overenskommelse
Bergman skulle kvarstannasom verkstillande direktiir.
Det iret voro 54 arbetareanstdllda.Elektrongjutgodsproduktionen var nu uppe i 50 ton och aluminiumproduktionen i 220 ton, med ett sammanlagtfcirs[ljningsvdrde
av cirka I,4 milj. kronor. Sedanfortsatteutvecklingeni
rask takt, beroendep& att firman fick storaleveransertill
frirsvaret,framfdr allt till Flygvapnet.Redan&r 1932 hade
\7. Dan Bergmanvarit fdrutseendeatt fcirvdrvalicenser
med ensamrlttfcir nya ldttmetallegeringarffin bide I. G.
Farben och High Duty Alloys Ltd. Samarbetemed dessa
tv& firmor vat av stdrsta betydelse,ndr det giillde att
uppfylla alla fordtingar, som stdlldespi gjutgods av h<ig
kvalitet.
Ar 1942 genomfcirdesbetydandeutvidgningar av gjuterier och verkstdderf<ir att sdkra framstdllningen av
halvfabrikattill den utcikadeflygmotortillverkningen,och
3,r 1943 stodo nybyggnaderfdrdiga fijr en sammanlagd
kostnad av iiver 2 mllj. kronor.
Ar 1943 drog sig \$[. Dan Bergman tillbaka fr&n
chefskapet,och den, som skriver detta, blev utsedd att
leda firman vidare. Utbyggnadenav foretagetfottsattes.
Av kartan framgfu, hur nya avdelningar tillkommit ir
ny mekaniskverkstad,
efter ir. S&lundabyggdessuccessivt
fdr pressningav stringer,riir och
stingpressanl2iggning
Karta iiter AB \Y. Dan Bergmans ind'ustriontrSde,Sddertiilie'
1. HaaudAontor (byggt 1938, 1942, 1956), 2. EleAtrongiuteri
(1940, 1942, 1949), 3. Alurniniumgjateri(1938, 1941, 1942),
4. Meh. uerkstad(1946, 19tt), 5. Sliperi (1954), 6. Anodoxiderinc (1946), 7. Central (1949), 8. Press-ocb Kokillgjuteri
(1948), 9. Varmfi)*dd (1951)t 10. Sfingpress(1948), 11.Kall(1950), 13. ld.rnfdffAd (052, 1954, 1955),12. Oljecisterner
(1956), 15. ParAanliiggning
aid
fdrrad (1941), 14. Sandt'i)rrfrd
d.ammar,16. Vaktstuga(1951), 17. Skyddsrant,18. SnicAaraerAstad (1939).
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profiler samt pressgjuteri. Sedermerauppfcirdes nya
Lyggnader fcir vdrme- och kompressorcentral,fcirr&dssamt sliperi.
byggnad
'Fcjr
nervarandepigir utbyggnad av kontoret f6r att
skaffa bittre lokaler fcir laboratorietsan-rtfrir att lstadkomma ett marketenteriftir arbetarna.
Genom de betydande investeringar, som ftiretagets
styrelseir efter flr beviljat, har bolagetsomsittning kunnat cikasvdsentligt.Produktionenir nu uppe i en sammanlagd vikt av 1.200-1.500 ton, med ett virde av
l8-2O milj. kronor per &r. Antalet anstdlldautgdr fdr
AktiekaPiniirvarande560, varav 130 minadsavlcinade.
talet cikades1946 ttll I rnilj. och 19tt till nuvarande
6 milj. kronor.
Bolagets utldndska f<irbindelserha ytterligare utvidgats och frjrstdrkts.Fciretagetskontakt med High Duty
Alloys Ltd., som tyvirr icke kunde uppritthillas under
r".tuit" vdrldskriget,iterupptogsomedelbarthosten1p45,
och samarbetetmed denni firma ir mycketintimt. Ett for
fciretagetmycket viktigt licenskontraktsl6ts 1949 med
den engelskafirman MagnesiumElektron Ltd' \Tedaverken fick hdrigenom ensamtillverkningsrdtti Sverigeav
nya och fcjrbdttrademagnesiumlegeringarinnehillande
cerium, zirkoniurn och thorium. Storre delen av magtletill Flygrnotor och SAAB utgtiras av
siumleveranserna
dylika legeringar.Bolaget fir ocksi genom sitt medlemskap i The Mignesium Associationi U' S. A. goda informationer om vad som rcir sig ddr pi magnesiumomridet.
Ehuru icke nigra samarbetskontraktiro gjorda, hnllas
ocksi goda fcirbindelsermed flera tyska verk'
Di ett bestdilningsgjuterialltid [r mycket konjunkturkdnsligt, har \Tedaverkensi sminingom bcirjat med en
del egna tillverkningar, fcir att ddrigenombdttre trygga
arbetstillgingen. Silunda har igingsatts fabrikation av
cn varningsfyrden s. k. Deberfyrenliksom en tillverkning av cirkulationspumpenMobila. Sirskilt den senare
Herren t)ll Mos.seryd dn.rktt en god och lycklig iltterdont, lltd

har blivit en slvll teknisk som ekonomiskframgnng' Di
fciretagethar konstruktcirer,gjuterier och modernaverkstdder,finnas alla ftirutsdttningarf<ir att gtira lijnsamma
egna produkter och icke endasthalvfabrikat.Ehuru plasten tilkommit som en konkurrent fcir vissalittmetallers
cikardock stdndigtproduktion och
anvdndningsomrAden,
konsumtion.Konsumtionenav ldttmetallper inv&nareoch
ir i virt land rcir sig om 4) kg men dr i U. S. A. uppe
i det dubbla. Hdr iterstir zinnumycket att gcirafcir oss i
Sverige.
Alla fiirutsdttningarfinnas fiir en fortsatt utveckling
verksamhet.Fciretagetfir icke sti stilla
av tJ7edaverkens
utan mnstehivda sin rangplatsson-rdet
avseende,
i nlgot
ledandelittmetallgjuteriet i landet. Si gott som allt ldttmetallgjutgods)som fcirbrukasav Flygmotor, tillverkas
nu vid \Tedaverken.Leveransetnadit utgdra 14 lb av
det faktureradevirdet. Bofors dr den nriststdrstakunden
och tar l) o/o, varefter kommer SAAB som god trea
med to /o.
stir det " At l9)9
I tidigare historik civer'ilTedaverken
trdffade Aktiebolaget Bofors, som till fullo insett ldttmetallernasstora betydelse,ett avtal n-redingen;'tirBergnran orl fiirvirv av hansrtirelse".Sedandesshar fdrbrukningen av ldttmetall okat oerhort. Att vi i virt land, spe'
ciellt ndr det gdller gjutlegeringar,kunnat vara med i
utvecklingenrir ju i frimsta rummet ingenjcir $/. Dan
Bergmansfcirtjdnst.
emellerG"noto att Bofors fcjrvdrvadefirman, skapades
tid fcjrutsittningarfcir en snabbutveckling.Vi vid \7edaverken iiro tacksammafrir de stora utbyggnader,som vi
fitt gciraunder den tid, som disponent\Tijkander varit
ordfcirande.Det tilikommer icke ossatt beddma
styreisens
det ekonomiskaresultatetfor Bofors del, men vi viga
oisti. att det rent allmdnt betraktatvar fdrutseendeatt
jglg fdrsti llttmetallernasstora betydelsefcir framtiden.
SttenG. Lind

\Wiikander.
at, ldnllilet.r behag och nyttiga arbetens mdda.Folo fru Hild

ffi

ryry1
29

I

-DII\ MEMORIAffi<
,ffi
isl

@@)

-,riiieirLieli
AJ
@l"a.t
@
ld.t

id.

8i
!9.?

E:

lEl

;1

Anna E. Andercson
Bofors'

E. H. Falk
Nohab

K.-G. Aagustsson

Bengt EAnzan

Nohab

Bolors

Gunbild. Eriksson
Bofors

Mats Guslafsson

Gdsta Hagberg

T idaholrnsverhen

Nohab

K. Hj. Gastafsson
N obab

Andersson,Anna Eruilia, fddd 17 oktober 1897, avliden 1) april 1956. Fru Anderssonvar vikarierandestdderska L943-1948 och blev i ianuari 7%3 ordinarie
stdderska.
Augustsson,Karl-Guttau, fddd 16 aug. 1922, avliden
10 maj 1956. Anst?illdespl Maskinavdelningenvid Nopi Dieselverkhab 1937 och blev senarerevolversvarvare
staden.Denna sysslahade han vid sin bortging.
Ekman, Bengt Claet Rickard, fddd 16 mars 1908, avliden 2 mai 1956. Anstdlldesvid Bofors i februari 1933
som ingenjcir pi KonstruktionskontoretsAmmunitionsavdelning och hade denna tjdnst till sin bortg&ng.
Eriksson, Rut Gunhild, fddd 8 augusti L9o2, avliden
11 mars 1956. Fr<ikenErikssonanstllldesi aprrl 1934 plt
Bofors Tvdttinrdttning som sortererskaoch hade denna
sysslahela sin anstdllningstid,ca 22 Lt
Falk, Erik Harald, fddd 6 maj 1903, avliden 14 april
1956. Anstlilldes 1917 i unga ir vid Montageverkstaden
(avd. 6r) pl Nydqvist & Holm AB, dnr han blev rdrarbetareoch innehadedennasysslahela sin anstillningstid,
ca 39 Lr. Vid Nohabs jubileum 1947 erhill han medalj
och gratifikation fcir 30 tj?insteir.
Hellstrt)nr,Albert Anselm, fodd 24 februari r8)2, avliden 6 aprll 1956. Anstdlldesi iuni 1)46 som st[dare
i Fdltverkstadenoch fick i oktober sammair sammasyssla
pi Transportavdelningen.

Gustafsson,Karl Hjahnar, fddd 1) augusti 1886, avliden 27 januari 1956. Anstiilldes 1.922vid Nydqvist &
och
Holm AB som reparatdrp& Reparationsavdelningen
arbetadei denna sysslapi Nohab r ca 34 ir. Erhiill vid
l0O-irsjubileet L947 medalj och gratifikation fcir 2)
tj Insteir.
Gu:tafsson,Matls Valdemar, fodd 4 september1892,
avliden 15 april 1955. Anst?illdesvid Tidaholmsverken
6 juni I)4L,-der han arbetade,med undantag av n&gra.
perioder 1944-1946 och vintern 1948-1949, till sin
bortgeng.De sistairen var han portvakt i Huvudporten.
Hagberg, Gdsta Wilgott, f.6dd 13 juli 192L, avliden
6 aprll 1956. Anstiilldes i &r pi Dieselverkstadenvid
och hade endastarbetaten
Nohab som transDortarbetare
kortare tid vid sin bortging.
Haluarston,lonas Eduard, fddd L) januari 189), avliden 17 apljl 1956. Anstilldes i april 1927 som plltslagarei Pl&werkstadeni Bofors. Denna sysslahade han
hela sin anstdllningstid,ca 29 ir. Erhiill medalj och graL952.
tifikation fcir 25 tjiinsteFLr
Karlston, Gustaa Adrian, fiidd den 5 mai 1897, avliden den 12 maj 1916. Anstiilldesden I december1925
som snickare pi Byggnadsavdelningenvid Nobelkrut.
Den 1 januari L947 befodrades han till fcirman pi
ndmnda avdelning, vilken befattning han innehadevid
sin bortging. Vid medaljutdelningen19)0 erhdll han
medalj och gratifikation fdr 2) tjdnstelLr.
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Jonas Haltars.ron
Bofors

Adrian Kailsson
N obelArut

Rudolf Lagerblad
Nohab

Gustal Larsson
Bofors
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Anton Lundstfint
Bofors

B. G. Pellmo
Bofors
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Elin Stenholrn
Tidabolmsaerken

Martin lYfrhlstedt
lY edauerken

Lagerblad,Rudolf Gottfrid, fridd den 16 februari 1896,
avliden den 16 maj 1956.AnstdlldesI92L p5'Nydqvist &
Holm, dir han arbetat p& Fcirridsavdelningenoch sist
varit ingkranskcitare.Erhcjll medalj och gratifikation fcir
26 tjd'nstefu1947 vld Nohabs jubileum och riknade siledesca 35 tjiinsteir vid sin bortg&ng.
Larsson,Gu:taf Adolf , fddd 2 december1902, avliden
8 mars 1956. Anst?illdesi april 1933 p3,Byggnadsavdelningen i Bofors som grovarbetareoch innehade denna
sysslatill sin bortging.

i

Lund.strdrn,Per Anton, fddd 11 december1890, avliden 21 aptil 1956. Arbetade i Kanonverkstaden1 ir
maj I92l-juni
1922 och iterkom i januari 1925 som
hyvlare i sammaverkstadsfrdsaravdelning.De sista 10
&ren,fr8n 1946, var han avsynatep& Avsyningsavd.Erhdll medalj och gratifikation f6r 25 tjdnstefu1950.
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K. G. Persson
Nobab

GAtuH. Pellersson
Bolors

Pellrno, Bertil Georg, f6dd 8 februari 1!06, avliden
2 mars 1956. AnstZilldesi augusti 1942 i Valsverket i
Bofors och iiverflyttade i november samffra&r till Transportavdelningens&somv[xlare. Blev i maj 1950 bitredande fcirmanpi Transportavdelningen
vid Kilstaverkenoch
hade dennatjZinstvid sin bortg&ng.
Persson,Karl Georg, f'6ia 29 maj t9o3, avliden 31
marc 1956. Anstdlldesi unga Lr, 1916, vid Nydqvist &
HoLn AB p& Maskinverkstaden
(avd. 60) och blev senare
maskinstdllare
Rd.knade
vid sin bortp3.Dieselverkstaden.
g&ng ca 40 tjdnsteir och fick vid jubileet r)4i nedalj
och gratifikation fdr 31 tjdnsteir.
Petterssort,
Gdta Helena, fddd 20 september1906, avliden 4 aprrl 1916.Fru Petterssonarbetadevid Nobelkrut
flera perioder 1929-1936. Aren 1942-1945 var hon
vikarierandestdderska.Blev i januari 1946 tempoavsynerskapi Ammunitionsavdelningen
och innehadedenna
sysslavid sin bortging.
Stenholm,Elin Maria Elisabeth,fiidd den 18 juli 1p03,
avliden den 23 aprll 1956. Anstdlldessom stdderskapi
Huvudkontoret vid Tidaholmsverken den 2 mai 7941
och hade dennasysslatill sin bortg&ng.
lVLhloedt, Martln, fddd 4 februari 1889, avliden 11
januari 1956. Anstiilldes den 23 november 1931 vid
AB N7. Dan Bergman som handformare och gjutare i
Aluminiumgjuteriet.Denna sysslainnehadehan hela sin
anstdllningstid,
ca 25 Lr.

oUeteraner
sintjanf+
somslutat

G. A, Andersson
Bofors

Hjalnar
ll

Landholtn

eaa uel Relt

Gustaf Gustafsson

O. T. Larsson

Nohab

Bof ors

lohn Persson
N obelhrut

Andersson, Gutaa Alfred, fddd 15 februari 1889,
pensionerad1 april 19)6. Arbetadevid Bofors som grovnlgra fu till iuni 1919.
arbetarepi Byggnadsavdelningen
Aterkom som trdarbetarep& sammaavdelningi mai 7926
och innehadedennasysslai ca 30 Lr eller tills han slutade.
Erh<ill vid jubileet 1.)46 medalj och gratifikation ftir 27
ti insteir.
Gustafsson,lohan Gustaf, fddd 5 augusti 1888, pensionerad2l april 1956. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm
redan 1902 som svarvarei Gamla Verkstaden(avd. 8),
dir lran arbetadei ca 77 ir, varefterhan kom till Maskintills han slutade
verkstaden,dar han var supportsvarvare
efter ca 54 5,r i bolagetstjiinst. Erhdll 1951 stora medaljen fcir 53 t;'lnsteir.
Larsson,Oskar Ture, fddd 28 april 1889, pensionerad
I maj 1956. Anstdlldesi september1916 i Bofors som
monteringsarbetarepi Kanonverkstaden.Denna syssla
innehadehan ca 40 lr, eller tills han avgickmed pension.
Erhrill vid jubileet medalj och gratifikation fcir 30
tjdnstelr.
Lundgren,lohan FredilP, f6dd 13 maj 1885,pensionerad 29 aprrl l%6. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm
redan ir 1899 och arbetadedZirtill 1918, fdrst 10 ir i
Tackjiirnsgjuteriet,senare14 hr i Stilgjuteriet som gjui februari 1921 som gjutare i Metalltare. Ateranst2illdes
gjuteriet och hade denna sysslatills han avgick efter ca
)4 3"rl bolagetstjZinst.Erhtill 195) storamedaljenfdr 53
tidnsteir.

EugenSoblberg
Bolors

l. F. Lundgren
N ohab

A. P. Vigren
Bofors

Lundhohn, GuslauH jalmar, fddd 14 september1878,
pensionerad5 naj 1955. Anstdlldes vid AB \W. Dan
Bergmani februari 1934 och arbetadeddr som gjutgodsca,22 3,r.
rensarehela sin anstdllningstid,,
Perrson,lohn Hehner Seaerin,fddd 14 april 1891,
28 april 1956. Anstnlldes12 januari 1p18
pensionerad
som skogvaktarepi Bj<irkbornsskogar (Nobelkrut) och
fcir jordskcittedven byggnads-och anldggningsarbeten
brukets rdkning. Efter omorganisationav skogarna1935
blev han fcirman fcir yttre arbeten,vd.gar,parkarbeten
Denna befattning innem. m. pn Byggnadsavdelningen.
hadehan ndr han avgickefter ca 38 tjdnsteir. Vid jubileet
1946 erholl han medalj och gratifikation fcir 28 tjdnsteir.
Sohlberg,Otkar Eugen, fddd 15 maj 1888, pensionerad 1 april 1956. Anst2illdesi dec. 1902 som gcitvdllare
i Sm2iltsmedjan
i Bofors och var med n&grakortare avbrott anstdlldt. o. m. |uJt 1917.Aterkom i jan. 1929 som
valsverksarbetare,
dverflyttadei juni 1940 tlll Byggnadsavd. som grovarbetare; i jan. 1945 till Vaktavd. som
port- och brandvakt och frin okt. 1946 har han tillhiirt
och stldare. Erh6ll
Rcirverkstaden
som transDortarbetare
vid jubileet medalj och gratifikation ftir 27 tjlnsteir och
rdknadesiledesca 37 tjdnsteltrnir han slutade.
Vigren, Axel Paul, f6dd 9 februari 1889, pensionerad
1 maj 1,956.Anstdlldes i februari 1929 sorn filare pi
Verktygsavdelningen
och innehadedenna sysslahela sin
anstdllningstid,ca 27 ir. Erhcill medalj och gratifikation
frir 25 tidnstefu1914.

32

NOBELKRUT
Anrtelld

50-itingar
Arznsson,Knut Aron Bernbard,Transportarb.L920
1940
Persson,Bengt Ragnar, Cementarbetare
1958
Olsson, Per Au gust, Byggnadsgrovarb.
1930
Larston, Emil Emanael,Skiftbas
1937
Gran, Erik Vilbelm, Krutbruksarb.
1938
Griinblad, Karl Helge Eduin, Krutpolerare

Juli.

III kvartalet 1956

BOFORSVERKEN

i

Juli.
9.
Ll.
16.
2I.
2J.
3I.

5o-iringar
Anderston, Karl Gunnar, Stat. kontrollant
Larssott, Israel Ake, Smed
Helting, SaenEuert, fcirman
Wahlberg, Nils Axel, Overingenjdr
Ekilrtim, Einar Fredrik Vilbelm, Reparat6r
Anderrton, Slen Ake, Grovarbetare

Anstiilld
1949
194,
1924
194,
L919
1939

Augusti.
79rL
2. Faeter, Max, Kranforare
2. Andertton, Andert Bertil, ForrlLdsarbetare 1954
19r3
). Nickolausson,Bror Emanuel,Slipare
1934
Grovarbetare
Karl
Sixten,
6. Karlsson,
1c)11
7. Bengtsson,Per Emil, Fdrridsarbetare
1934
8. Karlston, Karl Eduard, Bilfdrare
1c}{?
El.
montdr
Arnold,
9. Vikstri)m, Tore
r910
17. StAring,Folke Herbert, Filare
795r
lL Eriksson, Gdsta Ingemar, Virmare
1936
Konstruktcir
Karl
O/af,
12. Sdderquist,
1934
13. Strdnt, Erntt Ragnar, Amnesfraktare
1938
1,4. Olston, Fritz Folke, Riktare
14. Lindsko{, Karl Yngte Ragnar, Konstruktcjr 1935
1c ) ? 7
L6. Kylborn, Karl lohan, Finsnickare
1930
21. lohansson,Robert Henning Daaid, Montcir
L929
28. Karlsson, Helge Valfrid, Fdrman
29. Mi)rk, Enar Augutt Fridolf , Reglerareklensm. 1 9 2 0
19r5
30. Karlsson, loban Eduard, Reparattir
1920
)1. Magnuston, Karl Harald, Borrare
r931
Katonborrare
Karl
Emil,
Andercton,
3I.
September.
Bror Hugo, Grovarbetare
5. Gustausson,
12. Liedberg, Karl-Elou, Arkivarbetare
14. Brdms, Lars, Kontrollingenjiir
15. Berggren, GustauHerbert, Trdarbetare
17. Giihlman, HLkan, Kranfdrare
2o. Morin, Karl Henry, Finsnickare
23. lYester, Karl Allan, Planerare
24. Berglund.,Gerhard'Valdenzar,Svarvare
24. Erikron, Erland Ingemar Gdle, Botrarc
28. Andersson,Ernold'Emanuel,Bilfdrare

1934
1949
1933
1939
1944
r937
1925
1q\)

r935
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Augusti.
lI. Nystrdrn, Sixlen Maurilz, Apterare
28. Fridaall, Fritz Aruid, Trotylgjutare

1938
19to

September.
1940
9. Andertson,Karl Folke, Yerkmd'stare
14. Lekberg,Hillard Vallentin Gurtdu,AngP.-eld. 1932
1938
21. Hagberg, Dauid Vitalis, Syrablandare
juli.
60-tringar
Fcirman
Hennan,
Dauid
Erikssort,
13.

i910

September.
21. Sahlin, Harry Eug,!n, Reparatcir
24. Karlsson,Fritz Gerhazl, Nitrerare
3o. Anderston, Karl Al't'red,Elektriker

i9i 1

19r3
19r,

NOHAB
SO-itingar
Juli.
30. Sjdgren,OsAarArtur' Handsvetsare
30. Anderron, Fritz Otto, Giuterrhantlangare

1927
1916

September.
3. Olsson, Ioan Gdsta Linni, Hopsdttare
12. lN/ennberg,Karl Elof , Sklrpslipare
29. Bitirkland, Karl Torfien, Hopsdttare

1954
l94o
1935

60-iringar
Augusti.
t. Olsson,Karl Rudolf, Frdsare

L9I4

September.
8. Frisk, Artur Birger, Traversftirare
Jo. Sttenston,lohn Sture Reinbold.,Avsynare

l92o
1954

70-tring
September.
Elektriker
Elg,
Otkar
Vilhelm,
B.

L936

TIDAHOLMSVERKEN

1 C))o

50-iringar
Augusti.
6. Persson,Bror, Hysolarbetare

r949

I OrO

September.
20. Fredrikston, Pontut, Fllate
27. Ekuall, lohan, Div. metallbearb.

1937
1939

juli.

60-iringar
7. Lindfirom, Karl Aruid, Reparatdr
14. Eriksson, Gustau Adolf, Verktygshdrdare
18. lakobtson, Eduin Auguttinus, Gijtfraktare
20. Karlston, Knut Augustinut, Reglerareklensm.
21. Nordqaist, Olof Helmer, Direktcir
29. Lundberg, Conrad Emanuel,Inkdpare
3r. Selin, Ernst Valfrid, Offertingenjdr
Augusti.
14. Norin, Axel Augustinus,F'6rrldsarbetare
26. lohannon, Sigfrid Alexander, Trldgirdsarb'
September.
4. Petterton, Fritz Otkar l,Y/aldemar,Avsynare
ll. Rosdn, Oscar Fredrik Protus, Konstruktdr
2J. Gri)nlund, !ohan Vallrid, Grovarbetare

1.
2.
3.
t.
)n
24.

1928
'l

OIL)

1933
L919
19II
1924
1952
1954
1935
1933
1c))'7

60-iringar
Juli.
L1. Blomber{, Httgo, Fdrr&dsarbetare
September.
73. Beckman,Ed,t,ard,Verkmistare
18. Bergh, Carl, Filare

1c)4.1

1940
1935

UVA
7O-iring
Augusti.
3o. Blornquist, Klas August RicAard, Fllate

1939

Forts. 1td ntista sida.

Bofors rnasihkdr jdm.te darner santlade iltdnlih Holel Kurhaus i Schet,eitingen.Fotopersbureau Lindeman, Amsterdam foto.

MED BOFORS MUSIKKAR TILL HOLLAND
dver pingsthelgeni ir gjorde Bo- artat arbete vid planliiggningen av
fors Musikk&r en veckolang semester- olika resor och stod dagligen till r&d
d& ocksi och hjZilp i alla situationer.
resatill Holland och Dassade
Sjdlva resanbdrjade torsdagenden
pi att spela nigra konserter och ?iven
att hdlsaoi vdnner och bekantabland 17 maj pi eftermiddagen.Fcirst med
boforsarnl i detta land.
busstill Orebro, ddrefter trist personResanplanerades
redanhcisten1955, t&g till Mjiilby, sovvagn till K6penty en muiikkir eller orkester,som be- hamn och ddrefterjiirnviig via Gedser,
stir av idel amatdrer,vilka spelar si Grossenbrode, Btemen, Harnburg
att sdga fdr niijets skull, miste ha o. s. v. ti!,I Rotterdam.Om sjdlvaresan
n&got att se fram emot, nigot som dr just intet att berdtta,den var l&ng
stimulerar utijver det vardagliga. Konoch tr<ittsam,men f<irljuvadesav histotakterna med Holland kniits av Nl/r
rieberlttande,sing och musik och allHabne, sjdlv gammal "hollands-bofor- m[n fdrbrijdring och fcirsystring.Vi
sare". Programmetfdr resanstod Rune kanskeskall tala om, att kirens besdttAlmgren fci'r, andra kontakter f6r
ning omfattade 31 man med dirigent
studiebesdkm. m. skdtte Bertil Eng- och att 14 fruar fcilide med sina herrar
lund, medan dirigenten Stig Gustafs- och min.
Md,tet med den goda rnaten och det
son repeteradeoch trimmade musikklren ndra nog till fulldndning. Bola- eodaitlet m. fl. stirkandeoch liskande
getsrepresentanti Holland, firma van drycker p3"f irjan mellan Gedser och
Rees & Greve i Haag, chefen fcir Grossenbrodeblev h6gst angendmnt.
"Hollandssektionen" ingenjdr Gcista Sent p& fredagskvdllen anldnde man
till Rotterdam Noord, i ett kyligt och
Malaisesamt den storafirma, \TiltonFiienoord i Schiedam, med vilken ogistvinligt vdder.
Hela idrdagen, pingstafton, dgnades
Bofors sedanllnge har ett omfattande
samarbete,underldttade i h6g grad it Rotterdams sevirdheter. Svenske
resans planldggning. Polissekreterare sjcimanspastorni Rotterdam, Ake lYide Goeij, Robterdam,utfcirde ett stor- strdm, hade pi ett fdrtr?iffligt sZitt

Vi gratulera.

Forts.
frfrnf6reg.sida.

\vEDAVERKEN
50-iring
Juli.
23. Fyhr, Oskar, Gjuterihantlangare

194t

ordnat programmet. Sjcimanskyrkan
var f6r iivrigt kirens fasta punkt under Hollandsbesciket,hdr f6rvarades
alla instrument, hdrifrin utgick alla
bussturer och hir fick man alla" goda
r&d och myckenhjnlp. Kiren stir ocksi
i mycken stor tacksamhetsskuldtill
pastor och fru \Tistriim och alla deras
hedarbetarevid kyrkan.
Pingstdagenh6l1 k&ren sin fcirsta
friluftskonsert oi terrassen utanf6r
den bercimda
Kurhaus i Scheveningen,
badortensfcirnlmstahotell. Vidret var
soligt, men luften kylig och blisig si
att en del av tonerna ocksi "bl&ste"
bort. Men den talrika publiken, med
alla boforsare frin Vlissingen och
Haag i spetsen,var fdrtjust och hotellets direktdr iven mycket tacksamoch
lovordande.
Den andra konserten samma dag
hcills i parken invid svenskaSjdmanskyrkan. Under kriget bombadesden
frirsta Sjrimanskyrkanvid hamnen och
den nuvarandekyrkan dr inrymd i ett
ftirnZimligt gammalt patricierhus vid

l-:" l
Kfuen spelar pA teffdssen utanf 6r Kwbaus,
Scheaenin gen. Pi n gstdagen. R. Tilander foto.

Parklaan5, omedelbartintill hamnen.
Hit hade en stor del av svenskakolonin i Rotterdammijtt upp, tillsammans
med boforsarna" frln Vlissingen och
alla fick nu hdra ett program av i
huvudsak nordisk musik. SZirskilt
stimningsfullt ljrid her "I en klostertridg&rd", som speladestill ackompanjemang av Rotterdamsalla kyrk-

60-iringar
Juli.
19. Iansson,Gunnar, Avsynare
Augusti.
24. Lindquitt, Bertil, Rensare
September.
27. lY etterdabl, Gailat , Grovarbetare

r9t5
r929
1948
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7
klockor. Son-r avslutning spelades
svenskaarm6nsstoratapto. Klockan 8
samladesman i kyrksalentill h6gmiissa
och ddrefter inbitids alla till ett utomordentligt trevligt samkvlm, diir kirens talanger deltog rned sing och
musik av b&dealivarligareoch gladare
slas.
AnnandagPingststartademan tidigt
fdr en bussresauPP till blomsterodlingarna i Kennermerland omkring
Haarlem. Keukenhof, den berdmda
trddgirden med n-riijontalsblomster,
tulpaner, narcisser,hyacinteri alla de
och dafarger, skall sent fcirglcin-rn-ras
gens konsert pi terrassenutanfcir den
svenska restaurangen "Bolwerk" i
gn
H o a r l e mo r s a k a d ct r a f i k s t o p p n i n p
den sdndagsfylldahuvudgatan.Direkrdrd. rnottog
tiir Ekman.rcstatlrangens
kiren p& ett fcirn[mligt sdtt.
Tisdagen,"tredjedagPingst",dgna- Lt nchkon.s
erlen pi IY/i It on-Fii enoordr tttr rt i S c b i e d t n . ' W F f o t o .
des &t ett besdkpi \Tilton-Fijenoords
stora varv i Schiedam,ddr minga boldndska och svenskanationalhymner- feile att shoppai dc vdlfcirseddafifd.forsare arbetat och som alltjdmt har
rerna och varuhusen.Choklad, liiderna. Nils Hahne Presenteradekiren
ett betydelsefullt sarnarbetemed Bomed n&graord ochia fOtlaeett trevligt varor, Delftporslin m. fl. nyttiga saker
programmed klimmiga melodier,som fciljde med hem som minnen frin
med stigande begeistringihijrdes av resan.En och annanlida med holldndpubliken. Efter nigra nummer reste ska cigarrerelier krus med rikta genetig -utrtrutna frFrn borden stampade ver fciljdenog ocksi med.
Torsdagtnorgonden24 maj stdlldes
och hurrade. Si tacksamPublik som
rnusikklrenhdr hade,f&r rnannog leta kosan hernit via Han-rburg,dtir man
eIter. Sdrskiltstort blev iublet efter stannadei tv& dagar och besdktesivdl
Carolus Rex, solll avslutacle Pro- Hagenbecks djurpark, mllseer och
endra ldrorika seviirdheter,som nattgrammet.
och anrlra fcirlustelsestdllen.
klubbar
ett
av
ocksi
civervars
Konserten
Karlstort antal representanterfrir bolags- Scindagenden 27 maj itersigs
med
och
r.r-ren
lyckiig
trcitt,
av
en
skoga
ledninsenmed direktor B. NTilton i
boforsmusiskara
hdgst
beliten
resan
i
tackade
\Tiltor-r
Direktcir
soetsen.
<iversvallandehjZirtliga ordalag fctr kanter.Redannu har man btirjat spara
konsertenoch civerldmnadeen vacker pengaroch planligga f<ir ndstaresa,ty
minnesgiva.Senarebjdds musikkiren intet stimulerars& som att se sig litet
med damer p& en utn-rirkttrevlig och kring h[r i vdrlden,knyta nya kontakqod lunch i holl?indskstil. Bes6ketp& ter och finna nya vdnner.
H.U.I,
\7ilton-Fijenoord skall sent glcimmas.
i Haar'
Konsertenoid saenskareslaarangen
var utommottagandet
hj2irtliga
Det
lern. R. Tilander foto.
ordentligt.
DireAtdr B. Il/ilton tachar i hjiirtliga otdaNdsta dag hade Bofors representan- lag fdr Aonserten ocls dtterLimnar en min'
fors. Schiedam grdnsar omedelbart
ter i Holiand senomdirektdrernaHen- nesgfraa.\7F foto.
intiil Rotterdam och \Tiltons ildsta
i
kvar
fortfarande
ny och Kemp?esbjudit pn en busstur
verkstdder ligger
upp till Zuidersee(Iiselmeer) och den
Rotterdam. En rundvandring genom
gamla hamnstadenHarderswijk och
dockor och stapelbdddar, mekaniska
m.
inledde
dlrefter till en helt nylagd stad ute i
verkstider, plitslagerier m.
havet, Lely-stad.Dit for man P& en
programmet och det var intressant och
ca 30 km ling bank, p[ bida sidor
lerorikt att se, hur vdl ordnat allt var
och hur effektiv arbetstakten syntes omgivenav vatten.Resantill Harderswiit och hem gick genom Hollands
vara.
vackrastetrakter och uppehill gjordes
Kl. 12 pe slaget stod kiren uppst[lld
bl. a. vid Drottningensresidens.En
p& ett speciellt f<jr tillfiillet iordningholliindsk "koffie-tafel" och
h?irlig
varvets
stcirsta
en
av
i
stdllt podium
fdrfriskningar ingick ocksi i prooch modernaste kantiner. Dl klockslasrammet.
get ljiid strdmmade hundratals arbetare
kring
Utdver dessaresor fick k&renocksi
sig
och
bdnkade
in fcir lunch
tillf2ille att bese Amsterdam m. fl.
borden. Stig Gustafsson hojde taktpinstdder.B&dedameroch herrarhadetillnen och konserten inleddes med hol-
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ffi

Direhtdr
Gustaf
Siid.erlund.

Han.;
Rydin.

NYA MEDLEMMAR I AB BOFORS STYRELSE
AB Bofors styrelsehar efter de senastebolagsstimlnorna fatt tvenne nya medlemmar.Vid bolagsstdmman
1955 invaldes verkstillande direktdren i Stockholms
Superfosfat Fabriks .LB Hans Rydin slsom eftertrddare
till fil. dr Sigurd Nauckhoff, som avlidit i december
1954. Yld bolagsstdmmm 1956 invaldes bankdirektijr
Guttaf Sdderlund, SkandinaviskaBanken AB, Stockholm,
efter direkttjr Einar Glimstedt, Griteborg, som pi grund
av ilders- och h?ilsosk2il
ijnskadedraga sig tillbaka.
Direktcjr Hant Rydin ?ir fiidd i Lidk<iping den ) oktober 1895, avlade civilingenidrsexamen
vid K. Tekniska
Hrigskolan I)L7, var 1,918-7939 driftsingenjcir vid
Ljungaverk, utnimndes till civeringenjorI94I och blev
1942 vetkstallande direktd,r vid Stockholms Suoerfosfat AB. Aren 1927-L930 byggdehan fabriker i Ryssland

och 1,939-L940 Stockviksverken.Styrelseledamot
i Industrifdrbundetsedan1948.
Bankdirektcir Gu:taf Sdderlnul 2ir fijdd i Vika, Kopparbergsldn, den 2O januart 1890, avladekansliexamen
i Uppsala 1913, blev l kanslisekreterare
i Finansdepartementet 1921, statssekreterare
ddr 7924 och borgarr&di
Stockholrn(finansroteln) 1926. Yar 1.931-194I verkstlllande direktrir, fuen 194l-l)46
aven ordfdrande, i
SvenskaArbetsgivarefcireningen
och blev sistndmndair
direktdr vid SkandinaviskaBanken AB. Ordftirande i
eller ledamot av ett stort antal bolagsstyrelser,bl. a. Fdrsdkrings AB Skandia, Bolidens Gruv AB, Hellefors
Bruks AB, SandvikensJernverksAB, STAB m. fl. Var
L939-L943 ordfcirande fdr Industrikommissionen och
har hiruttiver haft ett stort antal offentliga uppdrag.

Z"fuM,u/h'z
En prowalsning

av titan

och

titanlegedngar.
Imperial Chemical Industries Ltd.,
eller fd,rkortat ICI, med slte i Birrningham, England, har pi sitt tillverkningsprogrambl.a. titan och titanlegeringar. Denna metall biirjar alltmer vinna insteg i bl. a. modernare
flygplanskonstruktioner,frdmst genom
sin relativt ringa vikt. Titanmaterialet
nr drygt hilften sn tungt som stil och
ar, i ffi,ga, om hillfasthetsegenskapetna, ej underldgsetstilet.
Metallen framstilles i form av runda
gcit,som efter skalsvarvningsmidesner
till Lmnen fdr vidare varmbearbetning,
smidning och valsning. Sprutpressning har innu ej givit positivaresultat.

Vad valsningen av titan betfi.ffar
har man hittills endastkunnat handvalsa mindre imnen. Man har dlrvid
lyckats komma ner till dimensionen
1'/t't rtnt. Temperaturfallet i hetan under valsningenhar hindrat yttedigare
nedvalsning.
I och med cikadeanvdndningsomriden frir titan och desslegeringarhar
emellertid behovet uppsi&tt, att med
varmbearbetning s6,ka istadkomma
dvenklenaredimensioner.ICI har diirf<ir veiat prdva modernavalsverkskonstruktioner fcir att se, vad dessakunde
istadkomma i dimensioneroch toleranser.Efter en rundresabland nigra
svenskavalsverkstannadeICI:s representanterfcir MVK 23, vlrt finvalsverk pi Kilsta, och ijnskade fdild,gga

provvalsningarnahit, varorn iven
civerenskommelse
trdffades.
Prowalsningarnadgderum den 57 april. Premisserna
var intressantasititt;ida, att vi dels hade att bygga pi
kdnda, men fr&n valsning av st&l helt
avvikandeerfarenheter,dels och
det gZillerden automatiseradedelen av
valsningen i ornfcirareoch andra 6verfd,ringsorgan var pi helt okand
mark. P3.fcirhand hade uftalats skepsis
just fcir dettamoment; det var tvivelaktigt om hetan fcirm8.ddefdlja omfomna och styra in sig sjZilvi ett f<jljande stolpar. Vidare var man rddd
fcir att materialet skulle kleta i omftirare och in- och utledare med risk
fcir att ytan skulle bli fijrstcjrd. Vi var
derfcir beredda att snabbt demontera
alla omfcirarem. 1n. om dessai valsningens bcirjan skulle visa sig vara
oanvdndbara,och i stdllet civergLtill
handvalsning.
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?
Aven virriningen av irnnena hade
flera intressanta sidor. Max. slutvdrmningstemperaturen f ick ej civerstiga
stil 1i00-1200o C) '
90OoC (for
mycket starkt oxideen
miste
Vidare
rande usnsatmosf;ir hillas, vilket vid
vrirn-rning av stildmnen i stillet miste
undvikas-. Under vlirmningen fick imnena ej heller komma i bertiring med
jdrnoxider eller oljedroppst?ink frin
brdnnarna. Detta skulle medftira att
materialet fcjrstdrdes genom termitreaktioner, resp. uppkomsten av titanhydrider.
Valsningen giillde prelimindrt tv&
dirnensioner: 24 mm runt i sting samt
7 nrm runt i ring. Bcirjan gjordes med
den srcivre dimensionen, dir hetan,
cfter handvalsning i fcirsta ftirparet,
har att Dassera3 st. omf<irare fore de
avslutande sticken i 2:dra strdckan.
De fcirsta rimnena kunde ei stickas
in i fcjrsta ovalsperet. Efter omstdllningar gjordes nya fc;rsok, ovalen grep
och hela valsningen i fdrparen lyckades i alla tre omftirarna. (Se foto 1.)
Svirigheter uppstod sedan i slutsticken,
men dven dessa kunde senare klaras.
Ndr valsning i omfcirare visat sig
rn<ijiig, utvalsades 24 mm-posterna,
varefter verket omst[lldes frjr valsning
av 7 mtn runt (trid i ring). I denna
serie ingir 5 st. omfiirare i fcirparen
samt summa 12 st. omfcirare i de fyra
strdckorna. Det visade sig, att hetan
f<iljde omfcirarna bra, urkasten var
goda och slingbildningen uormal.
D[rernot var styvheten i rnaterialet fcir
liten fcir att klara det linga och i svag
S-form bcijda overfcirir.rgsrciretn-rellan
2:dra och 3:dje strdckorna. En heta
klarade hindret och gick fran.r hela
vigen till tridhaspein.

Fr,in ,ilanualsningen. Fi)ruerket med baksidans 2 omforare. Pd baktiddu at ,aultstolarna
iir d.e 6rtriga 3 onfijrarna. val.rning att 10 ilt.nt runt pfrgdr. I bakgranden t. h. .rtir bl. a.
ingenii)r Blongren, A[vK, och tre ingenjitrer fr|n lcl. Boforsfoto TilLnan.

Dirrned var den fcirsta tridring,
som nigonsin valsats av titan, ett
faktun-r !
Fcir att undvika allt fdr stort skrotfall, beroende pi ovan nlimnda iiverforingsrcir, dndrades slutdimensionen
till 10 mn.r i sting, dvs. fdrdigvalsning i 2:dra sirdckan,di hetar-rhar att
passera S + 8 omf<jrare. Denna valsning utfcirdes sedan med gott resultat.
Under valsningarnas ging rniste
justeringar gciras i stillningen fdr att
rdtt dimension skulle erhillas. Vi fann
snart, att de olika legeringarna skilde
sig avsev[rt frin vad erfarenheten har
Lirt om valsning av st&l vad gdller
t. ex. bredningen. Detta innebir, att

spiren fcir dessamaterial bcir ha andra
dimensioner :in motsvarande spir fdr
stil. En annan intressant iakttagelse
var den temperaturstegring,som uppstod i hetan vid sticken. Vi rniste ddrfrir l&ta hetan svalna efter hancivaisningen i fcirsta Paret, innan den
rnatades in i det ar-rtomatiskalnolnentet. Detta var en ny erfarenhet, direkt
motsatt den som i detta stycke gjorts
vid handvalsning i England. Utbytet
vid valsningen till godkdnt valsat
materiai uppgick till ca 70 Jt av inviigd vikt. Efter vaisningen centeriessslipadesmaterialet pi MVK 30.
Valsningarnal'olidcs r\ tre rcPrcsentanter frin ICI, herrar Crane, Bo*'ler och Heaton. Satnarbetet med detr
var mycket intressant och givande.
I valsningarna deltog, fcjrutom f<irstdrkt valsarlag, dven personal frin
Laboratoriet och Vdrmetekniska avdelningen. Att proven gar. si tilifredsstdllande resultat beror i rnycket hcig grad
pi det intresse, som prdglade varje
mans arbete, enskilt och i lag, i fcirening med strivan att lyckas med en
ny uppgift inom valsningstekniken och
att vara de fcirsta ddrmed. (Se gruppfotot 2.)
A. B.
Gruppbild tt' Titan-tulsttlaget:Fiinre uden fr. r. S. BacAstrdn(fbnnan), L. Sued'
berg, F. Gustapt.tott(ldrnan), H, Petter.;'
son. E. Johantsonr:ch B. Selldin. Bakre
H. R1''
raden: P. Latsson,|. Frint.an.r.ron,
nan, H. Ekstrdm.(str)llare),U. Ottosson.
B. loltan.r.ron,
R. And'ersson,B. Rydberg.
B. Erik.r.rot och O. lan.r.ron.Boforsfoto
Tillman.

37

T

2. Inled ej nigot "kedjelin".
3. Bryt ej en tidskrifts cirkulationsftiljd. Skulle detta vara nodv?indigt
i enstakafall, lht OA ordna denna
I "Meddelanden fr&n OA". som
fri'ga. P3,cirkulationslistan
kan annumera i regel utskickas till avdelteckninggciras,om tidskriften efter
ningarna varje minad, fdrekommer
cirkulationens slut bcir g3, till niofta, vid sidan om sedvanligfdrteckning river nyfdrvdrvadlitteratur, eftergon annantjdnsteman,som ej finns
lysningar av fcirkommen sidan (b<icupptagenpi listan.
ker, tidskrifter, rapportereic.). NdmnDet som sagts om litteraturlin gdlda "Meddelande" har dessutomtid
ler i till[mpliga delar dven fdr det
efter annan innehillit bestimmelser, material,som l&nasur vira arkiv. Pdrglllande fdr litteraturlin ochtidskrifts- mar eller andra arkivalier fi ei behilcirkulation.
las ldngre tid dn vad som dr absolut
Fd,ratt ni en vidare ldsekretsoch fcir nodvzindigt.Nigra l&n i "andra hand"
att giva en stcirreskdrpait ovan om- fi ej fcirekomma, utan lintagaren ir
lro vi nddsaka- skyldig att iterstdlla handlingarnatill
ndmndabestdmmelser
de att taga B-pilensutrymme i ansprik uppsidllningsplatsen.
fcir att framhllla n&gra nu ridande
Bofors i mai l%5.
Erik Troell
missfcirhillandeni fr&ga om litteraturlin och tidskriftcirkulation.
Fiirslagsverksamheten
Lltntagare ar personhgen ansvarig
Nobelkrut
for all linad litteratur, vare sig det
Fdrslasskommitt6nvid Nobelkrut
gdller Bolagetsegeneller utifrin linad
litteratur. Det ir tyvdrr vanligt, att behandladevid sitt sammantrideden
llntagarcn i andra hand l&nar ut sidan 5. 4. dels tvi bordlagda fcirslag och
iitteratur, fdr vilken han d'r ansvarig, dels fyra nya fdrslag.
De bida bordlagda ftirslagen hade
utan att han sedermeravid fdrfrigan
kan dragasig till minnes,vem som har inlimnats av 54839 Richard Perzoil,
f&tt boken eller tidskriften. Llntagare NVA och avs&godet ena rationalisem 2 llter i sin tur ofta boken pn sam- ring av fcirfarandetvid gjutning av
ma sdtt gi tilt en tredje, snari ha vi prismaladdningar (nr 109) och det
pi sl sitt ett kedjelin, i vilket biblio- andra tillvdgagingssdttfcir undvikanteket mvcket litt kan soira den fdrsta de av luftblisor vid trotylgjutning
ldnken, lhntagaren, min ibland har (nr 110). Kornmitt6n f6rordade en
odverstigligasvirigheter att finna den gemensambelciningfiir b&dafcirslagen.
Av de fyra nya frirslagen frireslogos
sistalinken, som har boken i sin igo.
f<iljande
tre till beldning.
Allvarligast blir ett sidant tillvigaglngssitt, ndr det giller litteratur som 53191Yngue Eskman,NVT: f6rslag
fciretagetsj?ilvlinat frin utomstiende
till anordning,som fijrhindrar <jverbibliotek. Fcirutom att ftirkommen litpumpning av dttiksytaanhydrid i
teratur ofta dr av sidan art, att den ej
S 19, bestlende i en automatisk
kan ersdttas,kommer vtrt f6retag ddrbrytaranordningfd,r den pump, som
pumpar lttiksyraanhydrid till metigenom i en mycket skev dager hos
lingivarna.
Karlet(nf lrr).
Vad som ovan dr sagt giller i sir- ;0728 Adolf Andertson, NZN; fcjrskilt h6g grad cirkulerandetidskrifter.
slag att uppmonteraen spegeleller
Enstakahiften brytesut ur den cirkuen polerad plit, varigenom tnan
lationsfcilid som er faststiilld f<ir tidfrin rivmaskinen ftir cellulosai R 1
skriften och skickas godtyckligt till
kan observerainblisningenav celluolika personer,med anmodanatt t^ga
losa i torkmaskinen(nr 112).
del av hdftet eller den ldsvirda ar- 51118Eric Andertson,NZN; fcirslag
tikeln. Fdrutom att nlmnda fdrfarande
att fcirse dragstingenpi transportir att isidosdtta de iivriga cirkulaYa"gnarna.
i NVN med en klack, som
tionsdeltagarnasberditigadeintressen,
fcirhindrardragstingenatt falla ned
medfdr det ofullstdndiga tidskriftsirtill golvet, varigenom fotskador
ghtgar, eftersom fdrkomna hdften
undvikas(nr 113).
Ens.
oftast ej kunna ersittasmed nya.
Boforsverken
Med hdnvisning till vad som hdr
dr sagt, rikta vi f<iljande allvarliga
Fdrslasskommitt6nvid Boforsver'
vdtdjantill lintagare av litteratur, som ken sammantrdddeden 1 iuni under
linats frin Bolaget eller i Bolagets direktcir A. rJTahlsteensordfdrandenamn:
upptog 18
skap. Fciredragningslistan
1. Resoektera
-bricker faststilld linetid bide f<irslag,av vilka 5 tidigare behandlats
och di bordlagtsoch 13 voro nya f<ir
f6r
och tidskrifter.

Frin Bofors biblioteks- och
arkivtjiinst (OA)

"Det mfrtteha rarit ett fint 'fdrslagAndersson Aornmed."
dagen.Kornmitt6n fcireslog,att 1L av
fdrslagenskulle bekinasmed sammanIagt 875 kr. 4 fci'rslagbordlades,d& de
ej hunnit slutgiltigt provas, 2 f<irslag
avbcijdesoch 1 upptogs icke till behandling, di det varit i anvlndning i
) ir. Kommitt6n har tidigare beslutat,
att forslag,fcir att kunna behandlas,ej
fLr vara dldre dn 1 ir. De beltinade
fcirslageniro fiiljande:
"Kabelmall fdr flatstiftskontakter",
inldmnat av 20469 N)ls Guslautton,
VEIKKH 70. (Reg. II/56.)
"Anordning fdr bockning av plit,
ritt. 6751994",inldmnat av 7823 sixten Igelilri)m, VP 27, och9305 Osten
Karltson,VP 22. (Reg. tz/56.)
"Upptagning av drdneringshil frir
FAK 40:s frdmre och bakre balk", inldmnat av 20967 Knut Obrstrdm,
V K 5 2 . ( R e g .1 3 / 5 6 . )
"Formsvarvningav spetsplugg,ritn.
6104067", inldmnat av 12818 Arne
Suensson.
(Reg. 15/56.)
"Andring av instopparefiir tiitskil,
rttn.92455)0", inldmnat av 18773
Gilnter Milller, VA 30. (Reg. t6/56.)
"Hj?ilpverktygtill hilindikator", inldmnat av 1617 Fredrik Sellbrand,
V K 8 2 . ( R e g .1 7 / 5 6 . )
"Utsugningsanordningf6r svetsfixtur", inldmnatav 3766 Gu$af Larsson,
Y A 2 7 . ( R e g .1 8 / 5 6 . )
"Gnistskydd p& pendelslipmaskin"
och "L&sning av hjulaxlar L vagnar
vid etappglddgningsugnar",inldmnade av 3052 Simon Rehn, MVK 90.
( R e g .L 9 / 5 6 , 2 0 / 1 6 . )
"Andring av tillverkningen av
spdnnbalkarf<ir svarvdorn", inldmnat
av 3700 Karl Erik Anderston,VA 20.
(Reg. 22/56) samt
"Andring av frdsfixtur f<ir raketmotor", inldmnatav 3784 Erland Larcs o n .Y A 2 0 . ( R e g .2 i / 1 6 . )
Lbg

3B

9^g
reTTEE

v

Storbest?illning
Pi Nohabturturbiner till SYdarnerika

Tredje lokordern till Nohab
frin DSB

i KciPenDen l6i5 undertecknades
I hArd internationellkonkurrenshar
(DSB)
Statsbaner
De Danske
Nohab efter l&ngvarigafiirhandlingar hamn av
av
leverans
om
avtal
ett
Nohab
och
erhillit bestZillningpi 3 turbiner till
av
lok
dieselelektriska
20
ytterligare
BaygorkraftanldggningenRinc6n de
av
samma
bliva
Loken
ivp Nonab-CM.
ria i floden Rio Negro i UruguaY'
som den serie,
Detta dr Nohabs hittills sttirstatur- tvl och konstruktion
pi att levereras.Likh&ller
tto
.iiik.t-t
turbioch
binorder frin Sydamerika,
de tidigare bestdlldadieselnerna bliva de siiirstasom dverhuvud- som fijr
Nohab att i viss utkommer
taqet instaileratsi Sydamerika'Fdrsta Ioken
danskaunderlevetananlita
strdckning
vid
vara igingkcirt
'td*r.gut.t beriiknas
i<irer.
Turbinerna'
1960.
airlrtllt.t l9t9_
Sammadag som kontraktet undersom riro KaPlan-tYP,komma att atglt d.t 9:e loket i den
tecknades,
och
10,15
beta med faffrolaeimellan
som nu dr under leveranstill
19 m. Vid t4,7 m blir effektenmax' serie,
DSB.
Provtur i Danmark. Samtidigt
49,5oo hk per aggtegatYid 79 t/m'
ocks&det 1o:e loket i denna
un-ild.,
m'
6'7
till
uppgir
Liiphjulsdiametern
fdr besiktning vid Nohab'
O.heisum-an [6r turbinutrustningen serie kiart
genastin i reguljdr trasdttas
Loken
utsdr ca 1Omili' kronor och den totala
speciell provkcirning
nigon
utan
fik
kraftverket
ariliiggningskosinadenfcir
- ett bevisii gott som nigot ftjr ftirdollar.
a.rct 90 milj.
troendet ftir Nohab-GM-loken'

industri. Som ledare f6r kommissionen
funserade Tekn. dr M. Ino, chef for
den-iapanskaMitsubishi-koncernen'
resa strlckte
Iaoanernas
'fdrutom lF.ngvd'ga
till Europa' [ven till
sig,
A"merika, med samma dndamil: att
studera modern tillverkning av dieselrrlotorer.
U. T.

Lediga liirdagar sommaten 1956
Eftersamridmedftiretagsklubbarna
inom bolaqet har nu faststillts att fiilunder
iande ldrd*agarskali vara lediga
sommaren 1956:
30 jurti, T juli, 4 4/'/g/'tst/,11 aagartl'
J 8 arrgtrsti.
Fcir minadsavltinad, som Pi grund
av semestet eller av annan anledning
ej kan taga ut tidigare inarbetadeledisa 16rda;ar undir ovanndmnda tid
iatl.;, ati han efter respektive avdelirinsschefs avgcirandei stdllet fit vata
IedIq annan lcirdag under tiden juliseptimber. De inarbetade timmarna
fni altsn ej tas i ansprik ftir ledighet
pi annan veckodag dn liirdag.

Meddelande

frin

Nohabs

f iirslagskommitt6
industrikommission
Japansk
Foljandeftirslaghar beltjnats:
Nobelkruts tiivling om nya
pi Nohab-besiik
498 Werner Haag, aad. 67r Andring
liikernedelsnamn
dieselmotorertilldrager sig
Nohabs
av vdrmerdrdragningi dieselelektrisEfter en myckenhttarbete.9ao,lity-------intresse,iven lingt utanf6r
alit
storre
ka lok.
h i l l h a r n u j u r y n s e n t o r n s l d e rn a t t landetsgrdnser.
105
L Almr1uist,aud.6l; Verktyg f<ir
r n i j i l i e h e t a i t a i l n i n gt i l l d e i n k o m n a
Till det stora antal av olika natioav lageri koppelstdnger'
inpressning
att
ir;rilalsen.Man har ddrvid funnit'
ners tekniker, som besdkt Nohab fcjr
aad' 107:
Torstenrton,
motiverar
Euatd
eller
5147
sig
limpar
intet f-cirslag
att studeramotortillverkningen,sdllahVvel
vid
9ol 17
varfdr
tyvdrr,
Kontrollanordning
u.ti,ikuo,
internationlll
onsdagen den 11 -aPrll fYra
sig
de
|
hdrts. Di ndstd stdd.
endast den skandinaviska gruPPen framstienderepresentanter
ftir japansk
namn
1
foljande
Iterstir. I denna har
registrerats,r'ilka allts& samtliga er- Den japartsha konttttisstonen flankeras,p-fr bilden au ingeni6r A' Ols;ott (t' t') och fdrhilier pris:
.,atining:chel P' E' Etler (r. E'). Nohabfoto B' Johansson'
75819'
| 1 Labannl. fcirslagsstdllare
ins. Fritz Hcnn' NZL'
z) B)lacain. fcirslagsstzillarc7t859,
ine. Fritz Henn' NZL'
71840'rug'
l\' Cionyl' forslagsstillare
NFC.
Eriksson,
Rune
4 \ P o l t ' o x . f o r s l a g s s t d l l a r c8 0 i t l '
kaotenM. Sahlin,KMA.
54369, fn
>1 Scudol,fcirslagsstdllarc
SadinaFalcone.
klas1:a oriset i den skandinaviska
sen, d. v. s. en resafrin Bofors till
'
--jisStockholmeller Gciteborgeller annan
motsvaranderesa i 1:a klass tur och
retur f<ir en person idmte hotellrum
fiir en natt, [illfaller s&lundaHenn,
som dessutomerhiller ett andra pris
SammabeloPP,Kr'
om Kr. 2):-.
-.
kommer dven att tillstillas
2):
dvrieaoristagare.
Iriryn ber"att f& framfora sitt tack
tili alia deltagarei tlvlingen.
Rrg
Bofors-sidan.

Forfs.
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Nohab-veteraner
hyllade

avskeds-

Lundgren 2ir f<idd i Trollhittan den
13 m^j 1885 och alltsi 7r tr nu, men
fortfarande i god vigdr. Vid sin avging ur tjdnstenblev han fiiremil f6r
avskedshyllningar av arbetskamrater
o:h representanterfdr fd,retagslednlngen.

Personalnytt

SvarvarenGustafGustafssonslutade
sammadag sin tjdnst och blev hj?irtligt
hyllad av arbetsledningoch kamrater.
Han har stett vid sin svarv sedanden
17 oktober 1902, alltse i ndra 54 aLr.
Gustafssonhar alltid varit uppskattad
av arbetskamraterna
och han har varit
en mycket skicklig yrkesman.Bolagsledningen och arbetskamraternaavtackadehonom med tal och l'rlommor.

Gnnnar LAdt', f6rman, handhar
fr. o. m. 7. 5. 1956avsyningoch kontroll av lok, turbiner och ci'vrigcivil
materiel.

Livaktigt
Metallgjutare J. F. Lundgren, Nohab. Nohabfoto B. Johansson.

Suaruare Gustaf Gustafsson, Nohab, aid
sin saara.Nohabfoto A. Slagarp.
En verklig veteran slutade den 1
maj sin arbetsdag pi Nohab, ddr han
arbetat i 54 hr. Det var metallgjutaren
Johan.Fredrik Lundgren, som anstelldes 1899 och arbetat ddr oavbrutet
med undaotag fcir iren L9I8-1979.

sida.
Meddelande .. . Forts..frdnfiireg.
58 Ricard Andersson, aud. 6t /29: PIanering av arbetsplats jdmte verktyg
hirfcir.
J147 Eaald Torstenston, aad. 107:
Skyddsanordning vid rcirbockningsmaskin i avd. 79.
Summa beldningar fdr ovanndmnda
f c i r s l a gk r o n o r 1 . 4 1 o :

Nykvistens

jubileumsir

inom

tj dnstemannaklubb

NykvistensTjdnstemannaklubbfyller i ir 4O F'r och det ser ut att bli
minga trevliga arrangemang under
jubileums&ret.Redan i juni var det
tvl trevliga saker,som gick av staPeln.
Frjrst anordnadesden 10 juni en virresa,som gick ut i Bohusldnssk?irgird
en
med bit. Den 16 juni arrangerades
midsommarfestfcir barn pi tjlnstem[nnens egen fritidsanl?iggningvid
Sj6landa.Pi grund av tekniskasvirigheter fir ndrmareskildringar av dessa
hdndelseranstAtill nlsta nummer.
En hel del evenemangplanerasunoch hcisten.Som en
der sensommaren
iiten inblick i vad som vi hoppasskall
ske,kan vi nimna en trevligt upplagd
tlvling i form av ett rally. Men det
blir dven tdvling fiir dem som hellre
vill ika buss ut till en senarebest?imd
plats. Det lovar dock att bli en mycket
kul tavling. Sedan kornmer vi naturligtvis att celebreravirt jubileum med
en fest och som vanligt blir det vZil i
bcirian av ndsta ir den traditionella
julfestenf6r barn.
Natudistvis kommer riven en hel
del resoratt
och alla tjdnsie"nord.ras,
mln gtir klokt
i att observeraalla-vhra
arrangemang
Fors

Elof Petteruon, f'dnnan,har fr.o.m.
1. 4. 1956 befordratstill verkrnlstare
frir avsyningen i stora maskinverkstaden inklusive kugghjulskontroll och
hjulverkstaden.

Euert Olsson, kontrollant, har
fr. o. m. | 5. 1956 utsettstill fdrman
frir avsyningen i stora n-raskinverkstaden att handha slutavsyningenar'
hemkommandegods.
Karl Oloa 6stlind.-Edh, avsynare,
befordradesfr. o. m. 1. 5. 1956 till
fcirmani sammaavdelningatt handha
avsyningoch kontroll av krigsmateriel.
Minadens

krumelur

I dag niir Herman stiger frarn
i Pilens tpalter alluartttttt
en bra karl preJettter(ls.
Pi Nohab sedanmLnga2r,
en hyllning hiirmed.na han fhr
t'i hoppat den .renteras.

Bland mantlar, foder jobbar han
nten iiaen uppdrag:jobbhcn Aan
och skiiter tillforlitligt
:om skyddsombud,
sen tnrtngair
B-pilar pi aw?igar
en appgift som iir mycket suir
B-pilen distribuerasefter de adres- han klarar ofdruitligt.
ser sbm finnes registreradep& avlciningskontoret.Det visar sig tyvdrr, att la, han gjort ntycAetoch dn gi)r
minga B-pilar kommer i retur pi
Ett tacAtill bonom nu dlirfdr
grund av att vederbcjrandeej ir anfrdn ost rnd.drirfor komma.
trdffbar p& den registreradeadressen.
Nkr tid det tar fdr hdgtidilan
Frir att undvika onridigt arbetebe vi
s3
rette Herman ifrSn tlan
Eder att omedelbart anmdla adressdndring till avlciningskontoret.De och 6nska'ingen blonnta.
kommer B-pilen snabbt och slkert.
I.

L.
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Mfllarkurs i Tidaholm
Pi sina hill vill man g6'rna gora
gillande, att det i v&rt vdlfdrdssamhdlle existerar nlgot som populdrt
benimnes fritidsproblern.
Vi vill inte riktigt hilla med om
detta hdr i Tidaholm. Med tanke P&
den livaktighet och uppslagsrikedom,
som de lokala organisationernaav
ABF och TBV lZiggeri dagen,borde
det itminstone inte finnas nigra. Deomfattardet
rasstudiecirkelverksarnhet
mesta, fr&n traktorkcirning och kcirkottsorov till kurser i den skcinamilarkonsten. Och det var just konstcirkeln i TBV:s regi som vi i dag
skulle orda litet om.
Under fyra terminer har ett h[ngivet gdng av hobbymilande konstvinner, ddr Tidaholmsverkenvarit starkt
representerat,tagtt nitgra av de f<irsta
stapplandestegenpi konstenstijrnbestrc;ddav?ig.Tidaholmsverkenhar bestAtt med trivsamma lokaler i sitt
oersonalhus,och som liirare hade man
iyckats fijrvirva konstniren Bengt
Berglund. Han fl''r hcigsta betyg av
sina elever, icke blott som tilmodig
pedagog, utan jdmvdl som kamrat,
uppmuntrare och inspirationskilla.
Medlemsantleti en cirkel brukar som
bekant krympa mot slutet av en termin, men den hdr har varit s&gott som
intakt, trots att den:omfattat fyra terminer. Ett gott bevis pi, att lirare och
. M)l*hursen.r deltagare stdlJde ut sina alster
f u S t . t d : h o t e l l e t .I l a l u t r n i t t t T t t c s k a r ' ' ledaren, konsrniiren Bengt Bergland. Folo
Erland Lundqvister.

eleverfunnit varandtai ett gemensamt
intresse.
Elevernahar fitt 6va sina anlag Pi
naketmileri efter modell, landskaps-,
stillebenoch portrlttmileri. Inga ldtta
saker precis, men med den ritta 6dmjukhiten inf<ir uppgiften och med
sin ldraresom vlgvisaresyneseleverna
lagt grunden till en god konstuppfattning. Till ldrarensuppgifter torde vdl
reda
ocksi ha hcirt att i diskussionerna
ut begreppenom vad som menasmed
-sod konst.
Att kursmedlemmarnavil tillvaratagit ldrdomarna i cirkeln, gav den
utstdllnins av elevarbetensom anordnadespi StoraHotellet goda prov pl'
Den bestiktesav ca 500 personeroch
refereradesmycket vhlvilligt i lokal-pfessen.
Ingen blir viil fdrdig konstndr genom att gi igenom nigra kurser, men
detta var iu inte heller vad man strdvade efter. Mllei fdr dessahobbyvdnner kan vdl sdgas vara, att kunna
istadkomma ett gott amatdrmnleri.
For att kunna hilla intressetlevande
och inte sldppaden stimulerandekontakten med vanndra, har cirkelmedlemmarna, med sin ldrare i sPetsen,
bildat en fcireningvars syfte tillika iir
att frd:mjaden goda konsten. "Laby'
rinten" var namnet,och vi hoppasatt
itglngarna inte blir vdrre, dn att de
skall finna viigen till framging.

Foto&lubbens t'6rsta drsnrbte i Personalhuset, Ttdaholmsuerken. Folo Thure Bergstrdm.

Tjiinstem?innens

Fotoklubb

TidaholmsverkensTidnstemins Fotoklubb hade den 3 juni anordnaten
utflvkt till Brandstorp vid Vdttern.
Avslkten med detta ,ral dels att ordna
ett angendmntavbrott i vardagen,dels
att under utflykten begagnatiilfnlet
att ta litet bilder. Varje deltagareskulle
sedan fi inldmna 3 st. tdvlingsbilder
fr&n utfdrden och med dern deltagai
en fototdvlan inom klubben. I tdvlingen deltog 7 medlemmar: Thure
^Iage
Bergstrcim, Sigrid Elmqvist,
Elmqvist, Berit Erlandsson,Karl-Gustav Granqvist, Erik Pettersson och
c. .t. Harry Thor6n. Herr Petterssonkunde
p& grund av tekniskt misscidemed
TBV-avd.
i Tidaholm
karneranei varamed i tdvlingen.Ddrmed
Tjinstemdnnens Bildningsverksam- emot lcirhdjdc han sthmningen
att
si
illusoriska,
djurldteimitationer
hets Tidaholmsavdelnins har h&llit
springande
kom
tog
miste,
itskilliga
Folkhcigskola
irsmcite pi Hellidens
med kameran fcir att fi en strilande
den 29/5 1955.
kan in- figelbild fcir att siutligen uppticka
Ur verksamhetsberlttelsen
tillbaka.
himtas, att 11 studiecirklar genom- honom och draga sig snopna
Bmt
och
medfdrdes
dryck
Mat
och
fcirtsmed ett sammanlagtdeltagareanvilade
Den
morgonen
tirta.
pe
bj<;d
taI av 124 st. Studiecirklarnahar omskdte.
fattat 2 engelska kurser, 2 tyska, 2 inga ledsemheteri naturens
fcir
att
bedcima
har
tillsatts
En
iurv
bilkurser, 1 i psykologioch 2 cirklar i
till de
och
tdvlingsbidrag
inkomna'
{rlgor. Dessutomhar 3
internationella.
utdelas.Vi
att
kommer
bokpriser
bdsta
och
teckningskurser
pigntt.
milningsB-pilen.
De anstillda oi AB Tidaholmsver- iterkommer se.tarei
Linton.
ken har utgjort huvuddelen av medi
cirklarna.
lemmarna
Personalnytt
Till styrelsefor nistkomraande&r
PL Bonopla:tfabrikenhar, fr&n och
omvaldes:
K. H. lo:efssorz,ordforande,Tida- rncd den 2/5 1956, som fcirsdljningsholmsverken,T h ore I ohansson, kassot, ingenjciranstdlltsOlou Nybolm, fodd
Tidaholmsverken, Inger Holnzberg, den 3/IO t926,
fr&n och med den li5 19)6 som
Maja Larsson, lan Ablenius, Bengt
Dauid K. Bickel, fodd
serviceingenjcir
Lind,kuist, Eigil Iledlund och Arne
den 27/4 t9z4
lonsson.
Lirnon.
TbL

nya precisionsslipma-

UVA:s
skiner

fardiga

nationellt

att visas i inter-

sammanhang

UVA kommer att oi den fcirestlende internationellamalkinutstdllningen
i London, "The Olympia Fair", presenteratvi maskiner av stort intresse
fcir europeiskindustri.

UVA:s nya helauto"Hyd.ro-Chuckless",
rnatisAa bklsli pmaskin. UVA-foto.
Den ena ir en helautomatisk hilslipmaskin utan chuck i vedertagen
bemirkelse, och speciellt avsedd fdr
kullagerindustrien. Kullagerringarna
matas frin ett magasin till slipliige,
slipas och faller ned i ett magasin fdr
fadiga riogar. Under slipningenvilar
ringen mot tvA hirdmetallskor och
roterar geoom att axiellt tryckas mot
en stindigt roterandemedbringarskiva.
Varje ring mltes automatiskt under
slipningens ging och toleransernakan
hillas inom nlgra fL p samtidigt som
produktionen blir hdg, sliptid ca 20

sek. per detalj inkl. vixling av arbetsstycke.
Den andra maskinen dr avsedd fiir
industrier av alla"typer och klnnetecknas frdmst av en intressant mdtaranordning med sjilvinstiillning av maskinens dimensionskontroll.Varje detalj
mdtesmed ett luftmetningsinstrument,
som 6verfiir varje awikelse frin det
ideala mlttet till maskinens m&ttbestimmande organ, i detta fall sk?irpningsdimetern,sl att ndstaarbetsstycke
fir ett mltt nlrmare idealmittet. Prov
har visat,att man vid ling tids kiirning
ingen ging behd,verfi stijrre awikelser frin idealmittet dr I t i 1,5 u.
Mdtningen [r yiterst enkel, d& den
endast bestir w att ldgga detaljerna i
ett inom bekvdmt r?ickhill placerat
mdtinstrument,vilkes gd,ressedanslipningen av nista arbetsstyckepibtirjats
och sker siledes praktiskt taget utan
tidsfdrlust.
Maskinerna ha fitt typnamnen
"Hydro-Chuckless" resp. "Servo-Sizing".
Annu en intressantnykonstruktion
har i da5;arnalevereratstill Scania-Vabis i Sijdert?ilie.Denna maskin [r utrustad med tv& bredvid varandra liggande slipspindlar, av vilka den ena
utfiir hilslipningen samtidigtsom den
andra gdr en planslipning. Maskinen
[r avsedd fiir slipning av stora kugghjul och liiser ett fiir denna industrityp
besvdrligt problem, nimligen att slipa
ett h&l och ett anslutandeolan snabbt
och med garanti fijr vinkeirdthetmellan h&letsaxel och planet.
Samtliga maskiner har visats hos
UVA f6r en del inbjudna gdsteri samband med nlgra "innerslipdagar",som
avhtills i slutet av april i ir. Vid dessa
tillf?illen fcirekom fd,redragav ingenjcir Giista Fredrikssonom slipteknik
varefter allmdn diskussionfiilide om
innerslipproblem.Deltagandetvar livligt, med iven en delegationfrin Finland och givetvis representanterfr&n
vira stdrstaverkstadsindustrier.
G. F.

SlipmasAinen med 2 :pindlar, speciellt
aased.dfdr ilipning au kugghjul, dr ocAfi
en att UVA:I nlhon$ruktionar. [JVA-foto.

UVA-cupen

i bordtennis

I cupturneringen om av UVA uppsatta vandringsprisetstartade26 spelare.
Segrare i tivlingen, som gick fd,r
andrag&ngen,blevAlJan Saensson.
G. L.

Allan Saensson,UVA.
1956 hrs tennismatrdre,

UVA:it blev Stockholms
korptennismestare

I de av Stockholms korptennisfd,rmisterskapiteulin
g"rbundarrangerade
UVA:s andra nyAonstruhtion,
"Serao-Sina i tennis fdr ht 1956 blev Allan
zing", nzed inbyggd mi.taranordning.
Suenston,UVA, segrareoch hemfd'rde
UVA-foto.
fdr fdrsta gingen dennatitel titl UVA.
Att Allan Svensson6r en virdig
mistare belyseskanske bist av att han
under turneringen klart besegradede
friregiende 2 irens etta resp. tvla. Han
spelade finalen mot B. Erlandsson,
firma Martin Olsson, och ldmnade
denne ingen chans att "sticka upp".
Korp-bordtennis
A. SvenssonbehdrskadematchensuveUVA, som i ir deltagit i Stock- rint och sl2ippteinte ett enda game
hemfrir- ifrin sig och vann med slutsiffrorna
holmskorpensbordtennisserie,
de segerni sin grupp utan nederlag.
6-0, 6-0. Med sin fruktansvirda
Laget har best&ttav Allan Saentton, serveoch sitt spel mitt pi plan visade
han att han dr korpens virdige och
Lars-Erik Anderstorz och Bertil Lindsuveranemastafe.
koist.
G, L.
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Meddelanden
frdn
aa

SKYDDSTJANSTEN
BULLER

OCH BULLERSKYDD

- er ett av oerhcirt kostsamma.Friliden ir. att
Orat - hcirselapparaten
endasthar
arbetsplatser
kroppenskdnsligasteorgan. Om man man pi m?Lnga
kunde konstrueraen vig med lika om- ati lita sig till det personligaskyddet,
som iirat, alltsi vad vi i dagligt tal bendmna
fattande prestationsfcirmiga
skulle denna vig kunna exakt regist- "cironproppar".
ddr "6ronPL alla de arbetsplatser,
ton.
rera blde minstavikt och svagaste
ger osskontaktenmed proppar", alltsi hdrselskydd,dro oundHiirself<irm&gan
omgivningenoch dr silunda av oskatt- vikliga, komma anslag att uppsittas,
bart vlrde. Tyvdt dr hcjrselfijrlustvid som ange att skyddetar obligatoritkt.
Fcireg& dirvid med gott exempel
alltfcir tidiga ir en alltmer vanlig
ikomma, som ldmskt och smygande genom att anvlnda det rekommendebreder ut sig i dessadagarsallt mer rade skyddet och underl&t inte att
tilltagande buller pi arbetsplatserna propagerabland kamraternafdr detsarnma.Visst ger iironproppen vissa
och i trafiken. M&nga mdnniskorav i
dag befinna sig vid 45 &rs ilder i en obehag; men dessa v2iga fjZided?itt
"hcirsel&lder", motsvarande 70-75
rnot den framtida dcivhetensI
Av hdrselskyddkan tvi sorter reiringarnas.Hdrselfijrlust dr ingen likgiltig &komm&:mafi isoleras,man kan kommenderas.Av vikt dr emellertid,
inte ta del av livet omkring sig P& att man anvdnderdem pi ratt sett.
sammasdtt som fcirut och blir d?irigenom i fcirtid ildrad, nedstimd, misstinksam eller idrager sig andra till
ddvhetenhdrandesymtom.
Vad kan di gdras fijr att fcjrhindra
dessa bullerskadors uppkornst? De
man studerarmdjligheternasom idag
finnas, blir man inte slrdeles uPPmuntrad. En tr6st dr dock, att ett intensivt forskningsarbetebedrives just
nu i hithijrande frigor, och att man
Det ena d.r "Filterfon", en svampunder senareir blivit allt mer medveten om betydelsenav bullerbekdmp- gummiproppmed skaft, som underldttar hanterandetav skyddet.Fiirutsittning.
Skyddsarbetet
bedrivesframfcir allt ning: utprovning av den r[tta stortekniskt. Genom studier av arbetspro- leken.
Det andra ir "Glatull", sofiI ger
cesseroch maskiner sdker man finna
i
den minsta tryckkdnslani hdrselgingde minst bullrande arbetsmetoderna,
annat fall avskdrmarman i gdrligaste en. En viktig fcirutslttning d:r, att
min det oundvikliga bullret. Vi miste proppen ej tas ut och stoppas in p&
ha klart fdr oss,att dessaproblem dro nytt flera ginger. (D& bryts ndmligen
ytterst svirlcisliga, i minga fall helt de smi glasfibrernaoch irriterar h6rbliva selgingen och trumhinnan). Byt istiilol<isligaoch att skyddsitgzirderna

!

Bilderna oisar hur nan tillt,erkar ocb anbringar en glasull:propp. Se texten pfr'16liande sida.
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=+
let proppen,S.trninstor-re
en ging under
dagen.
Vid anbringandetav glasullsproppen friljes l2impligenden metod, som
utprovatsav SysterGunnel Prarnberg,
tidigare verksams&somindustriskdterska vid Volvo-Pentaverkeni Sk6vde,
och som kan studeras pi bifogade
figurer. S& h?ir gir det till: Man tar
en ordentlig sudd, viker in tvi sidor,
si att en slZitbird bildas, ddrefter rullas proppen, si att den ser ut som en
glass-strut,vilken med den spetsiga
inden fdre infciresi hiirselgingen.Orn
rdtt anbringad, skall en stor klump,
"tuss", av ullen vara synlig i yttercirat.
Dt ser man ocksAcigonblickligen,att
vederbcirandeverkligen har sitt hcirselskydd.
P8 en "bullerplats" har man rdtt att
kriva daglig tillging till ldmpligt
hdrselskydd.
Skydda Dig sjnlv - Yatnakamraterna!
En stindig vaksamkamp mot buller
och bullerskadordr dagenslcisen!
G6ila Iobansson

VALJ SJALV
Yarje lLr intrdffar olycksfall, sorir
medfcjr mer eller mindre svira <igonskador. En sak har dessaolycksfall i
regel gemensamt: de l.rade kunnat
undvikas om givna fcireskrifterfdljts
och skyddsglasdgon
anvdnts.Vi mdnniskor tyckerofta om att chansa,framfrir allt om vi tror att oddsendr i vFLr
favcir. De flesta av oss har vdl n&sot
av spelarei sig. I det spel det hZiiZir
{rlLgaom, deltar vi med vir egen syn
som insatsoch den insatsen2irfcir hcig
med tanke o& vad som st&r att vinna
- i bista iaII nl'gra sparadesteg fcir
att hdrntaskyddsglascigonen.
Pa civilkemiska avdelningen vid
Nobelkrut intriffade frir nison tid
sedanett olycksfall.sornundeistryker
ailvaret i skyddsfcireskrifternasbestdmmelser,att alltid biira skydd:glas6gon aid allt arbeternedlut och syror.
aldrig ndr olyckan kan vara
#;:l
I en fabrik hade en avloppsledning
satt igen sig. Fcir att rensa upp ledningen hade man hiillt flingat alkali
i ett par golvbrunnar samt dlrefter
spolat rned vatten. Senarepi skiftet
tdmde en arbetareen hink med starkt
ittiksur moderlut i en av golvbrunnarna. Hdrvid intrdffadeen mycketh2iftig
reaktionoch lut och syra sprutadeupp
och civerskriljdearbetaren,som idrog
sig brdnnskadori ansiktetoch cigonen.
Utredningenvisade,att alkaliflingorna sintrat samman till svirkislisa
klumoar. son-istannati vattenl&soch
ledningskrcikar.Ndr sedansyran kom
i kontakt med alkalit intriffade den
hZiftieareaktionen.
Fcirutomncidvdndisheten
av att anv d n d a s k y d d s g l a s c i gvoind d y l i k t a r bete,visar ocksi olyckandet oldmpliga
i att vid rengciringanvdndafast aLkali.
Om alkali miste anvzindas,skall en
lcisning av erforderlig koncentration
iordningstdllasgenom att rciraut alkaliflingorna i vatten.
Slfr aldfig uattenPd fast alkali. Det
retulterari bildninp au sudrldstaklunpar ocb ilsh fdr stink aa lut.
Ltn

Olycksfallskurvan miste
ned igen!
Genom den hIr avbildade tavlan med
kurvan, som pekar ?tt "fel" hill, har
boforsarna erinrats om den mindre tillfredsstillande utvecklingen p& olycksfallsfronten. Den erinrar ocksi orn
fcirutsittningen fcjr de semeste.rstipendier, som ar avsedda att utdelas
nista &r.

Det kan mcijligenfcirefallaen aning
fcirmdtet,att mer eller mindre kategoriskt dekreteru, att olycksfallskurvan
skall ned. Men den tnfute ned.!
Nrir man v'et, att )/4 av olycksfallen
har sin orsaki mdnskligafelhandlingar
av olika slag, brir det vara m<ijligt att
genombittre, skall vi sdgashyddtanda,
istadkommadet isyftade resultatet.
Det har, under den glngna delen av
andrakvartalctvisatsig, att -- som vi
f&r hoppas- den cikning,som fdrsta
kvartalet uppvisade,var av tillfiillig
natur.
Frirutsittninsarna finnes alltsi fcir
ait det uppsatta milet, en sdnkning
under 7 i olycksfallsfrekvensen,
skall
kunnauppnir.
R. O,

| &rhqrhittills
intrciffot
?0
f iirdolycksf
oll
*--l

I
&:-t,,.i-"'

tttrr,*r*,.,,"

Tag det lugnt i trafiken!
Av samtliga216 olycksfall,som intrdffade under ir 1955, hiinde ej
n-rindredn 31 st. pi fZird till och frin
arbetet.I ir har, som framglr av fotot,
hittills intrdf fat 2O fadolycksfall, varav ett s[ svirartat att den skadade
avled.
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KLIPPT OCH INSANT

Djungeltelegrafen
Det hinde sig for en tid sedan,att
civeringenjcir S. uppenbaradesig i
med en gdst,
verkstadentillsamn-rans
cn morkhyad herre av pitaglig 6sterldndsk och exotisk apparation.Detta
foranledde en av arbetarna,vi kan
kalla honom H, att spontantsdgatill
arbetskamratenvid maskinen intill:
"Har du sett pe f-n, det miste bestemt vara chefen fcir djungeltelegrafen som S. slagit fcilje rned."
B. J-.
Varning

- Du skulle l-ra sett hon som
sliipptel...
Effektivt

straff

I en stat i Anrerikebestraffarman
rattfylleristernap& si sdtt, att man under en viss tid, t. ex. 2 minader, byter
nummerplit mot en
ut vederb6randes
plit, dnr det st&ratt ldsa: "Dangerous
Driver" (farlig fcirare). Enda sdttet
frir vederbcirandeatt komma ifrAn
skammendr att lita bli att kcirasin bil
under tiden fcir "straffet".
"Vetstakett" (AB Volrc)
Vac-kert
Fciredragi Aseasstyrelserum.Verkstadsbefdletorienteras onl den nya
sjukfrirsdkringen.FcirmanM., sou var
dir for fdrsta gingen, iterger dagen
efter det hcigtidligaintrycket:
. & diir va si okristlitt fint,
fcirst&rdu, s& en fick ndstan tirar i
rigona. . ."
"Vi Aseater" (ASEA)

fiir basen

P& en verkstadsavdelningvid ett
visst koncernftiretagridde den gamla
men fula ovanan,att gubbarnabrukade
dricka kaffe pi arbetstidens& fort de
kom it, eller di verkmiistarenvar p&
sdkert avst&nd.Gubbarnabrukade tuNigot
att ttir:/ria pfrt
ras om att vrirma kaffepannan i
smedjan.
"S"
fullBofors
i
Automatsvarvaren
En dag kom direktcirenpi bescik
gjorde fdr nlgra Lr sedansin rekrytoch
sig, hur en gr-rbbefdrscikteta ut
utbildning vid I 3 och gjorde sig vida
- och se si oskyldig ut som
pannan
f<ir
sin
slagfiirdigknnd bland befZilet
Si korn repliken
mojligt.
het och sina "visa" kommentarer.
- "De dir fir ni vara f6rsiktiga
Gruppen stod en dag uppstiilld pi
- han
feltet och en yngre officer, som alltid med si att inte verkarn ser det
f-b-d.'
si
blir
peter
anvtindeuttrycket "vi tdnker oss ."
med fciljanklargjordefcirutsdttningen
de ord. "Vi tdnkerossatt ett Par gruP- Niidfallsutvng
per understdddaav en stridsvagndyMan hcill p8.att bygga en jdrnvig i
ker rLoo
till -hciser
f?iltet och
''b-"-Tr
roi
Turkiet. En ingenjcirvar just upptagen
stridsvagnenkommerratt uPp mot oss,
med sina invecklademdtningar i de
v r d s k u l l e" S " g c i r ad i ?
"S" funderar samt sdger: "Iug svirforcerade bergen, ndr en bonde
kom till hononl.
skulle krypa ned samt&lamig fram till
- Vet Ni hur vi gcir, ndr vi skall
kullen diir", ocl-rpekar rakt frarnit.
vagari bergen?Vi sllpper bara
bygga
"Ja
mcn dir finns ju ingen
en lsna. Den vdg som isnan tar Zir
k u l l e ?? "
alltid den bista.
"N:i - men vi tlnker ossenl"
Och om Ni inte skulle ha nison
E , A , 6sna?
Iu, d& m&stevi fcirst&sskicka
skel
efter en ingenj<ir.
(Ktippt)
- Jobbardu fortfarandepi banken?
- Ne, jag fick sparkenndr jag tog
en del arbetemed mej hem.

Svenskasprikets mest kinda ord ir
:kLl ochminga utlinningar spekulerar B-pilens Sprikspalt
Tag det lugnt . . . Forts..lrdn
fi;rt:p.sida. civervad sk&l inneblr. Red. tar sig nu
Har Ni tenkt pa att Sje-ljudet i
friheten att vidarebefordraen liten ut- svenskankan stavas pi rninga sdtt,
De flesta fardolycksfallenintriffar
lnggning, presenteradav Mr Herriot, t . e x . :
helt naturligt under vinterminaderna chef fdr Rolls Royce licensavdelning.
n-redskj som i skjuta
ochhar sin orsaki di ridande hala och Sk&lkan alltsi tolkas:
,, sk ,t ,, maskin
besvdrliga vdglag. Men dven andra
(Gott
kamrat1.
Good
cornrade:hip
,, ,. station
och
,, ti
orsakerfcireligger,t. ex. den stora
skap).
,, stj ,, ,, stjlrna
helt omotiveradehetssom fdrekotnmer
,, S, ,, ,, sjubb
2. A good excureto /ook a uotrtdtl
i trafiken till och frin arbetet.
,, sch ,, ,, schas
Ar dennabr&dskancidvdndig?
deepin her eyes.
t;
viird dc stora
t; $dfl$e
Ar denlilla tidsvinsten
8e
(En utmdrkt anledningatt titta en
"
ch ,, ,, lunch
,,
riskerNi tar ?
dam djupt i cigonen.)
,, si ,, ,, infusion
Svaretkan icke bli mer :in ett, naA
good tral to rtop a person
i.
,, j
,, ,, jonglera
turligtvis Nef.
talking.
,, ,, reglegeta
,, 8
Kcir ddrfciralltid rned omlanke och
och med rs soln i "Stdrst och vdrst i
(Ett
fi
en
pratmakare
sdtt
att
bra
li)rsiktighet.
hele Bof6rs"
tyst.)
Visa Hlnsyn i trafiken.
(Ktjppt)
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Sommar Kors och Tvdrs 1956
Vir outtriittlige t?ivlingsfiirfattare,portvakt Elon
Myhr, har firtattat en ny tiivlingsuppgift, som vi
nu liigger fram for B-pilens ldsekrets.Tiivlingsformen dr ingalunda ny, W de flesta dagliga tidningarhar liknandeuppgifter varjevecka.Men v&r
och som
tlivling dr ganskaBofors-koncernbetonad
ledning f6r ev. lisare-I<isare,
kan vi tala om, att
de bilder, som infogatsi rutmonstret,publiceratsi
de sista 3 Lrgingarna i vlr tidning.
Tivlingsl6sningarna skall vara inlzimnadetill
redaktionensenastL5 augusti.

Namn

Titel

Bostadsadress
(Cata,box-nrochori)

Anviind "vanliga" brevkuvert (A 6 eller liknande). Alla storre kuvert miste vi ldgga it sidaq
vid dragningen.
Ftirsta pristagaren erhiller 40 kronor, andra 30
kronor, tredje 20 kronor och fjdrde L5 kronor. Ddrut<iver blir det ett antal trevliga trostpriser.

!
Glad sommar

Lcisningen insind av

Anst.-nr..--"--

Adresserakuvertet "Kors och Tvirs" Sommaren
1956, B-pilens redaktion, AB Bofors, Bofors.
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KARL AN DERSSON, Expeditdr
Representantfdr Bjdrkborns Fabriksarbetarefackfiirening
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En au Bolors trdnsportdbl.d groustr
anltiggningar 16r rnaterialkontroll ute i

Rigords kontroll och
md,Imeda eten for skning

fiir hiigsta kvalitet pfi dagens

lO0 00O O0O00o'dels lnm
I Bofors finstrukturrijntgenanllggni]
mdtes avstindet mellan ndrligga{
atomer med en noggrannhet motsi
rande en 100 000 000000-del av en t
limeter.

och morgondagens stfil
St?indig kontroll -

vaksam och ytterligt noggrann ute i ver'

ken.. . djupgiende och vetenskapligi det vdlutrustadelabora'
toriet - det dr en av orsakernatill den hiiga och jdmna kvaliteten
p& dagensBofors-stil.
I ett intensivt och metodiskt forskningsarbetetar Bofors Sven
sikte pi morgondagensstil. Med ultramodern utrustning och

I

2 000 g8nge.rs fiirstoring
I det stora forskningsmikroskopet, som
5r av modernaste slag och bl.a. utrustat med kvicksilverhdgtryckslampa och
strukturriknare, undersiikes stils och
andra legeringars mikrostruktur i fijrstoringar upp till 2000 X (vid fotografering iinda upp till 3500 X).

egna skickliga {orskare och i intim kontakt metl den ledande
metallurgiska forskningen utomlands kuggar Bofors in i den

I
Materialprovning vid I 0o0'd
Varmh8llfasta stil och legeringar {
vas i krypprovningsmaskiner, vill
u g n a r h A l l e r t e m p e r a l u r e ru p p j
I000o C med en noggrannhetI
+ 0,3o C under flera mSnader.

snebbatekniska utvecklingenmed nya stil fijr nya krav.
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BOFORSVERKEN
NOBELKRUT

Herr Gti$a Nilron framhcill, att
han erfarit, att vid flera av koncernens
fciretag en viss minskning av bel?iggFiiretagsndmndernavid Boforsver- ningen intrdtt eller vore att ptr?ikna. I
ken och Nobelkrut hdllo gemensamt, detta lige skulle det vara.ay v2irdefdr
under ordfijrandeskap av d.isponenl alla, parter, om bolaget till hiisten l?ite
SuerreR:son Soblman, fredagen den 8 sammankalla samtliga fiiretagsnlmnjuni 1956 sitt andraordinariesamman- der vid koncernensfiiretag till ett gemensamt sammantride i Bofors fiir
trZidefcir tret.
information om och diskussionav bel?iggnings-och omplaceringsfrtgor.

och

Konjunkturliget aid Bofors.

Disbonent Soblman erinrade om att
vid fdrra sammantrddetmed Boforsverkens fdretagsndmndfrngan om bel?iggningeni verkstddernavarit p& tal,
dvensomatt farhigor uttalats ftjr viss
minskad beliiggning i verkstdderna.
Man kunde nu konstateraen viss nedgtng i beliiggningen i vad avser
kanoner, och detta var en fdljd av
uteblivna bestillningar p& s&dan materiel. Emellertid hade bolaget efter
mycket arbete lyckats erhilla vissa
legoarbetensom kompensation fijr de
uteblivna kanonbestillningana. Det
kunde ndmnas,att vissa av dessalegoarbeten voro direkt fcirlustbringande,
men bolaget hade tagit sig an desamma
fdr att ftirsdka bibehilla en i stort sett
ofdrindrad sysselsdttning.
Vad angir Nobelkrut var beliiggningen fijr krut och sprlngdmnen god
med undantag miijligen fijr NC-krut,
vari efterfrtgan nigot minskats.Detta
uppv2igdesemellertid av nigot st<irre
bestillningar 3. andra.krutsorter. Ammunitionssidan ingav fiir nirvarande
vissa bekymmer, icke pi grund av
minskade order, utan nirmast som
fiiljd av vissa problem, som uppstttt
vid tillverkningen. Man hoppades
emellertid att snart komma till r2itta
hdrmed, s&att.serietillverkningenkunde fortgt ostiird. Fdr Nobelkruts civila produkter hade under sista tiden
inte intritt n8gon fd,rdndring, utan
beliiggningen var fiir dessaprodukter
alltj?imt tillfredsstiillande.
Direktiir lVablsteen tillade, att man
i och med intagandet av vissa civila
order i verkstddernamlste rikna med
vissomplaceringav personal.

Disponent Sohlmanerinrade om, att
denna friga tidigare varit p& tal och
meddelade,att det fanns anledning att
i senare sammanhanglterkomma till
f$gan.
PE ffi,ga av berr Kihlsrri)m meddelade direhtdr lVahlsteen att man frln
bolagetssida frjr nirvarande hdll igen
med utl?iggningav arbetenhos mindre
verkstider inom eller utom staden.
Vissa arbeten, som redan tidigare utlagts, miste emellertid avslutas.
Disbonent Soblrnan framhcill i anslutning hirtill, att man frtn bolagsledningens sida underscikt mttiligheterna att llta en del arbetsuppgifter,
som fiirlagts till koncernfijretag, lterg& till Bofors.
Fdrslagskomruittdema.
Direhtdr lV ablsreenmeddelade,att
f6rslagskommitt6n vid Boforsverken
vid sitt senaste sammantrlde den 1
juni behandlat 18 olika f6rslag, av
vilka 13 nya och 5 bordlagda frin
tidigare sammantrlden.Av de ndmnda
18 fdrslagenhade 11 ansettsvdrda bel<ining, 4 bordlagts fiir yttedigare utredning, medan 3 icke ansetts b6ra
leda till nigon beldning. Hittills har
under 6ret inlimnats 23 f'6rslag mot
sammanlagt )4 forslag under hela
1955, vilket tyder pi tikad aktivitet
inom f 6rslagsverksamheten.
Direktdr lVablqaist meddelade,att
fcirslagskommitt6nvid Nobelkrut vid
sitt senastesammantride den 2 juni
behandlat 6 olika f6,rslag,varav 4 ansetts virda beliining, medan 2 bordlagts. Vidate meddelades,att ingenjdr

Carbonnier numera ersatt direkt6r
STahlquist som ordfiirande i fiirslagskommitt6n.

1955irs bokslut.
Direktijr Nordqai$ erinrade om, att
de traditionella bokslutskommentarerna i B-pilen, vilken redan kommit
nlimndledamdternatillhanda, i ir huvudsakligen avsett de st6rre dotterbolagen. Emellertid hade iven Bofors
bokslut nigot beriirts i denna artikel.
Det synesdiirfiir icke erforderligt att
i detta sammanhangS.tergivade delar
av den av direktdr Nordqvist ldmnade
uttdmmanderedogiirelsenfd,r Bofors
fdrvaltningsberdttelse,vinst- och fiirlustrdkning, balansrikning etc., som
bertjra sammafr&gor som behandlatsi
den nlmnda artikeln.
Vid kommenterandet av fiirvaltningsberlttelsen framhijll
direktiir
Nordqvist, att de i berittelsen angivna
fdrlusterna till viisentlig del uppst&tt
& kanonleveransertill svenskastaten.
Vidare meddelades,att bolaget kommer att i htigsta instans fullfiilja sin
talan emot taxeringsmyndigheternas
beslut, som lett till att bolaget mist
edd.ggaca 3/2 mkr. i tillkommande
skatter.
Iftl.ga om vinst- och fiidustriikningen kunde hinvisas till den i
B-pilsartikeln infd'rda "beskrivande
vinst- och f<irlustrdkningen" och i anslutning hiirtill liimnades vissa kommentarer.
Faktureringen av krigsmateriel frtn
Boforsverken har stigit med sammanlagf 15 mkr., med dkning fiir kanonerna, medan minskning fdreligger fiir
ammunitionen.IJr vinstsynpunktmlste
resultatet av krigsmaterielliveranserna
frin Boforsverken ansessom mindre
gott, beroende i ftjrsta hand pi de
tidigare berijrda fijrlusterna E leveranser till svenskastaten.Nobelkruts fiirsZiljning av krigsmateriel, dir de stora
posterna utgjorts av trotyl och NCkrut, hade 6kat med 5 mkr. och givit
ett gott resultat. Fdr de civila produkterna hade faktureringen fiir Boforsverken 6kat med L4 mkr., och resul-

tiebolaget, och efter de nya aktieemis- dom ha icke undergitt nigon ftjr?indtatet fdr &ret fir anseshyggligt. Fiir
ring. Vi st&emellertidjust nu infdr en
Nobelkruts civila produkter fcirelig en sionerna dven Grdngesbergsbolaget
ny uflmatt fastighetstaxering,och-vad
ftirsdkoch
vissa
stiftelser
vidare
samt
&r,
viss fiirbdttring mot fdteg&ende
livftirs?ik- den kommer att bdra i sitt skiite ifrAga
men resultatet dr fortfannde icke sdr- rinssbolag, som placerat
i bolaget. om bolagets industriella tillglngar, dr
fonder
andia
skilt gynnsamt.Diirvid dr att mdrka, rln"ssmediloch
vidare det Innu ingen som vet. D& bolaget
ldmnade
Nordqvist
Direktiir
erh&llit ett ijkat utrymatt Bo=noplasten
civergntttill s. k. nyvdrdesfiirsdkring,
me, med en fakiurering av tillhoPa en utfdrlig redogdrelseftir balansrdkvilket innebir fdrsdkring till iteranfiilmi
hdr
och
ningens olika poster
3,3 mkr.
skaffningsvdrdet,ha f6rsdkringsvirdenoteras:
'iande
Vinstutdelningen p& aktier hlnfiir
na underg&tten avsevlrd fiirhtijniog.
vlrde
i
ha
dkat
Fabriksbyggnader
FlygUlvsunda,
sis i fijrsta hand till
med
lffi,ga. om bolagets aktieinnehav
med 4 mkr., vilket sammanhdnger
m-otoroch Tuolluvaara'
mafcir
ndmnas,att n&gon stdre fiirAven
Kilsta.
kunde
p&
Ifrlga om under iret gjorda avskriv- bebyggelsen
en
har
hlrutinnan icke skett. En viss
lndring
inventarier
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verktyg
skiner,
nineaiha dessaf6r fabriksbyggnader,
av vlrdet & akverkEfter
uppskrivning
mindre
kraiwerk och bostlder skett efter iikning skett med L6 mkr.
gjorts, medan
har
har
mkr.
t9
Nohab
med
i
tierna
avskrivningar
sammaprinciper och med i stort sett stillda
har skett i
posten
verktyg
nedskrivning
motsvarande
maskiner,
emellertid
Fcir
ir.
samma6elopp som fdregiende
intressentbolag,
1
mkr.
tyska
virt
andelar i
och inventarier minskat med
och inventariergllmaskiner,
An"irktyg
Stahlgesellschaft.
ler numera dndrade avskrivningsreg- Vad betr?iffar omsdttningstillgingar- Bofors-Hellefors
som
ijkat
har
mateFlygmotor
i
vad
avser
aktier
talet
varulagret
i
na,
hade
verkstillts
ler, och hir har avskrivning
rialbehillningar iikat med 4 mkr., hu- f<jlid av en fondemission,men aktiermed 20 /o f& under I'ren 1952-195)
medan na i civrigt ha bokats till ofdrdndrat
anskaffadutrustning med tillhoPa 14,7 vudsakligen hos Nobelkrut,
10 vdrde.
med
minskat
i
arbete
produkter
mkr. Resterande avskrivningsbelopp,
med
sammanhlnger
senare
D.ttn
h-tkt.
I likhet med vad som skett tidigare
tidigare
under
till
sig
hiinfiir
4,7 mkr.,
Lr anskaffade. icke helt avskrivna en stijrre utfakturering frln Boforsver- ir, redovisadedirektiir Nordqvist i en
ken, som man ldnge hoPPatsP&,bl. a. slrskild uppstellningbolagetsintlkter
maskiner.
Rlntorna p& bolagets f6dagsl6n av o& srund av tidigare lrs leveransfdrse- och kostnaderper anstllld.
3,r l95I och obligationsl&nav fu 1953, irir,"earoctr efterilzipningar'FdrskottsAB Bofors intiikter och
hade
b&da med 4 /o t'dnta,uPPgl till 2'4 utb5talningarnatill dottJrbolagen
i
kostnaderPer anttiilld.
mkr. Hirutdver har bolaget haft att minskat med 4 mkr. Det vore hdr
f<irsta hand Nohab, som tillf?illigt
erldggardntor med ca'l mkr. E de lti1954 1955
IntiiLterPeranttiilld
minskat sina uttag av fijrskott. Andra
pande finansvixlarna. Utijver rintej
f drsiil ningsfiirskottsutbetalningar hade tikat med Levetansernas
kostnadernatillkommer i fortslttning....... 14]86 37.880
viirde
hos
dotterbolaUtdelning i aktier inkl.
en amortering av fddags- och obliga- 3,4 mkr. Fordringarna
r41
vinstvid aktieftirs?illning 107
tionslinen. Summan av rlntan och gen hade dkat med 1,5 mkr., medan
261
L86
...
mkr.
Intaktsrentor
15
hela
med
fordringar
indra
att
bli
utrdknats
hat
amorteringarna
35.o79 38.284
Det vore kanske i och fd,r sig inte si
ungefdr Jettsamma vatje Lt, inneblmel.l
bol,agets
om
detta
att
sdga
mycket
rande, att i den mtn rlntan biirjar
KostnaderPer anstdlld
nuvarandeomslutning.Med de likvisjunka genom gjorda amorteringar,si
ldn . .. ... r 0 . 8 3 6 1 1 . 6 8 8
Genomsnittlig
hiijes amorteringsbeloppen.Bolaget ditetsbekymmer,som uppstltt fijr de Ftirbrukade vator och maflesta fdretag,har det emellertidblivit
t5.622 16.976
teriel
kommer i fortslttningen att erldggai
verkfdr
fi
i:
betalt
i
tid
att
Avskrivningar
allt
svtrare
"annuiteter"
fiirfdr
s&dana s. k.
297
282
stillda leveranser.Banktillgodohavan- fabriksbyggnaderm. m.
lassllnet fr&n och med L957 kr.
34
tt
kraftverk
23
mkr.,
med
iikat
ha
kassa
och
den
to
z.Z6s.ooo:- samtf6r obligationsllnet
30
bostdder
vilket helt sammanhdngermed nYmaskineroch inventarier z.rrt 2.3'7r
fr&n och med 1956 kr. 2.85o.ooo:-'
Pensioner, pensionsavgifter
emissionen.
e l l e rt i l l h o p ak r . 5 . 3 1 5 . 0 0 0- : p e r l r ,
1.058
963
o. d. ..
aktiekahade
Ifriga om skuldsidan
intill dessl&nen helt &terbetalts.
Olycksfalls- och s.iukfiir118
100
En betydandedkning av ldnekostna- oitalet iikat frln 44 till 88 mkr. och
siikringspremier .....
156
lrt
derna hir intrdtt, fdr arbetare med reservfondenfrtn 8,8 till 17,6 mkr., Ovriga fiirsdkringsavgifter
5,5 mkr. samtfdr dvriga anstlllda med eller med intill av aktiebolagslagen Turist- och bankomkostna- 2L8
278
der m. m.
har fdreskrivna 20 /o av det hd'gre aktie3,6 mkr. Till pensionsstiftelserna
89i
954
Fraktkostnader
IIf
87
sammabelopp som 1954 avsatts.Kost- kapitalet.Frin disponiblamedelhade Telefon, telegram, Porto' '
r38
llL
Annonser och annan reklam
naderna fiir pensioneroch pensions- fiiiesiende &r dverfiirts 22 mkr. till
<o
46
avgifter ha iikat till f6lid av h6jda aktiekapitalet och 4,4 mkr. till reserv- F6reningsavgifter
266
266
m
'
.
.
.
'
m
.
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e
s
e
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s
i
n
a
d
e
r
ar6etarpensionersamt ifrlga om SPP fonden. Hirutiiver hade av fr&n aktie- Hyror fdr kontorsmaskiinbetaladebelopp, aktiekapitapi grund av de hdgre lcinerna fcir d:garna"
18
nef m. m.
22 mkr. Samtidigt hade K d p t e l e k t r . e n e r g i . . . ' .
384
t82
le1
tillfcirts
och arbetsledare.
iianitemen
'
770
698
Ifrl"ga om utdelningen hlnvisas dels reservfonden tillfdrts 4,4 mkr., utgd' P r o v i s i o n e rm . m . . . . . . .
54
22
Licensavgifter
nyde
vilken
till vid Boforsverkens fdrra fdretags- rande den dverkurs,till
411
4r,
Rdntor
122
nlmndssammantrldeav disponent\Vij- emitteradeaktierna utgivits. Skuldreg- Diverse
t5'
882
889
lerinssfonden var densamma som Skatter .
kander ldmnad redogdrelse,dels till
r.041
870
foreg&endelr. Nlgon ?indring betriif- Arets vinst
bokslutsartikeln i B-Pilen.
icke
hade
investeringsfonderna
38.284
fande
t5.o19
Efter fiireg&endeirs aktieemissioner
har, siskett. Till pensionsstiftelserna
uppgir numLra aktielgarnasantal till
fdrsdljOkningen av leveransernas
oi'ii ro.ooo, timligen jZimntfiirdelade som tidigate nimnts, avsatts2,8 mkr.,
med de
sammanhlngde
ningsvlrde
behtllpensionsstiftelsernas
varefter
mellan aktiddgarnaDet finns emellerinle-dningsvisbertjrda stdrre utleverannins uppsir till ca 22 mkr.
tid nigra stiirre s&dana,bl. a. \Tennetsernaav krigsmateriel.Intiktsrdntorna
egenfu"6tiigsuardena fijr bolagets
Grenska Samfundet,Nitroglycerin Ak-

4

Berenschotsmetod, AM-metoden och
senastetillskottet ir Flygmotorsmetod.
Ditponent Soh;lmanerinradeom, att Detta visar
iu en glZidjandeaktivitet.
ffitgan om yrkesutbildningen varit Fdrklaringen hiirtill torde vara, att ett
uppe till diskussioninom Boforsver- utomordentligt stort behov av att fi
kens fdretagsndmndfiir omkring 5 ir
rationellare grepp pi utbildningsfr&sedan. Emellertid hade det ansetts gan gjort sig allt starkare gZillande.
l2impligt att iterkomma till denna ftir
Tyv?irrfinns ingen auktoritativ bediimoss alla s& viktiga friga, och hade ning av dessametoders olika virden.
P& frlrga av ingenji)r Vam$ad an' ingenjcirHelling ombettsatt hilla ett En viss fiirvirring, som knappast lr
eiende AB Bofors Nobelkruts stiill- inledningsanfdrande.
tillfredsst?illande, har skapats genom
ning i lrsredovisningen meddelade
lngenjdr Helling berd,rdei sitt an- att ekonomiska och personliga intresdirektdr Nordsuitt. att Nobelkrut refijrande frigan om yrkesutbildningen sen allt fdr mycket engageratsi disdovisas som dotterbolag, sedan AB
KUSSlonen.
och dessuppl?iggningi Bofors.
Bofors fdr ca 20 ir sedan fdrvirvat
Metodfrigan skall icke nlrmare beDet dr hdgst betydelsefullt,hur man
samtliga aktier i bolaget. Bofors tjverrdras
hlr. Det Ir emellertid niidvdntog i detta sammanhang Nobelkruts lZiggerupp en utbildning. Det ir vik- digt att komma ihlg, att ingen metod
viljes,
alla tillglngar och skulder, varvid en tigt, att r?iti utbildningsgiog
i sig sj2ilv lciser yrkesutbildningens
reversDa4 mkr.dverlimnades.Denna och att eleverna placeraspi lZimpliga oroblem. De dro alla mer eller mindre
post iterfinnes under de lingfristiga utbildningsplatser.Men det dr framf6,r goda hjelpmedel, vid sidan av alla
skuldernai balansrlkningen.Man har allt viktigt att koppla in de rdtta mdn- andra hj2ilpmedel.
icke ansettsig btira uppldsa AB Bofors niskorna, som kan och vill ge utav sitt
All yrkesutbildning miste bygga pi
Nobelkrut, med hdnsyn till vissa be- kunnande.
vissa
principer. Sidana principer ha
Det allminna intresset f<ir yrkesutskattningskonsekvenser, och vidare
livligt de senaste&ren. En
diskuterats
<inskademan beh&llaskyddet ftjr nam- bildningsfrtgat har glndjande nog
viss allmdngiltig syn pl denna friga
Man
utbildmed
&ren.
diskuterar
iikat
net Nobelkrut.
ningsfrigor mycket ofta nu fcir tiden, har ocks&utkristalliserats. Hlr nedan
P3'ffirga av lterr Hansson angiende och det innebir, att allt flera minld.mnasen redogdrelsefdr hur man i
de i tidigare irsredovisningar fiire- niskor tvingasfiirdjupa sinakunskaper allmlnhet ser p& denna friga.
kommande varierande beloppen fdr i imnet, kanske ocks&att omprdva en
Man indelar silunda utbildningen i
skuld till AB Bofors Nobelkrut. fram- och annan uppfattning.
tvi avsnitt: Grundutbildning och viholl direktdr Nordquist, att detta samYrkesutbildningen har sedan ett dareutbildning. Med hj?ilp av den
manh[ngde med, att man frin bdrjan 7o-tal 3t tillbaka befunnit sig i en om- s. k. inlirningskurvan, se bild.en hir
utbetalt rdnta oL reversen.Detta hade
daningsprocessav rdtt m[rkligt slag. nedan, kan detta illustreras ungefdr
i sin tur till fdlid att Nobelkrut varje Ett exempelpi detta dr, att man allt- p& fiiljande sitt.
&r miste deklareradessainkomster och mer iivergtr frnn ett produktionsVid "A" bdrjar inliirningen och di
betala skatt oi desamma. Sedermera tlnkande till ett metodtinkande.Man kan eleven inte producera.Vid "8"
har systemetfdrenklats, och rlnta ut- har med
andra ord fltt en alltmera har han l?irt sig de elementira fdrdiggir numera icke i reversen.
fdrdjupad syn pi sj?ilvautbildnings- heter, som gd'r honom i sttnd att producera, men utan sikerhet och rutin.
PE frlrga av berr Hantson, varf'dr sdttet och metodfrtgorna.
Metodtdnkandet har dock fitt en Han har nttt den tekniska produkrnan erhdlle sttirre utdelning frln inalltfiir
dominerande plats i samman- tionsgrinsen.
i
aktieposter
tressentbolagen mindre
Men utbildningen Ir naturligtvis
hanget. En icke initieiad f&r liitt uppin frin dotterbolagen med vlsentligt
stiirre aktiekapital i bolagets dgo, sva- fattningen att yrkesutbildningen mest inte f?irdig vid B. Elevens snabbhet
och s[kerhet miste byggasupp - han
blivit en metodfriga.
rade direAtdr Nordqoiil, att man litit
miste grundld,ggaarbetsrutinen. Hur
Vi ha ju i Bofors sjZilvabidragit till
dotterbolagenundei derasexpansionsmetoddiskussionengenom att lansera linge den upptriningen skall fortg& ?ir
tid i stort sett behilla sina vinster fdr
yttedigare konsolidering. Nigot direkt den s. k. Carrardskametoden. Men svirare att fixera. Den fortsltter iu
behov att taga ut vinster frln dotter- Carrards metod har nu fitt en rad livet igenom. Utbildningsmilet anses
bolagen hade ej heller fdrelegat. Fdr- medtdvlare. Numera' finns iven en emellertid uppnitt, ndr eleven "kan ta
hillandet vore ddremot ett annat ifrEga
om intressentbolag.Hlr fdrelige siFAR,DIG.
1o7"
lunda ej samma sk2il att lita bolagen
HET
PROD,.GRANS
behilla sina.vinster,utan hade bolaget
ett direkt intresseav att erhilla denna
utdelning.

hade cikat pl grund av 6kade medel i
bank. De hiigre fraktkostnaderna och
med den
provisionernasammanhdngde
cikadefaktureringen. Vidare hadekostnadernafiir kdpt elektrisk energi stigit
icke ovdsentligt, och detta i sin tur
hade fciranletts av torkan och vattenbristen.

Disbonent SohJnzanframhdll i anslutning h?irtill, att man fr&n bolagets
sida drivit en medvetetfdrsiktig utdelningspolitik i vad avser de st6,rredotterbolagen. Di Bofors fdr en del lr
sedanfijrvirvade Ulvsunda, hade detta
bolag haft utdelning under en rad &r,
och Bofors har icl<efunnit anledning
giira nigon indring i det fallet, varf6,r
Ulvsunda skiljer sig fr&n de andra
std,rredotterbolagenhdrutinnan.

Yrhesutbildningen

uid bolaget.

TEKN.
PROP.-GRANS

S MANr.

TID

ackord" ordentligt. Han har dl uPPnitt den s. k. ekonomiskaproduktionsgrdnsenvid "E".
Sl kommer tidsuPPdelningen. Genom B kan tidsgrinsen dras fdr den
elementlra utbildningen. Genom E
dras tidsgrinsen f6r hela utbildningen.
Vid s. k. kvalificerad yrkesutbildning ansesslutgrdnsengenom E sammanfalla med 3:e utbildnings&rets
slut. Vi delar ddrfiir in tiden i 3 ettirsperioder.
Tiden fijr grdnsengenom B varierar
med btedden pi grundutbildningen.
Den varierar hos oss ocks&,beroende
pi utbildningslinje. Vi ha ju 3 linjer
- mekanisk, metallurgisk och kemisk.
I mekaniska och metallurgiska linjen
ligger den vid ca 3 m&nader,och vid
kemiska utbildningen vid ca 9 m?rnader.
De tv& utbildningsavsnitten markeras pi kurvan,
1) grundl?iggandeutbildning ABC
(omfattandei stort sett 1:a utbildningsiret)
2) vidareutbildning CDE (omfattande i stort sett 2:a och 3:e utbildnings&ren).
Di d.essa
bigge avsnitt blir r?ittl&nga
i tid rlknat, dela vi i Bofors upp dessa
i ytterligare 2 delar. Man hiller sig
alltsi med fyra avsnitt eller faser och
kallar dem
A-B
B-C
C-D
D-E

Systematiskgrundutbildning,
Tilnmpad grundutbildning,
Allsidig vidareutbildning,
vidareutbildning.
Specialiserad

Faserna har mycket olika karaktir.
Exempelvis den systematiskaoch tilll?impade grundutbildningen, som Ir
allmdnt h&llen, ganska skolmissigt
upplagd och bygger pi dvningar och
ldttare produktionstilldmpningar. Eller
vidareutbildningen,
den specialiserande
som 1r helt inriktad pE visst yrke, och
alltid sker i produktionsmiljdoch unTvi principiellt vikder ackordsarbete.
tiga avgrlnsningar kan alltsi gd,rasgenom "C" och "D".

S'

AC ir en typisk skoluppgift, som vi
brutit ut ur produktionensi l6ngt det
g&tt och fdrlagt till speciell skolverkstad respektive skollaboratorium. Det
dr en allmdn tendensatt gd,rasi.
DE Ir en lika typisk produktionens
uppgift. Den kan endastske i produktionsmiliiin och ir dZirfiir ocksi f6rlagd dit.
CD Zir en 6mtilig mellanfas. Den
hcir nafurligt ihop med AC, dlrftir att
i den fasen oms[ttes de i AC fiirvirvade kunskaperna vid produktivt ar-

6

bete. Vi ha diirfcir hdr den inst?illningen, att CD s& l&ngt mdjligt bdr
ske i nlra anslutningtill AC, helst i
sammalokal och med sammal'irare alltst o& skolan.
Grlnsen mellan "skola och produktion" ligger fiir mekaniska linjen
(verkstadsutbildningen)vid D, fijr
kemiskalinjen vid C och fijr metallurgiska linjen tJvdrr vid B. Det visar sig
nlmligen ganska svtrt att bedriva en
allsidig vidareutbildningoch i all synnerhet en tilliimpad grundutbildning
f<ir metallurger och kemister i produktionen.
Mettet p& utbildningsarbetet anges
med trianglar,vilkas ytstorlek,med en
viss fijrenkling, kan ansesrepresentera
det i varje fas nedlagdautbildningsarbetet.
Sittes detta fiir hela utbildningen
: 100 /o kommer man till, att 1:a
rar ca 6o /o,
irets utbildning represente
2:a Lrets3O /o och 3:e irets lo /o av
totala utbildningsarbetet.
Aven om dessasiffror iro riktiga
endast vad storleksordningenbetrlffar, d'r det dock odiskutabelt,att t:a
utbildningsiret har alldeles sdrskilt
stor betydelse.
Det ?ird2irf6r naturligt, att anstrlngningarnapt att f6rb?ittrautbildningen,
bl. a. genom att inf6ra modernaremetoder, hittills mest inriktats pi detta
fdrsta ilr och silrskilt pn fdrsta
tiden AB.
I Bofors ha vi som sagt lagt upp vir
utbildning efter dessaprinciper och
betrakta ocks&hdr fijrsta irets grundl?iggandeutbildning som varandemycket vdsentlig,kanskeden vlsentligaste.
Vi ha som en f6ljd av detta lagt ned
ett avsevdrtplaneringsarbete,och ha i
vir uppliiggning siikt utnyttja s8dana
metoder som Carrard och T\7I, si
lingt som m6jligt. Detta har steg fiir
steg fiirt oss in i en alltmer skolmlssig utbildning. I denna utnyttja vi
fijrdelar.
t. ex. gruppundervisningens
Men det viktigaste ir kanske,att vi ha
gjort en m&lsittning och p& analytisk
vlg siikt komma it de elementdrafd''rdigheter, som yrkena best&rutav, och
som ir vir fd'rsta uppgift att llra ut.
Man kan alltsS.sdga,att en modern
grundutbildningdr s&dan,att den kriver speciella fd'rutsittninga,r ^tt genomfijra. Dessafdrutslttningar finnas
i stort sett inte i ptoduktionen utan
miste byggasupp i en skolmiljd.
Alternativet ?iratt fdrliigga grundutbildningen till produktionen, men det
innebdr, att motsvarandearrangemang
m&stevidtagasd[r, s&vidaman inte Ir
villig ati pruta av hiigst vZisentligtp&
sina krav. S& lZingeproduktionenvar
hantverksmlssig, fanns ingen anled-

ning ordna skolverkstdder,men i en
modern produktion ?ir det i varje fall
mycket orationellt att ldra mdnniskor
Visserlielementdrayrkesf2irdigheter.
vid
gen dciljesutbildningskostnaderna
utbildningen i produktionen,men de
bli knappastmindre diirfijr.
Utbildninsen under sistatret har en
helt annan farakter. Elevernairo nu
tekniskt kunniga, men sakna innu
egentligarbetsrutin.Det ir framfijrallt
rutinen, som skall till. Dessutomskall
finslipningen av yrkesfirdigheterna
och en anpassningske. Pi grund av
elevernas relativt goda produktivitet
kunna de nu utan oldgenhetsdttasin i
produktionsmiljdn och dlr g6ra en
mycketgod insats.
'
Yarje lr placerasfrin industriskolan drygt ett o-tal ungdomar, ddrav
p3. verkstddernamellan 25-30, pL
metallurgiskaavdelningarnainte mera
d'n 3 pet ir hittills, men i Er bdr vi
komma upp i 6. 7-8 kemisterplaceras
vatje Lr, dels i fabriker, dels i laboratorier. Hirtill kommer ett par instrumentmekaniker och n8gon elektriker.
Det tredje utbildningsiret dr, som
redan ndmnts, f6,rlagt till produktionen. Det dr di ganska naturligt, att
kunna uppvissa anpassningsproblem
sti. Si har ocks& skett i nlgta fall.
Detta problem synesemellertid ha blivit alli mindre i takt med det iikade
intressefdr yrkesutbildningensom arbetsledningenvisar. Vi ha numera en
ordnad kontaktverksamhet,varigenom
tillsynen iiver elevernaute i produktionen sker.Vid n&gottillfllle har denna
klickat, varfijr vira korrektionsitg[rder vid ett Dar tillfZillen satts in f6'r
sent. Detta ?ir beklagligt, men vlrt
grepp om denna detalj har blivit fastare och bittre skall det bli.
Slutligen borde kanske nigot slgas
om mellan&ret CD. Fdr nirvarande
ligger det p& skolan fdr mekanisterna
och pi produktionenf6r de 6vriga.Vi
tro, att idealet ir att ordna all utbildning sisom den 1r ordnad f6r mekanisterna,alltsi tvi ir pi skolan och det
tredje iret i produktionen.Men det ir
en ekonomisk f6ga, som ir si pass
omfattande, att den inte hinner tagas
upp i detta sammanhang.Att hlr
emellertid finns plats f& nya och stora
insatser,dlrom r&der intet tvivel.
Herr Giista Nilnon stdllde frigan,
om Industriskolan i sin nuvarandeomfattning kunde ansesticka behovet av
utbildning av ldrlingar.
Vidare eftedystes n8gon statistik
iiver, vart de ldrlingar, som gitt igenom Industriskolan,senaretagit vlgen.
Industriskolansledning bdr se till,
att ldrlingarna efter genomgtngen

tagit h?insyntill den utbildning vederbdtande genomg8tt. En l?iding, van
vid Industriskolans moderna maskinpark, hade s&lundablivit placerad vid
en gammal och dllig maskin. Arbetsledningen vidhiill dennaplacering,och
ingen notis togs om lirlingens d,nskemll om annat och l2impligare arbete.
Herr Grell framhijll, att enligt hans
Resultatet blev att liidingen slutade .
uppfattning utplaceringeni produktiosin anstillning. Pt detta sitt, genom
nen efter genomgingen Industriskola
att l8ta en ldrling ft oliimpliga arbetsF6rresultat.
lett
till
dnskat
ofta icke
uppgifter,
minskarman vederb6randes
hillandena hadevisserlisenfdrbdttrats
intresse
f6r
sitt arbete,och dlrmed 96'r
ntgot under senare&r, men dnnu Eterman bolaget en otjdnst. Det fordras
denna
punkt.
stod mycket att gdra pi
hlr bdttre kontakt mellan arbetsledDet miste etableras bdttre kontakt
ning och yrkesskola.
mellan Industriskolanoch produktiofrin
genom
att
man
nens folk, bl. a.
Ingenidr Sterky anslg, att det hittills
produktionshill l?imnadekontinuerliga icke alltid varit sE latt att place:n ldrrapporter till Industriskolan om lirIingar i produkiionen.Detta sammanlingarnasvidate utvecklingpi de olika hingde bl. a. med att lidingarna oftast
avdelningarna.
voro alltfijr unga, di de tillfdrdes
Ett fdretag som Bofors borde i egen produktionen. S&smtningom med den
till
indrade skolformen kunde man iu
skola irligen utbilda yrkesarbetare
ett antal av 8tminstone5 7o av den i pir?ikna en hdgre genomsnittstlderoch
produktionen sysselsattapersonalen. ddrmedstdrre mognadhos ldrlingarna
Fdr ndrvarandeutbildadesi Industri- och detta skulle undedltta deras plaskolanicke ens hdlften av dettabehov. cering pt avdelningarna.Det dr emelBofors miste s&ledesiika sina utbild- lertid ofta sv&rt aft skaffa en llding
ningsmdjligheter,och det kunde i detta efter avslutad industriskola ett varaksammanhangifrigasittas, om man icke tigt arbete.Det finns icke alltid lediga
borde korta av utbildningen med det poster, och man flr dl vZintamed att
tredje &ret, som vdl kanske icke ha-de placeravederbdrandelirling, till dess
s& stor upogift att fylla. Bide lands- nigon vakans uppstir.
tinget och kommunenha pi sin lott att
VerLmistare Hohn anshg, att man
sd'rja fd,r en vlsentlig del av yrkesutalltj?imt icke [gnade tillr?icklig uppbildningen inom orten. De uppgifter,
mdrksamhet tt utbildningen av llrsom hirutinnan Fnila landstinget,
lingar f6r de metallurgiska avdelskulle emellertid endast innebdra en
ningarna. Efter en alltfijr kort utbildkomplettering av kommunens och inning under 3 mEnaderpi Industriskodustrins egen utbildning av personal.
lan, skola dessa oftast mycket unga
Landstingct i ldnet har silunda utgitt
pojkar placeras i produktionen, och
ifrln, att bolaget skall bibehilla sin
h[r uppstir givetvis mycket stora sviyrkesutbildning. Planer fd,religga sorn
righeter.Ldrlingarnadro fdr unga och
bekantpt att landstingetskall uppfdta oerfatna"fdr att kunna arbeta pi egen
skola f6r viss yrkesutbildning hdr i stahand. Vidare iro olycksfallsriskerna
den, men torde det drdja ytterligare
alltid stora f6,r ungdomar. Arbetsledsl minga Er, innan dessaplaner kunna
ningen miste dgna mvcken tid it tiverrealiseras,att problemet med yrkesutvakning av dessald{ingar, och det Ir
bildning f6r l94o-talets stora barnkulinte alltid mdjligt att fl tiden att rdcka
lar kommer att uppsti lingt tidigare.
till h?irfdr.
Det fordras i denna situation krafttag
Det nlmndes, att man i smedjan
frin sivil kommunen som bolagei
nyligen fr&n Industriskolan fatt fte
Sammanfattningsvis ville herr Grell
lddingtt i l5-trs8ldern, och, sedan
framhilla, att bolaget fijr att tdcka sitt
man nu Ignat mycken tid it vidareutegetbehov av personalborde tagavan
bildning av dessaldrlingar, ha desampL varje mdjlighet att tillgodose yrkesma meddelat, att de dnskade andra
utbildningenfdr ortensungdomar,och
arbeten.Den mekaniskaoch kemiska
det endasdttetatt realiseradessatankar
utbildningen lockar mera, och endast
vore en utbyggnad av Industriskolan.
nhgrafL av de ungdomar,som inte ha
Herr Kiblttrdm ber6rde fr8gan om mtiilighet att komma med pl dessautplaceringen i produktionen av l[rbildningskurser,'d,gna
sig it utbildning
lingarna efter genomgEngenIndustri- till de metallurgiskayrkena. Skola fdrskola. Det hade icke slllan fd'rekom- h&llandena bli bdttre, d& det g?iller
mit, att ldrlingarna blivit fel placerade rekrytering av arbetaretill de metallurute pE avdelningarna. Hdt nZimndes giska avdelningarna,miste man sdrja
nlgot exempel, dlr arbetsledningenej fijr en vlsentligt mera omfattande
skola placeras i sidant arbete, som
motsvarar vederbiirandeskvalifikationer. Det vore av intresse att fL nfumare kladagt, vilka befogenheter
Industriskolansledning hade, di det
gnllde hdingarnas utplacering i produktionen.

grundutbildning av metallurgiska ldrlingar, samtidigt som man b6r bedriva
liimplig propaganda fijr att intressera
ungdomar f6r dessa arbetsuppgifter.
Vad giiller problemet att beredaldrlingarna vid placering i produktionen
l[mpliga arbetsuppgifter, dr det ofta
svlrt att i alla avseendenberedavederbdrande det arbete han iinskar. I en
stor maskinpark miste iven en del
ildre maskiner finnas, och det ir vdl
tveksamt, om det skulle vara riktigare _
att placera de iildre atbetarna i st?illet
fdr en l?iding vid en gammal maskin.
Det synessom om beddmningsgrunderna vore riitt olika inom Industriskolan och ute p& avdelningatna.och fijr
att f& enhetliga normer hlrutinnan,
borde man efterstrlva bittre samarbete
mellan Industriskolans och produktionensfolk.
Herr Arne Ohlsrcn instimde i herr
Holms yttrande ang&endesvlrigheterna att placera l5-hringar p& metallurgiska arbeten, dvensomatt det erfordrades llngre grundutbildning av metallurger samtblttre samverkanmellan
alla partervid placeringenav llrlingar'
na i produktionen.
Ingeni1r Kernpe instdmdemed herr
Grell i att man borde iivervlga avskaffandet av det tredie &ret i Industriskolanf6'r att ddrmedberedamdjlighet
f6,r Industriskolan att taga emot flera
nya elever.Det har minga g&ngerhdnt,
att de Tdrlingar, som kommit ifrEn
Industriskolan,varit mindre l?impliga,
och i dessa fall kan man inte llgga
fiir mindre
skuldenpi arbetsledninqen
goda resultat.Fdrh&llandenaidag hade
blivit b?ittre med den sttirre gallring,
som numerasker bland de intrldess6kande till Industriskolan.
Ingenii)r Helling meddelade som
svar pE en av herr G6,staNilssons frEgor, att statistik funnes iiver vart de
Ld'dingar,som genomgitt Industriskolan, senaretagit vdgen. Redovisning
skulle i annat sammanhangldmnas f6r
denna statistik.
I frigan om placering av lddingarna
i produktionen, har Industriskolans
folk inte alltid mdjlighet att ptverka
arbetsledningen fdr de olika avdelningarna. Det ir ofta k?insligt att ber6ra dennafr&gamed atbetsledningen,
och det vore nog ly&ligt f& alla parter, om man kunde klarldgga eventuella befogenheterfijr Industriskolans
folk hlrutinnan. Ijnder alla f6rh2llanden behdvdes ett bettre samarbete
mellan Industriskola och arbetsledning. Dessblttre har det nog varit
jlmfiirelsevis ft" fall, dir lirlingarna
misslyckatsmed sina arbetsuppgifter,

ningsargument -. I vir utbildning
hilles i stillet en grupp pt 8 elever
tillsammanunder en fdr denna i stort
sett likformig utbildning.
Instruktion, iiversyn och rdttning
kan utf6ras mycket noggrant hos oss,
derfdr att vi till2impa gruppundervisning med skrivna instruktioner f6r
liraren. Vid Flygmotor sker stdrre degenomskrivlen av instruktionsarbetet
na instruktioner,som elevernaanvdnIngenjdr Stig Ol:son &terkom till
da, och liraren ntijer sig med att se
tidigare p&stiendenom att lddingarna
ijver det hela. Liraren har som regel
ofta bli besviknapi sina arbetsuppgiflO-12 elever mot i Bofors 8. Skillter. Man m&steemellertidi detta samnadenligger framfijrallt i dennaolika
manhang komma ih&g, att det nog t n n l i c o n i n c
ocksi funnes tillfiillen, d& arbetsled- " Y Y ' " 6 6 " " ' 6 '
Vi dela upp uppllrningen i sminingen hade anledningatt bli besviken
tempon
fdr att gtira den mera littldrd
p& lirlingarna.
och
intressant.
Si sker inte vid FlygFiir att komma till r?itta med alla
motor.
problem i denna friga, mtste parterna
Vlixelutbildningen mellan skola och
gemensamtventileraolika vigar att gi
Ir en kapacitetsfriga.
produktion
fram p&. Man miste bl. a. gtira klart
Vir kaoacitet tilliter oss att bide
fcir sig, att tredje iret av utbildningen
verkligen dr ett utbildnings&r, och grundutbilda och fiilja upp denna
dettamiste medfiiras&danakonsekven- grundutbildning.Vid F grundutbildar
ser som att llrlingerna givas vissa fa- skolan och produktionen fdljer upp,
viirer i arbetet under tletta ir. Man men elevernadro naturligtvis mycket
m&stetinka pi att placerr vederbijran- svirare att anvdnda i produktionen
de vid nigot s& nZir hyggliga maski- efter endastca 2 ml.nadeisgrundskolner, och endasdttetatt tillgodosedetta ning.
behov miste varc. att vissa maskiner
I realitetenbetyderdet, att en avsef6r lirlingen. Hlr kom- vlrd del av grundutbildningen(ro %)
reserverades
mer kostnadsfrigan in i bilden, och ftirl?igges i produktionen och kostnaman fir dL v'dgaf6r och emot.
dernadtiljas dirmed, men de finns dlr
alla fall.
P3"ffi'ga av direhtdr lVablsleen och i
Catudeller Flygmotor dr s&ledesen
ingenfdr Sterky ldmnadeingenjdr Helling en redog6relseftir Flygmotors ut- ekonomisk smakfriga. Enligt mlngas
uppfattning ger Carrardmera, men dr
bildningsmetod.
ett "strlngare" system, Flygmotor
Flygmotorsystemet d.r en treirig
verkstadsutbildningmed 2 irs grund- mindre men Ir ett lettsammaresystem.
Carrard krlver nog stdrre insatser
l?iggandeutbildning, alternetandemelvad skolutrustningen betrlffar, men
lan skola och produktionen och 1 trs
d.rokostnadernaldttare att redovisa.
specialutbildningi produktionen.
Den grundliiggande utbildningen
Flygmotor krlver mindre arrangetillgir si, att eleverna uppdelas i tv& m^ng ^v skolverkstdder,men diiljer
grupper, som alternerar med varandra en stor del av kostnadernagenom att
mellan skola och oroduktion. 2 mlna- fdra ijver dem pi produktionen, dir
der p& skola * z minader i produktio- de iro svlra att redovisa.
nen * 2 ml.nadetskola * 2 minader
Ditponent Sohlman ans&g,att disi oroduktionenetc.under hela 1:a iret
kussionen
bidragit till att f'dra ft&gan
oih en del av andra iret. Dlrefter plaom
yrkesutbildningen
inom bolaget ett
cerasvederbtjrandei produktionen.
stycke framit. Man hade s&lundafitt
Man utbildar liksom hos oss i flera klart fijr sig, att det alltiemt vore vissa
yrken, och har grundkurser fdr de problem att placera llrlingarna i proolika uppgifterna,t. ex. svarvningoch duktionen,men att f6rh&llandenaidag
frlsning. Overhumdtaget Zir tyngd- vore n&got bdttre dn tidigare. Man bdr
punkten lagd pi maskinarbete.
silunda efterstrlva ett allt blttre samVarje grundkursbestlr av ett 30-tal arbete i denna fr&ga mellan alla be"yrkestempon", som alla.'droutskrivna riirda parter. Hir borde arbetsbefdlet
pL var sitt instruktionsblad. Nigon
pe de olika avdelningarna kanske
viss ordningsf6ljd htlles ej som i
mera In hittills kontakta IndustriskoCarrard.
lans ledning ivensom vederbijrande
Det fijr m&nga"mest tilltalande d.r, klubbstyrelse, di det uppstttt nlgra
att varie elevkan hllla sin takt - detta problem fiir liirlingarna pi de olika
arbetsplatserna.
har gjorts till ett s?irskiltstort f6rsllj-

och hir bure sdkert icke arbetsledningen ensam ansvaret fdr utvecklingen. Vad betr?iffar det av herr
Kihlstrdm berijrda fallet, kunde slgas,
att vederbdrande hlr inte f8tt nigot
l2impligt arbete. Anledningen till att
lirlingen slutadesin anstillning sammanhingde emellertid med, att lirlingens fader flyttade fr&n stadenoch
med honom sonen.
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En annan viktig sak, som blivit belyst under diskussionen,vore frtgan
om Industriskolansvidareutveckling.
Det kunde hiir blott sdgas, att man
frin bolagsledningens
sida [r positivt
inst?illdtill dennafr&ga,samt att man
skulle &terkommah?irtill i senatesammanhang.

Medaljfrigan.
En av bet Grell avfattad skrivelse
fdredrogs, vari iffigasattes ett utbyte
av de medaljer, som dverllmnades
efter 25 tjdnsteir, mot fiirslagsvisarmbandsur.
Disponent Soblmanerinradeom de
diskussioner,som fiir drygt 10 tr sedan f<iregttt beslutet att utdela medalj
och ett penningbeloppefter 25 tj2insteir. Olika fd'rslaEhade ddnid framf6rts, och man hadeslutligenenatsom
det nuvarandesystemet.Man kunde
givetvis tdnka sig att ersltta medaljen
med ett mindre mdrke av nigot slag,
och man skulle fr&n bolagets sida
iiverviga eventuella andra fdrslag och
iterkomma till frigan. Det var fiir
sent nu att detta hr g6ranigon indring
ifrl,ga om medaljeringen. Dock skulle
utdelningen av medaljerna inte dga
rum fdrrdn n&gonging p& hdsten,fdrslagsvisi septemberminad.
Herrar Hagberg, Hanston ocb Gastdriron ansldtosig till den uppfattning
herr Grell deklarerat i sin skrivelse,
eller att det numera knappastfunnes
nisot allmint intressefrin de anstdlldal sida att erhilla nigon medalj.
Direktiir Nordqaist upplyste om, att
medaljen i sig sj?ilv icke hade n8got
stiirre penningvirde.S&lundahadebolaget att eildggaper medalj 18:- kr.,
var^v ca 13: - kr. gick till vilgiirande
6ndamil, medan kostnaden ftir sjZilva
medaljen uppgick till endastc Jt kr. Man kunde silunda knappasttala
om att medaljen skulle ersittas med
en klocka.
Ditbonent Soblman avslutadediskussionen kring denna programpunkt
med en fdrklaring, att den g&va,som
skall tiverldmnas i samband med 25
tjdnsteir, skall vara nigot som den
anstdlldesitter vdrde pi, och det vore
f6r bolaget av intresse att fl emotse
l?impliga fiirslag p& nigot alternativ
till den nuvarande ordningen med
kontant gratifikation och medalj.
Ytterligare nlgra smdrre irenden
fdrekommo till behandline.
Snzs
*

NOHAB
Fdretagsndmndenvid Nydqvist &
Holm AB sammantriddeden 11 maj
tnder direktiir Per Odelbergs otdf'drandeskap.

Bokslutetfdr 1955.
Fdre sammantrldethade till nlmndens ledamtiter sdnts dels Arsredovisningen f& 1955, dels nr 2 av B-pilen
med den ddr intagna bokslutsredogdtelsen. Vid sammantrldetutldmnades
ytterligare nlgra tabliler och grafiska
sammanstillningar.Bokslutsredogiirelsen i B-pilen llstes upp och kommenterades.
Totala antalet anstlllda var 1955
stdrre in &ret innan. Antalet minadsavlcinadedkade mera in antaiet timavliinade.
Omsdttningsvdrdetper arbetatehar
sjunkit j?imfiirt med fcirra iret och dr
dven ldgre dn L9)3 irs siffra. Pi
frlmmande arbeten nedlagda arbetstimmar har iikat i antal jiimfdrt med
1954.
Omkostnadernaper produktiv timme har 6kat liksom kostnaderna Der
anstdlld. S&lunda har direkta lciner
stigit med 2,2 mill. kronor, i vilken
iikning helgdagsl<ineningir med ca
kronor. Den allminna siuk325.OOO
fdrsikringen har kostat bolaget ca
236.000 kronor. Ar 7956 beriknas
sjuk- och olycksfallsfdrsikringsavgifterna f6r bolagetsdel komma att uppge till 418.000kronor.
'dr
Avskrivningarna
i Lr ldgre dn
tidigare, beroendepl att den fria avskrivningsritten upphdrt, och maskinparken numera ej f&r avskrivaspt kortare tid in 5 Lt. I detta sammanhang
pitalades de risker, som upphdvandet
av den fria avskrivningsrdttenkan f&
fdr fdretagen, sdrskilt med h?insyntill
den snabba utvecklingen pi maskinomridet, som kan medfdra att nuvarande maskinutrustning kan bli omodern innan den hunnit avskrivas.
Bolagets aktiekapital, som hittills
uppgitt till 12 mill. kronor, kommer
att ijkas till 16 mill. kronor genom
riverfdring av fonderade vinstmedel,
som ddrigenom bindas slkrare till
f6retaget och ej blir tiilgnngliga fiir
vinstutdelning. S2irskilt vid internationella aff'tuer kan ett l&gt aktiekapitalvara en nackdel.eftersomutlindska
fiiretag kan fi en felaktig uppfattning
om storlekenav vtr rdrelse.
Kamrer Mintson rclateradeett firskt
exempelhtupl, ffi,n fdrhandlingar med
ett utllndskt fdrsiikringsbolag rdrande
en leveransgaranti.Nohabs jiimf6relse-

vis ringa aktiekapital kunde icke anses
ha imponerat pl fiirs?ikringsbolaget.
Ifriga om skatter fd,rklaradekamrer
Minsson, att dessa nu utg& med ca
62 /o av vinsten. Investeringsavgiften
kvarst&r iven detta ir och berdknas
komma att uppg& till stdrre belopp ?in
i fjol. Avgift utgir ej pi anliiggningstillg8ngar, som bestdllts f'dre 15 jan.
1955.
Direkti)r Odelberg pltalade de vidor, som de nuvarandekreditbegrdnsningarna kan f[ fcjr industrin, som f&r
svirare att f6rnya och moderniseta
produktionsapparaten,vilket givetvis
medfd,r en sdmre konkurrensfdrm&ga.
En itstramning som den nuvarande
kan ej fortgi l?inge utan risker f6r
industrin.
Enligt berr loban Nilssoa hade det
fcirekommit, att stingjlrn fiirstdrts under lagringen och fitt skrotas.Nigra
ton olit skulle t. o. m. icke ha kommit
in i bijckerna.Han ansig att plltklipp
skulle kunna tillvaratagas och anvdndas i stdrreutstrickning.
Kamrer MSnssonkunde e;'uttala sig
om det pitalade partiet plit fdrr?in
han undersciktsaken. Skulle det verkligen ej vara registrerat,mtste detta
beto pE ett misstag.F6re 1P48 togs
pliten ut fijr tillskZirning i verkstaden.
Det hdnde dt, vid iterlimnandet till
fcirridet av dverblivet material, att
man hadesvirt att avglra pl vilket bestdllningsnummerdet tagitsut. D2irfdr
dndrades fdrfaringssittet f6r utldmning av plit. En arbetsledare
tillsattes
fd'r att handhavaolitfiirr&det. Pl&ten
sklres nu pE frirr&det i den min det
?irmdjligt, f6r att undvika att fdr mycket ldmnas ut. Hd.rvidlae fdrsdker
man i sttirstautstrdckninsatt anvdnda
mindre dimensioneroch dven s. k.
spill. Fiir att kunna tlllvanta,ga plhtklipp fr&n verkstaden,vilket nu kanske
g&r i skrotbingarna,erfordrasen samverkan av alla. Vad betr?iffar st&ngjdrnet dr det tryirr st att det dr utsatt
f6r rost. Vissa dimensionerav dldre
inkdpsdatum har ei kommit till anvlndning och befunnits vara i sidant
skick att de fitt skrotas.
Direkti)r Odelberg uttalade sin tillfredsstdllelsemed att denna friga
tagits upp, ej minst med tanke pi de
nuvarande linga leveranstiderna fijr
plit. Anv2indbarpl&tklipp borde givetvis &terfdras till fiirr&det och efter
plitverkstadens bedcimningutnyttjas i
produktionen. Direktd'r Odelberg
framhdll iven de nuvarande lagringssvirigheterna till fdlid av omdjligheten att f. n. erhilla byggnadstillsttnd
fdr en ny fdrridsbyggnad.

Beliiggningen

i uerkstiid.erna.

Oueringenj iir H olm qui st redogjorde
fdr belZiggningen.
atd.60, blir det
I masA)naerkstaden,
allt svirare att sysselsdttade mindre
maskinerna. I mitten p& nlsta lr
minskar bel?iggningensnabbt i denna
avdelning.
Plfrtslageriet?ir fullbelagt till i november i ir och dven dir minskar bel?iggningensnabbt under ndsta ir.
aad. 61, har fijr
Montageaerkstaden,
ndrvarande den bista bellggningen
och arbete har ddrifrin iiverftirts till
avd. 3L. Tv&skiftsarbetetpi monteringen av de danskaloken upphdr nu
sedanleveransenav de fdrsta 11 loken
sdkerstlllts fdre tidtabellskiftet i Danmark.
AK-aerAstaden,aud, jl, Ir nu sysselsattmed arbeten.som tillfdrts den
frin andra avdelningar.Bolaget arbetar pL att fi in ytterligare lego-bestillningar fdr att ijka arbetstillgingen.
El-montaget 2ir fullbelagt fijr de
nlrmaste tv& iren.
DieseluerAstadeninger bekymmer,
enir orderstocken
ddr rdckerendasttill
novemberminad i ir. Lageruppl2iggen
cikasnu ftir att skaffa arbete lt vetkstaden.
Herr Herman Anderstorzfann det
vilbetlnkt att dka lagret av dieselmotordelar.Dirigenom skulle kanskenigot av den vanliga hetsenkunna eliminetasi dieselverkstaden.
Direktdr Odelbergupplyste att det
icke ir {fi.ga om nigon stiirre laget'dr
fdr ndnauppl[ggning. En dylik
rande inte mdjlig med hlnsyn till de
stora kapitalkostnaderna.
Direktiir Odelberg uppmanade&terigen de nlrvarande att lgna stdrre
uppmdrksamhet it kvalitetsfrigorna,
enir vi alltfiir ofta miiter klander fr&n
kunderna p& grund av felaktigheter pl
motorefna.
Med hinsyn till den ojdmnabeldggningen mellan olika verkstadsavdelningar uttryckte direktijr Odelberg en
f<irhoppning, att arbetskraft skulle
kunna flyttas tiver frin en avdelning
till en annan, dven om detta skulle
medfiira oldgenheterf6r dem, som berdras av en dylik flyttning.

N ybyggnadsplaner.
6 oeringenj 6r H olmqai $ redogjorde
fdr nu aktuella byggnadsprojekt. Fiir
att rationaliseraoch ftirbittra tillverkningen av lager fdr dieselmototerkommer en elektrolytisk betningsanldggning att anskaffas.Denna skall instal-

leras i dieselverkstadenoch kommer
att sorteraunder rciravdelningen.Kostnadenberdknastill 180.000kronor.
Utmed dieselmontagehallensl&ngvigg kommer en tillbyggnad att g6ras,
bestiendeav en 2,5 m bred och 81 m
Itng kulvert under mark och en vining av ungeflr samlna sektion ovan
mark. I denna tillbyggnad skall inrymmas rd'rledningar fdr tillfdrsel och
avtappning av olja f6,r dieselmotorprovningen I'iimte pumprum. Byggnadskostnaderna
beriknas till 96.000
kronor. Dessutomkommer en del nyanskaffningaratt gdras fdr dieselmotorprovningen, varfiir totala kostnaden
f6r denna investering kommer att
uppgl till ca 52O.OOO
kronor.
Giuteriet kommer att moderniseras
genom installering av en helt fly anlZiggning fdr mottagning, torkning,
beredningoch transportav sand.Kostnaden beriknas till 610.000 kronor.
I avdelningarna61 och 80a kommer
nedre delen av de stora fdnsterytorna
att muras igen och dubbla fdnsterglas
insdttasi 6vre delen. Dd.rigenomhoppas man uppn& en bdttre vlrmeisolering av byggnaden.Kostnadenuppg8r
till 75.000kronor.
F6r pl8tslagerietsdel fdreligger ett
utbyggnadsprojekt, som dock aktualiserasfiirst om vissa nu pigtende fiirhandlingar skulle leda till s& stora
bestillningar, att yttedigare utrymme
f6r pl&tbearbctningblir erforderligt. I
plitslageriet fortsdttes instundande
sommar utbytet av taklanterninerna.
Overingenjdr Holmqvist omtalade
dven, att skorsteneni gamlamarketenteriet nu rivits, och man hiller pi att
inredaomklddnadsrum
i det disoonibla
utrymmet. Detta kommer att reJerveras
fdr kvinnliga verkstadsansidllda.

S'

tentillf6rseln till tvittrummen skulle
bli tillfdrlitligare, s6.att de anstdllda
icke pldtsligt st&r utan vatten i kranarna, just nir de skall tvitta sig efter
arbetetsslut.

f?irdigtillverkadeeller diirfiir att de f6r
tiilfnlet anvd.ndesi ntgon annan operation. Dylika fdrhillanden hade skapat betydandev[ntetider f6'r den enskilde samthaft en produktionsnedslttande
vetkan.Verksiadsledningen,
som
P3, fr8ga av berr Nilsson upplyste
varit
vll
medveten
om
att
vissa
brister
i)uefingenii)r Hohnqaitt, att den eventuella tillbyggnaden av plttslageriet fd'relegat och att fd'rh8.llandenaborde
kunna vdsentligtfdrbiittras,hade spetdnkts ldggas dlr plitfiirrfldet f. n. Ir
placerat.dveringenj6r Holmqvist upp- ciellt under senastetiden haft dessa
lyste dven, att i kulverten vid diesel- frigor under diskussionoch pr6,vning.
verkstadenskall invindis sandbldst- Hdrvid hade framkommit ftirslag, att
verktygsservice
skulle kunna uppring av rdr utfdras.Andra dieseldelar en
rdttas, som skulle underlitta fdr den
kan icke bldstrasder. Det ir dock icke
meningen, att sandblistring skall ske enskilde arbetarenatt snabbt erhtlla
de verktyg, som erfordradesf6r det
inne i verkstadslokalerna,och man
sdrskilda
arbetet.Denna serviceskulle
iiverviger att bygga ett skyddstak fdr
inneblra,
att verktygsutrustningarna
pE'
sandblistringen utomhus. Vattenf6rf6rhand io:dningstiilldes, st att de
s6rjningentill tvdttrummenskulle nog
snabbt kunde utl?imnasndr ett arbete
kunna forbittras genom insdttning av
skulle igingslttas. D& detta var en
en extra pump.
fr&ga som berdrdeen mycket stor del
FJera talare anhdll, att bolagsled- av de anstdllda,hade det ansettsvara
ningen skulle lgna uppmdrksamhet&t av stort virde att fi diskutera dessa
sandbldstringen,s& att den ej ldngre problem inom ndmndenoch detta var
sker inne i verkstadslokalerna.
Hdnsyn lnledningen till att ledamiiternajdmte
borde kanske iven tagas till att sjuk- sr-rppleanter
kallats till samrnd.
sk6tetskansmottagningsrum nu ligger
Heru Sten limnade fd,ljandeorienalldelesintill sandbliistringsplatsen
och
tering
om hur man tenkt sig organisadr utsattf6'r damm d?irifr&n.Dessutom
fann man det olZimpligt,att sandblist- toriskt kunna l6sa och genomfiiraden
:
ring sker under bar himmel, eftersom planeradeverktygsservicen
Fcirde operationer,
till vilka anvdnde bldstradestyckenaomedelbartrostar
das flera olika verktyg, itgir ibland
vid en regnskur.
en betydandetid fdr den arbetare,som
Direktdr Odelberg podngteradetill
skall hdmta ut verktyeen, p& grund av
slut, att byggnadstillst8nd
icke fdreligatt dessr fdrvaras i mlnga olika fack,
ger f6r de nu projekteradearbetena.
ddr de skolahdmtasav fdrrtdsmannen.
''''
I en del fall anvdndasvid tillverk*
ningen nya verktyg, som - om iivervakningen klickat pi nigon punkt UVA
ej Ziro helt f?irdiga d& de skola tagas
i bruk. Av ovan angivna anledningar
Fiiretassnimnden vid Ulvsunda
kunde det mlnga ginger vara en fiirVerkst?idir AB hdll extra fdretagsdel, om verktygen tagasut i fiirvlg.
Herr Gufiaosson fdreslog en moder- nlmndssammantrdde
tisdagen den 28
niseringdvenav smedian,som nu ty&s februari 1956 under ordftirandeskap En viktig fd,rutsdttningf6r att detta
skall kunna ske Ir, att det underlag
van v'al belasd med ldnande arbete. av direktdr Lennart Odqui:t.
som f innes pi arbetsbesk
ivningarna'd.r
Han undrade eu.tt, o- nigot nytt fdresi
komplett,
att
verkLygsutplockningen
13'g ifrl"ga om byggnadstillstind fdr
V erktygsseruicen.
kan ske helt efter dessa.En annanfdrtillbyggnaden av verkstadskontoret.
Herr Ordfdranden etimade om, att utsittning ir iven, att ovanndmnda
A aerin genj dr H olmqui st bekrZiftade,
endastsker fdr aren av Fdretagsnimndens viktigasie verktygsreservering
att smedjansmaskinutrustningbehtlver
uppgifter dt att ft'dmja produktionen beten, som inom rimlig tid komma i
fiirnyas. En ny stabbekommer att aninom det egna tltetaget. Man hade ging, si att ej alltfdr minga allminna
skaffas. 750-kg hammaren dr iven
haft detta i Etanke dl man nu kallat verkfyg eller s8dana specialverktyg,
bristfiillig och nya ugnar skulle beh6,- till
ett extra sammantrddefdr att dis- som anvdndasfd,r flera olika detaljer
vas. En utredning hZirompig&r. Byggkutera fr&gan om verktygsservicen.En eller operationer,bli liggande i lldan
nadstillstind f6,r kontorstillbyggnaden
fdr en viss detaljoperation,dE de besZirskild bromemoria hade som fdrhar dnnu ei erhillits.
handsorienterine redan dverldmnats hiivas pi annat h&ll.
Herr Larsson s&vdl som herr loban till nimndensledamd,ter
F6r att kunna tillgodog6rasig dessa
samtidistmed
Nilston uttryckte sin tillfredsstdllelse kallelsen.I dennaframhiillsdeibl. a., fd,rdelaroch undvika de nackdelarmed
med att vd.rmeisoleringennu kommer att vid tidigare sammantrddenpitalats verktygsutplockning i f6ndg, som anatt ftirbdttras i avd. 6t och BOagenom vissa brister som fdrelegat vid utllmgivits ovan, fiireslis fdljande fiirigenmurning av en del av fdnstren. ningen av nya arbeten i bearbetnings- farande:
Iordningst?illandetav ett pumprum vid
maskinerna.Silunda har det nimnts,
Att verktygstagning i fdrv?ig skall
dieselverkstaden
hoppadesherr Johan att ibland erforderliga verktyg saknats, ske markerasav TP-3 med ett V pi
Nilsson skulle medfdn att ,iven vat- antingen beroendep& att de ej voro arbetsoriginalet
vid operationenifrlga.
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slutning till herr Stens anfdrande, att
det servicesystemsom nyss redogjorts
fdr innu var helt opr6,vat.Man finge
d?irfdr helt naturligt rlkna med att en
del brister och svagheterskulle framtrlda vid tilliimpningen av det nya
fiirfaringssdttet vid verktygsutlimningen. Detta fick man under hand
fdrsdka komma till riitta med samtgdra
de indringar, som eventuellt voro behiivliga fijr att erni bdsta mdjliga resultat. I den mtn man p& olika hill
vann 6kad erfarenhetpi omridet, borfat10ner.
Fiir operationer dir verktygsutllm- de systemetkunna utbyggas och fdrning skall bestillas pi fdrhand, ut- blttras. Man var frin fdretagsledningens sida tacksam fiir p&pekanden
skriver VU ett s?irskiltverktygskort.Pt
detsammaskall finnas angivet: detalj- och impulser fr&n de anstdlldabetriifnufflmer, bendmning och operations- fande itglrder, som skulle kunna vidnummer samt verktygens beteckning tagas i produktionsfrdmjande syfte.
och ordinarie olats i f6rrtdet. Dess- Man hoppadesalltst pi m&nga friska
utom skall oi kortets baksida finnas initiativ fr?Ln alla h&ll. Parollen l6d
rutor fiir l&dans nummer. arbetarens diirfiir: "Om Ni har ntgon id6 eller
nummer samt ut- och inldmnings- ntgot fdrslag, som Ni tror att produktionen kan vinna pi, si lit oss fi del
datum.
av den."
f6rav
Verktygsuttagning bestilles
mannen pi sl sitt, att arbetskortetmed
Herr Olssonhadeden meningen,att
den aktuella ooerationen markerad den fdreslagna verktygsservicenfdremed V inldmnaslitt VU minst ett dygn fiill bra i minga synpunkteroch borde
fijre det bearbetningenskall pibdrjas. medfd'ra pltagliga fijrdelar f'6r alla
Fiirmannen skall dven pl kortet an- parter i verkstaden,icke minst fdr
teckna,vilken datum han berZiknarplpersonalen pt verktygsf6midet. Om
biirja bearbetningen samt arbetarens systemetutnyttjas p& rntt sdtt bdr detta
nummer. Obs. ! Utplockning btir ej ske bl. a. medfdra en jlmnare fdrdelning
fiir tidigt.
av arbetetfdr fiirridspersonalensamt
Fdrrldsoersonalen samlar d& vid elimineravdntetid och rusningstillbud
liimpligt i;Ufal" ihop arbetsbeskriv- i samband med verktygsutldmnandet.
ning, ritning och verktyg samt ldgger
Herr Hantson tyckte, att nir man
dem i en numrerad l&da tillsammans nu gick in f6'r att rationalisera verkmed det slrskilda verktygskortet. Di
tygsutldmnandet,s& varfdr inte pi en
verktygen tagas ur facken, markeras ging ordna med att den iordningstdlldetta med en intern verktygsbricka,p& da verktygslidan transporteradestill
vilken ltdans nllmmer finnes instdmp- arbetsstlllet si att man slapp sltta bort
lat. L8dan instllles i det ddrfdr avsed- tid med att himta l5dan i verktygsfiirda hyllfacket i nummerordning.
r&det. En annan fr1.gainstZillde sig i
Sedan utplockningen fullbordats, detta sammanhanq,det var hur man
antecknar VU l&dans nummer pi ar- skulle komma till ritta med val av
betskortet och skriver sin signatur pi
verktyg. Det stiller sig ofta svirt att
operationsraden,varefter kortet iterfi de r?itta toleranserna, s?irskilt pi
llmnas till respektive fdrman som ett s. k. rivare, och vederbd'randearbetare
teckenpi att verktygen ligga klara. D& m&ste ofta egenh?indigtvdlja ut ett
arbetarenskall hiimta verktygen, l[mpassandeverktyg.
nar han fram arbetskortet och fir ut
Heru Olsson ans&g,att man pi fd'rverktygen i en dubblettlEda mot att
ridet nog i regel borde klara urvalet
avlimna en verktygsbricka.Fd,rridsarav verktyg, 6ven om det givetvis ntgon
betarenllter verktygskortet ligga kvar
g8ng kunde mdta svtrigheter
enstaka
i den numreradeverktygslidan tillsamatt fL titta toleranser pi rivare samt
mansmed verktygsbrickan.
att avgdra deras liimplighetsgrad f6r
Ndr arbetet dr slutfcirt, iterldmnar
vissa arbetsuppgifter.Betriffande fiirarbetaren verktygen. Fdrridsmannen
slaget om att transportera verktygen
kollar verktygen mot det slirskilda
direkt till arbetsstillet hade talaren
verktygskortet och limnar arbetaren
sina tvivel pi liimpligheten hlrav.
hans bricka tillbaka.
M&nga ghngerr6rde det sig om mycket
Fdrridsmannen ldgger direfter in
iimt&liga verktyg, som borde hillas inverktygen p& sina platser och avligs- lista tills de skola tagasi bruk. Ibland
nar motsvarandefiirridsbrickor.
kunde det dven van niidv[ndigt att

TP-l btjr firdfrl'ga TM resp. TR och
VU s& att distributionen om miijligt
ej kolliderar med bearbetningav aodra
detaljer. Fiir att prova systemetvlljes
i fdrsta hand detaljplaneradeSAABdetaljer och bearbetningen p& dessa,
som utfdres i svarvnings- och frlsningsavdelningen.
Varje fdrman skall dessutom, om
han s& anser ldmpligt med h2insyntill
ovan angivna faktorer, bestllla verktygsutplockning dven fdr andra ope-

Herr Ordfdranden pilpekade,i an-

diskuteraverktygensbeskaffenhetmed

den arbetaresom skulle anvdndadem,
sZirskiltifrlga om verktyg som krivde
sniva toleranser.
Herr Ordfdranden fann herr Hanssons fdrslag om verktygens transport
till arbetsmaskinernavara en god id6,
som man borde taga fasta pL, lven om
det ej gick att realisera omedelbart.
Maskinarbetarnavat en alltfiir dyrbar
arbetskraft som behdvdes vid maskinerna och helst borde slippa att sj?ilva
hlmta verktygen.
Heirr Hansson ansilg,att man skulle
vinna 6kad trygghet med avseendep&
val av rltta verktyg om en kontroll
genomfdrdes dels p& ftirr&det, dels av
dem som skulle nyttja dem.
Heru Stobr understrdk livligt de
synpunkter som framfdrts av herr
Hansson. Risken med att lidorna utlimnades p& fdrhand och ntgon kort
tid finse st& utan kontroll torde vara
ganskaliten. Ur arbetssynpunktskulle
det betyda mycket att slippa sti och
hiinga i luckan till verktygsfiirr&det
och soilla bort en massatid i onddan.
Verktygen b6'ragivetvis noga kontrolleras vid iterlimnandet samt ses 6ver
och vid behov justeras,speciellt ifdga
om skdrpningsverktyg.I hur stor grad
verktygen varit uts:tta fdr slitage var
inte s& lett fitr arbetarenatt direkt avg6ra, dFLhan i regel saknadeerforderliga kontrollmiijligheter.En annansak
var om vederbdrandelast mlrke till
att ett fel fanns pi verktyget.I si fall
borde nlmnda fdrh&llande siiilvfallet
pipekas vid Eterldmnandettill fiirridet. L?impligheten av att fdrmannen
skall godk?inna verktygsutllmningen
kan iu vara diskutabel.Om t. ex. fiirmaonen ei ?ir antr?iffbar m&steju i en
sidan situation arbetet bli sinkat genom vdntetid, s&vidaicke en uppmjukning hdr sker.
Hen Hansson framhdll, att det brukar taga ling tid att f3. fnm nya
brotschar.Niir det dr s& brlttom med
jobbet, som det vanligtvis Ir, s& bdr
mar se till att verktyg finnas hemma,
eljest blir fiiljden den att mycken tid
g&r fddorad genom ling vlntetid.
Herr Olsson understriik, att ndr det
giiller [ldre verktyg, s?irskilt di s. k.
rivare, si fir man icke "sk&da hunden
p& hlren". Det dr faktiskt sl, att en
rivare som ser mycket sliten och gammal ut, kan ge blttre resultat och gdra
b?ittre hil In andra som se mindre
slitna ut.
Hew Stohr frlgade, hur man tlnkt
sig ordna med kontrollen av att de
verktyg, som utlimnas, iro i ordning
och i fullgott skick. Amnar man tillsdtta nlgon siirskild person, som skall
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handha denna sak. Om det ej ordnas
med effektiv verktygskontroll, blir
hela det nya systemetodugligt.

S1

ningarnapresenteras
i sidant skick att
de blir anvindbata och kunna fdljas.
Mina herrar, ta och friga folket i
verkstaden,om jag inte har rd'tt i mitt
plstiende, att de fE vdnta bide p& det
ena och andra.

Herr Ordfdranden sadesig ej kunna
ftirsti i vad avseendeden nya metodiken i verktygsutldmningen skulle piH err Klang' fdsteuppmdrksamheten
verka verktygskontrollen.
Denna borde
ju ske pi ptecis sammasdtt som tidi- pi att ingen hittills talat om ansvaret
gare och i och fijr sig icke medfijra fd'r verktyget.Det kan tdnkas,att den
nigon risk ftir sdmreverktygskontroll. som handhaft ett verktyg inte iakttagit
tillbiirlig aktsamhet med detsamma.
Herr Olron understrdkdn en ging
Det behcivsju endastatt en liten grad
de svirigheter som voro fcirbundna
kommer i berdring rned verktygets
med val av lZimpligabrotschar.Ingen
klnsliga yta fdr att det skall vara mer
kunde vid utldmnandetbestdmtfciruteller rnindre fdrddrvat.
siga om en brotchkom att ge tillfreds.
Herr Sten meddelade,att verktygsstlllande arbetsresultat,
dettavar nigot
som man fick avgtira i samband rned kortet bdr kunna kompletterasmed
t. ex. en sidan uppgift som hur minga
ibruktagandet.
bortar som gitt it fdr det och det arHerr lensin uppgav, att i btirjan av
betet. PE s& siitt fick man en vdsledett arbete kan en utlimnad rivare gX
ning till ndstaging.
riktigt bra. Under hand gir arbetet
Herr Stohr f<irklarade.att om svstesimre och sdmre,och till slut s& gir
met blev till?impatp3,rlitt sdtt och andet inte alls, varfdr byte miste ske.
passatefter de erfarenheterman kunde
Herr Lindquist framhlll, att detta vdntasfi sedandet varit i bruk en tid,
alltid varit ett mycketsv&rldstproblem. si borde det ge m<ijlighettill gott utIbland kan felet ligga hos arbetsmaski- byte ur produktionssynpunkt.I detta
nen, ibland hos verktyget, eller vara sammanhang
understrdksvikten av att
beroende av andra" sv&rdefinierbara de verktyg, som tillverkas enligt infcirhillanden. Omliiggningen som nu ldmnade fcirslag, bli utnyttjade till
pEtglr i verkstadenb6r ge blttre mdj- fullo samttillverkadei flera exemolar.
ligheter och tid fiir kontroll. Det nya om si erfordrades.
systemetmed verklig servicemiste bli
Herr Klang ankndttill vad han tidien stor fijrdel fcir dem som sysslamed
gare anfiirt och ndmnde,att det mer
produktioneni verkstaden.
dn en ging intrdffat, att brotscharsom
Herr lobanron meddelade,att ndr iterllmnats haft en qrad som verkat
man fttt ut en lida, si bijr i denna skadegtirandepi verktyget. Man b6r
finnas liimpliga och passandeborrar, d?irfdrhilla dessafdrh&llandeni minsi att man icke omedelbart behdver net och sdka vidtaga htgdrder till f6rspringa och byta. Vid iplockningenav biittring.
verktyg bijr diirfdr noggrantuppmiirkHerr Oltson meddelade,att man
sammas,att samtligaborrar finnas som
med
avseendepi omt&ligaverktyg brudro erforderligt f& att klan av resp.
kar
fdrse
dem med fdrseglingsband
arbeten.
som skydd och detta hade man mycket
Herr Vik:trdaz understriik vikten av god erfarenhetav.
att skyndalingsamt. G6r inte bata en
Efter en del smdrreinpassi hithiimassa verktygslidor och plocka dem rande ffiga. f6rklarades drendet f6r
fulla, utan se fcirst och frimst till att denna ging fdrdigdiskutetat.
arbetsbeskrivningarna[ro riktiga och
Herr Ordfi)randen hopptdes, att det
inte som nu ofta missvisande,vilket
nya systemetskulle vara ett steg i rdtt
fcirh8llandehar till f6lid att man komriktning och till gagn fiir produktiomer att f3. helt andra verktyg dn som
nen. Minga synpunkter,som framfijrts
behdvs f6r arbetsooerationerna.
Om
i kvZill, ha varit vdtdefulla att fi del
man t. ex. fir en lidi med en frds som
av. Till slut riktade herr Ordfd'randen
inte passar,d3, har man trots allt att
ett tack till de som deltaeit i disknalla iv?ig till verktygsavdelningen
kussionen'
Sbg
och fdrsdka fi riitt pi ett passande
verktyg.Nir arbetsbeskrivningarna
dro
*
felaktiga si sdga fdrm[nnen: "Ja, vi
f& v[l fdrsiika kdngla oss fram iven
F6retagsnimnden vid Ulvsunda
den hdr gtngen." Fiir att kunna utfdra
Verkstdder
Aktiebolag hijll sitt f6rsta
vira arbeten f5. vi inte bara springa
ordinarie
sammantride
f6r iret torsoch himta verktygen utan dven sdtta
till en massavdntetid. Det dr ddrfiir av dagen den 5 april. Som ordfdrande
utomordentlig vikt att arbetsbeskriv- fungerade direktdr Lennart Odqaist,
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Affnrslhgetoch produktionen,
Herr Ordfdranden lamnade en kort
orientering om det ekonomiskaldget
samt beriirde inflationstendensernai
USA och Vdsteuropa.Det framhiills,
att fcirutsdgelsernuicir 1956 varierade
i hiig grad och sirskilt i USA gingo
meningarnastarkt isdr betrdffandeden
ekonomiskautvecklingenunder 1956.
Mera realistiskabed<jmare
anse,att en
mindre avmattningir att vdnta under
innevarandeir. Man stiiddesig diirvid
pi den mirkbara produktionsminskningen inom bilindustrin samttendenserna till 6kad lagerh&llning.I Viisttyskland ha ocksi inflationstendenserna gjort sig giillande, och man har
bl. a. vidtagit diskontohiijningarfdr
att fcirsdka ddmpa inflationen. Man
rdknadeunder 1956 med kraftig produktionshdjning pi grund av under
tidigare ir verkstillda investeringar,
som nu ansesvara produktionsmogna.
Aven i England klnnetecknas utvecklingen av 6kad produktion. Inflationstrycket dr dock starkt och betalningsbalansenvillar stora bekymmer.
Utsikten att ddmpa inflationstrycket
frjrsv&rasbl. a. genom de stora l6ne<ikningar,som fciretagits.Fijr att motverka den inflationistiskautvecklingen
har man i England, liksom i virt
land, vidtagit omfattande kredititstramningarjdmte ekonomisk-politiska
Etglrder av olika slag som bl. a. syfta
till att begrdnsaefterfrigan pE varor
och tilnster.
Fdr Sverigesdel torde utvecklingen
under 19)6 starkt komma att olverkas
av det internationellakoniunkturfd'rloppet. Inom verktygsmaskinindustrin
d.r orderbellggningengod, och inom
verkstadsindustrini sin helhet rd.knar
man med nigon produktionsdkning
fdr innevarandeir.
Fdr dem, som vore intresseradeav
en vidare redogtirelsef6r det ekonomiska ldget, hlnvisades till den av
IndustriensUtredningsinstitututarbetade d'versiktennt l:1956, vanv nEgra
exemplardverldmnades
till resp.grupper inom Fiiretagsnlmnden.
Hos UVA var det fiirs2iljningsm?issigt sett fcir ndrvarander?itt livligt.
Fcitsiiljningsvdrdet
av ingingna bestiillningar under 1:a kvartaletuppgick till
ca 21/2mill. kronor. Orderna fdrdela
sig rdtt j?imntpi de olika tillverkningsobjekten. F6r slipmaskinernahar ordertillfdrseln varit idmn och bra iven
'dn
om den dr n8got lagre
vid samma
tid ftirra iret. Fiir de hydrauliskavdxlarna ha orderna hittills kommit rett
stdtvis, men i sin helhet dverraskande
mlnga till antalet. Frin Bofors har
orderingingen varit l[gre, men hdr ha

beroendepi att vi haft rdtt mycketde- varfcirkommitt6nfrirordaten bel6nins
vi en del dldre leveranseratt byggapi.
svntaljer p3,lager och inhimtat efterslip- av fdrslaget.
minga
i
fjol
Vi hade som bekant
righeter att bemdstrainom produktio- ning frin foreg&endeir. For tillfnllet
nen, bl. a. flera nykonstruktioner,som sakna vi emellertid ett buffertlager, Fi)rt I agsk ommitt I ns urnnan siittn in g.
skulle drivas fram pL kort tid. Detta som vi kunna g6ra leveranserifrin.
Herr Stenmeddelade,att sedanherr
fiirh&llande har medfcirt stora sttir- Det ir riktigt, att Bofors tagit tillbaka Frans Johanssonuttrett ur kommitt€n,
en del order p& detaljer, och orsaken hade ingen ersdttarevalts. Hao 6nskaningar inom produktionen. Det Ir
emellertidav stor betydelseatt vi kom- hZirtill iir att dessa ligga bZittre till
de d2irfcirframhilla den stora vikten
ma ig&ng med vira nytillverkningar, inom Bofors' egen produktion. Vira
av att en ny medlem uts&gss& snart
och tack vare de stora insatser,som leveransertill Bofors fdlia i stort sett som mrijligt.
giorts pe olika hill inom fdretaget,ha orderplaneringen.
H err Ord f dranden understriik betyvi nu kommit ett gott styckepl v?ig.Vi
Heu Hansson hdrde sig frir om delsenav att en ny medlem utsigs av
fi dven i ir rdkna med att engagera vilka tillverkningar som kunde anses
arbetarreDresentanterna
som ersdttare
ossi ett fortl<ipandeutvecklingsarbete, mest l6nsamma.Var det Bofors-detalfcjr
herr
och
bad
om ldmplohansson
att
benog
si
besvirligt
som kan bti
jerna, slipmaskinernaeller de hydrau- ligt fdrslag. Ddrefter utslgs herr B.
mlstra. V&ra engelskaagefiterrappor- liska vdxlarna?
Stobr som ordinarie medlem av komtera, att konkurrensenfr&n utlindska
mitt6n med herr l. JYikstrbm som
att
nlr
Herr
framhdll,
det
Ord,f|randen
och
hird,
tillverkare dr kolossalt
giiller diirfdr f<jr UVA att fl fram en man har en egen tillverkning, si ger suPPIeant.
Pi
dennastdrremcijlighetertill ijkat ekodel nyheterp& verktygsmaskinerna.
i London i som- nomiskt utbyte. Bofors-tillverkningar- U t bildnin gsuerksam h et en.
Olyrnpia-utstdllningen
mar komma vi att Presenteraen del na ldmna smi vinstmarginalermen ge
Herr Sten meddelade,att man nunyheter,vilka vi hoppasskolatilldraga oroduktionen stabilitet och en bra mera tillsatt en sirskild utbildningsgrund att byggapi. Slipmaskintillverk- ndmnd,vars dndamil var att verka fdr
sig vederbiirlig uppm?irksamhet.Vid
besdk i Amerika erhdlls en del nYa ningen har hittills ldmnat det bdsta yrkesutbildningensamtatt i mcijligaste
impulser och uppslag, som berlknas ekonomiskaresultatet.UVA:s hydrau- min bidragatill en god rekryteringav
liska vlxlar befinna sig innu i start- arbetskraften.Ndmnden hade fitt frilresulterai flera ftjrb?ittringarhosUVA.
perioden. Hittills ha vi sjZilvfalletej jande sammansdttning:
produktionsftirh&llanden,
Under de
haft nlgrt vinster pi denna produksom fdr ndrvarander&da hos UVA.
OveringenjcirH. Sten, ordf.
hinder det emellan&t,att det hakar tion. Det ar har f figa om ett lingtidsVerkstadsingenjcir
D. Geller.
upp sig i produktionskedjan.S?irskilt program, som vi hoppas framdeles
Herr
B.
Stohr,
arbetarcepr.
besvdrligthar det varit i monteringen. skall bli en rintabel och sod aff'dr f'dr
Helt A. Stohr, a"rbetanepr.
Fcir att s6ka fi bdttregrepp civerpro- UVA och bidragatill fdretagetsfortFdrmanK. Landberg, arb.-led.-repr.
satta
utveckling.
k.
s.
duktionen ha vi nyligen infdrt
Yrkesld.rareK. Huhman, sekr.
detaljplanering.Denna syftar till att
fcirscikakomma till rdtta med s. k. F 6r sI agsu er k sarnb et en,
Ndmnden hdll sitt fdrsta sammanflaskhalsar.Somett led i dennastr[van
trlde den 11 januari i 8r, varvid prinfcirslagsHerr Stenrapporterade,
att
har bl. a. genornfrirtsett rivervakningsciperna fdr utbildningsverksamheten
system.som tar sikte pn en blttre kommitt6n sedanfdregiendesamman- diskuterades.Vid nyssndmndasamgruppkontroll ijver upparbetad tid. trdde behandlatfdljande f6rslag:
Res.nr 51: inldmnatav m 64 K. G. rnantriidelimnades ev berr Hultman
Systemetdr fcir nytt fiir att vi dnnu
en redogdrelsefcir hur liirlingsutbildskola kunna bed6maeffekten och nyt- Petteisson: Betrdffande fjZider Kningen fortskridit inom fdretagetsamt
intrycket 26348, gingj?irn K-26347 och teck- en kort orienteringom resultatetav de
tan av det, men det alln-rdnna
hittills ?ir enbart sott. Vi ha faktiskt pIi,t K-26346 till spindel med axial- testningarsom fiiretagits.Sammanfattfitt bittre kontroll och dversikt av matnrng.
ningsvis kunde ndmnas, att de liirFdrslaget upptog en dndring av
inom de skilda protidsfcirdelningen
lingar, som lyckatsb?istvid testningen,
fjiidern till locket frir mdtklockan,varduktionsgrupperna.
dven visat sig ha de bdstaanlagenfdr
igenom rninskad risk fcir olycksfall
Herr Stohr fr&gade,om produktio- skulle fcireliggasamtett meratilltalan- sivdl den teoretiskasom den praktiska
utbildningen. En ytterligare rapport
nen var inriktad p& flera slipmaskiner de utseendeerhillas.
samt minskning av Bofors-orderna
Frirslaget har delgivits konstruk- betrlffande metodikeni l2irlingsutbildsamt om vi kunde r[kna med tikad tionskontoret,som bestemtsig fdr att ningen skulle under hand komma att
ftirsiiljning av slipmaskinerpi grund infcira Indringen vid nytillverkade ldmnasav yrkesldraren,herr Hultman.
av vhr.anykonstruktioner.
Herr V)kstri)m undradq om det
soindlar.Kommitt6n har ansettf<irslaHerr Ord.fdrandenmeddelade,att set vara bra och rekommenderatdet fanns nlgon enhetligplan fdr l?idingsutbildnineen och om denna i si fall
f<jr att kunna cika vir slipmaskinfcir- f6t b"l,ining.
Reg. nr 52: inlimnat av m 231 preciserade hur ldnge l[rlingarna
s?iljning,s& miste vi kunna fd'rkorta
skulle stannapi de olika avdelningarvira leveranstider,annarsblir all iikad Bjiilebo: Passningav backing-off pi
na. Han hade fdr egen del till hjelp
fdrs?iljningogenomftirbar. Betrdffan- tvdrslid.
Fdrslaget innebir en indring av en yngling som fdr all del syntesatt
verka
de konstruktionsfd,rbdttringarna,
dessapi l&ng sikt och vi kunna givet- tempofciljdenvid passningav backing- trivas bra med det jobb han hade,men
off och montering av tvirslid samt som nu varit ddr si l6nge att det var
vis icke omedelbartrlkna med nigon
cikning av fdrslljningsresultatetsom vidare infdrande av ett nytt verktyg p& tiden han fick byta arbete. Herr
Vikstrdm understrdk,att detta inte var
fdljd ^v konstruktionslndringarna. fdr hopdragning av kolv och mutter i
backing-off'en. Verktyget var redan nigon kritik, men att han girna skulle
Ifriga om Bofors, n&dde denna tillverkning under 1955 en exceptionellt tillverkat. Genom de fd'reslagnadnd- cinskanlrmare informationerpE denna
hiig topp inom vlr produktion, delvis ilngarna kan monteringstidenminskas, punkt.
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Hen lonston uttalade i andra sidan
den meningen, att om en pojke har ett
omvdxlande arbete i den maskin som
han placerats i fijr sin utbildning, si
fanns det inte nigot sk?il att flytta p&
l?idigen efter ett visst p& fdrhand faststdllt tidsschema.En praktisk anpassning borde nog kunna ske utan att
detta kunde anses hlmma eller fdrrycka ldrlingsutbildningen.Det var ju
i alla fall meningen att llrlingarna
under en llngre period av sin utbildningstid skulle dgna sig it praktisk
yrkesutiivning.
Herr Stobr framhdll vikten av att
lirlingarna fi en allsidig utbildning
och s&lundaej placerasi allt fdr tempobetonadearbetsprocesser.
Nyligen hade
t. ex. en l?irling f&tt stE och kdra fram
stora partier om hundratals detaljer,
och om en sidan sak blev allmin, si
f<irelig stor risk fijr att vederbdrande
skulle tr6ttna pi den linga l?idingsutbildningen. Man bdr framfiir allt
undvika att anvdnda sig av metoder
som mer eller mindre avsiktligt kunna
utdva presspi lddingarna och piverka
dem att 96rz-sL och si mycket pr timme. Bdttre att lilta dem arbeta i lugn
och ro samt beredadem mdjlighet att
successivtfdrkovra sig inom yrkei.
Herc Sten uppgav, att ldrlingsverksamheten noga utretts och planlagts
innan den satts i praktiskt system.Vi
ha systematisktsdkt fiilja de riktlinjer
som fr&n bdrian utstakatssamt ansetts
normerandefdr den praktiska yrkesutbildningen.Det kan naturligtvisibland
intrdffa, att den fastst?illdatidsperioden f6,r en vistelse pE'en avdelning ej
exakt kan fdljas. Detta kan medfdra,
att en liding fir stanna t. ex. 3 m3.nader pi en viktig avdelning i st?illet
fiir olanerade 2 mlnader. Detta dr
emeliertid undantag och tillrZittalZigges
under hand vid den fortsatta utbildningen. Planmissigt skola lirlingarnas
utbildning omfatta t2 ml.nader pFr
ldrlingsavdelning, 16 minader p& olika
avdelningar inom produktionen samt
ytterligare 8 minader pi yrkesvald
avdelning.Efter dessariktlinjer ha vi
lagt upp vir yrkesverksamhet hos
UVA och ntgot avkall pi dennapunkt
ha vi icke 6,mnat g6ra.
Aktuella onflyt.t nin gar i
uerkstaden.
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Herr Ordf1randen ndmnde, att det
vid tidigare tillf?illen talats om trdngsel p& olika hill i verkstaden.Fdr att
i nigon min avhjZilpa dessamissfijrhillanden hade man planerat att genomfdra vissa omflyttningar. Sllunda
skulle skarpslipningen och putsrum1A
IT

met flyttas samt verktygsfcirrldet fiirskymundan fdr ledarkollektivet. Terldngas Lt ena h&llet samt avkortas it
rorsystemetkunde icke upprettheilas i
det andra f<ir att bereda biittre plats llngden. Oppositionen var fdr stark
fdr skarpslipningen. Man rdknade frin de grupper, som ha det relativt
dven med att minska pi utrymmet for
bra, ndmligen hd,grefunktiondrer, inskrotrummet. Vidare olanerades att dustriledare, intellektuella, konstnlrer
iordningstdlla en fotogentv'dttanld,gg-m. fl. En dylik omkastning av alla
ning fdr vissamaskindetaljeri m&lar- vd.rderingarkan gdras i en centraldiriverkstadenfdr maskinstativ.
gerad stat. Den sovjetiskastrategin dr
elastisk.Sovjet har hdrigenom ett dverHerc lensdn ansig, att utrymmet i
tag gentemotvdstmakterna,som arbeta
skarpslipningen skulle bli otiilrnckligt
efter mera traditionella och stela metrots omflyttningen. Den gamTatdngtoder. Kampen om de s. k. underutseln korirmer sdkert att fortsdtta. man
f&r bara besvdrligtp& ett annat sdtt. veckladeldndernasgunst fortgir, men
resursernatorde icke r?ickatill i Sovjet
Herr Geller framh<ill, att herr Jen- och knappastheller i de vdsteuropeiska
s6nsfarhigor voro iiverdrivna.Genom staterna.
att flytta" pE en del skip samt placen
Den ekonomiska h6gkonjunkturen
om en del maskiner skulle sdkerliqen med full sysselsittning,h6ga ansprik
betydligtbdttreutrymme vinnas iiin
pE fdrbrukningsvaror etc. fortsdtter.
helhei.
USA forsdker att g6ra politiska affdrer
Herr Stohr nlmnde, att slvitt han genom sin kapitalexport, men sidana
kunde fdrst&, si innebar de berdrda affarer dro icke alltid sE solida. Penomflyttningarna en behdvlig centrali- ningvdrdetfaller i de flesta llnder och
seringsitglrd. Genom att fiirsk;'uta dkar dngslan frir fortsatt inflation.
Man ffi"gar sig, huru allt detta skall
placeringen av de olika enheterna i
sluta,
om man icke kan fi konjuokturriktning mot vdggarna si mtste bittre
utrymme erh&llasi sin helhet till gagn stegringenunder bdttre kontroll.
Om vi sedantitta pi ftirhillandena
f<ir sivll produktion som den allmlni
USA,
kunna vi konstatera, att allna trivseln.
mdnhetendir nu biirjar kiipa frirsiktigt
och noga prdvar priserna. Nigra na1955irs bohslut.
tionalekonomerbdrja tvivla p&,att den
Herr Sandberg ldmnade, med ut- nuvarande mlttnaden pi marknaden
g8.ngspunktfrin trsredovisningen, en betr. bilar, lantbruksriaskiner, husutfdrlig kommentar till de olika bok- h&llsartiklar etc. kommer att upph6,ra
slutsposternaoch belystemed hjZilp av redan till hdsten.Man inser, att 6vergrafiska tabeller balansrikningens produktionen kan medfd'raett bakslag
uppbyggnadoch de olika tillgings- och under 1957.Bekymraderdsterprofeteskuldposternas
sammansdttning.
Vida- rar om ett cykliskt bakslag det iret.
re analyseradesvinst- och ftidustrdk1956 ser dock ut att i alla avseenden
ningen efter bruttoredovisningsmeto- bli bra. Den industriellaoroduktionen
den samt isk&dliggjordeshur fdrsiilj- ligger fcir ndrvarande5,i
/o Sver den
ningskronananvd.ntsi rdrelsenoch hur vid sammatid ifiol. Nationalinkomsvinsten disponeratsi L955 hs bokslut. ten uppskattas trll 399 milj. mot 375
sbg under 19)5, trots att bilproduktionen
*'
gitt ned vlsentligt. Fcirsta kvartalet
tillverkades det s&lunda I.734.430
bilar mot 2.L25.33Lunder motsvaran\vEDAVERKEN
de kvartal 1955, d. v. s. 18 /o mer
\TedaverkensFdretagsndmnds
andra dn f6ra iretordinarie sammantridefdr 6ret htills
I Vdsttyskland frirsd,kerman att geden 30 maj 1956 under ordfd,rande- nom skarparekreditrestriktionerbromsa konjunkturen. Detta blir svtrt pi
skap av direktiir Suen Lind.
grund av den stigandeldnekurvan oih
den stora kdpkraft, som allmdnheten
Konjunkturliiget.
har. Ldnerna har iikats vdsentligt, men
Efter md'tetsdppnande,val av juste- vi skola trots detta icke inbilla oss, att
ringsmdn och genomging av fciregien- priserna pi tyska varor kommer att glt
de mdtesprotokoll redogjordedirektiir upp avsevdrt,ty genom rationalisering
Lind f'ot det allminna konjunktur- och fd,rbdttrade produktionsmetoder
liiget.
motverkar man prlsstegringarna med
Direktrir Lind framhd'll sllunda alla. krafter. Hannover-Mdssan, som
ryssarnas fdrkastande av stalinismen besijktesav direktrjr Lind, gav ett starkt
s&somsdrskilt anmdrkningsvdrti nuva- belZiggf<ir tyskarnas oerhdrt tekniska
rande utrikespolitiska ldge. Den avgu- och kommersiella uppsving. Att svidade ledarenStalin har helt kommit i
righeter dndock komma att uppsti dr

emellertid tiimligen klart, specielltmed ningar ir att frirutse samt tyverr en
Slingern kommer att vara belagd
tanke p&, att arbetstagarnasorganisa- fortsatt fiirsimring av ltinsamheten.
kontinuedigt till i btirjan av november
tioner nu bdrjar kriva inskrdnkning av
Sysselsittningenhar fortsatt att stiga med detalier fcir RM5 samt civila orarbetstidenmed full ldneutjdmning.
under 1:a kvartalet.Stegringend.rrnest der fr&n bl. a. Avesta Jernverk och
I England d.r lcinefronten fortfaran- mdrkbar inom elektrotekniskaindust- Separator.RM5-detaljernagiver ocks&
de orolig, sedanenbartunder l.:a kvar- rien. Fortfarande rider brist olt 1 veckasbeliiggning under varderamitalet 8,5 milj. lcintagarefitt en genom- yrkeskunnigaarbetare inom samtliga nadernadecember,januari och februari.
snittlig hdjning av veckoldnen med branscher.Som slutomdcime
kan sdgas,
Maskinformningen uppvisar en kon4,5 %.Prisstegringar ha icke kunnat att den gynnsammakonjunkturen vdl tinuerlig bel?iggningpi de stora Tahejdas.Bilindustriensutsikterha n&got kommer att fortsdtta detta &r, men att bor-maskinerna med huvudsakligast
vi fi rdkna med sv8"righeteri hcistoch Separator-och Boforsgodstill och med
fiirbittrats, och sportvagnar finner
fortfarandegod avsittning i USA. An- gdra klokt i att instdlla osspi en tillfebruari 1957. De sm&Tabor iro konry) /.
mdrkningsvirt'd.r, att flygplansexpor- D^Kagang
tinuerligt belagdamed brdnnkammarten fiirra minaden nidde en rekordhuvud fdr RM5 till slutet av oktober.
siffra pi 10,8 milj. pund och att USA Ordertillgdng och fakturering.
B.-liiggningeni 6vrigt pi dessamaskibl. a. bestzillt militZira plan. Nngra
ner strdcker sig fram till bcirjan av
Direktiir Lintl meddelade,att vdrdet
v8ldsammafdrdndringar behdverman
februari med en del ledig kapaciteti
ju knappastrdkna med, di regeringen av inkomna bestdllningarunder tiden slutet av oktober, decemberoch ja1/ I-19 / 5 uppgick tlll kr. B.24o.2oo
.
genom budgetitg?irder fdrsiiker att fi
nuari. Jdlile-meskinerna
uppvisar en
Under
samma
har
fakturerats
oeriod
ldget under kontroll.
mera ojdmn beldggning,som stricker
frir kr. 6.987.1b0 mot kr. 6.419.200
I virt land finns det fortfarande
sig fram till mitten av november.Av
vid motsvarandetid frireg&endeir.
de 4 maskinernaberlknas en bli beinflationistiskakrafter av stor stvrka.
Den ofaktureradesummanav innelismen avmattningstendenser
kan ocksi
lagd med vevhushalvorfcir Husqvarna
gandebestdllningarden 19/5 figjodre
konstateras.I januari var industriproVapenfabrik, medan de iivriga till
kr. 12.0)8.500.
stdrstadelen kommer att bli belaeda
duktionen endast 2 n 3 % stcirrein
Vad som iir pitagligt dr, att den avmed detaljer frjr RM5 och RM6. Fcjr
ett ir tidigare,och i febiuari noterades
slnda vikten i ir inte ir si stor som
toppar till SFA har tvi speciellamaen nedging jZimfdrtmed motsvarande
vid motsvarandetidpunkt fciregiende
skiner i kdrnmakerietreserverats,
minad friregiende ir. Cementleveranmen
ir. Fcir handformat aluminiumgjutgods
dennatillverkning berdknasej komma
ser, maskinimport och bilfiirsiiljning
utgdr den 73 %, fdr maskinformat
ighng f or{dn efter semestern.
ha gitt nedit. Under 1:a kvartalet
dito 94 /6, eller totalt p& aluminium195) nyinregistrerades
Med en produktion av 1.000flaskor
silunda 22.275
sidan 92 /6 av fjoli,rets vid samma
bilar mot 2L.539under sammaperiod
Der vecka i $7ebac-maskinen
strdcker
tid. Fcjr profiler utgdr siffran 98 %.
1956. Nedgingen dr siledes ganska
iig belaggningen fram till miiten av
Den avsdndavikten p& pressgjutgods
augusti.Denna beliiggninginkluderar
obetydlig. I stort sett rider hiigkonjunkfur, och den privata konsumtionen i zink hat gitt upp visentligt i ir och 2.000 satserMobilafldnsarfcir att dd.rutgiir 218 /a j'dmf6ft med t955. Tomed kd,rafram UP 12 till totalt 26.ooo
berdknasstiga med 3 och den offenttalt har avsdntspressgjutgodsi alumiexemDlar.
liga med 5 /a.Den allmdnnaprisnivin
nium och zink motsvarande99 7o av
har hdjts betydligt j?imfiirt med fjolSkilformningen, som f. n. sysselsitfloli.rets vid sammatid.
iret. Sedan ifjol vlr har jdrn- och
ter 2 man, upptageshuvudsakligen av
'okat
Orsaken till det bdttre ekonomiska
industriproduktionen
i pus 12 /a
kdrntillverkning fijr kokillgjuteriet
resultateti &r, j?imfiirtmed motsvaranoch industrifcirnddenheterna
6 /o. Att
samt av tillverknins av Mobila-dede tid 1955,dr att h<igreprisererhlllits
folk i allm?inhethar det bra i virt land
taljer.
frir produkterna.
kan litt konstateras,
di man under 1:a
Elektrongjuteriet.
kvartalet inkript sprit fdr icke mindre
BeLiggningen.
dn 3OOmilj. kronor. Stort besvdrvillar
Handformningensysselsdttet
4 man
emellertid kredit&tstramningen
fiir de
OueringenfdrMolin, som redogjor- fram till semesternmed bl. a. inneligsvenska fdretagen. Senasi den 3l
de fcir beliiggningenp& de olika av- gandeorder pi hylsor fiir Robotbyr&n.
augustiskall affirsbankernanedbringa delningarna, kunde konstatera en i Direiter utgdres beldggningen med
sin totala utlining, byggnadskrediterna stort sett b2ittrebeliiggning nu 2in vid
detaljer fiir RM5, som under hijsten
undantagna, med 5 /o i j'dmforelse f<iregiende sammantrddemed fdre- kommer att ersittas med RM6-detalmed motsvarandeutl&ning den 31 juli
tagsndmnden.
jer. Denna belZiggningstrdcker sig
19)). Detta inneblr en mellan 400fram t. o. m. mars 1956 men vdntas
500 milj. minskad kreditgivning, som Aluminiumgjuteriet.
komma att fortsdtta genom nya bedrabbarnlringslivet. Detta torde medHandformningensysselsdtter
f. n. 9 stlllningar.
f6ra minskniig u, nyu investeringar man, varav 1 l?irling. Beldggningen
Beldggningenf6r maskinformningsamt sysselsdttningssvirigheter
inom utgdreshuvudsakligastav detaljer fdr en har tunnats ut betydligt, sedanen
vissafdretag.
RM5, som giver 7 man arbetet. o. m. av de stdrrekunderna,BergmansMoVad verkstadsindustrienbetrdffar, oktober, varefter denna beldggning torindustri, ej inkommit med nya behar produktion och sysselsdttning
fort- gradvisavtartill fram i mars 1957. De stdllningar. F<ir att kunna sysselsdtta
satt att dka under I:a kvartalet 1956. civila orderna kommer att sysselsdtta arbetarnapn denna avdelningsamt fi
Fiirsiiljningsprisernaha ocks8. varit 2 man till mitten av september,var- ned leveranstidernafdr aluminiumgynnsamma.Minskning av order fr&n efter dessakomma att tagasi ansprik gjutgods, har 1 J?ihle-samt 1 Taborhemmamarknadenhar emellertid in- f6r tillverkningenav detaljertill RM6. maskin belagtsmed dylikt gods, Jiihle
trdffat, samtidigtsom de egnamaskin- Detta betyder,att yttedigarehandfor- fram till semesternoch Tabor-maskibestdllningarnafortsatt att sjunka. En mare m8.steanstlllas, fijr att de civila nen t. o. m. mars ndstair. Av dvrisa
viss stabiliseringunder viren av verk- kundernaskola kunna tilleodosesmed l Jdhle-maskiner
d.ro2 f . n. utan bistadsindustriensegna maskinbestdll- gjutgods.
lZiggningsamt 3 belagdatill mitten av
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augusti. Under november ger order
frin SAAB beliiggning f'6t 2 Jdhlemaskiner.1 Tabor-maskinblir belaed
till slutet av mars.

Bearbetningsavdelningen
har en hel
del ledig kapacitet,men i sin helhet dr
beldggningen bittre nu, in vad den
varit tidigare, och den nu redovisade
beliggningen kan kompletteras ytterSt&ngpressen.
ligare i bcirjan av ndsta&r genom inDenna avdelning uppvisar en bra l?iggning av en del redan erhlllna
och jdmn beliiggningtill slutet av sep- order, som dnnu ej dro detaljplanerade. Bel2iggningen karaktdriseras hutember med till stor del order frin
vudsakligen
av order frin Separator,
Bofors. Kommande profilorder frin
Robotbyrin.
och
Nohab
SAAB ?iro inolaneradeunder senhdsten. Vi har fdr avsikt att lven under
hdsten k6ra st&ngpressen
i 3-skifts- Rapportorn 1955irs bokslut.
Perloqer.
Karnrer T boresen fiiredrog och
kommenterade1955 irs bokslut.varav
Pressmedjan
ledamiiternaerhrillo varsin kopia.
blir kontinuerligt belagd t. o. m.
augusti huvudsakligast fcir Bofors Rapport
komrnittdn.
fri.n f drslags
jaktraketprogram.
Ingenidr Lindh meddelade,att sammantrddemed fdrslagskommitt6nhilPressgjuteriet
lits den 28 maj, varvid 6 frirslag beir bdttre belagt dn tidigare, men
handlats.
har en hel del ledig kapacitet.
Fdrslag nr !0, inllmnat av truckKokillgjuteriets
fi)rare W etterdal,har tillstyrkts fijr belcining. Detta bestodi att kigga bottenbelZiggninghar avtagitbetydligi,bebrddorna i transportlidor p& tviren i
roende pi att tillverkningen av stjdrt
stdllet fcir lings med l&dan,varigenom
och hdlie fcir Bofors AU-raket kombdttre
blrning skulle givas.Id6n hade
mer att'var-klar i b6rjan av juni. F<ir
tilliimpats ph nya iidor, och visat sig
d,vrigt utgcires bel[ggningen huvudvafa" Dfa.

ett fdr vidare utredning, medan det
andra remitteradestill Sdkerhetskommitt6n fdr utlitande.

Diaerse frd.gor.
Herr Gunnar lVelandermeddelade,
att samarbetskommitt6ernaoi mekaniska verkstadenoch stEngpiessavdelningen nu kommit iging, och y&r aY
den isikten, att det gitt ganska bra.
Men di kommitt6ernassammantrdden
taga sin brirjan omedelbartefter den
ordinariearbetstidens
slut och varar s&
ldnge som 3-4 timmar, gjorde herr
\Telander en anhillan om, att ledamiiterna bleve serveradeett mil lagad mat
ist?illetfrjr som nu kaffe och sm6rgis.
Detta lovade direAttir Lind att ordna.
Direktdr Lind h6ll direfter en kort
parentation 6ver gjutatnas tidigare
klubbordfdrande,heru lobn Gau, som
avlidit sedanfdrra sammantrddetmed
fdretagsndmnden.

Filmf dreaisning.
Till kv?illenssammantrd.de
hade inbjudits ciuilingenjdr Engel Galtung,
Syndbyberg,fdr visning av stereoskopbilder frin spec.Alp-vd.dden,som han
sj?ilv tagit. Di dessa3-dimensionella
bilder Atergavenast&ende
vackra naturscenerieri fd.rg,riinte fcirevisningen
stor uppskattning frin ledamdternas
sida. En intressevickandefilm om
automationvisadeslvenledes.

sakligastav Mobila-detaljerstrdckande
2 fdrslag avstyrktes,di det ena ej
sig fram till b<irjan av december
var tekniskt genomfdrbart, och det
m&nad.
andrainte kundebetraktassom frirslag.
Ett annat fcirslagsid6 hade liinge
Mekaniska Verkstaden.
tilliimpats, och det var omdjligt att utVerktygsavdelningenuppvisar en reda, vem som ursprungligen stiillt
DireAtdr Lind tackade till slut
kortare beliiggning dn tidigare och kan fdrslaget, varfcir zi.vendetta avstyrktes ingenjdr Galtung fdr den trevliga
ddrmed betjiina press- och kokillgju- frir beldning.
fcirevisningen och fdrklarade ddrefter
teriet med bra leveranstider.
Av resterande2 f6rslag bordlades mcitetavslutat.
H, L,
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