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POLAR DIESELMOTORER
En kort historik

Av Fdrsiiljningschefen P. E. ELLER, Nohab

Vid 1890-talets borjan hade forbreinningskraft-
maskinerna, i synnerhet gasmaskiner, kommit till
en viss grld av fullindning. Ar 1893 framtridde
en tysk ingenjor frin Miinchen, Rudolf Diesel,
med ett foredrag, som publicerades i en skrift med
titeln "Theorie und Konstruktion eines rationellen
\Wdrmemotors zum Ersatz der Dampfmaschinen
und der heute bekannten Verbrennungsmotoren".
I denna skrift framlades de teoretiska tolligt.t"r-
na for att bdttre uinyttja brinslets vdrmevdrde i en
vdrmemotor dn vad som dittills varit fallet.

Den forsta motorn enligt ingenjor Diesels id6er
byggdes av Maschinenfabrik Augsburg hr 1893.
Eftersom resultaten voro uppmuntrande, bedrevs
experimenten ivrigare, och df,. efter ett par omkon-
struktioner motorn visade sig i olika hiinseenden
motsvara de mest optimistiska forhoppningarna,
upptogs tillverkningen pi allvar. Pi utstillningen
i Mi.inchen 1898 visades for allmdnheten den forsta
dieselmotorn for praktiskt bruk.

Diesels framtridande vid ett ingenjorsmote i
Kassel 1897 fd,ste i ett slag vdrldens uppmdrksam-
het pi Rudolf Diesel och hans motor. Tekniker
och finansmdn ph bida sidor om Atlanten visade
stort intresse for den mdrkliga nyheten. Till den
senare gruppen horde ocksi den svenske v, hdrads-
hovdingen Markus lVallenberg, som alltid varit
intresserad av tekniska nyheter, och som hosten
1897 inledde forhandlingar direkt med Rudolf
Diesel for ait inte endast forvdrva tillverkningsrdt-
ten pi Sverige, utan dven for att formedla ett inkop
av tiliverkningsrdtten for Danmarks storsta skepps-
varv och mekaniska verkstad, Burmeister & \Vain.
Sistndmnda bolag traffade overenskommelse med
Diesel i slutet av 1898.

Innan denna overenskommelse kom titl stind.

sammantrdffade den 18 februari 1896 Markus
Wallenberg och Emanuel Nobel personligen med
Rudolf Diesel i Berlin, varvid Markus \Tallenberg
och Oscar Lamm, chefen for Nya Aktiebolagei
Atlas i Stockholm, forvdrvade Diesels svenska pa-
tent for 100.000 kronor. Samtidigt bildade \Tallen-
berg och Nobel ett bolag, Maskinfabriken Ludwig
Nobel i St. Petersburg, som overtog det ryska pa-
tentet for tillverkningen av dieselmotorer. Denna
firmas verksamhet flyttade 1918 till Nvndshamn i
Sverige, ddr den bedrevs under namnet Svenska
Aktiebolaget Nobel Diesel. Ar 1925 forvdrvade
Nydqvist & Holm AB licens for anvdndandet av
Nobels dieselmotorkonstruktion, vilken sedan legat
till grund for Nohabmotorernas utveckling.

Rudolf Diesels patent for Sverige overtogs av
AB Diesels Motorer, som bildades den 2 april 1g9g.
Det nya bolaget erholl 1899 frin AB Separator sin
forsta order pi en i0 hk dieselmotor, oc6 pi nyiret
1900 anmilde de svenska statsjirnv:igarna sitt in-
tresse for en 2O hk dieselmotor. Efter en provtid
av 6 mitnader, varvid motorn, uppstdlld vid l.ille-
holmens station, drev en generator for belysning,
installerades den vid Tomteboda station i Stock-
holm, dir den fick driva en pump. Denna motor
var i drift till mitten av L94}-talet och hade alltsi.
arbetat under mer dn 40 6"r.

Trots dieselmotorns stora fordelar eick det dock
trogt att sli ut ingmaskine rna, alkahelst di de
forsta 9 iL 10 Arens dieselmotorer huvudsakligen
voro avsedda for stationdr drift. Mhnga konstruk-
iorer hade forsokt sig pi uppgiften att gora diesel-
rnotorn limpad for fartygsdrift. Svirigheten var,
att fi den manoverduglig, d. v. s. att gora axelns
rorelseriktning snabbt omkastningsbar. I awaktan
pi problemets losning hade flera motorfabrikanter



LEDAREN

Kontrollsystenz aa olika slag, som skall infdtas

pfr. arbetsplatserna, mots ndstan undantagsldst au

uisst motstind. Innan de komrnit till full anuknd-

ning, i)r besui)rligheterna betungande bide f6r d'en

tok)ta arbetsledningen och framfdrallt ft)r dent'

som blir utsatta f t)r systemens uerkningar'

Forskningen har utarbetat en rud slstem' som

mer e/ler *iodrc anaknts aa nutidens terkstads'

ledare, MT M, frekuensstudier, arbetsukrdering och

de sedan li)nge anahnda arbetsstudierna m. fl', dr

atla hjtilpmeiel, uarmed timligen exakt tiderna pfr'

fdrekommand'e arbeten kan kontrolleras. Motstd'n-'det 
och motailian i)r aarierande, beroende pi' hur

liitt arbetaren bar fdr att anpd'ssa sig' Anpassnings'

tid.ens li)ngd' aarierar ocksfr.- En icke ouiisentlig rol.l.

spelar hai de ansti)lldas tidigare f-drhi'llande till

fdretaget. De flesta aa atbetarna har uill niltnera'klart 
fdr sig, att det inte gir att kornma ifri'n-stu-

dier 
'aid 

ickordsiittningen, Ocb nkt sud'righetet

uppsti.r uid ackord'siittningen, ft)rekornmer det ofta

att ntan begdt arbetsstud.ier,
Utuecklircgen gil frarni.t och den ldtet knappast

hejd.a sig - kaen om den kan bromsar up-p fdr
ko,rtare lider. Det stora problemet uid tillnmp-

ningen au alla kontrollsystem iir att -se. till, att de

ger"futl ri)ttuisa i.t den anstiillde, Skilda a.ppfatt'

iiognr om uad som dr en normal arbetstakt fore'
lig[er atltid; en onodig fdrslitning au arbetsktaften

iir det dock ingen som tiiinar Pfr.'
Genorn. tillkomsten au Fdretagsnkmnderna och

den upplysning som medfolit dessa har grinsetna

mellan olika gruppet inont foretaget i stort sett

fdrsuunnit, Ditta- har med'fort, att en rationalise-'ring, 
eller ett kraa frfr'n foretaget o.y en hdgte

priduktiaitet, bor omfatta alla anstdllda. Rationa''liseringsuinster 
finns siikert ocksi' att hkmt.a p'fi (n

kontoismkssiga sidan au f oretaget, Sai'righeten lig-

ger dil niiriast i att komma de.tta problem in. pd'
"liuet. 

Lonef ortnen kr iu bt. a' en helt annan' Tydligt

hr, att ackordsbetalning )ir den enda ldneforrn sont

med.for att arbetstiden blir fullt utnyttiad' Tid.sbe-

talning kommer i d.etta fall betydligt efter, om inte

den personliga uilian och arnbitionen finnes.
Vid. aarje tillf Alle dd ett nytt systenx skall inf t)ras,

talas det alltid om att ui rniste ta hhnsyn till rilin-

niskan, Trots detta hr nog d'en khnslan utbredd, att

ui ofta glomnter bort detta ldfte. Vi bdr Aomma

ihig, att triusel pd arbetsplatsen, skapad Senom en

god kontaht och ett gott fdrbdllande rned foretaget,
kan aerka mer stimulerande pd' prod'uktionsresul'

tatet, iin de tiondelar man kan r.'inna pi. inf 6randet

aa ett nytt slstem.
Den personliga kontakten med foretaget har i

detta sarumanhang en stor betydelse, I ett sfr stort

fi)retag som. ud'rt, foreligger det alltid sud'righeter

att skapa ett fullgott forhi}lande mellan den an-

stiillde och foretaget.
Frd.gan iir, om inte det borde finnas personal,

som kunde bestika de olika arbetsplatserna ocb siitta

sig in i den enskildes problem. En del au dessa

Problem kunde siikert klaras pd platsen, ouriga'problem 
fdrarbetas och unedas,

Pi detta siitt behdude inte kontoret besdkas, sd'

f ort ni.gra angeliigenheter eller mellanhapande med'

fdretaget skulle ordnas' Samtidigt kunde denna
personal med de anstillda diskutera frfr'gor som riir

fdretaget. Resultatet da ett si'd.ant drrangem1ng

skulle mer dn uiil uppuiiga de kostnader, som fdre-
tdget genom denna personal d.samkats'

AtgArder aa oaan nhntnda slag leder siikert till

att din anstdllde fick en bhttre hontakt och en riktig

instillning till foretagets olika problem. Triuseln

skulle bli batne till nytta fi)r alla' Om alla dess-

utom hade r'tiljan att utfota ett fullgott arbete och

samtidigt re till att rittuisa ri.d'de, sd' skulle rnlnga

problern, om inte helt fdrsuinna, si d'ocA bli be-

tydligt liittare att l6sa' 
Giista N,sson

kringgitt hindret genom att driva propelleraxeln

-"dl*.tt elektrisk motor, vilken erholl elektrisk

strijm frin en dieselmotordriven generator.

Det forsta f.afiyg i vdrlden som byggdes for

dieselelektrisk drift, var tankfartyget "VANDAL"

om 800 ton d. w., dgt av det stora oljefdrctaget

Briiderna Nobel i Baku. Detta fartyg utrustades

med 3 st. 4-taktsmotorer av vertikal typ om vardera

l2o ef.f.. hk, tillverkade av AB Diesels Motorer'

Att pi detta indirekta sdtt gora dieselmotorn an-

vdndtar for fartygsdrift, krdvde till en borjan en

ganska komplicerad anordning, vilken dock undan

ior undan forbittrades i si hog gtad, att diesel-

elektrisk drift numera ir mycket vanlig, inte bara

pi sjiin, utan ocksi i stigande grad ph iarnvd'gana.
Utan storre overdrift kan man vhga saga, att en

revolution inom dieselmotortekniken intrdffade

1906, dAK. Jonas Hesselman, AB Diesels Motorers

divarande overingenjor, konstruerade en direkt

omkastbar 2'takt marinmotor.

En sidan motor om 60 eff. hk vid 300 rfm in-

stallerades ir 7907 i den svenska tremastade sko-



Den ldrsta ontkastningsbara dieselnotorn honstruerades au ingen-
idr Hesselman 1906-07. TacA ure denna i)ppnader et stor,
lAb lAr d)eselnzotorns anudndning i fartyg:drit'ten. Motorn stAr
nu pd Tehniska Museet i Stochbolm.

naren "ORION" om 300 ton d. w. "ORION"
blev det forsta faftyget i djupvatienstrafik som an-
vdnde den reversibla dieselmotorn och veckte stort
uppseende i sjofartskretsar.

Foljande 5,r, allts6, I)oB, avancerade dieselmo-
torn frin hjdlpmaskinklassen till huvudmaskin, och
Hesselman konstruerade den forsta reversibla
4-taktsmotorn. Sivdl denna sorn 2-taktaren boriade
vinna hasiigt stegrad popularitet. Tvi. systerfartyg,
"RAPP" och "SNAPP", om 300 ton d. w., byggdes
vid Oscarshamns Verkstad, nuvarande Oscars-
hamns Varv, och utrustades med var sin direkt
omkastbara dieselmotor om 110 hk, byggda vid
AB Diesels Motorers verkstider.

1911 gjorde M/S "TOILA", utrustad med tva
180 hk dieselmotorer, som forsta motorfartyg resan
over Atlanten. Samma ir nidde polarforskaren
Roald Amundsen isbarridren vid Sydpolen med sitt
beromda fartyg "FRAM", vilket var forsett med

Polarf orskningsfartyget "FRAM", nted ailhet Arnund.sen gjorde

sin resa till Sl,dpolen.

en 180 hk propellerdieselmotor frLn AB Diesels
Motorer. "FRAM" uthdrdade, trots de synnerligen
svira forhi.llandena, strapatserna i Antarktis. Vid
Sterkomsten till civiliserade trakter 1912 sinde
Amundsen ett telegram till motortillverkaren, ly-
dande kort och gott "Dieselmotor excellent". Ddr-
efter blev namnet "POLAR", som sedan I9O9 an-
vdnts for en viss typ av bolagets dieselmotorer,
nimligen den, som installerats i M/S "FRAM",
varumzirket for alla av bolagets tillverkade marina
och stationifa motorer.

Vid denna tidpunkt borjade handelsflottorna att
motoriseras i allt storre utstrdckning, och motor-
effekterna okades. Det norska tankfartyget "HAM-
LET", som byggdes 1916, utrustades med 2 st.
Polar dieselmotorer om tillsammans 3.300 eff. hk,

' : . " : ' : r ' :  
:  . , , i  l  i  '  l :

En direAt reaersibel rnarin Polar dieselnzotor typ Mp6y. Tud
motorer aa denna tlp tned. en total efleAt au 33OO hA oid. 120 r/nz
installerades 1916 i M/S "HAMLET".

vilka voro de storsta 2-takts marina dieselmotorer
som ditintills byggts. For att ge en forestillning
om den senare utvecklingen kan ndmnas, att en
undersokning som gjordes fiil nl,gra, ir sedan an-
giende eventuellt utbyte av "HAMLET"-maskine-
riet visade, att vikten av ett nytt maskineri med
Polarmotorer endast skulle utgora ca 3O % av det
gamla maskineriets vikt.

Med tanke pi att ett stillastiende i utvecklingen
betyder fara i den hirda konkurrensen, ha Polar-
motorerna ziven under de sviraste Aren stdndigt
forbdttrats for att fora den tekniska utvecklingen
framl.t. I)t7 sammanslogs AB Diesels Motorer och
Nya AB Atlas, och AB Atlas Diesel borjade sin
verksamhet.

Anda fram tlll 1924 infordes brdnsle i diesel-
motorns forbrdnningskammare med hjnlp av tryck-



En 6-cylindrig motor aa Nohabs senaste Typ MN, utf|rd tned

turbolad.dtting. Eff eAt uid 335 r/m: 1640 el'|. bk.
Foto Atelje S-mar.

luft. Detta medforde en viss komplikation i kon-
struktionen. Ar 1922-23 konstruerade civilingen-
jor Uno Danielsson, hos AB Atlas Diesel, ett
system for direkt insprutning av brdnslet i diesel-
motorn, vilket blev en uppseendevdckande forbntt-
ring, som dven uppmdrksammades i utlandet. Den
vdrldsbekanta firman Bosch kopte tillverkningsrit-
ten for Europa for vissa utrustningsdetaljer i in-
sprutningspumparna. Den sista Polar-dieselmotorn
med luftinsprutning tillverkades fu 1931- det tog
alltsi sju ir, innan den mekaniska insprutningen
definitivt slagit igenom. Tack vare detta nya in-
sprutningssystem kunde hataktsmotorns konstruk-
tion forenklas i hog grad, vilket var av stor be-
tydelse for dess framghng. Tillverkningen av 4-takt
Polar dieselmotorer upphorde 193 l. T vitaktssyste'
mets fordelar, jamf.ort med 4-taktssystemet, ar

bl. a. ldttare motor p6. grund av ett arbetsslag

Pf varv.
Genom l2implig kombination av insprutnings-

hastighet, brdnslets droppstorlek, tryck m. m., se
att praktiskt taget hela brdnslemdngden var inspru-
tad och fordelad innan tdndning skedde, uppnid-
des en fullstdndig forbrdnning. Forbrdnningen
skedde under en mycket kort tidsperiod, men tryck-
stegringen i cylindern kunde hillas inom rimliga

Det ny patragerdrt'art jget M/S " GRIPEN" , som tta't'iAerar

striichan Malrnd-Kdpenhann. PropellermasAineri' 2 st. Nohab

Polar-rnotorer tN MN 110 (3.800 eff. bk aid j)o r/m). De

3 h jlilpmotorerna hro ocksi tillaerhade att Nohab.

grdnser si ldnge man anvdnde normala brdnnoljor.
Oljor med stor tdndfordrojning, t. ex. skifferolja,
visade sig svira att handskas med, di forbrdnnings-
hastigheten blev alltfor snabb och tryckstegringar-
na abnormt stora, med resulterande hird glng.

Ett nytt system, det s. k. dubbelinsprutningssyste-
met, utvecklades av AB Atlas Diesels tekniske
chef, Herman Pyk, tillsammans med ledaren for
bolagets experimentavdelning, Gunnar Camner,
som numera stir for forskningen pi dieselmotor-
omridet hos Nohab. Brdnslet insprutas i rylindern
i 2 etapper. En mindre kvantitet insprutas i cylin-
dern under relativt ligt tryck och antindes av den
komprimerade heta luften. Resterande brdnsle in-
sprutas sedan i den brinnande gasen under hogt
tryck. Detta system har medfort, att mera Ihgvd'r-
diga breinslen kunna anvindas i Polarmotorerna.,
med bibehillande av mjuk ging och god brdnsle'
ekonomi.

Tvitaktssystemet har sina speciella problem,
bl. a. renspolning av cylindern. Utformningen av
kolptopp och cylinderlock, for att erhilla en riktig
form pi forbrdnningsrummet samt spolgluggamas
placering, har givit Polarmotorerna ett synnerligen
effektivt spolsystem, som vdsentligt bidragit till
dessa motorers framging p6. vdddsmarknaden.

Konstruktionen av Nohabs egna motorer, som
utarbetades av civilingenjorerna Uno Danielsson
och Oscar Derans, hade baserats pi erfarenheterna
frin tillverkningen av dieselmotorer vid Nobel-
fabrikerna i St. Petersburg och Nynlshamn, ddr
Derans tidigare hade verkat.

Med overtagandet Lr 1948 av den av AB Atlas
Diesel bedrivna dieselmotortillverkningen forena-
des de erfarenheter som vunnits, dels hos Nobel
Diesel, dels hos AB Atlas Diesel, som bida ur-
sprungligen erhillit sina licenser Senom Markus
\Tallenbergs formediing.

Nohabs intensiva forskningsarbete har nu resul-
terat i en Nohab-Polar dieselmotor, som forenar
de bdsta egenskaperna hos de tidigare Nohab- och
Polarkonstruktionerna. Vid utarbetandet av denna
motortyp har man inte bara tagit hdnsyn till kon-
struktiva, utan lven till tillverknings- och drifts-
synpunkter. Sedan nhgra 3t tillbaka har mycken
forskning dgnats it turboladdning, och en del av
Nohabs moderna motorer kunna nu turboladdas.

Nohabs nuvarande dieselmotor prc Br am omf attar
marina, marinstationdra och stationdra motorer i
stodekar mellan 70 och 4000 eff. hk. Genom turbo-
laddningen har den ovre effektgrdnsen nu okats
til l ca 5000 hk.

Polarmotorerna tillverkas pi licens frin Nohab
inte bara i ett flertal ldnder i Europa utan dven i
Australien.



Flygfoto 6uer lVilton-Fijenoords aaru

lotot) ligger Holland-Amerika linjens

i Schiedanz. I 46.000-tons .t'lytdochan (upptill till hdger pd

flagg:kepp "Nieutu Amsterdant". Foto och Copyright KLM.

under firma "\Tilton's Machinefabriek en Scheeps-
werf", som efter tvi decennier av rask utveckling
och utvidgninghr 1895 omvandlades till aktiebolag.
Ar 19i8 overflyttade foretaget storsta delen av sin
verksamhet till ett vidstrickt omrade, som det med
tanke pA yttedigare utvidgningar f.owd.rvat i
Schiedam.

En annan firma i Rotterdam, som dvenledes syss-
lade med skepps- och maskinbyggnad, var Fijen-
oord, som kunde leda sitt ursprung si lingt tillbaka
som 1823. Grundaren av detta foretag, som riknas
som Hollands forsta mekaniska verkstad, var en
mycket krind uppfinnare och industriman vid namn
G. M. Roentgen (U95-7852), vilken redan som
ung hade en framsynt blick for jdrnets och ingkraf-
tens betydelse for den kommande uivecklingen.

\Tilton och Fijenoord inledde pa 1920-ralet ett
fruktbdrande samarbete, som fr. o. m. ar Ig3O re-

\YILTON-FIJENOORD - det hollandska srorvarver
Au Fil. kand. GOSTA ANDREE, Bolbrs

En av de firmor, med vilka Bofors har haft ett
intimt samarbete sedan borjan av 3O-talet i samband
med leveranser av artillerimateriel till Holldndska
Marinen, ir skeppsvarvet \Wilton-Fijenoord i Schie-
dam. Sikert dr detta namn vdlbekant for de flesta
boforsare, for att inte tala om dem som under
ldngre eller kortare tid haft sitt arbete fodagt till
fartygen och verkstdderna vid foretageis varv.

\Tilton-Fijenoord dr resultatet av en sammanslag-
ning av tvi ursprungligen helt fristiende foretag,
\Tilton resp. Fijenoord.

Firman lVilton grundades Lr 1814 av en herre
vid namn Bartel $Tilton (1828-1898), som bygg-
de en smedja i centrum av Rotterdam. Verksamhe-
ten utvecklade sig lyckligt och man borjade iven
htaga sig reparationer av faftyg och fartygsmaski-
ner och slutligen hela fartygsbyggen. Nya anldgg-
ningar uppfordes sedan pi norra stranden av Maas

Fort:. p3 sid,7.



: : F

f'

En bildsida orn Boforsarna i Holland

Tfi 12 cm raln t4pptnonleras pi en stiillnitg pi Aajen. - Ett 12 cnl

torn lfits onbord. pfr. en jagare. - Til bilder lrrtn Bofors aerkstad' i

Vlissingen. Fr. r. herrat de Pee, Land.ntark, lYalldotu (i d7rren) och

lansson stildeMl ett olje'filter. Herrar Engholm, ten BeeA och Fallgren

rid biink.rt,aru ocb filbtink. - En grappbild at Bo"forsrnontdrerna i

Vlissingen. Fr. t, herrar Gunnarsson, Hasstnan, Engholtn, Th. lohans-
son, Karlssotz, Landntark, Bjdrn, Sahlstri)n och Boiie. - Bolorskon-

toret i Vlirringen. EnAelt och prydligt. - De tufi. nedersra bilderna

ti:ar lerkstiidet lta ocb Aonlorsbarachen i Der Helder; nttntera auuecklade,

Foto frin boforsare i Holland.
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Vdrld.ens rt6lrtd lauAngare

"Tina Onassis", ocAsfr det

stiirsta f art!g son lYiJton-
Fijenoord byggt, i 46,000-
tons llydocAan. Flytdockan

till hdger rdl 20.OOO ton.
Foto rJ7ilton-Fijenoord.

1{ffi

#$;t
r ;

Monteringshallen f6r 12 cm

lofn. BaJplaltorna sTns i gro-
parnct l. a, och torndetaljerna

lfu )urigt dr upplagd.a 6ter

hela aerhstadea. Foto \Wil-

ton-Fijenoord.

Srettningshallen, diir sti)rre regnzent till de oliAa fartygen till-
a e r h as. F oto'JZilton-Fi j enoord.

rVilton-Fijenoord. . . Forts. lrnn sid. 5.

sulterade i en sammanslagning av foretagen. Ett
par er senare overflyttade dven Fijenoord sin verk-
samhet till Schiedam.

\Wilton-Fijenoord drabbades, som manga andra
industrier, hl"fi av den internationella krisen om-
kring 193o, men det strdvade sig fram och byggde
bl. a. i borjan av 3O-talet kryssaren "De Ruyter",
till vilken Bofors levererade artilleriet. De fyra
iren fore andra vdrldskriget var dock goda hr.

1



6'cylindtisA Doxf ord-motor pA proabAdden'oto 

\Tilton-Fijenoord.

Under vdrldskriget hade foretaget stora svirig-
heter att bemdstra. Anldggningarna, bl. a. den
nedan ndmnda stora 46.000-tons flytdockan, blev
skadade vid bombfzillning, men med seg energi gick
ledningen efter krigsslutet in for att reparera, byggu
upp och utvidga, vilket drog stora kostnader.

\Tilton har sedan 1923 ph licens tillverkat diesel-
motorer och forvdrvade Fri 1946 d'ven licens pi till-
verkning av Doxford oljemotorer. Vidare tillverkar
foretaget ingpannor och ingturbiner.

For skeppsbyggnad har \Tilton-Fijenoord i Schie-
dam f. n. en dubbel torrdocka, som dr ca 2OO m
ling och 85 m bred, och fyra stapelbdddar, av vilka
den storsta ar 760 m ling, men kan forldngas till
24O m. Tillverkningen omfattar handelsfartyg,
tankbitar, lastbitar och passagerarfartyg samt
krigsfartyg, sisom kryssare, jagare och undervat-
tensbitar.

For reparationsarbeten finns fem flytdockor, av
vilka den ena, som dr den storsta pi europeiska
kontinenten, har en ldngd av over 200 m, en bredd
av 50 m och en lyftkapacitet om 46.000 ton.

At 1946 iterupptogs samarbetet med Bofors
betr. 15 cm dubbelpansartorn for dels kryssaren
"De Ruyter", vilken ersatte den dldre kryssaren
med samma namn som mott sitt ode i ett sjoslag
vid lava under kriget, dels kryssaren "De Zeven
Provincien" samt 12 cm dubbeltorn for utbitsja-

Montageballen fi)r 15 cm dubbeltom i IVilton-Fijenoords terk-

stdder i Rotterdam. Foto ITilton-Fiienoord.

garc. Samarbetet har alltid varit av angenimaste
slag.

\Tilton-Fijenoord sysselsitter f. n. en personal
om ca 6.500 man, en personal som foretaget agnar
all nodig omtanke i frl,ga om vdlfdrdsanordningar
av olika slag. Det intresserar sig varmt for arbetar-
nas rekreationsmojligheter och dven for ytterligare
utbildning av personalen vid sin egen ldrlingsskola
och vid andra tekniska skolor; allt i syfte att skapa
en god samarbetsanda till bitnad for de anstillda
och for foretaget.

Kryssaren "De Zeten Prottincien" Ar etl a, ldrrets nlb!ggen eftel

kriget.

Utsiht iiter uaraet med tafr aa stapelbi.d.darxa. Foto STilton-

Fijenoord.

Et, stor, nyblgge, \Y/ILLEM BARENDZ
Foto \Tilton-Fiienoord.

*"ji '.'' i'
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Nohabs nya vilrmebehand-
Iingsugn

I maj minad innevarande tr togs en
nyuppfiird oljeeldad vdrmebehand-
lingsugn i bruk. Ugnen kan betecknas
som den stcirsta i sitt slag i Sverige.
Den 1r byggd f6r en max. temperatur
av 10500 C.

Huvudsakligast anvdndes ugnen fdr
spinningsglcidgningar av svetsade kon-
struktioner och gjutna arbetsstycken, i
f<irsta hand stcirre enheter till vatten-
turbiner och dieselmotorer. Spinnings-
gl6dgning utfcires vid 600-7000 C,
varvid man avser att borttaga eller av-
sevirt minska de spdnningar, som upp-
stir vid formgivning och svetsning
under tillverkningen.

Ugnen har levererats av den tyska
firman "OFU", Ofenbau Union
G. m. b. H. i Diisseldorf och dr utfdrd

som en vagnugn med ett effektivt
ugnsutrymme av: ldngd 9 m, bredd
7 m och hdjd 4 m. Vagnen, pi vilken
glddgningsgodset placeras, dr hopsatt
av tv& delar och utrustad med zO hjul
lagrade pl rullager och fiirdelade pi
5 axlar. Vagnens ena kortsida Lr ut-
fdrd med en pibyggnad, vilken sam-
tidigt tjnnstgtjr som gavel fiir ugnens
nedre del, dl vagnen befinner sig i in-
fiirt liige. Den ijvre delen tillslutes
med en httj- och sinkbar lucka.
Vagnen, som vdger ca 45 ton, dr di7
mensionerad fdr en maximallast av 75
ton. In- och uttransport sker p& vanlig
rdls med hjnlp av brytblock och wire
kopplad till traverskrok i intilliggande
verkstadsbyggnad, dir iiven tillriicklig
lyftkapacitet finnes.

Sjilva ugnen utgiires av tvi l&ngsi-
dor, en kortsida och iak. Jdrnkon-
struktionen vilar pl ett betongfunda-

ment, genom vilket avgaserna ledas
till en vid sidan om ugnen sttende
25 mhdg plttskorsten. Sidorna iir upp-
fcirda av 250 mm eldfast sten, 125 mm
isolertegel samt 250 mm vanligt tegel.
Taket dr utfiirt som hdngvalv och be-
stir av 250 mm eldfast sten. klltt med
250 mm vanligt tegel. Vagnbotten och
luckor d.r givetvis infodrade med eld-
fast sten. Ugnens l&ngsidor ir dess-
utom kliidda utviindigt med plit av
8 mm tjocklek.

Omkring ugnen har uppfiirts en
skyddsbyggnad med jdrnstommen
klndd med korrugerad aluminiumplit.
Inom denna byggnad finns alla erfor-
dediga apparater och instrument upp-
stiillda.

Ugnen dr utrustad med 32 st. brin-
narc, 16 st. pi varje ltngsida, fiirde-
lade p3' tvi rader. Brinnarna ir sE
utfd'rda, att de ge en utmed ugnsvdg-
gen roterande llga, vilket tstadkom-
mes genom att s. k. finf6rdelningsluft
infrires genom en pt brinnarmunstyc-
kets utsida formad spiral. Den erfor-
derliga fdrbrlinningiluften erh&lles
frin en flZikt med en kaoacitet av 4ooo

Nobabs nya uiirmebebandlingsugn. Plan ocb
prolil au agnen enligt OFU't ritning. Mit-

ten, angittna i cm, frangfrr au ritningen.

L!
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normalkbm per timme, vid ett tryck
av 600 mm vattenpelare. Ugnen dr
uppdelad i tvi zoner, varje zon t 4
grupper om 4b{dnnare i varje. Brd.nn-
oljan, som utgdres av eldningsolja nr
2, f6rvdtmd till ca 50o C, tillfd'res
varje brd.nnargrupp via en doserings-
pump kopplad till en varvtalsreglerbar
likstr6'msmotor. Maximal oliefcirbruk-
ning dr ca 10 I per brlnnare och timme.

Temperaturen regleras med hjZilp av
inbyggda termoelement, vilka ir an-
slutna till tvenne - en fcjr varje zon
- elektriska kompensationsregulatorer
placerade i mdtinstrumentskipet. Re-
gulatorn instdller automatiskt erforder-
lig luftmiingd fiir instiilld temperatur.
Samtidigt piverkas oljemdngden via
hjZilprelZier genom dndring av dose-
ringspumpens varvtal. Olje- och luft-
mingderna kan avldsas pi instrument
i mdtskipet. Mdjlighet finns dven att
frir hand cika eller minska luft- och
oljemingder.

Regleringen av olje-luftblandningen
sker via temperaturregulatorns strcjm-
krets. Si snart den instiillda bland-
ningen ej innehilles (normalt bland-
ningsfcirhillande 0,9:1), ingriper
blandningsregulatorerna oberoende av
temperaturregulatorerna i regleringen
och lndrar oljemdngden genom om-
stdllning av oljedoseringen, tills bland-
ningen har rdttats till.

Fdr registrering av ugnstemperatu-
ren finns ett registrerande skrivinstru-
ment med sex fdrger inbyggt i mZit-
skipet.

Oljemiingden mdts med en ringkolv-
mdtare, inkopplad i ledningen mellan
pump och doseringsapparat. I denna
ledning finns det [ven tvenne olje-
filter.

Fcjr att sikra hela regleringsanldgg-
ningen har en olje-luftvakt inkopplats.
Om olja eller luft uteblir, frinslis alla
servomotorer oljedoseringsaggregaten
och p&verkas omedelbart, si att de
stinger sina ventiler. En akustisk sig-
nal igi.ngsdttes samtidigt som en rcid
lampa tdndes, vilket anger, att en stcir-
ning frireligger.

Vid drift uppeldas ugnen sakta till
dnskad temperatur, varvid draget reg-
ieras med tvenne rdkgasspjZill. Tiden
frir upptagning av temperaturen till
driftstemperaturen varierar alltefter
det gods, som skall vlrmebehandlas.
Stcirre, komplicerade konstruktioner
med godsanhopningar dr mera kdns-
liga fcir temperaturdifferenser och tar-
var friljaktligen ldngre upptagningstid.
En temperaturstegring med endast
50-1000 C per timma- kan if6ga-
komma. HAllningstiden vid fcireskri-
ven vdrmebehandlingstemperatur kan
iiven variera avsevzi.rt beroende pi god-
set. Vanligtvis torde 2-4 timmar vara
till fyllest.

Monteringen av ugnen leddes av
representanter fcir tillverkaren "OFU",
Alla mlt- och regleringsanordningar
levererades frin AG Siemens & Hals-
ke. Betongfundamentet har uifcirts av
byggnadsfirman Hatry Karlsson & Co
AB, Lund, medan AB Hciganlsarbe-

ten, Stockholm, haft hand om mur-
ningsarbetena. Fcir uppfdrandet av den
yttre skyddsbyggnaden samt diverse
plitarbeten, bl. a. skorstenen, har an-
litats Bergstrdms Mek. Verkstads AB,
Trollhd.ttan. Rrir- och elmontase har
utfcirts i egen regi.

T. l - * .

Koncernkonferens pi Ulvtin

Liirdagen den 30 juni och sdndagen
den 1 iuli hcill stvrelserna fcir verk-
stadsklubbarna vid Botors. Tidaholm.
STedaverken, Ulvsunda och Trollhdt-
tan en konferens fcir att dryfta gemen-
safiuna angellgenheter.

Konferensen dppnades av Nohabs
verkstadsklubbs ordfcirande Sven An-
dersson, sorn hilsade de ndrvarande
vdlkomna. Till att leda frirhandlinsar-
na valdes John Johansson. Tidaho*lm,
och Sven Andersson, Trollhd.ttan. In-
ledare var ombudsman Bertil Lundin
fr&n Metall, som talade om arbetstids-
frigor och dirmed sammanhdngande
spcirsmil. Han hoppades, att beslut om
4O-timmars-veckan skulle kunna nAs
inom rimlig tid, men di miste produk-
tionen stegras, t. ex. genom rikad skift-
ging. Vidare ndmnde talaren, att den
faktiska arbetstiden per vecka i Sverige
ar 46 timmar. Dlrefter diskuterades en
hel del gemensamma inre frigor.

Lcirdagens frirhandlingar avslutades
vid l7-tiden. Di passade en hel del av
bescjkarna pF att fL sig ett uppfriskan-
de dopp i Vd.sterhavets salta briljor.
Vid 19-tiden samlades man iter och
dn med damer uppe i Ulvdns tjusiga
matsal fcir att dta sup6. Efter den ge-
mytliga samvaron i restaurangen t&ga-
de man i samlad trupp till den trevliga
dansbanan med den vackra utsikten.
DZir frrijdade man resten av kvillen.

S<indagen inleddes av ombudsman
Einar Karlsson frin Gjutarefcirbundet,
som talade om den allmdnna pensions-
fcirsdkringen och principerna-fcir den-
na. Direfter diskuterades de frigor,
som ej avgjordes pi lcirdagen. Den
mycket intressanta och givande konfe-
rensen avslutades p5, scindagsmiddagen
med kaffe. Ddrefter skedde uppbrott
fcjr att de lingviga gdsterna skulle
l-rinna hem.

De deltagare, som ej bescikt Ulvcin
fcirut, blev mycket fcirtjusta i den
vackra dn och hoppades att snart f3.
komma iter. Till det goda intrycket
bidrog ocks& en strilande sol, som
slcisade med sin vdrme b&da dasarna.
Ndsta konferens skall hii las 191-8, och
di dr Ulvsunda vdrd.

E. L-n.

@i*

Turbirloch ldr Stornorrlors kraltstetion, upplagt prt aagnen-ugnsbottnen, fbr glodgning
Nohabfoto B. Johansson.
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Ny borrmaskin pi Nohab

Helt nyiigen installerades pi Nohab
en ny borrmaskin av fabrikaf Raboma.

Bland civriga borrmaskiner intar den
en tetplats ifriga om storlek. Arbets-
stycken med si sfora dimensioner som
l2X3 meter kan bearberas uran om-
flyttning. Maskinen dr speciellt vdl
lnmpad fcir borrning av lagerramar till
dieselmotorer.

Genom att till borrmaskinen ansluta
ett sdrskilt aggregat, har man m<ijlig-
het att dven d.ndborra lagetramarna i
horisonteJlt ld.ge.

Nytillskottet av Rabomamaskinen
har hllsats med tillfredsstlllelse i No-
habs dieselverkstad. U. T.

Segrare i Aoncernbridgetiialingen bleu laget

lrdn Bof ors VerAstiider, lr. u. herrar L. Ols-
:on, G. Floo,l, G. Berggren och T. Ander.r-
.raa. Nohabfoto B. Johansson.

Koncernm?isterskapet i Bridge

Arrangdrerna fcir Boforskoncernens
bridgem:isterskap ir 1956, Nohabs
Idrottsfcirenings bridgesektion, hade
inbjudit till md.sterskapstivlingar ldr-
dagen den 1 och scindagen den 2 sept.

Efter en trevlig rundvandring i No-

En bild frin Aoncernbridgetrit,lingen. Lag
Ticlaholm (henar Bergstriin och Persson)
ntot lag Bofors arbetsledare (berrar BacA-
intn oc/t lobansson),

Nohabfoto B. Tohansson.

habs verkstdder och sightseeing i sta-
den vidtog de hirda dusterna kring de
grcina borden. Paret G. Berggren-
"Minken" Andersson, AB Bofors, star-
tade redan frin bdrian i ett mcirdande
tempo och kunde i "splendid isola-
tion" leda tlvlingsfiiltet fr8.n start till
mil. Tillsammans med paret L. Ols-
son-G. Flood ercivrade paret ocksi
koncernmdsterskapet f<jr lig och in-
teckningen i av Boforstjdnstem[nnen
uppsatt vandringspris "Gullskottet".
Si snart slutgiltiga tdvlingsresultaten
var framtagna, fdrrittades prisutdel-
ning av Nohabs personalchef B. Ore-
lius, som tackade initiativtagare, tdv-
lande och funktiondrer f<ir deras insat-
ser, som mrijliggjort denna trevliga
tiivling med vad diirtill h<irt.

De bista td.vlingsresultaten blev:

L a g t d . v l a n :

1. Lag Berggreir, AB Bofors, (herrar ^ ..
Berggren. Andersson, Olsson och totng

Flood).  Koncernmistare,  lag . . .  L778
2. Lag Hlelting, AB Bofors Nobel-

krut, (herrar Hjelting, Vikstrand,
Svensson och Fureskog) . .  . .  .  .  .  lL l j

3. Lag Hannetz, D:o, (herrar Han-
nerz, Sundstrijm, Nilsson och Jo-
h a n s s o n )  . . . . . .  l O 7 2

P a r t 2 i v l a n :

1. Herrar Berggren-Andersson, AB
Bofors.  Koncernmestare,  par . . . .  670

2. Herrar Svensson-Fureskog, No-
belkrut

4 .

5 .

) . Herrar Nilsson-Johansson, No-
belkrut  .

Herrar Bergstrcim-Persson, AB
T i d a h o l m s v e r k e n . . . .

Herrar Hjelting-Vikstrand, No-
be l k ru t  .

Mdsterskapstdvlingarna, med alla
tiiihcirande arrangemang, blev tvivels-
utan en fulltraff, och enda malcirten i
glndjens bdgare v^t, att koncernfcire-
tagen \Tedaverken och UVA icke kun-
de deltaga i irets tdvling. Dock hade
frin dessa bida fciretags bridgesektio-
ner uttryckts frirhoppningar om mdj-
lighet till deltagande kommande ir,
varjlmte de bringade arrangdrerna och
de tlvlande sin hdlsning.

En siirskild eloge ldmnades hdrmed
till tavlingens allt i allo, ingenjcir
"Notte" Lindstrdm, tdvlingsledaren
herr B. Settung, ingenjrir Ejnar Lind-
berg och herr B. Holmstrand pAL triv-
l ingssekretariatet, herr K.-A. Gustavs-
son samt civriga funktiondrer.

Si iterstod endast fd,r var och en att
&tervdnda till sin stad, ddr vi pi resul-
tatlistans nedre del endast ha itt rli.ku
siren i vdntan pi rehabiliteringstillfiil-
let ndsta &r.

Mlg

Fiirsta Lasele-turbinen provad

Det fcirsta aggregatet till Kungl.
Vattenfallsstyrelsens kraftstation i La-
sele i Angermandlven startades den 2
september. Under nigra veckor kom-
mer torrkcirning av generatorn samt
provkcirning att aga rum. Ett andra
aggregat kommer ig&ng om ce 3 me-
nader.

Turbinerna, som tillverkas av No-
hab, dr av kaplantyp och ger vid 5z
meters fallhcijd en effekt av 87.200 hk.

U, T,

Nohabs nla Jrora Raborna borrtnasAin hijrs hrir at bonare Gusraa Au.ustrsaa. Nohab-
foto B. Johansson.
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Det stora fiskafiinget

Om reoen dr trasslad. fi)r en uti laget,
niir fiskar kring bZten stA tAtt,
d3 Skallas andm aa fulaste slaget
och trasslet ej utredes litt.
Vdr tecknare oisar att allting Aan hdnda,
niir aiistkustseruester ai tar
ocb makrill pi ddr jreaem nedertta iind'a
de lre "nobabiterna" /tar, 

O. S.

Turistinvasion i Trollhiittan

I sommar har Trollhdttan haft den
stdrsta turistinvasionen hittills i sin
historia. Det fu turister frin alla delar
av Sverige, men lven minga utldn-
ningar ha lockats till staden. Det har
varit ett problem fiir polisen att fi
trafiken att flyta normalt. Kilometer-
l&nga bilkiier ha ringlat sig genom
staden p& jakt efter parkeringsplatser.
Det hela har emellertid avlcipt smirt-
fritt och till bescikarnas belllenhet.

Det dr de vilda fallen vid llven
som ha lockat mest, och vid Strdm-
kadsbron och Oskarsbron har vid de
tillf2illen, di vattnet varit pisl2ippt,
samlats mycket folk. Kraftstationerna
ha lven varit dppna fdr besiik. Tapp-
ningen i fallen har uppgltt till 200 m3
i sekunden. U. T.

Studieverksamheten

inom Metall i Trollhlttan hade under
fciregiende sdsong rekordir. Icke
mindre dn 53 studiecirklar med 632
deltagare, ddrav mlnga nohabiter,
var i verksamhet. Fiir den kommande
studiesdsongen stlr studiekommitt6n
vil rustad. En del nyheter kommer att
bjudas, bl. a. facklig aftonbrevskola
samt studiecirklar i dmnet "Vi och
fiiretaget". L. O. med flerc organisa-
tioner lanserar en pristdvlan, ddr f6rsta
pris bestir av en studieresa f6r blsta
cirkelns deltagare till "La Br6vi6re" i
Frankrike. Givetvis kommer metallar-
betarna i Trollhdttan att anstringa sig

--_.:- -)

ftir att kvalificera sig till detta fiirn6m-
liga pris. Genom v?ilvilligt ekonomiskt
stcid fr&n industrifijretagen, Metalls
avdelning och Metallindustriarbetare-
fcirbundet blir det fdr kommande s[-
song samma liga kursavgifter som
tidigare. A.gru.

Spel- och hobbynotiser fren
Trollhiittan

Arets TrollhlitremAsture i tennit. Fr, t.:
Bjbrn Bjdrntorp, IVagner Olof ston och Al-
bert Nilsson. Nohabfoto B. Johansson.

I Erets tennismdsterskao i Trollhiit-
tan klarade sig Nohabiterna fint. B-
klassen vanns av lVagner Olofsson,
C-klassen av B jt)rn Bjdrntorp och
Oldboysklassen av Albert Niluon.
Herrar Bjcirntorp och Nilsson iter-
finns i vanliga" fall p& Hollerith-avdel-
ningen och herr Olofsson [r revolver-
svarvare pi avd. 79. Se foto! Till dessa
vackra f nmglngar har s[kerligen
fciretagets egna vdlskdtta tennisbanor
bidragit.

*

Tenniskorpen i Trollhittan blev
ocks& segerrik fcir Nohabs del. 7 lag
startade och vann 3 divisionssegrar
eller resp. II A, II B och III B. Klubb-
mlstare i ir blev herrar Wagner
Olofsson (klass A), T. Hermantton
(klass B) ogh paret Sahlin-Olofston
(dubbel).

Redan 1912 satte divarande ritaren
vid Nydqvist & Holm, Axel Hed.en-
blad, Trollhdtterekord i hiijdhopp med
1,83 m. Detta resultat st&r sig dn efter
44 fu - men borde det inte soorra
fri idrottarna ti l l  mera spdnst?

*

Ett nytt Trollhdtterekord sattes ny-
ligen i vatpa, d5. Rune Sand, avd. 31,
Nohab, i en 36-kast-serie nidde goda
532 cm. Rekordet torde vara svirt
att sli. 

*

Den traditionella fotbollsmatchen
mellan Nohab och Vdfveribolaget i
Boris vanns pi hemmaplan av sist-
nlmnda firma med 3-0. Utflykten
till Boris blev trevlig och givande trots
nederlaget. 

*

Budkavleorienteringen fcir korpora-
tioners 3-mannalag gick den 1,2 aug.
vid dresjri. Av de 7 deltagande No-
hab-lagen lyckades det bdsta nL en 4'.e-
placering. Bittre gick det i korpsim-
ning och korpgolf (miniatyrgolf ), som
Nohab vann klart.

*

Nohabs IF:s bridgesektion har nu
faststlllt spelprogrammet frjr hd,sten.
Den 29 september mcitte man Flygmo-
tor och den 26 oktober och 23 novem-
ber blir det matcher mot Saab.

" ForJ"

Nohabveteran avtackad

Svarvaren Per Emil Olsson slutade
den 15/8 efter 53 irs tjinst vid fdre-
taget. Han hyllades hjnrtligt av arbets-
ledningen och av kamraterna p5. sin
sista arbetsdag.

Med famnen lull atau blonnor. . . Nohab-
foto B. Johansson.
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"PLASTBYGGET" - den nya
Bonoplastfabriken i Tidaholm

P[ Tidaholmsverkens f abriksomride
har i sommar en stor, ny verkstads-
byggnad skjutit upp med ndstan ameri-
kansk fart. Det d.r den alltiimt vixan-
de och expanderade Bonoplastavdel-
ningen, som hir skall fi moderna och
dndamilsenli sa f abrikslokaler.

Hu: nr 18 pfr. sin nya plais. Det gamla
golt.et r)tnes i t't)rgrunden. Foto H. Prollius.

Hus nr 12 rullas i aiig elter trahtor. Folo

H. Prol l ius.

NOHAB-BITEN, ./orls. och slut.

Meddelande frin fiirslags-
kommitt6n

Fciljande fcirslag har beldnats med
sammanlagt 721 kronor:

5442 Arne Hall, Aud.. 60.' Arborrhu-
vud med fem skdr fcir maskin 620.

393 Robert Martiensen, Aad, 79: Fld:s-
ning av 6-kant med hj?ilp avV-block.

3746 Euert Holmberg, Aud. 80C: Av-
dragare frir kullager.

Bolaget uttalar genom fdrslagskom-
mitt6n sitt tack fcjr inldmnade fcirslae.

I J

Bonoplastfabriken har hittills varit
inrymd i ett 50-tal olika lokaler i 11
olika hus och disponerat en golvyta,
som varit alldeles otillriicklig. Kontors-
rum, verkstadslokaler, forr&d, pack-
rum m. m. har legat utan inbcjrdes
sammanhang, vilket medfdrt m&nga
oncidiga transporter och inneburit stora
fiirluster i tid och arbete. Planer pi
eti nybygge, dir sttirre delen av manu-
faktureringen kunde Iga rum, gjordes
upp redan sommaren 19)) och i sep-
tember samma &r beviljade bolagssty-
relsen 600.000: - kronor till ett ny-
bygge och loo.ooo: - kronor ti l l
maskinutrustning.

De f d'rst uppgjorda byggnadsplaner-
na visade sig vara alltfdr kostsamma
och efter flera grundliga omstude-
rtngar av ritningarna och alternativ
betrdffande byggnadsmaterial m. m.
blev beslutat, att nybygget skulle
uppfciras i jirnkonstruktion med vdg-
gar och tak av Siporex och gavlar av
tegel. Nybygget dr 54,5 meter lingt,
16 meter brett och med 5,5 meter fri
takhcijd. Konstruktionen med fribd-
rande, svetsade takbalkar fnmgLt av
fotot pi denna sida.

Nybygget dr placerat mitt emot och
parallellt med den dldre plastfabriken,
de numera sammanbyggda husen nr
L3-14 och 11, pi platsen for hus nr
18 och 72, vilka bida miste flyttas.
Flyttningen av dessa hus bjiid f. ii.
ocksl ett intressant arbete. Bida bygg-

naderna lyftes med domkraft, pallades
under och rullades, hus nr 18 mot
vdster, ndrmare verkstaden, och hus
nr 12 mot sdder, ndrmare ammuni-
tionsverkstaden. Hus nr 18 disponeras
nu av kanonverkstaden.

Den nya fabriken 6r enkel, saklig
och med goda proportioner. Mot gav-
larna dr ett mellanbjiilklag inlagt,
annars dr byggnaden uppfdrd i ett
plan. I ena gaveln ligger tvittrum och
en dppen balkong fdr verkstadsfiir&d,
i andra gaveln ir i bottenvlningen
entr6, personalrum (toalett, klidrum
och dusch) och en trappa upp tekniskt
kontor samt ett litet matrum fiir skift-
arbetare. Av verkstadslokalen avdelas
cirka /3 medelst en mellanvigg till ett
pressrum, ddr samtliga pressar skall
stdllas upp. Ovriga 2/3 av golvutrym-
met blir bearbetningsverkstad. I press-
rummet miste hcigre lufttryck, cirka
2o-3o mm kvicksilverpelare, hlllas
fcir att hindra damm och andra luft-
burna f<iroreningar att komma in i
lokalen.

Det Ir givet, att plast av eget fabri-
kat kommer till anvdndning i stor
utstrdckning i bygget. Av mellanvdg-
gen gdres nedre hdlften av gasbetong-
block, civre h?ilften av Ester-BONO-
\VELL, vilket ger en jimn och bra
ijusfdrdelning. L1.ngv'd,ggana fL ett
hdgt sittande fcinsterband av klarglas,
vilket ocksi ger ett bra och vackert
civerljus. Ocksi frin taket kommer
ljus: pi halva huset (6ver pressrum-
rnet) genom 20 st. BONOPLEX-
kupoler, p3. andra halvan genom en
lanternin, uppbyggd av dubbel BO-

Bonoplex-modell aa "Plastbuser". I Pressrurnmet ha de oliha aggregaten marherats med
klotsar. Den L-formiga bearbetningstterkstaden ligger i lramkanten och t. a. Aaerlfus-
Aonstraktionen ) tahet t'rangdr ocksd aa tnodellen. Boforsfoto Tillman.
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Plastlabritrens nybTgge ladigt f (h taklagsf est. Foto Th. Bergstrirm.

NO\7ELL, ytterst akrylglas, innerst
ester-glas. Utanfcir ena lingvdggen
mot jirnvdgsspiret blir det en lastkaj
med tak av glasfiberarmerad Ester-
BONO\rELL.

I pressrummet kommer 7 pneuma-
tiska pressar (frin firman Fjellman i
Mariestad) att uppmooteras, dd.rav 2
nyanskaffade. Hdr monteras ocksi de
tvi schweiziska Formvac-maskinerna
och plats finnes fcir ytterligare en
Formvac. Bearbetningsverkstaden ut-
rustas med de olika snickerimaskiner,
som anvzinds fcir plastbearbetningen,
alltsS. river- och underfrdsar, bandsi-
gar, borrmaskiner m. m., alla i stort
sett av standardtyp.

I alla lokaler har stor hdnsyn tagits
till effektiv utsugning av spin och
damm, som kommer att uppsamlas och
avskiljas i en speciell cyklon. BONO-
PlEX-skrotet dr dyrbart och m&ste
dlrfcjr tillvaratagas fcir ev. fcirsiljning
eller "krackning" fcir fcirnyad anvdnd-
ning. Alla kanaler fcir utsugning och
ventilation samt alla rdr och andra
ledningar har f6rlagts till vdldimensio-
nerade och ldtt tillgiingliga kabelgra-
var under golvet.

Byggnaden har ritats och konstrue-
rats ^v Bofors Byggnadsavdelning
(ingenjcirerna Rolf Vikingsson och
Anton Karlsson) och efter id6er och
skisser, som leimnats frin Tidaholms-
verken. Huvudentreprendren, Bygg-
nadsfirman Testorph i Skdvde, har
utfcirt ett synnerligen gott arbete.

Taklagsfest kunde firas den 14 sep-
tember och ndr detta skrives dr bygg-
naden under tak. Inredningsarbetet
och monteringen av maskinerna kom-
mer direfter omedelbart att sattas
ig&ng, si att produktionen kan bdrja,
ty byggnaden d.r mycket efterllngtad.

Hdr kan nu tillverkningen llggas
upp pe ett rationellt sdtt vilket kom-
mer att betyda oerhd,rt mycket fcir
Bonoplastfabrikens ekonomiska re-
sultat.

I-son

Studieresa till Bofors

Som avslutning pt studieverksamhe-
ten fdr arbetsledarekiren lds&ret 1955
-1956 vid Tidaholmsverken anordna-
des tisdagen den 5/6 resp. onsdagen
den 6/6 en studieresa fcir samtliga
kursdeltagare till Boforsverken. Av
praktiska skiil gjordes en uppdelning i
tvi grupper med olika resdagar. Av-
fZird skedde kl. 5.45 i arla morgon-
stunden frln Idrottshallen medelst
trenne bilar. Trots att vidrets makter
ej var n&dtga var humciret prima som
sig brir.

Firden std.lldes 6ver Skcivde-Marie-
stad-Gullsping-Degerfors till Bo-
fors. Efter en angenem stunds krirning
i fager vZistgiitabygd med skir grdn-
ska, nalkades vi Mariestadstrakten,
ddr "mellanlandning" vid en tanksta-
tion var n6dviindig.

Bilarna rullade snart vidare p& sldta
asfaltvd,gar, och Vdnern skymtaie snart
intill landsvdgen strax sdder om Otter-
blcken. En trevlig rastplats letades
upp, och kaffe med smdrgisar kon-
sumerades med god aptit. Att vatten-
stindet i Vdnern var ovanligt ligt i
ir konstaterades dven.

Fdrden fortsatte. Hamnen i Otter-
bdcken och Gullsping med sitt smilt-
verk passerades, och bilarna kllttrade
snart uppit de skogskliidda hdjderna.
Sjcin Skagern lig d?ir nere i dalsdnkan
pL andrt sidan isen glittrande blank.
Degerfors med sina stora fabriksan-

Interidr aa nya plastfabriAen mot dster se-
dan uiiggplattorna au Siporex bfuj.tt mon-
lerar. Folo 24 sept. Foto Th. Bergstrijm.

ld,ggningar skymtade snart fcirbi och
f<jrsamhd.llena tiil Karlskoga var snart

N&gra minuter efter kl. 9 kunde vi
passera porten vid Kilsta och grira
entr6 i Smedjan. Innan vi fingo kom-
ma in i sjdlva smedjan, skedde utkvit-
tering av behcivliga skyddsglascigon.
Under ett utmdrkt ciceronskap fdrdes
vi ddrefter runt och kunde Tdlja de
rridgl<idgade detaljernas veg frin
ugnarrra till smideshejarna, som stodo
redo att f orma jarn och stil till diverse
oiika produkter. Relativt stora viktsen-
heter-behandlades ganska respektlcist
av dessa jnttelika kdftar som klipper
tiil om materialet. Man fir en fdrnim-
melse av att utvecklingen ej stir stilla
i frlga om mekanisering och moderna
hjZilpmedel ndr det giiller smidning i
dess olika former.

Frirmiddagen anslogs Sven fcir besdk
pi Valsverket och St&lverket. Betrdf-
lande valsverket, s& var det nog den
roterande gcitugnen samt gdtvalsverket
som imponerade mest pi deltagarna.
Aven hdr kunde man tala om respekt-
l6s hantering av dessa stora och tunga
gitidande enheter. En lingt driven me-

Tid.aholntartta tar sig en rast pd bilfdrden
till Bofors. Foto forf.



kanisering gjorde, att mdnniskohdnder
n-red hj2i1p av diverse spakar, hlv-
stdnger, "backspegel" och klockor
kunde styra hanteringen. Mediumvals-
verket besigs dven och var i arbete.
Ddremot stod finvalsverket stilla, var-
fdr vi gingo miste om dessa slingran-
de, rcida ormar som i sinom tid lindas
upp pi haspeln.

En halvtimma iterstod av fcirmidda-
gen, varfcir en blixtvisit gjordes pi
Stilverket, dir vi hade mrijlighet att i
stora drag beskida och i den m&n det
var mcijligt sltta oss in i funktione-
ringen. Att det inte var vardagsmat
precis som presterades, kunde man
snart konstatera.

Eftersom middagstimman var sla-
gen, stilldes kosan mot Bofors, ddr
lunch serverades i Missen. Lingbord
var dukat, deltagarna p& ett gott hu-
mcir, goda historier tillika med god
mat serverades, varfcir lunchen spisades
under synnerligen angenlma former.

Under eftermiddagen besdktes sivdl
Kanon- som Ammunitionsverkstdder-
na. Dessa dro ju av den storieksord-
ningen, att ett alltfd'r detaljerat pro-
gram inte kunde hinnas med. De
viktigaste och frir deltagana mest in-
tresslnta verkstadsavdelningarna s&som
VV, VK och VA:s olika avdelningar,
semt provkcirning av kompletta pjii-
ser, som ja nara anknyter till Tida-
holmsverkens eget tillverkningspro-
gram, studerades. Aven Stilgjuteriet
och den nya Milningshallen samt
Fdltverkstaden besigs.

Som avslutning fingo vi tillfiille
gcira ett bescik i Bergverkstaden, med
alla dess automater i arbete. Kinslan
av instdngdhet var obefintlig. Tvdrtom
verkade sivdl luft- som liuskonditio-
r rer ing vara vdl  avr lgda.

Bolors A4usihkdr spelar i Tidaholms Stads-
park. Foto Th. Bergstrbm.

Klockan ndrmade sig halv fem och
etskilliga kilometers vandring kd.ndes i
benen, varfcir ingen tackade nej till
en stunds vila med efterfciljande mid-
dag p& Mzissen.

Efter intagande av en god middag,
itervlnde si sminingom krafterna och
en resa "in till stan" beslcits. Rd.vis-
kullen med Barnens Dags-festlighe-
terna bestiktes och gynnades med di-
verse lottkijp. innebdrande att ett fler-
tal speglar, hundar och nallar till
allmdn gliidje vandrade civer disken.

Alltnog, allting har en inde, si
dven denna resa. Fdrden sdderut stdll-
des civer Orebro-Mariestad-Skcivde
tiil Tidaholm. Avf2ird skedde vid 8-ti-
den pi kvdllen. Orebro siktades snart
efter-k<irning pi betongviig stcjrre de-
len frin Karlskosa. Slottet och cen-
trala staden bes&gs en stund i ljum
fcirsommarkvlill. Men uppbrott skedde
snart och s& fortsatte vi mot Mariestad
och hemtrakten. Kviilsm6rkret ld.sra-
de sig river nejdern a. Ll,ngtradirna
gjorde sin entr6 i kv2illsbilden genom
sitt karakteristiska ljus. Vi r?iknade till
ndrmare 50 stycken mciten med ling-
tradare p& strlckan Orebro-Marie-
stad p& kv2illen. Nivlit, allt gick lyck-
ligt trots ganska "hird kcirning"
stundtals och Tidaholm var i stril-
kastarljuset vid midnattstiden. Samt-
liga resendrer "en aning trdtta" men
vid god kondtion. Det allmdnna om-
ddmet var, att resan varit synnerligen
lyckad och ur studiesynpunkt givande,
i synnerhet di ju flertalet deltagare ej
tidigare varit i Bofors.

S alc.

Bofors musikkir i Tidaholm

En av tidaholmarna mycket uppskat-
tad konsert gavs av Bofors Musikk&r
liirdagen den 18/8 i Stadsparken i
Tidaholm. Musikkiren som er val-
kiind och populiir frin ett tidigare
besdk genomfdrde under dirigent
S. Gustafsson f<iljande program:

Under bligul fana, marsch

Ouvertyr till operetten
"  S r r  r r l e n  i n  r i n  c e n  "

Jungf run  under  l ind  . . . .

lY. lYidqaist

S. Ronzberg

P elers on-Ber ger

VidLarsmZiss . . .  Peterson-Berger

Buglets Holiday L. Anderssorz
( Trumpetsolistet : Andersson,

Hahne, \Wickstr6m).

Potpurri ur Rose-Marie . . FrimJ-Stotbart

De bida finkarna, solo fdr

2 p i c k o l a  . . . . .  H . K l i n g
(Sol is ter :  Kinel i  och Car lsson).

Filmmelodier, arr. Stig Gustafsson.

Gelsomina ur "La Strada" N. Rota
(Trumpetsolo: Arne Andersson).

The Stars and Stripes for-

ever, matsch . . J. Ph, Sousa

Konserten utfcirdes pi hiig musika-
lisk nivi och vittnade om kirmedlem-
marnas goda skicklighet och trinings-
flit. Resan gjordes under medverkan
av AB Tidaholmsverken och Tida-
holms stad.

B-pilen representerades av herr Mo-
lin, som dven framfrirde stadens tack
till musikk&ren och hdlsade den vdl-
kommen iter.

L)mon

Gackushon blommande i "trobisk" nilii)

nira Tid.aholnr. Foto fdrf.

"En rar blomma" - Guckusko

Nu ndr hcistrusket sitter in, dr det
avkopplande att blZiddra i fotoalbumet
och se pi bilderna frin i somras.

Vackra sommarminnen fcirmedlar
bilden av Guckuskon, en fcirtjusande
"rar" orkid6 av sllktet Cypripedium.
Den dr mycket sd,llsynt och fd,rekom-
mer endast i mellersta och norra
Sverige.

Den hdr fotograferade vixte i nds-
tan tropisk miljii pi sluttningen av ett
berg i trakten kring Tidaholm. I det
trolska dunklet under trdden, diir lju-
set sparsamt silade ner, fann vi den.
Som syns pi bilden har blomman en
stor, uppblist Hpp. Den dr till fiirgen
smcirgul. Kronbladen dr brunrd'da med
dragning it lila. Den blommar i som-
marens fa,graste tid, strax tdre mid-
sommaf.

Man f8.r ej plocka denna raritet.
Den ir som vdl Zir skyddad genom
fridlysning.

Set
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B-pilens ro-irsfest

B-pilen firade under enkla, angend-
ma och framfcirallt glada former, sitt
rO-irsjubileum pi Storcin s<indagen
den 26 augusti. Till h<igtidligheten
hade inbjudits samtliga ledamdter av
Redaktionskommitt6erna, representan-
ter fcir boiagsledningen, Nermans
Trycksaker samt Storonandmnden.

Tivlingen i varpa om B-pilens vand-
ringspris vanns, fcir andra glngen i

lfTedauerken.r lag segrade i urpathalingen
och fick en and.ra inteckning i B-pilens

uandringspris. Lagledaren Gijsta Lindh ntot-

tager priset au direAtdr A, lYahlqaist.

6uriga herrar i laget Sten Larsson och Tore

J o ban s s o n. Bof orsfoto Tillman.

WEDAGLIMTAR
"Vi pi jobbet" - En bildsida frin
'Wedaverken.

Saetsale Sten Il/allin linner ai p3 Aluni-
niurngjuteriet, ddt han soetsar giutgods och
hAr ret ptttra en bit innan saet.Jningen. -

I Pressgjuteriet arbetar pressgjutare Ragnar
EAberg. PressmasAinen behtiaer di. ocb dd
rer onz. - Modellritsning fordrar skichlig-
het ocb noggrannbel, Gunnar Slrdnz arbetar
i denna syssla pd Modelber€staden. -

Stdngpressen spriltal Ltt de 't'drdiga prcli-

lerna rned en rasande -lart, ocb sliingerna
miste sedan riAtas och Aapas. Roland Re-
lander iir nteskinriktare till yrket - En
elektritk montor ir siillax sys:lo16s. Bertil
Ostlund 'fdr hd.lla reda pfr mdnga kopplingar
i d.enna central, - Hdr mbter ai en annan
ruetsare i Alutniniamgjureriet, Sixten Ny
ilMn, Jont redan riiknar 17 tjAnJreAr 1)iA

fdretaget. - Handlormare Knu, Hellgren
i Magnesiumgiuteriet liigger s4mmAn en
glut'f lasAa. - Sist pB denna sida mdter ai
drslnare EriA KAllbelg i Alunziniumgjute-
riet i liird med att Aontrollmiita et, cylin-
d.erlocA med mlnga Ayllliinsar.

$Tedafoto B. \Testerlund.

I
i

rad, mycket civerldgset av S7edaver-
kens lag: herrar Lindh, Larsson och
T. Johansson. Lagen frin Nermans
placerade sig fint.

Storcinaledningen hade dekorerat
matsalen vackert och f. ri. gjort allt
f<ir att gisterna-festdeltagarna skulle
trivas. Redaktionen stannar ocksi i
mycket stor tacksamhet hd.rfcir.

B-pilens duo - Bernbard Stoor ocb Otto
SAild - ander Stortinastiltelsens lychdnsA-
ninssd.eAoration Boforsfoto Tillman.

Storiinasammantrdde med
semesterhemsorganisationerna

Den svenska industriens semester-
hemsstiftelser har en samarbetsorgani-
sation, som brukar handl2igga frigor
och problem av gemensamt intresse.
Hittills har 7 stcirre semesterhems-
stiftelser samarbetat, 4 inom SKF-kon-
cernen, 2 inom Bofors-koncernen samt
ASEA. Nu funderar man De att ut-
vidga samarbetet, fcirst med Bergsia-
gets 3 semesterhem och ddrefter med
ytterligare nlgra" andra semesterhems-
stiftelser.

Den t6-t7 augusti samlades ar-
betsutskottet inom organisationen pi
Storcin. De tre AU-ledamcitetna d.r
Bror Niltson, "Brollan", SKF:s ndstan
legendariske klubbordfd,rande, som
inom detta omride dr en av pionjirer-
na, Martin Andersson frin Katrine-
holm och Giitta Niltson fr5,n Bofors.
De tte herrarna hade mycket att
diskutera, bl. a. semesterhemmens
framtid, utbytessemestrar, semestersti-
pendier m. m. samt planldggningen av
niista semesterhemskonf erens.

Herrar Martin And.ersson, Bror Nilsson ocb
Gdsta Nilsson lar en p4as i 'fdrbandlingar-

na. Foto EL.

"Brollan" var oL ett strilande hu-
mrir, historierna olh anekdoterna flci-
dade och han fann allting gott pi
Stordn, vdder, mat, stugor, slllskap
o. s. v. "Men vi ha bittre snus och ril
i  Gdteborg", sa "Brollan". 

E. L.

Kioskvagnen i Bo&sberget

"Kioskfcireningen" i Bofors har pi
initiativ av verkstadsklubben skaffat
en liten barvagn fcir frukt, choklad
och andra godsaker, tobaksvaror och
liskedrycker, i Boisverkstdderna. Vag-
nen kcir runt 2 turer dagligen, en
glng p3. f. m. och en g&ng pi e. m.
Varje tur tar ca I,)-2 timmar och
berrir hela bergverkstaden, alltsi VA
30, 40 och 80. Fru Gullan Persson har
anstdllts fcir att skcita fcirsdljningen,
som ser ut att gi bra. Kioskvagnen
har blivit mycket omtyckt och beliten-
l'reten ir stor .frin alla hi"ll.

Bar- och Aio.rAt'agnen har nzdnga kunder
und.er turerna. Bofotsfoto Tillman.
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FRAN LASEKRETSEN

a - f  .  f  . f

Jk2mntngstankar vtd Jtoron-
Aa Edit lobanson sornmaren 1956.

Vid Vinerns fagra bolja en aftonstand jag satt,
allt aar sd tyst och stilla, och mdnen sken sd matt,
ocb kuillens skyrnning bred.de sin trolska sloja skdn,
allt for min blick sig tedde som i en stilla bon.

Var det adl Nlickens harba? Var det udl uindens
smek,

som tonade diir borta, en sd.ng sd.ljuu ocb uek.
Nej, liten fd.gel uaknat, som sonzndt pi. sin gren
och nu sin maka saknar i aftonstund.en sen.

Tyst! Boljan somnar stil,la, hon uaggat sig till ro,
och lysmasken den lilla i ljangen sdker bo.
Nu ntd.sens uingar glimmar, den seglar in nzot land
i nattens tysta timmar aid Viinerns lugna strand.

Md.nstrdlar ljusa leka, fortrolla all min hd.g,
nu hor jag toner ueka frdn boljans d.jupa ud.g.
Kanske att Ndcken leker med. gyllne strdngars ljud?
Kanske nu dmt han smeker sin dterfunna brud?

Sd. jag satt kuar och drrjmde uti den trolska natt,
sdg )iluor, soru sig gdmde och lekte taga fatt.
Nu hela nejden pilar i nattens mjuka famn,
pd. udgen md.nen silar rnd.ng guld och siluernamn.

Den trolska skynuilng si)nker sig
atduer nejdens blonsterstig,
Se, mdnens strilar skuggor srror.
ocb dagen sakta dor.

Snart lduen gulna, falla,
srcart iir ud.r somruar slut.
Ej sd.nger mer biirs skalla

frdn udra stugors knut.
Snart stdnga ui oss inne
i ud.ra trd.nga kdk - med uernod
i ud.rt sinne ui borja hostens stdk.

Ljaua sommar! lag uill smycka
mig med dina blomster md.ng,
leende i f amn dig trycka,
gldmma ainterns rn6rka tud.ng.
Hell Dig! Kiira suenska jord.
Hell Dig! Sorumar uti nord.
Kont, o kom, att dn en gd.ng
bli ett irnne f or nzin sdng.

ETT SEMESTERAVENTYR
Augustinatten lr slut och bcirjar

civerg5. i morgon d3" jag stiger ut pi
verandan till sommarstuqan. Over den
stora hdjden i <ister synsledan en svag
rodnad fdrebidande att solen bdrjat
sin kldttring upp mot hcijden. Om en
timme eller si kommer hon att stiga
upp strax scider om utsiktstornet. Over
den stora mossen rullar dimmolnen
fram och martallarna framtrdder p& de
stdllen ddr dimman ei dr sl tdt. De
piminner i det svaga morgonljuset och
i det fd'rvanskade perspektivet om syd-
ligare nejders pinjer.

Det Ir alldeles tyst och stilla, endast
n6,gra svaga singstrofer hdrs fr8n ldv-
s&ngarna, som sedan ungarnas mat-
f r5,ga d.r avklarad fd,r den hdr sdsongen,
pi nytt bdrjat hcira av sig. Det kanske
fcirresten Ir troligare att det dr ulguna
som bdrjat sina s&ngdvningar. Frin
lommarna, som i gir kvdll samlades
ldngst inne i viken, hdrs d& och d3. ett
karaktdristiskt klagorop.

Sj<in ligger alledes spegelblank och
krdftburarnas fkiten, som i natt var
ganska svira att finna, syns nu klart
och tydligt. De verkar ndstan att svd.va
en bit ovanfcir vattnet, upplyfta av den
stigande dimman. P3. sjd,ns vistra

strand ser jag en mcirk skugga snabbt
forflytta sig och svaga blink ffin Lr-
blad framtrdder pi ett omisskdnnligt
siitt. Jag tar kikaren och ser nu tydligt
att det eir en eka som hastist ros i
sirandskuggan. Visse erfarenlieter ty-
der pn, att ett par mindre nogrdknade
individer, som i skydd av nattmrirkret
tjuvfiskat krdftor, nu dr pi hemvdg
med sin mer eller mindre lyckade
f8ngst. Ja sit d,r det tyvirr, trots risken
f<ir upptiickt och de ganska kdnnbara
straffen f'& olaga krdftfingst, finns
det en och annan som ej kan l&ta bli.

Jag dverraskade sj2ilv fcir en tid se-
dan ett par individer, som trots att det
di var ett Dar veckor kvar till den lov-
liga tiden, var i farten med krdftfingst
alldeles hir framfrir stugan. De drog
under en knapp halvtimmes tid upp ca
fyrutjog. Trots att jaghela tiden hade
dem pi n&gra meters avstind, gjorde
jag ingenting f6r att hindra dem eller
att visa att de var upptiickta. Varfijr?
Jo, hdr kommer dntligen efter den
linga inledningen, det Iventyr som jag
tenkt att berdtta. De tjuvstartande och
tjuvfiskande individerna var ett par
uttrar.

Fr&n verandan, dar jag satt och me-

diterade i kvd.llningen, fick jag pl6ts-
ligt sc cn utter komma fram ur en
skrevl i berget och springande bege sig
de fem-sex meterna ned till vattnet.
Han hoppade, nej, han snarare gled ut
i vattnet, dcik, och korn efter nigon
sekund upp med en krdfta i k?iften.
Nir han kommit upp pe land sig jag
tydligt den svarta krdftan hinga livlcis
mellan de vita, skarpa tdnderna. Han
tog nlgra" spr&ng tillbaka till skrevan
som han kom ifrin, var nere ddr en
liten stund, sprang sedan tillbaka till
vattnet, ddr samma historia upprepa-
des. Fcirst trodde jag, att det endast
var en utter som var sysselsatt med
kraftfisket, men sedan jag suttit en
stund upptdckte jag att det var tue, tro-
ligen en hane och en hona. Under en
halvtimmes tid som det intensiva fisket
pigick ber?iknar ja"g att de btda utt-
rarna fS.ngadc ungefir fyra ijog.
Hamstrade de, eller vad kunde anled-
ningen van till att de slipade upp si
mycket krdftor till bergskrevan ? Den
frigan m&ste unders<ikas. Sedan fisket
f<iref<ill att van" avslutat gick jag f6r-
siktigt fram mot skrevan fdr att un-
derscika den lite nirmare. I hilan lis
di tvi fullvlxta uttrar och ett antal
ungar, hur m&nga kunde jag d& inte
se. Hdr var alltsi f<irklarinsen till det
stora fiskafdnget. Det ,^t ii frlrgu o,n
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SKYDDSTJANSTEN
T 7  '  4 . .Vartrins tcir nitrcisa
gaser 

v

Fcir inte si ldnse sedan intrdffade
ett svirt fall av nilrdsgasfcirgiftning i
cn av vira fabriker. Utrednins av detta
och tidigare fall visar, att mnnga inte
fitt klart fcir sig riskerna av att inan-
das nitrcisa gaser och ddrfcir noncha-
lerar de utferdade skyddsfdreskrifter-
na. Speciellt synes nigra av de ildre
tro att de t&i nitrcisa gaser i ndstan
vilken utstrdckning som helst. Det Ir
riktigt att kdnsligheten kan variera n&-
got och att andningstekniken dessutom

spelar viss roll. Ingen bcir dock frirlita
sig pi att just han tillhor denna mot-
st&ndskraftigare kategori. L&t oss istdl-
Iet gcira klart fcjr oss, att nitrcis gas-
fcirgiftning kan vara direkt livshotande.

Fiirgif tningsrisker

Nitrcisa gaser frigcires, di salpeter-
syra kommer i kontakt med organiska
substanser, vissa metaller eller luft.
Exempel h?irpi i ir nitreringsprocesser
(nitrering av cellulosa, toluol, perit),
oxidationer med svag salpetersyra
(framstdllning av nitrobensoesyra och
nikotinsyra) och betning av metailer

Vid. sretsning xttrecAlds nitrdsa guser. Bo-

forsfoto Tillman.

sisom koppar, mdssing och zink. Nit-
r6sa gaser i farliga koncentrationer
bildas iven vid brand eller explosio-
ner i krut och sprlngdmnen. Vid
svetsning, framfcir allt i slutna appara-

Ett semesterdventyr. Forts. och slut.

l'ramstring, nej det var ett bdttre krdft-
kalas som fcirsiggitt i skrevan.

Den spdnnande episoden, som jag,
efterhand son-r det ena tjoget efter det
andra sett dras upp ur mitt fiskevatten,
bcirjat betrakta med ganska blandade
kdnsior, var dlrmed civer och hade
ocksi fitt sin fijrklaring. Det hade
naturligtvis varit bide spdnnande och
intressrnt att si hdr frin fcirsta parkett
fi uppleva en i naturen vanlig och
vardaglig hd.ndelse, som det dock dr
ganska fi frjrunnat att fi vara med om.

Men - hur skulle det bli med mitt
cgei krd.ftf iske ? Om de hiir biigge
cxlicrt 'rna rimnade irft fortsdfte hdr pi
rnitt vatten blir det vril ingenting civer
it mig. En viss delning kan jag viil gi
rr-reC p&. Men hur skall jag fi uttrarna
att acceptera det ? De anser nog - med
full rdtt fcir civrigt - att det dr de som
dr de ursprunghga agana till fisket,
och betraktar vil mig som en jdkla
inkrlktarc. Den vdgen gir det alltsi
inte, s& jag fi'r nog fundera ut nigot
annat. Jag vil l  ju inte skada eller pi
annat sdtt vara otrevlig mot mrna trev-
Iiga gister; jag vil l  dock gdrna se att
jag lFr ha nngra krdftor kvar. Jag vet
heller ingenting om hur pass fcirsig-
komna ungarna dr, om de utan skada
kan frilja fcird.ldrarna till en annan
plats. Ar si fallet kanske jag kan oroa
dem litet och pi detta sdtt fi dem att
flytta till n6.gon annans vatten. Jag
beslcit n-rig i varje fall fcir att tillsvi-
dare lita fr5"gan bero, kanske jag un-
der morgondagcn kunde fi se dem

I 9

igen. Med detta beslut tdnkte jag att
ldmna mina trevliga tjuvfiskare att,
som jag trodde, i lugn och ro fi smdlta
de ldckra skaldjuren.

Men jag hade inte mer dn beslutat
mig fcir detta, fcirrdn frirst den ena sn
den andra av de gamla uttrarna kon.r
upp ur skrevan igen. Skulle fisket nu
bcirja igen eller vad skulle nu ske? Det
fciref<ill sorn om de hade nigon slags
civerldggning. De bnda uttrarna sati i
solskenet och smipratade om . . ja.
vad fick jag ju inte veta. Pldtsligt ru-
sade fem stycken ungar ut ur bergskre-
van och ut i solskenet, ddr de iigon-
blickligen bdrjade en stormande lek.
De bets och de klcistes. De ornfamnade
\/arann och de rullade runt. Den mcirk-
bruna pilsen lyste som av koppar i
solskenet. Ibland var det som ett enda
nystan av koppargldnsande bollar som
i ndsta cigonblick upplcistes till fem
individer. Det var en otroligt betagan-
de syn. Nu var ocksi frigan om even-
tuella itgdrder mot dem klar. Inte
skulle jag fcireta mig nigonting fcir att
mota bort dem. Ville de stanna och dta
upp mina kriftor s5. glrna. Jag som 1r
inkrdktaren f8,r viil ncija mig med vad
som blir 6ver - om det blir nisot.
Medan dcn ystra leken pigick satf de
bida fciriildrarna och som det frirefrill
bevakade omridet. En ofriviilis rcirelse
irin mig gjorde att de upptii ikte mig
dld,r jag satt. En order frin dem och
hela skaran fcirsvann blixtsnabbt ner
i skrevan igen. Den ena av de gamia
friljde ungarna, medan den andra satt
kvar och tittade et mitt hill. Jag reste
mig upp och gick sakta mot honom.

N?ir jag kommit pi ett par meters hill
reste han pi sig och frdste ilsket it
mig, han gjorde sarntidigt en kort an-
srts mot mig. Inte kan jag siga att
jag blev precis rddd fcjr hans utfall,
men en smula riverraskad det medges.
Nn, dr e n han fann det vdl sdkruie i
skrevan och fcirsvann till de andra.

Sedan jag sett ner i skrcvan, vari-
frin det inom parentes sagt en ganska
otrevlis odcir av ruttnande krdftrester
spred sig, gick jag iter till min utsikts-
plats fcir att vdnta och se vad som nu
iknlle hiinda, Om en stund kom de
fram igen och ungarna bcirjade p& r-rytt
den avbrutna leken. De gamla satt som
frirut och bevakade omridet. Pldtslist
Idt den cnr av dem hcira en kort viis
ling, det var tydligen en uppbrotts-
signal, ty hela skaran begav sig hop-
pande ivdg. Fcirst den ena av frjriild-
rarna, s3. ungarna och sist den andra
av de gamla. I korta spring, si vdl
sammanhS.llna att det hela sig ut att
vara ett djur, begav sig hela skaran
ivdg genom det linga grlset pi maden
bakom stlrgan. Var det mina cinsk-
ningar om att de skulle flytta till andra
fiskevatten som nu gick i uppfyllelse?
Det var en fr|ga som jag omedelbart
stiillde mig ndr jag sig dem frirsvinna.
Det var i varie fall med stor saknad
jag tdnkte p5. ttt jag kanske inte skulle
fi se dem igen. Att jag nu kanske fnr
hr mina kriftot ifred, vill inte rdcka
som kompensation. Jag komrner -
ddrom dr jag fullt sdker - att sakna
uttrerna betydligt mer ;in de krdftor,
som jag med deras hjelp blivit u"_-:d
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ter och tankar, uppstlr ocks& hdga
koncentrationer av nitriisa gaser.

De nitrd'sa gaserna bestlr i regel av
Den vanligaste och ur fiirgiftningssyn-
punkt viktigaste dr kvivedioxiden
en blandning av olika kvdveoxider.
(NOr). Den dr mdrkbrun till f?irgen
och detta har medfiirt att de nitrdsa
gaserna ofta kallas "rd'dgaser". I detta
uttryck lurar en stor fan, d& koncen-
trationen av nitrdsa gaser girna bedcims
efter fdrgen. En del kviveoxider dr
dock fiirgldsa och detta gdr att kon-
centrationen icke kan avgiiras med
ledning av fdrgen. Nitriisa gaser kan

ft;religga i liosfarlig koncentration
d.pen om ingen gas synes eller onz den
endast ir vagt gulfiirgad.

Fiirgiftningssymtom

En starkt bidragande orsak till nit-
rcisgasfiirgiftningarnas m&nga. glnger
svira fcirlopp d.t, att ftugiftningssym-
tomen inte yppar sig fdrren etskilliga
timmar efter det den skadade inandats
nitrijsa gaser. Man kan siledes fak-
tiskt ha idragit sig en svir nitrdsgas-
fcirgiftning utan att egentligen ha
mdrkt det eller i varie fall utan ait ha
kdnt nigra ndmnvdrda besvlr.

Ett typiskt frirlopp vid en allvarli-
gare nitr6sgasfcirgiftning ?ir fdljande:
Pt grund av gasernas retande inverkan
pi andningsvagarna uppkommer frirst
hosta, eventuellt med upphostningar.
Andra vanliga symtom iir diirjlmte
huvudvdrk, yrsel, illamiende, krik-
ningar och en viss kinsla av bekliim-
ning. Om den skadade inte utsdttes
f<ir ytterligare piverkan av gaser, in-
trider ett relativt besvdrsfritt och ofta
helt symtomkist intervall pL 4-tz
timmar. Efter denna tid, i regel sedan
den skadade avslutat sitt arbete och
kommit hem, insdtter mer eller mindre
pldtsligt de allvarligare symtomen i
form av hiiftig hosta med andnijd och

Haluma.rhen ger olta ett lallgott skydd och

iir beAuiimate att bAra. Boforsfoto Tillman.

slemmiga, skummande och blodblan-
dade upphostningar. Dessutom flr den
skadade svira lngestkdnslor och kln-
ner tyngd dver br6stet. Rubbningar i
hjdrtverksamheten h6r ocksi till sjuk-
domsbilden.

Hjiilpitg?irder

D& nigon person inandats nitr6sa
gaser, giller det att genom lZimpliga
Itgirder fiirhindra eller minska allvar-
liga skadeverkningar. Den nedgasade
skall omedelbart f6ras ut i friska luf-
ten. Det dr synnerligen viktigt, att den
skadade undviker varje form aY an-
stringning. Han skall ddrfti.r transpor-
teras i liggande stiillning till ett l?imp-
ligt, ventilerat och uppvdrmt rum. Fin-
nes skdl att misstlnka, att den skadade
inandats nitrijsa gaser i en sedan
mdngd, att en gasskada kan komma
till utveckling, skall han snarast trans-
porteras till liikare. Fcir stdan transport
skall ambulans anlitas. Vid andnings-
svirigheter fir under ingen omstdn-
dighet konstgjord andning inslttas,
di hirigenom oreparabla skador p&
lungorna kan uppsti. Enda tillfnile di
konstgjord andning fir tillgripas ?ir
dl andningsstillest&nd intritt och syr-
gasapparat inte finns tillgnnglig.

Fiirebyggande itgiirder

Som en allmdn regel giller, att ar-
betet och arbetsplatsen skall vara s&
ordnade att nitrdsa gaser inte sprides i
arbetslokalen. Det skulle fcira alltfcir
lingt att behandla alla de skyddstek-
niska ltgirder, som bdr vidtagas vid
olika arbetsprocesser. HIr skall endast
erinras om, .att l?implig personlig
skyddsutrustning skall finnas tillging-
lig vid alla arbeten d2ir risk fd,r ut-
veckling av nitrcisa gaser fdreligger.
S&dan skyddsutrustning ir gasmark
med filter B (gri) vid kortare vistelse
i gasbemlngd luft, haverier o. d., samt
frisklufts- eller tryckluftsmask vid
ldngre tids arbete i farlig koncentra-
tion. Di slangarna till frisklufts- och
tryckluftsmaskerna kan vara besviran-
de i arbetet, iir det ibland praktiskt att
anvdnda syrgasapparat. All personal
skall vara trdnad i anvdndningen av den
tillhandahillna skyddsutrustningen.

Till sist: Det ir fdrenat med livs-
fara att utan andningsskydd intrdnga i
en arbetslokal ddr nitr<isa gaser ut-
spritts. Oftast dr det omdjligt att av-
gcira hur hiig koncentrationen dr. Vis-
telsen i lokalen kan bli llngre in vad
som fren bdrjan avsigs. Diirfi)r shall
allild andningsshydd. pfrtagat innan
ned gaud. lokal betrides.

Ltn

VIKTIGT MEDDELANDE
frin bruksliikaren till toppmdnnen

Kontten att pfukynda hjtirt:lag.

1. G2 p3 Aontoret om Aaiillarna, ldr-
d,agar, sdnd.agar ocb belgdagar.

2. Ta med dig portfdljen hem de
Auiillar, som du inte iir p3 kontoret.
P2 det iittet kan du Lteruppfriska
dagens bekymmer ocb fdrtretelser.

3. AuslS aldrig en bepiran. Sdg alltid
ja, fa tack, allright,

4. Tacka fa till alla inbiudningar till
ntt)ten, banketter, kommittier osa.

5. At aldrig en nzLltid i lugn ocb ro.
Se till att du kan hLlla en konfe-
rens medan du iiter.

6. Betrakta fisLe, jakt, golf, biljard,
kortspel, segehurer, promenad.er
oru. Jlnx ett sldteri med tid och
pengar.

7. Var i)uertygad otn att det iir dumt
att ta ilt den fritid. och ferie torn
du egentligen har riitt till.

8. Dela aldrig antuaret med nLgon.
Btir sjnlu alltid bela anrraret.

9. Om arbetet fordrar retor, te till att
du kan arbeta p2. dagen och resa pd.
natlen.

(Notdisk Medicinsk Tidning efter
original i Norges Grossisttidende.)

*

Skyddsombud och arbetsledare
pi studieresa

Skyddsombud och representanter fdr
arbetsledningen pt krut- och sprdng-
Imnesevdelni ngarna bescikte fredagen
den 28 september Nitroglycerinaktie-
bolagets anlaggningat i Gyttorp. Pi
fdrmiddagen besigs nya dynamitfabri-
ken vid Bastnds samt avdelnin garna f dr
tillverkning av emballage och pulver-
formiga sprdngdmnen. Bolaget bjdd
ddrefter de gdstande boforsarna pi
lunch. Eftermiddagen dgnades it att
bese hageltillverkningen samt fabrika-
tionen av jakipatroner. Besdket avslu-
tades med en rundvandring i svart-
krutsfabriken. Ltrz

Fiirdolycksfallen iikar
vid Bofors

Under 1-3 kvartalen 1956 har
srmmanlagt 36 f2irdolycksfall intrdf-
fat, som medfcirt ca L.4oo sjukdagar.
De timavkinade ha flesta olycksfallen
eller 31, med minst 1.200 sjukdagar,
medan tjinstemdnnen "stitar" med 5
fiirdolycksfall, som hittills medfcjrt ca
200 sjukdagar.
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Ahtwell debatt
SPRITMISSBR UKET - samhdllet och arbetsplatsen

Frt frfr.gor ha uiil debatterats t2 mycket och sfr allaarligt, som den

ttigande alkobolkonsztmtionen ocb d.et alltihmt rikande alkoholmiss-
bruket. Den I oAtober 1955, d3 "den fria tpriten" bleu ett faktum, har

fi)raisso inte uarit nLgon lycklig dag fi)r t,Lrt sarnbiille och na ttiiller
:ig alla ansaarck)innande denna fr7ga:

Vad kan gi)ras f 6r att liira alhoholproblernet?

Aaen arbettmarknadens parter har med oro fdlit utuecklingen ocb

det har dArf dr rytr Redaktionen bdgt angeliiget, att belysa problemet

ztr Fdretagets tynuinhel. De saar, som ilimnas biir nedan pi B'pilen:

rundfrLga, beriir i'fdrsta hand Bofors och Nobelkrut, rnen torde huen

ba aktualitet f6r ouriga koncernfdretag.

Doktor G6fia lohansson, bruktliikare i Bofors, liimnar ft)rst de

medicintka synpunkterna ph alAobolproblemel, uarefter ett antal per-

soner i antuarig eller ledande stiillning, som dagligen ltar att mdla

iatwna problem i sitt arbele, liimnar sina synpunkter.

Doktot Giista Johansson:

Alkoholism kan betraktas etminsto-
ne ur tvi synvinklar: dels ur samhdlle-
lig synvinkel, med tyngdpunkt pi de
sociala skadeverkningarna, varvid man
talar om alkoholmissbruk, deh ur me-
dicinsk synvinkel, d& man talar om
alkohols jukdom. Under dessa torra
rubriker inrymmes generationers sla-
veri under ett av mdnniskosldktets
vdrsta gissel. Ingen torde kunna rdtt
uppmdta djupet p& eller till antalet
uppskatta alla de tragedier, som m&ste
tillskrivas alkoholbruket. I kampen
mot alkoholismen ha de alkoholsjuka
ofta ldmnats i sticket av stat och kom-
mun. Ddrifrin har problemet tidigare
avfdrdats mest som ett ordningsbrott
och bestraffning varit enda behand-
lingen.

I seklets bdrian bildades de ofta
f 6rhlnade nykterhetsf dreningarna, dvs.
sammanslutningar av f. d. alkoholister
och likatdnkande, en motsvarighet till
vlra dagars Ld.nkarna, (utomlands:
AA, Ring i ring m. fl.). Man beskyller
ofta de gamla nykterhetskimparna fcir
intolerans. M3. vara, men de voro dock
mdn som ldr| kdnna fiendens styrka,
och fdr vad de utrlttat, ziro vi skyldiga
dem en stram honncir.

S krdmmand e utu e c kl in gs t end e ns

I vlra dagar har striden blossat upp
pi nytt, vi vet alla vafi6r, och utveck-
lingstendensen dr hotande. Mer dn
nigonsin gdller fcir oss alla, att pi
djupaste allvar taga itu med proble-
met. Till skillnad mot tidigare, in-

2t

kopplas idag mera den medicinska
vetenskapen med dess nyvunna resur-
ser, med andra ord, man uppfattar -
itminstone i vissa fall - alkoholismen
mera sisom en s;'ukdom dn en social
vanart. Vad vet vi d& idag om alko-
holism sisom sjukdom?

9O /o av Sveriges manliga befolk-
ning och 6) /o av den kvinnliga an-
vdnder alkohol. Den stcirsta delen av
dessa alkoholfortdtarc dr dock "ndstan
absolutister" eller "m&ttlighetsf<!rtd-
rare". Fdr mhnga av dem dr alkohol,
som vi nog allaveta, inte alldeles oskyl-
dig, men deras problem stannar "inom
familjen" med - ofta - snudd p&
sociala konflikter. Som alkoholmiss-
brukare uppskattas dock endast cirka
70 /a av alla alkoholfcirtdrare. "Var
och en som anvinder alkohol till up-
penber skada frir sig sjiilv eller andia
dr alkoholmissbrukare."

Alkoholisrn - en sjukdorn

Med alkoholsjukdom menas en fcir-
dndring i kroppen p& grund av tidigare
alkholfcirtdring, vzrs frdmsta yttring
tu alhobolbeg,iret, er sjuklig alhohol-
bunger. En ringa miingd alkohol kan
sllunda vdcka behov efter dn mera, och
"dagen efter" fordrar "&terstdllare".
"En snaps ldnar sig inte" - "man
skall ha en i andra benet ocksi" och
liknande kdra ordsprik kan d6lja en
alkoholskadad, en som krdver ett
kvantum, inte f<ir siillskaplig trevnads-
kdnsla utan fdr dcivande av pinande
kropps- eller sjiilsliga symtom.

En svensk alkoholforskare (Iziko-
witz) anser, att samverkan fdreligger

mellan en medfcidd disposition och
lhngvarig, intensiv akbholkonsum-
tion. Man vet ocks&, att detta lingva-
riga alkoholbruk si sminingom (inom
loppet av 10 ir) medfcjr kroppsliga
skador: vdlkinda symtom hos alkohol-
skadade dr den "pussiga" ansiktshu-
den, den tjocka haiskatarren (sprit och
riikning) med dilig mage och - inte
minst - till slut leverskada. "Diliga
nerver" (olustkdnsla iinda till ingest,
scimnlcishet, darrningar) lro likaledes
obiektiva tecken till alkoholskada. Ddr-
till kornmer si sminingom den psykiska
fcirdndringen med retlighet, labilitet,
minnessvaghet, depression, minskad
omdcimesfcjrmlga, ja tiil och med i
mera avancerade fall en intellektuell
undermllighet.

Kdnda dro de s. k. abstinenssymlo-
men, dvs. symtom, som upptrida di
en "supperiod" avbrytes: frin det lind-
rigaste abstinenssymtomet, "&terstdl-
larebehovet", till de mera svira: matt-
het, svettningar, krikningar, diar16 och
slutligen de allvarligaste: omtcickning,
krampanfall, hallucinationer (deli-
rium). Slutligen kan alkoholsjukdo-
mens symtomflora kompletteras med
den inte minst viktiga minnesf drlusten,
dels i samband med akut kraftig alko-
holf<irgiftning ("fylla"), ddr vederb<i-
rande t. ex. glcimt bori hur han kom
hem fcireg&ende kvdll, dels - hos
mera avancerade alkoholister - kor-
tare eller ldngre tids minnesf<irlust
redan efter en mittlig alkoholfijrt?i-
ring. Huru mhnga tragedier ha icke
intriffat under dessa "blackouts". som
minnesfcirlusten kallas ?

Me dic ins ka hjnl pdt ghrder

Vad kan ur medicinsk synpunkt
g6ras fcir den alkoholsjuke ? Fcirst
mlste ju diagnosen alkoholskada f6,re-
ligga, och den skall givetvis faststdllas
av ldkare. Liksom vid alla andra sjuk-
domar ken kampen inriktas pi:

1. F<irebyggande itgirder;
2. Behandling av sjukdomsfallet

och

3. Efterbehandiing.

Betrdffande ounkt 1: Som av
ovanstiende framglr, uppstir alkohol-
sjukdom vid samverkan mellan med-
fcidda, konstitutionella faktorer och
lhngv aig, civerdidig alkoholf drtiring.
Alkoholisten frambringas s&lunda ur
mittlighetsfcirbrukarnas led, och bide
fcir de presumtiva alkoholisternas skull,
Iiksom dven fcir att ni fram till ett
sobrare umglnge med spriten, miste
umbillet attityd gentemot alkohol i
grunden dndras.



Man minskar eller ldgger helt bort
nikotinet av fruktan fdr lungkancer.
Det dr i analogi hdrmed en bjudande
n<idvindighet frin samhdllets sida,
dvs. de icke alkoholskadade, att ned-
bringa alkoholkonsumtionen till minsta
m<ijliga.

Reformer bebous

Alkoholdebaucher, "sjrislag", ger
med tiden en viss Drocent alkoholska-
dade. Inte minst inom affdrslivet dr
hdr plats fdr mhnga" reformer. "Repre-
sentation" betyder ofta" att bjuda rik-
ligt med sprit. Den representerande,
som kanske kvd.ll efter kvdll har att
fullf6lja en trikig representation med
stdndigt nya, obekanta mdnniskor,
kanske svirkonverserade, tager glaset
til hjalp i sina svirigheter. Det g1trbn,
| lLi, 2 3-r,, kanske flera Lr - tnen: om
inte en dndring sker i tid, ir alkohol-
skadan, alkoholisten en verklighet.

Ndr det gdller den verkligt alkohol-
sjuke, b6r samhillets attityd likasi i
grunden dndras. Det dr hdr friga om
en sjukdom, och dylika tillstind, lik-
som lunginflammation och blindtarm,
botas icke med moralpredikningar:
"Tusenirig erfarenhet bevisar, att upp-
fostran till mittlighet vid alkoholism
ir en utopi", men fcir den alkohol-
skadade finns numera en god medi-
cinsk hjnlp.

V drd oc h efterbeband.ling

Alkoholdispensirer ha upprittats, i
likhet med tbc-disoensdrer. Dess:r riro
i c h e identiska med nykterhetsndmnder-
n&, dvs. samhdllets hjlilporgan vid
alkoholism. Alkoholdispensdren zir en
rcnt medicinsk inrhttning, dit den
alkoholskadade med st<irsta f<irtroen-
de kan vdnda sig och fl en modern
antialkoholbehandling. Personalen vid
alkoholdispensdrerna dr dessutom psy-
kologiskt skolad att fdrsti just den
alkoholskadades beligenhet och att
rned tllamod fordraga alla hans miss-
lyckanden, som naturn<idvlndigt miste
komma ideligen.

Betrdffande efterbehandlingen och
skyddet av de alkoholskadade vilar
dven hdr ett stort ansvar pi omgiv-
ningen, dvs. samhillet. En god hustru,
goda arbetskamtater, fdreningar av
tvoen Ldnkarna: allt sidant dr en ncid-
vandighet fcir bibehillandet av resul-
tatet efter behandling av en alkohol-
skedad. (Motsatsen dr trugaren, som
oi en kvdll kan frirstcira Lratals ar-
bete. )

Hoppldst dr aldrig alkoholistens
ldse: han d'r numera vdlkommen

t. o. m. pi v8.ra sjukhus. Med en som
tidigare ndmnts fcirindrad alkoholsed
bland alla oss andra, si att "risupan-
det" betraktas som nigonting ovlr-
digb, ernis si sminingom det stcid, som
svagate sjdlar dro i si trdngande behov
av. Fcir sivdl de svaga andarnas, som
ocks& fdr vir egen sjdlvaktnings skull,
d"r en striing mtttlighet betriffande
alkohol ofr&nkomlig.

*

Fiirman llenry Engborg,

yrkesldrare pi Industriskolan, tillika
ordfcirande i Karlskoga Nykterhets-
nimnd. ser problemet ur samhillets
svnpunkt.- 'rDet dr klart, att vi, sedan den 1
oktober i fiol. kunnat konstatera ett
cikat antal fall av spritmissbruk och
ddrmed iikade svirigheter i virt arbete.
Antalet fyllerifall har silunda <ikat
med 100 /o och anmdlningarna om
alkoholmissbruk har likaledes kraftigt
iikat. Tyvlrr har ocksi ungdomsfylle-
riet stigit.

Men hdr i Karlskoga har nykterhets-
virden fitt en mycket god upprustning
och kan nu med rikade resurser ta
emot den dkande skaran hjdlpscikande.
Vi har kunnat nyanstilla en assistent
och har nu tre tjdnstemin, som skdter
utredningsarbete och liipande drenden.
Nu gir det bra och vi hinner med,
trots att vi skall utreda alla fyllerifdr-
seelser. Vi har ocks& fitt nya och ut'
vidgade lokaler med likarmottagning,
poliklinik och tjinsterum.

En dag i veckan, tisdag, har vir
llkare, en specialist, mottagning och
varje dag trdffas sjukskciterskan pi
polikliniken fcir rid, antabusgivning
och annan medicinering.

Jag vill sdrskilt framhllla, att poli-
kliniken skall stdllas "6ppen", si att
var och en, som klnner med sig att
han behciver srika ldkarv&rd eller rid
och alltsi sjdlvmant vill komma, kan
bescika oolikliniken utan att komma i
"registret". Polikliniken dr alltsi av-
sedd att llmna fcirebyggande vird till
alla som vill komma fr&n spriten. Folk
har ju en viss respekt eller-fruktan fcir
att bli anmdlda eller registrerade hos
Nykterhetsndmnden, nien polikl ini-
kens ridgivning dr fullkomligt kon-
fidentiell.

Vir stcirsta svirighet dr att fi v&rd-
platser f6r alla svlra fall, som dr i
omedelbart behov av vird. Det rider
en skriande brist pi virdplatser p3, alla
alkoholistanstalter. Medicinska avdel-
ningen pi Karlskoga lasarett har 6pp-
nat n&gra salar, dit vi kan sdnda akuta

fall och detta 1r en utomordentligt god
hjelp. Fr;r eftervirden kan vi senare
disponera ett konvalescenthem utanfcir
Mariestad.

Till sist kan jag ndmna, att nykter-
hetsndmnden ocksi. fitt en del anmdl-
ningar om onykterhet pn arbetet, men
dessa anmdlningar ir jd.mfcirelsevis fi.

*

Landsfiskat Bedil Lindahl,

Karlskoga, kan konstatera ett rikat an-
tal rattfyllerister under det senaste iret.

"Inom landsfiskalsdistriktet har an-
talet rattfyllerister mer dn fdrdubblats.
Under f<irsta kvartrlet 1914 och L955
ikte 7 rattfyl lerister fast, i 5.r dr siff-
nn 9. Andra kvartalet 1954 var siff -
ren B, 1955 12 och nu i ir inte mindre
an 2I. I augusti 1954 och 1955 togs
3 rattfyllerister, i &r 7.

Sannolikt skulle siffrorna bli dnnu
mera skrdmmande, om polisen hade
erforderliga resurser ti l l  en effektivare
trafikkontroll. Sikert dr det flera ratt-
fyllerister, som dr ute och kcir och
som vi aldrig fhr tagi.

Skirpt straffsdttning och kdnnbara
straff, som ger den oansvarige tid att
begrunda sin dumhet och sitt brott, dr
nog den enda medicinen. Ddremot zir
jag tveksam om en kdrkortsindragning
pi lnngre tid 2ir det llmpligaste straf-
fet. En kcirkortsindragning drabbar en
person som dr bosatt i landsorten
mycket hirdare in en stadsbo."

Ingenjtfu Gunnar Granholm,

chef fcir Skyddstjiinsten vid Bofors-
verken, ser problemct frdmst d.r olycks-
fallssynpunkt.

"Det dr obestridligt, att spritmiss-
bruket bide direkt och indirekt med-
verkat till en viss - annu si ldnge
ganska liten men dock pitaglig I
cikning av anta letolycksfall. I nlgra
fall har en utredning klart visat sam-
brndei sprit-olycksfall, i nigra fall
har det ej kunnat klarldggas eller blivit
fcirem&l fcir utrednins.

Nigra s. k. olycksial,l har dven an-
mdlts, som vid ndrmare kontroll visat
sig vara skador idragna vid fylleri och
slagsmil. I detta sammanhang vill jag
fnmhllla det allvarliga i att ilmna
felaktiga eller falska uppgifter fcir att
fi ut sjuk- och olycksfallsersdttning.
(Se B-pilen nr 2 i denna irsging
s i d . 3 0 . )

Nigon <iked spritf i irtdring pi ar-
betsplatsen kan man inte tala om, riven
om ett fail konstaterats under &ret.
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Vdrre synes det vara med spritf<irtd-
ringen omedelbart fcjre arbetet och di
frdmst skiftarbetet. Jag kan ndmna ett
fall. ddr vederbcirande anhdlls fcir
fvlleri utanfcir oolisstationen. Emeller-
tid ansig polisen att han ej behcivde
finkas utan rekommenderade honom
att fan hem och lngga sig. "Nehei",
sade vederbcirande, "jag skall till job-
bet en kvart i tre".

Virst dr det nog med "dagen efter".
Spriten och nattvaket skapar trcitthet,
olust och nedsatt reaktionsfcirm&ga.
En situation, som man i "normala"
fall utan vidare kunnat klara, leder
"dan efter" till olycksfall. Hdr kom-
mer ocksi den cikade fr&nvarofrekven-
sen in.

Vi fir heller inte glcimma de skcjt-
samma, som blir stdrda i sin nattscirnn
genom brik och ovdsen frin berusade,
antingen i sin egen bostad eller i om-
givande bostdder. Ocksi de gir till
arbetet trcitta, stimniga och pi miss-
humdr, vilket predisponerar till olycks-
f allr"

i * r

IIerc Ragnar Olson,

huvudskyddsombud vid Boforsverken,
understryker vad ingenjcir Granholm
sagt och tilligger:

"Fdr Bofors vidkommande synes
den fria spriten hittills inte ha skapat
nigra stcirre problem sett ur samban-
det: alkoholmissbruk-olycksfall. Det
har visserligen intrdffat nigra olycks-
fall. diir alkoholpiverkan kan ha varit
en bidragande orsak till att vederb6-
rande skadats. Men att p&sti att dessa
olycksfall intrdffat ddrfrjr att sprit in-
kcipen blev fria den 1 okt. iir ej rik-
tigt. SE vitt jag kdnner till, har de
olycksfall, som direkt kan sdttas i
samband med alkoholfcirtiring, drab-
brt gamla "kdnda" spritmissbrukare.

Icke desto mindre torde den ciknins
i olycksfalisfrekvensen, som konstate-
rats i Bofors, i nigon m&n bero pi.
den omstdndigheten att spriten fr. o. m.
1 okt. blivit lZitt&tkomligare. Sprit-
konsumtionen har ju, som alla vet,
cikat med ca 5O /o och det torde ej
kunna uteslutas, att ett visst samband
mellan. denna cikade konsumtion och
cikningen i olycksfallsfrekvens fdrelig-
ger. Det kan ju vara si, att den un-
derliggande orsaken till olycksfallet
dr, att den skadade var i d&lig kon-
dition pi grund av kraftig alkoholfcir-
tlring dagen innan. I ett sidant fall
finns iu sambandet. dven om den
skadade ej var piverkad av alkohol i
den meningen att han var berusad.

Betrd.f fande reaktionen mot sprit-
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missbruk p3. arbetsplatsen, torde vll
alla numera vara DL det klara med att
den kvalificerade-alkoholisten ej kan
botas genom straff. Att silunda ge en
s&dan person sparken, lciser visserligen
problemet pi den arbetsplats, dir han
dr anstd.lld, men dr till ingen nytta fcir
honom sjllv, snarare tvdrtom.

Gdiler det diremot en mera "tiilfal-
lig" syndare, som infinner sig berusad
eller bara pS.verkad, anser jag reaktio-
nen bcir vara fullstdndist klar. Detta
kan och l,1r inle till2tas. Yem det vara
mi, tjinsteman eller arbetare, som inte
har strirre ansvarskinsla eller fcirstind,
utan tror att detta kan tolereras, skall
omedelbart tas ur denna villfarelse.
HZirvidlag anser jag att reaktionen
skall vara klar och entydig och leda
till. suspension och vid upprepning
avsKeo.

De synpunkter jag hdt anfcirt, tror
jag mig kunna plsti helt sammanfal-
ler med Fackfcireningarnas principiella
syn pn dessa problem. Ingen fackfrir-
eningsmedlem kan pirlkna organisa-
tionens stcjd i de fall arbetsledningen
ncidgas tillgripa disciplindra Stgdrder
fcir att stdvja alkoholmissbruk, som
leder ti l l  sidana konsekvenser som jag
tidigare anfdrt."

*

P etsonalkonsulenterna Iv ar
Tegenstedt och Rune Olsson

kan bl. a. tala om, att de s5. gott som
dagligen fir kontakt med nfa fall av
alkoholmissbruk. De gamla, sedan
fle:.a 3t tillbaka "vdlkinda" fallen, f&r
rrran nu oftare kontakt med. Med dem
har man hittills sett genom ftngarna,
tyckt att det varit synd om dem och
hjiilpt dem pA arbetsplatsen. Men nu
ar ml,nga "fall" s& nedsupna, att de
miste ha v&rd omedelbart.

"Men n&got katastrofldge p3, arbets-
platsen dr det visst inte. Det Ir ju ett
rnycket litet antal av de anstilida, vi
har besvdr med, det 'ar 

bzra si att vi
fi ingripa oftare nu. Den absoluta
majoriteten av de anstillda dr mycket
skcitsam och vi tror, att situationen i
Bofors inte alls dr veirre dn oi annat
hil l . Spritf<irt ir ing pi arbetsplatsen
har vi inte stcitt pi.

De mesta klagomilen kommer frin
arbetskamraterna. Vi har hrirt samla
arbetare. som sagt ungeflr re- he.,
'Det dr aldrig samma man i laget man
stir i. Alltid dr det nigon borta, som
m&ste ersdttas, eller dr si fyllsjuk, att
han inte ens kan sti halva skiftet utan
man miste skicka hem honom'. Man
rniste dirfrir beklaga allabra arbetare,
som har si diliga kompisar.

Det finns ocksi fall, ddr vederbci-
rande tar 'bondpermission' och d'r
borta. Pi 3 undericikta fall fick vi en
frinvarotid pi sammanlagt 4/2 ml'nad
bera, t 3,r. - Men det z|r som sagt var
undrntagsfall. Att fn fram siffror pi
nigon dkad frinvarofrekvens fcir
'bondpermission' 

pi grund av sprit-
rnissbruk dr mycket svirt just nu. Men
det verkar som om fr&nvaron utan gil-
tigt skil skulle ha cikat nigot.

Enligt vir mening borde alla an-
stillda och frdmst de nyanstlllda noga
och ordentligt underrittas om gdllan-
de avtalsbestzi.mmelser om frinvaro
och permission och det skadade nog
inte att vara betydligt strlngare sir-
skilt mot de nyanstillda, som slarvar
rned spriten och misskciter arbetet."

*

Petsonalintendenten Sten
Iliggmark,

som nyligen iterkommit till Bofors,
sdger:

"Det ir tydligt, att opinionen mot
alkoholmissbruket blir allt starkare,
diirp& har vi p5. Personalkontoret f&tt
allt flera bevis. Onskemilet om en
artikel i B-pilen fcir att klaildgga
problemet dr ocks& eti tccken hdrp8.

Det dr ju ingen civerraskning, att
spritfiirbrukningen skulle komma att
stiga under dvergingstiden. Storleks-
ordningen och fciljderna har diremot
kanske civerraskat minga. Det dr bara
att hoppas, att civergingstiden blir s&
kort som m<;jligt.

Pi Personalkontoret ser vi alla faser
av spritmissbruket. Vi ser ndr arbetet
brirjir komma i efterhand, fcirtjinsten
blir mindre, och si komrner svirighe-
terna med att fdrscirja famrljen, alla
trikigheter i hemmen och slutligen
kommer det bittra slutet, ndr dven den
skicklige yrkesmannen upptdcker, att
inte ens yrkesskickligheten kan upp-
vdga fciljderna av spritmissbruket.

Vi vet pi Personalkontoret, att vi i
Bofors varken dr bdttre eller sdmre
dn pt andra hill, men vi har sett si
mycket bide fcirr och nu, att vi med
tillfredsstdllelse ser att opinionen vln-
der. Det kommer att betvda mvcket."

Klipp

EN PESSIMIST
dr en person, som finner en besvzir-
lighet i varje uppgift.

EN OPTIMIST
dr en person, som finner en uppgift
i varje besvdrlighet.

1
l,



Wi frdgar-Grarar
Fiirslag till andrad rutin fiir
present-listorna

Den nuuarande rulinen fdr alt leck-
na pfr presentlittorna for fddeltedagar
eller gifternLl g2r ju till t3, att littan,
efter uederborligt godArinnande, fr)res
runt fdretaget au nSgot bud, aaraid
uar ocb en Aan &riua ph eft lnmpligt
belopp. Detta systern tyne: rnig bebrif -
tat med fdlande suagheter:

1) Alla, som t)nskar skriua p2, nLt
inte. (Detta fall innaffade i som-
ras fdr mig, men d2 uederbi)rande
"f ubilar" tkymtade i pressen, hann
jag siinda etl telegram.)

2) Nrtgra shriuer pd som inte "innerst
inne" 1ntkar det, men gt)r det for
"skams skull". (En shdan pLskrift
niste fdr bigge parter aara miss-
lyckad. )

3) MSngen tkriuer dit ett belopp dtir-
fdr att ban inte uill uara "sl)nxre
iin andra",

la, clesta argumenl tycAs mig till-
riickliga fdr foljande ft)rilag:
1 ) I aalt)ning:kuaertet bifoga: en upp-

gift pd de tom pfter ig eller bar
en bdgtid:dag, rcm bertittigar till
presentlitta.

2) P2 IntresseAontoret skall respeLtiue
lista finnas, diir den tom dukar
han fylla i sitt nantn och belopp.

Delta tyttem fdr presentlistor rlnes
mig eliminera suagheterna med det
nuaarande JlJtemet.

Kan man d.estulom " ttandard.itera"
beloppen rom. pLtecknas, har man
kommit ideal-present-listan rnycket
niira. ly.

Svar f.'

De ovan bercirda insamlingslistorna
ha tid efter annan varit frirem&l frir
debatt. Ml"nga alternativa fcirslag har
under irens lopp blivit framfcirda, men
av olika orsaker "fallit igenom". Frin
diverse hill har man iven haft dnske-
mil om listornas aweckling helt och
hillet. Awecklingstanken har emeller-
tid varje ging dvergivits lika fort som
den dykt upp. Man vill nimligen inte
bryta en ming&rig h?ivd.

Ndr undertecknad ldser igenom det
hdr framfcirda dndringsfcirslaget, gdr
jag ostikt den reflexionen, att detta dr
det hittills bdsta, som jag sett i hit-
hcirande fdrslagsflora.

Grundiddn fdrefaller vara god -
men b<jr nog utformas mera i detalj
innan man kanvd,ga fdr- och nackdelar
mot varandra. Det f<jrefaller dock, som
om man kunde spara en del arbetstim-
mar i "hanteringen" med ett dylikt
system. Hir endast n&gra f rlgor.

1) Avser fd'rslagsstillaren personliga
bes6k pi Intressekontoret eller kan
man sdnda ett meddelande per post
dit?

2) Hur har frirslagsstillaren tenkt sig
indrivningen av de tecknade be-
loppen?

3) Vem tar initiativ till en lista och
vem civerldmnar g|van?

4) Vem har hand om listan pi In-
tressekontoret ?

Man m8ste ju fcirutsltta, att f<ir-
slaget kommer att fcirorsaka en extra
arbetsbelastning fcir Intressekontoret,
men det kan van en rationell etgad,
att pi en hand koncentrera de mingas
arbete med listorna.

Till sist viLL jag uttrycka en f<ir-
hoppning, att det verkligen skall gi
att utforma en praktisk fdrbettring
betrdffande rutinen fdr presentlistorna.

Bofors den25/9 1956.

Elof Vatnstad,.

Svar 1f.'

"Fcirslag till iindrad rutin frir pre-
sentlistor" dr nigonting som dyker
upp med jdmna mellanrum och som si
har gjort, si ldnge jagvarit med i bo-
laget, vilket ir en hel del ir. Vissa
dndringar har vll ocksi skett efter de
praktiska erfarenheter, som gjorts frin
tid till annarr, men knappast efter
nigra spontana f<irslag. De svagheter,
som den senaste fd,rslagsstdllaren
framh5.ller, finns naturligtvis, men jag
har mycket svirt att tro, att det skulle
bli nigot blttre genom det framlagda
fcirslaget. Att bolaget skulle si att sd,ga
legalisera insamlingen, genom att i
avlciningskuverten ldgga in meddelan-
den om vilka som skulle vara "berdtti-

gade" till presentlista, dr nog mer eller
mindre otdnkbart. Vi har f. ci. hela iret
ett v8.ldsamt tryck p& oss med cinske-
m&l om att i avlcininsskuverten skall
inldggas bide det ena och det andra,
som vi tvingas att avvisa. Redan som
det [r nu, blir i minga fall avld,nings-
kuverten rZitt proppade med bilagor,
men det sv&raste, om man g&r vid sidan
av det rent tekniskt ncidvdndiga, dr att
avgdru vad man skall lZigga in och vad
rnan skall vagra att ta emot.

Vad sedan betrdffar det fcirhillan-
det, att inte alla som ijnskar skriva p&
en lista nLs av det nuvarand. sysi.-
met, kan naturligtvis detta intrdffa ni-
gon enstaka ging. Det bdr dock vara
lett att repareu. en sidan sak i efter-
hand, om man si vill. Som regel har
f. ci. initiativtagatna till listan rdtt vdl
reda pi vilka det Ir som saknas och
kan sli larm. Diremot ar jag civertygad
om, att en mdngd personer, som fer
en lapp med uppgift p& vad som even-
tuellt kommer att hd.nda iffitga. om
hcigtidsdagar sdg under den ndrmaste
rainaden, med den mdnskliga skrcip-
lighet, som vidlider oss alla, kommer
att skjuta pi. avgd,randet, fdrliigga lap-
pen eller gkimma bort det hela, s& att
fall, dar en person skulle ha rjnskat
vara med men fcirsummat sig, blir be-
tydligt mlngt fler med det fcireslagna
systemet In med det nuvarande. Jag'tir
vidare 6vertygad om att listornas om-
fattning skulle sjunka till kanske
hiilften genom att det blir ld.ttare att
"dra sig" frir sidana som "innerst inne
inte rinskar skriva pi men gdr det fcir
skams skull" eller "fcir att de inte vill
vara si.mre dn andra".

Eftersom jag sjalv fitt fullddiga
b&de lysningspresenter och 5O-irspre-
senter, har jag personligen tyckt det
vara dven mina efterfdljare p3, bhda
omri.dena inom bolaget vdl unnat att
fi uppleva detsamma. S2irskilt ndr det
gdller lysningspresenter dr det ju ocksi
bcra bra, att givan blir si stor som
m6jligt - den brukar ju vdl behcivas
i sidant sammanhang.

Skall man se pi saken ur praktisk
administrativ synpunkt, torde ocksi
det enklaste och billigaste fd,r bolaget
vara med det nuvarande systemet. Att
alla uppifrln verkstdllande direktdren
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och ned skulle gi in pl intressekonto-
ret och skriva pi ddr utlagda listor
miste, med tanke speciellt pi den
spridning som Bofors har frin skjut-
fZiltet till Kilsta och de yttersta delarna
av Nobelkrut, vara ett dyrbart och
opraktiskt arrangemang. Skriftv2ixling
med intressekontoret blir ocksi ganska
tidsddrnde och besvdrlig och telefon-
samtal kan mycket ldtt missfcirst&s
eller fungera mindre tillfredsstdllande
i bide det ena och det andra avseendet.

Jag ar dtirfor civertygad om att inte
l-reller det senaste fcirslaget innebdr ni-
gon kisning eller nigon fd,rbdttring av
den nuvarande rutinen, som jag tycker
att vi kan ndia oss med t. v. trots dess
svagheter. Man f8.r ocks& komma ih&g,
att om mxn skulle infcira ett lesaiiserat
system enligt fcirslaget. si miite man
vara beredd pi att ansprik kan gciras
pi att det skulle tilliimpas fdr all per-
sonal vid bolaget, di det bleve en allt
fcir tung och arbetskrdvande apparat.

Bofors i sepiember 1956.

Hehner Nord.r1ilst

*

Publiceringen av 5o-irsdagarna
i B-pilen

UndertecAnad anbhller hdrmed att
l2 strilla fdljande fdrslag betriffande
aa)seringen aa f6delsedagarna i B-

Plten.
Det bar franzAomrnit 6nsAemLl

om att audelningtbetecAningen, diir
aederbdrande arbetar, bdr ldlja fdre
eller efter anstiillningshret. Detta au
den anleclningen att tLsom kutym
harnraterna uppaaAtar merJ en subskri-
berad gSaa eller ild kortdre anstiill-
ningst)d med blontrnor. Niir d.et dd
giiller stdrre audelningar ocb natnrz
sLsont Andersson ocb Pettersson kan
bemdrkelsedagen pastera obemiirkt,
ocb en sfrd.an utebliuen uppuaktning
frLn kamraternat sida blir d2 en
droppe malort i gliid jebiigaren.

I )arigt illl jag underttryka uiirdet
au en shdan fdrnnmlig publiAation tom
B-pilen.

L. R. Stadler
Sekr. i Smidesklubben

Svar.'

Vi tackar fdr pipekandet och kan
meddela, att denna friga redan dryf-
tats av Redaktionen. Fr. o. m. 1957
skall vi, betriffande Bofors, Nobel-
krut och Nohab, iven meddela resp.
50- och 60-iringars arbetsplats ellir
avdelning. Lbg
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Nflgra refektioner omkring
B-pilen

lubileumsnuntret au tidningen har
just nStt mig. Siir:kilt intressant fann
jag artikeln ont hur B-pilen hornmer
till. Efter genornliisandet uill jag d.elge
red.aAtionen en del refleAtioner, som
mhbiinda kan uara aa nyta fdr fram-
tiden.

Ftiut hLller iag naed redaLtdren om,
att bidragen frin liisekretsen iir ringa.
Intretset bar aarit stdrre fdrut. Ett par
gSnger har redahtionens alltid forcynta
men tyuiirr nfrgot f6r lLgniilta stiimma
uid jat om mera bidrag. Vi har en hel
del att liira ao AmeriAa, nir det giiller
"gipharanda" i reklamen. Hur tore
det med en affiscbkarnpanj pd bolagett
alla antlagstaalor. Texten kunde uara:

"B-pilen soher Dig tom medarbe-
tare. Ar Du mirndjd med. nSgot skriu
till oss. Ar Du n6jd med nLgot fi tala
otn clet ocktL. Annat uiilkonzmel iir
upp:lag ont arl)Alar, semesterminnen i
ord ocb bild, gamnzalt ocb nytt ona
Bofors. Allt cir alilkommet. Intet bi-
drag fdr l)tet, ingen frrtga fdr obetyd-
Dg. Vi bonorerar ocksrt mrje infdrt
bidrag. - Varje anstiilld han uara
med,arbetare i tidnin gen."

En lapp i aal|ningsAuuertet med
rdTwna ordalydelse kunde ju ocksL
tiinkas.

En ny galluppundertdkning uore
AansAe ockfi p2 tiden, d2 redaktionen
endast fick ca 200 tuar tist. Siind. ut
ett frhgeformuldr i aakiningrkilaerten
och ge de tom ej bar suarat en liten
pZstdtning, Att f2 in alla fornnuldr dr
tiil otiinhbart, men bara 50 /o aore
inte illa. Arbetsledarna kunde Aanske
hopplat in i sista band till att fdrsdka
aiicka aederbdrandes intrest e.

Utpuandet mLste fdr niiruarande
ske prt gehdr, Har redaktionen nSgon
tttirre Aunshap om uad d.en bred.a mas-
un z,ill lifua? Det kunde aara au in-
lreJJe alt ueta hur minga som duer-
buuudtaget inte alls liher tidningen
ocb aad de Lterstfrende liiser, aad nzdn
taknar ocb oad, tom anses pritaiirt,
Tid.ningens utstyrtel iir ocksfr en frLga.
Om det iir tillriicAligt med 6 nr Per frr.
- Sllilu bar lag alltid iurat fdr 12 eller
rninst 10 nr per 3r ocb enhlare utf6-
rande.

En sak, som fag personligen bar in-
tresserat mig fdr genoln insiindare iir
att propagerct fdr ahtiernas spridande
till sfr mLnga :onz mdfligt aa d.e an-
shllda. Dels aa politiska sAdl, d3 det
f t)rkdttrade talet om storfinanten mLste
upphdra, om de awtiilld.a iir deltigare

i fdretagen och regeringen p2 fi ait
- fdr ui hoppas - blir ntera fdretagr-
aiinliga. (Fa:t d3 finge ocksL bolaget
ba bolagsstdmman hlir i Bofors. Att
fiiimruan s6all uara i Gc;teborg bar iag
aldrig hunnat forrtrt. MLnne fdr att
kunna utettiinga de mindre aktieiigar-
na 'f dr medinf lytande? ) Dels au finan-
:iella skiil . En akt)eiigare, iiten om
innebauet ej hr sh stort, ffrr ett rtiirre
intresse ltir bolaget, tonz bdr aara
tppmtnlrande. ,.Brulus.,

Suar:
"Brutus" vdnliga och uppmuntran-

de kritik gldder redaktionen. Vi vill
fci; dagen endast gcira ett par korta
kommentarer till de framlasda fdr-
slagen.

tsidragen frin llsekretsen dr inte s&
f|taliga, som det vill synas. Vi fi
minga goda uppslag till notiser, med-
delanden och uppsatser, varefter vi
kan ordna manuskript. Det ?ir alltid
bdst att pi detta sdtt kunna valja ny-
hetsmaterialet. Virre ir att sdga nej
till insi.nda manuskript.

Utgivandet av B-pilen sker inga-
lunda "pi gehrir", vi vet nog ganska
bra, vad ldsekretsen cinskar. Men gi-
vetvis vore det vdrdefullt med en ny
"llsvdrdesundersdkning". En s&dan
bcir emellertid inte ske genom utsinda
frigeformuldr, (pe vilka endast de
oreserverat berdmmande och de mest
kritiska, "kverulanterna", svarar) utan
som en vetenskapligt upplagd utfr&g-
ning - en verklig Gallupunderscik-
ning. En dylik blir dock en mycket
dyrbar och kostsam affdr.

Vad slutligen aktiesparandet betriif-
far, skall vi tala hdrom i en komman-
de artikelserie. Red.

Frfr,n Redaktionen
Nista nummer av denna tidning,

nr 6 1956, utkommer omkring den 15
dec. Bidrag bdr vara redaktionen till
handa tenast den 15 nov. Men vinta
icke till sista dagen utan sdnd genast in
vad Ni dnskar ha publicerat; fr&got,
insdndare, f<irslag till akfuell debatt
m, m.

Nr 1 irging 1957 skall som vanligt
innehilla en krdnika 6ver hdndelserna
inom koncernfdretagen under Er L956.
Bidrag till denna krcinika kan ockst
inslndas redan nu. Ju tidigare desto
bdttre. Vi tar gdtna emot bilder (teck-
ningar eller fotos) och notiser eller
fcirslag till notiser som ldmpar sig att
publicera i krcinikan. Red.



-DIN MEMORIAffi<<-

Konrad Bohlin

JY edauerken

K. A. Strand

Bof ors

Boblin, L. Konrad, fddd 2 nov. 1887, avliden 27 aug.
1956. Ansti i l ides vid NTedaverken den 21 dec. 1931, ddr

han arbetade som avsynare, och hade silunda varit vid

fciretaget i ca 25 FLr nir han gick bort.

Biichman, Daild Alexander, fddd 72 dec. 1896, avl.
18 aug. 1956. Anstnlldes i nov. 1924 pF, Byggnadsavd.

vid Nobelkrut som byggnadssnickare. Overf6rdes senare

till Snickareverkstaden, ddr han arbetade som lidsnickare

Elsa Karl.rson Rune Palm
Bofors Wedarerken

till sin bortging. Erh1II 1949 medalj och gratifikation
fcjr 25 ti insteir.

Karlston, Elsa Maria, fddd 25 jan. 1897, avl. f O juli
1956. Fru Karlsson anstl l ldes i nov. 1951 pi Bofors
nya tvlttinrdttning, dir hon arbetade scm mangelbitride.
Omkom vid en trafikolycka.

Palm, Ernst Rune, f odd z6 okt. 7914, avlid,en 3 aug.
1956. Ansi2illdes vid 'J7edaverken i aug. 1.953, ddr han
arbetade som kdrnmakare i Kd.rnmakeriet.

Strand, Karl Aruid, fddd 1 april 1895, avl. 12 aag.
1955. Anstaildes i okt. 1930 som filare ph Kanonverk-
staden och hade detta yrke hela sin anstdllnin gstid, ca 26
ir. Erhcill medalj och gratifikation frjr 25 tjdnsteltr 1955.

Stri)mberg, Er)k Gunnar, fddd 30 jan. 1901, avl. 11
a:og. 1956. Anstdlldes i april 1920 son hantlangare i
Stelgjuteriet i Bofors men kom i okt. samma ir till
Projektilverkstaden, ddr han arbetade som granatsvarvare
och div.-arbetare. Erhcjll vid jubileet 1946 medilj och
gratifikation fcir 26 tjdnsteir och hade alltsL 36 tjinsteir
ndr han gick bort.
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Dauid Biic6nzan

N obelArat

Erik Strdnberg

Bolors

G. A. Djupleldt
N obelkrn

Andersson, Erik loban, fddd 4 sept. 1889, pensione-
rad 4 sept. 1956. Arbetade mars 1915-dec. 1918 p&
Nobelkruts Byggnadsavd. Ateranstdlldes 1920, var fdrst
nitrerare pi Nc-avd., ddrefter nhgra &t pi Transportavd.
som timavl6nad frirman. De senaste &ren har han skcitt
transportmateriel. Rdknade 39 tjdnstelr nir han slutade
och erhcill vid jubileet L)45 medalj och gratifikation fcir
29 tjanstelr.

Djupfeldt, Gustaa Adolf , fodd 20 sept. 1889, pensio-
nerad den 20 sept. 1956. Borjade redan 1901 arbeta pi
jordbruket vid Bjcirkborn och var d2ir till hcisten 1907.
Anstdlldes pi fabriken 1908, d2ir han arbetade flera fu t
Syrafabrik och Bomullsnitrering och ddrefter pi Ammu-

oUeteraner som slutat sintjanf+

F.riA Andersson
N obelhrut
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Gustau Fdllmtn

Bof ors

E. E. Erik.r.ron
N obeltrrat

b . r n t l  L a t l . f . t o ) l

Bof or.r

nxet  ro t l

N obelArut

f r a n J  G l d a

N ohab

nitionsavdelningen tills i maj t9zo, di han permitterades
pi grund av arbetsbrist. Arbetade juli-dec. l92O pFL
Martinverket i Bofors. Ateranstdlldes vid Nobelkrut aug.
1923 och var med vid startandet av Nc-kruttillverkningen
vid Nya Krutbruket 1924, overflyttades sedermera till
Ngl-krutavdelningen. Kom 1946 till Brdnnplatsen, dir
han arbetade tills han avgick efter cirka 50 tjlnsteir. Vid
jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation fcir 3)
tjdnsteir.

Erihsson, Erik Ed.nzund, fddd 22 a:og. 1889, pensio-
nend 22 aug. 7916. Anstdlldes i april L934 pEL Bygg-
nadsavdelningen vid Nobelkrut, dlr han sedan 1938
skott avdelningens verktygsfcirrid. 22 tjanstel,r nlr han
slutade.

Fors, Axel Leonard, fddd 30 sept. 1889, pensionerad
l,en 29 sepi. 1956. Anstdlldes nov. 1910 vid Bofors pi
Frlsaravdelningen, kom 1916 tlll Reparationsverkstaden
och arbetade diit till 28 aprrl 1924, de han civerflyttades
tili Nobelkrut som reparatcir pi Nc-avdelningen, vilken
syssla han innehade tilis han avgick efter cirka 46 tjinste-
ir. Vid jubileet 7946 erholl han medalj och gratifikation
fdr 36 tjdnsteir.

Fiillntan, Guttaa Adolf, fddd 30 sept. 1888, pensio-
nerad 1 juni 7956. Anstd.lldes redan 1903 som reglerare
i Smidesverkstaden i Bofors, blev 1904 svarvare, dver-
flyttade i aug. 1908 till Nobelkrut, dir han arbetade
till april 1920. Blev di kranfcirare i Smidespressavd. och
har de sista 10 iren varit pumpskdtare pi denna avd.
Vid jubileet 7946 erholl han medalj och gratifikation
f6r tt2 tjanstenr och tilldelades 7954 stora medaljen fiir
)u i lansteaf .

Glad, Frans, fddd 24 dec. 1887, pensionerad I sept.
1956. Anstiilldes L927 vid Nydqvist & Holm och har
hela sin anstdllningstid, ca 2) &r, arbetat pi Montage-
verkstaden, Avd. 61, som hopsettare och montrir. Erhrill
medalj och gratifikation frjr 25 tjanstelLr 1952.

F

Gztstauston, Oskar Man't'red, f6dd 23 maj 1888, pen-
sionerad 1 sept. 1956. Anstdlldes vid Bofors i aug. 1)16
som kopplare pi Kanonverkstadens filnings- och mon-
teringsavd. Blev i juni 1.924 monteringsarbetare pi denna
avd. och hade denna syssla tills hans slutade efter ca
40 tjdnste&r. Erhcill medalj och gratifikation f or 30
tjdnsteir vid jubileet 1946.

lobansson, Petrut Sigfricl, f6dd 26 sept. 1889, pensio-
nerad 1 okt. 1956. Under ir l9o7-L9L5 var han grov-
arbetare pi Byggnadsavd i Bofors, varefter han civerflyt-
tade till Nobelkrut som krutbruksarbetare. Aterkom till
Bofors Byggnadsavd. i april 1919, dd'r han arbetade som
grovarbetare tills han slutade efter ca 48 tjiinsteir. Erhcili
medalj och gratifikation fcir 38 tjdnsteir vid jubileet 1946.

Carlsson, Erwt Gustaa, fddd 9 juli 1891, pension 1
aug. 7956. Anstdlldes i jLrni 1937 p& Byggnadsavd. i
Bofors som byggmdstare och innehade denna tjdnst hela
sin anstillningstid, ca 19 &r.

MikAelsen, Karl loban, fddd 15 juli 1s87, pensionerad
1 okt. 1956. Anstd.l ldes i sept. 1936 som finsnickare p&
Modellverkstaden i Bofors och hade detta yrke i ca 2O 3,r
eller tills han avgick med pension.

O. M. Gustat.r.ron

Bof or.r

Petrus fohanssot't
Bof  ors

Karl hlihkelsen

Bolors
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P. E. Olston

N ohab

Sune Astrdnt

IN/ edauerAen

Oltton, Per Einar, fddd 12 mars 1889, pensionerad
1 sept. 1956. Anst?illdes redan L9O3 i Plitslageriet pi
Nydqvist & Holm som svarvare och har senare arbetat i
samma yrke pn Maskinverkstaden avd. 60 och Verktygs-
avdelningen m 67. Vid Nohabs 100-irsjubileum 1947
erhdll han medalj och gratifikation fcir 44 tjanstefu och
mottog 1955 stora medaljen fcir 52 tjdnsteir.

Astrdm, Sune 5.1., fddd 12 febr. 1888, pensionerad
29 sept. 1956. Anstiilldes vid ingenjcir \7. Dan Bergmans
lZittmetallgjuteri den 18 maj 1922 och arbetade ddr och
senare pa \Tedaverken som modellfilare. Vid sin avging
hade han den ldngsta tjdnstetiden, 34 fu, av alla anstdlida.
Han mottog L953 medalj och gratifikation fd'r 31 tjlnsteir.

Fiirslagsverksamheten wedas verklige veteran
BoFoRSvERKEN avtackad

Fcirslagskommitt6n vid Boforsver-
ken sammantrd.dde l<irdaeen den 6 okt.
under direkt16r Axel lYlthltteent ord-
fdrandeskap. F6,redragningslistan upp-
tog 8 lrenden, av vilka 4 tidigare
behandlats och di bordlagts, med,an 4
voro nya ftirslag. Kommitt6n besldt att
belcina 7 forslag med sammanlagt 775
kronor medan 1 fcirslag ytterligare be-
hdvde prcivas, varfcir det bordlades.

De beldnade fd'rslagen fdljer hZir
nedan:

"Andring av vertikalvalsar", inldm-
nat av 4818 Magnu Perston, MVK
90, (Reg. 26/55.)

"Verktyg f6r mdtning av verktygs-
fdrskjutning", inldmnat av 21183 Olof
MirgSrd, MSK 80. (Reg.33/fi.)

"Andring av detalj i h6,gfrekvens-
ugn", inldmnat av 15952 Bengt Gut-
tafsson, MSK 90. (Reg.6/t6.)

"Andring av metod fcir skavning av
AK 40 och AK 57 kvadrantplan". in-
ldmnat av 20967 Knu! bhrstrom,
VK 52. (Reg. a/)6.)

"Andring av svarvfixtur", inld.mnat
av 2032 Gunnar Rdnnberg, VK Zt.
(Reg. za/56.)

"Andrat arbetssdtt fdr upphilning
av tappstakar", inldmnat av 9957 In&e-
mar Frantson och 7032 O&ar Berg-
gren, ME. (Reg. z6/)6.)

"Sdkerhetsanordning fdr vickbord-
stdnger", inlimnat av 19592 Agnar
Nilston, MVK 90. (Reg. z7/56.)

De 1955 inldmnade fcirslagen dr nu
alla slutbehandlade. Av 34 f 6rslag&ter
togs 2, 2 ansigs inte kunna belcinas,
och 30 beliinades med sammanlagt
2.685 kronor.

Efter ett visst stillestind under som-
maren och fcjrhdsten har fdrslagsverk-
samheten nu lter kommit iging och

Ndr modellfilare Sune Astrdm den
29 sept. slutade sin 34-Lriga. anstill-
ning vid \Tedaverken, hyllades han
varmt med tal, blommor och avskeds-
presenter av f<iretagsledning, fackfcir-
ening och arbetskamrater. Redan i maj
1922 anstalldes han vid ingenjcir \7.
Dan Bergmans ldttmetallgjuteri och
har sedan f<jrblivit fciretaget trogen.
Bland dem som tackade herr Astrrim

ff:l*r 
ocksi direktcir N7. Dan Berg-

ett stort antal fcirslag har inldmnats
under senaste veckorna (minadsskiftet
sept./okt.). Intresset kunde emellertid
vara stcjrre och Fdrslagskommitt6n vill
diirfdr viidja till alla, som bir pi en
id6 till en fcirbdttring eller en uppfin-
ning, att omedelbart sdtta sig i ftjrbin-
delse med kommitt6ns "utrednings-
man" ingenjrir K. O.lohantson,VX 2,
(tel. L746), eller sekreterarcn, dr Egil
Ldnnberg, ER, (tel. 3105) fcir r&d och
anvisningar.

*

Nigra exemplzrr ̂o &a-
nr 3 och 4 rgSG efterlyses!

Skulle nlgon ha dverexemplar av
B-pilen nr 3 och 4 L955 - det finns
ju-flera familjer med blde 2 och fler
boforsanstillda - vore redaktionen
tacksam att f8. nhgra exemplar i retur.
Trots en riktigt tilltagen upplaga, fat-
tas det oss nigra hnften bl. a. fd,r arki-
vering och utsdndning till boforsare i
utlandet. Hd.ftena kunna sdndas med
inre Dosten. Konvolutet kan adresseras
B-pil ins redaktion (ER).

*

B-pilen iir uLr personaltidning -
aar iir Ditt bidrag?

Direktdr lY. Dan Bergtnan tacAar modell-
'filare Sune Astrdtn fi)r gott arbere. Wed^-
foto B. \Testerlund.

Gunnn' Lindblad tachar ocksi:

WSDAS ALDST€
lu€v4ruaee -
SoLre Asrn6,q- uqR
& v  k L r v r T  v T  p 6 e
4TT TA 'T  Lr  te  LU4tuAR€

stSr< 34 Aes
KA/r^RAT{KAp..
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T
Jubileumsvisa

Melodi: "Jag i't en liten glsaphg frin Skine"

Nu slockna kvdllssolsbrandens sista strilar
och vdstanvinden sakta stillnar ut.
En vZildig pensel sommarhimlen miiat
med fdrger som vi aldrig sett f<irut.
Ndr dyningarna Storcins strdnder smeka
och tusen stjlrnor trindas uti skyn,
se vi bort mot vdsterns rand
ddr vi ana sagans land
sofil en h?igring bortom Vlnerns vida vatten.

Till B-pilens lo-drsjubileutn pd Stordn i aagasti sAreu en aa
redaktionens trubadurer, aerkrndsrare Ono SAild, Nobab, en
ldngre jabileunzsuisa. Turt at strolerna dterge ui hiir m.ed'fi)rt'alla-
rens nedgiuande. SiirsAilt den 'fdrsta .rtrolen torde kunna bli

" sigtzttarrnelodi" fdr Stordn.

Vi skola detta jubileum fira
med B-pilen som festens fciremil.
I v8.ra liuvuden det bcirjar spira
smi tankar om en fcirsta hyllningsskil.
Mot Arvid \Tahlquists plats vi alia blicka
och vinta pl det tecken han skall ge.
Han har talat visa ord
nir vi satt oss vid det bord
dit han hd.lsat alla gdsterne vilkomna.

LITTERATUR
Nil: Parling: Sodonr. Tiden 1956.

Bjrirkbornskatastrofen i dec. l94O
bildar bakgrunden fcjr Parlings seoaste
roman. En mycket kort anstdllning vid
Nobelkrut sommaren 1940 och inter-
vjuer med arbetskamrater har givit
stoff till miljci- och personskildringar.
Frirfattaren sdger sjilv, att han dr pi
det klara rned att romanen kommer att
mcjtas av arga motsagor. "Man kastar
sig icke civer en ekonomisk viktig in-
dustrigren i avsikt att anklaga och
misstinkliggcira, utan att hir och ddr
finna svflra meningsmotstindare."

T n  r l e F ; i r  o i v e f  a f f  d e n n a  f o m a n

kommer att vicka kritik, men sdkerli-
gen inte frin bolagets sida utan frin
Parlings forna arbetskamratet
det finns n&gon som nu minns honom.
Romanen dr ett grovt hin mot krut-
bruksarbetarna, som alla utan undan-
tag, maniiga och kvinnliga, beskrives
som missanpassade, otrivselfyllda in-
divider, helt behdrskade av sina ldgsta
och orimitivaste drifter. Om romanen
har ilrgra "litterdra" fcirtjlnster dr svirt
att sdga, men miljci- och mdnniskobe-
skrivningar Ir synnerligen osmakliga.

*

Dagmar Edqilst: Paradisets portar.
Bonniers 1956.

Dagmar Edqvist har i sin senaste
roman itervdnt till svensk miljd - till
Bergslagen. Det Ir inte svirt, att i
Odensviholms vapensmedja, der hu-
vudpersonen riveringenjdren Vallon
och hans famili och medarbetare lever
och verkar, igenkdnna Bofors och
Bjcirkborn med omgivningar. Vi kan
la ett par citat:

". 
-. 

. Pa stranden nedanfcir fallet
stod rinnu tvi viildiga vattenhjul till
minne av de tider dA de var enda sdttet
att utnyttja vattenkraft.

Hdr var brukets hj?irtpunkt. Dinet,

29

vattenhjulen, bron - de hrirde out-
plinligt ihop med hans pojkir."

Skildringen rcir sig omkring tv&
generationer, civeringenjciren och hans
son, den unge lovande vetenskapsman-
nen, kirnforskaren och deras uppfatt-
ning om kallet, uppgiften och skyldig-
heterna gentemot mdnskligheten. Tvi
kvinnor stir ocksi i centrum, bida
med oroblem att ldsa inom sina ikten-
skap.-Hur spdnningen mellan genera-
tionerna ldttar och hur alla oroblem
lcises, ddrom talar flfiattarinnan med
vzi.rme och fcirstielse. Och i bakgrun-
den skymtar en hel nd av personer,
myndiga bruksdisponenter, smiltsme-
der och arbetare, vetenskapsmdn
o. s. v. En och annan replik och anek-
dot kdnner man med elt leende igen
- men "Paradisets portar" dr inga-
lunda n&gon nyckelroman, d.ven om
mycket stoff hdmtats hdrifrin. Roma-
nen kan pi det allra b:ista rekommen-
oeras' 

* 
ut'

KLI PP UR KOLLEGER
Ur "Det Biista" ba ui lLnat l|liande

bistoria:
En amiral, som satt som chef fcir en

byri i fcirsvarsministeriet i \Tashing-
ton, hcirde till den ddr sorten som alltid
vet allting bdttre dn alla andra. Han
kunde aldrig fdrmi sig att godkdnna
en rekommendation frin en teknisk
exoert utan en massa ovidkommande
delaljanm?irkningar, med p&f6ljd att
arbetet pn byrin led av svirartad efter-
sldpning.

Ndr han en dag fick pistritning om
saken frAn hdgre ort, sammankallade
han sin personal och hdll en fdrelds-
ning om'nddvdndigheten av att ratio-
nalisera arbetet. "Varhelst det finns en
flaskhals vdttat jag att ni eliminerar
den", skit han. "Ar det nigon som
dnskar yttra sig?"

"Amiral", sade en respektlcis reserv-

officer, "i mitt umgdnge med flaskor
har jag tyckt mig observera att halsen
alltid sitter hiigst upp".

*

Hos Pertonalcbefen.
- Ja, sade personalchefen och log

vdnligt, jzg tror nlstan vi kan bli
dverens. Jag har fitt det allra bdsta
intryck av Er under v&rt samtal, men
fcir ordningens skull skall jagbe att f3,
i i f i "  l ; i o  n 3  h p t . ' o e n

- Arligt talat, herr personalchef,
finns det nigon anledning att iideliigga
c t t  on l f  in f rvcL- ' -  

b " ' -

*

Ldr aa rnisstagen.
Att bygga hus 1r en svir konst. Men

det dr ingen konst alls, att ndr det h.r
fnrdigt, st& och glana uppit fasaden
och klandra och tala om hur mycket
bdttre det skulle ha blivit, om man
gjort si eller sA.

Nej, man miste vara med sjdlv och
bygga. Ldra. sig av de ofr&nkomliga
misstagen och tiil slut veta med sig, att
man i aIla, fall lagt ett par stenar rItt.
Att sti vid sidan och se pi och klandra
ger inget annatAn nedsjunkna fotvalv.

("Thule&dld,en" )
*

Hdnt pd Nobab.



Sommar Kors och Tv?irs
Denna tdvling var tydligen i sviraste

laget, ty den samlade fdrre lcisningar
dn vanligt. Granskningen och drag-
ningen av tdvlingskuverten gav foljan-
de prislista, dir samtliga namngivna
dr "boforsare".

1. Praktikant Anita Hohn (21081),
Avd. EPT.

2. Brukstjinsteman Gijtta W. O h/s-
ron (75103), Avd. NEPI.

3. Brukstidnsteman laar Kar/tson
(80283),  Avd.  A.

De 7 trdstprisen tillfrill i nu nlmnd
ordning: Brukstjdnstemdnnen Sture
Obltson (75290), Avd. NEPT, Fal*a
Edstrtim (75L07), Avd. NEE, Kapten
Mauritz Sablin (80451), Avd. KM,
Transportarb. Eric Franklin, (2)OI),
Avd. VT 70, Frciken Maria lohanston
(81778), Avd. EDA, Fru Birgitta lan-
nemark (s4186), Avd. OF och Pensio-
narco lobn Bill,Kails-Aby, Bofors.

Pristagarna gratuleras hj ?irtligt.

* ,

September-Kriss-Kross r95 6
Ett rnycket stort antal lcisningar frin

samtliga koncernfciretag med angtdn-
sande orter (att dcima av poststimp-
larna) hade inkommit till denna tdv-
ling. Redaktionen hade alltsi en stor
och ganska imponerande hdg med
kuvert att frjrst blanda och sedan draga
ur. Fdrst miste emellertid nisra kuvert
sorteras undan, dels nigra i itcirre for-
rnrt (C5 och konvolut) dels ett par

September-

Kriss-Kross

r956

Rdtta lcisningen

enligt Hr Myhr

som vi tvingats lcisa ut frin posten, di
de varit otillrZickligt frankerade.

Lcisningarna visade, att de olika or-
den kunde placeras pi olika sdtt inom
rutsystemet, dock s6. att samtliga ord
fick plats och band varandra. Vi god-
kdnde siledes dven de lcisningar, sorn
avvek frin herr Myhrs "idealicisning".

Prislistan fick fdljande utseende.
1:a pris: Automatsvarvare Erland lo-

hansson (6676), Avd. 6It, Tida-
holmsverken.

2:a pris: Frisare Hany lobnson
(13042), Avd. VA 40, Bofors.

3:e pris: Vcrktygshdrdare Aruid.

Lund.berg (59or), Avd. MH 24, Bo-
fors.

Redaktionen besldt iven att utdela
9 st. .triistpris, som tillfcill i nu ndmnd
oronlng:

Larhng Saen-EriA Edgren (13268),
Avd. YV 22, Bofors, grovarbetare
Erling Larsson (2936), Avd. B 9, Bo-
fors, kontorist Lully Axeltson (75939),
Avd. NVA 5, Nobelkrut, kontorist
Bengt Seland.er (T. 33), Inkcipsavd.,
Nohab, hejarsmed lobn Granberg
(14876), Avd. MSK, Bofors, konto-
rist Ingemar lohantton (T. 1399),
Avd. ztz, Nohab, krutbruksarbetare
Rudolf Lauten (5ro74), Avd. NVT
20, Nobelkrut, automatsvawarc F olke
Andersson (5000), Avd. 6rr, Tida-
holmsverken och plitslagare EriA lo-
bansson (i066), Avd. 8o C, Nohab.

Vi gratulera pristagarna och cinskar
dem vdlkomna till nya td.vlingar I Ett
nytt Kriss-Kross, med litet variatio-
ner, fcilier med detta nummer.

Sommar

Kors ochTvdrs

R5tta lcisningen

J U



November-Kriss-Kross :1956

Hdr kommer en ny tdvling, ett nytt KRISS-

KROSS. Det gziller att passa in nyckelorden i rdtta

rutor, si: att alLa ord binder varandra. Men det
"fattas" 3 st. llnga ord - p& ri bokstdver var-

dera - och dessa ord skall ocksi angivas i los-

ningen. Det dr inte svi.ra, men ganska knepiga ord

och kanske det finns nigot ord att variera med.

Hittar nigon pi dylika ord, kan det bli extrapris.

Forsta pris blir 25 kr., andra pris 20 kr. och tredje

pris 15 kr. Ddrutover kommer vi att dela ut ett

antal trostpriser. Losningarna skall vara inldmnade

Jenast den 30 nouember.

Anvdnd ocksi "vanliga" brevkuvert (i format

C 6 och liknande). Svar, som insdndes i storre ku-

vert miste vi Idgga it sidan. Och frankera med

25-ores frimdrken om Ni inte kan anvdnda inre

posten. Kuvert som mi.ste l6sas ut frin posren

liigger vi ocksi it sidan vid dragningen !

/-,q.Ao tiUU !

Klipp h2ir

-&rb. Nr 51956.
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NOVEMBER-KRISS-KROSS

rg56

Ld,sningen insdnd av

Namn

Titel

Anst.-nr.... ..

Bostadsadress
(Gata, box-nr och ort)

Aud.



B-pilens November-Kriss-Kross ry56
Ord om 2 bokstiiuer:

AB  OS

NI  PA

ER RE

KR TE

Ord om 3 bokstliaer:

A IR  NOG

DON OAR

EON TRI

ESS TVA

KIS  VAL

Ord onz 4 boksiliuer:

ABER KAME
AKTA KNUT
ASAR NO CK
ASKA PROV
BERO ROST
EPOS ULLA

Ord om 5 bokstiiaer:

ARVID  SLARV
ETSAR SVETS
FRAKT SVETT
RUTIN  TR ISS
RAMNA VANTE
SAKNA O  STEN

Ord om 6 bokstiiuer:

EKONOM PARANT
HEDERN REPL IK

Ord om 7 bokstiiaer:

AR  BETET
KANONAD
KONKRET
MINERAT
PENIBEL
RITAREN
RIVJARN
SKYLTAR
STYBBAT
SVARVAS
TUBL INS
VRAKADE

Ord om 9 bokstiiuer:

DEGER FORS
NO BECUTAN
RE SO R  BERA
STALLAGER
VERKTYGET
YRKESVANA

Ord om 10 bokstkaer:

ARBETARLON
ISB ILDNING
MIKROMETER
SVARVDOCKA

Ord om 11 bokstdaer:

HANDFORMARE
TRAVERSKROK

Klipp hlr

lt

l- -1
J L
-1 r
L J I

84.

Karhtad 1956. Nermarc Ttycksabet 991j5
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R A G N A R  L I N D A H L ,  F o r m a n  ( Y  2 0 )
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av Sveriges Arbetsledarefcirbund
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Represenranr fdr AB \tr. Dan Bergmans ledning
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Representant fcir Sveriges Arbetsledaref<irbunds fciretagsklubb

UVA
Vakant

Representant fcir SIF-klubben

HARRY O. SANDBERG, Kamrer,  Orf f
Representanr fcir Ulvsunda Verkstdder AB:s ledning

BERNHARD STOHR,  Sva rva re
Representant for UVA:s verkstadsklubb
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sprfingetpontern5om tor

stqrtqr loket med

Som en klorsignol f i ir en ny epok inom ji irn-

viigsfekniken st&r UVA:s nyo heloufomofis-

ko hydroulviixel med dubbelrotqtion: helq

motoreffekten ti l lgi inglig fi ir smidig stort -

miuk, ryckfri occelerotion - moximol verk-

ningsgrod vid ollo ufviixl ingor - bonbryton-
de ifr&go om l&g vikt, kompokt konstruktion

och briinsleekonomi.

UVA:s helautomatiska hydraulva-xel med dubbelro-
tation kombinerar de bilsta egenskaperna hos de hy-
drauliska och mekaniska viixelsystemen. Dubbelro-
tationen - principen att l i ta ledskenorna rorera i
fiirhillande till turbinhjulen enligt SRM:s patent -

rnedger bl.a. en 8-Ialdig hydraulisk momentuppv:ix-
l ing i starten och i ir blott ett exempel pi den fram-
synta konstruktionen.

UIVSUNDA VERKSTADER AB
BROMMA

nyq heloutomotisks hydroulviixel
Va-xeln 'dr 

helt autornatiserad och styrs av en inbyggd
autopilot, varigenom Iiiraren endasr behijver skijra
briinslereglaget,

Fijr motorvagnar och riilsbussar, lokomotiv och lo-
komotorer ';ir 

UVA-viixelns lltthet att bygga in pk
smi utrymmen, dess r inga vikt och de avsev' l i rda
vinsterna i  dri f ten pifal lande. Lokonotiv med UVA-
viixeln har redan tasits i bruk hos Statens Jiirnvdgar,
Roslagsbanan och flera airdra ldretag inorn landet.

UVA-vixeln Ir inledningen t i l l  en ny epok! Tag
kontakt med vir avdelning f i i r  hydraul iska vlxlar,
som kan st l l la ett  intressanr rnaterial t iver den nya
UVA-vlxelrr t i l l  Ert fdrfogande.

800 bk dieselbytlratliskt vdxelloh litt T 3, blggt /i;r SJ
at' Syenska Jdrnt,igsrcrkstiidenta ocb utnrstad ned
UVA:s ltelattonratisho bldraubdxel US-D 1,2,

Karlstqd 7956. Nermans Trycksaker 997j5
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NOHAB

Nohabs fdreiagsnlmnd hdll sitt
tredje sammantrdde fcir &ret torsdagen
den 6 september under direLtdr Per
O d e I b er gi ordfcirandeskap.

Konjankturliiget.

I sin konjunkturredogcirelse bercirde
d)rekti)r Od,elberg inledningsvis ut-
vecklingen i USA, ddr konjunkturen
hittills i ir varit relativt vdl balanse-
rad. Minskningen inom byggnads- och
framfcirallt bilindustrin har uppvdgts
av en cikning plt andn omriden, t. ex.
tfrlga om hushillsmaskiner. Totalt sett
har industriproduktionen i USA hittills
i ir varit nigot stiirre iin 1955. Pris-
stegringen fortgir och inflationsten-
denserna 2ir si pitagliga, att diskontot
iterigen hcijts. Investeringstakten dr
fortfarande mycket hiig, till stor del
beroende pi den snabba utvecklingen
inom elektronik- och atomkraftomri-
dena, som gcir stora nyanskaffningar
aktuella.

I Europa Ir expansionen ej ldngre
si snabb som tidigare. Den tyska in-
dustrin, som fortfarande dr mycket
aktiv p& exportmarknaderna, har nu
utnyttjat hela arbetskraftdverskottet,
varfcir den tyska industriproduktionen
ei kan vdntas 6ka s& snabbt i fortsltt-
ningen. I England. har en tydlig kon-
junkturd?impning fcirmdrkts, sdrskilt
inom bilindustrin. som haft stora svi-
righeter. De inflationistiska tendenser-
na i England bekiimpas med s&vil
diskontohcijningar som konsumtions-
skatter.

Yad Saerige betrdffar synes en bdttre
balans jiimfiirt med fciregiende ir ha
uppn&tts. Industriproduktionen har i Lr
cikat ca z /6 , a.lltsh mindre in normalt.
Antalet lediga platser d.t 8 /o ldgre dn
i fjol; samtidigt har antalet sijkande
till dessa lediga platser stigit med
17 %. Investeringsbehovet at fortfa-
rande mycket stort i Sverige, trots in-
vesteringsskatt och regleringar. Anmdl-
da investeringsdnskemil i mars i ir
jiimfcirt med samma tidpunkt i fjol var
silunda 33 /o storce ifriga om in,

dustribyggnader och 14 ,/o storce iffiL-
ga or11 masKlnef.

Den svenska handelsbalansen visar
fortfarande underskott och, vad vdrre
at, aven betalningsbalansen gentemot
utlandet. Frir de s. k. "terms of trade"
hade man vlntat sig en fdrdelaktig
utveckling i ir. Fcirvdntningarna har
dock ej infriats, utan importpriserna
har stigit snabbare dn exportpriserna.
Man hade s&lunda rlknat med en fcir-
bdttring av ungefdr 2 /o, som emeller-
tid fcirbytts i en fcirsdmrin g av ca L /o,
vilket i betalningsbalansen motsvarar
ca 40o milj. kronor.

Samtidigt med att betalningsbalan-
sen fcirsdmrats och valutareserven
minskat har skuldsdttningen gentemot
utlandet rikats, eftersom mi.nga impor-
t<irer till fciljd av kreditrestriktionerna
inom landet tvingats att i mdjligaste
min utnyttja kreditgivning ^y de
utldndska leverantdrerna. De i ir
skdrpta kreditrestriktionerna innebdr
att blnkerna skall minska sin utlinins
med ytterl igare ungefdr 500 milj. ki

Prisindex i Sverige fortsdtter att
stiga. Realldneutvecklingen i Sverige i
relation till produktiviteten visar fcir
Sverige ofrirmS.nliga siffror. En j?im-
fcirelse har gjorts med ett antal euro-
peiska ldnder, som alla visar en stdrre
cikning av produktiviteten dn av reaT-
lcineutvecklingen. Fdr Sverige dr det
tvdrtom s3. att realkinen stigit snabbare
dn produktiviteten, givetvis innebdran-
de stora risker fdr konkurrensfdr-
migan.

Den svenska mekaniska industrien
har fortfarande genomgiende god sys-
selsdttning. I de strjrre stdderna rider
brist pi arbetskraft, men den mindre
industrien har i vissa fall sysselsdtt-
ningssvirigheter. Sysselsdttningsindex
visar f6r j:uli L955 jiimfrirt med samma
minad L955 en cikning av ca 3 /o fdr
verkstdder och gjuterie4 8 /o fdr
elektriska verkstider och 10 /o f.6r
skeppsvarven.

Yrd Nohab dr sivdl fakturerings-
summan som vdrdet av inkomna be-
stdllningar avsevdrt st<irre dn i fjol.
Material frin underleveranttirer insir

dock till stcirre del d.n tidigare i irets
fakturering. Ordersumman dr ungefdr
lika stor som faktureringen. Den nuva-
rande och yttedigare vdntade order-
stocken innebdr fdr olitverkstadens
del, att utrymmena bii oti l lrackliga.
Arbetareantalet torde dock el behciva
dkas. Ett projekt htller nu pi att utar-
betas fcir en tillbyggnad av pl8tslagc-
riet, omfattande tvi skepp om ca 1760
m2, sorn skulle f<irliiggas ijster om nu-
varande plitverkstaden. Byggnadstill-
st&nd frireligger icke. Om projektet
realiseras, miste nybyggnaden fd,r fcjr-
r&det ansti.

Antalet anstillda vid Nohab dr f . n.
1.631 kollektivt och 560 mlnadsan-
stiillda.

Heru [ohan Niltson undrade, om
mrn i stdllet fcir nybyggnad f<ir plit-
slageriet inte kunde tdnka sig attbygga
ett fcirid, si att nuvarande frirridet
kunde tas i ansprik fdr utvidgning an-
tingen av plitslageri eller maskinverk-
stad. Nu uppster ofta transporthinder
och truckarna miste kdra stora omvl-
gar, nd,r glngarna blockeras ay y^gnil,
som lastas av vid det nuvarande fcir-
ridet.

Ingenjor Artur Oltson fcirklarade
att till den planerade nybyggnaden fcir
plitslageriet skulle fdrl?iggas dels pl8t-
beredning, dels putsning av turbin-
skovlar. Dessutom skulle man trolieen
flytta dit en del Idttare pl8.tslag.riu.-
bete. Byggnaden kan inte bli f?irdig
frirrdn om ca L 3t. Fdr skovelslip-
ningen miste ti l ls vidare en del iv
gjuteriet tagas i anspr5.k, och en del av
montagehallen i avd. 79 kommer att
anvzi.ndas fdr turbinmontage.

P3. framstdllning av fi)rman Modigh
redogjorde ingen jdr Olston f<ir bel?igg-
ningen i de olika verkstadsavdelningar-
n a .  M a s k i n v e  r k s t a  d  e n ,  a v d .
60, d.r silunda fullt sysselsatt under
detta ir, men beldggningen sjunker
h a s t i g t  u n d e r  1 9 5 7 .  M o n t a g e -
v e r k s t a d e n, avd. 61, dr fullbe-
lagd detta och en god bit in pi ndsta
ir. P I it s I a geri e t Ir i iverbelagt,
speciellt ifr&ga om golvutrymme, un-



der de nd.rmaste tvi iren. D i e s e l-
v e r k s t a d e n s maskinavdelning ir
fullbelagd detta ir. M o n t u g rZr-
d e I n i n g e n har sdmre bel2iggning
men kan sysselsdttas med montage av
lagermotorer, fcjr vilka detaljer finns
fdrdtga.A v d. 3 1 iir fullbelagd detta
och en stor del av nlsta &r med leeo-
arbeten.

I n k it p s aa d e lnin ge n s a e r k s am h e t,

Inkdpscbefen Sandblom, som hade
kallats till sammantrddet fcir att redo-
gcira fcir arbetet pi sin avdelning, om-
talade bl. a. att inkdpsavdelningen
kciDer material av de mest varierande
slrg fcir ca 20 ir 25 milj. kronor per ir.

Impulserna till inktipen kommer
deis frin materialbokfrjringen, nlr det
gdller lagermaterial, dels frin kon-
struktionskontoret, ndr det giller ma-
terial som krips hem frir en viss be-
stillning.

En mycket stor del av inkcipen ut-
gcires av pl&t och stilgjutgods. Fcir
lagret krips silunda ca 600 ton pl&t
per ir. Diirtill kommer den plit, iom
ktips hern f<ir speciella bestdllningar,
f. n. ca 800 ton om eret. I regel an-
vlndes svensk plit, som f. n. Zii nigot
billigare dn utldndsk. Efterfrigan p3.
plet ar f. n. mycket stor, och de svenska
jirnbruken har praktiskt taget s&lt slut
sin produktion f'6r hela L957.

Stilgjutgods kcipes frin AB Bofors i
den min s& ?ir lii.mpligt ur leverans,
och prissynpunkt men har under senare
ir kcipts i stor utstrickning frin Italien.

Bult, skruv och mutter krips likasl i
stora mlngder men genom rationalise-
ring och standardisering av dimensio-
ner och gdngsystem sijker man minska
lagerhillningen.

Svetselektroder k6os fdr ett si civer-
raskande stort belopp som 250 e
300.000 kronor om iret och hirdme-
tallverktyg fiir ungefd.r 100.000 kronor,
slipskivor fdr 150 A 200.000 kronor,
kontorsmaterial ftir 22O.OOO om eret,
srnrirjmedel fdr 100.000 kronor, brdnn-
oljor fcir uppvirmning, provkdrning
av dieselmotorer etc. ftir mellan 300-
400.000 kronor om iret.

Ph frl,ga, av fdrman Modigb fcirkla-
rade herr Sandblom, att inga svirig-
heter fcireligger att tillgodose Nohabs
behov av konstruktions- och verktygs-
stil. Dessa stilkvaliteter krips uteslu-
tande frin Bofors, och undei senare ir
har leveranssvirigheter icke fcirelegat.
Givetvis kan vi k6pa dven frin annat
hill zin Bofors, om si visar sig niid-
vzindigt. Virt behov av legerade billets
1r icke helt sdkerstdllt, men frirhand-
lingar p&g&r f. n. med leverantdrerna
hdrom.

AT

Anskernil oru kornplettering au
ri tnin g4rnas mat eriall ist or.

Herr loban N)lston pitalade de olik-
heter, som fd'religger ifr&ga om rit-
ningarna fcir olika produktslag inom
Nohab. Lokritningar, Boforsritningar
och turbinritningar skiljer sig alla frin
varandra. Her Nilsson dnskade ett
mera enhetligt system. Fcir enklare
plitdetaljer, som kan klippas, borde
exakt mitt anges pi detaljlistorna, si
att arbetarnas tid ej behiiver upptagas
rned omrikning av mittuppgifterna.
Herr Nilsson arbetar f. n. med bai-
konger fcir Lasele kraftverk. Pi detalj-
listan fcir dessa ritningar finns detal-
jens bend.mni4g aflgiven men inga di-
mensioner. Dessa miste atbetaff:r-
rdkna fram. I si.vdl plitslageri som
rnaskinverkstad fl.r arbetarna ofta asna
sig it kalkylering av vinklar. Sidana
uppgifter borde finnas angivna pA rit-
nlngarna.

Direktor Odelberg tackade fcir dessa
pipekanden, varefter ingenjdr Kling,
vilken sisorn standardiseringsman syss-
lar med dessa saker, upplyste, att styck-
listorna kommer att Indras och att de
olika ritkontors-, planerings- och me-
todavdelningarna anmodats ld,gga f ram
sina synpunkter ph ffigaq om f2irdigt
rnitt eller icke skall anges p& styck-
iistorna. Eftersom konstruktdrerna i
regel icke kan v:intas van sL insatta i
ptoduktionsmetoderna, att de kan av-
gdra arbetsminens storlek, ansig herr
Kling att fiirdigt mitt bdr anges p&
ritningarna och detaljlistorna distri-
bueras via planeringsavdelningen, som
avgrir hur arbetet skall utfciras och
bestdmmer arbetsminen.

Vice ordf . lobn Lartsorz instdmde
helt med herr Nilssons svnDunkter.
Han trodde inte, att man skulle kunna
uppni nigot resultat vid sammantrddet
och tdnkte sig en kommitt6 fcir studium
av [fi,gan. I vatje f all rekommenderade
han att kontakt hilles med verkstaden,
i fcirsta hand rned herr Nilsson.

Herr Lartson framholl lven, att
plats borde finnas p& ritningarna fcir
notering av Indringar, varpi herr
Kling :opplyste att dven denna, ffirga dr
under behandling pi konstruktions-
kontoret. Troligen kommer ritnings-
formuldren att lndras si att plats reser-
veras fcir dndringsnoteringal varvid pi
ritningen dndringen markeras med en
triangel, .rilket ansetts vara ldmpligt
fcir att skilja iindringarna frin posi-
tionscirklarna. I lndringsnoteringen
kommer dt att anges vad dndringen
avser och frin vilket bestillninesnum-
mer den trdder i kraft.

Aven herr Saen And.ertson instd,nde
i herr Nilssons pipekanden om rit-
ningatna, eftersom b&de tid och ma-
terial skulle sDaras. Herr Andersson
pitalade dven det stora spill, som hade
fcirekommit vid plitbekliidnaden av de
senast fdr SJ tillverkade loken.

Ingenjt)r Olsson poingterade fri-
gans stora vikt och fdreslog att den-
samma hinskiutes till vidare studiurn
tillsammans med metodavdelningen.

Direktdr Odelberg konstaterade till
slut att behov tydligen finns av fiir-
bittrad kontakt rnellan konstruktions-
kontor och tillverkningsavdelningar.

F ors I agsa er k s amhe t en.

Herr Prettell redogjorde fcir fijr-
slagsverksamheten vid fciretaget. Hit-
tills i ir hat 16 fdrslag belcinats med
3.025: - kronor.

Vid sarnmantrddet med Fciretass-
nlmnden i mars i ir fick Fcirslaes-
kommitt6n i uppdrag att tivervl'ga
itgdrder fcir att stimulera f6rslagsverk-
samheten. Kommitt6n hade nu vissa
synpunkter hdrpi, men eftersom man
ej vait i tillf?ille att behandla dem vid
sammantrdde med hela komrnitt€n,
cjnskade man ej offentliggcira dem nu.
Det riverenskoms att kommitt6n si
snart som mdjligt skulle ligga fram
sina rekommendationer direkt fdr
direkttjr Odelberg frir dennes stdll-
ningstagande.

S k krm b il d und er s tt knin g.

Hen Pressell konstaterade, att det
nu dr 5 &r sedan sista skdrmbildunder-
sdkningen vid fciretaget fiiretogs och
tjnskade f5. en ny undersdkning ge-
nomfcird.

Ingenfor Biiire rcdogjorde fcir sam-
tal han haft i saken med chefsldkaren
vid centraldispenslren i Vdnersborg,
som synes vara mycket vll underrdttad
om ldget ifr:5'ga om tbc-frekvensen i
ldnet. Nigon nackdel av en undersdk-
ning nu vid Nohab kunde han icke se.
Samtidigt ftr man icke gl<imma, att
varje nyanstdlld vid fd,retaget skdrm-
bildunderscikes. En skiirmbildunder-
scikning vid Nohab skulle kosta ca
7.20O: - kronor, vartill kommer vdr-
det av den produktionsminskning, som
skulle bli f6ljden, om underscikningen
sker p[ arbetstid.

Vice ordf. lobn Larston konstate-
rade, att ingenting talar emot en
skirmbildundersciknig, zi.ven om den
inte heller ir direkt pikallad f. n. En
del av de anstdllda fil.gar sig, om inte
tiden ir inne fcir en ny unders6kning,
och hetr Larsson menade ddrfiir, att en



sidan vore lZimplig inte minst ur
psykologisk synpunkt. De anstdllda
skulle fi en kinsla av att ftiretaget
hyser omtanke om dem.

Aven herr loban Nilro/z vlr av
saffima isikt. Saken hade diskuterats
inom skyddskommitt6n. En sk?irmbild-
unders<ikning nu skulle vara av vdrde
sirskilt frir dem, som kan tlnkas vara
utsatta fcir risk f6r stendamm.

Dire A t 6r O d el b er g konstaterade, att
sivdl fciretagsledningen som de anstlll-
da dr positiva till tanken och uppdrog
il personalavdelningen att understjka
f rl"gan och fd,rbereda en skdnnbildun-
derscikning, sorn dock icke skulle kom-
ma till stind detta ir pi grund av
bristande tid pn centraldispenslren i
Vdnersborg.

Filmf dreuisning.
Ef ter f <irhandhngana visades DSB :s

film om det dieselelektriska loket typ
My och SJ:s film om rapid-loket samt
en frin GM utlinad instruktionsfilm
orn dieselmotorer. I. t.

\vEDAVERKEN
\Wedaverkens Fdretagsndmnds tred j e

ordinarie sammantrdde fdr &ret holls
den 28 augusti 1956 under ordftiran-
deskap av direktiir Sten Lind.

Konjunkturliget.

Efter mritets 6ppnande, val av juste-
ringsmdn och genomging av fdregien-
de racites orotokoll ldmnades en redo-
gcirelse f<ir det alkndnna konjunktur-
l2iget.

Direktt)r Lind ndmnde inlednings-
vis, att Suezproblemet,. som alla kdnner
till, istadkommit, att oron i vdrlden
icke minskat utan i stdllet iikat. Det
utrikespolitiska skeendet p&verkar ju
de ekonomiska konjunkturerna och ge-
nast kunde en uppging i priset pi vissa
strategiska metaller konstatetas. Hur
Suezproblemet kommer att ldsas Ir
dnnu f6'r tidigt att vilga yttra sig om,
men att England och Frankrike dr be-
redda att ev. tillgripa vild synes vara
klart. Det ir oerhdrt stora ekonomiska
virden, som st& p& spel fcjr dessa ldn-
der, men d& detta ocksi ir fcirhillandet
rned Egypten, vlgar man kanske hop-
pas pi en fredlig liisning.

I USA rider i stort sett fortfarande
hcigkonjunktur. Man hade trott, att
nedgingen i bilproduktionen, som i ir
fd,rvlntas stanna vid 5.700.000 bilar
mot 7.943.O00 ir T955, skulle inverka
ddmpande. Diremot har lagren iikat
med 6 miljarder dollar mot fciregien-

de ir. Av allt att drima hyser man
emellertid stor tillfcirsikt till konjunk-
turerna pi l6ng sikt. Industriens inves-
teringar fortsdtter att d'ka och man
ldgger ned oerhiirda kapital pi forsk-
nings- och utvecklingsarbete. De fler-
5,riga avta7, som trdffats, anses ge mera
stabilitet it ndringslivet. Sparandet
rikar. Efter avdrag av skatter utg6'r spa-
randet i hr 7,2 /o av de individuella
inkomsterna mot 5,3 Vo 8; L955.Detta
ir mycket viktigt att notera, di sparan-
det utg6,r grunden och mcijligheten fcir
fortsatta investeringar. Vissa kreditin-
skrdnkningar fd'religger, men bankerna
har fortfarande tillr?icklisa krediter fcir
legitima affater. Dollirns kdpkraft
fortsltter tyvd:rt att sjunka, beroende
pi, att de amerikanska valfdrberedel-
ierna fdrlamar ett effektivt regerings-
ingripande med impopuldra anti-infla-
tionsitglrder.

I England betyder Egyptens fdtstat-
ligande av Suezkanalen, att stora eko-
nomiska skadeverknin gar kan uppsti.
Den till England. giende delen av
inkomsterna har betytt my&et i den
engelska betalningsbalansen. De mili-
6.ra etgd"rderna kostar ocks8. mycket
pengar. Av resultatet av f6,rsta halv-
irets utlandshandel kan konstateras, att
densamma varit gynnsam. Totala ex-
porten steg till 1,,67 miljader pund,
d. v. s. 14 /6 mer dn f6rsta halviret
1955.I iuli tikade valutareserven med
20 miljoner pund och utgjorde 2,4
miliarder dollar. Detta 6r dock delvis
beroende pi en nedskdrning av r|varu-
lagren. Prisnivin gick emellertid upp
7 % pe ett ir trots fcirb?ittrad yttre
balans. Lijnerna har praktiskt taget gett
upp i samma proportion, varfdr ingen
egentlig reall6nedkning fd,rekommit.
Man frirs6ker nu med prisstopp pi
frivillig vdg. Kreditrestriktionerna dr
hirda med en 9 /o-ig nedskdrning av
bankernas kreditvolym under ett ir.
Sedan biirian av L955 har ocksi en
diskontostegring agt rum frin 3-5,5
/o. Arbetsl<isheten dr ringa eller ca
1, /o av den arbetsfcira befolkningen,
varvid man dock m&ste ta i betraktan-
de, att IO /o av arbetsstyrkan inom
bilindustrien dr berdrd av arbetstids-
fdrkortningar. Bilexporten utgjorde
fdrsta halviret 1,70.000 bilar eller
15 /o mindre dn fciregiende ir. Trots
detta dr England fortfarande det land,
som har den stdrsta bilexoorten.

I T ythland arbetar maskinindustrin
pi. grinsen av sin fdrmiga. Aven gju-
terierna dr vdl sysselsatta. Maskinex-
porten per minad <iverstiger nu 400
miljoner mark. Byggnadsindustrin ar-
betar fcir fullt med d,vertid. Veckoar-
betstider p3, 60 timmar dr ingen
sillsvnthet. och arbetarna krlver fak-

tiskt ibland denna l8nga arbetstid som
villkor f6,r anstdllning. Inom metallin-
dustrin arbetas s&lunda ,2-53 timmar
i veckan. De nu framstdllda kraven oi
nedskdrning av arbetstiden med bibe-
hillen ldn utg6'r emellertid ett stort
ekonomiskt hot mot industrin. Om
dylika krav godkdnnas, skulle det inne-
b?ira ldnehtijningar pL 20-25 %.

I Frankrike och Italien har inga
stdrre ftirdndringar intrd.ffat i det eko-
nomiska liiget. Det kan vara virt att
notera, att Paris i Er rlknar med att ha
ca 5 miljoner utldndska turister, som
ligger ut 19) miljoner dollar. I Italien
tar man in 400 miljoner dollar. Turist-
trafiken har s&ledes fdr sivZil Frank-
rike som Italien en mycket stor be-
tydelse.

Fcir att g3' till Sueriga kan konstate-
ras, att industriproduktionen icke ut-
vecklats sE gynnsamt som berlknats.
De minskade fdretagsvinsterna och
lagernedskdrningen som ett resultat av
kredititstramningen har hdr inverkat.
Okningen av industriproduktionen un-
der irets fd'rsta tredjedel, jdmfd,rt med
fjoliret, stannar vid 1,5 /o. Prcduk-
tionsd'kningen mellan L954 och L955
var 6,5 /o.I nedeltal fdr i &r torde
man kunna rlkna med h6gst 2-3 /o
dkning. Vad som emellertid 6kar kraf-
tigt iir sprit- och tobakskonsumtionen,
som under de 5 fijrsta minaderna steg
med 1,45 miljoner mot fciregS.ende tr,
d. v. s. en 2O /o-ig iikning. Industrin
strdvar att, trots fcirsdmrade finansie-
rings- och linemiijligheter, fullfrilja
sina investeringsplaner.

Ordering&ngen till verkst[derna steg
frln september i fjol till februari i Er
med 17 To.Yanen kan notera en 6k-
ning av 60 % under motsvarande
period. Under tiden januail-maj i Et
bestZillde enbart norska rcdare 28 nya
faftyg t1ll ett belopp av 450 miljoner
kronor. Verkstadsindustriens egna ma-
skinbestillningar har minskat fr8n
fdrsta till andra kvartalet och torde
minska iven det tredje. Fiir tredje
kvartalet vlntas i &r en nedging av
ordering&ngen frln inhemska markna-
der. Pi exportsidan har orderingingen
hittills dkat men vdntas minska under
htisten.

Vad arbetsmarknadsliget betriffar,
finns fortfarande brist p& yrkeskunnigt
folk men b[ttre tillg&ng p3. andra
kategorier.

Ordertillgd.ng ocb f akturering.

Direhttir Lind meddelade, att virdet
pi inkomna bestdllningar under tiden
1/L-II/8 har utgjort ca kronor
22.500.000, varav LL-L2 miljoner
utgdr raketmaterial fcir Bofors. Ofak-
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turerat av inneliggande order den 11/8
ir rekord fdr \Tedaverkens del, med
ca 23.280.000. Faktureringen i ir lig-
ger hittills ca 1,5 miljoner kronor
hcigre dn fciregiende Lr, varf.6t vi har
gott hopp om att fdr detta ir komma
upp 2 miljoner hcigre dn L9)5.

Om man tittar oi inkomsterna av de
olika produktslag-en, mdrker man, att
en vlsentlig iikning av maskinformat
aluminiumgjutgods skett med icke
mindre dn t/2 mrljon under de 6 f6rsta
perioderna i ir. Gliidjande nog har
fcirsiljningen ^v elektronprodukter
kunnat itminstone uppehillas vid fijre-
g&ende &rs siffror. Fiirsiljningen av
helfabrikat har ocksi iikat och v[ntas
ytterligare stiga mot slutet av iret, di
takten p& Mobilaproduktionen om ni-
gon minad stegras frln 250 till 400
pumpar pr vecka. I stort sett kan man
siledes konstatera en god bel?iggning
och fcirbdttrad produktion, ehuru be-
liiggningen ir ojdmn pi de olika av-
delningarna.

PL en frlga av berr Ture Oltson, om
det frir nirvarande fdreligger svirig-
heter att anskaffa metall, speciellt le-
gering R'Zl, svarade ehonomicbef
Flock, att behovet ovintat iikades, si
att ett lager, som normalt skulle ha
rdckt ca 3 m8nader, fdrbrukades pi
rnycket kortare tid, varfdr brist upp-
stod. Denna sak ir emellertid nu till-
rdttad och i fortsdttningen kommer
stdrre lager av legering RZ5 att finnas.

Belrtg gnin gen i aerkstiiderna,

1. Aluminiumgjuteriet.
Hand.formningen sysselsltter fiir

nirvarande 6 man fram till lrets slut,
3 man i bdrjan av fu 1'957 och litet
lingre fram endast l- man. Beligg-
ningen utg6res huvudsakligen av de-
taljer f6r motor RM5. Ftir RM6, som
skall tillverkas senare, kommer endast
en detalj ifriga, vilket kommer att
sysselsdtta en enda man. Civila bestiill-
ningar sysselsitter en man * en ldr-
ling nigra veckor.

1 maskinformningen dr de stora Ta-
bormaskinern a belagda t. o. m. februari
1957, huvudsakligast med gods till
Separator och Flygmotor. De sm& Ta-
bormaskinern a'dr belagda till mitten av
december och 4 JZihlemaskiner t. o. m.
oktober m&nad med diverse civilt gods
samt en del smidetaljer till RM6. 2

Jlhlemaskiner, som fdr nlrvarande ir
placerade i kdrnmakeriet, Ir belagda
till mitten av oktober med cylindertop-
par till Flygmotor.

Slingern ?ir belagd till mitten av
november med bl. a. detaljer fdr RM5
samt verktygsplattor till Saab.

6

F or lY e b ac - an Li g gn in g e n fcireligger
vissa svirigheter att ft in bestillningar
pi liimpligt gods. Frir att kunna ta
mera varierande gods i \Tebacmaski-
nen, har hastigheten satts ned till 50
flaskor pr tim., vilket medger nigon
tid fdr formaren att handramma, s3' att
h6'gre parter kunna tagas. F6'r nirva-
rande har vevhushalvor f6r Husqvarna
Vapenfabrik samt gavlar till Mobila
UP 12 dverflyttats till STebac. Den dr
belagd t. o. m. november.

F6r sAalformningen finns inte myc-
ket arbete. Metoden tycks inte ha de
chanser att *d.nga sig emellan sand-
och kokillformar, som man frin bdrian
vdntade. Den har ej heller visat sig si
ekonomisk. I andra lInder har samma
erfarenheter gjorts. Skalformningen
vinner dock fortfarande tertdng ifrhga.
om tillverkning av kirnor. Silunda
tillverkas bl. a. samtliga kdrnor fdr
Mobila samt en del fdr Saab och Asea.

2. Elektrongjuteriet.

Bel?iggningen i handf ornzningen
strdcker sig till mitten av Lr L957 med
detalier till motor RM5 och RM6 f<ir
2-3 man. Vidare finnes arbete fd,r 3
riinader fram&t med detalier till Ro-
botbyrin.

I ma*inforrnningen dr 4 maskiner
belagda iret ut med detaljer till Saab
och Bergmans Motorindustri. Den ena
Tabormaskinen i Elektrongjuteriet
kommer en ldngre tid att anvdndas fcjr
formning av aluminiumgods till Sepa-
rator och den andra fdr en hel del ro-
botdetaljer t. o. m. mars 1957.

3. Stingpressen.
Denna uppvisar en jdmn och god

bel2iggning fram till mitten av decem-
ber. Dessutom dr den v1l belagd under
stiirre delen av ndsta &r. Det ir dnnu
ej avgjort, hur myd<et gods fiir raket-
programmet som skall tillverkas av
\Tedaverken och hur mycket som skall
bestillas ute, di det ej iir liimpligt att
helt lisa Stingpressen fcir den civila
marknaden.

4. Pressmedjan.

Beldggningen utgcires huvudsakli-
gen av raketdetaljer, vilka bellgger
smedjan till utgingen av 1957.

5. Pressgjuteriet.

Denna avdelning har visat sig vara
den svagast belagda. Beliiggningen har
komprimerats ihop och strlcker sig di
till mitten av oktober. Det finns L3
maskiner, men endast 4 pressgjutare dr
sysselsatta. Dessa alternera mellan de
olika maskinerna. Den nya Biihlerma-

skinen har beiZiggning L/2 mlnad med
detaljer till Volvo PY 444.'Wedaver-
ken hoppas med denna nya maskin
kunna erdvra nya omriden d& den tack
vare hdgre listryck kan framstdlla gods
av bdttre kvalitet in de 6vriga press-
gjutningsmaskinerna.

6. Kokillgjuteriet.
I kokillgjuteriet dr beldggningen

inte si stor som rran skulle dnska. I
fdrsta hand framstdlles d?ir detaljqr till
Mobila UP 6, SFA och Bofors. Det
ny^ raketprogrammet sysselsltter 3
man fram till oktober och 2 man till
irets slut.

7. Mekaniska Verkstaden.

Beld.ggningen strdcker sig till irets
slut. Bearbetningssidan har sdllan haft
si iimnt och bra med arbete. Det ir
tdmhgen lullt r alla maskiner. Fram
till halva 1957 dr mekaniska verksta-
den belagd tlll75 % med en lnmplig
och varierande tillverkning, vari mdr-
kes Separator, Nohab, Bofors raketer
samt vlr egen Mobila.

Direkti)r Lind konstaterade, att det
i stort sett dr ganska bra. Det 1r endast
pressgjuteriets ringa beldggning, som
ringer farh&gor.

. t o
Ra p po rt f ri n F o rsl ags korn m it t i! n.

6ueringenii)r Molin npporterade,
att inga nya fdrslag inkommit. Ett
bordlagt ftirslag betriffande en strdm-
brytaref rlnskil j are f iir traverserna hade
remitterats till Skyddskommitt6n, som
i sin tur remitterat drendet till Elek-
triska Prijvningsanstalten. Denna hade
emellertid ldmnat ett negativt svar,
varf<ir fcirslaget avstyrktes. Ett annat
bordlagt fdrslag avseende skydd p&
svarvstil hiller pi att ptovas pi verk-
staden.

Rap p ort frd.n V erks t ad. ens o c b
S t dn g pre s s e ns s amar b et s -
kornrnitt,ler,

Ingenjdr Gunnar Bergttrdm limnade
en redogd'relse <iver Verkstadens och
Stingpressens samarbetskommitt6er.

Kommitt6n fd,r Verkstaden bestir av
10 man med ingenjcir Bergstrtim som
ordfdrande, vidare 3 arbetsledare och
6 representanter fd,r arbetarna * 1
sekrelerare. Kommitt6n frir Stingpres-
sen bestir av 7 man med ingenjdr
Bergstriim som ordfcirande, 2 arbets-
ledareoch 4arbetarc * 1 sekreterare.
Frin bcirjan bestdmdes, att 6 sammao-
trdden skulle hillas per ir, men det
har visat sig vara fcir mycket, varfdr
antalet har minskats till 4. En tvpisk



dagordning upptar fdljande irenden:
Genomging av fd,regiende miites pro-
tokoll. Olika rapporter, fdrst och
fr2imst bel2iggningen p3. den egna av-
delningen. Fakturering och vissa andra
ekonomiska rapporter. Kassationer och
i Stnngpressen utbytet. Vidare en
punkt, som kallas "\Tedanyheter". Ddr
upptas t. ex. vissa fritgot av informe-
rande natur, t. ex. ink6p av stcirre
maskiner eller byggnadsplaner. Ddr
kan man ri.ven ta upp stcirre organisa-
tionsfrirdndringar. Ddrefter kommer
"Ordet fritt", varvid det dr meningen,
att arbetarna skall kunna taga upp frh-
gor till diskussion, vilket ocJcsi livligt
utnyttjats. Svirigheten ligger emeller-
tid i att vid dessa diskussioner ei kom-
ma in pi f rlgor, som skall behandlas
av annat forum, exempelvis Skydds-
kommitt6n. Sist pi dagordningen kom-
mer huvudfrigan, som t. ex. vid sista
sammantridet med samarbetskommit-
t6n fcir Verkstaden behandlade verk-
tygsritningar. Representanter frir Rit-
kontoret och fcir arbetsledarna De
verktygsavdelningen var sdrskilt in-
bjudna till detta mijte. Intresset var
stort och diskussionen gav ett gott re-
sultat i praktiken.

Vid 1tt annat mci.te behandlades
"Omkostnadskalkyler". Det var intres-
sant och sdkerligen dven nyttigt att f&
en inblick i hur de indirekta kostna-
derna, exempelvis verktyg och annat
fcirbrukningsmateriel, plverkar kalky-
lerna fcir verkstadens produkter och
arbeten.

P& Stingpressens senaste mcite tala-
des om planldsnings, och transport-
problemet. Detta 1r, verkligen ett
problem, di byggnaden borde vara
ldngre och smalare dn vad den dr.
Dessutom finns ingen plats fdr upplag.
Man har emellertid kommit fram till
ett frirslag, som skall presenteras fiir
Driftavdelningen.

Vid ndsta sammantride skall frigan
om utldmning av verktyg fr&n Verk-
tygsfcirrldet tagas upp till diskussion.

Ingenjcir Bergstrtim, som sade sig
vara positivt inst?illd till dessa kom-
mitt6er, framhcill, att nyttan med dem
f<ir det fcirsta dr, att vederbiirande er-
hiller en viss information och f<ir det
andra, att det dr bra frir arbetarna att
ha ett forum, ddr de kunna ventilera
sina problem, som i protokollen gi
vidare till fdretagsledningen. F<ir d"et
tredje ir det m&nga gEnger liimpligt

att vid kommitt6sammantrldena kunna
behandla fcir avdelninqen akfuella
frigor.

Frhgan dr, om dessa kommitt6er
skall kunna samordnas rned andra
kommittder, kanske framfiil allt med
Fdretagsndmnden.

Hen JVelander sade sig ha hcirt, att
kommitt6erna fungerade ganska bra
och direktiir Lind. anslrg, att det vore
fcirndmligt, om de kunde komma i
ging iiver hela fiiretaget. Ingen jt)r
Liungdell skall redan i hd,st ha ett
fcirsta sammantride med Aluminium-
och Elektrongjuterierna. Kommittdn
skall sammansdttas efter ungefdr sam-
ma principer som Verkstadens och
Stingpressens med fd,rslagsvis 3 repre-
sentanter frir Aluminiumgjuteriet och
3 fcir Elektrongjuteriet * n&gra ar
betsledare. Direfter ir det dags fdr
nigon annan avdelning.

PL en fr:8,ga av direLtiir Lind, on-t
Gjutarklubben hade nigot emot bil-
dandet av dessa kommitt6er, svarade
berr lobansson, att sn inte var fallet.

Diuerse fri.gor.
ou erin genji)r Molin meddelade, att

en avdelning liknande raketavdel-
ningen p& Verkstaden kommer att ldg-
gas upp fcir tillverkning av en stdrre
raket. Det g2iller i princip samma de-
taljer och samma line. I brist pl biittre
lokaler kommer denna avdelning att
liiggas i varmfdridets kdllare. Belys-
ning och ventilation skall givetvis oid-
nas i full utstrdckning. Denna avdel-
ning kommer att ge en mycket h6g
omsdttning per kvadratmeter.

Ingenfdr Alfheinz meddelade, att
man torde kunna rdkna med att mat-
serveringen kan btirja ungefdr i mitten
av oktober.

Direktiir Lind. rapporterade, att
byggnadstillstind fcir 

-Overbyggnad 
av

gatan mellan gjuterierna innu icke er-
heilits. Ndsta stora byggnadsprojekt
iir utbyggnad av panncentralen.

Det tidigare stora projektet om an-
skaffande av en ny stingpress har tills
vidare lagts it sidan. Kostnaden 16r sig
om ca 7 miljoner, och dl Svenska Me-
tallverken nyligen anskaffat en press
pi 3.500 ton, som kan fcirsiirja en stor
del av den svenska marknaden, dr det
f6r ndrvarande icke aktuellt ftir ITeda-
verken att gdra ett dylikt inkdp.

Ett nytt vindf&ng skall byggas vid
portarna i stingpressen, s& att de som
arbetar ddr, slipper st8 i drag. Vidare
miste utanfdr stingpressen ordnas en
upplagsplats med tak fdr uppliiggning
av f?irdigt material.

DireAtdr Lind meddelade, att 5 poj-
kar anmilt sig till lZidingsskolan, vil-
ket iir gliidjande att konstatera.

EAonomicbef Flock tog upp frigan
om hur matserveringen skall organise-
ras, ndr matsalen blir klar. P& andra
industrier har man prdvat sig fram,
men ekonomichef Flock ansig, att
Vedaverken borde kunna dta.ga nytta
av andras erfarenheter. Det finns tre
olika alternativ att vdlja p&, ndmligen:

1. Fciretaget driver serveringen i egen
regi med anstllld personal.

2. Fciretaget arrenderar ut serveringen
till en fcirestindare.

3. En organisation bildas, best&ende
av representanter fiir de olika per-
sonalorganisationerna, som driver
det hela, bestdmmer ifriga om pri-
ser, personal m. m,

Det senare alternativet har vid vissa
andra fciretag visat sig vara mycket
lyckat. Personalen har di haft sitt ord
med i laget. Ur fdretagets synpunkt
2ir det ju bra, di det kommer ifiin en
hel del kritik.

Det beslutades, att en personalkorn-
rnitt6 skulle tillslttas, bestiende av en
representant f.'dr varje personalorgani-
sation. Denna kommitt6 skulle sdtta
sig in i de olika ffitgotna samt disku-
tera igenom och jdmfd,ra de olika fcir-
sragen.

Foredrag.

Till kviillens sammantride hade in-

liudits daeringenidr Kjell Stri)mberg
fr8.n Bofors, som talade om MTM-
metoden. Det populiirt hillna och
mycket trevligt framfrjrda fdredraget
gav upphov till en hel del frigor och
en livlig diskussion. Fciredraget rcinte
stor uppskattning frin Eh<irarnas sida,
vilket bekrZiftades av de kraftiga app-
l8.der, med vilka fdredragshillaien
avtackades.

Dire kt dr Lind tackade du erin genj dr
Stromberg fdr fciredraget och fcirkla-
rade sammantrddet avslutar. 
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