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INFOR ETT NYTT AN
Infdr det snart stundande i.rsslutet aill jag gdrna
begagna tillfhllet att, till alla medarbetare inom
Bof orskoncernens md.nga audelningar, frantf ora
ledningens uanna tack fdr det aiird.efulla arbete,
sonz under det gdngna dret utriittats till udrt fdretags fromma.
En dterblick pd. den hitintills auslatade delen aa
1956 synes mig ge aid handen, att udrt bolag, i
likhet med stora delar aa saensk industri i oarigt,
kunnat glAdja sig dt en f drbd.llandeuisgod och ilimn
sysselsfittning.Produktionsresultaten har iiuenledes
bliuit i stort sett tillfredssttillande inom de flesta
au foretagets uerksarnhetsgrenar,iiaen om en uiss
snedbelastning fdrehommit pi aissa hd.ll, ailken
deluis koruner att piuerka slutresultatet. Siirskilt
gliidjand.e synesdet mig uara att na kunna konstatera, att stora delar aa udla nya anliiggningar pd.
Kilsta kunnat driuas med udsentligt biittre resultat
dn under tidigare d.r. lag uill i detta sammanbang
girna uttrycka den fdrhoppningen, d.tt en fortsatt
forbittring bfrrstiides under det hommande fr.ret
skall bliaa rudjlig, uilket synesmig utomordentligt
ndduiindigt, nted tanke pd den allttner sklirpta
konkurrensen.
Med tillfredsstiillelse konstaterar jag liren, att
uissa och mycket betydande delar aa udr traditionella krigsmaterielproduktion - iog tiinker di
friimst pd serieproduktionen au 40 mm aAan nutne(a tycks ba pdsserat de besui)rliga barnsjuk-

domarna ocb i stdllet l6per pd ett tillfredssilillande
och i stort sett planenligt shtt. Det iir min fdrhoppning, att det skall lyckas os: att iiuen for ouriga
delar aa denna betydelsefulla prod,uktionsgren,
inom en snar frarntid uppn,i.liknande goda resultat.
Vad det komtnande dret betrliffar, iir det giuetais
uanskligt afi uLga sig pi. ndgra prognoser, dtminstone i dagens mycket mdrha situation. Det utrikespolitiska lilget inbjudet' iu tlaArr ej till nd.gon
stdrre grad au optiruisnz, iiuen orn lnan innu sd.
liinge giirna uill hiinge sig dt den tron, att en n!
uiirldskonfliht ej stdr direkt f dr dorren. Visserligen
synesden politiska spinningen i uiirlden under allra
senastetiden ha 6kat i utomordentligt hog grad och
uissa urladdningar au synnerligen alluarlig art har
ju ocksd.ft)rekommit. I det allra Dingsta uill rnan
dock stiilla sin tillit till de krafter, sorn pi. det internationella planet energiskt och mdlmedaetet alltjdrnt arbetar, for att pd. fredlig aiig sdka duiigabringa en losning au de mi.nga och srira problem
som iiuent yr ar t,iir I dsfred en.
I den fasta fdrhoppningen, att ai fortfarande
skall f,i. leua under fredliga fdrhdlland.en, och att
det under det kommande i.ret skall fr)runnas ossatt
i ilista samarbetsandafd. fortsiittd en ostdrd uerksamhet inom udrt foreta{t till bdtnad fdr detsamma
ocb dess mdnga ansthllda, tilldnshar jag alla mina
mfi.nganzedarbetareett gott slut pi d.ettafr.roch all
lycka f or det kommande.
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EN IOO-ARINGBERATTAR OM SIN BARNDOM
I BJORKBORN OCH KARLSKOGA
leunadsminnen,
Ndgrautdragur KaptenOlof Axel Oxehufwuds
1948--1949i MountainLakes,USA
nedtecknade
o
Ar is56 den 26 iuni foddes f.6fi.attarcntill dessa
rader pi egendomen Bohult i Karlskoga socken
samt var vid fodseln si klen, att man miste giva
honom noddop; han dr likveil i skrivande stund
over 93 hr gammal.
Min farfar var lagman Olof Philip Oxehufwud,
gift med Kitty Melin frin Goteborg. De hade i sitt
dktenskapendast ett barn, min fader overstenoch
chefen for Elfsborgs regemente samt overintendenten i Kungl. Maj:ts hov Christer Gustaf Oxehufwud. Min fafiar igde utom den gamla sldktgirden sdteriet Siiby i S:a Vings sockeni Vdsteigotland 2ivenBjorkborns bruks- och lantegendom
i Karlskoga socken,Orebro ldn.
Min fader, divarande undedojtnantenvid Vdrmlands fdltjigares regemente, gifte sig 1855 den
Fdrfattaren, Olol Axel Oxehrfwud, sonz nybliuen ldjtnant dd
Vdrnrland.s t'dltjdgare. Foto 1888. Foto ur Krigsarkivets Portrattsamlins.
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19 augusti med froken Sophie Uggla frin Sikfors
bruk, Grythytte socken,Orebro liin. De hade utom
mig sonen Christer samt dottrarna Mdrtha, fddd
1860,och Elsa,fodd 1964.
FdrfattarenredogiirhZirutfiirligt fcir sin fddernevarefterhanfortsitter:
ochmtidernesldkt,
Jag vill nu overgi till mina personliga minnen
och higkomster. De aro av ingen betydelse for
allmdnheten, men kunna mojligen van av nlgot
intressefor mina efterkommande.Jag gor det mest
for min egen skull, for att pL gamla dagar ha
nigon sysselsdttning,sedan min synformiga blivit
si nedsatt, att jag icke ser att ldsa, men dnnu kan
plocka ihop bokstdvena ph min skrivmaskin.
Mina minnen stricka sig tillbaka till hiisten
1860, da vi flyftade frin Bjiirkborn till Snby.Natudigtvis dr det endastenstakahdndelser,som fdst
sig i mitt minne frin den tiden, jag var ju d&
endast 4 3.r gammal. Vi hade en unghist vid namn
Svea,vars lektioner sisom vagnshdstjust hollo pi
att avslutas, och, for att prova henne spdndeshon
for en vagn tillsammans med sin moder. Di min
fader emellertid icke ville taga nigon risk, bestod
hennesyttre draglina av ett resskdrp.Sveauppfiirde
sig likvdl si bra, att ndsta tur fick hon en vanlig
draglina. Svea foljde sedan troget familjen ph alla
dess resor och flyttningar fram till 1879. Svea och
jag blevo med tiden alldelesspecielltgoda vdnner.
Jag har alltid tyckt om hdstar och tillbragte det
mesta av min lediga tid i stallet, si snart jag nhtt
den ilder, att jag ej ldngre stod under uppsikt, di
jag sldpptesut.
Ett annat minne frin denna tid dr, att, for att vi
ej skulle van i vdgen under packningsbridskan,
min bror Christer och jag skickades upp till farmof, som hade ett par rum i ovre viningen. Ddr
togos vi om hand av tant Stina Ehnbom, en systerdotter till farmor, och trakterades med kalvstek,
som vi doppade i salt, fortjusande gott.
Att den h2ir flyttningen inte var nl,got lekverk
torde forstis av sig sjdlv, om man betdnker, ttt
allt miste ske per landsvig. Tjiinstefolk med familjer, resgods,mobler, hdstar, kor och fir samt
mojligen nigon gris skulle transporterasfrin Bjorkborn till Sdby,lingt ned i Vistergotland, en resa,

Vattenfallet oid BjdrAborn,
t. a. sAgen, t. h. spihsrned.jan.
Oljemilning

1848 av Axel

Nordgren.

som mastehava tagit minst en veckaeller 14 dagar
i ansprik. En ko gfu ja inte si fort. For att ej taLa
om behovliga raster.
Familjen, d. v. s. mina fordldrar, min bror, min
tvi minader gamla systerMartha samt jag sjdlv,
voro instuvade i en stor kalesch, som kordes av
kusken Erikssonoch drogs av Vesta och Svea.Den
forra den senaresmoder. Vi fingo silunda ika
landsvdgsskjutsfrin Bjorkborn till Finnerodja, en
jirnvdgsstation pi. banan Laxi-Goteborg, som
likvdl dnnu inte var i sin helhet oppnad for traf.ik.
Under uppehillet i Finnerodja passeradesdenna
station av ett Kungl. tig med konung Carl XV
ombord. En del mdnniskor voro samladef.or att f.it
se en skymt av konungen, och han visade sig verkligen i ett fonster, di. tiget passerade.Mina fordldrar utpekadehonom for oss.
Pt Seby stannadefamiljen I ir, men d& det var
lingt till gta,nnarna,huset obekvd.mtoch stort och
familjefadern linga tider gjorde tjiinst pi Trossnds,
besldts att itervdnda till Bj6rkborn. Pl SZibybegynte ocksi skolgingen. Under denna flyttning
bodde unge Olof Axel hos sin mormor pt Sikfors.

Under vistelsen pi Sikfors fick jag en bock i
present av morbror Hampus. Han hade kopt den,
d& han en dag var ute pi jakt och hade den med
sig hem i jaktveiskan,siledes var den dL bara en
liten killing. Di. han kom hem, sldppte han den
los i matsalen, varefter den vilda jakten tog vid.
Morbror fore och killingen efter over stolar och
bord, och jag naturligtvis i sldptig uppfor trappan
a
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genom alla rummen, till dessmormor i fortvivlan
korde ut oss allesamman.Killingen och jag blevo
sminingom mycket goda vdnner, si att han fick
folja med pL alla mina promenader.
DL jag senareitervdnde hem till Bjorkborn, fick
bocken komma med. Hdr fick han gi los i ladugirden, ddr han stdllde till med allehanda ofog.
Min far kom di. pi. den tanken, att han borde
uppfostras att gora nigot nytiigt arbete, varfor en
sele gjordes it honom. Han skulle koras in, men
det lyckadesaldrig. Hornen borjade vdxa ut, och
de kliade med den pifoljd, att jag sdllan hade
nhgrahelakldder,vilket icke var i min moderssmak.
Lagerhjelmspi Bofors voro vira nirmaste grannar och hade 5 flickor, Johanna, Louise, Maria,
Sigrid och Sophie.Johannaoch jag voro jdmni.riga, hon tre veckor yngre dn jag. Tlll dessaflickor
beslot pappa att skdnkabocken,som mottogs med
fortjusning, men inom kort av tant Jeanette,flickornas mamma, itersdndes med mycken tack, men
bockensbehillande omojliggjordes av hans benigenhet att sprdtta sonder alla flickornas kldder.
Bockenssagavat nu all: han slaktadesoch blev
uppdten.
Hemkommen till Bjorkborn fortsattes min utbildning i lisning och skrivning, denna ging med
en gammal f. d. smlskolld'rarinna sisom custor.
Hon sati bredvid mig med en pekpinne i handen
och pekade ut bokstdvena for mig ur prinsessan
Louise' ABC-bok. Vi dro nu framme vid t864.
Mina- musiklektioner hade borjat redan pi Siiby
med min mamma sisom lararinna. men som de
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Far'far, Lagman Olof Pbilip Oxebufwud, '1. 1797, d. 1Bi7 pd
Bj6rAborn. Efter portrdttmilning av K. P. Lehman. Foto Svenska
Portrdttarkivet.

bedrevos efter hennes egen hogst egendomliga
metod, togo de snart slut. Bide hon sjzilv och jag
trottnade. Metoden bestod diri, att en piga fick
hilla en bok under hakan pi mig, si att j^g
"j
kunde se tangenterna, mamma sjdlv var bevdpnad
med en pinne, som anvdndes att sla mig pi fingrarna, om jag ej holl dem i riktig stdllning, och
ett glas vatten, som kastadesi ansiktetpi mig, om
jag slog an ordtt ton. Undra pi om jag fick en
panisk forskrdckelsefor allt, vad pianospel hette.
Vir uppfostran i ovrigt gick efter principen:
barn skola ses, ej horas. Vi fingo aldrig ha en
egen i.sikt orn saker och ting, vi ldrdes att aldrig
yttra oss i iildre personers nd.rvaro,om vi ej blevo
direkt tilltalade.
Utom flickorna Lagerhjelm hade vi inga andra
". .. fdddet fdrfattaten rill dessa rader pd egendonen Bohult
i Karlsboga socAen"
Bohult, foto frln 1890-tala av
Albin Andersson.

Farmor, Fru lohanna Christina Oxehufruud, fbdd Melin, l. 1809,
d. 1874 i Karlstad. Efter portrettmilning av K. P. Lehman. Foto
Svenska Portrattarkivet.

lekkamrater in bruksbarnen, och bland dem voro
vi alltid de bestdmmande.
Ett gott och drligt slagsmil forekom siledes icke
annat dn tillfdlligtvis meilan min bror Christer och
mig sjzilv,och det resulteradevanligen i att vi bida
fingo en risbastu ay pappa. Som jag var min mors
gunstling, var det alltid Christer, som var vdrst
ute, vilket ju inte var vidarenyttigtforkaraktirens
utbildning. Jag var mycket hafdg och ldrde mig att
se oskyldig ut, dven om forhillandet var det motsatta. Dessa fel ldrde jag mig att fitta till, di vi
kommo till skolan i Karlstad. Kanske ocksi i nigon
min innan dess.
Sondagarnavoro veckansvdrsta dagar. Vi kleddes di i f.ina kldder, och Gud ni.de oss, om vi
smutsadened dem. Att bevista hogmdssanvar ocksi oundvikligt. Christer och jag kommo snart underfund med att orgelldktaren var den biista platsen, ddr sockensovriga pojkar hollo till. Di vi
ikte hem efter gudstjinsten, frhgade mamma regelbundet, varom prdsten hade talat, och virt givna
svarvar alltid detsamma:om Gud. Vid hemkomsten
togs fineriet av, och vi voro oforhindrade att lorta
ned oss igen.
Bjorkborns dgor begrinsas i vdster av Timsdlven, som sydvist om herrgirden kroker mot <ister
och bildar ett vattenfall soder om byggnaden, for
att ddrefter boja av mot soder samt slutligen vid
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Modern,frr. Solie ElisabethOxehufwudI. USSIa(1832-1913).
portrittsamling.
Foto omkr. 1865.Riddarhusets

Fadem, dfrrarand.e l6jtnanten dd Viirml. Fiiltjdgere,
Gustal Oxehaluild ( 1831-1917 ). Eoto omkr. 1865.

Bofors bruk falla ut i sjon Mockeln. Strax ovanfor
vattenfallet dr strommen mycket stark, och hdr
korsas dlven av en landsvdgsbro, frin vilken en
uppkorsvdg forer upp till herrgirden. Endr virfloden alltid var mycket stark, ldt min fader grdvaen
kanal f.rin en plats ovanfor trddgirden, och ledde
den bakom Stilugnsisen, en skogsdungeomedelbart norr om stallet och ladugirden, samt ldt den
utmynna i ilven ett stycke nedanfor vattenfallet.
Herrgirden med uthus och trddgird kom pi si
sitt att ligga pL en o. J2irnbruk, kvarn, troskverk
och tegelbruk ligo nedanfor vattenfallet, och sigen
p6.andra strandenjust ddr fallet borjade pi mark,
som tillhorde pristgirden men arrenderadesav min
fader. Ovanfor landsvigsbron lig brygghuset. I
sammahus var dven rittarens bostadbel6gen.
Rdttaren hette Sandbergoch hade en pojke, Arvid, som troligen kommer att spela en liten roll i
denna berdttelse.
Vir ndrmastegranne var pristgirden, Aby, vars
dgor vidtogo pi andra sidan Timsilven, pi en
kvarts timmes promenad frin Biorkborn och nedanfor en avbrdnd skogshojd vid namn Rdvisen,
ett utmirkt smultronstdlle.
I min barndom beboddesden av prosten \Wahlund, som vid sin dijd eftertrdddes av kyrkoherden
Hammargren.\Tahlund hade flera soner,varav en,
Claes, nigon tid tjdnstgjorde sisom Id-rarei folkskolan under den ordinarie ldrarensledighet. Alla

dessa voro jimnfuiga med min fader, si att om
dem kan jag endastha f.ogaminne utom av Claes,
som var min ldrare.
Prosten sjilv och hans prostinna kommer jag
mycket v2il ihig. De voro bida smi, trinda och
trevliga. Prosten brukade alltsomoftast st6. vid
grinden till pristgirden, och, om det di kom nigon unge forbi, hade han alltid en karamell eller
en 1O-oringtillhanda. Efter prostensdod hade hans
dnka s. k. nidir och bodde under detta kvar i
prdstgirden. Det var under denna tid, som Claes
vikarierade sisom ldrare.
Kyrkoherde Hammargrens hogtidliga intig forsiggick en formiddag just som vi hade rast i skolan. Denna var nu inrvmd i det storsta huset i
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Cltrister

"Strax otanfdr aattenlallet Ar rrrlinznen nychet starL och hir
Aorsas dlaen aa en landsaiigsbro, frin pilken ex uppkdrsaig fdrer
upp n2ot berrgdrden . . . Ouanfi)r landsuiigsbron ldg brygghuset;'
I baAgrund.exprostgfrrden ocb RifuL:hullen. Foto friln 1880-talet.

KyrAoberde Hamrnargrens bdgtidliga

intfrg i Karlshoga. "Fi)rst konr kyrhoherd.en, ett styke elter hononz hans
fru, ocb ett stycke
efter dent en piga bdratde en spegel.,,

Kadskoga kyrkby. Vi visste ju om att de skulle
komma och hade radat upp oss vid vdgkanten.De
hade kommit med en liten hngbht,som trafikerade
Mockeln fri.n Degerfors. Forst kom kyrkoherden,
ett stycke efter honom hans fru, och ett sfcke
efter dem en piga, bdrande en spegel. Vi ungar
gapade och bugade, och si. var den stiten forbi.
Ndst efter prdstgirden var Bofors vi.r nzirmaste
graflne, dit var det ungefdr en fjdrdedels mil, och
dir bodde familjen Lagerhjelm, om vilken jag rcdan ordat nigot litet.
Farbror Pehr hade i sin ungdom varit lojtnant
vid Nerikes regemente,men di. han vid faderns
dod overtog skotseln av Bofors, tog han avsked
frin den militdra tjinsten, och blev brukspatron.
Vid Bofors fanns det utom jirnverk dven en hytta,
sig, kvarn och tegelbruk. Lagerhjelm var en mycket
driftig och foretagsamherre, som gjorde oupphorliga forbdttringar och utvidgningar vid Bofors dvensom kanongjuteri. Jag minnes mycket val, att, d?t
den forsta kanonen var f.ardiggjuten,upphdngdes
den i nigon sorts galge med mynningen nedit,
varefter loppet utborrades.Jag kan ej minnas den
exakta tidpunkten, dFLjag sig denna kanon, men
det miste ha varit ni.got av de alJra forsta Lren
pa 70-taletx). Det var i alla fall begynnelsentill
de storartadeverkstdder,vilka nu finnas vid Bofors.
"Ncist eJter priittgdrden t,ar Bot'ors ahr niirnzaste granne," [Jtsikt
mat sydbst 6ter l)lten, landsudgsbron ocb
frin jiirnaiigsbon
srned.ian.Foto frin 1B8O-talet.

Samtidigt med utvecklingen vid Bofors moderniseradesjdrnbruket vid Bjorkborn, varvid ett valsverk installeradesi smedian.
Kommunikationerna voro vid denna tidpunkt
ytterst primitiva och besvddiga i synnerhet for
Bofors. De bestodoendastav landsvdgsforbindelse
till Degerfors eller ett faktori, beleig-et
vid Timsdlven just ovanfor den forut omndmndailvkroken
siledes mittemot Bjorkbornsherrgird.
For att i nigon min forbzittri den byggdes en
hdstspi.rvig ned till faktoriet frin Bofors, varvid
terrdngen utnyttjades si., att de lastade vagnatna
av sig sjdlva rullade ned till faktoriet. Hdr skedde
omlastning till primar, vilka sedanbogseradestill
Sjodndan. Ny omlastning till jarnvagsvagnartill
Kristinehamn. Ny omlastning tlll fartyg for transport till Goteborg. Till Degerfors var det en och
en halv mil backig landsvdg. For att yttedigare
oka mojiigheternagrdvdesen kanal mellan Boiors
och Bjorkborn, denna kanal kom, for si vitt jag
vet, aldrig till anvindning, ty under tiden hade
tanken pi en verklig jarnvag uppstitt, och si. kom
Nora-Karlskogajdrnvdgtill.
Jd.nva.genbyggdes av engelska ingenjorer, och
bland dem fanns en mr \Tilliams, han blev gift
med en svensk flicka och stannadei Sverige.Di
Lulei-Lofoten-bananldngre fram byggdes,var han
med dven ddr, och vi triffades mhnga ir senare
i Lulei.
Till allt detta behovdesemellertid pengar, och
man anholl om ett li.n i Rrksbanken.Detta beviljades men pi. villkor, att jarnvagen skulle utdragas
till en hamn vid Vdnern, vilket blev orsaken till
en allmdn betalningsinstdllelse,men mera ddrom
ldngre fram.
Vir ndsta granne var kammarherre von Hofstenspi Valisen, beldget p6.andrasidan Mockeln,
*)

Hytten vid Bofors byggdes 1874, stilverket och gjuteriet
och det f6rsta kanong6tet tillverkades 1879.

7877-1878

Snedja och aalsaerA dd Bji)rhborn p,fi:1880-talet.

BruLspatron Pebr LagerblellT2 - ',sy1 n)tche, dfi|tig och
ld/e/ag_
sam /terre". Foto skdnkt av kapten O. A. Oxehufwud.

mittemot Bofors, vid Svartins utflode i Mockeln.
fri.n vilken sjo Svartin och Timsdlven hade gemensamt utflode vid Degerfors, varcfter de killades
Letdlven. Frin Bjorkborn till Valisen var det ett
avstend av Yz mil. Aven vid Valisen fanns det ett
jZirnbruk.Hofstens hade flera barn, men jag minnes bdst dottrarna Stina och Anna, vilki voro
jamnhriga med oss.
Ndsta grannemed hdnsyn till avstindet mellan
gltrdarna var Strokirks pi Degernds, beldget vid
Mockeln, 1 mil frin Bjorkborn. Farbror Cail Strokirk hade varit ryttmdstare vid Livregernentets
husarer och var gift med en froken Ulla Hammarhjelm. De hade 13 barn, de bida yngsta fvillingar.
Innan dessafoddes, hade tant Ulla lovat sin broder, som var barnlos, att, om hon skulle fa &illingar, skulle han och hans fru fi. den ena. Alltsi,
di
hdnde sig, att hon fick en pojke och en
-det
flicka, gav hon flickan till sin brodei, och si blev
Julie kallad Hammarhjelm, och tvillingbrodern
dog kort ddrefter. De dro nu allesammansdoda.
Jag sjd,lvdr den ende kvarlevande av alla dessa
mina gam(a veinner.
Farbror och tant Strokirk voro utomordentligt
gd.stfria,-ochpi. girden fanns en storre flygelbyggnad med en stor mdngd rum, alla .rrr-r.rud",-,itislutande for att mottaga gdster,kzindaoch okdnda.
Mittemot denna l&g koksflygeln och kontorslokaler, rum for tjdnstefolket samt kok, vilket var
bannlyst fr6.n boningshusetmed anledn ing av matlukten samt dessutomen vd.vkammare.
Alla voro vdlkomna, och umgdngeslivet fritt och
7

otvunget, man fick skota sig sjailv. Men en viss
ordning skulle det dndi. vara.
Till middagen skulle de ej uppvuxna barnen sti
uppstdlldaoch vid fadernsintrdde i matsalenhdlsa
pi militdrt sdtt, di. han hdlsade eller tilltalade
dem. Alla vuxna skulle vara prydligt, om ej hogtidsklzidda.Aldste ndrvarandeionerskulle r"ru.L
snapsen.Efter middagen tigade hela middagssdllskapetin i ryttmdstarensrum, dir serverades=kaffe
med likorer med ni.gon syltad frukt i glaset.Sedan
konversationenpigitt en stund, var man fri att
roa sig pi bdsta sdtt. Pi aftonen speladeskort,
dan-sades
eller,sysselsatteman sig mid szillskapsspel eller musik. SonenOscar var en utmirkt pianist och i skolan speladehan tenorbasuni siolmusiken. I allmdnhet fordes ett glatt umgdngesliv
pi. Degernds, si att de mera allvarligf sinnade
f.amiljernapi-Bofors och Valisen ansigo livet pi
Degerndsalltfor vrirdsligt i derastycke.Detta gdilde ju naturligtvis mest fruntimmerna. Herrirna
tyckte det var roligt.
Dessa voro ju v6,ran:irmaste granner, med vilka
umgdnget_varganskaflitigt, men ddr funnos m6,nga
flera, med vilka avstindet lade hinder i vdgen f6r
tdta besok. Bland dessavoro Yngstroms pa Wtlingsberg och Sundinspi Alkvettirn.
Jag tan inte
komma ihig mer in e1t enda besok hJs vardera
av dem. Jo, dven ett hos Lindbergs pi Cadsdal.
Hyttan, rnartinoerhet och stdlgjuterier aid Bofort

omhrzng 1880.

"Bjdrkborn 1872." Herrgdrdex med llygelbyggnad, efter
ett foto, som fdrfattaren stiillt
till red:s f6rfogande.

Brukspatron Lindberg brukade sdga, att pi Carlsdal var det fri republik, "men gud ni.de den, som
inte lydde honom".
Kinbergs pi Skr&mmenhade en fru, som inte
tyckte om namnet pi. bruket utan dopte om det till
Elfika. Sedan kallades hon allmint for "Skrimma". Di han blev gammal och kinde sig trott,
silde han bruket och flyttade till Stockholm, ddr
trdf.f.adejag honom ibland hos mina fordldrar. En
gi.ng voro vi ute p6. Djurgirden pi en promenad,
och di vi passeradeKristallsalongen,fick Kinberg
se en affisch, annonserande"den Forgylda Lergoken". Han foreslog, att vi skulle gi in och se den.
Ingen av damerna visste ett dugg, vad det var
frhga om, utan alla samtyckte.Vira damer voro
generade,men herrarna hade roligt. Sedermeraerkdnde dven damerna, att det var skoj, men i all
tysthet.
Sedan mina foriildm Lterflyttat till Bjorkborn
och kommit sig i ordning, fingo vi besok av morbror Hampus (Uggla). Han var ju ungkad och
stdllet lig inom hans regementesstind, si att det
blev overenskommet, att han pL allvar skulle sli
sig ned hos oss. Han var en stor jd,gareoch skaffade sig jaktrdtten pL alla kringliggande igor, men
tillgingen pi vilt var dilig, si att mestadelskorn
han med tom jaktvdska,han njot likvil att str6va
omkring i skogen med sina hundar samt skaffade
sig minga vinner bland ortsbefolkningen och var
vil sedd overallt.
Han var ovanligt stark, och en ghng shg jag
honom pi rak arm lyfta en fullvuxen person, sittande pi en tristol, frin golvet upp pa matbordet.

Vi pojkar hade fitt en olandshdstatt roa ossmed,
och den kunde hanlyfta p6.rak arm.
Tvi stora hdndelserav genomgripandebetydelse
intrdff ade nu, ndmligen representationsfordndringen 1866 i Sverigeoch det tyska overfallet pi Danmark. Av dessahdndelserhar jagllkvalintet minne.
Under den senarehdlften av 60-taIet hade skolridet i Karlskoga beslutat upprdtta en folkskola i
socknen,och en lltare skulle anstdllas.Bland de
sokandetill platsenvar en herr Randel fr6.n Stockholm, son till organistenoch kompositorenAndreas
Randel. Han fick platsen och bostad hos oss pi
Biorkborn.
Christer och jag sattesnu i skola. Randel hade
en syster Hanna, som fick plats sisom guvernant
for vhra bida systrarsamt hjdlp 6.tmamma i handkammaren och med somnad. Randel var aven pianist och singare.
Skollokal hade anskaffatsi Bohult, min fodelseplats. Utorn ldsning och skrivning fingo vi ldra oss
praktiska ting, flickorna fingo ld.ra sig sy, och
pojkarna fingo exerceramed trd.gevil under kommando av en f. d. sergeantvid Nerikes regemente.
Vi hade storartadeuppvisningar,varvid min fader
var inspektor. Uppe pi Rdvisen fanns en avrojd
plats, kallad "Lustig Hej", som av ungdomen
anvdndes till firandet av midsommar- och andra
fester,det var vir exercisplats.
Fdrderna till och frin skolan skeddemed oldnningsskjuts och kunde sdrskilt vintertid van ganska
besvddiga.Bohultsall6n var kind for sina snodrivor. En ging en snorik vinter vdlte vi.
Efter att ha vait skollirare ett ir eller si. beslot

V
1872."
T. t.
"Bidrkborn
landstdgsbron ocb Riiadsen,
uid uttenlallet

smedjor, ualsaerA ocb s7g, baAon kolhu:et
t. b. l2g berrgirden.
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Randel sig for att bliva prast och tog tjdnstledig.
het i och for den saken.Det var under denna tid,
som Claes \Tahlund vikarierade, och skolan flyttades till pristgi.rden. Det blev nu slut med skolskjutsarna.Det var minga av barnen, vilka hade
zindatill en mil att gh.,och det ansigs ei opportunt,
att vi skulle i.ka den lilla biten frin Biorkborn. Ofta
nog foljde en eller annankamrat med oss sdrskilt
om hostarna,di frukten var moqen. Vi hade nimligen tillitelse att taga all faltfrukt. Detta tillgick
si, att trdden forst skakades,innan vi boriade
plocka och vad som icke kunde hdrbergeras i
fickorna, buro vi till en bergskrevai Stilugnsisen,
ddr det forvaradestill framtida behov.
Christer och jag kunde ju skapligt nog folja med
i skolan, tack varc, att systrarnasguvernant alltid
forhorde oss vira lixor. Det var blott ett dmne,
som jag absolut icke kunde ldra mig, och det var
kristendom, alldeles sdrskilt bibelspriket: "Om
hedningarne,som ejhava lagen". Jag anvdndedet
sisom forevdndning f.or att ej l2isanigot annat i
katekesen,dnda till dess guvernantenhdndelsevis
ftaffade \Tahlund och yttrade sin forvinin g hdrover. Di brast bubblan, ty han sade,att jag i verk,
ligheten kunde spriket, och att vi voro lingt forbi
detsamma, men att jag ddremot icke kunde nigot
annat. Hon talade om saken for min mor, och det
blev forhor med ty itfoljande
. ja, ni forsti..
Di Randel avlagt sin examen,kom han tillbaka,
och skolan flyttades nu till det forut omndmnda
huset i Karlskoga kyrkoby.
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minskats, men tog sig nu ett annat uttryck. Si
snart timmen for detta imne nalkades, fick jag
regelbundethuvudvdrk eller magplLgor, s6.att jag
fick gi in i ldrarrummet och ld"gga mig p6. hans
soffa. Jag kan ej forklara dennamotvilja mot detta
Zimne med annat d.n tvinget att varje sondag gi
till kyrkan.
Detta har dven haft en annan folid. som folit
mig dnda till gamla dagar.jagkan ndmligen icke
folja med ett foredrag eller en foreldsning och
efterit redogora for innehi.llet i densamma.
En annan hindelse, som stir klart for mitt minne under dessai.r, dr min sistakroppsaga.Christers
och mitt rum var beldget bredvid systrarnasmed
en dorr mellan rummen. Fordldrarna hade stor
middag, och vi barn voro for tillfdllet ldmnade
ensamma. I gossrummet fanns det en gammal
chiffonier, som vi voro forbjudna att oppna. Tillfillet var ddr, och vi besloto oss for att begagna
detsamma.Vi oppnadeklaffen och funno en mdngd
smi lidor, vilka miste undersokasoch i en av dem
hittade vi ett horn. Vad kunde det vara? Vi togo
ut hornet oppnade det och funno, att det inneholl
ett svart pulver. Vad var det ? I kakelugnenbrann
en brasa, vi kastade in litet pulver, det exploderade. Vi kastade in litet meia, det exploderade.
D& rann en tanke upp i vlra hjdrnor.
Vi strodde ut en strdng av pulver river golvet
f:in v6.rt rum in i flickornas, d[r vi satte en brinnandetdndstickatill detsamma.Brilljant, en eldorm
krdlade fram over golvet. Mitt under proceduren
kom tant Stina in. I forskrdckelserusade hon till
mamma och sade,"att pojkarnahllla pi att sdtta

BjdrAbornsHerrgfrrd.fu 18(6,
efter en pennteckning av
Thora Thersner.

"q3
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eld pi huset". Mamma kom upp med fart och
mottes av krutrok, och vi fingo oss varsin orfil, si
att vi snurrade runt, huruvida vi fingo mera av
pappa minnes jug ,j, men skulle icke anse det for
otroligt, emellertid var detta sista gingen, som vi
fingo stryk. Nota bene av foraldrarna.
Innan jag giu vidare, kanske jag bor sd.ganhgra
ord om livet pi. Bjorkborn vid denna tid. Det var
ett stort hushill och ganska besvdrligt att skota,
helst som inga som helst bekvdmligheter funnos
att tillgi, med olika matlagning for herrskapetoch
tjdnstepersonalen,
som bestodav 8 d 9 pigor och ett
par ogif.ta drdngar, vilka ito i koket. Vid herrskapsbordet sutto utom ford,ldrarna, 4 barn, morbror Hampus, bruksforv altaren Casalli, inspektoren
Edgren, bokhillaren Otto Hamm argren,guvernanten, och, sedan vi fitt informator, denne samt farmor och tant Stina, di. de vistadespi. Bjorkborn,
samt merendelsen eller flera gister. Vi hade ingen
betjiint pi. Bjorkborn, sisom vi haft pi Saby.
"Vd.r niirmaste gwnne tuil prdstgdrden Aby, urs iigor aid.togo p,i
andra sid.an Timsiiluen." Prostglrden i KarlsAoga pi 187T-talet.

Otto Hammargren bodde hemma i prdstgirden,
men intog sina rniltider hos oss.Casellioch Edgren
fingo kaffefrukost, innan de gingo till sitt arbete,
varvid guvernanten var deras virdinna. Frukost
serveradeskl. 9, r-riddagkl. z, kaffe eller saft, beroende pi i.rstid, kl. 4-r, samt kvillsvard kl. 6.
Tjdnstepersonalenhade andra miltidstimmar, som
bdttre passadefor dcrasarbeteoch vanor.
Fore middagen badadesantingen i dlven eller
ocksi duschhusetbredvid kvarnen.
Efter middagen holls en kortare siesta,varefter
aftonen anvdndestill promenader,fiske, krocketspel eller dylikt. Vi barn hollos sysselsatta
p3,annat
sdtt. Timmarna mellan frukost och badet upptogs
av lektioner, och eftermiddagenav ldxldsning,varefter vi sl2ipptesfria.
De linga, morka eftermiddagarnaunder vintern
voro vi alla samlade i matsalen kring matbordet,
diskuterandedagenstilldragelser, skrivo bouts rimes,vilket tillgick silunda, att vi ph papperslappar
skrevo upp ord, som rimmade med varandra,vetklade ihop lappen och lade den i en korg eller dylikq
varefter nigon annan f.ick fylla i rimmen till en
vers, eller ocksi gjorde vi nigon danslek.Historier
voro alltid i glng.
Iant Stina brukaclerita upp monster, som hon
ldrde oss barn att skdra ut i prpp. Sedanbestroko
vi dem med lim och strodde finskurna korkbitar
iiver dem, varefter de fernissades.Merendels ldmpade de sig sisom prydnader pi. hyllor. Jag gjorde
en sidan hornhylla till julklapp it min mormor.
Hon satte upp den i trappuppgingen i sitt hus i
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pi Bjdrrtborn 187O."Till 7;/s7rjanges Vinpelsingen" -

Kristinehamn, och sista gingen jag sitg den, lingt
efter hennes dod, satt den zinnu kvar dir. Huset
var di salt till Enskildabankeni Kristinehamn.
Julen var di sisom nlr en aildeles sdrskild hogtid. Till den fordrades stora forberedelser,vilka
borjade redan i oktober minad. Olet skulle bryggas
och tappas pi buteljer, ljusen skulle stopas,vortoch vetebrodet skulle bakas. Utom det vanliga
brodet skulle varje personi hushillet hava tvi bullar, en vete- och en vortbulle. Pi vetebullen stod
dgarensinitialer och i kanten voro urkarnaderussin
instuckna. Och s& till slut slakten. Jdmsidesmed
allt detta stok skulle det vanliga arbetetpigi.
Slaktenvar ju ett kapitel for sig, sdrskilt dr detta
forhillandet, vad korvstoppningenbefdffar, vadan
ett recept p3. vd.rldensfinaste korv, sidant det av
mig neddrvts frin foregiende generationer,kommer att bifogasdettaarbete*).
Li.t oss nu overgi till en beskrivning av sjdlva
middagenoch aftonenstilldragelser.
Sisom redan niimnts skulle middagen avdtaskl.
12 och itminstone delvis i koket. Hos oss betyd<le
detta, att smorgisbordetvar dukat i pigkammaren,
som lig ndrmast koket. Smorgisbordet bestod av
smor, brod och en odndlig massa smirdtter varibland brdckt medwurst icke fick saknas,till detsamma serveradesbrdnnvin siso,mdryck. Minst 2
suPar.
Efter smorgisbordet ar avatet, tigar man ut i
koket, ddr doppet vdntar. Detta bestir av i sakta
kokning varande fldskspad. En brodskiva doppas
ddri och dtes tillsammans med korv. Dryck julol,
so:n skall vara ljust och littdrucket, absolut icke
kallt. Till olet sjunges"Vimpelsingen".
*) Finns tyvirr inte medtaget i manuskriptet Red. anm.
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" jult;l, lju:t och liittdrucAet, ab.rolut inte kallt"

Ocl.rvem skali dennavimpeln ha,
rned lustigt god,
Jo, denskallvinnen N. N. ha,
Vir vdn si god
Nu luta dig till
Och drick som du vill
Tre klunkar L rad,L rad,

Si kommerdu inteni't buller&stad
Ochnu skrll dennavimpelnhavasinging,
fcirufenni't bullerochbins."
Vid orden "Nu luta dig till" hojer N. N. muggen ti'l munneil, och vid orden "tre klunkar" borjar
han (hon) dricka och fir ej upphora ddrmed,
forrdn de ovriga slutat sjunga "i rad", varefter
alla dricka ur sina muggar, detta betecknasav den
prickadelinjen, ddrefter sjungaalla gemensamtden
sistadelen av sengen.
Doppet och oldrickandet fortgir efter behag.
Sedandoppet avslutats,intl,garman i matsalen,d;ir
matbordetst&ruppdukat med huvudingredienserna
till miltiden: skinka, lutfisk och "trekantiga hattar", vllka senarebest&av hopvikta smorbakelser
Karlshoga kyrkby prt 1880-talet. Sholbuset shymtar till hbger ont
kyrA!ornet bland byggnadernanedanldr grllrtaget.

'.:

Utsikt i)uer Bjdrkborn pA lB9o-ralet. Till tdnster .t'ahtoriet tid
ilten och ddr badonr berrgdrden. Titl hager mejeriet, landndgs_
bron och fiirnbruket aid utten-t'allet.

med en syltklick inuti. Till skinkan och lutfisken
drickesol och till 'hattarna" sherry.
Sedan middagen 6r overstokad, 96.hercarna och
barnen, om vidret si. tilli.ter, ut p6. promenad. I
annat fall taga sig herrarna en rokstund, och barnen stdngasin i barnkammaren.Husets damer och
pigor dro upptagnamed att stoka undan efter middagen, taga sig en vilostund, kldda julgranen och
duka julbordet.
Sedan allt silunda ar ordnat tdndes julgranen,
rikt upplyst med vaxljus, och barnen sldpptesin.
Tjdnstefolket kom in och fingo sina julklappar och
julbocken anldnde.Julbockenvar n6.gonav famlljemedlemmarna kleidd i en stor vargskinnspdlsoch
medforde familjens julklappar. Man slog sig ned
kring julbordet och utdelningen av "klapparna"
begynte. Det hela tog tid, och dei blev vanligen
sent,innan alltvat overstokat.
Julbordet var dukat med frukt, russin, mandel,
konfekt o. d. samt punsch.Mingenstddes serverades iven kvdllsvard, bestiende av the med dopp
samt risgrynsgrot med en bona inblandad. Den,
som fick bonan, skulle bliva gift under iret.
Def var ingalunda familjen ensam, som fick
njuta av all dennahlrlighet, ty i de flesta fall voro
minga gister inviterade, b6.deslikt och ensamma
personer,vilka icke hade nigonstddes att taga vagen, s6, att vdlfagnaden hade en strykande htghng.
Vi barn fingo i regel minga julklappar, si ddr
en 25-30 stycken per man, men tro inte, att vi
fingo leka med dem. Mamma tog hand om dem
samt liste in dem i en garderob, och vi fingo vid
hogtidliga tillfdllen se pi dem, de utldmnadesendast sparsamt, for att de skulle rdcka hela iret.
Juldagen var dvenledesreglementerad.De, som
onskade besoka julottan, fingo fore avfdrden dit
en ldtt frukost. Vid i.terkomstenserveradesfrukost
for aIla, den bestod av kaffe eller the, smorgi.s
samt revbensspj?ill
med ol, julol forstis, intet annat

ol serveradesunder helgen, som varadetill tjugon_
dedagKnut. Till middagen serveradessmorgisE'ord
med snaps,rostbiff, mdrgpuddning med brinnande
s6.ssamt "trekantiga hattar" . Dryck bourgogne och
sherry.Till souperrisgrynsgrotsisom ovin.
Min beskrivning av julfirandet gdller uteslutande mina farforaldrars,fordldrars och i nigon m6n
mitt eget hem, men jag ar overtygad om att det
stdmmer ganska bra overensmed de flesta andra
familjernas i vir hemort sdtt att hoetidlishilla
julen.
Nyi.rsaftonensoch trettondedagens
middagar avitos i likhet med julaftonens.
I Karlstad firades julen intensivt med middagar
och baler, ibland kommo de si. tdtt, att man gick
pi middag i en familj och pi bal i en annan pi
sammadag. Det var pi en sidan bal, som jaghide
nojet att fi, dansaen vals med min farmor, di 60
ir gammal.Vi hade ett mycket stort umgdnge, som
kunde uppdelas i ett intimare och ett mera vidstrdckt. Det forra bestod av biskop Rundgrens
familj, min faders regementskamrat och iegru
andra mera framstiende officersfamilier och landshovdingen m. fl. civila personer frin landsstat,
prdsterskap,bruksdgare,disponenter,larare,ldkare
och affdrsvdrlden.
Hela denna beskrivning av julfirandei gdller
naturligtvis inte bara mina barndoms-och uppvdxt,
3r utan aven minga ir framht i tiden, menlig har
ansett det limpligt att taga allt i ett sammanhang.
Fastingen*) :ir en av 6.retsstora marknader och
avhilles i borjan av aprrl, skulle jag tro. Dit kommer allt Bergslaget,matadorer for att avhandla
jd.rn och vad ddrtill horer, dit kommer ocksi handelsresandeerkannerligenfrin Goteborgoch bjuda
ut sina vator. Stora affdrer gorasupp vid splendida
middagar och glada samkvdm.Stadin blii overbefolkad for en fattig vecka. En specialitet for
fastingen :ar hamna. Ingen kan reJa hem frin
fastingen utan att vara forsedd med harar till hela
den hemmavarandefamiljen. De dro gjorda av
pepparkaksdegefter ett sdrskilt recept,som endast
nl.grabagerskorkdnna till samtutmdlkt goda.
Det var under nigot av de sista hrenp& 6o-talet,
vi fingo en oldnning, som genast doptes till
11m
"Putte", i present av tvh"av morbroderni, vilka
kommo pi ett besok till Bjorkborn.
Jag fu ndstan
sdkerom, att den ene av dem var morbior pontus,
rren vem den andre var, kommer jag ej ihhg. pit
vdgen till osshade de mott en man, ledandeputte,
och hade p6.stiende fot kopt hdstenoch tasit den
med sig. Seldon och vagn kommo ett par dagar
t') I Kristinehamn.
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senare.Helt omisstinksamt stilldes han upp i en
krubba i stallet, och vi trodde allt var gott och vdl,
men pi morgonen fann kusken honom los och
ledig gi omkring i stallet bekantandesig med de
andra hdstarna.Vi forsokte nu binda honom med
dubbla kedjor, men det hjalpte ej, ty han krdngde
av sig grimman. Vi gjorde di en grind och stdngde
den bakom honom, och det tyckteshjalpa till en tid,
men en morgon var grinden sonderslagenoch Putte
fri igen. Vi satte di en bom for spiltan, och det
tyckteshjiilpa. Han kunde icke sli sonderbommen
och icke krypa under den.
Putte tilde icke nigra andra pojkar dn mig och
stallpojken som hette Arvid och var son till rdttaren. Vi syssladestdndigt med Putte, gav honom
brod och havre, si att han visste,att vi voro hans
vdnner. Det var dven en annan av histarna, som
jag sdrskilt gynnade,det var vagnshdstenSvea.Si
snaft jag kom in i stallet och ropade "hrj", svarade
hon mig. Jag fick gora med henne allt vad jag vllle
och ldrde henne dven en del tricks. Jag sh gott som
bodde i stallet, dh jag ej var i skolan,och ldrde mig
en god del om hdstar och derasbehandling.
Enir det de sista iren pi 60-talet borjade bliva
svirt att fi trekol till bruket, kopte min fader tre
uppe i Fryksdalen,allatre beldgna
skogsegendomar
oster om sjon Fryken. De voro Annefors, Aleby
och Ridom. Till Aleby horde ett ratt stort jordbruk, men de ovriga tvi. bestodo mest av skogsmarker. For transport av kolen koptes en mindre
ingbit som doptes till Karlskoga, samt en liten
flotta av primar, bland dem en ingbit, frin vilken

Kapten Olof Oxehuf uad pfr 1))-frrsd.ageni kretsen au sin t'amilj.
Fr. u. sonsonen N)ls, fbgltijtnanl, rondottern Barbro nzed man
Arutin Caperton, jabilaren sjiilu, hans suiird.otterlosephine, sond.oriefdoltern Ellen, sonen Anders samt iildsta sondottern Elisabeth Snith (Ellens mamtna). PofirAlret mSlades dfr kapten OxelLulwtrd bara uar 83 fir.

maskinerietborttagits, och som doptes till namnet
Bjorkborn. Befdlhavaren for denna flotta blev
kapten Bergstrom.
Under vintern kordes kolen ned till Fryken, vid
oppet vatten fraktadesde ned till Fryksta, varrfrLn
de befordradesvidare till Bofors jd,rnvd,g
och ddrifrin till Bjorkborn per landsvdg. Sisom synesen
omstdndig och dyrbar procedur,men det var enda
sittet for att hilla jdrnbruket ighng.
Till forvaltate av egendomarnatillsattes en herr
\Tallgren, gift med en kusin till min moder, Therese Ekelund. De hade tv6. dottrar, Anna och
Lotten, samt en son Hjalmar. Vi voro just inte si
mycket tillsammans,men det kan hdnda, att de vid
nigot tillfdlle kunna komma att dyka upp i mitt
Ar 7872 silde min fader Biorkborn till Bofors
minne.
Forts. pi :id..15.

V iirrnlands liiltji)gares duningsplats, Trossniis, diir
bSde O. A. Oxehaftt,ud och
hans 'far tjiinstgiode. Foto
ffiLn 1,865.
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VARIFnAN KoMMER JULToMTEN
Nigra ord om vira julseder
Av Fil. Dr Sam Owen lansson,Nordislea
Museet
Vira julseder dr en blandning av pi landsbygden. Men Innu vid senaste
gammalt och nytt.
sekelskiftet fanns der etskilliga hem pi
Ndr vi inleder middagenpi julafto- landet ddr man inte hade nigon gran
nen med att vi samlasvid kcikssoisen inne om julen. Nu kan vdl julgranen
fcir att doppa i grytan,di dr vi oeihrtrt anses vara julens frdmsta symbol, och
gammalmodiga. Denna enkla fdda, det dr bara jultomten som mcijligen
brcidet som man bldter i fldsksoadet. kan gcira den iran stridig.
dr en matrditsi urildrig, att vi mycket
Om julgranen dr Tysklands bidrag
vdl kan fcirestdllaoss,att den fanns pi
till vira julseder, si skulle man kunna
vira hedniska fcirfdders julbord. I
sd.ga, att jultomten kommit till oss
sjdlva verket dr det en rdtt, som en frin Danmark. lulenistez, som han
ging ocksi allmint fcirekommit i var- lreter ddr, d.r ffitn bcirjan en litterir
dagslag,men somnu blivit bevaradjust figur, skapad av diktare och tecknare
i iulens matritual. tack vare den kon- i fcirening under efterromantiken vid
servatism,som ofta kinnetecknar vir
mitten av 1800-talet. I sammal dansk
instdllning till helgfirande. Vi h&iler o c h s v e n s k f o l k t r o a r l u l e n i s s e n - i u l gdrna fast vid den tradition, som vi en
glng kirt oss att tycka om. Feststdmningen infinner sig di av sig sjdlv.
Att adventsstjdrnan
och julkrubban,
som nu hcir till julprydnaderna i
m5.ngahem, dr nya tillskott till hrigtidens yttre inramning, a,r val alla
medvetnaom. Men ocksi si vd.sentlisa
inslag i det modernajulfirandet sJn
granen och tomten dr inte slrskilt
gamlai virt land.
Julgranen, som smyckasmed ljus
och gotter, dr en tysk julsed, som pi
relativt kort tid vunnit hemortsrdtthos
oss och minga andra ldnder, fcirst i
hemmen,sedani skolsalaroch i butiksfcinster,och nu senasti riverneturlig
storlekpi torgen,sedande kommunala
julgranarna blivit tradition. Det var
f<irst hrigadliga famlljer som tog upp
Julgranen och aduentssljirnatt iir ttytre
den vackraseden;det skeddetydligen
inslag i jullirandet.
redan fcir drygt 2OOir sedan.Efter
1800-taletsinglng b<irjadejulgranen tomten okdnd. Vi minns alla Viktor
vandra ut frin samhdlletshciqstakret- Rydbergsdikt Tomten,han som ensam
sar till den bredareallmdnheten,
fcirst d.r vaken. Det dr folktrons tomte, ett
till borgerskapeti stdderna,sedanut
osynligtvdsensom hijr till girden och
vars omdrkliga arbeteoch tillsyn skaJuld.oppet minner om tira hedniska
par trivsel och vilmiga frir dessinvi.fdrfd.d.er: julbord.
nare. Rydberg, den store idealisten,
glcimmeremellertid bort, att hustomten enligt nkta folklig fcirestdllning
inte alltid var en s5.godsint varelse.
Trodde han sig illa behandlad,drog
han vdlstindet frln girden. Det var
dirfcir nddvdndigtatt hilla sig vd.lmed
honom, och sirskilt viktigt var det att
han pi julaftonen fick sin andel av
julgrciten.Men det dr ocksi den dkta
torntensenda fcirbindelsemed julen.
Just detta motiv med grcitfatet,som
det verkligen har varit sed att stilla
ut p& logen it tomten, dr i alla fall
upprinnelsentill vira dagarsjultomte.

lultontten Aontnter till alla sndlla barn )trlddd norlar.r grvnla natlrocA.

I Hans ChristianAndersenslilla bcrrittelse "Nissen hos Spzekhcikeren".
somkom ut i tryck t8:1. har tomten
flyttat till staden,men motivet mecl
julgrcitenhar dnnu sin ursprungsform,
fesidn den danske diktaren turnerar
det pi ett originellt sdtt. Han stlller
ju tomten infcir ett vai: antingenskall
han hilla sig t!11 den rike viktualiehandiaren,som varje julafton ger honom ett stort fat grcit med en vdidig
sn-rcirklimpi. elier ocksi skall han
kllttra upp till vindskupanoch lyssna
pi den utfattige studentensom firar
sin jul med att hcigldsapoesi.Resultatet av valet blir en hrigst mlnsklig
tredje stindpunkt: bide - ochI
I de danskajultidningarnakan man
sedanir ffin fu fcilja, hur illustratcjrerna ger jultomten en alltmer aktiv
funktion i julfirandet. Fcirst ser man
tomtefamiljen fira jul kring grcitfatet
i kdilaren,medan mdnniskornadansar
kring graneni vl.ningen6ver,men det
drcijer inte ldnge frirrdn tomtarna
blandar sig med de dansande.Tanken
att de flitiga tomtarna miste hjlilpa
mdnniskornarned de rnl.ngajulbestyren, ligger nu ndra till hands, och i
IllustreretTidende 1871 ser vi redan
stn ddr fix och fiirdig.
.julklappstomten
Vid det laget har jultomten redan
vandrat civertill Sverige,dir han undergir sammautveckling. Elias Sehlstedt skriver 1870 en dikt om iultomten pi bestdllningav Ny Illustrerad
Tidning, som hade civertagiten av de
danskajultidningsillustrationerna.
Han
fir sitt grcitfat som beldning f6r alla
omsorger, men nlgra. bestyr med julklappar hdntyder Sehlstedt inte p5..
Sammair bildadesemellertidi Stock
holm vdlgcirenhetssillskapet
Jultomtarna. Fcireningsmedlemmarna
ville
vara som tomtar, som tog hand om
fattiga barn vid julen och gav dem
mat och kl?ider.Och 1871 skrev Viktor Rydberg julberittelsen "Lille
Viggs dventyrp& julaftonen", dlr lille
Vigg fnr ika slide med "julvdtten",
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gift Stoopendal.Hor-r gav julvdtten
samfila gestalt och samma drdkt som
1 t-t, I
den vanlisa tomten har i folkfdrestdli"::..*
ningen: en dvdrg i gri klider med
kniblxor och r6d toppluva.Hon kom
sedanatt rita sidana jultomtar pi lcipande band i jultidningar och pi julkort dnda in i sin hcigailderdom och
skapade darmed den tradition, som
tectnarnahar f<iljt till vira dagar och
som ocksi vi rittar oss efter, ndr vi
kldr ut oss ftir att gdra julklappsutfor bernen.
delningenmera sPannande
Kanske dock den reservationenb<ir
giiras, att i minga hem jultomten numera i brist pi annat,kledd i morfars
gamla nattro-k, har stdrre likhet med
SantaClaus, de engelskabernensjulgubbe,in med den dkta tomten.
Hur kunde iultomtensi ldtt ta steget
frin tecknadtill utklndd figur och bli
levande verklighet? Ja, om inte jultomten som delar ut klappar skulle ha
naturligt anslutit sig till julseder som
redan existerade,hade nog den utHndda tomten inte slagit igenom.Bruket att den som delar ut julklaPPar
skall vara maskerad,ir gzlmmaltoch
har fdrekommit i alla samhillslager,i
stad och pi land. Det har alka vanligast varii en till julbock utklZiddper
har haft
son.Ocksi niir julklappsseden
den formen att g&vorna kastadesin
i stuganav en Personsomsedanosedd,
eller i varie fall oinfingad, skulle ta
sig hem igen, sademan p& sinahall till
barnen,att det var julbockensom kom
med givor till de snZillaoch hjZilpS,i hiir sig lenny NTsu'Am jultontten' Julkort frin 1908.
sxmma barnen. Nu Ir det iultomten
julklappsgivande
som istdllet frlLgar,om det finns nigra
som Rydberg hdr kallar tomten, ndr frhn vlra dagars
och nigra
snllla barn i stugan denne reser frin stuga till stuga fcir tomte.
det
frirekqmmer
sndlla
[n
"Lille
andra
barn
1875
ut
kom
iventyr"
Viggs
julgivor.
Diktarfantasien
att dela ut
jutland
i
detta
vhl
ingenstans
konstPi
har hir gett tomten en funktion som som bok illustreradav den unga
ju verkligen inte dr mycket avligsen ndrinnan Jenny Nystrcim, sedermera

En roo-iring berettar. . . Fot:. f rin sid.13.
bruk, smedjan vid Bjorkborn nedlades di. Samtidigt med denna forsdljning hade min fader av sin
regementskamrat Beckman kopt dennes gird i
Karlstad.

Ochdit flyttadenu familjen.
Efterskrift
Frirfattaren till ovanstiendeminnesbilder frin barndomsiren p& Bjiirkborn och i Karlskoga,f. kaptenenoch
intendente-nOlof Axel Oxehufwud, dr sedan fleta hr
tillbaka bosatthos sin son, civilingenjdr Anders Oxehufwud, KansasCity, Missouri,USA. O. A. Oxehufwud gick
i sin fadersfotspir: blev officer vid Vdrmlandsfdltjagare,
men tog senare lantmdteriexamen och regementsintendentsexamenoch blev kapten i Intendenturkiren. Han
flyttade nlgra fu efter avikedstagandetfrin aktiv tjdnst
1q

till USA. Ndr han den 26 juni i ir firade sin 100-&rsdag
i kretsenav sina anhdriga,hylladeshan sisom Sveriges
dldste officer och adelsman och tilldelades bl' a. av
Konungenriddartecknetav Svdrdsorden.
Den vdrdade&ldringendr vid god vigcir, om dn synen
dr starkt nedsatt.Fcir att fcirdriva tiden bcirjadehan 1'948
att nedtecknasina minnen frin barndoms-'ungdoms-och
manna&ren i Sverige, dlirtill uppmuntrad av mnnga
vdnner.
Av kapten Oxehufwuds iinga och_utomordentligtintressantamanuskript har B-pilen endast itergivii nigra
utdrag. Originalmlnuskriptet f<irvaras i Krigsarkivet,
Stockf,olm. Karlskoga Staasbibliotek har en avskrift av
de delar sombercirKarlskoga-bygden.
Redaktionen tackar fcjrfattaren fcir vdnligheten att Hta
oss taga del av manuskriptet.Till civilingenjiir Anders
PercivalKalling' krigsarkivarie
Oxehufwud,generalkonsul
Birger Steckiln, major Folke \Ternstedt och Svenska
Porlrdttarkivet framfcir vi ett tack fcir vdrdefull hj?ilp med
lin av bilder.
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MEDALJUTDELNING

I BOFORS

den r decemberry56
Fiirteckning

iiver irets rnedaljiirer

Arets traditionella utdelning av Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedaljer till de anstdllda,som i ir
uppnS.tt25 resp. 50 tjzinsteir, agderum den 1 dec.
pi Bofors Samlingshus.Programmetfor hogtidligheten upptog hilsningsanforande av disponent
Sverre Sohlman, visning av Bofors jubileumsfilm
frhn 1946, musik av Bofors Musikkir m. m. For
dagen kan vi endast meddela forteckningen 6ver
8,rets76 medaljorer, av vilka 10 erholl medaljen av
I:a storleken "att om halsen bdras" och 66 medaljen av II:a storleken.
Vi iterkommer med referat och fotos i ndsta
nummer av B-pilen.
Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
av f:a storleken fiir 5o tj?insteir
Aronsson,Aruid V aldenzar,V erkmiistare
Aronsson, G ustau Einar, Ko ntroI I ant
Asplund, I ohan Si gfrid, Ritnin gsutliimnare
Bild, Carl Magnus, Fakturist
Djupfeldt, Gustaa Adolf , Krutbruksarbetare
Greek, SuenFredrik Ferd.inand.,Reparator
Grell, Gustau Sigfrid, Ftirntan
Sjogren, Erik Oscar, Martinmdst are
Saanstrom, Rudolf lY ald emar,K onstrukt or
Sddercluist,I an Inguar, Audelningsf orestd.ndare
Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
av lf:a storleken fiir z5 tjiinsteir
Ahlberg, Rolf Hilrner Ragnuald, Reparator
And ersson, Ado lf G eorg, Krut bruksarbetare
Andersson, Eduin Fritiof , Krutbruksarbetare
Andersson, Erik F ilip, Monteringsarbetare
And ersson, OI oa G ustau, Reuolu ersraruare
Berggr en, G ustaa H erbert, T riiar betare
Bjdrkstrirt, OstenEugenGustaa,Forman
Bj drn-H edenb'lad, G unnar F redri k, F tirman
Brattstrdm, Knut Erik Gdte, Off ertingenjor
Broberg,Aluar Eug6n,Ritare
Brogren, Bror Arne, Kontorist
EAend.ahl,
Bror OscarHemming, Laborant
El iasson, Bertil V il h elm, Pl dtsI agare
Enoclc,Erik Birger, Filare
Erikssorc,Eri k Magnus, T ransp ortarbetare
Eriksson, Oskar Martin, Suaruare
EriAsson, T ure Bernhard, Rdrmont6r
Forsberg,Axel Ernanuel,Fdrman

Funke, G unnar H erbert, Reuoluersuaruare
Grell, Knut Enar, M,i.lare
Grel l, Knut I gnatius, Krut bruksarbetar e
Gustausson, Ernst H arry, Byggnadsarbetare
H amngren, Axe l, Packare
H ed enquist,Ake T eod.or,Ka ggfris are
H olm, ln grid Ol iaia, Stid. erska
H olmberg, l ohn G ustau,F ilare
I ansson, Carl H arald.,Byggnadsingenjor
lansson,Olof , Forman
I ohansson, I acob Bertil, Reparati)r
lohansson,SaenHarald, F6rman
Carlesten,Knut GustaaAlaar, Konstruktiir
Karlgren, Bertil Rudolf , Kopist
Karl gren, Erl and Bir ger, Mont erin&sarbetare
Karlsson, Erih lohan, Snickare
Carlson,Eric Linus, Murare
Karlsson, Fritz Holger, Betare
Karl sson, Kurt Agat on, Krut bruksarbetare
Kar I sson,Oskar Ahe. F il are
Kiillstri)m, Karl Albin, F6rman
Lange, Erik Oskar l{/ilgodt, Fiirman
Larsson,Erik Hjalmar, Kranf drare
Li ndf ors, K arl Ragnar, K ont orsuaktmiist are
Ljungdahl, Helge Emanuel,Ftirman
Lundberg,GustauUno, Suaraare
Lundquist, Otto Harry, Konstruktiir
Ldf blad, Eduard Ragnar, Konstruktor
Nilsson, SaenRagnuald, Pressare
N oreI l, K arl T oruald, Ingenjdr
N yberg, I ohan A'lfred trVil helm, In genjor
Nykuist,Karl AIgot, Reparatdr
Nystrdm, Karl Georg, Reparatdr
OI sson, T ore Bernhard, Skif tf tirman
Pett ersson, G ust au V il b elm, Kr ut bruksarbet are
Pett er sson, Oscar Al exand.er, Krut bruk sarbet are
Sahlstrom,Nils Aruid, Kontorist
Sand.uall, Iu an AIf red, Lab orant
Silfuersparre,Klas Arent, Kontrollingenjrir
Sjoman,Gunnar Helmer, Planerare
Strorn,Carl Gunnar, Arkiuf otograf
Str 6rnberg, Knat Si guard.Rud o,lf, V akt befil haaare
Sund berg, Robert, Bergsingenjor
Sundstrom,Folke Hjalmar, Fdrrnan
Suensson,
GostaEmil, Bitr. planerare
S6d.erberg, Knut, F il are
Arn, Bror lN/allentin, Borrare
A fi egren, G ustauRobert. T riiarbetare
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At@M.r/tu"
nings- och disciplinfrigorna berodde
pi den stora omsdttningenav arbetskraft pl vissa avdelningar. Herc HilMindagen den 5 november hade d.ing Eriks:on anshg, att man skulle
Metall kallat medlemmarnaav klubb- spara men spara pi rdtt sdtt och hcjll
sfyrelserna till konferens pi Folkets ett litet fdrsvarstal f<ir den stimuleHus tillsammans med reDresentanter rande kaffetiren. Herr Arne Ohlson
dels fcir bolagsledningen,
med direktd,r trodde, att disciplinproblemenintimt
Axel $Tahlsteen i spetsen, dels fdr
h?ingdesammanmed informationenav
ArbetsledarnasBoforsavdelning.
de nyanstdllda.Herr Arne Karlkuist
Sammanlagtdeltogo ca 160 perso- ville veta om kassationernavisat en
ner i mdtet.
tendensatt dka eller minska och unInledningsanfcirandet,kallat "Pro- derstr6katt en upprustningbetriffanduktion och disciplin", som h6lls av de mirverktyg o. d. till maskinarbetardirektcir lVabltteen, riirde sig icke en- na borde ske, si att maskinarbetaren
bart om dessatvi faktorer utan gav och avsynarenmlter med sammamitt.
ocks&en vidare syn pi arbetsplatserVerkmdstareTore Holm ndmnde,
nas, och di frdmst Bofors, problem.
att i alla ordnings- och disciplinfrigor
Saltsjcibadsavtalet1948 gav en ny som
bercirts, arbetsledarnastode i
anda i umgdnget mellan arbetsmarkcentrum.Som han fattade ordet discinadens parter och ett nytt forum:
plin betyder det efterf6ljande av de
fciretagsnlmnderna.
Men det gdller att regler och frireskrifter
som gdller pi
tringa vidare, att vidga de personliga
arbetsplatsen.Aven f<ir samhdllet i
kontakterna,och hdr kommer samarcivrigt gd.ller vissa lagar och fdrordbetskommitt6erna(SAKO) att fi en
ningar, som miste fciljas,och friljas de
viktig funktion. Inom fdretagsndmnicke uopstir irritation. Men det finns
den tror man mycket pi SAKO-verkindivider - ett fetal - som har svirt
samheten och skall grira allt fcir att
att anpassasig bide i samhillet och pi
stimulera denna. Som sekreterarei
arbetsplatsen.Blir dei d,kad "polisSAKO och tillika instruktd,rfcir nyantjdnst" uppsttr svirigheter att komma
stdlld personal har bola,get,i samrid
riverens i de vdsentliga f Agorna pL
med avdelningsstyrelsen,
nyligen anarbetsplatsen.
Anfcirandetslutademed
stdllt herr Artur Grell.
en vidjan att klubbstyrelsernaskulle
I sitt anfcirandebercirde direktcir verka fcir en strirresjiilvdisciplinbland
N7ahlsteenbl. a. ocksi beliiggningen i
arbetarna."SjZilvdisciplin,toleransoch
Kilstasmedjan,virt h<igakostnadsllge samarbeteger det bdsta produktionsoch den hirda utlindska konkurrensen resultatet."
fcir hejarsmide,kassationerna
(som irHerr Suenlantson pAvisadeatt klasligen kostar 5-6 milj. kr.), nodvdnsificeringen
av yrkesarbet^rla"var en
digheten att spara pi all m<ijlig f<irbrukningsmateriel,vdrme,varmvatten, viktig trivselfaktor och gav ett exemsmcirjoljoro. n., vissa ordnings-och pel frin VA 20. De flesta arbetare
disciplinfrigor sisom extra kafferaster rca.gerar(negativt) nir de hdr ordet
och kciandetframf6r stlmpeluren, per- disciplin och tanken anknyter lett till
missioner av alla mdjliga skal, den det militdra. Den bdsta ldsninqen av
stigande olycksfallsfrekvensen,
de se- alla f r1,gordr rikat samarbete,roi, i rin
dan en tid tillbaka slopadebdternafcir tur ger cikatansvarfcir fciretaget.Expefcjr sen ankomst samt nykterhetsfrigan ditdr Gunnar Petterssonans&g,att den
fcirsdmradedisciplinen och de 6kade
och f cirslagsverksamheten.
kassationernaberodde p& arbetskrafSamtligadessafrigor ventileradesi
den dZirpi fdljande sakligaoch livliga tens rcirlighet.En fastaie arbetarstam
kommer att ge fcirbdttringar i alTaavdebatten.
Herr I,. Stadlerndmnde,att Kilsta- seenden.Den enskilde individen har
smedjanspersonal var orolig f'6r ar- ocksi svirt att fcirsti bolagets svirigbetstillgingen. Herr Gd$a Nill'ron heter att hiivda sig i konkurrensen.
pi
bercirdebl. a. ordningsfrigorna, per- Den tittar endast det samladebokslutsresultatet
och-ddr
stir att vinsten
missionen och sade sig mycket tro
rikat.
Information
heter
kjsningentill
pi SAKO-verksamheten.Herr Ragnar
flesta
de
svirigheterna.
Olssonfcireslog,att sparsamhetspropagandan skulle stimuleras och trodde
I en slutreplik gav dkekt:6r lYab'liven att mFLngaav de berdrda ord- tteen uttlmmande svar och fiirkla-

Klubbkonferens
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med Metalls

ringar pt de flesta av de framstdllda
fr:8'gona.Problemeni Kilstasmedjan
skall snarastdiskuteraspi ett sammantride med klubbstyrelsen. Bristen pl
yrkeskunnig arbetskraft dr mycket svir
och de ca.4oOutlindska arbetare,som
bolaget har anstdllda, har betytt oerhiirt mycket fcir att kunna behllla produktionsvolymen.Vid rekryteringenav
arbetskraft kommer ocksi bostadsfrigan in i bilden, och bolaget bide vill
och har velat g<ira sitt bista fd'r att
medverkatill bostadsfr&gornas
ldsning
i staden.
En sparsamhetskampanj
bcir givetvis
uppmuntras, men att hilla pi ordningsfrigorna, att vd:l utnyttja arbetstiden, vara aktsam om fcirbrukningsmaterial och iakttaga kvalit6 kostar
ingenting. Det ger istdllet pengar till
nya investeringartill allas blsta. Fdrstielse och Zidighetmot varandra skapar kontakt och en god kontakt ger de
blsta produktionsresultaten.Direkt<ir
NTahlsieenslutade med att sdga, att
det varit ett stort nciie att fi komma
till Folkets Hus och resonera med
medparten- ordet motpart finns inte
Id"ngre.
Metalls ordfcirande Gi)sta Nilsson
tackade slutligen direktrir \Tahlsteen
och alla de som deltagiti diskussionen
och hoppades att resultatet av mritet
snartskulle visa sig pt arbetsplatserna.
N..t.
Rekordantal

elever vid

Industriskolan
Efter hdstens intagningar till liirlings- och fortbildningskursernapi
Industriskolankan rektor Olle Helling
notera ett rekordstort antal elever eller
I32 lailrngar och 1,73 vuxna elever,
arbetare,arbetsledareoch -aspiranter
samt laboranter.
Till liirlingsutbildningen anmdlde
sig i somras 88 scikande,av 'tilka 48
antogs efter genomgingen testning.
Ytterligare n?Lgrapojkar antogs som
aspiranter,men fir av olika skll vdnta
ett ir. Det har i ir varit en god
standard oi de scikandeoch urvalet
ungdomar, som iinskar fi god yrkesutbildning, dr gott. De T32 Ld'tlingarna
fcirdelar sig pi f<iljande sltt: 86 pi
mekaniskalinjen, 17 pi metallurgiska,
21 pi kemiska,6 p2,instrumentmekaniska och z pi elektrikerlinjen.
Av de L73 deltagarna i fortbild'd,r
ningskurserna 57 /o arbetarc,3O/o
arbetsledareoch 13 /o labotanter, av
vilka sistnimnda de flesta dr frin St&llaboratoriet. De "gamla" kurserna i
yrkesritning, yrkesrdkning, svetsning

o. s. v. ger som vanligt bra, en ny kurs
i schemalisning (kopplingsschema)
frir eiektriker fick dubbleras. Laborantkursen,som bcirjadei fjoi, omfattar bl. a. dmnenametallografi,vdrmeblhandling, materiaiprovuingrn. rn.
scm ldrare pi denna kurs tjdnstgcir
olike specialisterfrin Stillaboratoriet.
Den kompletterande arbetsledare
kursen gltr i Lr fcir 10:e iret rned ett
20-tal elever.Bland civrieakurser fcir
erbctsledare
dr aspirantkursen
fcir blivande arbetsledaieny fcir i ir. Ett
2O-taI arbetaredeltageri denna kurs.
Lektionsrum och andra lokaler i
Industriskoianiir fyllda till bristningsgrrinsenoch frigan om en utbyggnad
av skolanblir dZirfcirallt mera aktuell.
Antalet yrkesldrare och instruktcirer
har cikat och dr nu 8. Som timidrarc
pl dc olika kursernatjd.nstgcirett 20trl ingenjcirer och akaderniker, dc
flesta anstdlldavid bolaget

nar, ventiler,fldnsar,skruv och mutter
bide i rostfritt materialoch i handelsjdrn, rrir, plastslangar,handverktyg
o. s. v. Samtligautstdlldafcjremil var
prissrtta. Prisernaf<jrvinade i minga
t'all.
Vem kan tro, att en 3/8" boxpackning av Chemlon, d. v. s. teflonomspunnenmjukpackning,kostar 48: kr. pr meter eller att en fllnspackning
ev messivteflon, 45X65 mm i diametcr och 2 mm tjock kostar5: 30 kr. pr
styck? Att en 1/' rostfri kikkran kan
kosta lka mycket som en cykel, eller
265:- kr., verkar litet galet,liksom
att en rostfri 1/'rcirfldns med en 2 Ingenji)r Sterhy lycA6nsAar pristagtrett,
meter ling rostfri rcirstump d2irtill St ant e O l.rson, i " pt.i: -, i p p ni ng.r"-tdt,lt ngen.
kostar mer ?in en modern elektrisk Tlialingsnontet n sy.r i beAgrunden.Boforsfoto Tillman.
rakhyvel.
Uts:dllningen avslutadesmed en
pristivlan, ddr det g?illdeatt prissltte
15 olika foremil, i stil med dem son.r
Fiirslagsverksamheten vid
tidigare varit utstdilda.Tre priser utL"toJ|
d e h d e sp 5 .r e s p . 1 0 0 :- , 7 5 : - o c h Nobelkrut
50:- kr. Vinnare blev herr Svantc
F<irslagskon:rnitt6nsammantrdddc
Triining och tevlan i kiinnedom
Olsson i saiicylsTrafabriken(minne d e n 2 8 . 8 . o c h 1 2 .
10. 1956 under
ett bevis fcir att vir acetylsalicylsyra ingenjor
om materielpriser
N)lt Carbonniers ord(oranger mdnniskornaklara skallar?). 2:a deskap.
Fcir att i nigon min cika kostnads- och 3:e pris deladesav herrar Kirl
Tre nyinkomna och ett tidigare
rnedvetandet och dirmed sDarsamheten Djupfeidt och Folke Strid, som erhcill
bordlagt
frirslag behandlades.Kommed materiel hos srmtlisa anstd.llda srmm.r podng. Fcir enkelhetensskull
inom avdelningen anordiade F-avd. utrdknadesplaceringarnaenligt plats- mitt6n beslcitatt bordldggatvi frirslag
fcir ytterligare prcivning, medan frjlvid Nobelkrut under september i ir
siffremetoden(fcir varjeprovfcirem5"l). jande
tvi fcirslagrekommenderades
till
cn utstdllningskampanj.
Om nigon annan avdelning inom belciningar:
I en sirskild monter utstdlldes olika
koncernenskulle vara intresseradav
materiel, som anvdndas inom avdelen liknande kampanj,fcir att gcirasina 51041 Erik Grund, NVK 2, f<jr frjrningen. ex. diverse typer av pack- sarntligaanstillda mer prismedvetna,
slag avseendefdstdon fcir presskanningar, siktdukar och tridnet av olika
stir vi glrne till tj?instmed vira erfanor till krutpressarnavid B-avd.
rner eller mindre dyrbart material, krarenheter'
( R e g .n r 1 2 1 ) .
cnl /NVF
50160 SiguardGadde,NB 90, fcir fcirI d.ennt nonict
foto Tillman.

.rtiillde ntttt ul diuerse lbrbruhning.;rtateriel nted pritet augit,tta. Br;,ors-

slag.avseende
Portkdrror

ftirbdttring

av trans-

(Reg. nr 122).

En underscikning,i vilken utstrdckning hittills inldmnadefcirslagkommit
t:ll anvdndning,har slutfcirts.Sedan
den 1. B. 1948 har 122 forslas jnld.nnatscch av dessahar 702 st (84 ,l )
belcinats.Av de belcinadefcirslasenha
90 st (88 /d utnyttjatsi driften. Porrfarande anvdndes82 st, medan iterstodenalltsi 8 st fallit bort pi grund
av dndradearbetsfrirh&llanden.
Se tabellenpi sid. r9.
Fcirslagskommitt6ns
verksamhethar
visrt, att alla hat m<ijlighetatt bidraga
till att fcirbd.ttra,fcjrbillisa och cika
produktionenoch samtidigtistadkomma bdttre arbetsfcirhillande.
Ld:mna ddrfcir in Edra fcirslae si
snxrlsom mdiligt! Hjaip med utformningen ldmnas av arbetsbefdleteller
av sekreteraren,ingenjt)r O, StrAtb,
NB 1 (tel. 3217), som dven stir till
t j l n s t m e d r i d o c hu p p l y s n i n g a r .
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Nu miste vi spara ph elkraft och olia !
Fciljdernaav forra irets torra vdderlek gcirsig alltfortfarandep&minda,di
det gd.llervir kraftfd,rscirjning.Aven
om man inte har anledningatt tala om
brist pi elkraft i egentlig mening, dr
dagens liige fcir Bofors dock sidant,
att vi varje vecka miste kcipa en betydande mdngd s. k. tillfiillig kraft, i
huvudsaktill ingkraftspris.Vattentillgingen dr nu si dilig, att en mTcket
sior S.ngkraftproduktion d'ger rum.
Detta gcir,att den tillfZilligakraft, som
Bofors nu kciperkostar ca 8-10 rireT'
kilowattimme eller ca 3 g6nger si
mycket pi frirbrukningsplatsen som
den egnakraften.
Bofors kraftfcirscirjningdr baserad
dels pi egna tillgingar (vari sivdl
cgna kraftverk som avtal om kraftleveranseringir), dels anskaffning av
tillfellig kraft. Under normalavattenir, di behovetav "tillfdllig" kraft dr
jdmfcirelsevisringa, kan denna kraft
anskaffastill ungefdrsammapris sctn
egenkraft.
I den min behovetav tillf2illig kraft
stiger,exempelvistill f<iljd av fcirsdmrad vattentillging vid vnra egnakraftstationer, vanligen fcjrenat med liknande situationer 6ver hela landet,
miste ingkraftverk och andra reservkraftverk kcirasiging fcir att klara landets kraftfdrscirjning i sin helhet. Ju
rner efterfrigan pi kraft stiger,i desto
stcirreutstrdckningmiste dvende mera
oekonomiskaing- eller dieselkraftverken sdttasiging. Detta har till f<iljd,
att ju mer kraft man tvingas kcipa,
inom desto hdgre prisskikt kommer
man. Omvint: i den min man kan
minska behovet av tillfZillig kraft,
rninskasf<irstden dyrastekraften, endr

vid minskad efterfrigan de oekonomiska termiskaverken frirst sl&r igen.
V arje sparad kilotuattimrna betyd.er
allts7en betpar)ngprt 8-10 t)re.
Allt sliiteri med elkraft mLte allxd
undaikasocb Ttterstasparsantbet
iaktlagat.

U.rder fcjrra irets sparkampanj med
elkraften gick inskrdnkningarna som inte alls var kdnnbara - ut dver
de tr&nga i och frjr sig smi energifcirbrukarna. Man undvek att tinda en
och annan lampa, man sldckte ljuset
nir man frir en ldngre stund ldmnade
kontoret eller maskinen, man slog ar'
motorer och fldktar dven under kortare
pauser o. s. v. Trots detta blev besparingen si stor, att den sammanlagt
motsvarade Iika mycket elenergi, som
gir it att driva 1O-tons ljusbigsugnen
(E-ugnen) i St&lverket!
I ir har man ddrtill att befara, att
brdnslekostnaderna,pi grund av Suezkrisen och ddrmed sammanhdngande
brist pi eldningsoljor, ytterligare kommer att stiga. Detta betyder ytterligare
ett motiv att soara elkraft.
I dagens mycAet allaarliga tituation
rndste ai emellertid. iakttaga en slriing
allmiin spartamhet. AlltsA icke endast
med elkraft, utan ocksi med virme,
varmvatten, tryckluft m. m., som ocksi
1r beroende av elkraft- och oljesituatlonen.
Pi grund av de genom press och
radio meddelade inskrdnkninsarna i
tilldelningen av brinnolja fiil uppvirmning av lokaler, kommer t. v. nedan angivna temperaturer att hlllas

Si.rti hutet -

.rliicAerljuset !

Di si ir m<ijligt, kornmer rumstemDeraturenunder icke arbetstid aft
r-rediattas
mera konsekventin hittills.
Ventilationen bdr begrdnsastill det
ncidvindiga.
Alla anttillda upPrndnattill $drila
sparsarnhetmed elLraft, uiirrne och
endraf 6rbruAningsmateriel.
*
Ocksi

en julhistoria

SmdltsmedenK i Bofors hade, liksom de flesta av sina kolleger egen
hushillsgris. Det led mot Jul, och K,
vars ekonomi det iret var synnerligen
dAlig sig sig ingen utvdg att istadkommanigot julbrlnnvin.
Han delgav arbetskamraten,
spjuvern "Linge Sven", sina bekymmer.
Denne ridde honom att lotta ut grisen
inom bolagetslokaler:
och lovade samtidigt, att "vinner ja
vid stillasittandearbetc
. 180 (_
grisen,si skadu f&halva md". K vddvid r<irligtarbete. . . . . . . 1 5 0c
rade genast"affar" och var ej sen att
tillverka och sdlialotter.
Vid dragningen,som gick till pi
kdnt
sdtt, hdll K upp hatten med
riitande
fdrslag
inftimnade
Utredning
till fiirslagskommitt6n
lotterna, varefter en "opartisk" drog
vid Nobelkrut iren 1948-1956
en lott. Genast efter detta, tdmde K
(som alla hade Svensnumlotterna.
Avdelning
Inilmnade
fi;rshg
Belcinade
fcirslag
Anvlnda fiirslag
I
I
---lmer) obemdrkt i hdrden varefter han
t
1l---"1
intresseratawakta resultatetav dragBcrcckning | - .i",rr., I
st.
r o/oav inl.
s,.
St.
"o
|
I
|
lansralloal
|
|
l%".,,u.r.ningen. Di det befanns att "l&nge
Sven" var "vinnaten" utbrasthan: "Si
N V A . . . . . . . . . 29,1
3Z
33
27,0
97
30
94
faen, Svenna-lingenhan vann".
pi
NVD ......... 1,8
2
1,6
100
2
z
100
I. A.
9)
NVF
8,1
10
80
8
8
100
't4
Effektivitet
NVK ......... )AA
14,0
17
82
1.4
100
q7
N V N . . . . . . . . . 7,7
7
6
86
6
100
Fd,rstir man. att effektiviteten m&ste
NVT ......... A\
i1
9,0
7
64
4
57
kompletterasmed en smula irrationell,
?n(
NB ............ lR 1
25
2l
48
19
90
minsklig viinlighet och uppskattning
)<
NP ............ a)
3
I
33
1,
100
f6,r att vara mdnniskorna till verklig
NX............ ,7
14
l t,)
1l
79
6
55
gledje, di dr man ett gott styckein pi
i
ritt vdg och kan ge effektiviteten dess
|
1)'.)
Totalt J 100,0 | --'
100.0 102
84
9Lr II
88
( "Insyn")
rdtta proportion.
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Meddelanden
frdn
ao

de mot C och fcirsdkte genom tillrop
vdcka C:s uppmdrksamhet.Varken C
eller kranfd'rarenhcirdedock varningsropenvarfcirkranenshjul gick civerC:s
arm. C idrog sig si svira kldmskador
att armen miste amDuteras.
Enligt g2illande icireskrifter skulle
strcimmen till kranen brutits och o6dragen sdkrats mot obehcirig igingslttning.

SKYDDSTJANSTEN
Skydd rnot ofiirmodad eller oavsiktlig igingsiittning
av maskiner
Tid efter annanldservi i tidninsarr ElektrikerC var sysselsatt
med borrna om svira olyckor, som orsakati av ning av h8l f<jr fastklamring av en
att maskinellaanordningarofrirmodat elektrisk kabel pi berbalken till en
eller oavsiktligtkcirtsiglng under pitraversbana.
Den anvdndasteqenvilagiende reparation eller dversyn. S&- de med civerdndan
mot bdrbalkens
liv.
dana olyckor har upprepade ginger
Vid arbetethade C lagt vdnsterarrn
intrdffat d.venvid v6.rafciretaq.I ett omkring balken, si att cjverarmen
par fall med si svira skador.att ve- vilade mot balkens iiversida.C hade
derbcirandeavlidit. HIr niqra exem- en hjdlpare,som hrjll i stegen.Denne
pel pi sidana olyckor,som stett under fick pldtsligt se kranen komma k6ransenareir.
r En arbetareA var sysselsattmed
rengdring av en duschanordningfcir
hdrdning av pansarpl&t.Duschen bestod av en fast och en rcirlis del. A
hade frirst suttit pe en manciverbrygga
vid sidan av dunschen och rengjort
losstagnamunstycken.Ndr detta var
klart hade han gitt upp pe duschens
dverdel fcir att fortsitta med munstyckena pi den fasta delen.Han satt ddrvid med ryggenvdnd mot den rcirliga
delen. En truckfcirarekom nu f<ir att
hdrnta en transportlida, som man anvent att sti p& under duschenvid losstagning av munstycken.Fcir att ldttare
komma it l&dan kcirdesduschensrcirliga del tillbaka. Fr8.nkontrollbryggan
s5.gman ej A, som satt pi den fasta
delen. dri han skymdesav stativet.
Duschensrcirligadel treffade A i ryggen och Ssamkade
honom en svi.r revbensfrakturoch brott pi ldndkotorna.

Vilka skyddsitgiirder

skall iakttagas

Vid BOFORSVERKEN.
Fcir att f6rhindra olyckor genom
ofdrmodad eller oavsiktlig igingsZittning av maskinellaanordningargdller
vid Boforsverken "Fdreskrifter frir
elektriker, reparatcirer,sm<irjare,plitslagare,byggnadsarbetare
m. fl. som

Des.ra sA1,ltar, som appsArtr d.r rerp, montiiter t'id oliAa reparationsarberen
n21stedlld och en uar kdnna igen och respeAtera, Boforsfoto.

r ReparatrirB deltog i ett monteringsarbete pi en vlrmeugn med roterande
botten. Samtidigt pigick ommurning
av ugnen. Detta skedde sektionsvis,
varfcir ugnen di och d& startadesoch
kcirdesett styckei syfte att fi den plats
ddr murning pigick i nlra anslutning
till ugnens arbetscippningar.Olycksdagenskulle B utfciraen mindre komplettering till det fdregi.endedag pibcirjadearbetet. Ingen av de rivriga p3.
arbetsplatsen
hade sett att B gitt in i
ugnen. Efter fcireskrivet anrop vid
nedstigningsluckan
hade ugnen kort
ddrefter startats fcjr framkcirning. B,
som troligen gitt in i ugnen mellan
anropet och starten, kllmdes hdrvid
till dcids.Fciregiendedag hade B under arbetet list p&draget och hdngt
upp sin varningsskylt.Vid olyckstillfdllet hade han dock uraktlitit detta.
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Alltsi:
I. Stiing ventiler.
II. Lts ventiler i stiingt liige.
III. Hiing upp varningsskylt.
Om ovan fdreskrivna skyddsltgiirder alltid fdljes, borde stdana olyckshdndelser, som hir beskrivits, helt
kunna elimineras.Med tanke p& de
fruktansvdrdaf<iljder,som uraktlitenheten vid upprepadetillfiillen medfcirt, vore det en natudig sak, om varje
arbetareist?illetvd.gradeatt sdttaig&ng
ett arbete, fcirrdn fdreskrivna itgdrder
vore vidtagna.
Vi klmoar dock hdr mot sdkerhetens svlraste fiende, "den mdnskliga
faktorn". Upplysning, undervisning,
<ivervakningoch framfdr allt ansvarsARBETE PAGAR! BRYTAREN FAR kinsla hos varje individ dr de effekICKE TILLSLAS.De tre i arbetetdeltagan- tivaste vapnen i denna kamp. L8.t oss
de tnontiirernabar sattlpp sinaskyltaruid alla komma dverens om, att vi icke
sAipet.Bofonfoto.
skall ha niLgra, flera olycksfall pi
utfdra reparation, smrirjning, tillsyn
etc. av maskinell anordning". Dessa
skyddsfdreskrifterhar tilldelats all bercird personal och f<ireskriver vid
elektriska anordningar i korthet fciljande:
Sntorfning, rengdring, reparation
eller diirmed pmfilld
tilltyn aa sfrdan anordning l2r icke tAe l/tan dtt
a n o r d n i n g ernt a n n a t s
ocb siikr ,1t ! mot oaasihtlig igLngtdttning fdr
sZaitt iche tederbiirande arbetsbefiil
genonzsiirckild order medgiu)t undantag hiirifrin.

*
Akta

frinslaget

lage.

IV. HIng upp varningsskylt.
Betrdffande DunkternaIII och IV
dr det viktigt, att samtliga i arbetet
deltagandeliser och hdnger upp sina
varningsskyltarmed namnen angivna
kan
p& skyltenV
. id arbetslag
det godtagas,att lisning och skyltuppsdttning utfdres endast av lagets
rofste man.
Innan den maskinellaanordningen
igingsittes efter att ha iterstdllts i
driftsskick glller, att den som brutit
striimmen skall tillse att ingen ddrvid
kommer till skada.
Yid pneumatiskt eller hydrauhtht
drivna anordningar fdreligger ofta
samma risker som de vid elektrisk
drift angivna. Ddrfcir skall liknande
sdkrings&tgdrdervidtagas iven hdr.
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fiitterna

Vet du att foten har 25 ben och att
det dr mycketsvirt att f& dem i normal
funktion, om de skadas?Men mlrk,
14 av dessa26 ben kan skyddasmed
en stiltihltta i skyddsskon.S& varfdr
inte skaffa dig ett par skyddsskoroch
p& si siitt skydda minst 50 /o av drna
fotben, om du skulle tappa n&got pi
foten.

Fdr att sdkra maskinell anordning
mot oavsiktlig igingsiittning skall nedanst&endefyra punkter iakttegas:
I. Bryt striimmen.
ll. Tag ur sikringarna.
III. Lis strcimbrytareni

skrifterna att helt tilliimpas vid Nobelkrut. All beriird personal tilldelas
diirvid ett exemolar av dessafdreskrifter. Vid Nobeikrut har anv[nts en
mindre varningsskylt, in den vid Boforsverken inf6rda (se foto). Denna
kommer att bibeh&llas. Speciella lis
med ldngre bygel och namnbrickahar
'dr
av
anskaffats (liset pl bilden
ildre tvp.
Vid pneumatiskaoch hydrauliska
anordningarinfciresden p& fotot visade varningsskylten.Denna skylt skall
ocksi anvdndasvid arbeten med riirledningar och inuti apparater,ddr risk
fcir skador av inga, varmvatten, syror
och andra korrosiva eller giftiga produkter fiireligger genom oavsiktligt
eller obehdrigt dppnande av ventiler.
Pi grund av ventilernas konstruktion
och mingfald dr det icke m<ijligt att
systematiskt ordna fasta lisanordningar. Ddr sdrskildarisker beddmes
fcireligga,bdr lisning medelst kedja
ske. I iivriga fall ffu upphdngning av
varningsskyltansestillfyllest. Hirvid
bdr dock beaktas, att skylten upphlnges si, att den icke kan falla ned
frin ventilen. L?impligtir att llsa fast
skylten vid ventilratten.
Ltn.

ARBETE PAGAR. ROR EJ VENTILEN,
Skyltens upprnaning mdste giaetois iakttagas, Boforsfoto.

grund av ofcirmodad eller oavsiktlig
igingsdttning av maskinella anordningar.
Vid NOBELKRUT
har sedan flera Lr tillbaka i huvudsak sammarutin tilldmpats, som den
vid Boforsverkeninfdrda. Skyldigheten att sdkra mot oavsiktlig igings2ittning vid smcirjningoch reparationetc.
ir frir iivrigt faststdlld i Arbetareskyddskungcirelsens
38 $ och f<iljaktligen icke nS.gonting,
som vare sig arbetsgivare eller arbetstagarebehdver
ifr&gasdttanddviindighetenav att iaktt^ga.
Fr&n och med irsskiftet kommer de
vid Boforsverkengiillande skyddsfdre-

ARBETEPAGAR. LedningenfAr El IN-

KOPPLAS. Sedanpropparna uttagits lLses
skfrpetoch d.ennaskTlt upphiings.Boforsfoto.

.i:i;i.#,,*.
,&e-.-

Klockornr titar .rtiillningen. i skldd.rpri.rtdt,lrngen.P"i llaggsttingen hitsa.r en rijd rinrPel lbr urje
inlriiffat ol1,cp:to11
under m'intdeh inedatt den ollch.rt'allit'tia ardelningerl,ir en tit tinpel. Boforsfoto.

Olycksfailsfiagganhartyvdrri ir fitt
hissasalltfrjr minga g&ngerblde vid
Nobelkrut och Kilstaverken."Olycksfallsklockorna",sorrrmarkerarde deltagande avdelningarnas stdllning i
skyddspristdvlingen,
har ocksi pekat i
fel riktning. Ndr fotografierna togs,
lrade Valsverket 12 olycksfall mot 4 i
fjol och Smedjan22 i &r mot 14 i fjol.

Fiirg- och formsignaler fiir varning i iiverensstemmelse
rned svensk standard
Vi iterger hlr - tyvdrr dock endast
t en fdrg - de g2illandesignalernafdr
skydds-och varningsmarkering.Skyltarnas innebrird kan dock lisas och
fcirstis lven av den fdrgblinde, di

varje slag av varning har sin speciella
utformning. Tryckluft och tryckvdtska
symboliserasgenom en iskvigg. Ovriga signalertorde ej behcivaftirklaras.

Svatta pi

\0

gul botten

Varning

fiir

svetsloppor

Ett nyligen in:uaffat olycksfall vid
gassvetsningaktualiserarskyddsitgiirdernavid detta svetsningsarbete.
En r<irmont<ir,som lig pi goivet
och svetsadeen ledning, fick svetsstdnk i <irati sambandmed en "ouff".
som uppkom i brlnnaren. Trumhinnan Derforeradesoch drat inflammeradeJ med besvdrliga varflytningar.
Skadanbetecknas
som sv&r.

Tryckluft och
tryckviitska

Upplysning

a

lll

Aktsamhet
vid
igings?ittning

Vita pi
grtin botten

Fiirsta hjiilp

Vilket sLyd.db6r nu iaAttagas?
Anvdnd glasull, glasdun,som sarrtidigt Zir ett utomordentligt "hiirselskydd" (Se B-pilenm 3/79)6. Dr Jo'
hanssonsartikel.) Fcirbandsrummen
tillhandahiller glasull. Andra ftirekommande typer av hcirselskyddlr
givetvis ocksi godtagbaraskydd mot
svetsloppori 6ronen.
Beaktaocksi, att sammarisk fcir att
f& svetsloppori cironeneller annorstddespi kroppen fdreligger fdr hj?ilpare
och civriga personer,som uppeh&ller
sig i ndrhetenav arbetsplats,
dir svetli
ning, antingengas-eller elsvets,pigii.

6-11|l
N
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Varning
Niidstopp
Reservutgflng
Skyddsutrustning

Fiirbud
Vita pi
riid botten

.4,
fAS#

H
n varning

E\lc 2

Brandmateriel
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mdrksammadepjisen "Anne Franks
dagbok". Resanfciretogsmed t6'g och
det hela kostadeblott en ringa slant.
Tyvd'rr kom inte sA minga, *rn -un
hade rdknat med. Men sedan kom
alitsS.rekordet, med 105 deltasare.I
Besiik vid Nohab 25 sept. 1956 en frammatningav 1/romillimeter vid slutet av oktober
anordnades."n ,.ru
varjevarv den grir.
till Gciteborgddr man pi Cirkus sig
Bearbetningssdttet
har visat sig vara "Bl&jackor",
den stora showoperetten
si utomordentligt, att en patentanscimed Nils Poppe som stjdrni. Aven
kan har gjorts pi svarvmetoden.
denna resa gick per tig till "Lilla
Den turbinanliiggning, till vilken
London".
servomotorkolven
dr avsedd,dr HiverNu fir dennaverksamhetvila till i
stadskraftverk i Norge.
brirjan av L957, men di hoppas vi
Turbinen dr av francistvpoch komkunna ordna ett flertal trevliga resor.
mer att vid 79 rnet.rs fa'llh<;jdoch
Naturligtvis ir det vir drcimatt alla
3OOr/m avge35.000hk.
B. |.
minadsanstllldavid fdretagetskall gi
nredi vir fcirening.Vi har i 3,rfyllt 4O
Sert,ontotorAolteil
J1dtt,.t.t enligt den n1,a
ir, men pi grund avdiverseanledningar
netoden, Vid. ntashinen stlt -raaruare Henr)'
kommer vi inte att fka virt iubileum
Ldnnberg. Nohabfoto
B. Johansson.
fcirrln till v&ren.Ett rid vill mrn dock
gd.rnage alla m8.nadsanstdllda
och det
ar: GFLmed i Nykvistenstjdnstemannaklubb! Den irsavgift, som bestdmdesvid startenfor 4O ir sedan,4 kronor per hr, at foftfarande ograverad
kvar och denna avgift tjdnar man in
rninga ginger om som medlem,under
Fr. u.: Sreriges ambassad6r i Ind.ien, lru
fcirutsdttningatt man deltageri n|gra
Alu Mydal, direAtdr Sten Billing, Expotrav
arfangemangen.
f 1reningen, direAtdr P. Odelberg, Nohab,
Vi i Nykvistenstjdnstemannaklubb
och l1rsiiljning:chef
P. E. Eller, Nohab.
Nohabfoto B. Johansson.
cinskaralla vira medlemmaren anqendm jul och ett Gott Nytt Ar och si
hoppasvi pi iterseendeunder 1957.
Rekordisbrytare

T7

t4 qr|

Vdrldens modernasteisbrytare den nya svenskastatsisbrytaren
Oden
- sicisattes
den 16 oktober vid Sandvikens Skeppsdockai Helsingfors. Isbrytaren byggs av $Tdrtsildkoncernen
pi best2illningav Kungl. Marinfdrvaltningen. Oden dr utrustad med alla
moderna finesser.Maskinerietir dieselelektrisktoch dieselmotorerna
kommer frin Nohab. Vi hoppas kunna Teaterresornahar blivit
Iterkomma i nigot kommandeB-pilsnummer med en utfcidigare beskriv- PoPulera
Nykvistens tjdnstemannaklubbg<ir
ning av Sverigesblivande stdrsta isen hel del trevliga arrangemangfiir
brytafe.
u. T.
sina medlemmar. Under 1956 har
nl,gra,nya.rekord i anslutningen kunNy svarvmetod
nat noteras,vilket varit enbart ghdNya konstruktioner medfcjr i m8.nga jande.V8.rresan,
som tidigareskildrats
fall dven nya arbetsmetoder.Detta har i denna tidnins lockadetill rekordanminga ghngervisat sig p3' Nohab och slutning. Sedankom vir traditionella
nu senastf<ir en tid sedan.ndr en nv- midsommarfestnere pi idylliskt bekonstrueradkolv till servomotorskulie l?ignaSjcilanda.Det var rekord i fri.ga
bearbetas.
om anmilningar fcire festen,men en
Bearbetningen
gick till p& si sdtt,att liten regnskurskrd.mdety'vdrrbort de
en mollapparat, som i vanliga fall an- flesta. Vddret var inte alls si bedr6vvdndesvid vevaxelsvarvning,
anbringadet var motiverat att stanna
des pi en supportsvarvspatronskiva. l]gf,;T
Rotationen av patronskivan nervdxlaUnder hcistenslopp har tvi teater,
des till att gcira-ettvarv v^r trettionde resor arrangerats. Den fiirsta till
timma, vilket dr detsamma som att Giiteborgs stadsteater,ddr man sig
mollapparatenmed skdrst5"len
erhS.ller en utmdrkt fcirestdllning
av den upp-
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Meddelande
kommitt6n

frin

fiirslags-

Fciljandef<irslaghar pi sammantrd.
den den 14 sept. och z5 okt. beld,nats
med tillsammanskr. 875:-. Herr
Halls fcirslag (se nedan) belcinades
lTled Kr. )uu: -.

)412 Arne Hall, Aad. 60: Arborchuvud med fem skdr fdr maskin
620.
393 RobertMartiensen,
Aad.79: Fnsning av 6-kant med hialp ^v
V-block.
3746 EaertHolmberg,Aud. eo C: Avdragarcfdr kullager.
131 Harald Lindquifi, Aad. 6I: T'dtning kring dieselregulator
L54.
1224 Anton Kucera, Aud. 79: Svanfixtur fcir motvikter till RKIV och
RKV.
Bolaget uttalar genom Fcirslagskommitt6n sitt tack och sin storauppskattning f6r dessafcirslag.
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NYKVI STEN S TJAN STEMANNAKLUBB
Nydqvist & HolmsTjLnstemannafdrVid sammantride den 4 maj I9l9
ening, eller som den heter sedan1954 anslogs 500 kronor till en begrav"Nykvistens Tj dnstemannaklubb",kan ningskassa.Stadgarnaftir denna godi ir se tillbaka pi en 4O-\,rigverksam- togs tret ddrp&. Noteras bcir, att fiirhet. Aven om frireningen fdrr hade eningenvalde sin f<irsteklubbmistare
mer att betyda fcir tjinstemdnnen och vid ett mciteden z mai L9zO.Under
delvis hade annan uppgift in idag har detta ir cirkulerade rykten om att boden dock fortfarande en stor mission laget skulle f3. ny regim. Tjdnstemanatt fylIa. Den har blivit den samman- naklubbens styrelse och suppleanter
hillande linken mellan fdretagetsmlskulle, enligt vad som bestdmdesvid
nadsanstdlldaoch gdr mycket fci,r de- sammantrddeden 7 juli samma ir,
ras trevnad. Tdnk bara pl alla resor, uppvakta ingenjd'r H. Nydqvist fdr att
som under irens lopp anordnats till
efterhdra om detta rykte talade sanmycket liga priser.
ning. Kld.dseln vid denna uppvaktVad iir nafudigare infcir ett jubining skulle vara hiigtidsdrdkt. Samma
leum dn att ge tillbaka i tiden och 6r besld,tman lven inrdtta en )-&rig
studeragamla protokoll?
sparkassa.Aret dZirpl valde fcireningen
Den 1 maj 1916 hdlls ett samman- iven en ideell kommitt6. Den fcirsta
trlde & Stadshotelleti Trollhittan med utflyktsresan f6r medlemmarna stir
omnimnd L925.Yid sammantrdde
den
tjlnstemin av olika grader frln Nohab. Till detta mijte hade ca 70 per- 11 maj 1927 beslcjtsenh?illigtatt till
soner infunnit sig. Redan tidigare fdreningens fdrsta hedersledamdter
hade, frin firmans divarande chef, kalla f. kontorschefenO. Janssonoch
ingenjdr A. Lindwall som erklnsla fcir
ingenjdr N. Nydqvist, inbjudan utgitt
till tjanstemannakirenom att bilda en mlngirigt arbetetill fdreningensgagn.
I $ 15 frin mdtesprotokoll av den
fdrening f<ir iimsesidigt stcid och tillvantagande av gemensamma intres- 6 mai l93I stir antecknat:
"Ordf. meddelade,att sistlidne 1
sen. Tyvdrr hade intresset tidigare
varit ringa, men vid m6tet den 1 maj maj hade 1) ir fijrflutit sedanNyd1916 beslcitsenhiilligt att en samman- qvist & Holms Tjinstemannafdrening
slutning fcir tjdnstemlnnen vid fijreta- hade sitt fiirsta sammantrddeoch att
styrelsenmed anledning hdtav anmoget skulle bildas. Fdreningen fick
namnet "Nydqvist & Holms Tjiinste- dat sekreterarenatt utarbeta en redomannafdrening".Den fdrsta styrelsen gdrelse fd,r fdreningens arbete under
fick friljande sammansdttning:ordf. de g&ngna15 iren. Direfter ftiredrogs
J. G. Feldt, kassdr Oscar Lambert dennaredogdrelsei vilken omnimndes
samt Oskar Jansson,Olovr von Sweig- de tidigare ansatsernatill fiireningsbeck och P. A. ITengstriim. Supplean- bildning Lr l9LO, startenav den nuvater blev H. Helmstein och K. Dahl- rande fcireningen den I m^j 1916,
gren. RevisorerG. Strandoch J. Elmer fcireningsarbetetunder kristiden kdnnetecknat av arbetet frir dyrtidstill?igmed A. Gunnarssonoch Egon S. A.
I(innander som suppleanter.Arsavgif- gen och de gemensammainkcipen av
brdnsleoch livsmedel.Dessutomomten bestdmdestill 4 kronor.
Vid sammantrlde den 9 maj samma nimndes bildandet av begravningsoch sparkassorna
och dessabida kasir konstifuerade sig styrelsen och i
protokoll ir upprdttat f<irslagtill stad- sors verksamhet samt slutligen de av
fcireningenunder senareir anordnade
gar. Man inriktade sig redan frin
utflykterna och samkvdmen."
starten pL att fcirscika ordna blttre
Denna puagraf ger faktiskt de fdrvillkor fdr tfinstemdnnen och centralt
inkcjp av mat samt brd.nsle.Pi den sta irens arbetei ett ncitskal.Vid samtiden- fanns inte SIF, som tog hand ma mcite avgick dveringenjd,r Bengt
om ldnefcirhandlingarna.Vid samman- Si6'lin som ordfrirande efter att ha
trdde den 7 jan:uari1p17 besliits,att suttit pi dennapost under 9 ir.
fdreningen skulle uppvakta Bolagets
Den 7 juni 1931.f<iretogsen virutstyrelse och viidja om en l<inecikning flykt, vilken tydligeninte saknadesina
frin och med t9t7 irs inging samt podnger. Detta irs resa stdlldes till
ett kristidstillZiggfdr 1916. Denna an- Halden och utflykten har speciellt
hillan gav resultat. I protokoll frln
skildratsi protokollsboken.Det var ett
mciteden 16 juni stir noterat att dyr- 40-tal rese-nirer,som l[mnade Trolltidstilliigg f& L9L6 avslogs,men f<jr hittan klockan4 p[ morgonen.Vidret
I9l7 beviljades en ldnecikning pi
r,ar fint och under ndstan hela tlgre8-IO /6, vilket skulle fi utbetalas san jazzadesoch steppadesflitigt-till
fiire midsommarhelgen.
Gunnar Erikssonsdragspelstoner.En

del av fcireningens medlemmar hade
varit redda fdr att fiilja med di de
trodde att det skulle vara sv&rt att f&
med sin skaffning genom tullen. Det
gick fint och bide mat och dryckjom
fick man in i Norge utan vidare.Klockan 7 var man i Halden och naturligtvis mycket kaffesugna, men tyvzirr
var konditorierna ej iippna pi sdndagsfcirmiddagen.Man bes&gfistningen
och i nd.rhetenav Karl Xll:s-monumentet togs kafferast. Man sj<ingunisont s5.vil svenskasom norska nationalsingerna under det en trupp norsk
milit?ir gjorde stram honncir. Fyra damer, vilka stir ej omndmnt, blev sugna
p& svenskmat och avrestepi middagen
till Dals-Ed, medan <ivrigai s?illskapet
fciretog en bltutflykt. Vid avresan
sj6,ngs Norges nationalsing och det
utbringadesett leve fdr Halden. I den
abonnerade vagnens "ungdomsavdelning" jazzadeskraftigt under hemresan och en lagerbox gick varm, varfcir
man fick byta vagn i Oxnered. Om
detta berodde pi Tjiinstemannaf<ireningens ungdomliga jazzentusiaster
blev dock tydligen aldrig utrett. Man
hade allts& haft en trevlig dag och en
minnesrik resa.
Den 24 augusti1931 besldtman att
frivillig kollektiv olycksfallsfdrsikring
skulle tagasi fiirsdkringsanstaltenSamarbete.Tack varedettafick fdreningen
sin fcirste donator. Di ingenjiir Erik
Lindstedt tecknade denna kollektiva
olycksfallsf6rsikring, fick han i provision )0 kronor, som han donerade
till fcireningen.
Vid sammantrideden 9 maj 1.933
fick styrelseni uppdrag att undersiika
mdjligheterna frir anslutning till och
ett livligare samarbetemed SIF bland
fcireningensmedlemmar.Tv6.6.rsenare
kommer en annan viktig notering i
protokollen.Den 8 januari 1935 hijlls
ett mdie, varvid besldts att ett tack
skulle framfdras till Bolagsledningen
med anledning av att tjlnsteminnen
vid fciretaget fett sin pensionsfr8.ga
ordnad genom att fcirsikring tecknats
i SPP. Sammair den 23 maj upplcistes fcireningensbegravningskassaoch
civerglngtill livbolag skedde.
Under 1942 utsdndesav styrelsen
till bolagets tjdnstemdn ett upprop
frin Trollhittans kommitt6 fdr kriesbarn med frirslag om att tecknaI-/c
av ldnen under 6 mi.nader.80 personer tecknadepi denna lista och totalsumman blev-omkring 2.500 kronor.
Den 24 november samma8r hcills ett
propagandam<itefcir att fcirsdka d,ka
medlemsentalet.
Mdtet var ganskalivligt besdkt och gav till resultat att en
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hel del nya medlemmar kom med i
frireningen.
I protokoll av den 5 juli L)45 stl,r
omnimnt att en resa till AlingsAstyvarr ej fick den anslutningman hoppats pi. Orsaken hd.rtill var nog i
fdrsta hand den ptgiende verkstadskonflikten, vilket medfrjrde att minga
tjdnstemdn v^r engageradei skogarna
fcir vedhuggning.
Det, som fcireningenarbetadefrir
under sina fdrsta ir, fcjrsvannst sminingom, tack vare tillkomsten av SIF
och andra fcirminer. Man behcivde
inte ldngre strida frir cikad ld'n, fcir
llngre semestereller nigot annat.F6reningen kan ddrfrir nu helt enkelt
sdgas vara en "fiirlustelsefd'rening"
fdr medlemmarnastrevnad och trivsel.
Fcir en del ir sedan diskuterade
styrelsen om inte fcireningen skulle
nedliggas, men som tur var fick den
besti. I dag 6knar man omkring 360
medlemmar,men dennasiffra dr stadd
i oavbruten stegring. Mycket trevligt
har Nykvistens Tjdnstemannaklubb
ordnat fdr sina medlemmar och slkert
kommer minga lyckade arrz'ngemang
att locka medlemmarna i fortsdttningen. Fdreningen behcivs och de,
som arbetari desssfyrelsedr vlrda en
eloge fdr sina aldrig sinande id6er
och minga goda uppslag. Medlemmarna kan kinna sig glada d,ver att fi
vara med i ftireningen och dr nog de
fcirsta att dnska den ett varmt Lycka
till, i fortsdttningen.
Fors
*
Danska redaktionslcolleger

pi Nohab-besiik
Redahti onsAornrni ttin f 6r H SM- blad.et, H elsingdr Shibstarft og Ma:kinbyggeris' per.ronaltidning besbhte Nohab den 21 sept.
1956. Personer lr. u. E. Chri.rtianssen, E.
Larsen, P. Bi6rA och liirdledaren direktion.rsehreterare H. Kjolhede. Nohabfoto
B. Johansson.
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Ldrdagen den 24 november hcill
Nohabs IF sin irsfest pi Gullriset och
Aret dr snart slut och vi kan dlrfcir anslutningenvar som vanligt god. Tygcira en liten resum6 dver vad som virr kan vi inte ldmna nigon mer
hint inom korpsporten pi. fdretaget. detaljeradskildring av festenfcirrdn i
Framgingar har inte saknatsoch allt ndstanummer.
tyder pi att sportenpi Nohab nu dr p&
Slutligen ber Nohabs IF att genom
v?ig upp ur den vigdal, der den besignaturen {L tacka alla som verksamt
funnit sig under en del ir. Kanske vi
bidragit till det goda idrotts&ret.Alla
iter si smAninsomkan bli den domianstdllda
cinskasen God Jul och Ett
":.
nerandekorpfcireningen
inom Troll- Gott
Nytt Ar. Vi hoppaskunna ta nya
hittan. Sektionernaligger inte p2,latoch friska tag under det kommande
sidanoch det arbetasf<ir fullt civerallt.
5.ret.Vdl miitt pi de olika td.vlingsomEn stor framging, som vdckte fidena 7957.
uppseendeinom hela vistra Sverige,
Fort
var att Nohabs goda varpakastare,Lars
I7iklund, blev distriktsmlstare.Fcir Petsonalnytt
dem, som kd.nnerLars och vet vad han
RagnarCarltson( 1801) , har fr. o.m.
g&r for, blev det kanskeinte som nigon direkt <iverraskning.
Det dr givet den 1 okt. 1956 befordrastill instrukatt det skulle klaffa fcim eller senare. tcir vid gradbdnkarnaunder fdrman
Ake Gustafsson.
Segern var vdlfcirtjdnt. Eftersom vi
dndi sysslarmed varpan,kan vi medMontrir TorstenRagnarAgren (12)
dela att varpasektionen
hadeprisutdel- har frin
den 15 oktober 1956 utsetts
ning torsdagen den 15 oktober. Pi
till vikarierande arbetsledarefrir fcirgrund av tekniskaskdl kan vi inte nu
man Erik Johanssonunder den tid
ndmna hur trevligt det var. Vi kanske
denneledertornmontagetvid Kockums
iterkommer i ndstanummer.
Mek. Verkstad.
Tennissenhar framforallt varit paradgrenenoch minga gl?idjande
framghngar har nitts. Fotbollen har gAtt Luciafest
s[mre In fcirra iret. Bridgen har som
Fredagen den 14 decemberhdlls
vanligt mlLnga,utcivare. Skyttarna har
den traditionella luciafesten f<ir frirehaft ett medelgottir.
tagets minadsanstdllda. Festen var
Orienterarnahar noterat fina fram- fcirlagdtill Gullriset och anslutningen
ghngar.I korpmisterskapen,
somarran- var stor.Ett trevligt programhadeutgeradesav Flygmotorfick vi en mdsta- formats och i ndsta nummer skall vi
re i klassen fcir ildre oldboys, ddr iterkomma med nigra bilder frin fesGunnar Johanssonvann klart. Vira
ten och d.venpresenteraLucian.
skogsluffare hcill sig dven i civriga
F ors
klasserganskavdl framme.
*
Vira friidrottare har nitt en del
uppmdrksammade
resultat.Handbollen
har bd,rjat och ddr har Nohab tvl lag Lucia pi Nobelkrut?
med i korpserien.
Nohab I har vunnii
"lag beAlagarfrdken, men skyd,dsalla sinamatcherhittills och i "derbyt"
slog de tillbaka Nohab II, fcir vilka f6retkrifterna rndste fdliat pi denna
sistndmndadetta dnnu d.r enda fcir- ailelilng. Varken dppen eld eller n7lusten.
lonkllicler f 3r inf dras/"
Vintern kommer med storastes och
snart bcirjar vira hockey-pockey-"grabbar att rdra pi sig. Naturligftis tror vi
pi fina frumglngar.I Trollhiittan hoppas man aft fe iglLngkorpbordtennissen igen och naturligtvis blir iven
Nohab representefat.Detta ir i skrivande stund inte riktigt klart men i
ndstanummer skall vi iterkomma.
Som syneshar 1956 varit ett gott
idrottsir pi Nohab och m&ngapriser
har plockatshem till samlingarna.Nu
hoppas vi, att det snart skall kunna
ordnasmed en monter nigonstanspi
Gullriset, si att alla kan fi beskida
den digra prisskdrden.
Ett gott 6r for Nohabs IF

7.V.L./ ojunkr.fyra pE #olmqviel!
ottlarq

kan
a

na2

Hjul- ocbJulgla'dje
pri I{obab
Melodi:"Nu dr detJul igen" . .
I Nohabs "f dyarhytt" det gd.rruot Iul pd nytt

Det lider emot Iul och det iir ganskakul,

niir Direkti)ren spakenfattar.
Han kor mot PanchetHill, och Holmquist
bjuder till.

att uti gryan ui fd"duppa",
men ai fd dter brdtt dd nydret har gd,tt,
tl runt Kap Horn fdr skutanguppa,

Diir bak std tomtarna ocb skrattat',
En aatomatkanoni aarjehjul har ton,
Nu iir det lul igen, nu ir det bjul igen

som i en"hjulsfr.ng"bruAarstirnma.

ocb N ohabstomtar ha f dtt brd.'ska.

En annan symfoni, med.h,ird.aknallar i,

"Hiiu pd en skopa kol, s,i ui kan n,i u,irt mil:

kan fienderna.rframfart himma.

Ett lophjul ska gd.f 6re Pdsha!"
En tecknarfantasi det finns sd.mycketi,
En "iiaerladdad" lul, en fiskargubbeful
kan fira uti sin hajuta.

.romB-pils-liisarnakan fatta.

Frdn Nohab motorn iir och mellan alla skiir

H osN ermanshli nog orden " satta"!

gdr bdten trygg nlir aindar tjuta.

"Poeten" 1nskarEr allt gott som lulen ger!

o.s,
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Schacknytt frin TV

Metalljubileum

Den irliga schackmatchenmellan
Tidaholmsverkenoch " ov-iga staden"
har under sedvanliga solenna former
gFLtt
av stapeln.
Matchen kom att omfatta L8 bord
och "Ovriga staden"var iterigen ofina
nog att ta hem segern.Hirt var det
emellertid och segersiffrorna blev de
minsta mdjliga nimligen 9r/2-8y2.
Vir listiga maniiver, att smygvdrva 3
stormlstare. som lett frirklZidda i
Tidaholmsverkens fdrger ersatte de
ordinarie, lyckadessiledes inte. Fi se
vad vi hittar pi till n?istair.
Snilla personalkontoret, finns det
inte plats pi Bonoplasten fcir nigra
skickliga schackspelare?
Resultat vid de olika borden, blev,
med TV:s spelarefdrst nimnda:

i Tidaholm

Avd. 163 av Sv. Metallindustriarbetarfcirbundeti Tidaholm hdgtidlighdll sin 4O-furgatillvaro kirdagen den
3 november.
Jubileet, som hiills i Bibliotekshuset
under stor tillslutning, blev som det
h6ves en glad och trivsam tillstiillning
under virdiga former. Ur programmet
kan ndmnasden intressantaiterblicken
<iver de ghngna &ren som Gunnar
Claetson gav i sin historik. Om man
inte visstedet fd'rut, si fick man klart
fcir sig, att fcirhillandet mellan arbetsgivare och arbetare var ett annat pl
den tid dt det begavsig Zini vlta d,agar. Att tiilhcjra en fackfdrening kunde
'
p& den tiden ha sina risker fcir anstdllningens varaktighet.
Bland hedersglsternamdrktesAl got
Outbiick frin Falkdping, initiativtagare till det historiskamdtet den 14
maj 1,91,6,di den nuvarande avdelningen bildades.Sv. Metall representerades av ombudsman Bertil Sundberg, som i sitt htigtidstal harangerade
4O-iringen och ijnskade lycka i fortsd.ttningen. Gdsta NiJnon och Suen
Anderston frin resp.Bofors och Trollhettan talade sig riktigt varma och
tackade,pi sina avd. vdgnar, fdr ett
gott samarbeteunder de gtngna iren.
Bland de uppvaktandemdrktes ocksi arbetsledarnas
fdrening vid Tidaholmsverken.
Till tve fdrgrundsfigurer inom avd.

Ombudsntan BertiJ Sund.berg utdelar Me'fdrtjdnsttecken
till Nils Holnrer ocb
Gunnar Claessox. Foto Stig Jacobsson.

tallt

-

Gunnar Claeston och Nils Hollner - utdeladesfdrbundets f6rtj?insttecken frir Z5-F,rigtaktivt medlemskap.
Ait d.ven den ldttare delen av
programmet skulle "gi hem" hade
festkommitt6n vdl sdrit fcjr. Fd,rutom
mat och dryck bjtids p& fin underhillning av de forna tidaholmsgrabbarna
Brcjderna Sund, som tillika satte god
fatt pL allsingen. Den kd.nderadiosingaren Lars Billengren fdrhiijde
ytterligare stdmningen med sin stdmmas vdlljud.
Vad mera var, jo det var dans till
tonerna av "Blue Notes", som med sin
sprittande spelglZidje satte frds pi.
gammal och ung i rytmer frhn gammalvals till Rock'n Roll.
C. .r.

Frdn

honndrsbordet. Liingst t. h. Giista
Nilsson, Bof orc, och bredaid bonom audelningens idtiatiutagare Algot Oasbdck, danzerna och berlarna t. a. har fotografen
tluiirr inte namngiait, Foto Stig Jacobsson.

H a r r yP e r s s o. n
. 0

Allan Larsson . . 7/z
B e n g t A n d e r s s o n1

Gunnar Rehn ...

ErnstJohansson1
.

HansRehn.....

Eric\i/ester....

/2
0

Karlstrrim I
Harald Berger .. 0
G6ran Lust . ... 1

0
H. Johansson . . fi
Erland Engstrbm 1
A. Germundson. 0

G d t e A n t o n s s o n .0

A.Hdgman....

1

BateJohansson..1

G. H6gman ....

0

Konr.

Kutt Kjellander . 0
Tage Lindberg .. 1
GunnarAnderssonT/2 Ragnar Persson. . l/2
DickAbrahamsson 0
Stiren Andersson 1
Lennart Karlsson 0
OlleSandstr6m.. 0
G 6 t e S u n d l e r. . . 0

G . J o h a n s s o n. . . 1
Lars Persson.... 1
AkePersson.... 1

ArneBorg ..... 1
G. "Mandus" Andersson...... 0
G. Lindstrdm .. . 1

E r i c F r a n s s o n . . .0
S t i g A p p e l q v i s t . .1
Lennart Spetz .. 0

8Y2

*

9y2

c. .r.

SAXAT
Auktoritet
En titel ger aldrig auktoritet att
handla. Auktoriteten 6r nngot som man
f|.r ffi;n sina underordrr"J". B.fogenhet att befalla kommer inte fr8.n generalen utan frin mannen i ledet.
Auktoriteten ir inte rltten att ge
order utan auktoritei dr fcirmiean ;'tt
fi nEgot utfcirt med hjiilp av m2inniskor. Auktoritet dr silunda nisot
som man mAstef<irtjlna och iterupfni
varje dag under samvaronmed mdnnrsKor' (lV-Bladet
lVahlbeckrfabr.)

FrSn Pensioniirernas bord. Fr. u. fru Anna
lohansson, herrar Albert !ohansson, EnoA
lobansson, Edrin Gustaosson ocb FredriA
Saensson,Foto Stig Jacobsson.
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C a r lS j d g r e n . . . 1
.

Saluvdrdering
Det skulle yara efi mycket inkomstbringande verksamhetatt kiipa m[nniskor efter deras verkliqa virde och
sZiljadem till det pris de tsdtter sig
sJalva.
(Satiricus)

AnsteUd
Mars.
ar
5. Helsing, Sigrid.Maria, Stiderska, EFV
1951
8. Thorsberg,Ermt Teodor,Synare,MSK 80
1936
L0. lobanston,Klas Algot, Botrate, MG 24
1911
L3. Bergman,Auguttinus, Transportarb.,MG 27 1.920
14. Andersson, Karl Einar, Kontorist, EPI
1937
15. Sdderberg,lohan Melker, Supportsvaw.,VA4o1.924
L6. Karlson, GuttauHerbert,Gjut.-handl.,MG 2L L937
24. Solberg, Karl Hialmar, Hd,rdn.-hjalp.,MH 22 1946

GRATULERA
oeh 6o-dtin4az
I kvartalet

rgST

BOFORSVERKEN
Januari.
l.
4.
6.
7.
Io.
LL.
27.
31.

50-iringar

Anstdlld
ar

Larsson, Karl EriA, Planerare,PV
1937
Lid,engren, Carl Bertil, Kontorist, P 10
1937
Ernanueltton, lohn Euert, Plhtslaeare,VP
l92O
Bratk, Knut Algot, Borrare,VK i0
1924
Almgren, Adolf Bertil Torgny, Fcirman,YA 20 L925
Biratb, OsAarGerhard,Yerktygsfilare,VV 20 1952
Ehlund, Karl Gdte, Urapterare,VA 50
1932
Ljungdahl, Aruid Tage,Yerkmdstare,
MG 27 I92O

Februari.
lohanston, luar Emanuef Svetsare,MG 24
Andersson,Abel Napoleon, Slipate,MS SO
Niltson, Daaid. Vilhelm, MFLIaie,B
Karlsson, Karl Axel, Arborrare, VF 20
Andersen, Karl Magnus Sofnt, UVftIpgT,
Strdmberg, Bror Elit, Filare, VK 25
Lindkuist, Gunnar Vilbelm, F6,rridsman.P 10
Saenston,Osten Siguard, Frirman, YKrz
Andersson, Guttau Artur, Tntckrep:r, VR 91

1929
1939
1938
L93t
1956
1939
1946
1920
L940

Mars.
2.
2.
6.
6.
12.
L5.
t5.
17.
23.

Aruidsson, Karl Araid, Fdrman, YK26
Hase, lYalter, Telferkdrare, MP
Falcone,Francesco,Kontrollingenjdr, KA 75
Fi&, Viui Ingeborr, Tempoavsynare,VA 80
Karlsson, Nils Algot, Grivmaskinfiirare,B
Arontson, Karl Sigard, Svarvare,YA20
Fallgren, Erik Bertil, Fdrman, MVK 30
Landin, Karl Eric Oloa, Arkivtjinstem., EDH
Iernberg, Karl Gustao, Synare,MSK 80

Januari.
I.
7.
9.
11.
14.
20.
25.

1oto
1c)sl

L955
1.944
1940
1928
1936
rg25
L935

r925
1c)?s

1,91,r
L9'L
L9l2
1949
L91,'

Februari.
3. Lagerstam,Knut Sigfrid, Kontrollant, KA 83
4. Obl6n, Karl Eduin, Pumpskiitare och Oljeserviceman,MH 22
7. Karlron, OsAar Ferd.inand,Fllare, VK 25
13. Dahlin, Axel Bernbard,ReVolv.-svarv.,VA40
16. Berglund, Emil Emanuel, Verktygshyvl., W
17. Spennare,Erik Emil, Plitslagare, VP 20
2L. BacAman,Karl Bernhard, Yerkmdst., VK 25
24. Sandaall, OsAar Albin, Verktygsslip., VF 20

50-iringar
Januari.
1. Ottosson,Otkar Holger, Grovarb.,NB 5
5. Lind, Nib Gufiaa Helmer, App.-skdt, NVF
lO. Lundberg,Algot Ferdinand,Rep:tcir,NVN 90
lL. Eriksson,Osten,Nitrerare, NVN
'23.
Nilston, Greta, Krutskdrerska,NVK 20
31. Kempcke,Rudolf Ham lYilbelzz,App.-skcit.,
NVT 22
Februari.
1. Andersson,Oskar Ferdinand, Fcirman,NB 90
7. Forsberg,Rickard Georg, Reparatcir,NVK 90
15. Enock,Harald Emanuel,Traktorfcirare,NB 70
16. lobanron, Guilaa H jalmar,Krutskdr.,NVK21
19. Karltton, Helge Herbert, Krutknld., NVK 21
25. Pettersson, Gu$au N atanael,F'drcl.dsarb.,
NP 13
Mars.
L. Henriksson,Karl Henrik, F<irman,NB92
4. lobansson,Elin Maria, Aptererska, NVA4
6. Andersson,Harald Fredrik,Amm.-arb.,NVA 4
7. Sl\strand, Tare Fritiof, Grovarb., NB 5
lO. Boox, Helmer ldolf , Finmekaniker, NLD 4
'1,I.
Diwe, Louise Alexandrine Anna, Aptererska,
NVA 6
L). Kilhne, loacbimKarl Hermann,Dr. phil.,NZP

1949
1949
1935
1924
L95l
r95r
1939
L932
1923
1926
1926
1924
1933
1929
1938
L933
1933
1949
1947

60-Sringar
Januafi.
16. Pettersson,Knut Oscarlulius, Elektr., NX 90
1939
Februari.
\
IO. lansson, lohn Emanuef Ingenjtir, NB 1
LrzS --,-/

NOHAB

60-iringar

Zetterquiil, Fridolf Vallentin, Svarvare,VF
lVablsteen, Axel Olof, Direkt6,r, DW
Lundstrdm, Erland, Handformare, MG 21
Olston, Klas Ragnar, Kallsigare, VK 21
Pettertson, Karl Verner, Gcitvdgare,ME 20
lohansson,Karl loban Eduin, Sm6rjare,MVK
Karlsson, Knut Paulus, Kontrollant, MV 20

NOBELKRUT

1936
1910
1939
t92r
1cJ)'7

L91.6
192'
1918

5O-iringar
Januari.
Lennmyr,
EriA,
Plittslagare,Avd. 80
5.
24. Enguall, Bror Gunnar, Rdrarbetare,Avd.79
28. Strdm, Karl, Avsynare, Avd.64

L93,
1952
1937

Februari.
2. Olsson-Schwan,
Anders,Pliltslagare,Avd. so 1951L2. Anderson, Araid. Mauritz, Uppackare,Avd. F. 1941
26. Karlsson, Mauritz, Ritare, Avd. 163
1923
Mars.
6. BicAlund, f oban, Kontotist, Avd. 249
17. Aronsson,GunnarValdemar,Stddare,Avd. 80
2O. Carlsson,Arne Georg, Supportsvarv.,
22. Karltson, Gi)tta, Pl&tslagare,Avd. 8o
27. Larsson,Inguar Bertil Daniel, Snick., Avd.75

Januari.

1938
1956
1935
1927
l94l

60-iringar

21. lonsson, Nils-Gustaf, Gassvetsare,
Avd. so

I9l9
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oUeteraner
slrnslutat
stntjansf,s

lobn Age
Bo'fors

Adolf Hammar
N ohab

/ oselina B jt)rn
Bofors

Fred. Borgstdnz

I Ufe

Fritiol

LdrttJon

Bot'ors

Bofors

Karlsson

Bofors

GustaaEriAsson
Bofors

Fritz Nilsson
Bofors

Age, lohn Patilk, fddd den 2l maj 1890, pensionerad
den 1 juli 1956. Anstiilldesvid Bofors i maj 1904 som
smideshantlangare
i Smedjan,arbetadedlir till maj 1933
di han dverflyttadetill Byggnadsavd.som grovarbetare.

Denna sysslainnehadehan till juni 1956, dL han erhdll
pension.Erhtill vid jubileet medalj och gratifikation fdr
42 tjdnsteLr och L954 stora medaljen fd,r 50 tjlnstelq.
Rlknade 52 tjdnstelr ndr han avgick.
..
.,

Februari.
7. Olsson,Axel Alfow, Verktygsutldmn.,Avd. 79 1927
lL. Hylander, Oskar Verner, Uppackare,Avd. F 1919
I9IL
Erik, Detaljbevakare,Avd. 60
17. Suensson,
19. Henriktson, Karl Guttau,Trav.-skcit.,Avd.6L I93)
21. lohanron, Grutao Rudolf, Pl&tslag.,Avd. 80 1927

UVA

Mars.
1956
13. Ldfutrand, lotef Natanael,Stldare,Avd. 40
Avd.60 1929
21. Axelston, OsharAlgot, Supportsvarv.,
Avd.80 1928
25. Gustafsson,Axel luliu, Pl&tslagare,

S0-iring
Januari.
21. Freii, Iaan, MLlarc

1946

Februari.

60-iring
19. Iarl, Ernst, F6rldsarbetare

1933

\vEDAVERKEN
5O-iringar
Januari.
13. Fritz, Anna, Std.derska
23. T jernberg,Artur, Stingpressarbetare
24. Bjdrk, Karl, Grovarbetue

19r6
1955
1943

60-iringar
Januari.
tilehnert,
18.
Robert,Bokfcirare

1940

60-iringar
Februari.
22. lobanston, Gunnar Simon N., Fcirridsarbetarc1941

Februari.
4. EriAsson,Bror, Avsynare

1950

Mars.
2. Ldugren,Ernst Axel Georg, Verktygsarbetare1937

Mars.
21. Hellgren, Kn/tl, Handformare

1940

TIDAHOLMSVERKEN
50-iringar
Mars.
2. Anderston, Ingrid Etter Maria, Tempoavsyn. l94O
J. Bergstrdm,Guttau Thure, Arb.-studieingenj& I9i5
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Bjdrn, loselina Serafia, f6dd den 7 sept. 1889, pensionerad den I okt. L9j6. Fru Bjdrn har hela sin anstdllningstid vid Bofors, frln jan. t929 ti]-l sept. i ir, tjdnstgjort som stdderskapi kontoret. Erholl L954 medalj och
gratifikation fd,r 25 tjdnsteir.
Boblin, GustauValfrid, f<idd den 30 juli 1893,pensionerad den 1 april 19j6. Anstlilldesi juli 1909 vid Valsverket i Bofors, ddr han arbetadetill nov. 1953, dF,han
civerflyttadetill Kanonverkstadensom stddare.Rdknade
47 tjanstel.r n6r han pensioneradespi grund av sjukdom. Erhdll vid jubileet t946 medalj och gratifikation fd,r
t/

Uansteaf.

Borgttri)m, Simen Fredilk Emanuel, fiidd den 14 okt.
188p, pensioneradden 1 nov. 1956. Anst2illdesi juni
1935 vid Bofors som filare och montcir p5'Kanonverkstaden. Denna sysslahade han ca zt 3,t iller till uppnidd
pensionsilder.
Eridtson, Guttau, fddd den 27 okt.1889, pensionerad
t dec. 7956. Anstdlldesvid Bofors f<irstagingen i juni
19L4 som granatsvawarei Projektilverkstaden. Slutade
hir i aug. l9I7 och iterkom i jan. I)25 som revolversvarvarei sammaavdelning.Denna sysslainnehadehan
till nov. 1956 de han avgickmed pension eftet 35 tjdnsteir. Erhrill vid jubileet medalj och gratifikation f6r 25
ijdnsteir.

Hammar, Hans Adolf , fddd den 22 okt. 1886, pensionerad den 1 okt. 1956. Anstilldes L926 vid Nydqvist &
Holm pi avd. 69 som hdrdare och b'abbitsgjutareoch har
de senaste2 8.renvait fcirridsarbetarepl Modellfiirridet.
Medalj och gratifikation fcir 26 tj'ansteirvid Nohabs 100irsjubileum 1947. F.1;knade
ca 35 tjlnsteir nd.rhan u"_{k.
Karlsson, Bror Fritio't', f6dd den 9 juli t895, pensionerad den L juni 1956. Anstilldes vid Bofors i febt. 1929
som vdrmare i Stilverket, dverflyttade i juli 1930 till
Plitverkstaden,fcirstsomkrankopplareoch ffin1-947 som
pressare.De sista tv8. iren har han varit fcirridsarbetare,
fcirst i Fdltverkstadenoch sedani Kilstasmedian.Slutade
efter 27 tjinsteir med f<irtidspension
p5.grund av sjukdom. Erh<jll 1954 medalj och gratifikation fdr 25 tjtinstefu.
Catltton, Ture, fodd den 5 juni 1890,pensioneradden
I juli 1956. Arbetade fdrsta gingen vid Bofors sept.
192O-decembet I92l som filare i Kanonverkstaden.
Aterkom i dec. 1939 som granatsvarvarep3.Projektilverkstaden, dlr han de tvi sista iren varit diversearbetare.
Slutadei fdrtid pi grund av sjukdom.
Nilsson, Fritz Georg Eugen, frjdd den 2j okt. 1989,
pensioneradden 1 nov. 1956. Anstiilldes vid Bofors i
juni L)28 som triarbetare pi Byggnadsavdelningen,som
han hela sin anstillningstid,ca 28 ir, tillhdrt med undantag av en kortare tid, 1931-1 932, dA han var permitterad. Erhdll medalj och gratifikation f<ir 25 tjansteilr1,953.

Tnmumorinm

BREVLADA

Till G. O. af Ton.

Till Eder skulle redaktionen vilja sa.ga"Go afton
vackramask", var god att visa vem Ni dr.
Frigesvaret,ndrmast foranlett av sign. "Brutus"
insdndare i fona numret, intresseraross mycket,
men vi miste ha en namnsedel.Anonyma frhgor,
svar eller insdndaremiste vi ld.ggait sidan, hur
intressantabidragenzinkan varaI
/.

FrdnREDAKTTOYTX
Axel Karlsson
N obelkrut

Sture ObJsson
N obelArut

Karlsson,Axel Leai, fcidd den 15 febr. 1906, avliden
den 11 nov. 1956. Anstdlldesvid Nobelkrut den 7 maj
1937 i tvltt- och malningshusetNc-avd., under de sista
iren har han tj[nstgjort som skiftfdrman, vilken syssla
han innehadevid sin bortging.
Obltton, Nils Sture, f6dd den 3 april 1924, avljden
den 24 okt. 1956. Anstdlldesi mars 1938 vid Nobelkrut
som postbudoch blev 1939 kontorist pi Avldningskontoret. Denna sysslainnehadehan till sin alltfrir tidigt intriffade bortging.

Ndsta nummer av B-pilen, 1 av den I2:e 3.rgAngen 1957, beraknasutkomma omkring den 1
mars 1957, och skall som vanligt innehilla en
kronika over alla viktigare hnndelier inom koncernen 1956.
Vi dr tacksammaom vi kunde fi notiser och
bilder till kronikan snaras,m6jligt, liksom ocksi.
ovrigt materiel, fr&gor, insdndare, aktuell debatt
o. s. v. Senastedatum for inldmnande av materiel
d.r1 f.ebr.1957.
Tidningens utgivningsdagar I9r7 kommer att
bli omkring 1 mars, I maj, 1 juli, 1 sept., 1 nov.
och 15 dec.

30

iI
I

I
I

LYNNESFORSKNING FOR ATT HOJA
TRAF IK SATn RHETE N
I llnder, diir trafiktiitheten dr mycket stor eller stadd i snabbtillvdxt, arbetar man milmedvetet pL attklatlagga
alla. s|dtna faktorer, som dr d,gnadeatt
htija trafiksiikerheten. Exempelvis i
U. S. A. har vetenskapsmdn,
som specialiserat sig pi tta{ikf.rlgor, sd.rskilt
de s. k. trafikpsykologerna redan i
flera" Lr gjort undersd,kningarbetrZiffande bilisternas lynnen och sinnesstdmningar samt sdkt klarld,gga de
grunder enligt vilka man kunde definiera en persons liimplighet att framfcira motorfordon*).
Man har konstaterat att frirarens
lynne och sinnestillst&nd,humciret,
uppvisar ett petagligt orsakssammanhang med intrdffade motortrafikolyckor.Di man analyserarde orsaker,
som vid polisfcirhciren framgitt som
den huvudsakligaanledningentill trafikolyckorna, kommer man ogensdgligen till den slutsatsen,att de i de flesta
fall stir att sdka i fdrarenslynne.
Numera iir det t2imligensillsynt, att
en trafikolycka skulle orsakasav ett fel
i den tekniska utrustningen.Visserligen kan det nigon ging hinda att en
ring exploderar, att styrinrdttningen
fir fel eller att en axel brister, men
dessafaktorer dr av mindre betydelse.
Dd.remotbtjr de viktigaste olycksorsakerna sdkas i farlig omk6'rning, kd,rning fcir nd.ra vdgens mittlinje, hiig
fart, kdrning fcjr tiitt bakom framfdrfarande ikdon, isidosdttande av fcirkdrsrdtt, brott mot trafikregler och
-mdrken, onykterhet och virdskis krirning i allmlnhet. Dessaorsakerdr alla
sidana, att knappast ntgon kan pistl,
att de inte skulle leda sitt ursprung ur
fdrarens karakt[r.
Trafikpsykologen Alfred. Moseley
har uppgjort ett testningsschema,
med
vars tillhjiilp bilf6rarna kan uppdelas
i tre grupper, aggressiva,frirstindiga
och tveksamma.Aven om testschemat
inte i alla avseendenpassar fdr vira
fijrhillanden iterger vi det hdr i den
form det fitt i tidskriften Motorfdrafen ( ry)o, nr I ).
Vi uppmanar ldsaren att ta papper
och pennaoch fcirdjupasig i testseriens
f rlLgor.Anteckna p& papperettestfrigans nrunmer samt bokstaven fcir det
svar Ni efter ?irligt begrundandekornmit till.
*) Denna artikel, som bijr ha stort intresse even f6r oss, iterge vi efter den
finska tidskriften "Fdrebygg Olycksfall",
1956nr 2.
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Niir Ni besvarat alla frigor precis
sisom Ni skulle ha rcagent, kan Ni
med hjiilp av podngtabellenpi sidan
34 rdkna ut Er "typ" som bilfcirare.
1) Ni k6r pi en v?ig med just den
hastighet man fir ha. Bilisten
bakom tutar i ett kiir fcir att komma fcirbi.Ni:
a) saktar ned och liter honom
Passera,
b) fortsdtter med sammafart och
i sammafil,
c) kiir fortare si att han inte kan
krira om.
2) Nattetid v'd.graren bilist att bliinda av. Ni:
a) sdtter pi fullt ljus fdr att
blZindahonom tillbaka,
b) fortsiitter kd'rningen i samma
fil och med sammaljus Ni haa
c) fortsitter med avbldndat ljus
och kcir till den fil, som ligger
lingst bort frin hans.

3 ) En bilist fcirsdkerkdra om just
framfd'rEr bil. Ni:
a) saktar ned och ger honom
plats pl vdgen,
b) fortsdtter med sammafart och
i sammafil,
c) f6,rscikerkdra fortare fcir att
avskdrahans vIg.
4) Vid en trafiksignal finns det gott
om bilar framf<ir Er. Det blir
grcint ljus, men trafiken riir sig
inte. Ni:
a) signalerar med hornet flera
ginger och fdrsciker vdlja annan fil fcir att k<iraom,
b) stannari sammafil och vintar
att trafiken skall r6ra sig,
c) signalerar till friraren bakom
Er att vd.gen tillf?illigt ?ir
stiingd.
P& en stor v?igk6r en bilist ikapp
Er och hiller sig sen alldeles
bakorn.Ni:
a) saktar ned nigot, kd,r it sidan

och liter honom gi fcirbi,
b ) fortsdtter kd,rningen utan att
gdra n5.got,
c) bromsar ett par g&ngerfiir att

skrdmmahonom.

6) En passagerare
i Er bil ger Er r&d
hur Ni skall k6ra.Ni:
a) sdger till pi skarpen, att Ni
klarar Er utan rid frin en
'
som inte sitter vid ratten,
b) s2igerhelt enkelt, att Ni dr en
,'
kompetent bilist.
c) tackarhonom fcir godarid.
7) En polis stopparEr i traiiken och
Ni vdntar att han skall sdganigot
om Er kcirning.Ni:
a) fcirstir, att hao vill skyddaEr
i trafiken,
b) accepterarm6jligen att Ni
gjort n&got fel,
c) laddar upp Er fcir ett starkt
fdrsvar mot polisens fcirmodade attack.
8) En g&endestiger just ut pi. vigen
framfd,r Er bil niir Ni fir grcint
ljus. Ni:
a) startar hastigt si att han miste
sllnga sig tillbaka fcir att inte
bli pik<ird,
b) stannardnr Ni Ir si att hao
sdkertnir ena eller andra sidan av vdgen,
c) stannardZirNi dr och ger signal till bilisten bakom att
viigen tillfiilligt ir blockerad.
9) Trafiken 1r sv&r och pldtsligt
byter en bil fil framftjr Er bil. Ni:
a) saktar ned och ger honom
plats si att han kan valja ny
fil,
b)hiller sammafart och samma
fil,
c) 6kar farten fcir att tvinga honom it sidan.
10) Pe Hngt h&ll ser Ni en mdtande
bilist, som tycks sova v'yltatten.
Ni:
/
a) hiller samma fil fch signalerar med hornet fb\ att viicka
\
honom,
b) bryr Er inte om honom och
fortsdtter kcirningen som om
han vore fullt vaken,
c) krir lingt it sidan pi Er vaghalva och stannar tills den
mcitandehar passerat.
I virt land ir testningsmetoderna
dnnu tdmligen nya och deras tilldmpning praktiskt taget helt frivillig. F6r
vissa yrken, t. ex. fd,r dem, som s6ker
sig till Flygvapnet och f<ir flygare i
allmdnhet har man iven hos ossinfrirt
olika tester fcir att utrdna ldmpligheten.
Utan att krlnka den medborgerliga
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sidanhadevi sklutbanan,ddr det sades
sp<ikavilt, Et andra den illa beryktade
h6laskogen. Det var ett kusligt pass
vi hade framfcir oss, men samtidigt
nigot av iventyretsspinning.
Vi traskadetystaframit, tills vi kom
-t
upp i mcirkastestillet, di mor pldtsligt
stannade,grep mej h8.rt i armen, och
sa "tyst". Det hdrdes fcirst liksom ett
avldgset sus i skogen tt Bjiirkbornssidan. Det kom nlrmare och blev allt
starkare.Till sist blev det till ett brus
och ddri htirdes, som om en massa
histar galopperadefram. Mor h6ll hirt
i min arm och jag var torr i mun av
skrdck fijr vad som nalkades.Jag fcirstod ju, att inga stdngselkunde hindra
de ryttare vi hdrde. Men allt drog
fiirbi, avtog och f<irsvannned&t skjutfriheten kan man tydligen dnnu inte rigonblick, di vi mdrker: dven denna
banehagen.
underkasta bl. a. kcirkortsaspiranterna sak borde ha ordnatsfiir ldnge sedan.
Di vi kom upp&t Britgiirdet frigade
en sidan testning enligt vilka de allt- Sivida inte myndigheterna fdster tilljag mor vad det var vi hrirde ddrnere.
efter resp. karaktirsegenskaperkunde riicklig uppmdrksamhet vid ktirkortsHon svaradekort och avvisande"tyst".
uppdelas i wl huvudgrupper: ldmp- aspiranternaskaraktdrsegenskaper,
borOch jag teg, f6'r jag ftirstod att hon
liga och mindre liimpliga.
de de olika bil- och motorcykelorganivar rddd. Men dagen efter f r|gade jag
Det nuvarande systemet,som grun- sationernai tid ta itu med de itgdrder
igen. Di svaradehon: "Inte vet jag
dar sig p& kdrprov infcir en besikt- sakenkrdver*).
det barn, men jag har hcirt detsamma
ningsman samt pi teoretiskt fiirhcir, dr
en ging fdrr, di du innu lig i linda.
*) Denna artikel kanske inte blir si
tydligen inte tillfyllest fdr att ur
Di
varslade det om olycka, som kom
aktuell om den hotande bensinransonemingden kdrkortsaspiranter gallra ut
dlr far din arbetade,och det var p& ett
ringen blir verklighet. Men den dr under
till motorfdrare oldmpliga individer.
alla fdrhillanden ldrorik och tankevlckanhir ndr, att han di mist livet."
Aven hos oss vdxer fordonstdtheten i
de. Ocksi i andra situationer dn bilkiirnins
Och visst kom olyckan lven nu,
iikat tempo och vi st&r snart infcir det behiivs omdiime !
fruktansvird. Om sammanhangetmellan den och den nattliga spcikrittenm&
var och en ha sin Drivata isikt. Men
vi bestikteen sldkting. Dirav kom sej, varfcir skulle det vara orimligt att
att klockan led framlt midnatt dl vi
Boisfruns flerhundrairiga hotelsednnu
vdnde
hemlt.
tycks kunna gcira sig giillande? Det
Fdr nSgotfrr sedanefterlysteai
Vid Bofors station gick vi upp pe finns, som ju erkdnt ei.r,mycket mellan
Bofu-B.eata,
Bof
beriittelserom
ors jd.rnvd,geo
fdr att fortsdtta den hem. himmel och ford som inte kan fdroch Bo7sensspeciella "aila fru".
Den vdgen var genareoch s3'kom inte klaras.
B. G,
Redaktionen fick in flera bidrag, den svarta skogen si otdckt ndra inp&
aa ailka ui hlir publicerar eu Par. och dessutomhade man ju rdlsen att Efter sina onda giirningar blea hon
Nu niir haiillarna blir miirka och hilla kursen efter i mdrkret. At ena BoLs-Beata,det fruktade spoket . .
niitterna lLnga, patur det ju nzed
en ocb annan spdkhittoria.

BOAS-BEATA

Det var i seklets biirjan en miirk
oktobernatt. Under dagens vilda lek
(eller kanske det var slagsmil) hade
ja,g fi'kat f& den rostiga j?irnkrokenpi
ett gammalt besman rakt igenom ett
finger. Som jag inte sjZilv kunde fi
loss kroken, sprang jag med den tunga
jdrnklumpen skramlandemot stenarna
p& stigen upp till mor. Hon drog si
hon var vit om nosen, innan hon fick
loss kroken. Det var inte ordnat med
husapotekpi den tiden och di far kom
hem besl6ts,att mor och jag skulle sno
oss till Bofors station fcir att hinna
med dagens sista tig till byn. Det
fanns o& den tiden en filtskdrska n&gonstais i Loviselund. Vi hade tur att
triffa henne hemma och dl skadanvar
omskdtt, gick vi till priistgirdeo ddr
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I nattensnzorkeri Bod.sbergen,
ttiir aggleskrictskiir genom ntiirgett.
bland hoga stammarau dysiergran.
dlir aaktarskromt uppd tidens barn.
En suartblekskuggatar skydd bland stenar
En rastlossjiil skdnjseruellangrenar.
En ntagerkuinna i skdrseldsbrand
i ingslan raktar sitt Bo, sitt land.
Bo berrgird c,ardet som biir hon l)gde,
Att i)ga mer bon helt f drtiirde.
Bo f ick hon, niir hon f orsd)tsin kropp.
Vid edgdnggau hon .re'nsjiilen opp.

En siigen-

Text och teckningGustaJ'Hantmargren

Nog har man hrjrt talas om BoisBeata.
Jag gick mycket pi Boisen, fcir det
var roligt dir minga kvdllar, fastdn
det var md,rkt och kusligt. V;irst var
det pi hristen ndr alTatona- I<jv fallit
ned, och det stormadehirt, di brukade
spdken och troll van" framme. Pi den
tiden brukade man skrimma barnen
med detta. Det var nog m&nga lldre
som var rddda, fcir en del trodde nog
p5. Bo5.s-Beata,
men aldrig hade jag
mdtt henne.
En mrirk kvZill i slutet av oktober,
d5"jag tog vdgen dver Boisen, fick jag
hdra ett svdrandeoch bcilandeinne
bland buskarna, sF,jag stannade och
lyssnade.N?ir jag lyssnat en stund,
fcirstod jag, att det var ett gdng "kareloxar", som smiltsmedernap&den tiden
kallades.En av dem hadeT&ttfatt om
halsenpi en kalv, som fdrirrat sig in
bland buskarnapi Boisen. Den var
troligen frin Nordmarks, som p5,den
tiden var arrendatorpi prostgiiden. I
den tron, att det var en av oxarnasom
de k6rde med vid Bofors, kom fciliande spontana kommentar: "Ne nu
jddraranlda har dom slagit av hornen
pFLzlla oxarna vid Bofors".
De hade en s. k. blosslampaoch
lyste pi kalven med. Jag fdrscikteatt
fd,rklarafrir dem, att det inte var n6gon Boforsoxe,men det var svirt att
civertyga dem om detta, ty de var
starkt p5.verkadeav starka drycker.
Aven om spriten dr fri nu, s3.r'ar
den dnnu friarc pL den tiden, och iil
hade de med sig i sdckar,bide helor
och halvor,som anvdndespi den tiden.
De brukadehilla till i skogenpi Boisen,ty di stcirdeman ju ingagrannar.
En annan ging, di jag gick civer
JJ

Din uekhetfrostbiten bleai udren,
Din glod bleu girighet se'nmed dren.
Din sjnl ur jord.banden,niir du dog
och darf i)r spdkari Bodsskog.

Boisen, kom det tve uppskrdmda
flickor emot mig och sadeatt de sett
Bois-Beata.Det var en kvinna, som
kalladesT3.ng-Johanna,
som de hade
sett, och jag sadetill dem, att det ej
fanns nigon Bois-Beata,
utan hon anvd.ndesbara till att skreimmabarnen
med.
Det ir nu drygt 50 tr sedandetta
hdnde, men det var minqa som var
up,pskrdmdafcir Bois-Beita pi den
tloen.
A. O.

adlad Cronstriim.Den fick hon ocksi
irva. Mycket vill ha mer, sd.gerordspriket. Hon la egen jord i skorna,
sdgersdgnen,di hon pressadetill sig
andrasjord och svor pi att hon stodpi
egen jord. Vilket ju onekligen var
sant,fast inte i den mening lagen fcirfdktar.
Trots sina tre dktenskao fick inte
den rika frun nigra awingar. Hennes
rikedornar skulle alltsi efter hennes
d<;d gi till sl?ikten,och de ndrmaste
var borgmristareni Kristinehamn Peter
Guldets fiirbannelse
Jernfeldt och kyrkoherdeni dlme BirHon gir och spdkarp5.Ssenemellan ger Carlberg,bror till biskopeni GcjteKarlskoga och Bofors, som kallas fcir borg. Fdr att dra dessavid nlsan "skafBoisen. Hon kommer alltid fram, di
fade" hon sig ett barn, stoppadeupp
en olyckaskall intrdffa och hon ldr ha sig och i laga tid efter tredje mannens
skrd.mtmingen halvt frin vetet.Dock: dcid"framfddde" hon det.
Jernfeltoch
Hennes sp<jkerieroch det straff hon Carlbergrikade pi ett kalas bli n&got
genom dem hade idragit sig var fullt
kismynta och pistod att fru Sigrid kSpt
i sin rd.tfvisaordning, menar de ganla. barnet i Stockholm.Det var iu iireI levandelivet hettehon Sigrid Eke- krdnkning och hon Ltalade fcir det
hjelm, Vdrmlandsrikastekvinia pi sin ocksi. Bida henatna dcimdestill ealtid. Hennes far var stith8.llaren-i
hu- gen. Pi avrlttningsplatsen
kom benidvudstadenBengt Baaz,adlad Ekehj elm ningen i form av fdngelseoch briter.
1647. Han var en rik man. Hennes Cadberg dcimdestill 2.000 daler och
mor hette Maria Eggertz. Hon hann Jernfelt till 33.200.Efter en tid drev
med att arva tre min, alla adlade fdr
samvetet deql barnmorska, som silt
sina fcirtjdnster:KommissarienHenric barnet, att b$dnna kort, och det blev
!7ulff, andre mannen.adlad Ulfven- resningi mplet.Fru Sigrid vart ruineklou, och Lars Eldh, landshd,vdingen, rad, Carlberghade di dcitt i fd.ngelset
tredje mannen,adladesEldstierna.S5. och blivit begravenav sin bror biskoblev hon mdkta rik och dottern Sisrid pen, som aldrig slnpptetron p5. brof ick ett gott ekonomiskt
arv.
derns oskuld utan vid jordfdstningen
Sigrid Ekehjelmhann ocks&med att sa: Av jord iir du kommen min heJer:iwa tre min. Nummer ett var Chris- liga broder, etc. Ar 1.7OO
var den be,
tian Stjernflyckt, ddd brcillopsiret drcivliga affd.renslutageradoch VirmI669. nummertvl var CrispinFiygge, lands rikaste kvinna bliven den fattitullarrendatorn och krcigaren. Med gaste.Och efter sina onda girningar
honom fick hon bl. a. BofJrs och andra vart hon Bois-Beata,spdket i Bofors.
bruk och domdner. Och si var det MFLngahar kunnat bli fredkjsa och
mannen nrunmer tre, Magnus Kock,
roldsafcir mindre.

som fcirfattats av
nytt frfrn Bofors skrift,
Senaste
Giista Andrde.

fil. kand.

SlF-avdelningenstartade inte under nigon sirskilt lycklig tidpunkt,
krisiret L931, de den fcirstakonfronFrirslagskommitt6n sammantrddde
tationen med ldneoroblemenblev en
den 29 nov. di 1) drendenbehandlareduktion av tj dnste^mannaldnerna.
Ni,
des, ddrav t4 nya. Av tryckeritekniska
konjunkturerna vdxlade lyckligtvis och
skdl kan vi tywdrr inte ldmna n&gon
detta blev bide fdrsta och sista (?)
fullstiindig ftirteckning iiver de belijgingen en sdnkning av de nominella
nade fcirslagen i detta nummer.
lcinerna fciretogs. Lcinefrigorna har
I hr har tills dato inldmnats 45 f'&dock alltid haft en dominerandeplats
slag, vilket visar, att intresset fiir fdrinom avdelningens verksamhet. Men
nu &ter bdrjat stiga.
slagsverksamheten
dven andra.gemensammaoch fdr trevInom kommitt6n har ett par personnaden och samhcirighetenvitala frigor
skiften igt rum. Ovefingenj& Bengt
har avdelningen arbetat fcir. Vi kan
Stri)mberg (T 3) har eftertrdtts av
endastnlmna "Bakladdaren" (vir vdrcivilingenjcir Stig Olron (V). Aven
deradejulkollega), Labbsandoch Bobergsingenjcir Stig Catperston (T)
forsfiireningen, Minnesgivan, Hjiilpdeltager i kommitt6ns sammantriden.
fonden m. m. fdr att nu inte tala
Efter herr Artur Grcll (numeraEPK)
om Avdelningsklubbarna, J2irnbrukshar montdr Gijsta 1stling (VK 5z)
nomenklaturen,Ldnestatistikenm. m.
f6r Metalls avd.79.
blivit representant
Minnesskriften dr mycket ldsvird,
E, L,
elegantskriven, vackert illustrerad och
med en tilltalande typografisk utSIF:s avd. z4 Bofors har
styrsel.
Lbg
Fiirslagsverksamheten

fyllt z5 &r

SIF:s Boforsavdelningkan i ir se
tillbaka p8. en 2)-Lrig framgingsrik
verksamhet.Jubileet firades med en
strirre sammankomst oi Folkets Hus
ldroch en festmiltid pi Stadshotetlet
dagen den 24 nov. Vi iterkommer
hirom i ndsta nummer av tidningen.
Boforsavdelningens
d'denoch iventyr under de g&ngna iren beskrives
livligt och sakkunnigt i en minnes-

Fiiretagsniimnderna
Nobelkruts f6retagsndmndhar den
23 nov. hlllit ett extra sammantrlde.
Referat kommer i brlaga 2 till denna
tidning.
De ordinaiie kvartalssammantrddena
for Nobelbrut och BolorsaerAenkommer att hillas veckan fdre jul, varf6r
referaten fdrst kan komma med nr 1
av ndsta Strglng.
E. L.

Egyptenresenererna
frin Nobelkrat, 14 man, fick pi niira
hili uppleva krigshlndelserna i Egypten. Efter samrid med svenskalegationen i Kairo och bolagsledningen,
beslcjts att gruppen skulle itervdnda
till Sverige.Resanhade sina sv&righeter, men allt gick lyckligt och den 21
nov. tramoade man iter hemmamarken.
E. L.

Poiingtabell
f<ir testschemati artikeln "Lynnesforskningfcir att hdja trafiksikerheten.Sesid. 31.
F r i g o r n a1 , 3 , r , 7 o c h 9 :
a) : 1 Podng,
b) : z Poiing,
: 3 pod.ng.
, 4, 6,8 och10:
: 3 Podng,
b) : 2 Podttg,
c) : 1 podng.

gofna

a)

T eslretultal:
20 podng eller mera: Ni dr en
alltfrir het och aggressivbilfcirare.
LL-L9 podng: Ni iir en fdrstindig bilist.
10 poiing eller mindre: Ni vet
icke hur man kdr bdst.
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B OFORS-BYGGET
Redaktionenpresenterarhdr en ny slagstdvling,
det forsta "BOFORSBYGGET", kanske ndrmast
ett KORSORD, ddr dock endast rutsystemet och
ordforklarin gana ar givna.
Eftersom byggnadstillstind har blivit beviljat,
si dr det ban att sdtta iglng arbetet med att bygg^
in orden och fylla (svirta) igen vissarutor.
Det gdller alltsi att fylla grundplanen,och detta
gir till si hiir. Vi biirjar i nr 1 vlgrdt, "Facklig
underavdelning" pn 5 bokstiver blir KLUBB.
Ndsta vhgrd,ta ord har 3 och ndsta 5 bokstiver.
Rutsystemethar 1.5rutor, 5 + I + 5 blir t3, alltsi
VAGRATA ORD
1.
4.
7.
10.
11.
13.

Facklig.underavdelninC
(5).
Hastdi'm (3).
Vestkustdi5).
Hd,rsfrin grinolle (3).
Hansminnefirasidtec. (;i.
Ar prisetofta pa
"uo" [1)-'-

17.
lp.
2t.
25.

Kanske den blir som -''-----bantar (5
\- /').
Belgisk kurort (3).
Kanvarafulltecknat (5).
.,.--rt!
y e m i r v i l d e t om
, _ 'eJ
_ , ' cnaurro
ren (7).
Aktuell s. k. liickerhet(6).
Skidtillbeh6r (7).
Bruk (6).
Kan man f6. i skogen (7).
Dotterbolag (5).
Maskinenbehtiversin.
Hciga berg och djupa dalar.
Fallenhet.
Av intressefdr den febersjuke.
Fi kalas dr utan sidan.
Fir man frin kokosniit.
Del av huvudstad.
Sdgsvara vdrldens lijn.
R<istliige.
Kan man det <iverfliidiga.

1956

miste 2 rutor bli svarta.- Nu fortsitter vi i samma stil, vlgrdtt och lodrdtt. Till ledning talar vi
om, att 56 rutor skall bli svarta, darav 3 i nd 4
ginger och 2 tillsammans6 ghnger.Det hela blir
ocksi symmetriskt nar alla rutor blivit fytlda.
Ldsningarnainsdndesfdre den 20 januari 19j7.
Forsta pris blir 35 kr., andra pris 25 kr., tredje
pris 20 kr., och si. blir det som vanligt ett stort antal trostpriser.

/,-7.A. tiUU.!

rs. Uppsyn (3).
20. Hur svingande uppgift i verket
Q).
22. Atergerf rl'gan (3).
(:)'
:',
2 4 . flygge
LivifarligoaOrl:;.
26 Slut (3).

3r.
37.
38.
40.
4L'
42.
43.

Sikaltade (2).
Kan man klnna infiir framtiden.
Konstruktionsdetalji b&t.
Bilmiirke.
Fnnsk gata.
Borvarieafftuge.
Bondejobb.

de-somrikas (3).
lo aG<ir
torkn-ing(3).
31. F_cir
32. Har vd.lde flesta besdkti huvuds t a d e n( 2 ) .
y. Underlattarbiirdan (2).

46.
47.
48.
49.
55.

Slukasav stilverket.
Hd.r finns det luntorl
Lrka viktig som mamma.
ye*hga.
vindpist.

(3)
15.H.oppas
d.ord,o-,,;Jr
l-ary^
1:; il ii:,j"n*Tilin"o"tande
ii fffnfl""l.t**
16. Lisanordning (5).

)q

34.
36.
42.
45.
47.
57.
52.
53.
54.
)o.
57.
58.

Klipp hir'

1.

LODRATA ORD
1. Farkost av det ranka.slaget(5).
z. Virldsvan och belevadeller fd'rnamn (5).
3. Flera inglr i Boforskoncernen

(r).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

35

Finns i vissafarleder(5).
Si biirjartisdagen(2).
Yarfot inte Carmen(5).
Ingen vidare springschas(5).
Byggdetalj av stabilt slag (5).
Har den som blist i horn (5).
Utan slut (5).
Stundom beh<ivligt fdr lZippen
(5)

V

I

;

Klipp hiir

Adresserakuvertet:

a

''B

OFORS-BYG GET"
B-pilens Redaktion
BOFORS

BOFORS-BYGGET 1956

Lcisningen insdnd av

i6
d

Namn

Anvind "vanliga" brevkuvert i
format C 6 eller liknande. Inga stiirre
kuvert kan komma med vid dragningen av de rdtta ldsningarna.

Titel

Posta brevet med ldsningen senaJt
den 19 januail.

/

\q
]V

/'

Anst.-nr . .
Bostadsadress

Aud.

Den som inte anvdnder inre posten
bcir frankera med 2j-6res frimdrke.
Alla kuvert kan dock liimpligen fcirses
med tuberkulosfdreningenshelgmlrke
(kostarnumera5 cire).

(Gata, box-nr och ort)
Katktad 1956. Nermarc Trycksaker99662
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Hejarsmide ger robust styrka

har landets stiirsta kapacitet

i grovt hejarsmide
Hejarparken vid Bofors tdcker hela registre,t - frin
de minsta 500 kg-hejarna upp till den vdldiga motslagshejarenp& 20 ton. Niir det giiller de stiirsta hejarna dr Bofors ensammai landet.
Med hejarsmide kan hiigt stiillda krav pi kvalitet och
utformning f6 en ekonomisk liisning. Kontakta oss
helst p& planeringsstadiet. Vi kan di bitrdda Er i konstruktionsarbetet och sti till tidnst med r6d och anvisningar.

och hdgfinish med gorl ekon'omi
Goda h&ll{asthetsegenskaper,h6g finish och ringa material&tg&ng
karakteriserar hejarsmidet, Maskinbearbetningen kan nedbringas
till ett minimum. Erforderlig arbetsm&n kan giiras mycket liten.
Ur ekonomisk synpunkt iir hejarsmidets {iirdelar pitagliga redan
vid serier om 50-100 st.
Bofors ut{iir hejarsmide av alla slag, av s&vdl kolstil som olika specialst&I, frin de klenaste upp till styckevikter on nirmare 1 ton
samt av lettmetall. Hejarsmidet kan
tu
levereras med 6nskad vSrmebehandling och betat eller sandbliistrat.
Om s& tinskas kan delaljerna iren
helt eller delvis maskinbearbetas
vid Bofors.
Hejarsrnitt iimne au liittmetall
kornpressorhjul till rearnotor'
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UVA
UVA:s friretagsndmnd hdll sitt
andra ordinarie sammantrddef6r &ret
den 13 juni under ordfdrandeskapav
d irehti)r Lennart Odquist.
Konjunkturliiget.
Direktiir Odsaht llmnade en oLientering om det aktuella affdrsldget och
framhrill, att man nu under ett par Er
haft en stabil och uppitgiende konjunktur. Som sl?iptig hade denna frirt
med sig en pitaglig penningvdrdefcirsdmring. Pi en del hill utomlands,
sdrskilt i USA och England, har samtidigt som konjunkturl?iget i stort sett
varit fast, en del allvarliga neditgiende tendenserkunnat skcinias.Det dr
framfrir allt bilindustrin inom de nyssnimnda ldndernasom rikat i eft krisl?ige.Di dennabranschsedangammalt
riknas som en av hiirnpelarna inom
industrin i dessaldnder, undrar man
om de uppkomna svirigheterna kunna
vara inledningen till en allmdn konjunkturnedgS.ng.
En sidan uppfattning
finner stiid i det fcirhnilandet att man
nu allmdnt rdknar med att en rad av
konjunkturddmpande htgdrder, soln
vidtagits runt om i vddden under fdrra
iret, skola pnverka utvecklingen.
I USA har krisen inom bilindustrin
varit en mycket pi,ta,glig realitet och
haft kdnnbara verkningar fdr bilproducenterna. Krampaktiga fcirscik har
visserligengjorts under de ftirsta minaderna av iret fdr att bagatellisera
nedgingen i fcirsiiljningen.Produktionen fortsatte ocksl frir fullt en ganska
bra bit in pi det nya iret. EOtlden
hdrav blev starkt dkad lagerhillning
av fardiga vagnar. Aven byggnadsproduktionen i USA har varit mattare dn
fcir ett ir sedan. Ca 50 /o mindrc
ig&ngsatta byggnadsarbeten rdknar
man med i lr i2imfiirt med samma
period i fjol. Orsaken hirtill anses
ligga, i den skdrpta ekonomiska politiken och d.r siledes en medvetenitglrd av myndigheternafitr att skydda
penningvdrdet.
I England har utvecklingen varit

likartad inom bilindustrin och ned- ingingen under fcirsta halvlLret 1956
gingen i bilproduktionenunderskrider var dock lagre dn frir samma period
fjolirsvdrdenamed ca 22 /o. Fiir 6v- 19i5. F<irsdljningenav hydrauliska
riga verkstadsprodukter rapporteras vd.xlarhade gett negot tillbaka. N&gra
dock god efterfrigan samt hcijda ex- st<irreavtal hade silunda icke trdffats,
portvirden. Anmd.rkningsvlrt ir dock, men man l3'g f& ndrvarandei underatt trots den cikadeefterfrisan och den handlingarpi flera hill om betydande
stegradekostnadsnivinexfortpriserna leveranser.Den vintade stora ordern
i ir ligger n&gon procent ldgre dn fr8.n Sydamerikahade dnnu ej lett till
&ret f<irut. Konkurensen p& export- definitiv bestdllningsuppgdrelse.
Utmarknadendr hd.r som p& andra hnil sikterna fdr bestZillningensplacering
knivskarp. M<ijligen har de senaste hos UVA var emellertidqoda och tek6rens stora investeringar i England niskt settvar allt i sin orJning,medan
bcirjat ge frukt, si att man trots steg- den finansiellasidan av sakenej var
rade lciner och civrigakostnaderlikvdl
fullt klar. Det vore av vikt fcir planekunnat bibehilla eller till och med ringen att denna affd.r bleve avgjord
sinka prisnivin.
s& snart som mdjligt. Ifriga om BoDen tu enshaexpansionstakten
synes fors-tillverkningarna sl fcirel5.gbest?illi ir ha undergitt en viss minskning. ningar, som fylla v8.rkapacitetfcir l&ng
Liiget f6r exportindustriernair visser- tid frarnit.
ligen i stort sett gynnsamt,men detta
till trots ger utrikeshandelnanledning Pr od u kt i o nsb euaknin g.
till oro. Av allt att dcima m5.steman
Direktijr Odqujst
ldmnadeen redo-bevakningssysteffi,
rdkna med ett stdrre underskotti den
grirelsefcir det
soll
svenskabytesbalansen
under 1956, beinfrirts inom vissadelar av oroduktioroendepi att importprisernastigit mer
nen sedanbrirjan av iret. Deita syftade
dn exportpriserna.
Den fd'rskjutningav
till att ge upplysningar om hur mycket
betalningsterminernafcir importen och
av den planerade tillverkningstiden
exporten,som gjorde sig md.rkbarunsom blivit inarbetad pr vecka. Diirigeder hela fioliret. och som medfcirde
nom kunde man p5.ett tidigt stadium
en avsevdrt mindre avtappning av
se om svirigheter skulle mcitaatt fi de
valutareservenan som utfallet av byinneliggandeordernautfdrda i riitt tid.
tesbalansen
givit anledningtill, har al'
Vid denna tidberdknins hade man
allt att dcima dven fortsatt under de
dven tagit med det arbetelom utfcirdes
fiirsta minadernaav detta ir. Hir kan
av ld.rlingarna, ndr dessa kom ut i
dock en omsvdngningkomma snabbt,
verkstadsproduktionen. Likasl hade
och i si fall kan den svenskavalutaman rdknat med produktionsiikning
reservenbli allvarligt hotad.
till fdlid av nya arbetsmaskiner,varfdr
Herr Stobr undrade, om de :menga man under senaredelen av lret olapermitteringarnai USA, specielltinom nerat ett st6rre antal arbetstimmai d.n
bilindustrin,hadesin grund i bristande under motsvarandetidrymd frir fijrsta
f<irutseendehos fciretageneller om det halvl.rei. Den infdrda bevakningenavvar andn faktorer som ptverkat ut- sig endasten liten del av verkstadsvecklingen.
produktionen.
D)rektiir Odquist frirklarade, att
PE"ffi,ga av ben Stohr meddelrdes,
man i Amerika hade en annan instiillatt den planerade tiden motsvarar
ning till sidana problem in i Sverige. ungefdr det arbetesom utfdres av 70Det kunde ocksi sigas, att man dir
80 irsarbetare. Det framhrills vara av
varit litet fcir optimistiskavid uppliigg- stor betydelseatt de planeradetiderna
ningen av produktionen.
si mycket som mcijligt innehdllos.
Betrdffande ldget hos UVA hade Lyckadesman ej hirmed, miste man
fcirslljningen av slipmaskinerhittills gd'ra legobestdllningar fdr att kunna
underiret varit relativt normal.Order- hilla de utlovade leveranstiderna.

Herr Hansson frlgade, hur det inom
verkade pi leveransplaneringarna
nigon blev sjuk. Dei berhknadetimantalet m&steju i s& fall sjunka.
bueringenjt)r Sten meddelade, att
man vid planeringen tagit hrinsyn till
att sjukdomsfall kunde inttd'ffa.
Herr Hantton ftltgade vidare, hur'
man planerat fiir borravdelningen.
Oueringenii)r Sten upplyste, att Bofors-arbetlna skulle komma att 6ka'
under det att arbetena f<ir SAAB i
stort sett voro avslutade.

pi bordet. Hdrigenom mdjliggtires-en
inabbare matning och undvikes den
trijttsamma rundvridningen medelst
handrattar.Blttre kdnselerhilles iven
vid frlsning med liten diameter Pi
frdsen. Kommitt6n fdreslog en bel6ning.
Reg. nt 55, inldmnat av nt 134, Ratanen: Ba.ckar fiir friisning av sidokanter
i. man6verarm Yttre till 40 mm mek

Detta fcirslag innebir, att mantiverarmenstappar inpassasi speciellttillverkadebackar.Hirigenom kan armen
spiinnasi ett skruvstyckesi att den kan
fidsas med lndfris med h&rdmetallsidorna pi
sk?ir.Tidigare bearbetades
F orsI agsuerksam het en'
armen medelstperiferien p& en pinnOaeringenii)r Sten ld,mnadeen raP- frds. Fiirslaget rekommenderasfdr beoort frin f6rslaqskommitt6nssenaste loning. En undersdkningbiir gdrasom
iammantrd.de.f'Sllande fiirslag hade metodenIr anvdndbariven fdr andra
dirvid behandlats:
detalier, i vilket fall ffiLgan om en
yttedigare beldning bcir tagas upp
F.
av
u
94,
46,
inldmnat
nt
Jo'
Reg.
i
skdrputrymmet
senafe.
haisson: Andring av

de, d& frigan ytterligare studeratsav
kornmitt6nsmedlemmar.
I detta sammanhangredogjordebert
Ordfi)rand.en ftjr de indringar som
under semesterveckornakommit att
och som
gd'rasi restaurangavdelningen
isyfta att gdra sdrskilt stora matsalen
mer tilltalande samt att underlitta
betj[ningen, si att eventuellavintetider nedbringas.
Liirl i n gs uer k sam h et en.

Herr Ordldrartden meddelade,att i
sambandmed avslutandetav den teoretiska delen av ldrlingsutbildningen
den 7 juni en hiigtidlighet hade anordnats i matsalen, varvid UVA:s
orkesterspelade.Dzirjlmte anordnades
visning av verkstadenfdr llrlingar och
deras fcirdldrar; dven de nyantagna
larlingarna och deras fdrdldrar hade
inbiudits. Premier utdelades till de
b[sia eleverna.Avslutningshiigtidligrummet.
Res. nr 56: inldmnat av nr 143, Pet'
heten var ialrikt besijkt, ndra 80 persommaren
befintlig
Detta fcirslag inldmnades
terisort; Komplettering av
soner. Fdretaget hoppas att kunna avborrfixtur fijr fiste till stiinkskydd fbr
1955, men bordladesdi verkstadsledsluta varje ldsir med en sidan liten
UHM.
UHV
och
ningen ej ansitglndringen motiverad
Fcirslagetinnebdt, att borrfixfuren testLgbet.
vid tidpunktenifrlga. Ftirslagethar nu
lo-nya ldrlingar ha nu antagitsoch
F. Jo- medelst ett gl'ngi'tun fdrbindes med
qenomTciris.
Di fdrslagsstdllaren
loskomma att bdria omedelbartefter
kan
de
Detaljen
uppspdnningsplattan.
f,utttot under tiden befordrats till
en
till
semestern.
fcirman, har kommitt6n ansett, att ris dch uridai pl styrningen
mellan
verkstadsledningendirekt bdr ldmna vinkel motsvarandedelningen
U VA :s hyd'rauluiixelrill uerkning.
hilradierna. Hilen borras med fixtufcirslagtill beloning.
ren i nedfillt lZige. Ddrefter fdlles
ldmnadeen
Ingenidr Suenningsson
Reg. nr 50, inldmnat av nr 94, F. Jo'
upp fiir gdngning gch f1;r- utforlig'redogdrelsefcir den hydraufixturen
slipfdr
fixtur
av
hansson: Fdrbdttring
sdnkning uu ftate.t.Tidigare kldmdes liska vdxelns konstruktion och arbetsning av svarvstil i Ndgerle slipmaskin
fixturen fast pi sjdlva detaljen och sitt, alltifrin den fdrsta av Dr Fcitfdr hitdmetall.
Fcirslaset inldmnades i december miste lossaso-h inpassasp& nytt fiir
tinger I9O5 giotdt konstruktionen'
19)5. Anordningen dr nu tillverkad varie hilrad. Risk ftir snedahll fanns
frir fartygsdrift, till den hos
att godsetvar ojdmnt. Den nya "nsidd
och provad med gott resultat,varftir genom
LiunsstrdrnsAngturbin p& t93o-talet
",rtformnins-en
av fixturen har endast ,ridut". .tru".kladi typenl avsedd fcir
komiritt6n forordi-deen bel<ining.
provats en g&ng. Kommitt6n fcireslog fordon. Den hydrauliskavdxel,som nu
Reg. nr )3, inlimnat av nr 125, Magaarfdr att den provasytterligareinnan sdres vid UVA, dr en vidareutvecklad
av
sliPning
f6r
Distanering
ouiroo,
beldning fdreslis.
hel g 8 H 9 i kolvstiinger till SAAB'
och forenklad typ som konstruerats
I centrum av kolvstdngerna skall
hos SRM (f. d. LjungstrdmsAngslipas ett h&l Pi O 8 och inPassasen Serueringsuagn.
turbin).
centrumbricla.Avstindet mellanfrdmUVA:s tv& fcirstavdxlar levererades
Fr&n arbetarPartenhade inkommit
sta ldget fdr slipspindeln och chucken en skrivelseangiende anskaffandetav till Roslagsbanao'som haft dem i hird
dr s&ltort, att det anslagsom finnes en serveringsvagn.Ordet dverldmna- drift, ca 1) tim. per dygn, sedanlevepi kolvstingen ej kan skjutas rnot destill fdrslagsstillaren,het B, Stohr, ransenfullgjorts. Man ?irmycketncijd
ihucken fcir lokaliseringenutan st&ng- som ndmndeatt han fitt kdnnedomom med dem oth har kommit med nY been drages ut en bit ur chucken. Inatt en s&danvagn infcirtspi flera verk- stdllning pi vdxlar fcir 2 lok och 3
stZillningen av stingen har tidigare stdder sedan nlgra Lt tillbaka. En bi- motoruignar.SJ har frin Hiigglund a
skett medelst skjutmitt. F6rslagetin- dragande orsak till att fr&gan tagits S<jnerbest?illt1o lok med UVA hYdneblr, att en distansring triides pi
upp var, att innehavarinnanav mat- rauliska v'axlat och dessutom har
stingen och ger anslag mot chucken- serverineenhade kallat till fcirhand- Svenska Jdrnvdgsverkstddernalimnat
Hdrigenom blir instillningen med lingar ingl,ende priserna pe m,at99. bestdllningarp[ ett 30-tal vdxellidor,
skjutmttt iiverfltidig. Med hiinsyn till
Om en seiveringsvagninfdrdes skulle huvudsakligen fiir sina leveransertill
den tidsvinsi som gdres filreslog kom- dagskassanbli stiirre, s& att matpriset privata fciritag. Flera projekt med den
mitt6n att ftirslaget honoreras.
itcirre vexellilstypen dr under arbete.
ej behtivdehcijas.
Marknaden f6r den hYdrauliska
Reg. nr 54, inldmnat av nr 134, Rute'
Herr Ord'fdranden kd,ndeej till att
i Sverigeansesvara god, det
vdxeln
nei: Spak ftlr vridning av rundmatdet varit tal om att hdia. matpriserna.
ningsbord vid frdsning av 5 mm spit i
konkurrens, men UVA bijr
tysk
finns
en
serom
fr&gan
att
Han ansig dock
,r.nlilskiuo, till Bofors hydrauliska
att hdvda sig.
utsikter
goda
ha
veringsvagn pi verkstaden meste stuvdxel.
den
demonstrerades
f6redraget
Ef ter
Ftirslagetinnebdratt rundmatnings- derasur flera synvinklar,och efter en
t.tOt,"O.t.
uixeln
p&
hydrauliska
hela
det
att
lilta
bordet frikopplas och vrides runt me- del diskussionbesldts
r.
delsten spak,som Ir fastsatti T-sp&ret vila till n&qot kommande sammantrd-
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en kopiersvarvoch en 10O-tonspress. Herr Hagstrdm undnde om man
Ldget var gynnsamtoch utsikternabe- iven i Amerika tillverkade -olattor enFtiretagsndmnden
igl samma enkla metod som vid
vid AB Tidaholms- dcjmdesmera optimistiskt en pi ling
verken hitll III kvartalets ordinarie tid fdrut.
Bonoplast.
En ny artikel i Hysol, en elektrisk
sammantrddeden 28 seDtember
under
Herc Kurt Persson<inskadeatt man
tdndare, kan bli en framtidssak fd,r
ordfcirandeskapav vice ordfd,randeni
skulle bibehilla arbetet inom Sverige
Hysolavdelningen.
Nimnden, tuiraaren Ernst Persson.
:ch ej sdtta upp fabriker i utlandet.
Ordfciranden vdnde sig i sitt h2ilsOm Bonoplastf
abriken
P3"friga meddeladeingenjir Kleiningsanf<irande sdrskilt tlll ingenjdr informeradeingenjt)r Kleiner.
Order- rer, att Ester-Bonowellen
sildesgenom
Lorenz Kleiner som tidigare i Er p& stockenuppgick till cirka 1,3
miljoner stora distributrireroch att derasplastgrund av sjukdom ej kunnat nd.rvara kronor, vilket motsvaradeomkring
3 kunder troligen frdmst utgjordes av
vid Ndmndenssammantriden.
m5.naders
omsdttning.
Mycketplattor anbyggnadsindustrien.
Ndmnden besldt, att genom Aamrer
Fcir dagenvar ldget det, att pressar- vdndes till fdnster i industrifrirrid.
lVred.enberg slnda en hZilsning till
na kcirdesi 2-skift, vacuumformningen Man dmnadeemellertid icke fiirsumma
daeringenjdr Prollius ochf rz;mfdraf.6r- 1-skift. Den sistnd.mndaavdelninsen "Do
it yourself"-marknaden.
Vad prihoppningenom ett snarttillfrisknande. hade haft vissasvirigheteroch ej kunrct pi den fdrdiga varan betriffade, si
nat fi lZimpligt arbetei tillrZicklig om- var rhvarupriserna avgdrande. Man
fattning. Metoden dr relativt ny fcir hade gjort och gcir anstrdngningarfcir
Ekonomisk ouersikt.
Sverige. Redan i hcist komme en frir- rr.ttsinka kostnaderna.Om det visade
Den allmdnnaekonomiskainforma- bittring att intrdda.Glasfiberarmerade
sig ftirdelaktigt skulle man tillverka
tionen utgjordes denna ging av still- plattor framstdlldesi z-skiftsarbete.
En fibermattorsjdlva.
filmen Ekonomisk Hcistjournal t956.
<ikning av byggnadstillstindenskulle
Herr Hagstrdrns frhga om tillverkFilmen behandlademycket iskidligt
sdkerligen medfcira okning i avsitti Amerika kunde besvaras
ningssdttet
och intressevickandeden ekonomiska ningen av byggplattor under vintermed bide ja och nej. I ett par mycket
situationenjust nu. Den visadegrafiskt halviret.
storapiastfabrikeri Amerika hademan
och i siffror den svenskavalutareserRationaliseringav gjuteriet skulle
maskinell fabrikation av Ester-Bonovens utveckling &ren L950-1956.
genomfriras.
well, men i det storaflertalet anvdnde
Riksbankens fdrr8d av valutor hade
Fcirsdljningen
av belysningskupor
ha- man sammametodersom her.
minskatsorovdckande.
Vidare behandde nigot mattatsav, men manufakturelades i filmen efterfrigeciverskottet,
I likhet med lterr Perston ville
ringen arbetadei 2-skift. Kylartiklarna
kreditrestriktionerna, investeringsbegick bra att salja,men lcinsamhetenvar ingenjdr Kleiner gd.rna, att tillverkgrdnsningarna samt utvecklingen av
pressad.Skyltarhade tillverkatsunder ningen bleve stor inom Sverige,men
relationerna mellan export- och imnlLgra.fu. Denna fabrikation syntesha si llnge tullmurar och valutasvirigheportpriser. Utvecklingen hade varit
ter fcirelige, s3.ansigs det vara klokt
en god framtid. Man tillverkade sivdl
ogynnsammarein tidigare perioder.
stcirre skyltar fcir utomhusbruk som att igingsdttaproduktion i utlandet.
Investeringsbegrd.nsningarna
och invesmindre att anvdndasinomhusi butiker.
teringsavgiften utgjorde ett hinder fcir
En liten tryckatelj6 skulle anliggas fcir Subkommittd pd. Bonoplastmodernisering och rationalisering av
skyltavdelningen.Vind- och solskydd
den svenskaindustrien.Ett 6kat spafdr fordon hade ldnge stitt p& pro- fabriken.
rande och ett mcijliggcirandefcir det
grammet och plast fdr fordon komme
Intenjdr Kleiner omtalade,att man
svenskandringslivet att folja och helst
att vinna ytterligareterrdng.
hade planer pi att bilda en subkomligga. fote utvecklingen i andra inBetriffande Plastfabrikensnordiska mitt6 av Fdretagsnlmndenp& Bonodustrillnder, var villkoren fdr uppriittprogram
hade ett nytt friretag, A/S
olastfabriken.Detta fdr ait man mera
h&llandeav det svenskavilstindet.
Bono,bildatsi Oslo fdr tillverknine av ingiende och samtidigt smidigt och
Ester-Bonowell,plattor och kupolJr. I
praktisktskulle kunna behandlaBonoI nf ormat ion om f dretaget.
Finland grundas en verkstad i samar- plastfabrikensfrigor. Avsikten var att
bete med Oy Suomen Bofors AB f<ir man skulle sammantrddenlgra dagar
Betrdffande M a s k i n v e r k s t abelysningskupoleroch byggplattor.Frir fdre Fciretagsndmndenoch att man
d e n redogjordeingeni1r Claetsonf6r
den danskamarknadeninledessamar- skulle hilla intim kontakt med F6'redagens hge och utsikterna f<ir den
bete med en redan existerandefabrik. tagsnimndeni rivrigt. Ingenjdr Kleindrmasteframtiden. Han fann beliiggVerkstadsbyggnaden
fd,r Bonoplast ner ville hrira Ndmndensmening om
ningen ganskagod just nu och det var
neirmarsig, som de flestasett,sin fullen dylik subkommitt6.
gynnsammautsikter fdr iterstoden av
bordan. Hus 31 skall tagasi ansprik
Minga talare yttrade sig och man
F"rL955 och fdrsta halviret 1957. Man
fcir kontor och laboratorium. En ut- besldt enh?illigtatt Bonoplastfabriken
kanske skulle beh6va anstdlla ytterlivecklingsavdelninghar inrdttats tned borde inrdtta en sidan kommitt6. vilgare n8.gonsvarvareoch frdsare.BombingenjrirDavid K. Bickel somchef.Ett ken man dnskade fnmgLng och trevavdelningens beliiggning komme att
litet plastbibliotek skulle upprdttas i
nad i sitt arbete.
minska men folket torde kunna omplasambandmed dennaavdelning.
cefas.
En kurs i Tidaholms Yrkesskolor
F6r Ammunitionsverkstartadeden 15 oktober L956 for ut- Radio i Panncennalen.
stadeo
h a d e i n g e n j d r l a r l e t t e n bildning i plastkunskapoch plasttillHerr G. Hagtlrdm framfrjrde en
fdrra kvartalet rapporterat att alla ma- verkning. Denna var i fdrsta hand <inskanfrin eldarna att fL ha radio i
skiner hade varit belagda och detta tillkommen frir Plastfabrikensesna an- Panncentralenfdr att avlyssnadagsnyglillde fortfarande. Arbetet fijr LME
stiillda,men stod rippen frir alla.
heter, viderleksrapportoch i viss utpigick d.nnu. En ny Index B 42 var
Efter ingenjcirKleiners redog<irelse strdckning dvriga program p& kv?ilinstalleradoch vidare skulle anskaffas fciljde diskussion:
l'Ifna.
/-\

hade
I ett brev till F<iretagsndmnden
6veringenjcirProlliusmeddelat,att han
icke kunde gi med p&, att det anskaffades radio till eldarna,di han ansig
miste minska uppatt radiolyssnande
mdrksamheten.Enligt lag mlste en
man bevakaapparaturenfrir att eliminera risker. Hans uppmdrksamhetfir
ej slappas.
I den fdljande diskussionenupplystes det att eldarna hade tillitelse att
ldsa.Man ansig att dettahindradeuppmdrksamheten mera dt att hdra pi
radio. Vidare anfordesait man mid
radions hjiilp l?ittarekunde h&lla sig
vaken. Som exempelanfcirdesl8ngtradarchauffdrer som brukar hdra pi
radio. I kraftstationerfdrekom allmdnt
att maskinisternah6rde pA radio, men
ddremotvar mdjligen lisning ej tillliten.
Alla talarevar vlnligt instdlldamot
radio i Panncentralen,dock framhcill
klmrer Vredenberg, att mlnga mdnniskor kan somnavid musik, och detta
verkar p& en del personerrent av srjvande,sdrskiltkvillar och n?itter.
Fciretagsndmnden
enades slutligen
om att viidja till tiveringenjcirProilius
att taga ffigan under f6rnyat 6vervdgande.
Kalf e- och saftautomater.
Ingenji)r farlesten hade fitt taga
hand om utredningen om kaffe- och
saftautomater. Tidigare hade Saab
ndmnts i sammanhanget.Den aPp^tet
som dlr anvints och som dven funnits
i Goteborgs hamn, trodde ingenjdr
Jarlestenej vara l?implig.Det var en
jlttestor termosflaskaoch kaffet blev
ej gott. Ingenjtir Jarlestenhade haft
bescikav en resandeoch lven studerat
broschyrer.Det fanns en aPParatsom
fiirefiill bra. Den var ej transportabel
och frirsdljaren hade ansett limpligt
rned 4 apparatet fiir ett foretag av
Tidaholmsverkensstorlek. Kaffet som
bryggdes var av typen Neskaffe och
var alltid nykokt. Priset f6r en sidan
apprat var 7.500:- lq1ene1.Kaffet
kostade 48: - kronor/kg och rdckte
till 600 muggar, av vilka var och en
motsvarade2 ordinarie kaffekoppar.
Ordl1randen tackade f6r upplysninEarna och man skulle &terkomma
tillirken och diskuteraden grundligt
vid en senaretidpunkt.

Telefon for anstdlldaspri?at'
samtd.l.
Herr lobn lobansson rapporterade
fr&n telefonkommitt6n, att man funnit
nuvarandesystemfriktionsfritt p& Ammunitionsverkstadenoch Bonoplast6

fabriken. Pi Maskinverkstadenhade
man tinkt fdresli dppnandeav aPParat nr 33 hos tidskrivarna varefter
denna apparat samt nr 34 pL Ld'ktarcn
skulle fi anvdndasf6r ncidvdndigaprivata samtal.Atskilliga inl2igggjordes
sedanordet blev fritt, och man civerldt
it kommitt6n att tillsammans med
Prollius och kamrer tJ7reciveringenjci'r
denbergbesiutai ffigan.

BOFORSVERKEN
vid Boforsverken
Fciretagsndmnden
av d.ispo'
lrrill, under ordfcirandeskap
nent SaerreR:son Sohlman, torsdagen
den 11 oktober 1956, sitt tredje ordifdr &ret.
nariesammantrdde
Konjunktarliiget.

Disbonent Soblman inledde denna
programpunktmed nigra utrikespoliF 6rsI agsu erksam het en.
iirku urpiktetpi vissallnder och framh61l att de senaste&rensavspinning i
Herr Kurt Perssonmeddeladefrin
f6reFcirslagskommitt6n att intet frirslag den utrikespolitiskaatmosfdren
viss
en
i
p&
ha
civergitt
sistone
faller
drende
fanns att beld,na.Ett bordlagt
skdrpningav ldget, dven om faran fiir
var fortfarande oprdvat.
kanskeej dr tiverHlrefter utspann sig den vaniiga en s[orkonflikt dnnu
hdngande.
diskussionenom itgirder fcir att stiFramitmulera f<irslagsverksamheten.
I Filirran Ostern dt situationen allt
anda saknades.Orsaken sv&r att an- fortfaiande ofdrdndrad. Nigon varakhar en gigiva. Fcirslagsverksamheten
tig fred existerarej pi Korea och bida
ven plats i produktionen.
kontrahenternaha betydandemilitiirDet gZilldes. k. vardagsrationalise- styrkor krigsberedda.Fredssluthar ej
ring. Alla skullehj?ilpas&t.Flaskhalsar kommit till stind mellan JaPan och
Sovjet och fcirhillandena mellan det
skulle angripas.Det vore en uppgift
fcira
att
propaganfcirra landet och Kommunist-Kina ir
fcir subkommitt6er
kundevaraproduk- linet ifrAn normala, till stor nackdel
da. Subkommitt6er
tionsfrdmjande.Mera samarbetebe- fcir handeln i denna del av vdrlden.
skulledefinieras Ldset Formosa- Rdda Kina dr forthcivdes,
besvdrligheter
och kanske kunde de bringas till sin far-andespdnt. Det dr givet, att denna
kisning. Propagandafd,r fdrslagsverk- situationi Fidrran Ostern1r ett utomordentligt allvadigt hinder ftir utvecksrmhet skulle fciras direkt pi fiiltet.
Alla skulle inldmna sina fcirslag.Rita- lande av normala handelsfdrbindelser
ren Bror Olaussonhj2ilptegdrna fcir- inom dennabetydandedel av vdrlden.
slagsstdllareatt beskriva id6n och att
I mellersta Ostern har det politiska
gdra skisserpi den. Ingen blamerar llget under senasteminadernaskirpts
sig genom att inlimna ett fdrslag som i oroande grad. Konflikten mellan
ej blir belonat.Intet fiirslag skall anses Israel och Arabstaterna dr ingalunda
oliimpligt fr&n biirian. Alla tdnkbara bilagd, och utsikterna hdrfcir synas
urv2igarskall prtivasoch n&gotanvdnd- minst sagt svirbed<imbara.Orolighebart kan alltid framkomma.Vi m&ste terna p& Cypern ha inyo blossat uPP
sdra det blsta av vad vi har. Det efter en kort tids vapenvila.Till dessa
m2inskligauppfinnarsinnet skall an- sedanl6ng tid bestiendepermanenta
vdndas.(Just det.) Hjllpapparaterun- orosmomenthar nu kommit den mycdedittade produktionen, medforde ket komplicende SuezAonflihten.D3,
individuell bilOning i mlnga fall samt denna ftlga ir av utomordentlig bestegring av vdlsttndet Lt alla pFLli,ng tydelse fcir hela Vdsteuropa inklusive
sikt.
virt egetland, kan det varavdrt att hdr
Resultatet av fcirslagsverksamheten nigot ndrmare belysa Kanalens status
var ej simre nn i fjol. Bland arbetarna och allmlnna betydelse i vlddsfanns den uppfattningen, att den handeln.
sklrpta kontrollen av verktyg hade
Kanalens politiska status regleras
hdmmat intressetf<ir ftirslagsverksam- helt av 1888 irs Konstantinopel-Konhet. Det tog ndmligen l&ng tid innan vention. Denna garanterar fdr all
nya verktyg blev godk?inda.Hlrunder
framtid alla llnder full frihet att ftafick arbetarenldgre inkomstdn vid det fikera kanalen i fred s&vdl som i krig
vanliga arbetet.
med alla slag av fartyg. Egypten fick
Pi Bonoolastfabriken framkom si
i uppdrag att iivervaka bestdmmelsergoft som dagligen fdrbittringsfdrslag
nas efterlevnad.
av olika fdrmat. Det var fcirenklingar
Den kommersiella fcirvaltningen av
och f6rbdttringar. Ingen ville dock I(analen har hitintills ej givit anledtrots propagandallmna in dem ftir
ning till nlgra mera betydandeinterbedd'mningoch ev. belcining.Denna nationellakontroverser.
bristande ndrighet vdckte mycket beEkonomiskt sett betyder Kanalen
kymmer inom F<iretagsndmnden.
oerhdrt mycket fijr vdrldshandeln.
E. M. Varje dag passerasden av ett )0-tal

r-
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fartyg, som tillsammans ftakta rla av valet, ddr Eisenhowerav allt att dcima
stark expansionstaktinom den tyska
tycks ha de stdrstachansernaatt vinna. industrin. I ftirhlllande till fiolirets
_.ll_last, .som transporteraspt faftyg i
hela vlrlden. Fdrri iret fraitades'rlo
Ett resultat i sidan riktning bedcimes <ikningom 16
dock frir
/6 konstateras
rnilj. ton, d. v. s. 4 ggt mer in under rdtt allmdnt komma att m.-edfciraen fcirsta
halvl.ret i ir en nedddmpning
!948. 65 /o av nord.giendetrafiken fortsatt stabilisering slviil i inre som till 10
sori
%. Antalet arbetslcisa,^
pi Kanalenavstg under 1955oljefrak- yttre avseendenav den amerikanska exempelvis
i biirjan av 1955 var ca L,8
ter. Sveriges irliga godsmdngd via politiken. Nigra kraftitgdrder i ena milj.
man, dr nu nere i en bottensjffra
Suezuppgir till ca 4,0 milj. to;.
eller andrariktningen frin USA:s sida av 480.000man, eller under 2
/6. Det
En omldggningav oljetransporterna torde ej vara att fd,rvinta si ldnge pre- dr numera
svirt att rekryteramerakvavia Godahoppsudden medfd,i allvar- sidentvaletej d.ravgjort.
Iificerad arbetskraft.En viss nedglng
liga konsekvenser.Enbart fcir att skepj2imftut med tidigare kraftiga stegling
Hdrefter gav disbonent Sohlntan
pa den nuvarande oljem2ingdenfrtn
i orderingingen frireligger serskili
f?ilten vid Persiskaviken till London nigra ekonoiriska aspekterp& USA inom verkstadsoch stilindustrierna.
och vissaeuropeiskal?inder.
erfordras en utcikning av det befintliga
Den tyska exporten fortsltter att v'dxa
tanktonnagetmed ca 70 /6. TnnspottUSA. I bOrlan av iret rdknadesrdtt och kraftigare
i
takt dn importen. Hantiden frtn London till Calcutta'fd,r- allmdnt med'en konjunkturnedging
delsbalansenvisar ett siiindiet cikat
dnges med 40 Vo, motsvarande 17 under senaredelen av 19j6. Ser;kilt civerskott.
Valutareserven
motsiararnu
dygn med en relativt snabbg&ende
last- nedgi.ngeni bilproduktionen oroade, 7 iL 8 mhnad,ers
normalimport. I syfte
ingare. De svenskaredarna"harberlk- likasi det minskide bostadsbyggander.
att fdrhindra prisstegringinom landet
nat genomsnittligt fe vidkdnnas ett Den fem veckor l&nga stfllitrejken,
har utvidgning nyligen skett av "dolfrakttillZigg p8, 20 /o om den nuva- som kostade10 milj. ton gcit, dr slut
larfrilistan" samtidiet som vissa fullrande svenskaSueztrafikenledes runt
och verken glr nu till ndra 1,OO/6 av
sdnkningarvidtagitslDetta sistndmnda
Afrika. Frir vtra oljeprisertorde detta max. kapacitet.Stilarbetarnaslcjnerhar
har i viss grad goda konsekvenserf6r
betydaen dkning med omkring 7 i 8 stigit med 7 d I % och stilpriserna
har v5"rTysklandsexport.Det dr svirt
-industriella
att
dre per kg eldningsolja.
cikat med ca 7 7o. Den
bedcimaom och pl vad sdtt den tyska
Frin Vdstmaktsh&ll har under se- produktionsvolymen fd,r fcirsta halvupprustningen kommer att piverka
naste minaderna flera fcirslag fram- iret dr 5 /o 6ver motsvarandefiolirskonjunkrurldget. Den tyska industrin
kastatstill regleringav konflikt"en.Det nivi. Den pitalade sd.nkningeni botorde emellertid komma att fi en del
fcirsta avsig bildandet av en trafikantstadsbyggandethar kompenserats av av
upprustningenpi sin lott. Prisnivin
drening med de stater som medlem- betydligt <ikadaktivitet inbm industri_
har under lret legat ofiirdndrad.Den
mar, som nu huvudsakligen anvdnder byggandet,med ca 22 % i jdmfd,relse
konstateradelugnire efterfrEgan frin
kanalen.Denna f6rening-skulleprak- med 1955. Sysselslttningen
Ziralltjiimt tyska hemmamarknaden har
mdjligiskt taget taga hand om sktitseln av mycket god. I stort sett bedcimerman gjort
cikad insats frin den tyska inhela trafiken med allt vad d?irtill h6- konjunkturutsikternafcir den ndrmaste dustrins
sida pi exportmarknaderna,
framtiden som fd,rh&llandevisgynn- varvid
rer. I nddfall skulle man tillgripa vild
de nu mciltigi fcjrkortadelevemot Egypten frir att genomdriva fri
samma.
ranstidernakomma att f& en avqdrande
lejd. F<irslaget,som var ett hastverk,
Storbritannien. Det ekonomiskald- betydelse. Diirtill kommer iiv"enledes
fcill pi bestdmt motsttnd frin USA
get liknar i flera styckenvirt eget,med att vissaav de tyskaverkstadsbranschersamtvissa andrakanalttafikanter, vilka
utpriiglad hdgkonjunktur och risk fdr
na torde vara i stind att biuda vttermotsatte sig tanken att i nigon form
6ppen lcine- och prisstegring samt ligare skdrpt priskonkurrens, om si.
gf,.till vildsitgdrder. Senareframlades valutakris. En viss fbrbattiinglar pi
skulle visa sig ncidvZindigt.Ingen nedett frirslag om bojkott av kanaltrafi- sistone intrdffat i betalningsldget,virging utan snararemotsatsenrider fd,r
ken, varvid routen skulle ldggas runt
lLmte den inhemska konsumtionen bilindustrin.
Goda Hoppsudden. Stort motstEnd kunnat diimpasned nigot. Liksom hos
FrankriAe. Aven i Frankrike rlder
restesdirvid frin Italien liksom iven
osshar ted<enframkommit pi en nedf.
n. utpriiglad htigkonjunktur med
frin Skandinaviskaldnderna. Planen toning av produktionen,serikilt inom
synesej vara mcijlig att realisera.Fdr industrin.Produktionsindexhar i stort markanta risker fcir intrddande inflainom industrin
dagen diskuterr mal en mycket ur- sett stett stilla under iret. Tendensen tion. Sysselsdttningen
vattnadmodifikation av dei ursprung- har varit vikande fdr konsumtionsvaru- 1r mycket god och viss brist pi arbetskraft konstateras.Mdrkligt nog lider
lig.a fdrslaget om en trafikantfcirenin!,
industrin, medan en <ikning konstateden franska bilindustrin ej av-nigon
vilken tycks gt ut pi bildandet av Jtt
rats fcir jdrn och stll sami maskiner.
internationellt forum, ddr Sueztrafi- Fcir bilindustrin har en total minskning avmattning, frimst beroendepi tikade
exportmcijligheter. Kostnaderna fcir
kanterna skall ha mdjlighet att lijunder fcirstahalviret med 14 Vo notiden betydandemilitdrinsatseni Nordpande-diskutera lejd oihlrafikfrlgor
rats.Ytterligarenedging ?irt2inkbarpi
afrika
p8.verkarden franska budgeten
med de egyptiskamyndigheterna sa=mt bilomridet Jrdmst I^.k uur. imooit;jalva f3, avgdra.,till vem de ijnskar restriktioner pi den australienska i allvailig riktning. Nigon herav fctretld,ggade omdiskuteradekanalavqif- marknaden.Aven Sverigehar minskat anledd skattehdjning har dnnu ej beterna. Suezfrt,gan har p&
allra si-sta sina inkdp av engelska bilar. Trots htivt kqmrna;f16*r.
-FN:s
Under senastetiden har diskussiotiden hZinskjutits till
sdker- ndmndaftjrhillanden har den engelska
ner dgt rum betrdffande mcijligheterna
hetsrid.
exporteo i sin helhet d,kat pi de seatt skapa. en gemenranl europeisk
I
naste 12 minadernamed cl 10 %,
- Centraleuropadt den ty:ka fdgan
marLnad. Tanken hdrvidlae ett
fortfarande oldst och utsikierna fcir-en varjdmte "terms of trade" fcirbittrats.
embryo till nigot liknande- Europas
iterfiirening av Vist- och Osttyskland Suezkrisen har lett till nya pifrestFcirentaStater- har uppstitt inorrrde
synas ftir dagen varu mera problema- ningar pi valutareserven.
sex stater, som tillhdra Montanuniotiska in nigonsin tidigare.
Viisuy&land, nr tvl som vir han- nen, men visst intressefdr detsamma
I USA domineras intresseti dagens delspartner,kdper tywdrrmindre av
oss har visats dven frtn Storbritanniens.
ldge av det ndra fcirestlendepresid-ent- dn sdlier till oss. Fortfarande
rider
Skandinaviska
ld.ndernas,
Schweiz'och

Osterrikessida. I stort sett gir denna
utomordentligt intressantaplan ut p&
att inom Europa skapaett tullfritt omr&de de deltagandestaternaemellan,
ldnder vissa
varemotmot utomst&ende
enhetliga tullsatser skulle tilldmpas.
England anser sig f& vissa svirigheter
att helhjiirtat gA in i en sadan vesteuropeisktullunion, dl endast 1/s av
dess handel berdresddrav, under det
att landet med sina kolonier och samvdldets 6vriga ldnder tilldmpar ett
systemmed sdrskildapreferenstullar.
Fcir Sverigesdel har man i princip
deklarerat,att man hyser intressefcir
fcirslagetsamtidigt som man fiirbehiller sig rdtt att taga stdllning till hela
fr&gan i mera definitiv form, di ett
mera detaljeratftirslagframldgges.Fcir
vir del torde en dylik tullunion ncidvdndigtvis komma att betyda en viss
allmdn hiijning av vlra nuvarande
irnporttullar gentemot ldnder utanfcir
unionen med ty itfriljande risk fcir
prisstegringar,
samtidigtsom vi som
fdlid av tullfriheten inom unionenhar
att rdkna med en mycket skdrpt konkurrens fcir vissa av vlra hemmamarknadsindustrier,som itnjuter visst tullskyddgentemothlt bercirdaldnder.A
andra sidan torde vissa delar av vir
exportindustrikomma i itnjutande av
avsevdrtvidgade marknader,ddr nuvarande hindrande tullskydd kommer
att bortfalla. Sedannigot ir f<irekon.rmer iven kontakt mellan de nordiska
ldnderna i akt och mening att fcjrsrjka
istadkomma en gemensam nordisk
marknad.Aven hir skulle det silunda
vara fr|ga om en tullunion, som skulle
syfta till att gdra i fdrsta hand ca 7 5 /o
av den skandinaviskahandeln tullfri.

Ekonornisk
H6stjournalrySe.
VisadesKVE:s stillfilm "Ekonomisk
Hd'stjournal1916".
Det ekonomiska ldget i Saerige.
I anslutning till filmen ldmnade
d,itponent Sohlman n&gra allmdnna
kommentarer.
Den konstaterade stagnationen i
produktionsutvecklingen tycks fortiefta, och detta gdller sdrskilt vissa
skogsindustrier och konsumtionsvaruindustrier, men iven, ehuru i mindre
grad, vlra verkstider. Stegringstakten
har endast varit halva den takt, som
fd,ruts&gs i nationalbudgeten. Trots
gy.r.rsumexportkonjunktur har valutareserven sjunkit till ndra nog samma
kritiska ldge som fcir sexnr sedan.Nuvarande reserv rdcker f<ir endast 2 ) 3
minaders normal import. Svirigheterna att nu lter bygga upp en betryggande valutareservdr ganska stora. En

civriga tunnlarna frigdrs och kommer
att tagasi bruk av ammunitionsavdelningen fcir tillverkning av tdndrdr och
detaljertill sidana rdr. En ny sanitetsanldggning kommer dven att inredas
f& gamla stilverket i anslutning till
dZirbefintligt kontor och utsikter torde
fdrefinnas att erh&llabyggnadstillst&nd
hirfrir. Induktions- och flamh?irdningsavdelningen,MLY, kommer att
flyttas till den ledigblivna delen av
gamla hdrdverket.Det fria utrymmet
efter MLY avsesbli omgjort till verktygsverkstad.
Inom Industriskolanhoppas vi kunna genomfdra viss utdkning, sdrskiltav den metallurgiskaavdelningen,men detta [r i viss min avh?ingigtav om och i vilken grad vi kan
frin stadensrespekpirdkna fcirst&else
tive lInets myndigheter.
Di den nuvarandehlrdverkstaden
Bofors och d.essdotterbolag.
i Stockholm inte ir tillrZicklig fiir sitt
Boforsindustrierna.
rindam&I,planerasuppfcirandetav en
ny
verkstad intill Stidertiiljeviigenvid
Inom Bof orsuerAen'dr ordersituationen f. n. god betr2iffandesivil den Liljeholmsbron. Stockholmsstad har
militdra som civila delen. Pi den hdr utfdst sig att till bolaget upplita
rnilitiira sidanfdreliggerbetydandeor- mark pi l?ingretid. Hdrdverkstdderna
der i ammunition. Tyvdr har uppstntt har visat sig ha en stor betydelsefcir
visst stopp i tillverkningen av raketer. bolagetsstilf cirsiiljning.
Kanonsidanvisar en vissavmattning,i
For Nobelkrul Ir beldggningeni de
forsta hand ifr&ga om grtivre artilleri- militdra avdelningarnatillfredsstdllanpjdser. Fdrhandlingarpigir dock om de, bortsettfr&n vissaammunitionssekexportav Ivpjiser.
betydande
tioner. Fcir de civila Drodukternaar
Vad den ciuila stllsidan betrdffar, liiget idag relativt gynnsamt och 50
/o
kan konstateras,att inneliggande or- av denna produktion g&r pi export
derstock iir god och nigot stcirre dn under mycket hird konkurrens och
frirra iret. Aven faktureringen dr hittrots mycket hciga tullar. En viss brist
intills stcirreinom de flesta sektioner. pi arbetskraft fdreligger f6r de civila
Betrdffandedet grdvre hejarsmidet?ir avdelningarna. If figa om investeorderldget sdmre, ehuru ulsikter till
ringar h&ller man p& att stdlla i ordviss fcirbdttring fdreligger. Vad vals- ning en ytbehandlingsavdelningfiir
st&l betrdffar, iir mtijligheternaatt er- granater. I dvrigt avser de investehilla ytterligare order e trad mycket nngar, som pig&r eller nyligen beslusmi, varf<irdet nya finvalsverketkom- tats inom Nobelkrut, huvudsakligen
mer att bli otillfredsstdllandebelagt rationaliseringar inom civil-kemiska
under ndrmasteframtiden.
avdelningen samt vissa ombyggnader
Totalresultatet fcjr &retsfakturering f<ir att dka sikerheten inom krutavdeltorde bli ungefdr detsammasom fcir ningc:r.
iLr L951.
Nohab har haft en god ordertillging
Vad betrdffar de tidigare projekteoch
har en fcirhillandevis bra belngg:ade inoesteringarna.drden beslutade
flyttningenav vdrmebehandlingsavdel- ning. Man har erhillit vissa ganska
ningen till smedjani Kilsta i stort sett betydandeorder t lok och turbiner
liksom I dieselmotorer.
avslutad.Fdr utbyggnadav stilverket i
Kilsta har numera byggnadstillstind
For lYedauerkent del 1r att notera
erhillits och utbyggnaden berikna.s en viss nedging av den civila fdrsiiljvata fdrdig att ta"gas
i bruk nigon g&ng ningen,men dennakompenseras
av en
medio 1958. Den tidigare beslutade uppging av bestdllningar fdr militdra
kontorsbyggnaden, avsedd i fcirsta indamil.
hand fcir konstruktionskontoret,hiller
Fdr UVA ha vissasvirigheteruppfor ndwarande pi att uppfiiras vid
st&tt med exporten av verktygsmastora verkstadsPorten.
skiner.
har nyligen beviljat
Bolagsstyrelsen
*
medel till uppf<irande av en central
Ph frl,ga av berr Gastaassonangiensanitetsanliggning i Boisberget (iivre
vtningen av tunnel VI), varigenom de miijligheterna ett erhilla nya och
nuvarandemotsvarandedelar inom de bittre lokaler ftir pansarpllwerksta-

avmattning i exportkonjunkturerna
verkar trolig. Laget p8.trivarumarknaden dr besvdrligt,delvis si d.venbetrdffande massa, f ramfor allt tack
vare skaro konkurrens frin USA.
Verkstadsindustrierna1<iperrisk fdr
minskad exDort frdmst tack vare
rninskad efteifrigan fr&n utlandet och
vdsentligtcikadkonkurens. Dessabida
huvudgrupper svarar for 7O /o av de
senasteirens export. Det torde inte
finnas nigot utrymme f<ir inkomstftirbittrinsar infdr det kommande iret.
Den rJlativt blygsammaproduktionstillvdxt, som ligger inom sannolikhetens ram, kan silunda till stor del
komma att dtas upp av en fcirsdmrad
relation mellan export- och importpriser.

den, fcirklarade d.irektdr lrYlahlueen,
att denoa frhga vailt uppe till behandling vid ett par tidigaretillfdllen, men
att man inte kunnat bereda l?implig
plats pi annathill fdr dennaverkstad.
Hnrtill kommer, att det fcir dagenvore
i hcig grad ovisst, hur det i framtiden
kommer att bli med tillverknins av
torn och pansarplit till dessa.Uiciver
de frjrbdttringar, som redan genomfcirts, kunde man f6r dagen icke gcira
nigonting 3'tdennaverkstad.

till bristen p& arbetsuppgifter i verkstdderna,rdknade med en viss omplacering inom dessa.Det hade emellertid lyckats bolaget att i hird konkurrens, men till ej vinstgivandepriser, f5.
en del civila order, motsvarandeca
275.OOO
verkstadstimmar,
varfdr nl,gra
stdrre omplaceringaricke behcivtfriretagas.

DisponentSoblmanframhci'lli denna f$ga vidare, att om de st<irreprojekt, varom man fdr nzirvarandefcirHem Giista Nilron berd'rdeheiar- handlade,give resultat,det inte borde
smidet och frlgade, vad anledningen bli.friga om n&grandmnvdrdaomplakunde vara till att efterfr8.ganp3' det cerln8af.
grdvresmidethademinskat.
Herr Grell hdlsademed tillfredsstdllelse,
att bolagsledningenplaneraDirektiir JVabltteen framhiill, att
Bofors hade stora bekymmer di det de en utbyggnadav Industriskolan.
giillde att konkurreramed det importeHerr Kibltriirrt fnmholl att sanirade smidet. Det kunde hir ndmnas, tetsavdelningen inom filtverkstaden
att enbart Volvo fr&n England och icke var tillfredsstiillande och frieade
Tyskland per Frr importerade mer om mcijligheternaatt erhilla n[gon
helarsmidedn Bofors tillverkar. Man b?ittring hirutinnan, i fdrsta hand vad
miste fcirsti, att Volvo, som i sin fur
betrlffar matrummet.
har hird konkurrens med andra bilDisponentSoblmanerinradeom, att
f<iretag, miste kdpa ddr man kan er- stilverkets sanitetsavdelninqarskulle
hilla bildelarna till ldgsta priser. Bo- bli fciremil frir vissafdrbdttrinsar.Det
fors miste emellertid, f<ir att komma funnes givetvis pi minga
andra hill
ur de svirigheter, som fdr ndrvarande inom fciretagetsolika verk
sanitetslorider fcir bl. a. det grdvre smidet, ra- kaler, som behcivdeses dver, men
botionaliseratillverkningen. Det Ir vi- laget hade inte miijlighet att gcira
allt
dare nridvlndigt att hcijaproduktions- p& en ging. Deita finge ske successivt,
takten, inte blott i hejarsmedjanutan allteftersom fcirh&llandenamedsive.
ocksi hela vigen igenom f<ir de olika Fcir dagenkunde man silunda inte utproduktionsstegen.
tala sig om mdjligheten att gdra nigonting it sanitetsavdelningarnavid
Hem Gdsta Nilston ansig, att allt
miste gdras fcir att fi denna dyrbara fdltverkstaden.
anldggning, hejarsmedj an, konkurrenskraftig fcir sitt smide. Frin fackfd,r- F or sI ag suer k sarnh et en.
eningsh&llvore man mycketintresserad
Direhtor lYahlsteenmeddelade,att
av denna del av tillverkningen, men
Fcirslagskommitt€n vid sitt senaste
man ansS.ge
icke att de storaproblemen
sammantrddeden 6 oktober 1956 behir rdrde sig om bristandearbetstakt
handlat 8 olika fcirslag,varav 7 anseLts
frin arbetarnassida. Det funnes it,
virda bel<ining, medan ett bordlagts
skilliga omstindigheter sisom reparaf rir ytterligare utredning.
tionstidoch spilltid, vilka medverkade
Under sommarhalv&rethade blott
till att hejana inte kunde utnyttjas
nigra enstaka fcirslag inkommit, men
full tid. Det vore fiir civrist av intresse
under senasteveckornasynesfcirslagsatt vid ett kommandefcire'tassndmndsverksamheten&ter ha kommit iging.
sammantrridendrmaretaga ipp denna
Ett stort antal fdrslag har silunda unfr\'ga till behandling, bl. a. fiir att fi
der denna tid inldmnats.Fd,rslagskomfastslagetanledningentill att produkmitt6n skall i ett kommande nummer
tionen i hejarsmedjantydligen inte
av B-pilen infdra en v2idjanom aktil<ipersom den borde gd'ra.
vare deltagande i fcirslagsverksamDisponent Sob'lman fdrklarade, att heten.
ffigan om hejarsmedjan och produktionsbekymreni densammaskulle tagas Skriu eI se frd.n arb etar part en an gAupp till behandling vid ett kommande end e aissa ansthl lnin gsfrd.gor.
fciretagsndmndssammantrdde
och att
Expediti)r Petterssonfiiredrog frilf4gan diirvid skulle fdrberedas med
jande till friretagsndmnden st?illda
crforderliga utredningar.
skrivelse:
P5"ffi.ga w herr Giitta Nilsson an" Betriifland.
e anstiillni ngst'rfrgor.
g&ende omplacering av arbetskraft,
Undertecknad arbetarpart i Fciretagsfd,rklaradedireAtdr lVahlsteen,att man
ndmnden ffi"r hZirmed till behandlins
frin bolagetssida i vtras, med hinsyn
upptaga fdljande friga.

En mycket viktig del i ett fiiretags
verksamhet dr anstiillande av arbetskraft. Inte bara det att s6kande skall
tagas ut med en viss urskillnad utan
iven att efter bdsta formiga b6r Ziven
ratt man komma pi fdtt plats. En annan
detalj dr att taga hand om den nyanstillde. ge honom undervisning onr
fdretaget vad som finns, vad han har
att gbra i vissa situationer och vart
han skall vdnda sig fdr ordnande av
olika drenden. I detta kommer som en
vlsentlig sak skyddsfrigorna. Den nyanstellde mi.ste g6ras fdrtrogen med
skyddsarbetet och ges information om
gillande ordnings- och skyddsregler.
Ftjr att ha mdjligheter att pa ratt
sitt uttaga nyanstZilld personal och ge
dessa ingiende informationer erfordras
personella resurser, sidana anser vi
icke f6r ndtvarande finnes i tillrZicklig
utstreckning. Anstlllningen ligget fiir
neirvarande, om vi fiirstitt det rett, under chefen f6r avliiningskontoret. Vad
betriffar personalkonsulenten dr han
overhopad med en hel del arbetsuppgifter.
Fiirslag

1.

Ett utijkat anstallningskontor inr:ittas, kontoret utrustas med stiirre befogenheter vid anstdllning av atbetskraft.
Kontoret skall ges stdrre personella
resurser av kvalificerad arbetskraft,
som kinner till yrkesfordringar och
fdretagets olika produktionsgrenar.
Frigan om tjinstemdn pl anstdllningskontor biir ldmpligen diskuteras
med arbetaroarten.
En annan viktig detalj 6r omplacering av arbetskraft, en omplacering
kan ha som orsak, dels att den anstdllde av olika skiil b6r beredas annat arbete, dels kan det bero pi minskad
ordertillglng pi viss avdelning. I
mltnga lall stdter dessa niidvdndiga omplaceringar pi stora hinder, ex. den
anstdllde tjnskar icke taga erbjudet
arbete och iberopar en del skil, i andra
fall kan den anstillde icke placeras.
endr vederbijrande avdelningschef v5grur att tasa emot den anvisade arbetstagaren. isidana fall bbr det finnas en
instans, som allsidigt pr6vat skdlighet
i intagen st&ndpunkt. Det dr lndock
samma arbetsgivare med ansvar fdr att
ge den anstillde storsta mlijbga ttygghet i anst2illningen.Omplaceringar kan
i en viss situation bli av betvdande
omfattning, vi stdller hZir
Ftirslag

2.

Vid omplacering av arbetskraft, dlr
anstallningskontoret och respektive avdelningschef icke kan enas, hdnskjutes
frigan till en hir kallad omplacetingsnimnd f<ir prdvning och beslut.
Ndmndens sammansattning:
Respektive Overingenjdr, ordf.,
Respektive Avdelningschef,
Anstdllningskontorets tjansteman,
Personalkonsulenten,
Arbetarpartens varselman.
Ndmndens beslut Zir bindande och
skall loialt efterkommas.
Med ovan korta motivering som
kommer att mera i detalj muntligen
utformas, fLt arbelarparten stilla fdrslag i anstdllningsfrigor enligt frirslag
1 och 2.
Vi dr 6vertygade om att anstiillningsfrigorna Ir av sidan betydelse att
dessa bijr handldggas med st6rsta om-

I
av
avdelningschef
pi, att vederb<irande
nigon anledning inte gdrna ville taga
emot den som skulle omplaceras.En
annan omstdndighet,som kunde medilder.
verka hdrtill, var vederbdrandes
Frin arbetarhiil ville man fiirstika
fdr fiitbdttringarp& denna rida bot pi dessaproblem genom att
Lt_l#:'
tillskapa en instansf<ir priivning av de
Utan tvekan ar det vafi att offra en
omplaceringsfall, om vilka det rEdde
del arbete och omkostnader p& denna
for fdretaget viktiga detalj.
olika mening. Anstillningskontoret
Med fbrhoppning av vdlvillig priivhade f. n. icke tillriickligt inflytande,
ning av framfcirt f6rslag tecknar
di det giillde omplaceringav personal,
Arbetarrepresentantef na
utan denna frlrga lF,gp& de olika avgenom
delningarna.Det vore ej meningen,att
Arne Ohlson."
avdelningschefen skulle komma P&
I anslutning till den fciredragna mellanhand,men iinskvlrt vore att anskrivelsen framhiill berr Petterstort, stdllningskontoretfinge stdrre mcijligatt ffirgan om anstdllning av personal heter att piverka omplaceringsffigot.
vore av synnerlig vikt fijr fdretaget.
Disponent Sohlman fdrklarade att
Under tiden fr. o. m. den 1 iuli 1955
sida vilie
man frin bolagsledningens
t. o. m. den 30 juni l%6 hadesilunda pL
allt sdtt medverka till att frl'gotna
icke mindre dn 1031 personernyanom anstdllning och omPlacering av
stdllts,medan816 slutatsin anstdllning
personalbleve behandladepi f& alla
vid bolaget.Omsdttningenav personal
parter bdstasdtt.
dr alltfd,r betydandeoch det gdller att
komma till rdtta med detta problem.
Direktdr l{ordquist erinradeom, att
Redananstdllningskontoretbtir fcirscika frigan om anstdllningskontoret och
bedcimade arbetssdkandeoch placera dess otganisation htisten L912 varrt
dem pi rd.ttplats. Det mlste medges, uppe till diskussion inom fciretagsatt det fdrelegat vissa svirigheter un- nlmnden, dvensomvarit fcirem&l ftir
der de exceptionellafcirhillanden,som en sdrskild utredning. Vid bolaget
ritt under krigs- och efterkrigstiden iteranstdlldeherr Hdggmarkhadendrmed bristen pi arbetskraft. Bolaget mast haft hand om denna utredning
har silunda varit hdnvisat till den ar- och exoeditdr Petterssonhade d[rvid
betskraft,som funnits disponibel.
beretts-tillfdlle giva sina synpunkter.
Av stor vikt vore, att de nyanstdllda Vissa &tgdrderhade dven vidtagits fcir
redan vid anstdllningenerhdll en god att skapa bZistamcijliga fdrhillanden
information om fd,retagetoch de fcir frir de instiillda vid deraskontakt med
fd'retaget gZillande ordningsreglerna, avldningskontor och intressekontor.
skyddsfdreskrifternaetc. Pa denna Hdr mi erinras om, att man trots
lokalsvirigheterna lyckades uppdela
punkt fanns en hel del att gdn i
avlciningskontoretftir timavldnade p&
Bofors.
avldningskontoroch anstillningskonhan
skall
D& en person nyanstilles,
undergi l[karunderstikning. Det fdre- tor, dirvid anstdllningskontoret samDn
kommer alltf'6r ofta, att personer,som manfcirdesmed personalregistret.
icke
ftir
tiden
Dersonalkonsulenten
utan
arbete
nyanstdllts,fitt bdrja sitt
att ldkarunders6kning kunnat gdras rdckte till fot alla"dennes arbetsuppmed
intressekontoret
fdrrdn kanske flera veckor senare. gifter, fcirstdrktes
unghand
om
a.
fick
man,
som
bl.
en
nySkulle det ddrvid visa sig, att den
(ca 800 bZiddar).F'6r
be- karlsbostiderna,
anstillde vid ldkarunderstikningen
finnes lida av nlgra fel, miste veder- Kilstaverken hade personalkonsulenten
b6randeldmna sin anstdllning.Det var ensam fungerat silom ombud fcjr ininte tillfredsstdllande,utan man borde tressekontoret.Dessa uppgifter hade
fdrsdka samordna ldkarundersdkning- emellertid blivit fcir om-fuqande,och
fcir viss del av personalen\ertogos
en med nyanstdllningenoch fiir dvrigt
dven informera de arbetsstikandeom dessaarbetsuppgifterav en tid{krivare
vid vaisverket.Slutligenkunde\erinras
dessafdrhillanden.
En annan viktig friga, som bertirts om intressekontoretsoch avlQningsi den fdredragna skrivelsen,var om- kontorets fcirlZingningav exped'itionsplaceringenav personal.Aven denna tiden fcir bittre anpassningtill persofr\ga hade den sttirsta betydelse fcir nalens cinskemil.
Herr Hdggmark hade iteranstdllts
bolaget, liksom givetvis fcir de anstdllda. Det hdndeofta, att en person,som bl. a. fcir att ha hand om ldpande konav nigot skdl m&steomplaceras,trots takter och ftirhandlingar i-vad giiller
behov av arbetskraft, icke tilldelades den minadsavltinadepersonalenmed
ett fcjr honom lnmpligt arbete p& en tillhd,randestatistik och utredningar.
annan avdelning. Detta kunde bero Vidare skulleherr H?iggmarksvarafijr
sorg, disciplin, produktion och ett gott
uppf6rande f<ir 6vtigt, kan minga
ginger ha en gynnsam invetkan av en
ritt skiitt anstallning.
Till sist vill vi peka pa att en rad
f6retag blivit klara 6ver anstdllningsfrigornas stora betydelse och vidtagit
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bolasetssociaiaverksamhetfcir s&vdl
den timavlcinadesom den minadsavltinade personalen.Dr Ldnnberg hade
ndmligen fitt en cjkad arbetsbcirdagenom utvidgningen av B-pilen, och
detta skulle t. v. bli hans huvuduppgift, samtidigtsom en del specialuppomriden, likgifter inom angrdnsande
som inom det tidisare verksamhetsfdltet, skulle anfcirtros honom. Herr
Higgmark skulle till en bdrjan Igna
sig 6t aktuella och bridskande arbetsuppgifter, men s&snart tiden medgav,
skulle herr Higgmark f& tillf2ille taga
berdrdaansig an de av herr Pettersson
stellnings- och omplaceringsfrigorna.
Sisom herr Petterssonredan framunder
hillit, hade personalproblemen
de exceptionellatiderna, som ritt under och efter kriget, varit stora. Det
mrirkliga var, att de exceptionella
tidernavarat i <iver15 nr, under vilken
tid det ritt permanentbrist pi yrkesskicklie arbetskraft <iver ndstan hela
linjen. Man hade ddrfdr varit tvungen
att anstdlla lven mindre kvalificerad
personal fiir arbetsuppgifter,som den
inte varit ldmpad fiir. Det har snlunda
hela tiden funnits mycket sm&mdjligheter att bedriva nigon effektiv och
for allaparteri lingden meratillfredsstillande anstdllningspolitik, stdan
herr Petterssonoch reDresentanterna
tenkt sig. Inom de
fcir arbetarparten
fcjrhandenvarandemrij ligheterna hade
man frin bolagetssida dock siikt grira
si gott man kunnat ifr&ga om placeringen och utnyttjandetav den arbetskraft, som kunnat erhillas.
Pi tal om ornplacering av petsonal
miste man ha klart fiir sig, att det
alltid kornmer att uppstAstoraproblem
for alla parter, om en avdelningschef
rnot sin vilja skulle piwingas en person.Fr&nbolagetssidaville man prciva
de av herr Petterssonframfd,rda fcirslagen. Direkt<ir Nordqvist ville dock
redan oi detta stadium anm)i7aen viss
tveksamhet,om den fiireslagna ndmnden skulle kunna utgdra sista instans
i dessa ffitgot. Skulle det tillskapas
nigot organ fcir omplaceringav personal, miste det nog alltid finnas mcijlighet att kunna vddja till den verkstdllandeledningen inom bolaget.
Tidigare har bolaget samlatgrupper
av nyanstilld personal f6r att ge dessa
lnmplig information om bolaget och
dess verksamhet. Vidare har en
broschyrmed en orienteringom bolaget utgivits och distribuerats till de
nyanstdllda.En ny upplagadr for ntuvarandeunder utarbetande.
De av herr Pettersson omnimnda
ftirh&llandena,med ldkarundersiikning
jdmf6relsevis ling tid efter det en
personbiirjat arbetavid bolaget,vat na-
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turligtvis icke tillfredsstdllande.Aven
detta torde sammanhensamed vissa
exceptionellaf<irhillandin. Det finns
enledning hoppaspl en biittring pi
dennafront, d?man fri.n bolaset;sida
planeradeen viss omldggninf
- av bolagets sjukvirdsverksamhet.
Med anledning av de siffror herr
Petterssonanfdrt angeendenyanstdllda personeroch sidana som slutat vid
fciretagetldmnade direkt6r Nordqvist.
fcir att ge en bettre bild av problemet.
uppgift om hur dessapersoirerfcjrdelade sig pi olika yrkeikategorier.De
y.rResarbetare,
som nyanstdlltsrespek_
tive slutat, utgjorde s&lundaen mytk"t
liten procent av dem som paveikade
cinsettningsstatistiken.

om bdttre sovring bland de anstdll- de det, som herr Holm redanframhllningsscikande.
Under de tidieare be- lit, bli en yttedigt svlr uppgift fcir en
rcirda,exceptionellafcirhillandln, som nimnd att {atta beslut i dessafrlgor.
under senare ir ritt p6. arbetskrafts- Under alla fcirhillandenm8ste det,
rnarknaden,har det naturlietvisinte somdirektdrNordqvist redanframhilalltid varit lett att g6ra nlgon ordent- lit, finnasnigon inJtanscivernimnden.
hg sovring. Man torde inte heller
Det dr fcirvissoingen ldtt sak att fi
kunnalastaanstdllningskontoret
fcir aft rdtt man pi riitt plats, slrskilt under
detta anstdllt en del personal. som
r5.dandefcirhillandenmed brist pi arkanske senarevisat sig icke kunna
betskraft. Vederbcirandeavdelninssfullgcirasinauppgifter.
chef, som har att ta hd.nsyntill minge
. - Fciratt uppnl. bdstam6jliga resultat, olika frigor och faktorer, inte minst
d1 dej giiller att placerard"tt.un pa den vid
tillfZillet sysselsatia
personalen
rdtt plats,m5.steman gciraen vissgail_ pi avdelningen,
meste fi ha ett ord
ring ibland de arbetssd,kande.
Hlir"kan med i laget, d& det g?illerplacering av
ifrigasdttas, om anstlllningskontoret personal
pi avdelningen.Det har tidibdttredn avdelninqschefen
skulle kun- gare varit p& tal inom bolaget, att man
na bedcima,om
pe.sor, iir llimplig
skulle lita anordna en sdrskild verk"n -Givetvis
fcir ett visst arbete.
NySlutat
b<tr mai
fdr att i denna sysselsdtta
persostad
anstdllda
Yrkesskickliga arbeanstellning
undersdka alla mrijligheter att gcira
nal,
som
av
hdlsoskdl
miste
ompliceras
tare (grupp 1). . 3 0
den nuvarande orqanisationenmera
83
till ldttarearbete.
effektiv, diirvid man dock mtste tasa
Yrkeskunniga arbeHerr Arne Oblsson ansig, att den
tare (grupp 2). . 2 l
51
1 6 9 9 vederbcirlighdnsyntill det arbetsbelil,
som senareskall ha hand om den per_ frjrda diskussionengivit beliigg fcir att
Ovriga arbetare
sonal,som anstdlles.
man pi alla hill dr enseom att frigor( g r u p p3 ) . . . . 572
461
na
om anstdllning och omplacering av
Vad
betriffar
den f6reslasna, ndmnMindeririga och
personal
m. m. bcira fi en <iversyn.
dcn
fcir
omplacering
av
personal,
torde
praktikanter ...
82
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d^eticke bli nigon Iatt uppgift icjr ett Fr6.n arbetarhill vigade man ddrvid
Timavliinade konsidant organ att till allm?inbelttenhet utg5.ifrin, att den planeradeundersciktofsanstellda, steomplacerapersonal.En delikat upp- ningen, som skulle anfdrtros herr
derskor m. lf.. . 4 ) G
oan
)?^
111
Hdggmark, mitte ske i bdsta samfdrgift f<ir nimnden mlsie alltid ,ur^'itt
omplacera
S&snartdetta
den
person,
ro3r
som enligt Ii_ stind med arbetarparten.
816
karbetygbcir beiedasett ldttarealbete, arbete avslutats, borde frjretagsndmnHerr Pefiertton noterademed tack_ till ett sidant
arbetemed mindre be- den f& en rapport om de resullatman
samhet,att man frin bolaeetssida var talning.
kommit fram till.
beredd att medverkatill en <iversvn
Informationen av nyanstlillda har
DisponentSoblmanavslutadedenna
av den nuvarande organisationenfbr
givetvissin storabetydelse.En hel del
programpunkt med att fdtklara, att
att om mr;jligi fdrbittra densamma.
kunskap miste emellertid inhimtas pi
man frin bolagets sida komme att
Det var dven fcir fackfdreninsensdel
arbetsplatsen.
Deftagdllerbl. a. skydds- snarast
mdjligt ighngsatta en underav stort vdrde, om man kunde komma
arbetet. HIr torde man inte kunna
scikning och utredning om anstdlltill rdttamed de berdrdaproblemen.di
<iverlita pi ett aldrig s3.effektivt an_
nings- och omplaceringsfrigorna.Hdrman ndmligen dven pi fackfcireningsstdllningskontor att ge en fullstlndig
vid skall kontakt hlllas med atbetarhill hade stora beliymmer med "de
orientering om de lokala fcirhillanl
parten och det utredningsresultat,
som
personalfrigor, som inte blev lcjstapi
qena.
s& sminingom kommer att fd,religga,
blsta sdtt. Vad betr?iffar den fdreslasna ndmnden,torde det inte varanigia
Hery GdstaNiltton kunde inte dela skall redovisas f6'r fciretagsnemnden.
risker fci.ratt densammamed den sa]rr- herr Holms uppfattning, att den fcjremansdttning den fcireslagitsfi, skulle slagnandmndenskuilJfi svirisheter
Oarigafrd.gor,
komma att fatta nl,graf iii berd,rdapar_
7ttge !land medsinauppgifter.Redan
ter olyckligabeslut.
idag sker ju i mtnga fali'omplacering Personalirende.
av en person med ldkarbetyg frin et1
Herr Gotta Nilsson framhcill, att
Ingenfdr Vamstad framhcjll, att bob2ittretill ett sdmrebetalt a;b;te.
han ansig det riktigt att anstlllnings_
laget nyligen i dagspressenannonserat
D )reAttir ty abI t t een ur,rafl^it-rrqn
kontoret utrustadeJmed cikadefilefter en fciresttndarinna till ormigavmakter, di det giillde omplacering av frin arbetarhill tycktesgrira svirighe- delningen. Frin tj dnstemannahhll-an_
personal. Detta skulle iclie innebdra. terna stcirred.nvad de verkligen dr, d& s&gman, att det borde finnas mdjlig,
att vederbcirande
avdelningschefisido_ det g2iller att komma till i?itta med heteratt finna nigon hmplig kandidat
sattes,utan givetvisskulle dvendenne omplaceringsfallen. Det skulle inte f<ir denna post inom bolaget. Man
fdrnekas,att hdr fanns vissa delikata skulle i s5' faLLf6lja
vara med
de linjer, varom
.di _d.t g?illde omplacering
av personal.Man borde i fortJattninel problem, men hittills hade man kom- man tidigare varit enig, ndmligen att
en mera2inhittills verkstdllaen ordeni_ mit nlgot si ndr vll till rdtta med om mdjligt inom bolaget befordra
dessa.Onskemll om omplacering i ar_ personer till lediga
lig utredning om varje sirskilt fall,
befattningar. Det
bete fdranledas normali av rvt"olika
lnnan mal tog definitiv stiillning till
vore hdr av sdrskilt intresse,di det
orsaker,..
ndmligen brist p& arbete pi
det aktuella omplaceringsfallet.
icke funnes si m5.ngabefattningar, till
den bercjrdaarbetsplatsen
och sjukdorn vilka den kvinnliga personalenhade
Hery Holm erinrade om, att han av nAgot slag
hoJ den ifrlgavarande m<ijlighet aft befordras. Det hemstillfrin arbetsledarnafiir flera 3.r sedani
anstd.llde.
Vilken anledninse; till den des att bolagsledningen mttte prciva
fdretagsndmnden framfd,rt <inskemil ifrigasatta
omplaceringen
dlnvore, tor- dennasak.
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Direktiir Nordquifi fcirklarade,att
man skulle lita underscikasaken.Rent
allmint kunde sigas, att bolaget med
hdnsyntill den ridande brisien p& arbetskraft 6ver hela landet och med
erfarenhet av svarsfrekvensenpi de
flesta annonser,som infcirdesi pressen, inte annonseradei oncidan. Om
det fanns mdjligheter att tillfredsstdlla
behoveninom fiiretaget, s6kte man sig
givetvis i fiirsta hand fram den vdgen.

hcisa :indi utan denna extra kostnad.
Kainske den dock inbesparasgenom
Den 18 oktober avhdll Nobelkruts det minskade slitaget vid kallstarter.
Friretassnimndsitt ordinarie kvartals- Ffirgan kan mihanda uPPtagasvid det
till viren.
sammitrede tnder direktt)r Art,id' gemensamma
sammantrddet
lVablquists ordfcirandeskap, varvid
Konjunkturtiaersikt,
f<iljandefrigor behandlades:

NOBELKRUT

Kaarstdende frd.gor.
1. Marketenteriet.

Ingenji)r Dalin meddelade,att fcirsiiljning av fd.rdigamatportionerjust
kommit iging. Kuponger ftir tio matportioner,till ett pris av 15:- kr.,
kunna kiipas hos tidskrivaren Pe
frukostrasten dagen efter avldningsdag. Matportion bestdllessedan hos
tidskrivarendagen innan den, d& den
skall levereras.Detta dr ett fcirstaf<irscik, som endast inriktar sig pi SZiby.
Faller det bra ut, dr avsiktenatt fortsdttai fdrsta hand med RA och Ngl.Gemensamt sammantrade med
krutbruket.
Betr. omliggning till h<igregrad av
koncernens f oretagsnimnder.
meddesjllvserveringi marketenteriet,
Heru GdstaNiltson erinrade om, att lade ingenjdr Da16n,att frigan hlrom
han vid ftiretagsnlmndenssammantrd- icke avancerat,endr ombyte av restaude i juni tagit upp frlgan om ett ge- rangchef skett, men unders<ikningen
fcir koncernens kommer att fortsdtta.
mensamtsammantrd.de
samtliga f6retagsnlmnder och stdllde
Herr Hansson f6rklarade, att man
frlgan, om man frin bolagsledningens
tacksamhetnoteradevad sorn itmed
sida vore beredd att arrangeraen sioch hoppadesatt fdrsdketskulle
gjorts
dan koncernkonferens.
ila ,rel ,rt. I annat fall kanske mar' flr
Disbonent Soh:lman fiirklarade hiranledningiterkomma i ffigan.
till, ait man skulle iterkomma till
2. Anordning for motorvdrmare.
ffitgan under vlren.

D itb onent Soblntan framhiill ocksi,
att dei lven ftir bolaget var av stort
intresse att taga vua pL den personal,
som redan vore anstdlld i bolaget,di
det g?illdetillsdttande av lediga befattningar. Sj?ilvfallet prdvar bolaget normalt mitjligheterna att finna l2impliga
kandidater bland de anstdllda,innan
en ledig befattning utannonseresi
Dfessen.

Pensionsfriga.
Herr Gdsa Nilssozr hemstdllde, att
man frin bolagsledningenssida mitte
underscikamiijligheterna att iterstdlla
realvirdet av de pensioner, som bolaget idag utbetalade till sina pensiondret.
Disponent Soblman framhiill, utan
att gi in pL frlgan om realvirdet av
pensionerna,att arbetarepensionsfrigan varit uppe till behandling inom
bolaget, men att man ville awakta den
fcirest&endelagstiftning pi pensionsomradet, vilken vore att vdnta inosl
den ndrmastetiden.
Sako.
D irektdr V/ ahlsteen meddelade,att
tv& nya Sako-kommitt6erbildats inom
fdltverkstadenoch verktygsverkstaden.
Slutligen tackadedisponent Soblman
fdr allas medverkan i dagens diskussion och fiirklarade sammantrddetavslutat.
Sms
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DireAti)r lVablquist meddelade,att
samtliga klnda vid Nobelkrut anstillda bildgaretillstiillts ett frigeformuldr
fcjr att utriina intressetfdr uppsittande
av anordningar fcir inkoppling av
I detta hf6 angivits,
motorvdrmare.
bil preliatt kostnadenper sdsong/och
till ca tQO:- kr. Av
mindrtberdknats
de utsdnda243 f or muldrenYtetkiommo
151 besvarade.93 st. fdrklarade sig
helt saknaintresse.De 58, som hade
intressefcir saken,fdrdeladesig pi tv&
grupper,dels sidana,som icke var vilIigi irtagga s&mycket som 100: - kr.
pr sdsongoch dels sidana, som var
vitliga betaladennasumma.Den forsta
qruppen omfattade 44 si. och den
i"ati u, st. Di frisan vidarebefordradestill hcigstaledningen, fdrklarades
ddr, att liknande utredning pigitt en
tid i Bofors, men att resultatet av
denna dnnu ej ftireligger. Man uttalade dar, *t ffitgan bd,r behandlas
centralt fdr hela koncernenoch frigan
miste dirfrir bordl?iggasi awaktan pi
utredningeni Bofors.
Heru Hanston anfcirde,att man nog
vd.ntat,att de positiva svaren ej skulle
bli si m&nga. Bilkostnaderna1r ju

Direktiir lVahlauist limnade en med
stort intresse &h-iird koniunkturiiversikt. Han bciriademed en kortfattad
expos6dver det politiska ldget. Denna
expos6refererasicke hdr, enlr hdndelseutvecklingengjort att den saknar
aktualitetdi detta ldses.
Betr. konjunkturutvecklingen ndmnde direktijr \Tahlquist bl. a., att man
i USA i viras rdknademed en nedg&ng
under tredje kvartalet i ir. Denna ser
emellertid nu ut att utebli. Stilverken
utnyttjar hela sin kapacitet,sedanstrejken avbl&sts.Lciner och priser inom
denna sivdl som inom en del andra
branscherha stigit och konsumentprisindex, som praktiskt taget varit stabilt
i tre irs tid, har gitt upp ett Par Procent. Bruttonationalproduktionen har
och arstigit liksom antaletlysselsatta
dr mindre iin i fjol.
betslcisheten
I V[steuropar&deri allmdnhetailtjZimt hdgkonjunktur och priser och
l<iner har fortsatt att stiga. I England
har industriproduktionen legat vid
ungefdr sammanivi sedanbtirjan av
f<irra iret, men exportvolymen har
trots detta stigit med ca tO /o de sista
12 minaderna. Suez-krisenhar emellertid lett till nya p&frestningarp&
valutareserven.
Vdsttysklandhar fortfarande exPortiiverskott. Levnadskostnaderna steg
frin mitten av fona &ret till i mars i
8r med ca 4 /6, men ha sedanlegat
ofcirdndrade.
ldnder har
I iivriga vdsteuropeiska
-L"2-mlna'
orisniv&n under den senaste
dn
mittligt
om
dersperiodenvarit
- pi vag uppit.
Situationen i Sverige piverkas givetvis av prisuppgingen utomlands.
Det ekonomiskaldget i virt land kan
betecknassom relativt gott. Produktionen stiger dock lingsammare nu dn
tidigare och h&ller ej heller takten med
vissi andra ldnder. Antalet arbetss6kande har 6,kat.Exportdverskott fdreoch valutareserven
l&g i juni-juli
steg, men den dr dock fortfarande si
lhg, att den ej til nigra sttirre pifrestningar. Det ser ut som om den restriktiva' finanspolitiken nu biirjar f3'
effekt. Inflationsfaran fcirefaller dock
ej helt avvisad och prisstegringar kan
vdntassom en f<ilid av dkadeldner och
andra faktorer. Konsumtionsprisindex
har hittills i ir stigit med dryga 2 /o
och ytterligare hdjningar kan befaras
fcire irets slut. Statsmakternasekono-
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miska restriktivitet siktar ju p8' att
istadkomma samhdllsekonomisk bamedlans. Investeringsbegrinsningen
fijr dock en fan fcir produktionen,
som ej tillfdres tillrZickliga nytillskott,
vilket fdrsdmrar mdjligheterna f6r
framtiden.
Skiirdeutfallet ser i &r ut att bli mycket gott, enligt fiireliggande prelimi'rira siffror, vilka pekar pi en skcird,
delvis liggande mycket hiigt dver fjol'
irets och even etskilligt iiver de senaste
irens medeltal.
D[refter redogjorde direktcir \7ah1vid Noquist fcir sysselsdttningsldget
belkrut.
Vad fdrst faktureringsvdrdetf6r de
fdrflutna tio periodernt i Lr bettdffar,
kan konstateras,att detta fci.r militdra
produkter ligger betydligt ldgre, men
ftjr civila produkter hdgre dn f6r motsvarandetid i fjol.
Nedgingen pi den militlra sidanberor till stdrstadelen pi starkt minskad
avsdttning av trotyl och nc-krut.
Springdeg, pentylstubin och ngl.-krut
visar ddremotviss uppg&ng.
Okningen pi den civila sidan ftir'.kriver sig i fdrsta hand till nikotinsyra, men dven till lokalbeddvningsmedel samt perit och formalin. Fdr
civriga produkter 1r ldget t[mligen
ofiirdndrat, dock kan en svag&terhdmtning fiir lacknitrocellulosaskdnjas.
Under de tio oeriodernahar inkommande order dverstigit dem fdr motlvarande tid i fiol fdr sivil militdra
som civila produkter.
Orderd,kningenp& den militdra sidan
hiinfcir sig till krut och hexotol. Trotyl
och vissa ammunitionseffekterhar fitt
vidkinnas minskning i orderingingen.
Pi den civila sidan noteras iikning
frjr lacknitrocellulosa,perit, formalin,
nikotinsyra, isonikotinsyrahydrazidoch
lokalbediivningsmedel, medan minskning fdreligger fdr mononitroprodukter, p-nitrobensoesyraoch kloramin.
Exoorthandeln visar frir de rnilitdra
prodikterna en avsevird nedging,
medan de civila Drodukterna dkat.
Siirskilt gZiller dkningen nikotinsyra,
diir gl?idjande frammarsch skett speciellt i hirdvalutallnderna USA och
Schweiz.
L?igetfiir de olika avdelningarnair:
NVA:
I Sdby uppsti"r p& grund av de kontrakterade leveranstidernavissa toppbelastningar, som egentligen skulle
erfordra kortfristiga cikningar av personalstyrkan. Hiirtill kommer intrdffade driftsstdrningar, som orsakar
ojdmnhet i belastningen.Vi strdvar
emellertid efter att hilla s& konstant
arbetsstyrkasom miijligt och fdrsdker

att genom <ivertidsarbeteklara top-DAtfiA.
Orderna pi ammunition ger i allminhet god beliiggning fdr rel. ling
tid framiiver.
Vad raketerbetftffat, har besvdrliga
st6rningar intrd''ffat, vilka fd,rorsakat
avbrott i arbetet fdr tvi typer. Omfattande underscikningarha satts ig&ng,
men dr dnnu icke avslutade.Allt pekar
dockp&,att man skalllyckas6vervinna
svirigheterna.
I RA arbetar man huvudsakligen
med tdndskruv, tdndrtir, mintdndare
och zonriir. Personalstyrkanhar undan
fdr undan <ikatsi ir och sannolikt
beh<jves ytterligare nigon ut<ikning
ndstair.

NVK:
Ngl-Arut har en beldggning, som
vdntas bli ungefdr ofdrlndrad de ndrmaste minaderna. Ev. kan nigon dkning lingre fram pirdknas.
Nc-krut: ofdrlndrad drift berdknas
fdr de ndrmastem&naderna.Ldngre
fram kan det ev. bli ffi,ga om minskning. I si fall kommer dverbliven
personal att <iverfcirastill ngl-krutbruket.
NZN;
Beldggningen ofdrlndrad. Nigot
rikad lack-nc.-tillverkning har kompenserat bortfall av nc fdr nc-krut.
NVT:

Fdr sivil trotyl som hexogen f6rutses 3-skiftsdrift under nlrmaste halvProduktionenav s&vil krutmassaoch iret.
nitroglycerin som pentyl, spr?ingdeg
I T 4--:T 1 pi"g\"rf. n. ingen tilloch pentylstubin ?ir synnerligen god verkning, vilket fcirhillande berlknas
och vdntas kunna fortg& i sammatakt besti ndrmastehalviret.
som nu itminstone ett halvir f:amlt.
F<ir NB, NX och NP fcirutsesinga
dndringar.
NVF:
Betr. personalfdrh&llandena
meddeAvsdttningen pit F 26 produkter,
lade heri Ordfiiranden, att antalet anINH, o-toluolsulfamid,bonohartsE 50,
stdllda arbetareden 13. 10. var manp-toulidin, bensokain, sackarin och
liga 851 st. och kvinnliga 30). Under
kloramin iir god. Kloraminfabriken
iret har antalet manliga minskat med
beriknas kunna kcirasiging efter om3l medan antalet kvinnliga dkat
byggnadenomkring irsskiftet.
med65.
P[ grund av den successivtdkade
Betr. kommande byggnadsarbeten,
hexogentillverkningen kan nu dttikst6rre reoarationer m. m. ndmnde
svraanhvdridfabrikenkcirasmera ihildirektdr S(ahlquist, att en ilirmarc
lande.Den medfiir dveniikad tillverkredogcirelsehirfiir kommer att limnas
ning av hexamin och ddrmed ocksi vid
ndstaordinariesammantrdde.
formalin.
Fdljande stijrre arbeten kan dock
Peritpriserna har kraftigt gitt neci
ndmnasnu:
p& marknaden, vilket gcit, att vi fortN V A : Y tbehandlingsavdelningK 19
sdttningsvishar mycket svlrt a\-vara
rned i konkurrensen.Skulle vy'tvingas vdntar vara fZirdig i slutet av Eret.
NVD: Till- och ombyggnadav O 4
nedldgga tillverkningen av perit B,
fiirdigstiilles i november.
kommer avsdttningenav for\alin i
f arozonen.Fcir Boiomold er och?..--AES
NVF: F 11 a moderniseras.
Arbetet
ir ldget ofcirindrat. Oxidationsanldgg- vdntas vara klatt vid irsskiftet. Utiikningen utnyttjasmaximaltfdr nikotin- ning och fcirbiittring av anldggning
och isonikotinsyra.Produktionsappara- F 40 utfdres, varigenomstor besparing
ten utdkas fd,r att ge mdjlighet till
av salpetersyra
uppnls.
storre tillverkning.
NV K: B 11-B 12: i novemberp&Den dkadeavsdttningenp& F-avdel- bcirjas byggnads- och apparatmissiga
ningens produkter iir gliidjande. Ex- dndrings- och tillbyggnadsarbetenf6r
Dort sker f. n. till 29 olika ldnder i
cikad sdkerhet.
lfla varldsdelar. Priskonkurrensen dr
NCC 14 ombyggsi brandsdkerkonoerhrjrt hird och det dr ett synnedigen struktion och fcir nytt torkningsstort arbete att bevakavira intresseni
system.
alla dessa ldnder, att skaffa lnmpfig
NZ: ett tubfdrrid, Z 32, pi"bUjas
representationoch att uppehilla koni
november.
F 13 titlbygges fiir att fi
takter.
rikade mojligheter f6r djurfdrs6k i
Vi satsar kraftigt p5. vissa ldkemesambandmed forskningen p& likemedelsspecialiteter,vilka vi hoppas mycdelsomridet.
ket av. Flera sldana dr praktiskt taget
Herr Hanston framfdrde ndmndens
ftudiga att fdras ut pi marknaden,
varigenom virt sortiment kommer att tack fd'r den utomordentligt intressanta
vixa timligen snabbt.
redogdrelsen.Det dr med ta&samhet

NVD:

IJ

man noterar att handelsbalansendr
relativt god, yftrade herr Hansson.Att
de ekonomiska restriktionerna bririat
verka, Ir ju helt enligt avsikternamed
dessa.Det kan ju tdnkas, att de kommer att verka hdmmande iven p& direkt produktionsiikande investeringar,
men man ffu vdtlhoppas att statsmakterna har uppmdrksamhetenriktad pi
detta och lattat pL bestdmmelsen,om
det skulle bli n<jdviindigt. Vissa littnader fdr biinder och smihantverkare
har iu redan stalltsi utsikt.
Att produktionsdkningbn hdr i landn i t. ex. Vdstdet gir l&ngsammare
tyskland och USA kan kanskebero Pi,
att dessallnder har ett rett stort arbetskraftstiverskott,vilket vi ju ej haft
hir
pFLmhngair. Produktionstikningen
miste darftir i fcirstahand ske genom
rationaliseringar.
D ir ek t t)r W abI qui st meddelade,som
svar pi f.rlsor ffin herr Hansson,att
den ririnskaie faktureringendelvis berodde pi haverier, men ocksi p& direkt
nedg&ng i orderstockenoch att det dr
riktigt, att vi har upparbetat ett lager
av p-nitrotoluol i T 4--T 5, samt att
det-f<ir ci'vriga produkter, som framstiillas i dessa avdelningar icke fcireligger nigon eftefirlgan, enir vi icke
kunna vara med i priskonkurrensen'
varfiir det blivit niidvzindigt att stopPa
dir en tid.
I ngenjdr St erky kompletteradesvaret betr. T 5 med att meddela,att det
frirelegat mycket varierande efterfrigan pL exportmarknaden fdr p-nitro6ensoesvra,vilket varit orsaken till
kampanjkorning.Det kan tlnkas, att
det 6lir efterfrigan Pa toluidiner nesta
ir och att det blir niidvdndigt att planera frir en ig&ngkiirning i T 5 i
april-maj. Det ir ddrfdr av vikt att
fcirbdttrings- och rationalisetingsarbeten utfcirasdessfdrinnan.
Direktdr lYablquit uPPlyste, att
fcirslag tifl sndanafdrbdttringar fcireligger och att man hoppas kunna eiirninera alla de sv&righetersom varit
fiirknippade med driften i denna
fabrik.
" Eko nomisk h t)stjo ur n al,"
Bildbandet "Ekonomisk hdstjournal", illustrerandedet ekonomiskaldget i Sverige,visadessedan.

Viss ouerflyttningtill Bofors.
I skrivelse hade tjlnstemannaledamdterna begirt information betr. planerad iiverflyttning av vissa delar av
till Bofors.
ekonomiavdelningen
Her
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Ed.ttrdm anfiirde, ati det ir

sjdlvklart, att dA det blir friga om en dr, om den tidpunkten vore lyckligt
dverflyttning, de beriirda personerna vald.
kdnner en viss oro. En redogdrelse
Kamrer Bjorndahl meddelade att
limnades i maj av kamrer Bjdrndahl, inget dnnu kan sdgasbetr. tidpunkten
vilket var mycket vdrdefullt. Emeller- fcir civerflyttningenoch direktiir lYabltid befann sig frhgan di pi ett tidigt
quit sade sig vara civertygadom att
utredningsstadium,varfdr nlgra ingh- utredningsmdnnen skall taga hinsyn
ende upplysningar icke stodo till buds. till s&danasynpunkter,som ingenjdr
Det dr klart, att man miste ha
Janssonpipekade.
fdrst&elseftir besparingsitgdrder,och
[r det si, att en iiverflyttning ansesbli
Rat io nal is erin gs- o cb tr iu self ri. gor.
en sidan, miste ju itgdrden accepteras.
Ti[nstemannaledamciternahade i
Vi fcirstir att det ir mycket vanskligt
skrivelse beg2irt upptagande av disfcir ledningen att redogiira fd,r vilka
kussionunder rubriken "Ett rationellt
arbetsuppgifternakommer att bli for
de personer,som dverfcirasoch huru kontor - tjdnstemannatrivsel".
utvecklingsmdjligheterna komma att
Ingenjdr lantson anfdrde: ute p&
gestalta sig p& nigot l[ngre sikt, men fabriksavdelningarnapigir ett intenen si ingiende redog<irelse,som det sivt arbete f6r att rationalisera verkfinnes mtijligheter till, dr dock iinsk- samhetenoch man har ddr goda mcijvdrd. Automationen g&r ju framit och ligheter ^tt mdta.effektiviteten. Pi ett
kommer sdkert att sdtta sina sper aven kontor dlremot dr det svirt, att pi
i Bofors, vilket vdl kommer att fFLin- saffrmapltagliga"sdtt se ftirdelarna av
verkan dven p& ekonomiavdelningens en fcirbittring.
personal.
Fiir ett par ir sedandiskuteradesi
Kamrer Bji)rndahl anfcirde, att en nimnden anordnandetav en gemenndrmare redogcirelsestallts i utsikt, sam skrivcentral.En centraliseringav
men att en s&dandnnu ei har kunnat skrivarbetettill ett fetal kvalificeiadc
och stenografervore
ldmnas och att den huvudsakligaste maskinskriverskor
en rationell lcisning. En l?implig itanledningen hirtill varit lokalfrigan.
Utredningen ldr emellertid ha avan- slrd vote ocksi att utcikaantalet diktacerat se Hngt, att ett stdllningstagande Fon.t som en god ldnk mellan den
tiil lokalfrigan kan vintas snart nog. dikterande och utskrivningspersonal.
Fcirstddrefter kan frigan i sin helhet dnskemilet om skrivcentralansevi b6r
realiserass&snart som miijligt.
diskuteras.
En annan fr8'ga giller utprovning
Utredningen har anbefalltsav h6gsta
av
liimplig utrustning. Det finns nu
en
bespaledningeni avsikt att uppn&
ring. Meninget dr att arbetsuppgifter, sivdl maskinersom mdbler, som inte
som .ro utfdres hiir, skall sammanf<i- ?irliimpliga. Bruksldkarnahar ja dgnat
ras med s&danaav liknande slag i Bo- sittstillningar och stolar i fabrikerna
fors, vilket bor innebdra kostnads- stor uppmirksamhet. Pi kontoren fcjreminskning. Det dr nog riktigt, att kommer inga s&danaundersdkningar,
automationen kommer att fi stor be- trots att det iir lika iinskvdrt ddr.
Blankettfloran bdr kunna minskas.
wdelse inom kontodvdilden och den
iifigasatta sammapslagningensdkert Inom modern industri finns numera
kommer att bereda\iig fdr m<ijlighe- blankettkonstruktcirer. Sndan finns
terna att utnvtta kohtors-automatiken' d.veni Bofors, men dennahar veterligt
ej konsulterats fdr Nobelkruts rdkP3,frLga av herr Hanssoameddelade ning, vilket iir beklagligt. Det ldr nu
hamrer Bjdrndabl, att de rena perso- inte mcita nngon svirighet fdr nigon
nalavdelningarna,Personal-,intresse- att skapaen blankett och fi den tryckt.
och kassakontor.i huvudsakavsesvara
Arkivfrigan borde ocks& utredas.
kvar i Bj<irkborn.
Inom bolaget finns ett flertal arkiv,
Ingenjdr lantson framh<ill, att av- varav ett centtalarkiv. Originalhandlingar, som borde finnas i det centrala
delningar avsedda att tiverflyttas till
Bofors och di speciellt fci'rkalkylav- arkivet, fdrvaras dock ofta i nigot
delningen haft stora svirigheter att arkiv ute oi fabriksomrndet.Det 6verbrottasmed under det ovissaskedeav lites i allt fOr stor utstrlckning it
utredningstidensom nu gitt. Det dr vederbdrandeavdelningschefatt ldggtr
upp sitt arkiv, som han sjdlv finner
beklagligt att utredningen dragit si
l?impligast.
lingt ut p& tiden och man vill girna
Dessafrigor, somi met eller mindre
ha reda p& n?ir denna 6verflyttning
skall ske och om sjllva principfdgan h<ig grad berdr hela tjdnstemannakiir klar. Det fdrefaller som om irs- ren, dr icke enbart ekonomiskafrigor
skiftet vore den tidpunkt man siktar utan dven trivselfrigor.
En f$gt, som ocksi ir av stor vikt,
on. Dl har emelleitid dessa avdelningar toppbelastning, varf6r ffirgan dr den om ansvars-och arbetsfdrdel-
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ningen mellan olika funktioner. I rdtt
stor utstrdckning beror denna ur trivselsynpunktvdsentliga friga pt vederbcirandechefsvilja eller ovilja att dela
upp arbetsuppgifterna rationellt. Frigan om vem som blr ansvaretfcir det
eller det irendet dverldmnasnog i alit
fcir stor utstrd.ckningtill var och en i
sin stadatt bedrima.
Vi har med dessasynpunktervelat
framhilla, att vi anser-be-hov
f<ireligga
fcjr en kontorsrationalisering, och vi
anser, att individens stdllning i fciretaget bcir dgnasstdrre intresse.

Arkivfrigan dr en central f rlLga,dat
fdr dagen inget kan sigas, den miste
utfeoas.

flcidiga kunde de ned-rnonferas
fiil att
beredaplats fcir mopeder.Sammabesvdrligheterbetr.syraskador,
som fcirut
nitreringsavdelningarnahade och som
Dire kt dr lYlablqufut frirmodade att
diir avhj2ilpts,fdrefinnesi trotylavdelingenjcir Janssoris inst2illning till
ningen och dnskvdrt vore om n&qot i
blanketten sisom stdan icke var neqaskyddande
syltekundegciras.
tiv, utan hansmening var, att rui"Den
andra
".r
frigan g?illde transportring borde utfriras.
problem i nc-krutbruket. Sedannison
Betr. ansvars-och arbetsfcirdelningtid finnes ddr en truck, vilken visaisi_e
en, sade direktrjr \Tahlquist, att han
mycket vdrdefull. Emellertid rdckei
haft den uppfattningen, att var och
den icke till fdr alla iinskemil och man
en ldmnadesinformationer. om vad
skulle hdlsa med stor tillfredsstillelse
hansarbetsuppgifterinnebdr.Det hela
om zinnu en truck anskaffades.
beror naturligtvis i stor utstrdckning
Rrikgirdarna, sdrskilt i RA, har utKamrer Bldrndahl anfdrde, att det pi hur vederbcirande
avdelnings-ellei
var my&et intressantaspcirsmil,som gruppchef organiserarsitt och sina satts frir kritik. Vindskydden Ir dragiga, di de endastdr uppfdrda uu enkla
hdr dragits upp. En del- av dem blir
medhjdlparesarbete.Fcir bolagetsledciet sannolikt anledning att ndrmare ning stdller det sig givefvis svirt, att brider med stora spiingor emellan.
L2impligtvore att rib'barj"verspringorpenetrera.
ge detaljinstruktioner. Bolagets allna. Sncircijningentill och i r<ikfirdirna
FfiLgan om skrivcentral ha tidigare menna politik g3.r ut p8,, att fcirdela
eftersdtteslnycket och rnan ]ir ofta
diskuterats.Det vdsentligahindret har ansvarets& lingt som mcijligt, varigevarit lokalfrigan. Sakenhar icke skrin- nom man skapar stdrre intresse ho5 pulsai snci.
lagts, och det kan tinkas att ftl,,gan individen fcir arbetetoch stcirrearbetsIngenfi)r Dal6n meddelade,att dndskall kunna lcisas,om lokaler kunna glndje, vilket leder till std,rre och ringat av cykelstdllen i den riktning,
bli disponibla inom huvudkontoret. bittre resultat.Overldggningari sida- som herr Hanssonavser,redanutfrirts
Men det finnes lven andra faktorer, na hd-r frlgor dro mycket ofta fcire- pA en del hnil och att avsikten dr att
som fcirsvirarfrigans ldsning.De geo- kommande. Vi strdvar efter. att ha en fortsdttadirmed.
grafiska frirhlllandena nddvdndiggcir organisationi stort, men denna bcir
Frigan diskuteradesnigot och uten decentraliseringav arbetskraften vara elastiskoch miijligg<ira samarbete redningskall fiiretagas.
och m8.ngatjd.nstemdnhar behov av avdelningarnaemellan.
Betr. skydd mot syragaser
ndmndcs,
andra tjdnster dn skrivgdromil slsom
att f rdgan kommer att tagas upp i
Ingenfor
anfrirde,
att ner samband
lantton
telefonpassning,journalfdrningar, armed irets anslaeiaskanden.
dessafrigor togs upp, var man fullt
kiveringsarbeten och alnat, varfdr
Ingenjcir Dal6n medgav att vindtnedveten
om att de icke kunde besvatnan ej kan rdkna med att hj[lppersoskyddeni rdkgirdarna ;ii dragiga.Det
ras med nl,gra enkTaschablonmdssiga
nalen helt kan inbesparas
om en skrivdr klart att man kan spika ri6bor civer
central inrdttas. Frlrgan kommer emel- lcisningar. Huvudorsaken till att de springorna, men dragel gir ej att helt
lertid ati tagas upp d& lokaler ev. tagits upp dr, att det fdrefannsett be- ellmlnera.
hov hos tjdnstemdnnenatt s& att siga
rrlgors.
Fcir sncircijningen finnes en viss
avreagerasig.
plan, och i den kommer rcjkqirdarna
Betr. utprovning av utrustning
En del av dessaDroblemvore natur- sist. De viktigare v6.garna
meddeladekamrer Bjtirndahl, ati sitilllabriker
iigt
att dra upp tjlnstevd.gen,
men det etc. miste gi fcire. Man ffu vd.lhoppas
dan alltid piglr. Det finns en avdelning, Kontorsstandardi Bofors, ddr dr ofta sv&rt. Vi saknar de kontakt- pi biittringkommandevinter.
mijbler, maskiner etc. naqelfars och mdten, som fdrekommerlos arbetsleHerr Harusoa undrade om avdeldareoch i fabrikenqdhro- har en stor
standaldiseringsker. Konti'ktman finningarna
sjd.lvakunde fh tagahand om
mission
att
fylla.
$ skulle 6nska ett
nes hdr. Anskaffning av kontorsmatesnciskottningen
till r<ikgirJarna.Ndsforum
dir
tjZinstediqngn_finge
tillriel sker i Bofors och d,verfdreshit till
tan pi varje avdelning finns ni.gon
fdlle
att
fritt
diskutera
iina
oroblem.
virt kontorsfdrrid och viss standard
man avseddfcir diverse gciromil, som
f<iljes.
man ev. kunde dirigera till sndskottDiaerse fri.gor,
Blankettfrigan dr alltid aktuell i
nrng.
alla foretag. De stora fdretagen har
Frin arbetarledamciterna
frirelig beatt denna
experter, som uteslutandedgnar sig lt
. Ingenji)r Sterkl pS.pekade,
gdran om upptagande av fciljande diversepe
rsonalmiste anlitasfcir spirsidana fdgor. Hiir vid Nobelkrut rragot:
och vdgrcijningarf or att driften skall
finnes en tjdnsteman som utarbetar
a) anordnandeav sidll frir mopeder kunna hillas iging vid sncifall.
blanketter, vilka sedan understdllas
samt skydd mot syraskadoir.id
Kontorsstandardi Bofors. Nytillskott
ouer)ttgenjor Lindquist anfdrde becykelstllleni NVT.
sker ej p6. en slump, ty i regel provar
trdffande truck i nc-k'rutbruket,att en
rnan sig fram med en ormigeradupp- b) anskaffande av truck i nc-krut- sidan anskaffades
frjr itskilliea ir selaga, och endastom den visar sig bra,
bruket.
dan fcir de sdrskilt tunga transportergir den i tryck. En blankett kan bli
na. Trucken anvdndesihuvudsak fOr
c) fcirb?ittringav rcikgirdarna.
inaktuell och d& fir den fcirsvinnaoch
poleringen och vacuumtorken.Ovriqa
en civersynsker med vissamellanrum.
Herr Hanstoz pipekade, att de transporterir ldttare.Trucken dr icke
Intimt samarbete upprdtth&lles med snedstdlldacyketst2ilien
icke gir att an- fullt utnyttjad och det iir mrijligt att
Bofors, ddr man granskaralla f6rslag, vdnda fcir mopeder,ett fortskaffnings- ett bdttre utnyttjande
kan komma till
si att de blir rationellt utformadi. medel,som f&r allt strirreanvd.ndnins stind. Driftskostnadernahiller
sie vid
Innan dessunders6kesnoqa om verk- pi de vanliga cyklarnas bekostnad'. 7:- kr. pr timme och fcir
att ei nyligt behov av blanketienf-cireligger.
Efter hand sorncykelstdllenblir dver- anskaffning ekonomiskt skulle vara
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beriittigad skulle, vid en utnyttjningstid av t. ex. 1000 tim. pr tr, produktionen beh6,va6,ka si mycket, att en
sinkning av ackordsprisetmed 9: kr. pr ton vore mdjlig.
Overingenjiir Lindquist framhdll
vidare, att man vid nyanskaffningar
alltid mlste undersdka om ntgra efonomiska fdrdelar ir att vinna och icke
endastom de medfdra ett undeddttande av arbetet.
Herr Nilsson anfd,rde,att 2ivenmalningshusetdnskar en truck.
Direktdr lY ahI quist utlovade unders6kning i denna frlga.
F ti r sI ag su er h sanzb et en.
Ingenjdr Carbonnier limnade en
rapport frin Fd'rslagskommitt6n.Han

meddelade,att vid de tvi senastesam- intresset.En propagandakampanjkommantrddenafyra inkomna fdrslag hade mer att startasmed ny affischtavla fdt
behandlats.Av dessahade tvi ilutbe- f<irslagsverksamhetenj
uppsdttande av
handlats och tv8 bordlagtsfiir nirmare
meddelanden om belOnade fdrslag,
utredning. Se vidare hdrom under affischer, en folder m. m. Vidaie
rubriken Fiirslagsverksamheteni B- kommer kontaktmd,tenaatt utnyttias i
pilen.
propagandahdnseende.
Fiirslagskommitt6n har iven utfdrt
en utredning iiver i vilken utstrdckninq Vngf drbdttring.
belcinadefiirslag kommit till anviindl
Ingenjdr fantton konstaterademed
ning. En tabell hiiriiver har upprdttats
tacksamhet,
att man fdrbdttrat vdgen
upptagandeiven antal inliimnade f6rslag avdelningsvis.Tabellen ir tryckt f6rbi gamla tratuggen. Det vore dock
i B-pilen nr 6 1956. Den visar, att re- iinskvdrt om den onddiga buskvegetationen, som nu skymmer kurvorna,
r."1?,-., varit gott och aft kvaliteten pl
tagesbort.
de inlimnade fdrslagen varit hdg.
Fdrslagskommitt6nhar do& konstaIngenjdr Dal6n meddelade,att Boterat, att ingingen av fiirslag har fors ansvararfdr stiirre delen av denna
minskat vlsentligt. Man har dirfdr
vdgen.
diskuterat itgirder fdr att stimulera
Eog'
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Di den intressantaoch utt<immande redogrirelsen,vilken beledsagades
Nr 6 .1956
av balloptikonbilder, senare kommer
att bli fdrmil fd,r en artikel i B-pilen
refererasden ickehlr.
Herr Sinclairmeddelade.att det vid
NOBELKRUT
Nobeikrut utgivits en prislista dver
diversernaterieloch tjdnster.Den har
Ett extra sammantrddemed Nobelldmnats
ut till allt driftsbefal och dr
kruts Fdretagsnimnd hdlls den 23
avsedd att varz till hjelp vid ber?iknovember, varvid huvudfrigan giillde
ning av vad olika arbetenkostar.Mekostnadskontrollenvid fdretaget. Amningen med den dr ocksi att helia
net hade pi grund av tidsntjd fitt sti
kostnadstankenlevande och frigan dr,
dver vid ordinarie sammantrddetden
om det ej vore lnmp[gt att limna ut
18 oktober.
som handprislistantill reparatdrerna,
Ordfciranden,diredtdr Aruid W ahl- skas n-redvlrdefull materiel. Ndmn'
qub t, uttryckte frirst bolagsledningens dens ledamciter tilldelades var sitt
gl?idje 6ver att den grupp Nobelkru- exemplarav prislistan.
tare, som en tid vistats i Egypten,
Som exempelpi kostnader,nrimnde
lyckligt och vdl kommit hem frin det herr Sinclair,att invesieringarna
i nyoroliga landet.
anld.ggningat, j2imte reparation och
underhill av vhn gamla anld,ggnitgat,
Briinslesituationen.
irligen uppgir till ca 10 mkr., r'arav
ca hllften till nyinvesteringar.
Direkt6r lYahlquist meddelade,att
Det dr icke endast tillverkningsar.inga nya"direktiv frin myndigheterna
deiningarnautan dvenadministrationsfdreligger betr. brinslefcirsdrjningen.
avdelningarna,som miste ha sin dverHan uppmanadetill all mtijlig sparsyn, och det dr i samband med en
samhet. Visserligen dr bolagets lagersidan man kommit till, att det dr
hillning av eldningsoljarelativt god,
llmpligt att dverflytta en del sektioner
men man vet inget om vad framtiden
inom ekonomiavdelningen
till Bofors,
biir i sitt skcite. Direktdr STahlquist
varvid man rdknarmed en inbesparing
framhcill, att dven el-kraftssituationen
bide av Dersonaloch andrakostnader.
dr anstrdngd, varf6r man icke genom
F<irhoppningarstdlles dven till allt
pikoppling av el-elementbtir kompenmera automatiserademaskiner, som
sera ev. reducerad vdrme. El-kraftitkan hj?ilpatill att rninskavissaruting&ngen har sista tiden 6kat orovlcarbeten.
kande. Man mnsteiven pi den punkEn ganska livlig diskussion f6ljde.
ten iakttaga all tenkbar fiirsiktighet.
Herr Hanston inledde dennamed en
Sekreteraren,berr Engstrdl?l, rrppfriga om det finns uppgifter civer de
lyste, att ans<ikningarnaom tillstind
till sdndagskdrningmed motorfordon, olika kostnaderna,uppdeladei tim- och
enligt vad Ldnsstyrelsen meddelat, tilnstemannaldner, materiel, brdnsle
kommer att behandlasmycket restrik- o. s. v. Redogd,relsefrir hela Bofors
tivt. Silunda kommer tillstind att be- har ldmnats i B-oilen och mihdnda ir
viljas endastpersoner,sora har minst frirdelningen mellan de olika kostnafem km till arbetsplatsen.De lokala derna ungefir densammafdr Nobelpolismyndigheterna har bemyndigats krut.
att utfarda tillfZilliga kdrtillstind, men
Herr Sinclair meddelade, att man
hur det skall f<irfaras i fall av niid- varje period utarbetar en finansrapvdndigahastigainkallelserav personal port, som gir till bolagsledningenoch
fcir t. ex. snd,rtijningetc. [r lnnu icke styrelsen, ddr utgifterna dr ganska
klart.
specificerade.Troligtvis kommer dessa
dock att fdrsvinna fd,r Nobelkruts del
Kostnadskontrollen,
i och med att den olaneradesammanBokfdringschefSinclair bdrjadesin slagningen blir verklighet. Aven i
redogcirelse dver kostnadskontrollen fcirkalkylernafdrekommersidana uppmed att f:m;mhl.lla kostnadsberdk- glrter.
ningens olika syftemil, varav ett dr att
utgcira underlag f& en effektiv kontroll av driftsekonomin.

som fiir hela Bofors. Han fran-rhdll
nridv?indighetenav att fi fram siffrorna si. snabbtson.rrndjligt.
Her Hanssonanfdrde,att man ofta
undrat om det alltid ?ir ekonomiskt
ftirdelaktigt att anlita entrepten<irer
till byggnads-och reparationsarbeten.
De fasta kostnader,som bolagei hat,
kvarstir och n-rnstefd,rdelas pi ett
fdrre antal projekt. Det fdrefaller,sorn
om de totala fasta kostnaderna e.j
minskarom arbetenbortsdttspi entreprenad. Detta gtir vdl, att entrepreniirernai allmdnhethar miijlighet avlcjna
sina arbetare bdttre In bolaget, och
mat frlgar sig hur det d& kan bli billigare att anlita entreprenijrer.
Ingenjdr Dalin genmd'lde,att mau
ofta anlitadefrdmmandefirmor ddrfdr
V{-tbolagetsbyggnadsavdelningej hinf ner utfiira vissaarbeten.Det vore icke
\impligt att utijka personalenoch masklnut-rustningen, s& att den kunde
klara toppbeiastningar.Det dr icke
alltid det blir billigare med entreprencirer,men man tvingas anlita sidana
fcir att ta hand om topparna.
Direktiir lVablqilsl, anftirde, att orn
bolagetsjdlvt skulleutfrira alla arbeten
uppstodetoppar och dalar, varigenom
de fasta kostnadernaskulle stiga. Ett
fciretag b6,r i fd'rsta hand dgna sig il
sin huvuduppgift, vilket i virt fall lr
att framstdllavissaprodukter.Expertfirmor, som anlitasfcir entreprenader,
har ldttare att gciraarbetenabilligare.
Det liimpligaste [r att h&lla en fast
arbetsstyrka,som klarar det liipande,
och att anlita entreprentirerfd,r dvrigt
arbete.
H.err Hanston flrklatade sig tillfredsstiilld med att bolaget siiker att i
stiirsta mdjliga utstrdckning trygga de
anstdlldas arbetsftirhillanden. Det ir
ingen ftirdel orn folk anstills fcir att
snartpermitteras.Han ftlgade, om det
rir.enbartavdelningenskostnadersom
oifdres ett arbete eller om annat tillkommer. Det fiirefaller som det ofta
blir oniidigt dyrt, di bolagetsegetfolk
utfiir arbeten, diirfdr att pl*iggen dr
si stora.

Herr Sinclairanf6rde,att detgivetvis
pifcires allminna kostnader,sisom visetc., vilka
sa administrationskostnader
fiirdelas ut pi alla arbeten.Dirut<iver
Direktdr lYablquist ansig, att pro- kommer avdelningensegna kostnader.
portionenmellan de olika kostnaderna Bara de socialakostnadernagir till ca
2: iOkr. oer arbetstimme.
dr unsefdr desamma fdr Nobelkrut

lngenjdr Sterky fnnthdll, att ftirefintliga verkstadsutrymmenej rdcker
till vid hdgbelastningarav reparationsarbeten,varfcir det dr bn att ha ortens
smifriretag att lita sig till. Det kan
dock ifrigasiittas, onr det icke skulle
vara ekonomiskt fdrdelaktigt att utcika
vira resurserp& reparationsomridet.
Frlgan betr. entreprenijrerdiskuteradesytterligare.
Ingenidr Carbonnieransig, att diskussionen betr. entreprencirer contra
egna arbeten lig vid sidan av dagens
diskussionsdmne.
Det gZilldei stiillet
att diskutera itg[rder fdr att minska
bolagetskostnader.
Herr Hantton htetkom till sitt tidigareyttrande,att de fastakostnaderna,
som sl&s ut pi antal arbetstimmar,
stiger per enhet om antalet arbetstimmar minskar, vilket iir fallet vid anvdndandeav entreprenorer.
Ingenji)r SterLy fnmhdll, att det ir
kostnaden per produktenhet och icke
per arbetstimme,som ir det vdsentliga.
I den fortsatta diskussionenframkom flera fdrslag till fcirenklingar ^v
arbetsprocedurerna
och organiserandet
av arbetet och direktiir lYablquist ansig, att dessagivit en tankestillare.
Han uppmanadevar och en att fundera
vidare och att komma med fiirslag till
besparingsitgdrder.
Dr Ldnnberg pipekade, att besparingsfdrslag kan inldmnastill Fcirslagskommitt6n och dirigenom ev. beldnas.

Ourigafrd.gor.
Hen Hantton hade tvi frigor, som
han gdrna vid ett kommandesammantrdde ville fe upptaga till diskussion.
Det g2illde dels kontakttndtena, ddr
herr Hansson ville ha mera plats fdr
diskussionpl bekostnadav den underh&llning, som nu fcirekommer.Nigon
sorts verksamhetsber[ttelsefdr avdelningen vore limplig.
Vidare en ffiLga betr. rafier. En
amerikansk fkma hade infd'rt det
systemet,att var och en fick ta sina
raster, nir det passadehonom. Det
hade visat sig, att produktionenstigit
efter detta systems inftirande. Detta
vore mihinda nhgot att t[nka pi betr.
10-minutersrasterna.
Herr Hag'oergdnskade n|got skydd
ltlot garer fdr bilar parkerade pi omriden utsatta fdr sidana. Bildgarna d'r
sdkert villiga att genom en mindre
irshyra bidraga till kostnaderna.
Dessa fr&gor kommer att upptagas
vid ett senaretillf?ille.
Samkaim.
Vid det samkvdm, som f<iljde
efter sammantridet,berdttadeingenj?)r

Thoroald,Norell och herr Vitahs Hagberg p3"ett medryckandesdtt om sina
upplevelserunder vistelseni och hemresanfr&n Egypten.
Ent
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lutaresenenhar f&tt vidkdnnasen viss
avtappning.

K ommentar t i II aff iirsrapporten.

H.err Ordfdranden hdnvisade till
den
tabli 6ver inkomna och faktureUVA
rade order pr 1 sept. 1956 med jiimFiiretagsndmndenvid UVA hcill sitt fdrande virden fiir samma oeriod
tredje ordinarie sammantrddeden 24 195), som bilagtsfciredragningsiistan.
september under ordfijrandeskap av Av siffervdrdenai tabHn kan man i
viss min fcilja konjunkfurfdrloppet.
direbtbr Lennar! Odquist.
Orderingingen pi slipn-raskinerhar
tunnat av rdtt vdsentligt beroende pi
Ekonomiska lkget.
det labiia l?iget pi exporimarknaden.
Herr Ord.fdrandenframh6ll, att de Att orderstockentrots ndmnda f<irhiltidigare frin m&nga hall uttalade lande kunnat hillas ndra nog i nivi
farhigorna frjr ett nira f6restiende rned fjoliret dr att tillskriva de nya
konjunkturomslag i USA hittills icke SRM-vdxlarna, vatl som synes rdtt
Sedanstilstrejken,som va- storaorder ingitt. Betr[ffande fakfurabesannats.
rade i ca 4 veckor,bilagts,kunde pro- virdet dr detta, som f nmgfu av tablin,
duktionen pi nytt skjuta fart. Pro- av ungefir sammastorleksordningsom
duktionen inom den amerikanskabilunder 195) vid sammatidpunkt. Man
industrin har iter iikat och dven inom kan rivenhdr seati en vissfdrskjutning
bostadsproduktionen,dlr nedgingen dgt rum mellan de olika produktslagen
nitt botten i iuni. har under 3:e kvar- och att silunda virdet oi fakturerade
talet en viss &terhdmtningskett.Trois slipmaskiner
sjunkitmedunen ny post
den kraftiga nedgingen inom bilin- tillkommit fiir levereradeSRM-vdxlar.
dustrin och bostadsproduktioneni
Konkurrensliget pi utlandet skdrps
USA under irets fci?sta hllft visar mer och mer och det g2illerfdr produrapporter frin andra grenar av det centenatt komma med nya frirbdttrade
ndringsliveten expansiv produkter till acceptablapriser, om
emerikanska
utveckling. Produktionen visar iter ytn p3, allvar skall kunna taga upp
toppvdrden,vilka tyder pi stor ekono/konkurensen med dvriga exportlinmisk aktivitet. Den allminna produk\der, som arbetar pi allt sdtt f<i'r att
tionsuppgingen under augusti och )tervir+na gamla mlrknader. Det kan i
seotemberhar medftirt tikad efterfr&- dettasammanhangndmnas,att det var
gan pi arbetskraft, vilket i stort sett till stor nytta fcir UVA att vi kunde
neutraliseratverkningarnaav de tidiga- genomfcirav&rt deltagandei Olympiare permitteringarnainom bilbranschen. utstillningen i London i somras.UVA
I Storbritannienhar sedanflera &r hade ddr tillfZille visa tvi betydelsetillbaka inflationstendenserna varit fulla nyheter, nlmligen en helautomastarkt framtrddande. Exportpriserna tisk maskin fdr stora serier, vid uthar stigit i starkaretakt In importpri, stZillningstillfdlletarrangeradf<ir slipserna,vilket gett anledningtill oro frir
ning av rullagerringar,samten maskin
en ogynnsam utveckling av landets med ett nytt utfdrande ftir automation,
handelsbalans.Den strama penning- dven anvdndbar fdr mindre serier.
politik, som fcirs fcir nin'arande, bi- Maskinerna vickte stor uppmirksamdrar dock till att h&lla tillbaka ytterli- het hos minga av utstdllningsbesdkarna, och vi har dven under hand fitt
gare prisstegringar.
Vdtttytkland har under en fciljd av cn del fcirfrigningar betriffande dessa
fu haft ett betydandevalutadverskott. maskiner. Det krdvs emellertid stora
Kostnadsnivin har emellertid under kapitalinvesteringarom fciretagetskall
senaretiden visat stigandekurva, men ha miijlighet attbygga upp och ratiokostnadsldgetIr i sin helhet betydligt naliseraproduktionsapparatensamtf6r
gynnsammaredn i flertalet d,vrigavdst- att ufveckla och stdrka konkurrensftireuropeiskallnder. Arbetskraftsreser- mlgan gentemotutlandet. I nuvarande
ven synesha minskat och dr ej ldngre tider med kredititstramningar och
skdrpt skattetryckstdller det sig mycket
lika stor som fiirut.
svirt att anskaffa erforderligt kapital
Frankriket ekonomi befinner sig i
fcir nyinvesteringar.
ett ytterst svirt ldge. Priser och ltiner
Herr Hanssoa efterhcirdeom UVA
har stigit i avsevirt snabbaretakt dn
erhiilit nlgra. nya.order frin Bofors.
produktionen.
Herr Ordfdranden meddelade,att si
I Suerigehar dkningen av industrioroduktionen under det frirsta halv- ei var fallet. Vi har fitt en del fiirlret varit obetydlig. Utrikeshandeln ffirgningar frin Bofors, men vi kdnner
har villat en del bekymmer. Silunda ej till hur lingt best2illningsfrigan
visar bytesbalansen
underskottoch va- avancerathos moderbolaget.

!

slutar, tiils han hunnit ordtra sin bo- Bordlagt fcirslagreg.-nr 56, inl. av nr
stadsfrigapi annatsitt.
143 Pelterssoa.'Komplettering av
befintlig borrfixtur f<ir fZiste till
Herr Ordf i)r'andenf lrklaradc, att
Herr Ordfbranden neddeladci anst2inkskyddfcir UHV och UHM.
det i princip mcittesv8"righeter
att l&ta
slutning till dcn rapport civerinarbetad
Ritsningenav detaljenhadefcirenken person, sor"nhade frjr avsikt att
lid i <ivervakade
maskingrupper,som
lats,varigenon arbetstidenfor borrLimna sin anstillning, bo kvar i tjdnredan riverlirnnatstiil ndrnndicdarncin i n g c nm i n s k a tm
s c d c a 1 5 r n i n .p r
stebostaden
efter
anstdllningens
uppterna, att vissa justeringar av sifferdetaij. Komn'ritt6nfrjrordadeen behcirande. UVA har n-iinga andra anrnaterialetfciretagits,sedan man fitt
ldning.
stdllda som stir i tur och vdnta pi
fran.r bittrc berikningsunderlag. Av
lnmplig tjdnstebostad.Fcir dvrigt en F t i r s l r gr c g . - n r5 7 ,i r r l .a t t t r I 75 C a r l s siffrorna frarngir, att det tidsciversvir sak ^tt ta,gastdliningtill si hnr pi
.rarz.'
Fixtur samt metod frir hyviing
skott, son-ruppkomn-ritunder veckorna
ett cigonblick.Strdngttagetfaller drenav
hii.varm
t27r58 och 521560 for
7-2O, fciljts av underskottfiir efterdet utanfdr friretagsndmndens
verkSRM-vdxlarna.Fcirslagetavserutarftiljandc perioder t. o. m. vecka 35.
samhetoch bciralltsi"behandlasi annat
betandeav verktyg fdr kippning av
Det verkar emellertid som om undersammanhang.
hlvarmen. Verktygen har anvrints
skottet Ster skulle krympa ihop och si
LIerr Holrnbergpipekade,att fr&gan
sedanfcirstagingen detaljernatillsrniningom resultera i bdttre balans
rcdantagitsupp tidigarefdrhandlingsverkadesi bdrjan ay 7915. Anledmellan planeradoch verklig tid.
vigen mer.r hittilis inte resulterat i
ning till att fcirslagetej inldmnats
I-Ierr Stohr frigade, om rnan kunde
nigot avgcirande
beslut.
tidigareir att detaljernaberiknades
bedcimahur beliggningen i fortsittkunna gjutas vid kommande uppHerr
Hanssol
undrade,
var
orn
det
ningen skulle bli pi revoiveravdellagg, r.arvid kippningen bortfaller.
ruingcn.Ar derr knapphetpi arbetr. nigon annanav verkstadsavdelningarDi man ej lyckats fi detaijerna
na
sorr
bercirdes
av
produktionsfcirsom kunnat iakttagaspi senaretid, av
gjutna,har flera partiersn-ridda
alr-rar
rindringarna.Kunde det t. ex. tinkas,
ternpordrkaraktdr eller vd.ntasden bli
best:ilitsoch bearbetats
i verkstaden.
att
avtappningen
av
SAAB-leveranserbestiendefcir ling tid framit. Om det
Kommitt6n fcireslir med hd.nsyntill
senaredr fallet, kunde di de nio man na skulle medfciranedging i arbetet
fcireliggandeomstlndigheteren bepi
borravdelningen.
sour nu dr verksammapi avdelningen
lcining fcir fcirslaget.
Ot,eringenjor Sten framhcill, att
beredasannan lirnplig sysselsittningi
rninskningen av svan'ningsarbetena Iicirslagreg.-nr 58, inl. av nr 125
vcrkstaden.
B. Magnusson:Fastjd,rnfcir brornsHerr Orclf)ranclettanforde,att fcirra givetvis icke hade nigon inverkan p3.
bolagets
civriga
avdelningar.
band tiil SRM-vdxel.Fcirslagetingingen, ndr sysselsdttningssvirighetel
Hen
Hansson
efterhrirde,
var
de
intrlffade pi revolversvarvarar.del,.niefattar utarbetande av ldmpliga
ningen, si var fcirhillandet ej helt s. k. flaskhalsarnainom produktionen I fdstbackarfcir bromsbandenvid inidentiskt med nuvarandesituationen. f. n. befann sig. Om det t. ex. frire- \ r zindig slipning. D3. nigot prov
\innu cj fciretagits,
fcircslirkornrnitOm rnan ser det pi ldngre sikt, si har ligger brist pi l&t oss sdga 1000 art6n att frigan orn belcininganstir
UVA e.i behov av en revolversr.arvar- betstimmarpi ett hill, si bdr det vdl
finnas motsvarandeciverskottstin-rmar tilis verktygethunnit pro-1/as.
avdelning av nuvarande format. IJr
pe
annat h&ll inom produktionen.
produktionssynpunktkan det dirfcir
Fdrslag reg.-nr 59, inl. av m 55
ej van riktigt att behilla en maskinIngenjdr Geller pipekade,att s. k.
H. Riedel: Andrad bearbetningav
grLrpp av sicirrcornfing in som Ir
flaskhalsarvanligtvisupptrdderpi sidetalj 522197I och liknandc fcir
betingad av tillverkningsprogrammet. dana platser, ddr arbetenahopar sig
SRM-r.,dxlarna. Fcirslaget upptar
En nedbantningar. avdelningenifriga
p5"grund av brist pi liirnplig arbetsrindring av st3.1,kontrolhnallar och
blir sdkerligen ncidvdndig framciver, kraft. Aven onl alltsi svarvningsarbeinstdilningsanordningarfiir rubr.
om man skall undvika snedbelastning tena minskar, si piverkar detta i och
detalj. Fcirslagethar bordlagts fcir
samt strevaefter att ytterligareeffck- fcir sig icke belastningeninom andra
n;irmare underscikning,varftir fr&tivisera tillverkningen, viiket man girnaskingrupper eller andra avdelgan om belcining senareskall bevetvis bcir gcira.
ningar, drir beliiggningendr rnycket
handlas.
Ot,er)ngenjdtSlaz upplyste,att han hnrd. En ornskiftningav arbetskraften
med verkstadsingenjcir
Geller ing&en- gir cj att genornfrira i samma cigon- Rapport rdn Sk ydd,skomntit t i n,
f
de diskuteratdenna friga. Det ir rik- blick sornen bristsituationintriffar pi
en
viss
avdelning.
Vi
fir
hilla
rrlini
tigt sor.r-r
direktcir Odqvist siger att,
Ingenjor Geller lamnadeen rapport
med den inriktning som vir tillverk- nct. alt dct ofta ar [riga om oljk.L civer Skyddskommitt6nsverksamhet
solr1ej utan vidaregir
ning numerahar, den nuvaranderevoi- yrkeskategorier,
under det gingna iret och anmdlde,
versvan'aravdelningen
ir f6r stor och att skifta frin arbetsplatstill arbets- att nigra svira olycksfall gliidjande
fyller inget verkligt behov. Betrriffan- plats. Vidare ir det ju en fcjrutsdtt- nog icke intrdffat i verkstaden pi
de storleken pi avdelningenoch det ning, att man har tillging till liimpliga flera ir.
arbetsmaskiner,som stir lediga fcir
antal revolversvarvare,
som ddr fortEn del fcirbiittringarhar under hand
sdttningsviskan sysselsdttas,
stiller det placeringav den evenfuelltomflyttade vidtagits i syfte att fcirebyggaolyckssig frir dagen mycket svirt att slutgil- personalen.Det dr minga problem fall samt andra riskmoment. Varsom tarvar sin irisning i en situation
tigt bediimadennafr&ga.Detta f&r bli
r.ringsskyltarfcjr motorfordon hade
som i-rdrdiskuteras.
en senaresak.
uppsattspi synliga platser inom fasHerr Stobr bad att i detta samman'
tigheten.Pi sina hill hade framkomF or sI ags uerksam het en.
hang fi tagaupp frigan hur det stdller
mit klagomil pi drag pi en del platser
sig med tjinstebostadfrir en arbetare,
Oreringenjdr Stenld"mnade
en redo- i verkstaden.Fcir att minska draget
som UVA har svirt att placeraoch som gcirelsefcir fcirslagskommitt6ns
verk- hade rnan bl. a. gjort fdrsdk med att
dirfcir <inskarse sig om efter annan samhet och meddelade,att friljande sitta upp en baldakin. Om detta fd'ranstdllning.Har denneman rn<ijlighet fcirslag behandlats vid kommittdns scikslog vdl ut var avsikten att permaatt fi bo kvar i sin bostaddvenom han samn-rantr;ide
den 21 sept€mber1956: nenta anordningen.

Korrrn etttartill produktionsrapportell.

Fcir att iskidligg<ira olycksfallsfrekvenseni verkstadenldmnadesfdliande sifferuppgifter:
Antal olycksfall i arbete:
Ar 1954 12, motsv. 6 pr 100 anstiillda
Ar 1,955 17, .motsv. 9 pr 100 anstdllda
Ar 7956 10, motsv. 6 pr 100 anstiillda
(t. o. m. 2o/9)

Frhn_aarodagar
pfr grund au olycAsfall
x 4rbete:
At 7954 i44 dagar
Ar 1955 202 dagar
A r 1 9 5 6 111 d a g a r ( t . o . m . 2 0 / 9 )

Medeltal siukdagarpr olycksfall:

meddelade,

att

Hen' Guilaf tsorz bekrdftade, att
ibland fdrekommit att anmilan gjorts
om bristf?illigheter i toaletterna. I sidana fall hade han vidarebefordrat
klagomilen till portvakten fcir vidtagandeav liimpliga itgdrder.
Herr Hanssoz pipekade, att det
borde finnas klara anvisningarom till
vem vederbrirande
skullevlnda sis vid
fcirekomsten
av dylika fel.

Ar 1954 27 dagar
Ar 1955 11,5 dagar
At 1956 12,5 dagar
Hen

fcirekommandefel bli avhialpta resp.
behdvliga justeringar vidtagna. Meningen d.r att anmdlda fel skall rdttas
till pr omgiende,men det kan ej und,
vikas att det ibland drar ut pi tiden, i
synnerhet om utomst8ende firmor
skola anlitas.

han

lontton
Herr Ordfdranden ansl.gfrjr sin del,
ledsnat pL att vata skyddsombud pi
att nigon oklarhet om anmdlningsgrund av de stindiga klagomilen pi
glngen ej behdvde frireligga. Anmidrag samt svirigheten att fL niLgra lan
skall alltid gdras till nlrmaste areffektiva Ltgtuder vidtagna fd,r dess
betsbef?ili dylika fr&gor. Denne har
eliminering.Visserligenkanskedraget
sedanatt ldmna rapport till portvakten
ej vore si framtrldande i den frdmre
eller den pers.oninom fdretaget som
raden i maskinhallen,meo fdr dem skall handliigga
drendet.
som var Dlaceradei den andra och
efterfciljande rader var draget s3.mycFdrslagom uppdelningau lunchket mera pitagligt. Hur vore det att
gd'ra ett fdrscik med en skyddssklrm, rasteni arbetarnasmatsal.
anbringad pi sidant sltt, att luften
Frin verkstadsklubbensordfcirande,
dirigerades till taket i stiillet frir ut berr B. Stohr, fiirelhg en skrivelse av
med veggar,sidor och golv.
friljande innehill:
Her'r Ord.fi)randen eduade om att
Ang. appdelning au lunchra.rten i arventilationsfrigan alltid varit ett svarbetarnas Jznchran.
bemdstratproblem i de omdiskuterade
Di upprepade klagom&l framkommit frin arbetarnas sida pi den linga
lokalerna. Vi har som kdnt icke sparat
vdntetiden som fiirekommer vid konigon mcida fdr att fdrsdka avhjiilpa
bildningen under lunchrasten f6reslis,
draget. Enligt upplysningar som under
att denna fr&ga diskuteras vid Fdrehand llmnats har situationen ibland
tagsndrnndens septembersammantrdde
f6r att om mdjligt kunna fi en bittring
varit bittre och ibland sdmre.Di vi nu
till stlnd. Trots genomglende f6rb2ittSter hiller o3. med en del undersdkringar genom den ombyggnad som
ningar fiir att fdrb2ittra luftvexlingsf6tetagits kan utportioneringen vissa
cirkulationen, s3, dr det vdl b[st att
dagar ta en tid upp till mellan 20-25
mlnutef .
avvakta"resultatet hdrav innan nigra
Fdreslis en uppdelning i tvi lag.
ytterligareitgdrder vidtagas.
Herr Stobr fdste uppmirksamheten
Herr Ordfdranden fdste uppmiirkpi att redan tidigare fd,reslagitsupp- samheten pi att de dndringsarbeten,
sittande av flela fl2iktar fcir tillfcirsel som utfcirts i arbetarmatsalenunder
av tempereradluft. Om detta systemir
semestertiden,huvudsakligen har ombra, vore viil skiil att man gjorde frirfattat rcparations-och underhillsarbesdk att liisa frigan efter denna linje.
ten, sisom inliiggning av nytt golv,
En annan friga som talaren ville
ommilning av tak och vlggar m. m.
taga upp i sambandhirmed var skcit- Dessa i och fdr sig mycket vdlbehdvseln av verkstadstoaletterna.Finns det liga arbetenavunderhillskaraktir avsig
ntgon person,som skall ha tillsyn civer ndrmast att presentera matsalen i s&
dessa.eller till vem skall hd.nvd.ndelse trevligt skick som miijligt fdr de anske ifrtga om felaktigheter och behijv- st2illda.Till nigon direkt fdrblttring
liga reparationer.Som sakennu ligger av metodiken fcir barserveringeneller
till drdjer det ofta 2-3
mS.nader avkortning av tiden fiir utserveringen
innan p&taladefelaktigheterbli r?ittade. kunde sjiilvfallet nyssnimnd,a repalaIngenjdr Geller meddelade,att nitionsarbeten icke bidraga. Man hade
gon slrskild person ej avdelatsfd,r indock bestiillt en del nya utrustningar
spektion av toaletterna. Det fir nog fdr matsalen i form av kantiner och
ansesiligga den som uppmerksammar montrar, som ennu ej levererats,och
eventuellafelaktigheter att gdra anmd.- vilka man hoppadesskulle komma att
lan hdrom till nd.rmastearbetsbefil. undedd.ttasjilva serveringensamtleda
Portvakten brukar som regel se till att till en tidsbesparingifriga om distriKarlstad 7956. Nennans Trycksaber99865

butionen av mat och drycker. Innan
frigan om en eventuelluppdelningav
miltidsrasterna nd.rmarepriivades borde man dirfd,r awakta resultatetav de
bertjrda S.tgdrderna
och sevilken effekt
de kunde ha pi serveringsapparaten.
Karnrer Sarzdbergifrigasatte, om
den angivna tiden fcjr utserveringen,
d. v. s. omkring 20 min., egentligen
kunde ansesfdr hdg. I medeltaldr det
omkring 100 personer,som dagligen
intager sin fcirtdring i arbetarmatsalen
under lunchrasten.Detta betyder en
genomsnittlig utserveringstidav ungefdr 12 sek. pr giist. Frigan dr vdl om
sagda tid g8.r att avkorta i nimnvdrd
grad. Mcijligen kan det bli f.rl'ga om
en nedpr'essning
av tiden fijr utserveringen till 10 sek. pr rrian, vilket i
realitetenskulle betydaen total avkortning av utserveringstidenmed ca 3-4
min. Sivida man inte ville praktisera
sammasystemsom i Paris,d. v. s. anstdlla en servitris fdr varje gest, ett
arrangemangsom allvadigt talat naturligtvis frill pi sin egen orimlighet.
Ndmndens ledamdje-r-enades
om att
r.nanskulle vanta oqh.se hur det hela
avliipte, sedan de iiqrdringar,r'idtagits
varom man nysstalat\-./
Parkeringsplatsen.
Herr Ordfdranden meddelade, att
utrymmet pi verkstadsg&rden,
sedan
den upplitits som parkeringsplats,
blivit ailt trdngre och trengre. Den stdndiga tillvdxten pi bilar hos de anstillda
hade medf<irt stora parkeringssvirigheter samt lven isamkat fdretaget en
del oldgenheter,bl. a. vid ut- och inleveranser av gods. F6r att r?itta till
p&taladeollgenheter hade man sett sig
om efter en ny parkeringsplats och
d.venlyckats trd.ffa avtal om frirhyrning
av ett angrinsandemarkomride, dlr
man dmnade iordningstdlla en parkeringsplats. Omridet berdknadeskunna
rymma ett 30-tal bilar och torde bli
klart om nigon minad. Parkeringsplatsen kanske icke kom till si stor
nytta under den stundandehcistenoch
vintern, eftersomman rdknademed att
flertalet av brldgatna hos UVA skulle
stdlla undan sina fordon dver vintern.
Till viren blev det sdkerligensi myc.
ket ncidvdndigare att ha utrymmet
disponibelt, nlr bildgarna pi nytt satte
faft pFL
sina fordon.

Filmf oreuisning.
Som avslutning pi sammantrddet
visadesstumfilmen "Ekonomisk h<istjournal L956". Denna, som var i fdrg,
veckte livlig uppskattning och begrundan. Man uttalade dven ett allmdnt
dnskem&lom att fi se flera filmer av
likviirdigt slag.
Sbp

