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Nigra synpunkter pi konjunkturforhillandena
fiir Sverigeoch Boforskoncernen
SVERRE SOHLM AN, Bofors
At; Disponent
Vid ett informationsrndtefor Bofors arbetsledare pd Bofors Samlingshusden 7 mars hiill
disponentSuerreSolthnanett f tiredrag om det
atrikespolitiska liiget, koniunkturf orhdllanden
i allrnl)nhet ocb utsikterna f6r Boforskoncernensindustrier.
Efter en klargorande skildring au det politiska liiget ate i udrlden, friimst ntellersta
1stern, med Suezhonfliktenoch Europa, samt
det ekononriskaliget i USA, Storbritannien,
Viisttyskland rn. fl. lind'er, fdlid'e denna redogdrelse 6uer konjunktarliiget i Sterige:
Under det nu gilngna hret har i stort sett en
balanseradhogkonjunktur ritt inom de flesta delarna av vlr industri, dock med en viss neddimpning under sista kvartalet. Trots detta har vir
produktionsutvecklingunder 1956 dels varit avsevdrt sdmre d.nunder 1955 (2 % mot 4 %) och dels
kommit att sldpa vdsentligt efter de flesta andra
visteuropeiskaindustrildnder.
fortsatte att oka under iret, sivdl
Utrike^shandeln
export
som import. Alldenstund imbetrdffande
portpriserna okades betydligt mera in exportpriserna, forsdmradesvirt bytesforhillande med utlandet, och vir betalningsbalansresulteradei ett
minussaldopi r75 milj. kr. Nigon storre okning
av vir redan vid irets borjan knappa valutareserv,
som nu svarar mot blott 2Vz mlnaders normalimport, kunde silunda ej genomforas.Detta ir nog
si allvarligt, ej minst i nuvarandekritiska lige.
Exportokningen har frdmst gdllt verkstadsprodukter, jdrnmalm samt jern och stil. Pi trivarusidan, liksom dven betrdffande livsmedelsomridet,
skedde en rdtt betydande nedging i exporten i
jimforelsemed r9tt.

Pi importsidan iter steg vdrdet av maskin- och
instrumentimporten vdsentligt. Inforseln av bilar
hade i stort sett samma omfing som under 1955.
Importen av Jdrnoch stil samt flytande brdnslen
fortsatteatt stiga.
Pi prissidan kan konstateras,att utvecklingen
under de tre forsta kvartalen varit vdsentligt
lugnare dn under motsvarandetid 1955, sivdl betrd.ffande parti- som konsumentpriser. Under sista
kvartalet gick konsumentprisindexetlikvdl upp
med en dryg procent,till foljd av bl. a. okade spritskatter, stigandebrinslepriser och hojda idrnvd'gstaxor. I genomsnitt torde prisnivin under det
gilngna iret ha stigit med omkring 5 %. Santidigt
steg timfortjdnsten inom vir industri med 7 A'I %.
1955 irs lingtidsutredning
Mot bakgrunden av ldget vid irsslutet samt utgiende frin uppgifter och material, som erhlllits
frin olika ndringsgrenar,har 1955 d'rsldngtidsutredning sokt att gora en sammanstdllanderedogorelse for den tdnkbara utvecklingen pi olika
oroduktionsomriden under den ndrmaste femirsperioden. Di denna utredning otvivelaktigt ar av
allra storsta betydelse for vitra industrier inom
Boforskoncernen,kommer jag hdr att i vissa delar
nigot ndrmare bertira densamma,for att till slut
vhga mig pi konststycketatt dven for vir egen del
ge en viss prognos for den ndrmaste framtiden.
Vad forst betrd'ffar den s. k. bergssektornkon'
staterar utredningen, att en okad efterfrl.gan L
jirnmalm med stor sannolikhetbor vara att rdkna
med under de kommandeiren. De svenskagruvorna planerar ivenledes hafio4 siviil betrdffande
rationalisering som utvidgning av resP. anld.ggningar. Produktionen viintas silunda komma att

LEDARE N:
SIF's ordfcirandei Bofors, brukstjdnsteman
BERTIL KRONA skriverpi sid. 5 om
\adividen i Storf6retaset"

stiga under den angivna tidsperioden 7955-7960
med 4 miljoner ton, motsvarandenigot over 20 %.
Detta skulle betyda en okning av antalet anstdllda
med ca 1.000man.
PL jiirn- och std.lsidankommer utvecklingen av
forklarliga skeil att domineras av eftefi.rhgan plr
verkstadsprodukter. Li.ngtidsutredningen rdknar
med - i huvudsak baserandesig pi en av Jernkontoret verkstdlld undersokning- att den successiva utbyggnad av vlra jd'rnverk, som dgt rum
under hela efterkrigstidenoch som varit foranledd
av den stadigt okande forbrukningen av stilprodukter inom vi.ra industrier, liksom iven av en
stegrad export hldrav, allt fortfannde kommer att
pigi, ehuru i nigot nedddmpattempo.
Di de siffror, man hdrvidlag kommit till, dr av
ganska stort intresse, skall jag hdr citera nhgra.
Under vissa allminna forutsdttningar, avseende
bl. a. exportutvecklingen, ri.varutillgingen samt
tillgingen pi arbetskraft, anser man sig kunna
rikna med en produktionsokning av JO % under
tiden frin i955 till 1960, d. v. s. frin nuvarande

1,9 milj. ton (got) till2,3 milj. ton samt intill 196t
med en ytterligare okning av 25 %, d. v. s. en irsproduktion vid sistndmndahr av 2,7 milj. ton. Det
kan nfimnas, att denna relativt kraftiga okning
berdknasnodvzindiggoraett nytillskott i arbetskraft
av ca 2.800 man ir 1960,vilket svarar mot IO %.
Investeringskostnaderna
uppskattasi dagens penningvdrde till sammanlagt 1.100 milj. kronor under perioden 1955-7960.
Y ad aerhstadsindustrin betrd'ffar, bedomes utsikterna for den nirmaste femirsperioden med
ganskastor optimism, enligt en undersokning,som
utforts inom vir varvsindustri liksom inom ett
relativt stort antal stiirre verkstadsforetagtillhorande Mekanforbundet. Sdrskilt gdller detta varvsindustrierna,dir man bl. a. konstaterat,att orderstockarna dr storre dn nlgonsin tidigare. Vid de
storre varven motsvarardessafyra till fem irs full
produktion. Hdr synesdet sviraste problemet,vad
en okad produktion betrdffar, frdmst sammanhdnga -.d btirt.r, pi arbetskraft, vartill dven
kommer den begrdnsadetillgingen pi fartygsplit.
Det dr otvivelaktigt, att denna betydandedel av
verkstadsindustrin,tack vare sin vdntade goda beliggning nu liksom under de senasteiren, kommer
att utova en stabiliserandefaktor i vir allmdnna
konjunkturbild. Vad den ovriga verkstadsindustrin
betrdffar, synesman likaledes rdkna med en fortsatt stegring av produktionen. Sdrskilt stor berdknas stegringen for transportmedel (exkl. f.artyg)
komma att bli. En vdsentligt iikad export inghr,
som ett sannolikt antagande, i denna allmdnna
prognos. De investeringar i form av utbyggnader,
rationaliseringar etc., som bedomes nodvdndiga
for att realisera denna utveckling, uppskattastill
inemot 2,7 mrljarder kronor. Det totala arbetskraftsbehovetfiirutses komma att oka med 2.5 %
per ir.
Som allmin forutsdttning vid hdr ovan gjorda
bedomningar gdller genomgiende, bl. a. ait den
ekonomiskapolitiken i landet ej skall ledas i sidana fi.ror, att den ifll,gasatta utvecklingen stoppas eller pi allvarligt sett frjrhindras och f6rdrojes.
YLr kemisAaindustri fick en kraftig stot framit
under avspdrrningsiren under kriget. Delvis har
denna utveckling fortsatt efter kriget. Under den
senaste femirsperioden har takten dock vafit
visentligt l6.ngsimmare,dven i jimforelse med ett
flertal andra europeiskaldnder. For den ndrmaste
Utbyggnaden at aLra iirnuerh, rott Agt rum under hela efterkrigstid.en och sorn uarit f|ranled.d au den stadigt i)kande 16rbrakningen aa stdlprodukter, liksom iiaen aa en rtegrad stdlexport,
homner fortfarande att pfrgfr ehuru i nigot nedddmpat tenpo. Mediamualsaerket i Kilsta. Foto C. E. Rosenberg.

femirsperioden vigar man knappastrdkna med att
vir kemiska industri skall kunna folja med utvecklingstakten utomlands. Skdlet hdrfor synesfrdmst
vara de betydande kapitalansprik, som denna industri kriver for sin utbyggnad, i forening med
det ritt anstrdngdafinansiella ldge flera av vLra
storre kemiska industrier for ogonblicket befinner
sig uti. De investeringar, som mojligen kommer
att realiserasunder den ndrmasteframtiden, torde
ddrfor i huvudsak bli begrdnsadetill moderniseringar och rationaliseringar, jdmte vissa mindre
utvidgningar av befintliga produktionskapaciteter.
Det synesdock mojligt, att rdtt avsevdrdautbyggnader av vir ldkemedelsindustrikan komma att
dga rum, icke minst som foljd av en sedan ldnge
bedriven forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Aven vissa andra rena hemmamarknadsindustrier
torde kunna rikna med en fortsatt expansion.
Boforskoncernen
Den redogotelse,som hdr ovan ldmnats rorande
den tinkbara ufvecklingen av vissamera betydande
industrigrupper under den nirmaste femirsperioden, och som i overvdgandegrad dr baserad pi
den s. k. lingtidsutredningen, kommer iag att i
tilldmpliga delar anvdnda for bedomandezv vhra
egna industriersframtidsutsikter.
Di i den i.beropadeutredninsen - f. it. av tatt
inga ,orri h"lrt synpunkter
si naturliga skil' framlagts pi. ett si specifikt omride som krigs'
materie'lproduktionen,kan det varc ph sin plats att
med nigra ord berora densamma.
Forst mi ndmnas, att inemot 2A w vhrt bolags
hela irsforsdljning avser krigsmateriel av olika
slag, varav mer in hdlften gir till det svenska
forsvaret. Det ir givet, att man som naturlig fiiljd
hirav i mycket hog grad miste taga hinsyn till
det sedan flera h pigiende arbetet pl det internationella planet att overhuvud taget begrinsa de
militd.n rustningarna. For dagen synes utsikterna
att pi detta omride ni ett snabbt resultat ei sdrskilt uppmuntrande, vilket kanske ocksi framgitt
av redogorelsenover det allminna politiska liget
i vdrlden. Det kan f. o. ndmnas,att vir krigsmaterielexport omedelbart stoppasi hdndelseav nhgon direkt krigssituation i mottagarelandet.
Betrdffande vapentekniken i allmdnhet torde
man kunna utgi frin att den snabba utveckling,
som for ndrvarande dger rum, kommer att inom
en ej alltfor avligsen framtid i vdsentlig grad omskapade olika lindernas forsvarsmedel,i den min
s&ej redan skett. Man torde fi rdkna,med, att den
konventionella kanonen, i varje fall sildana av
grovre kaliber, sdkerligen sett sina basta dagar,
och att dylika pjdser, itminstone inom en 10-irsJ

period, kommer att huvudsakligen ersdttas zv
sjilvstyrande och milsokande robotar, robotflyg-olan etc.
A andra sidan finnes goda skdl att anta1a,^tt
den typ av pjdser, som gir under bendmningen
korthillsluftvdrn, ddribland Bofors 40 och )7 mm
automatkanoner,liksom dven ldtt och medelsvirt
marinartilleri och slutligen nigot slag av falt'
artilleri och pansarvdrn kommer att finna plats
dnnu
inom de olika staternasforsvarsorganisationer
for avsevdrdtid framover. Overhuvud taget tyder
mycket p& att man just pi dessaomriden kommer
ait fortsdtta en redan pigiende utveckling av de
befintliga konventionellavapnen.
Pi flygvapnets omride har som bekant utvecklingen under de senasteiren gitt i mycket hastigt
tempo. Betrdffande sivdl raketer, bomber som
robotar har vi kanske dnnu blott sett en borjan,
med allt vad detta kan betyda,sivdl rorande ftamstdllning av nya typer av drivmedel av olika slag
som med avseendepi produktion av sprdngdmnen etc., vilka dr nodvdndiga attribut i samband
med dessavapenkonstruktioner.
Pi det marina omridet torde man ha att rakna
med, att de storre fartygsenheterna,frinsett flygplanskryssare,successivtkommer att ersdttasmed
mindre faftyg, variamte en fortsatt utveckling av
undervattensbitsvapnetsdkerligen kan forutses.
Denna utveckling synes komma att medfota intensifierade anstriingningar att skaffa fram passandeldtt fartygsartilleri, dven avsett for bekdmpning av luftmil. Dessutom kommer sdkerligen
intresset for en vidare utveckling av de olika
antiubitsvapnenatt vdsentligtokas.
Om man'skulle viga sig Pa att tilldmpa de hdr
angivna synpunkternapi vapenteknikensmojliga
utveckling p3" vlr egen krigsmaterielproduktion,
skulle resultatetmojligen bli foljande:
Vi har anledning att nkna med att vi, dnnu
for ett antal 5.r framover, kan fh fortsitta vir
produktion och vira leveranserav 4o mm lvakan.
Nyss ingingna betydandeorder pi detta omrlde
bekrdfta detta antagande. Den nya typ av lvakan
i 57 mm kaliber, som vi nu arbetar med och som
vi hoppas f6" fram inom nigra ir, tycks Zivenha
mojligheter att finna avsdttning bide inom och
utom landet, for sivdl arm6- som marinbruk.
Vira nyaste marina 12 cm automatkanonerkan
mojligen fh nhgon ytterligare avsittning under
kommande ir. Yhra antiubitsvapen, auraketen
med tillhorande kastare,har sdkerligenen framtid
for sig, framforallt om vi kan lyckas ytterligare
forbdttra vapnet ifrl,sa.
"flygbombsomridet
synesvira
Pit flygriket- och
under tillverkning varande nyaste konstruktioner

lJttecAlingen au udr kentiska indutil torde Anappast Aunna fdlja
ataecklingstakten utomland's. Skdlet hnrf|r synes frdmst uara de
sin
betldande kapitalansprdk, sont denna industri kriiaerldr
utbyggnad. - Interi\r frdn i)ttihsyraanhydridlabriken, N obe|hrat.
Boforsfoto Tillman.

ha en god framtid, i varje fall inom virt eget
forsvar.
Vad robotomr&det betrdffar, har vi innu si
linge endast periferiskt sysslat med hithorande
konstruktioner. Iag kan endast nlmn , att kostnaderna for hithorande exPerimentarbetenbeloper
sig till si betydande belopp, att foretaget med
nodvindighet miste pl.rdkna ekonomiskt stod frin
statsmakternaom och i den min ett vidgat arbete
hdr skall projekteras.
Ser man Lter ph den ciuila sidan av virt foretags
verksamhet,si torde man, med utgingspunkt frin
de prognoser jag nyss skisserat,inom id'rn- och
stilomridet, liksom dven betrdffande verkstadsoch kemiska industrierna, vhga foljande allmdnna
uttalanden:
Vir produktion av kvalitetsstil och produkter
darav,som till ca 8o % avs2ittespi den inhemska
marknaden, tycks ha utsikter att kunna successivt
okas, och dtirvid i den takt som den allmdnna
stilkonjunkturen i virlden kommer att bestimma.
For vir del skulle det nirmast betyda, att den utbyggnad, som nu redan skett resp. sker framfor
allt inom Kilstaverken, kan ansesvara vdl moti-

verad och kanske aven tana en successivytterligare komplettering.
Pi. smidesomridetkan man hoppas,att en efterfrl.gan av vhra produkter kan komma att hillas
vil uppe. Vira avsdtiningsmojligheterblir emellertid hdr i utomordentligt hog grad beroendepi
i vad mLn vhra priser kan bli tillrdckligt konkurrenskraftiga.Samma forhillande giller givetvis
de civila verkstadsprodukter,som vi levererar till
varvsforetagoch storreoch mindreverkstadsforetag.
Vad slutligen den ciuilkerniska tillverkningen
betrd.ffar,har denna under de senasteiren vuxit
ut ganska vdsentligt, si att densamma numera
svarar for nigot mer ein ca 40 % av Nobelkruts
hela produktionsvdrde.De omriden man hdr kommit in pi avser huvudsakligen vissa rhvaror for
lacktillverkning, farmaceutiska och ldkemedelsvaror, bekdmpningsmedelsamt vissa plastprodukter.
Framforallt oi det farmaceutiskaoch ldkemedelsomridet har goda resultat erhillits, och utsikterna
for en fortsatt expansion, ehuru kanske i nigot
ddmpad takt, syneshdr vara relativt tillfredsstdllande. Konkurrensen iir emellertid utomordentligt
hird dven inom dessa omriden, vartill kommer,
att kapitalbehovet relativt sett dr betydande for
dessainvesteringar.En viss forsiktighet i vir allminna politik miste ddrfor tilldmpas.
Som jag tidigare ndmnt, dr det for svensk kemisk industri overhuvud taget ett livsvillkor, att
genom rationalisering och modernisering av bef intliga anld,ggningar konsolidera sinaredan vunna
positioner. For vir del gziller detta i utomordentligt hiig grad, och virt arbete under de ndrmaste
iren torde ddrfor huvudsakligen bli inrikiat just
pi sidana investeringar.
I mycket allmdnna, stora drag har iag sokt att
limna en bild over konjunkturforhillandena i allminhet i dagens ld"ge,varjamte iag mera speciellt
berort nl'gra delat av Boforsindustrierna och deras
framtidsutsikter.
An en gi.ng vill jag understryka vad iag redan
haft anledning att framhilla rorande den allminna ekonomiska politiken i landet: Ett absolut
villkor dr silunda - frh:nsettforutsdttningar om
den allminna konjunkturutvecklingeni vdrlden att vhra statsmakter kommer att f.ota en sidan
politik, att niringslivet, och i detta fall industrin,
icke forhindras i sin oundgingligen nodvdndiga
och rationella utveckling genom extra pilagor och
restriktioneri olika riktningar.
Till slut vlll jag icke underlhta att hdr understryka betydelsenav den rent mdnskliga faktorn i
detta sammanhang.
Konkurrensen i vd'rlden skdrpes stdndigt, och
for ett forhillandevis litet land som virt gdller

INDIVIDEN I STORNONNTAGET
Bertil Krona, Ordf. i SIF's Avd., Bofors
Av Bruhstjiinsteman
Problemet med trivseln i arbetet inom indusirien
torde i stor utstrdckning bottna i, att flertalet anstdllda icke har den overblick och den kdnnedom
om foretagets verksamhet och organisation, som
erfordras, for att de skall kinna sig nigot sindr
fortrogna med verksamheteni stort. Foretagenhar
vdxt till en storleksordning,som for flertalet anstdllda omojliggor en ordentlig kdnnedomom dess
organisationoch arbetsprogram.
Endast ett litet antal tjinstemdn i foretagets
ledning kdnner till under vilka ekonomiska betingelser foretaget arbetar. Insikten i foretagets
af.f.fueri stort, kdnnedomenom betydelsefullakonstruktioner och utvecklingsarbeten iir forbehillna
en mindre grupp. Dessa i sin tur har sillan tid
eller mojligheter att trdnga in i detaljer, att Idta
kdnna foretaget i sin helhet, med alla de sm& och
mingskiftande arbetsuppgifter, som forekommer
pi de olika avdelningarna.Det overstigermdnsklig
formhga, att jdmsides med ett ansvarsfyllt arbete
lfuakd'nna dem alla. An mindre dr det mojligt att
ldrakdnna personernapi de olika arbetsplatserna'
Vidgad kunskap om det egna foretaget,om dess
forutsdttningar tekniskt och ekonomiskt, skulle
sdkerligen verka trivselbefrdmjande' Bdttre kunskaper om de produkter, som tillverkas, skulle
verka i samma riktning. Den anstdlldevill i regel
van nLgot mera in en allonym kugge i produkhan vill klnna sig som medarbetare
tionsprocessen,
i ftiretaget. Litet inblick i de ekonomiskakalkyler,
Konjunkturfiirhillandena

. . .

Forts. ochslut

det diirfiir att soka gdra allt for att kompensera
underldgsenheteni produktionsvolymen med hog
teknisk standard och fullgod kvalitet i de varor
vi producerar.Vi har inom vira industrier sedan
gammalt goda tekniker och en skicklig arbetar
stam, som verksamt kan bidraga till realiserandet
av dessa onskemil. Det ligger emellertid allra
sttrrstavikt uppi att vi var och en i sin stad efter
bista formiga soker medverka till en fortgiende
rationalisering och effektivisering av hela produktionen, i syfte att f6. fram kvalitativt bdttre produkter till billigare priser. Lyckas vi hlrmed, tror
jagvikanvlgase mot framtiden med vissoptimism.
5

som ligger till grund for verksamheten,skulle ge
en okad kdnsla av ansvar i arbetet, stirka samhorigheten och ge ett bittre arbetsresultat.
Konstruktoren fir nu ofta arbeta utan att veta
si virst mycket om vad den firdiga produkten fir
kosta, och vilka mojligheter det finns att ayytua
den, sedan den ldmnat ritningsstadiet.Verkstadsarbetaren stir ofta vid sin maskin och bearbetat
detaljer och ldgger ned det bdstaav sin yrkesskicklighet utan att veta, vad den fdrdiga detaljen skall
anvdndas till. Kontoristen pi kalkylavdelningen
bearbetar och sammanstdllerolika data utan att
veta, vad den fdrdiga sammanstdllningenskall
tjdna for ett indamil. Bristande information om
arbetet gor detta intresselostoch minskar mojligheterna att undvika fel. Ofta sitter personer pi
olika avdelningar och bearbetar samma uppgifter
for ndrbesldktade.kanske ibland for exakt samma
indamil. Bristen pi information om arbetet gor,
att de inte vet med vilken noggrannhet det behover
utforas. Mycken tid kan gL Lt for att ta fram
exakta uppgifter, fast man i det aktuella fallet inte
har behov av annat dn ett grovt overslag. Bristfdllig kunskap om foretagets organisation gor, att
man inte alltid kan ta f:'z;m de uppgifter man
behijver pi den avdelning eller hos den person,
som kdnner till saken bdst. Bdttre kunskap om det
egna foretagetsorganisation och verksamhet skulle
gora arbetet trivsammare och enklare och dessutom
spara mycket tid och pengar.
Hos varje mdnniska finns vdl ett behov av att
kunna vdrdera sin arbetsinsats.Efter ett slutfort
arbete vill man ha mojlighet att se pi. sitt verk och
finna att det dr ganska gott. Var finns den mojligheten for den som arbetar i en storindustri ? Arbetet har ju oftast varken borjan eller slut. En hantverkare kan rdta pi ryggen, ndr han har en sak
fd.rdig, och bedoma hur han lyckats. I storforetaget
bara fortsdtter strommen utan skonjbart slut. Atminstone varje kontorsman har vil nigon ging,
ndr han fort en ojdmn kamp med pappershogarna,
ffitgat sig, vad det hela egentligen tjiinar till.
Naturligtvis dr det omiijligt for var och en i ett
storforetag att isolera sin egen arbetsinsats, sitt
eget resultat, och fi en individuell bedomning av

det. Arbetsinsatseni storforetagetar kollektiv, resultatet likasi. Avst&ndet blir stort mellan individen och den fdrdiga produkten. Jag menar, att
det dr av vital betydelse for trivseln i arbetet, att
varje individ fir mojlighet till sidan overblick, att
han kan se sambandetmellan den egna prestationen och den firdiga produkten eller resultatet av
verksamheten.
Mycket har gjorts under senareiu f.or att ge de
anstdllda bdttre information om foretaget. Foretagsndmndernasverksamhet ir mycket betydelsefull hdrvidlag. Genom ndmndernasprotokoll har
varje anstdlld mojlighet till en fortlopande information om de stora avgorandenainom sitt foretag.
Denna tidning har ocksi ldmnat mlnga bidrag till
personalinformationen. Man kan vdnta, att de
samarbetskommitt6er,
som nu organiseras,skall fi
en betydelsefull uppgift att fylIa. Det dr att hoppas, att den verksamhetenkommer att tdcka foretagen i sin helhei.
Mycket kunde goras bdttre. Hur dr det med
informationen for nyanstillda ? Det dr gott och vdl
att varje nyanstdlld fir en introduktionsbroschyr.
Men fir han en ordentlig information om vad
arbetet pi hans avdelning bestir i? Fir han en
redogorelseover foretagetsverksamhet,si att han
har klart for sig vad varje avdelning sysslarmed ?
Fir han tillfiille att gL runt och hilsa pi. folk pi
andru avdelningar, som han kommer att fi samarbetamed ? Det dr allt saker,som skulle verka trivselbefrdmjande,som skulle fi en nyanstdlld att snab-

bare smdltain i miljon. Det skulle gora hans arbete
Idttare redan frin borjan. Minga misstag skulle
undvikas och mycket dubbelarbeteskulle inbesparas genom en ordentlig introduktion av alla nyanstdllda.
Av vdrde vore ocksi, om avdelningschefenpi
de storre avdelningarna, i"tminstone nigon ging
om iret, informeradehela personalenom det kommande arbetet och om resultatet av det g\.ngna.
Vederhdftig upplysning om foretagetsaffdrer och
framtidsutsikter, om dess investeringsplaneroch
organisationsproblemuppskattasav alIa. Man kan
ocksi. undra om det inte vore mojligt, att atminstone i vissa fall informera personaleninnan man
publicerar nyheter om foretaget. Det skulle stdrka
samhorighetskdnslan
med foretaget, om man intc
ldsa
nyheter
behovde
om det egna foretaceti dagspressen.Medarbetaren borde sjiilvfallet vara informerad fore den stora allminheten.
Jag dr medvetenom, att en fullstdndig information och en fullstdndig kunskap om foretaget inte
Zir mojlig. Jag bortser ocks6.helt frin sidana omriden, ddr man av sekretesskdlinte kan informera
en storre krets. Men kvar stir uppfattningen, att
informationen till de anstillda och mellan de anstdllda har den allra storsta betydelsefor trivseln
inom foretaget. Den har dessutom mycket stor
ekonomiskbetydelse.
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1956 ARS BOKSLTJT
Nigra kommentarer till AB Bofors irsredovisning
Av KamrerBERT HENNING, Bofors

Aktiebolaget Bofors fahturering under it 1956
dkad.erned ca 10 % jamfdrt med.ir 1955,ellet frdn
311 titt 34 mili. kr. Riirelseuinstenfore auskriu'
ningar, skatter nx. n2. uppgick till ca 46 mili. kr'
Auskriuningar fdretogs med 24,2 mili. kr', till bo'
lagets pensionsstiftelseraasattes5 mili. kr,, och
skatter samt inuesteringsaugiftet beriiknadesuppgd'
till 8,4 milj. kr, Hiirefter redouisasnettoainstenfor
dret med 8,6 milj. kr.
Se ddr i ett notskal de visentliga uppgifterna om
resultatetfor ir 1956,som det publicerasi bolagets
nyligen utkornna irsredovisning.
Att gora bokslut innebdr kanskeframforailt, att
man onskar avld'saett resultat, resultatet av verksamhetenunder ett ir, vad resultatetblev i siffror
rdknat av de forenade anstrdngningatnainom rorelDet dr vinst- och f6rsensolika verksamhetsgrenar.
lustrikningens uppgift att ldmna ett uttryck for
detta. Vinst- och forlustrdkningen skall med andra
ord registrera de intdkter som uppstitt i samband
med varuleveransereller andra prestationer frin
bolagetssida och vidare de kostnadersom bolaget
fitt vidkdnnashdrfor.
Hur ser di vinst- och firrlustrdkningenut fiir ir
1956?Ja, den vinst- och forlustrikning, som ingir
i bolagets irsredovisning, och som med nodvdndighet miste stdllas uPP i starkt sammandragen
form, innehiller i stort sett de vdrden, som UPPgivits i inledningen hdr ovan. Eftersom B-pilens
iisare vil numera vant sig vid att fi sig serverade
en nigot mera detaljeradvinst- och forlustrdkning
dn den i irsredovisningenintagna, skall traditionen
med publicering av en s. k. beskrivande vinst- och
forluitrdkning inte fr6.ngis. Denna vinst- och forlustrikning, som iterfinnes pi sidan 8, utgfu frhn
fiirsdljningsintdkterna och ovriga intdkter, vadfrLn
sedanavrdknasbolagetskostnaderi ett antal huvudSfuPPef.
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Vinst- och fiirlustrikningen
Som inledningsvis ndmnts, uppgick 1956 irs fakturering till ca 343 mili. kr. Detta belopp fordelar
sig som synesmed ca 227 milj. kr. pi krigsmaterielforsiljning, vilket innebdr en okning med ca 15
milj. kr. sedanir 1955,ca 107 milj. kr. pi forsiiljning av civila produkter, som okat med ca 2O mili.
kr., och slutligen ca 9 mili. kr. pi forsdljning av
andra produkter och tjdnster, som jiimfort med ir
1915 minskat med ungefdr 3 milj. kr. - I detta
sammanhangkan nimnas styrelsensoch verkstdllande direktorens uttalande i forvaltningsberittelsen betr. forsdljningspriserna,vilket lyder:
"De under dret uppnddda forsdliningspriserna
pi. kualitetssti.lprodukter har uarit hd'rt pressadepd.
de flesta au bolagetstraditionella exportnzarknader.
Pi. den inbemska marknadenhar for uissaproduk'
situation forelegat' Fi)r
ter en ndgot gynnsarnnxare
de ciuilkemiska produkterna har den utlindska
konkuryensenaarit mycket kiinnbar sfuill pd hem'
rnamarknadensont ifri'ga om exporten."
Ovriga intdkter har ocksi okat i jdmfiirelse med
vad som redovisadesunder fu 1955.Bolagetsinnehav av aktier i andra bolag har i utdelningar inbringat t,3 milj. kr. eller ca 200.000 kr. mera in
foregiende ir och erhillna rdntor har okat frin
2,7 mllj. kr. till 2,9 mi|i. kr., en iikning som fir ses
mot bakgrunden av en under 2: 7956 nigot forbdttrad stillning iffiga om likvida medel.
Vinst- och forlustrdkningen for fu 1955 inneholl
en intiktspost avseendevinst pi fiirsiiljning av
aktier. Ehuru ingen sidan post forekommer i den
foreliggande vinst- och forlustrdkningen har i
sjilva verket en vinst pi firrs2iljning av aktier uppkommit dven under hr L956. Bolaget avyttrade
ndmligen di sitt innehav av 4OOst. aktier i ett
holldndskt bolag, N. V. Hollandse Signaalapparatenfabrik, och denna forsdljning resulteradei en

BeskrivandeVinst- och Fcirlustrikningfor AB Bofors fu ry56
Intiikter:
Forsdljning av krigsmateriel m. m.

frin Boforsverken
frin Nobelkrut
Forsiiljningav civila produkter
fr&n Boforsverken
frin Nobelkrut
Forsriljningav andraprodukter och tjdnster

195.127.000
32.508.000 227.6i5.000
89.626.000
17.187.000 106.813.000
8.667.000

)43.rr5.o00
Vinstutdelningpi akiier sombolagetdger

1.313.000
2.868.000

Rdntor pi pengar som bolaget haft innestiende i bank eller linat ut
Summa intikter kronor

347.296.000

Hiraa bar anufints till:
rnaterial, kostnader for tillverkning, administration och forsiljning, elektrisk kraft, forsdkringar, frakter, provisioner, reklam, sociala utgifter
m. m.
188.790.000
avskrivningar pL f.astigheter,maskiner och inventarier
24.153.000
rintor pi bolagetslin m. m. . . .
3.499.000 2L6.442.000

Aterstir kronor

130.814.000

Av denna i.terstod
har tillforts foretagsledning, anstd.llda,stat och kommun samt aktiedgana
foljande belopp:
styrelse, verkst. direktor och andra foreiagsledare
880.000
arbetare
65.025.000
ovri.gaanstdllda (tjdnstemdn och arbetsledare)
37.883.000
pensionsstiftelser
for de anstillda
5.000.000
utbetaladepensioneroch pensionsavg.
for anstillda
5.0t6.000 10.056.000

:ff.",$I"J6:ffi5"1"t,irui":::'
_
Restenkvarstir i bolaget,kronor

bokforingsvinst pi kr. 1.029.799:-. Denna vinst
har emellertid anvdntstill att skriva ned det bokforda vdrdet av bolagetsinnehav av aktier i dotterbolag, vilket dr anledningen till att posten inte
figurerar i vinst- och forlustrikningen. Med ovanndmnda nedskrivning av det bokforda vdrdet av
aktier i dotterbolag har vunnits, att det bokforda
vdrdet bringats i ndrmare paritet med dotterbolagensaktiekapital.
Frin vinst- och fodustrikningens sammanlagda
intikter p8, l4l milj. kr. avgi.r s3.de redovisade
kostnaderna.Den forsta posten bland dessa,189
milj. kr., dr som synes sammansattav ett flertal
kostnadsslag,av vilka kostnaden for forbrukade
rlvaror och material ir den ojdmforligt storsta. I
ovrigt forekommer hdr kostnaderna for bolagets
tillverkning, administration och forsdljning, i den

8.403.000
7.040.000 129.287.000
1.567.O00

min dessakostnadericke avserloner och material.
vidare socialakostnader,kostnaderfor forsdkringar
etc. I ndmnda summa ingir ocksi. ett belopp som
icke har kostnadskaraktdrutan avser en okning av
den s. k. varulagerreserven.For denna nedskrivning
av vid irsskiftet inneliggande lager av rhvaw, phgiende arbeten och fdrdiga produkter har bl. a.
anvdnts en bokforingsvinst, som uppsti.tt under
&ret i sambandmed dndrad redovisning av vissa
utbetalningar, som bolaget tidigare gjort till friimmande kraf.tforetag. Sistndmnda frhga behandlas
senarei denna artikel under rubriken Rdttigheter i
frimmande kraftverk. Om principer for vd.rdering
av varulager och om s. k. dolda reserver,varom
har dr flhga, och som helt enkelt innebdr en forsiktig virdering, skulle mycket kunna sdgas. Det
begrdnsade utrymmet for denna artikel medger

emellertid inget djupare studium av dmnet.Det kan
dock framhillas, att det allmdnnaharbeaktat nodvindigheten av en lhg vdrdering av tillgingar av
angivet slag. Sivdl bokforingslagen som aktiebolagslagen innehiller bestdmmelser,som avser att
forhindra att varulager redovisasmed for hoga
virden, och skattemyndigheternamedger nedskrivning av varulagewdrden inom vissa faststdllda
grdnser.
Ndsta post bland kostnadernai vinst- och forlustrikningen dr avskrivningar pL anld.ggningar,
som uppgir till ca 24 milj. kr. (Ar 7955redovisades
avskrivningarnamed 22,4 mtlj. kr.) Beloppet fordelar sig pi olika objekt enligt foljande:
avskrivning pi
jordbruksfastigheter
8.000
2.596.00O
f a b r i k s b y g g n a d e. r . . . . . . . . . . . . . .
290.000
egna kraftverk . .
478.O00
rdttigheter i frdmmande kraftverk . . .
244.000
bostdder
maskiner,verktyg och inventarier . . . . 20.537.000
Kronor 24.1.53.000
Okningen med ca 1,7 milj. kr., jdmfiirt med ir
1955,hdnfor sig till maskineroch inventarier samt
rittigheter i frdmmande kraftverk. Till sistndmnda
post iterkommer vi i annat sammanhang. Avikrivningen pi jordbruksfastigheter avser virdeminskning i bolagets grustag. Avskrivningar pit
byggnader har foretagits med sedvanliga Procentsatser,och avskrivningar pi maskiner,verktyg
och inventarierhar verkstdlltsmed 20 % h anskaffningskostnadernaunder 5-irsperioden1952-7956,
Ndmnda avskrivningssatshar anvdnts, sedan den
under ett ll-tal fu gdllande fria avskrivningsritten
ifrl.gaom maskineroch inventarierindrogs i borjan
av 1950-talet.
Sedanrdntor pi bolagetslin, d. v. s. obligationslin och forlagslin m. fl., bokatsmed 3,5 milj. kr.,
iterstir av de redovisadeintikterna ca 131 milj. kr.
Men det rir zinnuinte slut med kostnaderna.
Utbetalda loner, den storsta enskilda kostnadsposten,har krdvt ett belopp av ca 7o4 milj. kr. mot
ca 96 mll| kr. foregiende ir. Lonerna till styrelse,
verkstdllandedirektor och andra foretagsledarehar
minskat frin kr. 93r.0OOtill kr. 880.000.Lonerna
till arbetarehar okat frin kr.60.106.000 till
65.025.OO0
och lonerna till tjzinstemdn,arbetsledare
m. fl. frln k. 34.826.000till kr. 37.883.000.har avsdttningskeit
Till bolagetspensionsstiftelser
med sammanlagt5 milj. kr., eller med 2,2 milj. kr.
hiigre belopp dn foregiende ir. De utbetalda pensionerna och pensionsavgifternaf6r de anstdllda
beloptesig till ca 5 milj. kr.
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I det redovisadebeloppet for skattertill stat och
kommun, kr. 8.403.000,ingir dven investeringsavgifter, som bestaimtstill 12 % av vdrdet av avgiftspliktiga investeringar.Investeringsavgiftentillkom
f.or n6.grair sedan med syfte att ddmpa ndringslivets s. k. investeringslusti ridande hogkonjunktur. Det har sti.tt itskilliga strider omkring den,
som vi vdl dock inte skall gh in pi hdr. Man kan
blott konstatera,alt statsmakternabeslutatom dess
fortsatta existensdven under innevarandeir.
Bland kostnaderna upptages slutligen den av
styrelsenoch verkstdllande direktoren foreslagna
och, ndr detta ldses,av bolagsstdmmansannolikt
faststdllda utdelningen till aktieigarna med ofordndrat kr. 8: - per aktie,totalt kr. 7.040.000.
Sedansamtligakostnadersilunda bokforts, iterstir av bolagetsintdkter endast kr. 1.567.000.Av
detta belopp avsdttes forfattningsenligt, pi styrelsens och verkstillande direktorens forslag, kr.
1.200.000till skuldregleringsfonden,och iterstoden tillfores Disponibla medelskonto.
Den hdrmed genomgingna vinst- och forlustrdkningen har pi sitt sdtt ldmnat upplysning om bolagets resultat for 6.11%6. Den i bolagetslrsredovisning itergivna vinst- och forlustrdkningen uttrycker
resultatetpi ett nigot annodunda sdtt och givet dr
att bakom dessaformer, vilka ju utgor sammandrag, ligger flera andra uppstdllningar av intikter
och kostnader for bedomning och analys inom
foretaget av uppkomna resultat, avseendeskilda
verksamhetsgtenar,produktslag, avdelningar etc.
Oms[ttning
Pi sidan 10 visasi diagramform utvecklingenav
ftirsdljningsvdrdenafijr dels Bofors, dels de stdrre
dotterbolagen, NOHAB, \7eda och UVA. Diagrammet torde tala for sig sjdlvt, varfor vi hdr nojer
ossmed att ndmna beloppenf.or hr 7947resp. 1956.
Bofors fakturering har siledesunder tioirsperioden
okat frin 127 milj. kr. till 343 milj. kr., d. v. s. med
17o %. Nohabs fakturering var hr 1947 20 miIi.
kr. och 1956 78 milj. kr., vilket innebir en okning
med ej mindre dn 29o %.Wedaverken noterar en
omsdttningsokning frln 6 till 20 milj. kr., eller
233 %. Uva slutligen inforlivades med koncernen
hr 1950 och hade di en forsziljningav 5,3 mili.kr.
1956 uppgick den till 8,5 milj. kr., varfor steguppgir tlll 60 %.
ringen under sju&rsperioden
I samtligaf.all f.hrdessaokningar av forsd-ljningsvdrdenanaturligtvis sesmot bakgrundenav dels det
kraftigt forsdmrade penningvirdet, dels de stora
kapitalinvesteringari fabriker, maskinerm. m., som
forekommit under 10-irsperioden,rationaliseringsarbetenetc.

Intiikter

och kostnader per anstelld

Hdr nedan redovisasbolagetsintdkter och kostnader fordeladepi. genomsnittligaantaletanstdllda
i bolaget. For jdmforelsehar aven 7955 irs virden
medtagits.Leveransernasforsdljningsvdrdeper anstdlld steg ffin 37.880 kr. till 413OOkr., erhillen
utdelning f.rFn 1,43till 158 kr. och erhi.llna rdntor
frln 26L till j45 kr. De totala intdkterna for hr
1956uppgickdirigenom till41.803 kr. per anstdlld
mot38.284 kr. foregiende ir.

Fiirsil j n i ngsviirdet av verkstiil Ida Ieveranser.
Boforskoncernen 1947-1956
rlitj.kn
400

300 -

-m

*
-

I BOFORS
A NOHA''
N WEDA*

uvA'

x inkl. leveronser
till Dofirrs

Hur nimnda 41.803 kr. forbrukats framg6,rav
tabellen, och nigra kommentarer till densamma
iorde ej varanodvdndiga.
*
AB Bofors iutdkter och kostnaderper anstiilld
Intiihter per anstiilld.
Leveransernas
fcirsiiljn.-v?irde. . . . .
Utdelning i aktier

1955

1956

37.880
r43

4r.300

Intiktsrdntor
'

Genomsnittlig lcin
Fdrbrukade varor och materiel . . . .

158

261

345

38.284

4r.803

1955

1956

Kostnader per an$iilld.

11.688

12.493

16.977
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Avskrivningari:
fabriksbyggnader
m. m. . .. .. . .

)o-7

kraftverk

34
30

bostlder
maskiner o c h i n v e n t a r i e r . . . . .
Pensioneroch pensionsavgifter. ..

313
o,
.)o

) 1-71

2.472

1.058

|.208

Olycksfalls- o. sjukfd'rs?ikr.-premier
dvriga fdrsdkringspremier.

118
r56

r35

Jurist- och bankomkostnader. .. . .
Fraktkostnader

278

200

o\lL

278

1.058

Telefon, telegram, porto .
Annonser och reklam

TI3

103

138

LT3

Fiireningsavgifter

59
266

57
278

Resekostnader
m. m.
Hyror
Kript elektrisk energi
Provisionerm. m. .
L i c e n s a v g i f t e.r. . .

78

85

384
770

379
607

\4

RIntor

417

27
421

Diverse

L2L

181

Skatter och investeringsavgifter. . .
Arets vinst

19tfl 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

882

1 . 0 11

L.O4l

r.036

38.284

4r.803

"fnkomstkronan"
Den nyssbehandladebeskrivandevinst- och for,
lustrdkningen har visat sammansdtiningenav intdkter och kostnaderi absolutatal. Med bilden pi
sidan 11 avsesatt iskidliggora sammauppgiftei i
relativa tal.
Den ovre delen visar siledeshur varje tusenlapp,
som bolageterhillit for varor och tjdnster,i genomsnitt ir sammansatt.Som synessvafar Boforsverkens krigsmaterielforsiljning for 562 k.., eller
56,2 % av intdkterna. Nobelkruts forsdljning av
krigsmaterielutgor 94kr., d. v. s. 9,4 %. P6.samma
sitt kan ovriga produkters och tjdnstersbidrag till
intdkternautldsasav bilden.
Den undre delen av bilden visar hur varje tusenlapp i intdkter disponeratsfor tdckning av olika
slag av kostnader.Silunda anvindes )47 kr. eller
14] % for firmaterial, forbrukningsvaror, tjdnster
frin utomstiende m. m. Till loner m. m. itgick
334kr. eller 33,4 % av varje intdktstusenlapp.Avskrivningar for vdrdeminskning av anld.ggningar
tog 70 kr. och skatter samt investeringsavgifter
24 kr. Till utdelning it aktiedgarna itgick zo kr.
Hirefter iterstir 5 kr. som silunda behilles i
bolaget.
Utdelningar,

skatter och liiner

Utvecklingen av rubriceradekostnaderi bolaget
under en tioirsperiod visas i diagram pL sidan 14.
Darav framgltr att lonerna stigit frin 42 milj. kr.
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I
i intiiktertittkommit
varietusenlopp
sd.hcr i genomsnitt
Krigsmoteriel
Boforsverken
562 kr

Varor och tjtinster
547 kr

Krigsmoteriet
Nobelkrut
94Kr

CivilaProclukter
Bo{orsverken
258 kr

Liiner,Penstoner'
Pens.-4v9',
otycksfotl s-o. sjukfiirsiikn-prem'
334 kr

- och sd har den disponerots

hr 1.947till 104 mili. kr. 6.17956, vilket utgor en
siegring av 148 %. Samtidigt har antalet anstillda
okat frin 6.943 rill8.308 eller med zo %.Utdelningen har okat ffin 3.465.000 kr. At 947 till
7.020.000kr. hr 7956,d. v. s. med r$ %. Under
ndmnda tid har dock av aktied,garnainbetalat kapi
kr. eller
kr. t11172.545'000
tal okat frhn 35.1.45.000
fall
forekommande
med to6 %. Skatterna och i
investeringsavgifterhar slutligen okat frin 3,9 mllj.
kr. eller medIl'5 %.
kr. till 8,4m11).

Antal anstiillda inom koncernen
Det pi sidan 15 itergivna diagrammetvisar utvecklingenav antalet anstdlldainom Boforskoncernen under fuen 1947-1956. ForstndmndaLt var
antalet 9.491.och hr L916 11.790,vilket betyderen
okning av antalet anstdllda med 2.299 Personer
eller 24 %. ("Trappsteget" i kurvan Lt L95Omatkerar inforlivandet av UVA i koncernen.)Antalet
arbetarehar under perioden iikat frin 5.987 trll
8.777,d. v. s. med i.r9o eller 17 %. }vriga anstdllda har okat frhn 2.5o4 tlll 3.613,alltsi. med
1 . 1 0 9e l l e r4 4 % .
11,

Civilct.produkter
N o b e t k i u t - 4 9k r
Andra produkter o.
t jiinster- 25 Kr.
Erh&llnoutdetn.
ochriintor-12 kr

iJxningov egncr
5 6p
m e d e lUtdetning-20kr
Skotter- 24 kr
Avskrivninqp3
ontdggningiri-7okr

Balansriikningen
Att gora bokslut innebdr inte blott att iterge
resultatet for en tidsperiod utan ocksi att fiir sig
sjdlv och andra redogorafor foretagetsekonomiska
stillning vid en given tidpunkt. Balansrdkningen
iskidligg6r detta si, att den i enlighet med lagens
foreskrifter talar om dels vilka f6rmogenhetsdelar'
tillglngar, foretaget iger, med andra ord hur det i
fOritaget arbetandekapitalet at anvdnt, dels varifrin och hur detta kapital anskaffats,d. v. s. vem
som iger det. Sistnimnda krav medfor en uppdelning iv kapitalanskaffningeni friimrnandekapital,
alltii skulder och forpliktelser till lingivare och
andra kreditorer, och eget kapital, varmed forstis
bide de belopp som foretagetsigare satt in i fijretaget och i foretaget kvarliggandevinstmedel.
Balansrdkningenstdlles vanligen uPP i kontoform si, att vdnstra sidan redovisar tlllghngarna
och hogra sidan skuldernaoch det egna kapitalet'
Vdnstra sidanutvisar silunda kapitalanvdndningen,
hur kapitalet dr nedlagt, medan hogra sidan redogor for kapitalanskaffningen, variftiln kapitalet
kommer och vem det tillhor. De bida sidornavdger
jdmnt, d. v. s. slutar pi sammabelopp, vilket inte

i

Balansrlkningden 3r
Tillgingar
Anl i.ggningsti IIgin gar
samt tomtmark
Jordbruks-och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk, eSna
Kraftverk, rdttigheter
Pig6.endenybyggnader

2.344.000
130.087.000
12.t85.000
1.5,402.0OO
12.809.000
72.262.000

783.1.4r.000
Maskiner,verktygoch inventarier

209.106.000
392.25t.00O

Avgir: Vdrdeminskningskonton
f<ir:
fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk, egna .
kraftverk, rZittigheter
maskiner, verktyg och inventarier

t8.98t.000
8.234.000
8.831.000
1.693.000
767.603.000
245.346.000146.905,000

Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g . .
andra forskottsutbetalningar.

9g6.000

996.000

Aktier
i d o t t e r b o l a.g. . .
a n d r aa k t i e r. . . .
F6rlagslin till dotterbolag

27.947.000
5.107.000 33.054.000

1.000.000 184.2gg.ooo

Omsiit tningsti,ll gin gar
Varulager
Materialbehi.llningar
Produkteri arbete

34.636.00o
8 1 . 5 3 5 . 0 0101 6 . 1 7 1 . 0 0 0

Forskottsutbetalningar
till dotterbolag
andra forskottsutb etalningar

6.645.00o
11.830.0001,8.475.0O0

Fordringar
hos dotterbolag .
andra fordringar .
Skattefordran
Accepteradevdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

8.652.000
77.423.0OO86.075.000

2.854.000
3L4.000
84.418.000 308.347.000
Kronor 492.646.000
1,2

decemberry56 for AB Bofors
Skulder och eget kapital
Ahtiekapital och fonder
88.000.000
17.600.000
3.800.000 109.400.000

Aktiekapital....
Reservfond
Skuldregleringsfond

Inuesteringsfonder
742.AOO

...
for byggnader
varulager
och
for inventarier

990.000

L.732.000

Ld.ngfristigaskulder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
A v s a t tu n d e ri r e t . . . . .

av ht 1947
-AB Bofors Pensionsstiftelse
Avsatt under fuet . .
ObligationsLilnav Fr 7953
Forlagslin av fu L95l
Skuld till AB BoforsNobelkrut

6.87t.000
300.000 7.L75.ooo

15.100.000
4.700.000 19.800.000
.36.147'000
L8.334.ooo
4.000.000 85'4t6.000

Kortfristiga skulder
Amorteringfu L957it
av Lr 1937.
obligationslhn
obligationslinav Lr L953.
forlagslin av Lr L95t

F6rskottslikvider
Skuldertill dotterbolug. .
viixelskulder
Andra kortfristigaskulder

317.000
1.301.000
1.666.000

3.284.000

,....205.709.000
2'000
21.000.000
4L.674'o0o 271.669.000

Disponiblamedel
20.732.000

...
Enligt 1955Lrsbalansrdkning
Avgir:
Overfort till skuldregleringsfond
L956fus utdelning

1.450.000
7.040'000 8.490.000

Tillkommer:
...'
Aterforda, i L955.irsbokslutfor tillkommandeskatterreserverade
Nettovinst for fu L956 .

12.242.000

3.t40.ooo
8.607.000 24.389.000
Kronor 492.646.000
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d,r nl,gon tiilfnilighet utan ligger i sakensnatur. Vi
kan alltsi stdlla upp formeln
Tlllghngar:

Skulderplus egetkapital

Utdelningar, skatter och liiner.
AB Bofors 1947-1956

Milj.kr:

Darav foljer ocksi, att
Tillglngar minus skulder : Eget kaprtal.
Tillgingar
Lit oss nu se pi bolagetsbalansrikning pi sid.
12-73. Vi finner pi. vinstra sidan, tillgingssidan,
att tillgingarna :ir uppdeladei tvi huvudgrupper,
ndmligen Anldggningstillgi.ngar och Omsdttningstillg&ngar. Som framgfi.r av namnen omfattar den
forstnimnda gruppen tlllglLngar av mera varaktig
natur, t. ex. byggnaderoch maskiner, som anskaffats for stadigvarandeanvdndningi foretaget,medan omsittningstillgin garna omfattar sidana tillgingar som mer eller mindre hastigt omsdttesi
rorelsen,t. ex. varulager och fordringar. Sammanlagda bokforda vdrdet av AB Bofors tillglngar d"r
ca 493 milj. kr., vilket innebdr en okning sedan
foregiende irsskifte med 79,7 milj. kr. Denna
okning ligger praktiskt taget helt bland anl2iggningstillgi.ngarna,
som okat med 19,1milj. kr.
Anlri ggnin gstiI I g,ingar.
Under dennarubrik redovisasforst anskaffningsvirdena for bolagets byggnader och maskiner.
Fabriksbyggnaderhar okat med ca 10 milj. kr., Bosidder med 0,1 milj. kr. och Kraftverk, egna, med
0,5 milj. kr. PostenKraftverk, rdttigheter,ar ny for
iret och kommenterasi annat sammanhang(sid.
15). Vdrdet av Pigiende nybyggnaderhar minskat
med 4,5 milj. kr., viiket huvudsakligen sammanhinger med att vdrmebehandlingsavdelningen
vid
smedjan i Kilsta fdrdigstzillts under iret och nu
ingir i vdrdet for Fabriksbyggnader.Maskiner,
verktyg och inventarier har okat med 1956 itrs anskaffning, som uppgick till ca 25 milj. kr. SammanIagda anskaffningsvirdet for bolagets anld,ggningar utgjorde 392,3 mtI| kr.
Hdrefter redovisasfrin ovanndmndavdrden avgiende poster, bendmndavdrdeminskningskonton.
De hdrfor anglna beloppenutgor de sammanlagda
avskrivningar pi resp. anlziggningstillgingar som
foretagits under 6.renslopp. De i vinst- och fodustrdkningen omnimnda avskrivningarnai 1956 hrs
bokslut ingir foljaktligen i det belopp som redovisaspi. resp. vdrdeminskningskonto.De totala avskrivningarna pi befintliga anlaggningar uppg&r
som synes tlll 245,3 milj. kr., varfor bokforingsvirdet av anlaggningarna redovisas med 146,9
milj. kr.
Ifrhga om anliggningstillgi.ngarna kan i ovrigt
noteras,att bokforda vdrdet av aktier i dotterbolag

1oo 9080-

Q utdelningar
o.invest.-avgifter
N St<atten
I

Liinen

1947
1950
19s3
1e56
minskat med ca 1 milj. kr., vilket omndmndesi
sambandmed genomgingen av vinst- och forlustrdkningen.
O msiitt ni ngst il I gd.ngar.
Trots att omsdttningstillgl.ngarna totalt endast
okat med 0,6 milj. kr. sedan foregiende hr, har
vissa forskjutningar dgt rum de olika posterna
emellan.Silunda har, efter tidigare omndmnd nedskrivning av varulagervdrdet, detta sjunkit med
16,7 m1lj. kr. till tI6,2 mrlj. kr. Forskottsutbetalningarna har okat med 2 milj. kr., fordringarna
med 7,3 mil j. kr. till 86,1 milj. kr. och banktillgodohavandenoch kassalikasi okat med 2,7 milj. kr.
tlll 84,1milj. kr. Dessutomhar tillkommit posten
"Skattefordnn" pL 2,8 mllj. kr., som uppstitt
frdmst ddrigenom,att bolaget eilagt for hog prelimindr skatt for hr 7956.Det vanliga dr annarsatt
skatteskuldforeligger, som di redovisaspi balansrdkningenshogra sida.
Friimmande och eget kapital
Gir vi si. over till balansrdkningenshogra sida,
skall vi dfu finnahur bolaget anskaffat det kapital,
som placeratsi nyssndmndatillgingar.
Filimtnandekapital ( skalder).
Det kan konstateras,att en stor del av det i bolaget arbetande kapitalet utgores av frdmmande
kapital, d. v. s. frin utomstiende erhillna li.n, krediter etc. Dessa bolagets skulder dr uppdelade i
li.ngfristiga och kortfristiga skulder med hdnsyn
till den tidpunkt di. de forfaller till betalning.
I+

Bland de ld.ngfristiga skulderna mdrkes skulder
pi sammanlagt27 milj. kr. till bolagetspensionsstiftelser, vilka dr avseddaatt tdcka forpliktelser
gillande pensioneroch understitdtill de anstdllda.
Pi obligationslinet av 5t 1953 och forlagslinet av
Lr 7951, vilka ursprungligen lod pn 40 resp. 20
milj. kr., har amorteringar borjat goras. De under
ir 7957 till betalning forf.allna beloppen iterfinnes
bland de kortfristiga skulderna.
De kortfristiga skulderna dominerasav erhillna
forskottslikvider fr&n leverantorer, som redovisas
med 205,7 milj. kr. eller med ca ) milj. kr. hogre
belopp dn i f.oreghendeirs balansrdkning.Pi tillgingssidan motsvarasdessaforskott till en del av
nedlagdakostnaderpi produkter i arbete.- Vdxelskulderredovisasmed ofordndrat27 milj. kr., medan andra kortfristiqa skulder okat med ca 1,1
mili. kr.
Eget kapital.
Det egna kapitalet redovisas under tre olika
rubriker, nimligen Aktiekapital och fonder, Investeringsfondersamt Disponibla medel.
Under rubriken Aktiekapital och fonder hterfinnes aktiekapitalet med ofordndrat ss miij. kr. Reservfonden, till vilken enligt lag miste avsdttas
ligst 10 % av ett aktiebolagsirsvinst till dessreservfonden uppgir till 20 % av aktiekapitalet, har
nitt foreskriven storlek, 17,6 miIj. kr., varfor ytterligare avsdttningar till denna fond ej erfordras. I
Antalet anstiillda inom Boforskoncernen
1947-1956
12000

Toiatt

11000
10000

TtIl inuesteringsfond,ernahar tidigare av vinstmedel avsatts sammanlagt 7,7 mili. kr. Sirskilda
bestimmelserforeligger for sidan avsdttning,liksom dven for upplosning av investeringsfonder,
som det dock skulle fora for lingt att hdr ndrmare
gi. in pi.
Disponibla medel uigiires dels av s. k. balanserade vinstmedel,varmed menasvinster som bolaget
litit kvarst6.i rorelsen,i stillet for att dela ut till
aktieagarna,dels av irets nettovinst.
Som framghr av balansrdkningen, uppgick de
disponibla medlen vid t956 irs borjan till 20,7
rnilj. kr. Vid 1956 irs bolagsstdmmabeslutadesom
avsdttning till skuldregleringsfonden med 7,45
milj. kr. och utdelning till aktiedgarna med 7,04
milj. kr. Sedandessabelopp tagits i ansprik kvarstod 12,2milj. kr. i disponiblamedel.Hdrtill ligges
i 1.916irs bokslut ett belopp av 3,54 milj kr., som
enligt balansrdkningenavser iterforing av vissa
tidigare reserverade medel. Redogorelse hiirfor
Idmnas i sdrskilt avsnitt av denna artikel. - Slutligen tilliigges irets nettovinst, varefter de disponibla medlen i 1956 irs bokslut uppgir till 24,4
milj. kr. - Det kan i detta sammanhangndmnas,
att styrelsen och verkstdllande direktoren foreslir
an f.orfoga over detta belopp si, att
bolagsstdmm
7,2 milj. kr. avsittes till skuldregleringsfonden,att
7,04 miIj. kr. utdelas till aktiedgarnasamt att Lter
stiende belopp kvarstir som Disponibla medel'
*

Riittigheter i frdmmande kraftverk
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stdllei miste bolaget irligen avsdtta minst IO 7o av
irsvinsten till den s. k. skuldregleringsfonden.Si
ldnge nimligen bolagets skulder overstiger summan
av aktiekapital, reservfond och skuldregleringsfond, skall angiven del av irsvinsten avsdttas till
skuldregleringsfonden.

50

52 53 54 55 56

I sivdl vinst- och forlustrdkningen som balansrikningen har forekommit poster avseendes. k.
rdttigheter i frlmmande kraftverk. Tillkomsten av
dessaposter i irets bokslutshandlingarbetecknar
den slutgiltiga losningen av ett komplex av ftiretagsekonomiska och skattetekniskafrkgor, om vilka
olika uppfattning tidigare ritt hos bolaget och
Hdrom sdgesfoljande i forskattemyndigheterna.
:
valtningsberdttelsen
har omniintnts,
"l 1955 drs fdrualtningsberdttelse
att bolaget i tillkornmande skatter utbetalat kr.
3.539.589:-, uilket ft)ranlettsao att aissaau bolaget jdmliht autal med frdnzmande kraftfdretag
uerksti)Jldautbetalningar aid taxeringen icke god-

De stcirredotterbolagensbalans-

An Idggningst il Igdngar
Fabrikstomter

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr

r 26
6.926

)71

125

129
3.740
90

3r .0r 9

996
rr.)23

4.987

7.176

50.848

79.496

8.946

r.98t

3r.642

12.275

5.020

r.536

19.206

7.227

3.926

449

779
16.r76
1 .1 0 8
1.000
366

Fabriksbyggnader
..
Bostdder
Kraftverk och vattenfall
Pigiende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier . .
Avgir avskrivningar i
ghngar

AB \7. Dan
Bergman
tkr

Nydqvist &
Holm AB
tkr

Tillgingar

samtliga anldggningstill-

Aktier i koncernbolag . .
Andra aktier .
Reversfordranhos koncernbolas . . . .

AB Tidah.verken
tkr

84
68

724
1t0
690

19.356

7.221

4.740

449

)7, 41 6

4.trL

2.420

r.598

8.285

570
3.479

>>4
1 . 0 t1
r27

228
3I

7.860

961

r .465

28

43.556

9.367

5.617

1.885

r0.357

2.334

O msiitt nin gstil I gi.n gar
Varulager
Forskottsutbetalningar
Fordringar hos koncernbolag .
Ovriga fordringar
Skattefordran. .. .
Banktillgodohavandeoch kassa

4.095

Summa tillglngar tkr 63.012

kdnts s,isom audragsgilla kostnader, eniir desamma
betraktades som aagift for forul)ra au icke tidsbegrknsad riittighet. I auaaktan pd. lirendets slutliga
augdrand.ehade styrelsen, s;so?n jiimuiil onzniintndes i beriittelsen, beslutat pi.fora beloppet Disponibla medels konto. Genom ett aa uederbdrande
skattemyndigheternuruera meddelat bes/at, har bolaget forklarats beriittigat att erhdlla audrag for de
omndmnda utbetalningarna genom. auskriuning
efter aissaniirmare angiana grunder. Pi. grund hiraa har slyrelsen,i syfte att uppnfr.duerensstdmmelse
rnellan bohforda ocb i beskattningsbdnseend.e
giillande aiirden, beslutat, att i 1956 drs bokslut under
rubriken'Kraftuerh, ilittigheter' bland. anLiggningstillgingar uppfdra de t. o. m, i.r 1955 gjorda
utbetalningarnatill ett belopp au kr. 9.648.574:sanxt till udrderninskningskonto fi)r motsuarande
tillgdngar uppfdra ett belopp aa kr. 1.216.047:-,

1 6 t. 8 8

aaseendepi dr 1955beldpandeauskriuningar.Ti/llika har styre/sen be.rlutat att frdn Disponihla
medelskonto till Skatterskonto daerf1radet ouanniirunda beloppet for tillkommande skatter."
*
De vdrden som redovisasi ett foretagsvinst- och
forlust- samt balansrdkningar d,r i sjdlva verket
ingenting som uppstir vid bokslutstillfdllet. Dessa
vdrden har ackumuleratsunder 8.ret.Yarje stund,
varje minut hdnder nigonting i foretaget, som
kommer att sdtta spir i de slutliga vinst- och forlust- samt balansrikning tna. Vilka spir? Ja, det
dr det som betyder nigot, det dr pi minuterna det
beror. Det slutliga resultatetfor ett foretag bestims
av summan av ett stort antal smi ooerationeroch
om dessautfores effektivt. si kommer ocksi resultatet i sin helhet att bli tillfredsstillande. Det dr de
tusentals arbetsoperationernainom kontor och

t6

rikningar den 3r december1956
Skulder och eget kapital

Nydqvist &
Holm AB
tkr

AB \7. Dan
Bergman
tkr

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr

AB Tidah.verken
tkr

4.000
730

500
100

Eget kapital
A k t i e k a p i t a. l. . . . . . .
Reservfond
Investeringsfondfor byggnader

Disponibla medel frhn foreg|ende ir
Arets vinst

16.000
2.230
202

6.000
540

78.412

6.540

+./>>

600

849
7tg

1.071
50

,51

7.548

,.876

T.T56

2.300
1.000

1.175

8.000

3.300

7.17t

4./ lO

1.000
808

r.843

742
918
I7

1.981

r .629

5.636

,.106

782
434

rg.o48

)5

Ldngfristiga skuld.er
Pensionsstiftelser
Skulder till koncernbolag .

Kortfristiga skulder
Forskott frin AB Bofors
Forskott frln ovriga bestdllare
Skulder till koncernbolag .
Andra kortfristiqa skulder

77.612
r.156
7r.748
35.292
672

Skatteskuld

Summaskulderoch egetkapital tkr 63.ot2

verkstdderoch derasekonomi som bestdmmerforetagets lonsamhet och dirmed dessmojligheter att
leva vidare.
Att studeraett foretagsbokslutshandlingarinnebdr iu att se tillbaka, att sysslamed det oiterkalleliga som hor till gingen tid. Men det dr vdl indi
nuet och framtiden som iir det vdsentliga for ett
foretag och som avgor,vilka mojligheter foretaget
har ati gora sig gdllande i dagensoch morgondagens forhillanden. Att med ftamglng driva ett
foretagoch att sorja for, att dessframtid ir sdkrad,
det gol man irte Senom att sitta och vdnta pi att
bokslutetskall visa ett si gott resultat som mojligt'
I sjdlva verket dr det kanskeinte bokslutet som air
det vdsentligai all bokforing och redovisningutan
de uppgifter som redovisningenunder verksamhetens ging kontinuerligt formir ldmna till den
ansvarigaledningen pi olika nivier i foretaget.
Genom budgetering, anvdndning av standardvdrden,uppfoljning och kontroll av kostnaderoch
77

1.1t8
20

ro4
1 6 t. 8 8

627
)37

L0.357

2.334

intdkter, rapporteringom avvikelserfrhn Planerade
och budgeieiadevdrden och hdndelserskall redovisningen utgora ett hjdlpmedel att planera, driva
och kontrollera verksamheteninom foretaget och
anpassadennaverksamhettill tidsutvecklingen.De
vdiden och uppgifter, som si sminingom Presenteras i bokslutei utgor dirfor inte nigra overraskningar for foretagsledningen.
Bokslutshandlingarna,vinst- och forlustrikning
och balansrdkning,utgor likvdl' sivdl internt som
for utomstiende bedomare,den grund som gor det
mtrjligt att bilda sig en uppfatining om foretagets
ekonomi och dessuppbyggnad,foretagetssoliditet
och likviditet, lonsamheten,finansieringsforhillanden o. s.v.
Att ldsa bokslut innebdr silunda visserligenatt
se tillbaka, men i det dagligahandlandetoch i planerandet for framtiden utgor kdnnedom om vad
som hdnt i det forgingna en vtirdefull hjdlp.

"Ar

du toLig, det dr fjdrde gdngen i denna aecha du Aapt rysk Aaoiar och chanpanj!"

,,FOR

MYCKET MANAD I SLUTET
AV PENGARNA,,

prestation att spara p& en liten kin
men om viljan dr stark och milet
klart gir det. Minga unga mdnniskor
uppskattad nzedarbetare i ekonoskjuter upp "sparoffensiven" undan
misAa 'lrdgor i lca-Kuriren, ger
fcir undan -- till de higrande lcineforhdr ndgra personliga synpankter
pfr.h emtn ets ek on omi sAa p lan eri ng.
hcijningarna kommer, De, som resonerar si fir troligen aldrig nigot 6ver,
Kanske hdrde ni till dem fdr vilka
darfdr att behoven och 6nskemilen,
julminaden innebar en verklig pid. v. s. utgifterna fdr de flesta ligger
frestning i ekonomiskt avseende.Trots en hdstld.ngdf6,re inkomsterna.
alla goda friresatserblev det fdr minga
Men, visst dr det sant, att pengar
julklappar kdpta och julbordet blev ir odryga och ddrfdr ogdrnavill rdcka
onddigt rikt - det gick med andra till. Och vad virre 1r, de ger ofta
ord it alldeles fd,r mycket pengar. Sen upphov till split och kiv. Det ir ddrdesshar ni firat nyir och fh.tt en sling
fcir att utmana ddet att hushilla pi
av realisationsfebern,som kanske ltkdnn. Som budgetridgivarc, har jig
fdljdes av eftertankens kranka blek- mer och mer stdrktsi min tro, att ett
het. Eller h<ir ni kanske till dem, som allmint accepterandeav budgetiddn
trdstar er med, att ni bara lever en skulle leda till en radikal fdr2indring
glng - varfdr di gnida och spara? I
av "penningpolitiken" i de flesta
bida fallen har affdrerna rltkat i hem. Fcirst och frdmst skulle den fcira
oordning.
det goda med sig, att parterna finge
sina respektiveekonomiskardttigheter
Men vir ekonomi kan sdttas oi
och skyldigheterklarlagda. Som det
huvudet av fullt legitima orsaker loch di om inte fcirr - dnskar vi, att nu dr, Ir det inte alls ovanligt, att
mannen tror, att han frirsririer frun
vi varit fcirutseende, och tanken pi
sparsamhetkdnns visst inte olustig. ddrhemma eller att hon fd,rvdgras
rdtten att vdlia mellan hem- och ainat
Fcirresten- antag att allt g&r sin gilla
ging. Vem av oss g&r inte och dr<im- yrkesarbete.Frin min "praktik" skulle
mer om allehanda ting med ekono- jag kunna dra fram ilera exempel,
misk anknytning - att sdtta bo, att som belyserdessaallvarliga probllm.
En annanfcirdel,somen frin bcirjan
kd.pa bil - usch, nej gdr inte det att k6pa en egeo stuga ddr vi kan gi
genomfdrd budgethushillning skulle
och pita i jorden pi vlr lediga tid fd,ra med sig, ir att parterna si att
o. s. v. Fdr hur miLngaih2irdiga spa- sdga finge tillflille att testa varandras
rare har inte sparbanksbokenblivit ett ekonomiska livsiskidning. Och sdtta
"Sesam iippna dig". Visst ir det en upp smi avtal och fdrbehill ! Det kan
Sign. Priscilla,

ekonomisk ridgitare uid Gdteborgs sparbank och

vara svlrare In man tror att till?impa
fifty-fifty-metoden i ekonomiskatirig,
nlr Ssikternagir skarpt isdr. Medan
exempelvis skulder ger den ena parten gnagande oro, t. o. m. om det
gdller studieskulder,kan den andra ta
mycket latt pn dem, dirfd'r att "det
dr bara bra att ha skulder nufcirtiden".
Han vill fdljaktligen inte ta n&gra
som helst krafttag fdr att fort bli av
med dem. Och under det den ene inte
trivs med livet utan att fL kldttra dnda
upp till civerstapinnhilet pi levnadsstandardsstegen
vill den andra hilla
sig ldngre ner. Ja, hur minga cinskar
inte, att de i tid "kollat" sina uppfattningar i ekonomiska ting.
Mitt arbeie som budgetrS.dgivare
har ofta varit uppmuntrande,och jag
har kdnt, att jag kunnat ge rid och
hjZilp. Men det har ocksAvarit nedsliende, ndmligen i de fall det inte
gitt att j2imkaihop parternasawikande isikter. Detta dr en av orsakerna
till att jag hoppas pi budgetid6ns
fcirverkligandeffi,n starten, och inte
ndr det redan bd'rjattrasslatill sig, d&
det kan vara frir sent.
Pengar 2ir lyckligtvis inte allt mycket kan inte kcipasfiir pengar men pengar 1r nd,dvdndigabide fcir
behov och rinskemil, bide ftir nuet
och i framtiden. Och det ?ir d?irfcir
man behciver ha ordning pi dem.
Inga har behd'vt l-ngra, att de d?irvid
tagit budgeten och kassaboken till
hjiilp. F<irverkligadiirfiir de goda fdresatsernafdr det nya, Lret - var seg
och uthillig - och ni det uppstZillda
milet.
Venz aa oss gdr inle ocb dri)mmer om
alleband.a ting.

ft'---t

\m;
.(

,-\

t',

\.,--*/

#(FI

,ffi\Ed

"BO

I LGET"

uiixer
i Brickegdrden
Egnahemsstaden

B-oilen har redan eti par ginger*) berdttat om det
nya tostadsomridet pn lirickJgirden, som AB Bofors
pianeratoch dir de f<irsta30 av de planeradeL2o egna'h.--.n
nu vuxit upp. Samtliga dessahus,-somuppfiirts
av AB Elementhus,Mockfjiird, har ocks&funnit kcipare'
Fdr att ytterligare stimulera intresset att bygga egnahem ordnade bolaget, i samarbetemed fem av stadens
mcibel- och heminiedningsaffirer samt Elementhus,en
bostads-och mtibelutst?iliningi sex av de senastf?irdigden 1)
byggda husen. Utstdllningeri<ippnades
.fredagen
febi"ari av direktd,r Helmer Nordqvist i ndrvaro av
bolagsledningenmed disponentSverreSoh-lmani spetsen
f6r Karlskogastadm..f1'
samt"represeitanter
Direktiir Nordqvist redogjorde i sitt hZilsningstalfcir
vad bolagetunder^irengjort f<ir att underldttatillkomsten
och bostiiderav annantyP {gt sina anstdllda'
av egnah"em
Mell'an 700-800 egnahem i Sandviken, Stackfallet,
Karls Aby m. fl. stadsdelarhar tillkommit genom Bofors initiativ eller medverkan. Bolaget har vidare medverkat vid tillkomsten av ca 1000 ldgenheteri bostadsrdttsfd,reningar och vidare, i samarbetemed Karlskoga
BostadsAAI Stiftelsen Boforsgirdar, HSB m. fl', varit
med om att ordna <iver 1500 ld.genheter.Tillsammans
med bolagets egna p00 lZigenheter(i Rosendal,Backa,
Bjdrkborn-o. t. u.; btit det betydligtmer in-4000 ldgenh6ter, som bolagel varit med om att hjalpa fram' Hdrtill
och ca 800 b?idkan iaggas ett 5o-tal pensiondrsbostdder
arbetskraft'
ogift
-Ii"
fiir
&kelrom
i
flesta
dar
Vidare berijrdes aktuella stadsplanefrlgor i samband
Fijr
med stadensexpansionoch de nyi industriomr&dena'
fL
iglng
att
av
intresse
stort
ett
dock
f<ireligger
Bofors
en 6kad bebfi"gelseomkring eller nlra intill Kilsta' Alla
dessaaktuella frlgor kan sikert lijsas i fortsatt gott samarbetemed stadensmYndigheter.
Direktdr S7. \Tredenfors, AB Elementhus,gav ddrefter en orientering om Elementhus organisation, fabri- monteras
ker och tillverkningsmetoder. Husen byggs
--- av i fabriken faidigstallda enheter, som kombineras i
ett olndligt antal planliisningar. De flesta egna hemmen
*) Not. r 4 1955 "Bebyggelsen pl tsrickegirdsgdrdet" av
direktbr Helmer Nordqvist - nt 2 1956' Bilaga nr 1 Fdretagsnimndens protokoll - nr 1 1957. Notiser och fotos, se Krdnikan
i fdregiende hdfte - nr 7 1957.
Kdket i 34'iln?mdren, mbblerat aa Bonanders Miibler. Bofots'
foto Tillman.

En alluarligt lyssttandeskara. Fr. a. disponent Sohlman, ingenl6r
Vihings.ron, stadsonbudsnan Mogren, direhtbr IYahlquist och
dir ekt iir IY r eden t'or s. Bof orsfoto Tillman.

blir kanskepe 3 eller 4 rum och kdk, men byggelementen kan kombinerast. o. m. upp till 8-10-rums-vi11or
i ett plan. En villa pi 1,1 rum dr det stdrstahus, som
hittilli tillverkats. Atla snickerier,f6nster, ddrrar, skipinredningar o. s. v., allt t6rmokerimaterialsamt alla
elektriski ledningar kommer ocksEfdrdiga att. monteras
oi tomten. Frin?abrikens lager hdmtas,efter byggnads'rit.ri.rg..r,
alla de delar, som ingnr i det <inskadehuset'
allt listas pi lastbil och sn kommer "huset i paket"
Det-endakdparen
direkt och ferdigt till byggnadsplatsen.
tomten och
iordningstdlla
ar
att
har att sjiilv oribesdtja"
husetsgrund.
F6r de Boforsare,som dr intresseradekan vi ldmna
nedanstiendekalkyler och planer av tvl av. tadhusen,
dels tilt ett pi 3 tum och kr;k (om 7L ffP): dels till ett
plt 4 rum o.tt tot (om B0 m2), bida med^garageoch
idrridsrum. Nirmare upplysningarkan erhillas genom
Intressekontoret.
Utstdllningen "Bo i eget" omfattadealltsi 6 radhus,
och 3 av 4-ntmstypen'lem av husen
3 av 3-rums=typen
var fuilstindigt mObleradeav J. \7. ErikssonsMcibelaffdr, Bonand"erMcibler, Varuhuset Aveny, Mijbelkomoaniet och Nva Snickeri-& Mtibelaffdren.I ett hus hade
hB El.-..tthus ordnat en liten informationsavdelning,
ddr broschyreroch annat material deladesut och dir
upplvsninqartill hugade spekulanterlimnades. Hdr utrtiiiti.r olkta .tt stedsplanimodellciver Brickegirdsomridei.
Varie mdbelfirma hade fitt mdblera efter sin smak,
med modernamcibler,gardiner,mattor och <ivrigatextiDe sex Elenrenthusett pfr BilcAegdrdett, sont rndblet"adesfdr atstiilln i n gen. Boforsf oto Tillman.
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Radhus om 3 rum och kitk

Radhus om 4 rum och kiik

7l m2, jd.mte garage och forridsrum

80 m2, j?imte garage cch ftjrridsrum

Anskaffningskostnad inkl. tomt 49.500
Finansierings plax

Anskaffningskostnad inkl. tomt j2.300:

Bottenlin
Egnahemslin, amorteringsdelen ...
E g n a h e m s l i n , r Z i n t e f r i ad e l e n . . . . .
Bidragslin fr&n AB Bofors ......

Alt. 1
2 2 . 5 0 0-:
1 2 . 0 0 0-:
6 . 0 0 0-:
2 . 0 0 0-:

Egen insats

4 2 . 5 0 0 :7.000: -

Alt. z
2 5 . 0 0 0-:
1 4 . 0 0 0- :
6 . 0 0 0-:
2 . 0 0 0-:
47.000:2 . 5 0 0-:

49.5O0:

4 9 . 5 0 0 :-

Summa kronor

BeriiAnade genonzsnittliga frrliga utgifter
Rintor och amotteringar
Skatter .
Vattenavgift
Renhillning och sotning
F6rsdkringar

Brdnsle

..
Summa kronor

Genomsnittlig minadskostnad ....

ft;r fastigheten
7.760:
2 . 0 0 0 :225:
2 2 5 :100:
1 0 0 :80:
80: 55:
5 5 :600:
600: -

2 . 8 2 0 :-

3 . 0 6 0-:

235:-

Finansi erin gsplan
Bottenlln
Egnahemslin, amorteringsdelen ...
Egnahemslin, {dntefia delen . ... .
Bidragslin frin AB Bofors ......

Alt. 1
2 2 . 5 0 0-1
1 2 . 0 0 0- :
6 . 0 0 0-:
2 . 0 0 0-:

Alr. 2
2 5 . 0 0 0-:
1 4 . 0 0 0-:
6.000:2 . 0 0 0-:

Egen insats

4 2 . 5 0 0 :9 . 8 0 0 :-

4 7 . O O O- :
5 . 1 O 0 -:

5 2 . 3 0 0 :-

j2.jOO: -

Summa kronor

Berdknade genomsnittliga drliga utgit'ter -t'dr fastigbeten
Rzintor och amorteringar
..
1-.760:2.000: Skatter.
..
235:235:Vattenavgift
100: 100: Renhil.lning och sotning
8j: 8j: F6rsdkringar
6O: 6O: Briinsle
Summe kronor

2.880: -

) . r 2 0-:

2 4 0 :-

2 6 0 :-

Genomsnittlig minadskostnad

AIt. 1 geller f'6t familj med mindre 6.t 2 barn

Alt. 1 galler fat familj med mindre d.n 2 barn

Ak. 2 geller fiir familj med minst 2 barn

Alt. 2 geller fdr familj med minst 2 barn

Vardagsrutnnzet i en aa 3-rummarna, tnijblerad aa J.7Y. Ericssons
Mdbela'ffAr. Bofotsfoto Tiliman.

lier, armatur ja t. o. m. prydnadssaker,tavlor, skulpfurer, kdksutrustning, servis och duktyg. Det blev med
andra ord en liten intressantm6bel- och konsthantverksutstlllning samtidigt.
Vi skall inte gd'ra nlgra, jdmforelser eller fdrsijka oss
pi nigon kritik av mdbleringen.Endast konstatera,att
den "danska" moderna mdbelstilenmed naturligt ytbehandlat td. ofta av tvi konstraterande trdslag, triftlgt
dominerade."Fladdermusfitdlier", som fordrar en viis
akrobatisk fiirdighet att komma ur och in i, fanns i samtliga bostdder.Fitdljer och soffor var bekvdmaoch trivsamma.Bdst var nog szingutrustningen,
som visade att
virt land kanske dr p3,vd.gmot en viss sdngkultur.
Utstdllningen hdlls diirefter 6,ppeni 3 dagar t. o. m.
mindagen den 18 februari. Intiesset var mycket stort,
och man kan nog sd.gaatt utstdllningen blev en stor
succ6.Mer iin 6.000 personer
pi att se hur be-billigt passade-bo
kvdmt, modernt och
man kan
h?ir i denna
trivsammanya stadsdel.
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Meddelanden
frdn
aa

rorna dnnu gynnsammare,eller 4,65
per L00 &rsarbetareoch 18,1 per 1
milj. arbetstimmar.Antalet sjukdagar
minskademed ca 1.000. Olycksfallsfrekvensen fiir tjdnsteminnen blev i
arbetet1,6 mot I,3 L955 och f6r fiird
till och fr&n arbetet 2,4 1,956 mot
o,7 &ret innan. Stledes i b&da fallen
en dkning.
Dessa siffror biir l?impligen j2imfiiras med ovriga jd"rnbruks. 1956 lrs
fullst?indiga statistik fdreligger Innu
inte klar, varfdr vi anfijr siffrorna ftir
19)5. R?iknatper 1 milj. arbetstimmar
ligger Garphyttan lIgst med 18, direfter ftiljer Bofors med 19, Hellefors
och Sandvikenmed 31, Degerforsmed
41, Domnarvet med 49 o. s. v. till
Storforsmed 118.
Olycksfallen var lyckligtvis av tdmligen godartad karaktdr. Endast 1
dodsfall under fird till arbetet intriffade och de 4 invaliditetsfallen glllde
icke alltfcir svira handskador.
Det dr f. ij. anmdrkningsvirt i hur
hdg grad hand- och fingerskadorna
bidrager till olycksfallsstatistiken.Icke
mindre iin 80 olycksfall t956, eller
37 /o av samtligag?illdedylika skador,
Ddrndst kommer fot- och t&skadorna,
49 st. eller ca 23 /o, ben- och kniskador, 26 st. eller 12 /6, lverarms- och
axelskador16 st. eller 7,, %.En stor
del av fotskadornatorde kunnat undvikas om ordentliga skyddsskor hade
anvdnts.Handskadornaberor i mloga.
fall pi "den mdnskligafaktorn", dirfdr. att man icke iakttagit giillande
skyddsfcireskrifter utan exempelvis
plockat i maskinerna utan att stoPPa
dem. Rygg-, buk- och hdftskadorna
samt iigonskadorna, vilka minga
ginger brukar varc, sv6ra"och med
kvarst&endemen, har lyckligtvis varit
mycketf&.

SKYDDSTJANSTEN
Nflgra korntnentarer

1956

till Bofors olycksfallsstatistik

Vid Centrala Skyddskommitt6ns
sammantrdde den 9 mars kunde
skyddsingenjorG. Granholm ndrmare
redogdra fdr olycksfallsfrekvensenvid
Boforsverken1956.
Resultatetblev gliidjandenog, att en
liten men dock sinkning i antalet
olycksfall (yrkesskador) i arbete per
100 irsarbetare kunde noteras, eller
frltn 5,69 3.r L955 tlll 5,6L 1956.
Samma antal olycksfall, 216 st., intrd.ffadebida iren, men antalet irsatbetare, 3.848, var hdgre L956, mot
3.796 i,r L9r5. Antalet sjukdagar

minskadekraftigt, ffiLn5.24o 1955 till
4.802 1956, eller frin t,38 tlIl I,25
sjukdagar per irsarbetare.lJtom arbetet blev det ddremot 123 olycksfall
1956 mot Il7 1955 och en stegringi
frekvensenffin 3,08 till 3,20. Antalet
sjukdagar sjiink dock dven hdr betydligt, frin 2.937 tlll 2.253 eller frln
0,77 tlll 0,59 per irsarbetare.
Enligt den nya internationellastatistiken,som rdknar med 1 milj. arbetstimmar, blev frekvensen22,3 f& 2t6
oly&sfall p5' 9.236.688 arbetstimmar.
Fr&nrdknasf?irdolycksfallen blir siff-

22
0ly ck s fa //cfr ek vensen,.Bofo rc
01ycksfa //sfr el vensen exl/, ftVdo -fa //

2t
20

Anta/ yukdagar

19

/OOOta/

Antal olyck,sfa// /0Otal

t8

Antal o/ycksfa// hela /andet lOOOnOtal

17
t6
15

t+
l3
t2
tl
\

I Skyddspristdvlingen1956 kunde
sammanlagtL2.333:40 kr. utdelas i
pris. Av de 38 deltagandeklubbarna
10 avsdnkte30 olycksfallsfrekvensen.
delningar var helt olycksfallsfria inom
arbetet.
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r956

Grupp A, (den "sv&raste" gruppen), vannsav MH 22-24, som fick
I.I93:56 kr., fdljd av MG 23, MS,
MV, VP, ME och MEK samtB.Byggnadsavdelningenfick fcir tivrigt den
avdelningen
st<irsta prissumman hade ocksi i medeltal 245 Lrsarbetare
- e l l e rk r . I . 4 5 6 : 9 0 .
Grupp B hade 3 "vinnare", MRK,
som fick kr. 314:30 att dela pi, KPS,
som fick kr. 305:65, samt X, som
fick kr. 536:55. Ddrefter fdljde
YA 40, VA 20, VF o. s. v. Prissum-

morna rdrde sig mellan ca 20O:till 500: - kr. H6'gstasumman, kr.
64Oi66, fick VK 50 m. fl. filatavdelningar.

SE ME STERSTIPENDIATE RNA
berdttar om sina resplaner

Grupp C, (den "ldttaste"gruppen),
hade 2 vinnare, 6T, som fick kr.
1.02:,36,
och VE, som fick kr. lO5:40,
fdljda av VA 80 och VK 80.

smed p& Byggnadsavdelningeni Stora
Smedian.
"Eftersom jag aldilg varit nerit
scidraSverige, s5.tdnkte vi resa sdderut fcjr att se oss litet om. Vi giir viil
en liten rundtur nerikring Ostergdtland-Smiland kanske ocksi till Skine min fru och jag. Pengarna ricker
ju inte till hela resan, fdr vi tankte
bo bekvdmt och ha det bra, men vi
ttu ld,gga"
till resten."

De lyckliga vinnarna av semesterstipendierna, som redan namngivits i
fdregiende nr av B-pilen, iterfinnas
hdr i ord och bild pi. denna och fciljande sida.
*
Wedaverken
L9r6 irs olycksfallsstatistik fcir
STedaverkenfiireligger nu klar. Den
visar att sammanlagt 34 yrkesskador
intriffade 1956, varav 27 f6r arbetare
och 1 f<ir tjd.nstemin inom arbetet
samt 6 fiirdoly&sfall. Hand- och fotskadorna,tillsammans18 (10 + 8),
dominerade,och de flesta skadornavar
sir, benbrott och brdnnskador. De
Fcirste pristagaren, smeden lobn
flesta skadornl vat lyckligtvis ocks&
B 21.
har av lindrigare beskaffenhet, utan Adolfsson, i Byggnadssrnedjan
"Jag skall resa till Jdmtland och
invaliditet eller kvarstiendemen. Frekvensen blev 3L,4 olycksfall per 1 hyra en sommarstugavid Jormvattnet,
Gdddede, och fiska. Det blir nog
milj. arbetstimmar.
andra semesterveckan
i juli som vi far
*
dit, frugan, pojkarna och jag. Grabbarna dr 1.1och 15 ir, den iildste gir
Anslaget tolkades ordagrant
pi L[rlingsverkstaden,och de dr rcaFiir ett antal &r sedanbestlmdes att de av fiske ocksi. Vi tar bilen och
k<ir dit upp och sen kanske vi gcir en
under pigiende byggnadsarbeteni
Boistunnlarna all personalskulle" biira biltur upp mot Norrland-Lappland.
shyddshj iilm". Anslaghdromuppsattes, Vi tar med talt och campinggrejor.
Ett slag tdnkte vi pi en utlandsUndertecknadkom en dag in i tunneln och mdtte en barhuvad byggare resa,men vi har si mycketvackertatt
som tillfrigades: "Har vi inte kommit se pi hdr i Sverige,si vi tyckte att vi
dverens om att biira skyddshj'dlm"? f6rst ville se v&rt eget land."
"Det giir jag ocksi", replikerade
byggaren,och visadeatt han bar hjiil.'Eq{{*t
men i handen.
;
D5. iterstod endast att indra anslaget till: "Skyddshjilrn sAall biiras pfr.
huoudet,"
i lqr$ a;
Man brukar sdga att allt nytt skall
genomlevatre faser: "fiirst fcirldjligas,
sedanmotarbetasoch till sist ir det en
naturlig sak."
Skyddshj?ilmarnahar nu accepterats
och sedanmer dn ett ir tillbaka befinner vi ossi tredje fasen.
Gm

Fdrman Axel Forsberg i MG 20,
krosshusetoch sandberedninsenvid
Stilgjuteriet.
"Vi har nog tdnkt och pratat litet
om vart vi skall resa,meo vi har inte
kommit till nigot resultat. Har man
3 sm&barn,si dr det minsann inte s&
lZitt att komma ivl.g med familjen.
Det lr ju god tid tili semesternoch
det ir klart att vi skall anv'dnda
pengatnapi b2istasiitt."

*
Pe tal orn vaccinering
L'i:.rarinnanhar talat om nyttan av
vaccinationenoch frigar en liten flicka
om hon uppfattat.
- Jaadi,.Ndr man vaccinerarsig
blir man oemotstindlie. Men det
rdckerinte hela livet.

VagnvdgareTorkel lanssonvid StilFr;isrre Gunnar Fillman arbetaroi
verket i Bofors (ME) ar veteranen VK 25, Kanonverkstadens
Finmekabland vinnarna,med bortat 50 tjdnste- niska verkstad, i dagligt tal kallad
ir vid Bofors, de flesta iren som Siktld.ktaren.
Han dr en vildig fiskare,
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med goda topplaceringar i fiske DM
och SM. Sist blev han 4:a i Viirmlands DM pi Ullvettern.
"Det kan ju bli en fin resa fd,r
pengarna, men i sommar blir det
ingen resa av for mig. Vi hiller Pi
att sdtta upp en sommarstuga vid
Ullvettern, 3 mil hzirifrin, och det ger
oss arbete b&de pi fritid och under
sommareni nr. Si v&ra resplanerhar
vi faktiskt inte tdnkt mycket P&."

fdr frugan och mig, och fir jag det,
si kommer ju pengarnabra till Pass
dZir.I fjol var jag i Oslo pi en sdllskapsresaoch tyckte det var en trevlig
stad,si dit vill jag garnakommaigen.
Jag tlnkte be Reso ordna med en
rundtur, frirst med tig till Oslo och
sedan med bet dll Kdpenhamn och
si hem."

Fru Kailn Forslund, som vann det
9:e och sista stipendiet i Skyddspristdvlingen, sitter lustigt nog alldeles
intill fru Pettersson,8:e pristagarinVerktygsslipareAAe N iltton, ocksX
VA 80.
nan, pi sammaarbetsplats,
men
i
slip'
Verktygsavdelningen,
pi
"Riktigt bestdmtvart jag skall resa
ivdelningen, YY 24, har helt andra
har jag inte. Dei beror mycket pi hur
planer.
vddret
blir i sommar. Men jag vill
"Jag tdnkte fara till Amerika ut, kanske jag fdljer med
resa
girna
och har
emigreratill USA nu i vir
upp
till Norrland."
en
syster
diirfor fitt lov att ta ut beloppet i
*
pengar.Jag nr fodd i Bofors, men vill
girna se mig omkring litet i vdrlden.
vad
de 9 lyckliga och
dr
detta
Ja,
En gammal kompis har ordnat med belitna semesterstipendiaterna
hadeatt
jobb i Chicago,si dit far jag. Frun sdga. Nu hoppas vi, att alla res- och
kanske kommer efter, sedan jag flLtt semesterplane
r g1,'ri lis och att vidret
ReparatcirBertil Hult)n gir z-skift i
ute."
ddr
lite
ordnat
lika vackert som somminst
skall
bli
KilstasmedjansReparationsavdelning,
irets semestervi1955.
Fdrra
maren
MSK 90.
der var di inget att skrytamed.
"Vartenda Lr har vi talat om att
Till sist en liten radanmirkning:
resauppit Norrland, men det har inte
dr
det inte bra roligt att etfan, att de
haft
pengar.
blivit av, fcir vi har inte
allra flesta vill se litet mer av sitt
Men nu skall den sedanldnge planecget land. Vi tycker nog, att vad herr
rade Norrlandsresan bli av. Jag nr
Adolfsson sade om Sverige Ir nigot
HZillesjd
i
fddd i Norrland, i
Jnmtsom vi litet var bdr t?inkaPi.
land, och dit far hela familjen nu i
Interaiter Lbg. Fotos Tc.
bil, min ftu, mina tvi flickor och jag
fcir att h2ilsap[ sldktingarna.
*
Jag har aldrig fcirr vunnit, varken
Salon Galin
oi lotteri eller annat, si det var en
jag
fick
ett
av
uZildigtiu.ttuskning att
"
semesterstipendierna.

er temPoFru MargarethaPettersson
i
avsynerska
i Ammunitionsverkstaden
Boisen (VA 80).
"Jag hade tdnkt ge mig ut pi en
till Gotland tilltrevlig semesterresa
sammansmed maken och till och med
- Och vilket problem anserdirekVerktygsfrdsareGunnar Kar engLrd' bjuda honom pi resan. Vi har inte
vara det sv&rastenu fd,r tiden
kanske
tdren
vi
resa,
hur
skall
VV 20. riktigt bestiimt
finner vi i Verktygsverkstaden,
?
"I ir har jag lagt in om en utbytes- det blir med tig och bit, men flyget fcir en fdretagsledare
- Var man skall parkera sin bil I
semesterp& Langeb&t i Oslofjorden liter lu ocksi lockande."
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Rawalpindi, efter en mellanlandning
i Lahore, fredagen den 1 mars. Vi
installeradeoss De FlashmansHotel
och kan inte klagi pn varken mat eller
logi. Luften hir ir friskare dn ldngre
siiderutoch temoeraturenmotsvararen
normal svenskiommar. Si dr det ju
btre vlr in hdr ocksi.
Tyvdrr fick vi vdnta dnda till torsdagen den 6 mars, innan vi kunde
startavirt arbetehos G. H. Q., beroende pi att vir utrustning gick med
vanlig pakistanskjirnvig frin Karachi
till Rawalpindi, vilket i blsta fall tar
3-4 dagir. Hur som helst och tack
vareutomordentligtintresseoch hj[1pmyndighet
samhetfr&n vederb<irande
C. O. D.. kaoten Khan m. fl. kom vi
iging och alliklaffar som det skall. Vi
blev tilldelade utvalt folk och lokaler
samt riggadeupp vir utrustning.
Tyvan kan jag inte nu visa hur folket ser ut, men om jag skulle fdrsdka
med en beskrivning,si dr de fiir det
Vhrbild frdn traAten aa Abbotabad.. Himalal,a-bergen s)tns i fonden. Foio fdrf.
fdrsta mycket vinliga och det finns
inget elakt hos dem. Diremot dr de
som barnungar, de f&r ont i armar och
rygg och jd"mrarsig gdrna, och man fir
Ndr vi, Thure Stiring, John Petters- sen hade vi aldrig hcjrt. "Tur ftjr dem hj?ilpa dem och blisa pi, samt binda
son och undertecknad, med Bertil att vi inte hade tillging till en 51 mm om minsta skrima. Fd'r att inte tala
om derasfdrtjusning 6ver vira Nobesom ledare och Mortar Bomb", som John sa.
Linnemann-Janssen,
Ndr vi framemot 3-tiden pi morgo- san. Thure hdll de visst fcir n&n dokvirt allt i allo, reste frin Bofors i
februari, si lovadejag att sdndanigon nen hade slumrat frin iamsen.starta- ior och f<irstadagen fick han inte giira
resa och fr&n de det kraftigaste tutcetlt<u. Alldeles annat d:nmata dem med tabletter. Att
sorts rapport ffin'tlr
virt jobb hlrnere. Det syntes da utanfrir fdnstret,uppflugen pi en stol- de ddremot ir smutsiga i iivrigt har
tydligen ingen betydelseur infektionsganska enkelt att samla stoff till en pe, satt en tupp och meddeladeosspi
artikel, men nir man vdl kommit kdnt vis att det var dags att stiga upp. synpunKt.
Deras klddedrdkt bestir av nigot
Efter 4 dagat i Karachi var det
fram, si dr det som man skulle fitt
skjortliknandeplagg, som dr trltt over
skdnt att ffl fortsdtta med flyg upp till
skrivskrick.
Nija, resanut gick utan nlgra stcirre Rawalpindi. Innan desshann vi med axlarna och ricker ned till kndvecken.
intermezzon, bortsett frin en extra- ett kort bes6k hemma hos Bofors Som byxor anvd.ndesnl-got av satruna
landning i Ath€n fcir att ldmna av en representantdirektdr John Acott, Pa- sorts tyg liknande en kjol, knuten tdtt
kring midjan med ett band samt g&r
som insjuknat.Vi fick lov kistan InternationalLtd.
passagerare
titt kring vristernaoch p& mitten uppVi anllnde lyckligt och vZil till
att ld"mna planet, men eftersom det
var mitt i natten kdndesinget sirskilt
Ett aa arbetslagen, so?n Bolorsarna fiu sig tilld'elade. Mannen som stfrr lingst t, h. iir
av vdrmen. Annat var det att dimpa superaisor. Foto f6rf.
ner i Karachi ndstadag och helt pldisligt f& kdnning av ca t 30o vdrme i
j',
i
ri
sKlrggan.
Friljderna av temperaturskillnaden
Sverige-Pakistanldt inte vdntapi sig.
.-:
Men det var inget annat att gota d,rt
;Ni
att d:ta tabletter och si sminingom
acklimatiserasig. Nigon vlla var ej
att tdnka pi i Karachi, ddrtill dr vd'rmen i kombination med fuktig luft
iiill,i!
L,jr.i{\
alltfdr pressande.Det blir endast att
man ligger liksom i dvala och spritter
-l,int
till fdr varjeljud.
Allt verkar mystik. Stcirningarfinns
det gott om. Som exempelkan jag berdtta, att pi bakg&rdenutanfcir vira
hotellrum, uppe pi ett korrugerat plittak, tydligen alla hotellets katter sam";.
lats till ett marsmiite.Maken till ovd-
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Konstruktionskontoretsnya kopieringsanldggning
Konstruktionskontoret
har anskaff at
en autopositivanldggningfcir kopiering av ritningar. Genom denna relativt nya metod finns mcijlighet att
civerftiraritningar frin s&vdltransparant som icke transparantpapper till
en fotografisk film. De stcirstakooior,
som kan utfciras utan skarvning, d:r
a v A O - f o r m a (t A - n o l l ) , d . v . s . 8 4 1X
1 1 8 9m m .
Kopieringsfcirfarandetir synnerligen l2impligt fcir sammanstdliningsritningar och stcirrekompliceradedetaliritningar som tidigare kopierats pi
vdv, eniir den dyrbaravivkopieringen
med efterfdljande kontroll bortfaller.
Den btir :iven anvdndasfcir att till

film dverfcjrastcirrepappersritningar,
scm vi tidigare med hinsyn till kostnadernaej kopierat.Det utfijrs ju ofta
ritningar pi transparantpapper som
kostarmycketi uppritning, men som
ldtt kan fcirstdras,genom att papperet
med tiden blir skcirt pi grund av
"&ldring". Sidana &ldradeoch trasiga
ritningar kan med gott resultat fciryngrasgenom den nya metoden.Likaledes kan diliga och otydliga transparanta vdvkopior civerfcjrastill tydliga filmkopior, frht vilka sedangoda
vdv-, bl&- och vitkopior kan dragas.
Di emellertid priset pA rifiimen
Ir ganskahcigt, ca 22 kronor per m?
mot vdvpriset 7 kronor per m2, b6r

"#*
Fru Ulla Radegf;rd retuscherar en ritning
ldre hopieringez. Boforsfoto Falk.

i varje sdrskilt fall <ivervlgasom vivkopia eller autopositivkopiaskall utfciras.Ar ritningen, som fcirut ndmnts,
kompliceradsi att kopieringenp& vdv
tar ling tid, Zir autopositivkopiaatt
fiiredraga. Vi har ju ofta ritningar
som kostar 500 A 1000 kronor i ko[r det
piering. I autopositivutfcirande
enbart ritningens storlek som avgdr
priset och en A0 kostar ca 40 kronor.
En fcirutsdttning fcir goda autopcsitivkopior er att ritningarna utfcirs
p r o p e r t ,d . v . s . m l t t , c e n t r u m l i n j e r
och prickningar fcir dolda konturer,
sektioneringslinjersamt text och siffror skall v^ra av god kvalit6. Enligt
det nuvarandesystemethar ju kopistflickorna ofta fitt snyggatill det tekniska utfcirandetav ritningen. Dessa
skdrptafordringrr pi ritningarnasutfcirandc, sorn sjdlvfallet i fiirsta fall
gdiler ritningar som skall autopositivkopieras, kompenserasdock av att
ingen efterkontroll behcjver utfdras.
Anldggningen,som rir inrymd i
Boisberget
i ndra anslutningtill KK:s
En bitd. lrLn dex nya Kopieringsanliiggningen i BoSsberget. Frbken Gun Berglund. aid
arkiv ddrstddes,fir avdelningsbeteckkopieringsapparaten och trdken A|oxica lsraelsson uid framAalldngsbordet. Boforsfoto Falk.
ningen KKX 4. Den fcirest&sav her
Olsson och sorterarunder KKX.
Anldggningen sattes iging under
Ia. det var lite om starten av virt
lyft och fastsatt i grenen, bildande
januari
jag
minad. Aven fcir konstrukPakistan.
skriver
t.rer
i
Nzir
benen.
massor av veck nedfcir bida
lobb
Som krona pi verket kommer si den detta s&dr Thure S. och John P. klara tionsavdelningarutanftir KK kommer
obligatoriskaturbanen. Ja, de dr iika att ika till Quetta och jobba ddr ca 2 det att bli mcijligt att draga nytta av
kliidda tin idry, som figuterna man min. Quetta dr en stad, l-rcigtbeldgen densammaefter hlnvlndelse till KKX.
kan se i boken "Tusen och en natt". i grdnstraktentill Afgahnistan i proH.BJ.
Som ledare fcir laget dr utsedd en vinsen Sind i sydvdstraPakistan.Sjiilv
Herr Stig Olsson etsar och skdljer en filnz.
s. k. supervisor.Han dr skolad, kan iker jag om nigra veckor upp till
Boforsfoto Falk.
engelska och klZidd som en euroPe. Abbotabad,en lika hcigt beliigenstad
Till honom flu vi ldgga fram ftirslag, i Hirnaiaja.Men fcjrstskall vi allz fyn
varpi han i sin tur, pn det sprik tillsammansciver en lcirdag-sdndag
Lahore
(urdu), som dom fcjrstir, under ivrigt &katill Lahorefdr sight-seeing.
tjattrande fnmld''gger for dem. Som rir en gammal indisk kulturstad, rik
tecken pn fdrstielse fciljer en huvud- pi rnosk6er,gamla gravaroch fcirsvarsskakning och exponerandeav ett Par anldggningarsedan den tid d& storvita tandrader.En supervisorslcin dr rnogul hirskadehdr.
ca l)0 rupie/mln.,I rupie : t:10
Hoppas jag kan iterkomma med
sv. kr. Jobbarna har frin 30-80
nigot mer intressantndstaging.
rupie/min. Inget ackordsarbetefcireGunnar Olsson
kommer.
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Ny utrustning i stfllgjuteriet
En modern urslagningsanordning
fd'r smi och medelstora gjutformar
har installents i MG 26, f'or att bl. a.
minska dammet och underldtta grovarbeteti handformningsgjuteriet.
Den nya anllggningen kan betraktas
som tvi samarbetandeenheter, urslag'
ningen och sandberedningen.Den
fdrra slir ur gjutformarna, krossat,
renar och rensar den anvinda sanden
medan denna transporterastill uppsamlingsbehillare.Den senaremottager den anvdndasandenfrin beh&llarna, tillsdtter nysand, bindemedeloch
vatten i best[mda mdngder och blandar till formmassa. Fiirdigberedda
civeruppsamlingsf ormmassorpasserar
behillare genom uppluckringsanordningar till transportlidor uppstiillda i
MG 21.
Fotografietvisar anldggningensedd
till
frin MG 21 med sandberedningen
hdger och urslagningen i bakgrunden.
SandblandarePerssonhiller just pi
med att dirigera fdrdigberedd formmassatill en silo.
Till utrustningensviktigaste delar
hdr den mekaniska urslagaren av
Vibrotyp, det omgivande sugskipet
av Svenska Fiiiktfabrikens konstruktion och de amerikanskaspeedmullerblandarna. Urslagarenskapacitet tillll.ter arbete med gjutformar p& hdgst

Stfrlgjuteriets nya anliiggnitg lbr sandberedning t. h. ocb urslagning L z. Boforsfoto Tillman

15 ton. Vid provk<irningenden 16
nov. 1956 slogs sidana formar, innehiliande krosstativ, ur pi 9 minuter
effektiv arbetstid. Sugskipet evakucrade dammet inom 90 sekunder efter
det urslagarensdrivanordning stoppats.Dessadriftsvdrdend.rmycketbra
och bittre In de oi fcirhand utlovade.
,,
i ,
En speedmullerblandar 3 hl formmassapi. l/2 minuter. Strcimmenav
fdrdig formmassapi bida bandentill

transoortlidorna i MG 21 har vid
kontrollmdtninguppgitt till ca 3,5 hl
i minuten, vilket vdl motsvararuppstdllda krav. AnlZiggningensskdtsel
underldttasav ljussignrler fcir samtliga, maskiner, transportanordningar
och fldktar dverskidligt sammanstdllda pi en central instrumenttavla.
Auvudentreprencirfcir anldggningen
l.rar varit AB \Testin & Backlund.
Stockholm.
Li.

fr&n den grupp av realskoleutbildade projektionsld.ra
och maskinritning,unflickor, som ei avser att fortsitta ut- der det att i den nu piglende kursen
Kvinnligt ritbitrlde ri.rett nytt yrke, bildningen vid gymnasiumeller fack- undervisning iven meddelasi matesom under de tvi senastelren blivit
skolor. I visse fall kan d.venflickor mxtlK.
alltmera aktuellt pi grund av den rifrin folkskola komma ifriga.
De flickor, som deltog i fdrsta kurdande teknikerbristen.
Flickor, som har lust ocl-rfallenhet sen, kommer under virterminen L957
Pi alla st<irre konstruktionskontor fdr ritningsarbeteoch som kan tillatt fn deltaga i matematikundervisfinns en hel del enklare ingenjd,rs- agna stg den teknik som fordras fcir ningen, nri.rmastmed tanke pi viktarbeten,som med fd,rdel kan utf6ras arbetet iffiiga, kan pirdkna goda an- berdkning och trigonometri. De f3.
av specialutbildadekvinnliga ritbitr2i- stillningsfcirm&ner,endr efterfrigan
den. Rekryteringenav dessasker bdst
ritbitrddendr stor inom Satnlingsbusets lilla sal iir leAtionsrunz

Ett nytt yrke

lijrnl*
Karsledaren, ingenjdr Altar Johnssox, kontrollerar att fri)Aen Reinholdz ritar riAtigt.
Boforsfoto Falk.

llr

I

Arbetet bestir huvudsakligasi av
detalj- och schemaritning och fdr
flickor med fallenhet fcir matematik
dven berlkningsarbete. Vidare fdrekommer en del annat tekniskt arbete,
som kan utfdras av kvinnliga ritbitr?iden. Den relativa storleken av ovanndmndaarbetentorde kunna angestill
ca, 10 /o av allt ritkontorsarbete,vilket innebdr, att vi i Bofors skulle behriva mellan 30 och 40 ritbitr?iden p&
Konstruktionskontorei.
Under 1955-56 har vi igingsatt
tvi. kurser i och fcir utbildning av
kvinnliga ritbitrdden.Den fdrsta kursen omfattade endast undervisning i

fdr

ritAursen. Boforsfoto Falk.

FORSLAGSVERKSAMHETEN
Boforsverken
Forslagskommitt6nvid Boforsverken hrill sitt fcirsta srmmantrdde fcir
iret den 20 mars under tjveringenjcir
Stig Casperssons
ordfrjrandeskap.Fciredragningslistan
upptog ej mindre dn
34 drendenav vilka 4ttdigare behandlats och bordlagts,medan 30 var nya
fdr dagen. Efter det senastesammantrddet, den 29 november 1956, synes
det som om f6rslagsverksamheten
tter
tagit fart pi allvar, ty under veckorna
f<ire jul inldmnadesej mindre dn 15
fcirslag och i ir har redan ett 25-tal
fdrslag inld.mnats.15 av irets fcirslag
hade hunnit utredasoch kunde kommr med p& dagensfriredragningslista.
Av de 34 forslagen kunde ett avskrivas slsom slutbehandlat,6 bordlades di det fordrade ytterligare utredning eller prrivningstid,3 avbdjdes
tacksamt, d3' kommitt6n ansi.g att de
ej kunde fd,reslistill beldning medan
24 fcireslogosfi belciningarmed sammanlagt| .975:- kr . De belcinade
fdrslagenbeskrivasi korthet hdr nedan.
9096 K. G. Andertton (VP 22):
Pressverktygfcir glidsko. Reg. 42/56.
7608 K. V. Dirnberg (MSK 90):
Andring av fallvikter pe9o0-l4oo1800PH. Reg.43/56.
15952Bengt Gustafston(MSK 90):
Uppst2illningav slipmaskin fcir planslipning av byglar till HF-ugn. Reg.
44/16.
654 FranAIuarsson(VK 58): Yerktyg f6r vdndning av FAK 40 mellanbalk. Reg. 45/56.
14876 lobn Granberg ocb 20433
Lauritz Stadler (MSK): Andring av
5 olika verktyg fiir hejning av bildetaljer till Volvo, Saab m. fl. Reg.
48/56, 49/ 16, 50/ 56, 6/)7 och7/)7.
4819 Eduin Andertson (VR gt):
Sett att 6ka lyfthdiden frjr travers
Lo-304i VK 20. Reg. 5I/56.

2526 Helge Suentson (VA 40):
UppspZinningav urverkshus fdr borrning av 2 hel 1 sammatempo. Reg.
52/56.
2526 Helge Suensson(VA 40):
Anvlndning av ti.ngfixtur i stZilietfcir
fast fixtur fcir borrning av urverkshus. Reg. 53/55.
20221 lobannes Buurcink (MSK
90l; Skyddsanordningi mandverdon
till travers.Reg. 54/56.
19069 Mario Guazzetti(VE): Anordning vid g2ingning i svarv. Reg.
> )/ > o .
22043 Karl Eriksson (MVK 30):
Andring av stdllskruv fdr att battre
kunna utnyttja kapskivorna vid vitkapning. Reg. 56/56.
16796 Anders Nielsen (VA 40):
Andrad metod fcir mdtning av klack
p& mellanbotten,ritn. 4021779. Reg.
L/>/.
16796 Anderc Nielsen (VA 40):
Andring av stopp pi skruvstyckeJO280.Reg.3/57.
14978 Arnold LLng$rdm (VA 20):
Stoppklots fdr gaffeltruck vid transport av rundst&I.Reg.5/57.
4851 Gert lY2hlstedt (VR 90):
HjZilpverktyg fdr inl?iggning av glidstyckei fixtur. Reg. 8/57.
3838 Bror Lindkoist (VX Zo):
Andring av stickstilshillarc. Reg. 9/ 57.
9090 Euan Gustautson(VP): Anordning vid rdrbockning.Reg. IO/r7.
19523 G6te lYilh'elmsson(BAM):
Sikerheisanordningpi reglerspakvid
vdndapparatpi Centro-maskiner.
Reg.

rr/57.

9020 Parelius PettercIon (BAM/
V P): Fjiidrande fdstrnordning frir
skyddsrdckph hejate. Reg. 1,3/57.
15359 Gunnar Kjellberg (XK 32):
F<irbd,ttradkontaktanordning i apparatskip fcir induktionsvirmningsanordning i MSK. Reg. 14/57.
Hcigsta bekiningssummorna erhdll
dessutomundervisningi rdknestickans
fd,rslag
Reg. 42/56 med 225:- kr.,
anvlndning.
Reg.
med 200:- kr. och Reg.
)1/56
Utbildningen sker under arbetstid
m
e
d
2
)o: -kr.
)
2
/
5
6
och i ndra anslutning till arbetet pi
Fcirslagskommitt6n
har l9r7 folKK. Teoretisk utbildning meddelasi
ritteknik, projektionsldra, maskinrit- jande sammansdttning:
ning, materialldra och matematik. UtFrin Bolagsledningen:d,irektdrA.
bildningstidend.r 8 timmar per vecka lV ablsteen, 6ueringenfdr Sil g Caspersoch den tivriga tiden sysselsdtts
flickorson, iiaeringenjdr Nils lYahlberg och
na med vd.vkopiering, detaljritning ciuilingenjdr Stig Ol:son.
eller annat lnmpligt kontorsarbete.
Frin Fackfdreningarna: tuAruAre
Under hela utbildningstidenutg&rld'n. Gdta Nilron, montAr Gdsta Oilling
H , B i . och tuetsareCarl Guilaf Pollack, Sist-

27

niimndeny fcir &ret,eftertrddande
herr
Olov Karlssonfrin Gjutarna.
Sekreterare:clr E. Liinnberg, Avd.
ER, och utredningsmaningenl|r K. O.
f ohansson, Metodstudieavd.
Som redan meddelatsi fdregiende
nummer inldmnades
under 1912 sammenlagt 56 fdrslag, det hrigstaantalet
inldmnade fdrslag sedan L954, de
rekordsiffran68 uppn&ddes. E. L.

Nobelkrut
Fdrslagskommitt6n vid Nobelkrut
behandladevid sitt sammantrddeden
22. 2. 1957 dels tvi bordlagdafrirslag
och dels sex nya f<irslag.
Kommitt6n besldt att rekommendera fciljande fem fcirslag till bel<iningar med sammanlagt675 kr.:
51041 Erik Grund, NVK: Andring
av krutvalsverks[ att valsningenkan
utfcirasav en man (reg. m 47).
51636 Carl Cbristensen, NVK:
Skydd pt knivar, frir att fcirhindra
skd.rskadorvid mottagning frin krutpressarna
(reg. nr 125).
54569 Venzel Lfrngstrr)m, NVK:
Massaavskiljarefrir det avrinnande
vattnet vid fd,rvalsning av krutmassa
(reg. m l32).
51002 Bernbard Erikxon, NVF:
Anordning fdr kontroll av filtersickar
till A-syrafiltrctiF 26 C (reg. nl.L34).
5 1544 Saen-Erik T allberg och5 16 I 1
Kjell-Ake Erihsson, NVA: Pll,tkt,pa
pi luftdriven handborrmaskinfdr itt
rikta utblisningsluften mot borrhilet
( r e g .n r 1 3 ) ) .
Ett f6rslag bordladesfd,r ytterligare
utredning och till de tvi f<irslagsstdllare, som icke beld,nades,besl<itkommitt6n framfcira ett tack fcir visat
intresse.

Bofors Nobelkrut

hat

fhtt ett "dotterbolag'

o

Det finns som bekant mlnga olika
sdtt att utbilda sig till kontorist. Man
kan gi pi handelsskola,handelsinstitut, pluggakorrespondenskurser
o.s.v.,
men hur det nu d.r, s3.d.r affdrs- och
industrivddden hdgst dynamisk och de
ldrdomar och erfarenheter. som man
liirde sig ig&r eller f<irrgir, gdller inte
inte alls idag. Det glller alltsi att
fcilja med i utvecklingen och stlndigt
fiirkovra sina kunskaoer. Ett av de
mest lirorika och levande sdtten att
gd,ra detta sker genom deltagande i
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Sverigesstcirstaisbrytare utrustasmed polarmotorer
Den 16 oktober fcjrra iret sjrisattes
statsisbrytaren"ODEN" vid Sandvikens skeppsdocka,tillhijrig VdfiziLikoncernen AB, Helsingfors.
Sandvikensskeppsdockair specialist
pi isbrytare och "ODEN" Ir den
femte i en serie, vars fiirsta enhet 1r
den finska statsisbrytaren"VOIMA",
ocksi den utrustad med POLAR-mocoref.
"ODEN" blir Sverigessttjrsta isbrytare, med ett deplacementav 4.950
ton. Som jiimfdrelse kan nlmnas, att
vlr hittills stdrstaisbrytare,"YMER",
ar Da+.5tv ton.
;ODEN"
berlknas bli klar fiir drift
under vintersisongen 1,957-L958.
Annu iterst8r dock mycket arbetemed
fartyget. Bl. a. skall motorerna installeras.
Huvudmaskineriet bestir av 6 st.

9 -qlindriga z-takts POLAR dieselmotorer, typ SN19, som varderautvecklar
1700 hk \id 32, r/m. Den maximala,
totala forceringseffekten kommer att
uppg&till 12.000hk vid 375 r/m.
Varje motor d.r direkt kopplad till
en likstrd'msdubbelgenerator
pi 1.380

ksr.

Fiir belysning, uppvirmning etc.
ombord kommer man att installera
fyta 6-cylindriga POLAR dieselmotorer, typ K66F', var och en med en
effekt av 34o hk vid 600 r,/m, samt
en 4-cylindrig POLAR dieselmotor,
typ K64E, som utvecklar 230 hk vid
6O0 r/m.
Fartyget blir utrustat med 2 fd,r- och
2 akterpropellrar. Den totala maskinstyrkan kan fd'rdelas sL, att 2/3 av
effekten kan kopplas pi antingen fcireller akterpropellrarna.Regleringenav

Minadens

krumelur

I spalten biir ouan Karl-Axel har fLtt
den bild, som betraktasaa Eder,
ft)rrhdsnefistartitelnban bar ju uppnLtt
ocb thdter sitt uppdrag med heder.
Ham kraftiga rd$ ocb bans uiilfddda

kropp
ger pondus 2t hela personen,
i chefstelefonendet springer en propp
ont lohanssonbdjer upp tonen.

o,.t.

Denna sliss ao statsisbrytaren "Oden"
SN 19 iir placerade.

I

aisar ttar 2 au de 6 huttadnzolorelna ryp POLAR

"skenfirmaverksamheten",en kurstyp
som lagts upp av TBV, delvis efter
utlindska fcirebilder.
I korthet kan denna studieverksamhet beskrivassilunda: En "skenfirma"
bildas av en grupp anstdlldavid ett
f<iretag.Firman inregistrerarsig i vanlig ordning, f&r styrelse,funktionirer
o. s. v. och trdder i verksamhetinom
sammabransch som det-verkliga fciretaget, "moderbolaget". Skenfirmorna
fir oftast namn, som alluderar pi moderfci'retaget.Skenfirman fir konto pi
postgiro och bank (AB Sveabanken)
och fir si sminingom fd,rbindelser
med dvriga skenfirmor i Sverige och
utlandet. Skenfirman gcir bokslut och
fcir sina olika bdckeri vanlig ordning.

All korrespondensoch allt arbetemed
bokfdringsbcickerm. m. gfu genom
TBV:s Skenfirmacentrali Stockholm,
ddr brev, fakturor och offerter, bokf6ring m. m. granskasoch rdttas.Di
och di fir skenfirman bescikav sakkunskaoen fr&n Skenfirmacentralen.
Ett gemensamt informationsorgan ir
meddelandet"Skennytt", som distribuerasi en ganskastor upplaga.
Helt nyligen stiftades ett "dotterfciretag" till Nobelkrtt, AB NobeProdudter, Bofors, som driver fcirsnljning aY olika slags civilkemiska
produkter, ldkemedel m. m. samt
sjukvirdsskenor(sistndmndadr ju ett
utmlrkt fors?iljningsobjekt f<jr en
skenfirma). Verkstdllandedirektdr i

propellermotorernas effekt och rotationsriktning sker direkt frln kommandobryggan.De fdrliga propellrarna hjiilper till att "suga" sdnder isen
vid isbrytarens stlv och maka undan
isstyckena.
Vattnet, som dessapropellrar sdtter i riirelse bakit utmed skrovet, minskar isens tryck och friktion
mot fartygssidorna.
Fcjr att ge en fdrestdllning om hur
kraftigt taftyget dr dimensionerat,kan
nimnas, att "ODEN:s" akterpropellrar blir 4'2 m i ott-ttttorrr,
. bfrsid..29
firman dr herr Folke Edstr6m (NEE)
och kamrer ir ingenjdr Torsten Jansson (NFM).
AB Nobe-Produkter har ett aktiekapital p& liigst 100.000 och hdgst
300.000kronor. 100.000kronor anses redan inbetalade och denna summa ar f6r ndrvarande placerad dels
pi kapital- och sparkasserd.kningi
AB Sveabanken,
dels i varor. Firmans
" deld.gare", 6 hercar och en dam,
samtliga anstdlldavid Nobelkrut, samlas varannanmindag mellan kl. 17.00
och 19.00 fd,r att "klara affdretna".
En hel del f6rfrigningar och offerter
har redan inkommit.
Vi d,nskar firman Nobe-Produkter
all f.nmglLng.
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De viktigastedimensionernadr f6r
rivrigt:
Ldngd dver allt 83,22m,
Stdrstabreddt9,40 m,
Stdrstamedeldjupgiende
6,69 m,
Deplacement4.9)O ton,
Hastigheti fritt vatten 16,5knop.
Av ddcksmaskinernakan nimnas
en helautomatisk bosservinschmed
60 tons dragkraft. Ftr att fartyget
vid sv5.raisfcirhillanden skall kunna
krdngasfrin sida till sida finns krdngningstankar.Vardera tanken rymmer
200 m3 vatten och dennavattenmdngd
kan snabbtpumpasciverfrin den ena
tanken till den andra.Det finns ocksi
trnkar i fcir och akter, som gcir att
far\get kan lndra trimningen d. v. s.
hciia eller sinka fcir och akter.
t'ODEN"
dr vidare utrustadmed de
modernastetekniskahjiilpmedelsisom
gyrokompasser,ekolod, radar och
!(alkers patentlogg.
Fd,r att ytterligare utvidga isbrytartjlnsten har helikopter std.lltstill isbrytarledningensfcirfogande. Dirfrir
installeras p& "ODEN" en sirskild
plattform. avseddsom landningsplats.
Inredningen, som blir i enlighet
med Kungl. Marinfdrvaltningensbestdmmelser,dr till stdrstadelen utfdrd
av icke brdnnbart material. Den omfattar hytter, missar,dagrum,gunrum,
tvrittrum och toaletter frir ett 70-tal

Karl-Yngue Martinsson ( 1349),
Aud. 6o: Fiirl2ingdastyrpinnari svarvfixtur. Beld'ning:Kr. 50: -.
Nils Anderston(1217), Aad. t64:
Koniska mitstickor samt skjutmitt.
Bekining:Kr. 650:-.
Tage Larsson (3722), Atd. 80 C:
Centreringsverktygfcir muttrer. Beltin i n g :K r . 1 0 0 :- .
Sten Moberg (4788), Aucl. 79:
Spiirr i manciverspak
till rundslipmas k i n .B e l c j n ign: K r . 7 ) : - .
StenMoberg (4788), Aad.l9: Spegel vid rundslipmaskin.Beldning Kr.
5 0 :- .
Gu.rtauAdolf Ander:son ( j084),
Aud. 80 C; Buffert p& trallor. Beldn i n g :K r . 5 0 : - .
Egon Saenston (61), Aad.. 61:
Spinskyddfcir pivilager vid svarvning
av basplatta.Beld,ning:Kr. 50: -.
S t i g l o b a n s s o n( 2 3 0 3 ) , A u d . 6 t :
Borr med 4 olika diametrar.Belcining:
Kr. 300:-.
EilA Olsson(6088), Aud.67:[ndikatorstdll fdr supportsvarvar.Bekjn i n g : K r . 1 0 0 :- .
Uno Olsson (130), Aucl. 79 M:
Montering av foder i cylindermantel.
Beldning:Kr. 100:-.
Thore Emanuelron (2519), Aud.
79: Avdragarefdr dverfall till komBelcining:Kr. 50: -.
pressorkolvar.
*

m3n.

Koket dr utrustat som modernt
restaurangkdkmed en komplett uppsdttningelektriskakdksmaskiner.
Helt avskild frin <ivrig inredning
finns en sjukavdelningmed plats fcir
6 patienter.
Vid sjdslittningenvar "ODEN:s"
f<irstdv draperad i svenska flaggan,
vilket synes p& bilden frin sjcisiittningen, som iterfinns i Krcinikan i
B-pilensfrireg&endenummer, sid. 33.
Som representantfcir svenska regeringen talade statsridet Ericsson,som
ocksi hdjde ett leve fcir samarbetet
mellan Sverigeoch Finland.
Under fcirra isslsongen framstod
det tydligt, hur beroendevlra ndringar Nohab-veteran
dr av att hamnarnakan hillas cippna. G jutare Anders Etnanuelsson at,tackades
Det nya fartyget i den svenska"isbry- den 30 ntars ac,arbetsbet'dloch kamrater di
tarflottan" hilsas ddrfdr med giZidje ban slutade elter 51 drs tjiinst. Nohabfoto
runt om i landei.
B. Johansson.
*
*
Fiirslagsverksamheten

Personalnytt

Fdrmensaspir
antenThord OI otusson
Fdljandefdrslag har beldnats:
EwertAsp (2563), Aad.79: Fixtur har fr. o. m. den 1/2 utsettstili fdrfdr insatstill kolv fcir N-motorn. Be- mtn i avd.I94.
Turbinmontcir Gunnar Andersson
l c i n i n gK
: r. 500:-.
Hj. Herrnanston(1781), Aad,. 79: (132) beordrasfrln och med den
resemontdr
Tillverkning av tappborr. Belcining: 78. 2. 57 till veckoavlcinad
(<ivermontdr).
r\i. /):-.
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Herr B. A. Gutlaaston (5159)
tjlnstg6r frin den 18.2. ,7 som lagbasi el. avd.
Herr Herbert Matttton (99) tjnnstgcir frin omkring 2r. 2. ,7 och tills
vidare som veckoavlcinad
fiirmansvikar i e i a v d .3 1 .
Ingenjdr Curt Bjdrnentark har tilltrdtt den genom avflyttning lediga
befattningensom chef f6r exportforslljningen av dieselmotorer.
*
Frin den 28 ja.nuail1957 samordnades kontrollavdelningenoch materiallaboratoriet.Avdelningen benimnes'.Material- ocb hontrollaude/ning
oclr stir under ledning av ingenjdr T.
II ellerstrdm.
Fr&n den 1 april 1957 sammanfcjres
Arbetsstudieavdelningen,
Metodavdelningen,
Verktygsritkontoret(gemensamtbenuimnandeProduktionstekniska
avdelningen)samt
Planeringsavdelningarna.
Till chef fcir ovanndmndaavdelningar har utsetts ingenjl;r Arlur E.
Olsson,som samtidigtbehiller sin nur.arande befattning som stillf<jretrddandeverkstadschef.
Som assistenttrll i)ueilngenjdr C.
Holntquist utses samtidigt ingenjdr
lY. Latbnan, som behiller befattningen som avdelningschefover avdelningarna 67, 3l och verktygsfcirriden.
*
Semester och fritid
Ulviin
kommerunder komSemesterhemmet
mande sdsongatt hillas 6ppet under
4 tviveckorsperioderenligt friljande:
1 :staperioden: 2I /6-6/7 (innefattar
zivenmidsommaren).
2:dra perioden:7/7-20/7.
3 :dje perioden:2I /7-3/8.
4:de perioden: 4/B-I7 /8.
Under perioderna2 och 3 berdknas
semesterhemmetvara fullbelagt ay
nohabiter och utbytesfamil.jer.Under
fdrsta och sista perioden dr det tlnkbart att nigra platserkan beredasfcjr
dvenicke nohabiter.
Intresseradekan kontakta Carl-Erik
Carlsscn,Tessingatan6 A, TrollhZittan 4. Tclefon 162 57 Trollhdttan.
*
Nohabs IF:s irsfest
Nohabs idrottsfcjrening har, som
omnimndesi fcirra numret av B-pilen,
avhillit sin irsfest under god anslutGullriset,
ning pi personalrestauranten
dir restaurantchefenHasse Brundin

ndstantrollat, eftersomhan fcir en ringa
kostnadkunde bjuda pA si mycketoch
si god mat. Alla hade tagit det goda
humciretmed sig och redan fr&n fcirsta
bcirjanblev stdmningenhtig.
Under mi.ltiden underh<i'll Uno
Hanssonmed vacker oianomusik och
med god kliim sjdngsin del allsinger
oi kdnda och ldtta melodier.Vid kafiet bcirjadedei en aning improviserade underh&llningsprogrammet.
Frin
bcirfan hade det hela tankts litet annorlunda, men naturligtvis kom det
iterbud fr&n en del medverkande,vilket var beklagligt. Det bj6ds pi skdn
sing och fcireningens klubbmdstare
Curt Bergstrdm ljrig och berlttade
trevliga historier. Tyvd,rr kringlade
hcigtalaranldggningen
si sketchen"Enslingen pi Nohab-skiret" gick inte
fram si bra, vilket var synd, fcir den
hade en del vitsigheter att bjuda pi.
Sedandukadesdet av. bordenflvttades och dansenbdrjade rned veiklig
gledje till tonerna av "Stor-Magnus"
orkester.En del fcirsciktesig pi solodans och exekveradeobeskrivlieaturer, ddr det g?illdeatt dyka pi nesan
i golvet. Ingen fcirdirvade sig dock
pi det glatta dansunderlagetoch att
alla haderoligt ridde ingen tvekanom.
Nu gdr man redan och vintar p&
ndstaIF-fest.ty dessafesterdr faktiskt
fciretagetsenda personalfester,dFLalla
som si vill kan samlasunder gemytlig

alltsi mycket som iterst&r innan man
kan b<irjasdsongen.
"Nohabs personalsekonomiskafcirening, Restaurant Gullriset", avhcill
sitt irsmciteonsdagenden 10 april. Pi
grund av tekniskaskdl kan vi ej limna
nigon redogdrelsefcir detta fcirrin i
ndstanummer.

ti
t|'

Bridgespelarnapn Nohab ?ir livligt
i farten och en hel del framgl,ngar har
noterats. Glndjande er att sektionen
nu kunnat skaffa sig en del riktiga
spelbord,vilket nog gdr sitt till fiir att
stimuleraintressetytterligare. Fort

*
Verkm[staten:"Detta dr sistagingen
ja.g sd.gertill B .
att han inte flr
hedrar sig
Nohabloken
l"
tvdtta sig pi arbetstiden
Ur Metallarbetarennr 19 frrg.
B . .: "Du var mej en rediger
1956 klippte oi fdliande notit,
gcisse.Ingenjdrn ger sig aldrig."
"Elfen"
som giuetu)s hi)r hemma bland
" N ohab-bitarna",
april hade en speciell Ungern-soard
Det berittas, att Nohab prd,vatsitt
arrangerats, varvid hela iiverskottet
kraftiga
lokomotiv pA Balkan. Succ6n
gick till hjiilpaktionen.
kulminerade i Turkiet, ddr ingenjdr
Tennisspelarnap& Nohab samlades
Sjcistrand
fick tillfzille att direkt knocka
den 2 april till ett sammantride,varvid
ett tyskt konkurrenslok.
riktlinjerna frir sdsongendrogs upp.
Tyskarna hakade p& ett 4o5 ton
Tyvdrr blev banorna frirdiga sent
tungt
lok och satte iging. N?ir de
fcirra iret och man enadesom att hjZitliunnit
en bit uppf<ir en brant stigpas it s[ att man kunde bcirjaspelasi
ning,
bcirjade
det gi lingsammareoch
fort som m<ijligt. Redan den 8 april
halva backen stannade tigsdttet
pi
satte man iging arbetet p& banorna.
Fcir att stlrka ekonomiengenomfcirdes ohjzilpligt.
Ingenjcir Sjcistrand bad turkarna
en del frirdndringaroch man kan alltsi
och trevlig samvaro.
F ort
koppla
till ytterligare95 ton, stegupp
hoppas att sektionen skall kunna ge*
frirarhytten,
i
startade mjukt r5Oonomfcirasommarenbdttre rent ekonohristarsmotornoch krirde med obesvdd'r
miskt
men
avbrdnningarna
sett
Nohabnytt
i korthet
stora. Bland annat miste man nog sa nd min det linga sliipet uppfdr
Varje tisdagsedanden 8 januari har smlningom inkcipa plastbandtill ba- brnan.
tjdnstemd.nnen
vid Nohab arbetat till
Ndr han med god fart passeratkr<inorna. Masoniten, som nu anvdndes,
klockan 18.30 och pi s&sZittgjort t/2
blir alltid illa itgingen varje ir och net, hcill tyskarnaredan pi med frirtimma civertidper vecka.Sistagingen en hel del annat behcivsocksi. Nog beredelserna
fdr hemresan.
man arbetade si ldnge var den 16 vore det fint om man kunde fi n&gon
Tyvdrr blev det ingen j?ittebest?illapril. Di hade man totalt gjort 22t/,
linoleummattaeller liknandei omkl?id- ning. Turkarna ville visserligenkcipa
timmas tivertid, varfcir fem fria som- ningsrummetoch likas&skall omkliid- 50 lok genast,men det hakade upp
marlcirdagardr klara.
sig pi krediten.
ningsrummetm&lasutvlndigt. Det ir
IJnder v&ren har samtlisa anstdilda
vid fciretagetskZirmbildati.Det hela
gick snabbtundan och nog dr det virdefullt med en sidan hdr underscikning. Samtidigt passademan pe att
fotografen de anstillda till personalregistret.Gl2idjandenog gick det hela
Bertil Lindkujst, ord.f. iUVA:s idrottsAlubb,
Fotogralen Einar Peedu har'ldngat ndgra
l;.tan nlgra direkta intermezzon.
i arbete pd en exiraktor till 40 mm Ahan. UVA-iter pd. sina arbetsPlatser.
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Pn Guilriset, Nohabarnasegentrevliga personalrestaurant,
fortsdttermatgdsternaatt cika. Aven om cikningen
inte dr si stor kan den dock tydligt
konstaterasminad fd,r m&nad.
Arbetsaftnarfd,r Ungern har anordnats p& Gullriset och ett gott bidrag
hu pL si sdtt gjorts till det hirt drabbade ungerskafolket. Fredagenden 5

I udnsrer spalt ser ti daerst hur Bertil
Bergstrom suaruar holtbus till Bolors hydrauliska ilixlar. UVA;r f)rste seraicentan, Karl Gustau Arenshog, konfuollmiiter
en tlipad detalj utl6rd i den nya SeraoJpalvxt4vsHans Riedel
Sizingmaskinen, ild. en Max-Miiller Aopiersuaru.
I mittspalten "Spindel-Olle", alias Enril
Olsson, aibration.rmdter en .rlipspindel.
Hobbl: bild.ge. - Friisare Einar VSgmar iir
ochsdhatsiir i Ul'A:s rnotordlubb. - Filare

Putsare Henning Bjdrklund iir ocAtd en intresseradnted./en at UVA-orkestern,
I hdgra spelten ser oi slipare Helmer
D an h ed.en ui d. en Ci n ci n nati r a nd sI i p nrask i n.
Hans lritidsbobb2^ar bl. a. tauelntfrlning. UVA:s nya jiggborrmasAin SIP Hydroptic
6 k.crs hiir ar ltar Lindkaist, storsdngare och
sAlu pi lediga stunder. - Nederst tir aerkCarlsson, " Americatygsf ilare Henning
Kalle", i arbete med en cbuck till en hrt,ltlipmasAin.
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Hotellet, varvid ingenjcir Claesson,
fcirman Thore Johanssonoch lagledavid Tidaholmsverken synes nu i dub- ren Ingvar Nfrangenfeldt var vlrdar.
bel bemirkelse gi en ny vlr tillmdtes. Ingenjdr Claesson hilsade glsterna
Det har vil varit si och s& med akti- vdlkomna och Nohabs lagledare, hem
viteten, men sedaningenjdr Claesson Ellstr6m, tackadefiir inbjudan och fdr
och hans medhjiilpare tagit sig an den trevligr samvaron.Man var dversaken,med allt stiid frin 6veringenj6'r ens om att det idrottsliga utbytet
Prollius och fdretaget, kommer det mellan de bEda fciretagen i fortsdttslkert att bli andra takter.
ningen skulle vidmakthS.llasoch ytterEn inledning gjordes mot Nohab ligare stdrkassamtatt ev. utbytendven
ldrdagen den 2 mars. Nohabs hand- skulle ske med d'vrigakoncernfciretag.
bollslag kom dl till trivselstadenvid
(Returmatch i handboll gick ldrdagen
Tidan fcir att mtita sina kolleser i
d?irpi i Trollhdttan och segerrapport
Idroitshallen. Vi citerar vir orlstid- d?irifrin kommer vdl pi Nohabiten.
ning Viistg6ta-Bladet:
Kanske tidaholmarnatiots allt frirtoe
"Utan att behiiva fdrta sig precis sig i fcirstamatchen?)
vann Tidaholmsverken en klar seger
P&Tidaholmsverken<ivervlgerman
6ver Nohab, Trollhittan, i ldrdagens att bilda en korpidrottsf6reningsom
handbollsmatchi hallen. Sedantida- skulle organiseratrdning och tdvling.
holmarnahaft ledningenhela matchen Till att bcjria med kommer f6rmodliigenom faststilldes slutsiffrorna till
gen en femkamp att liggas upp framr9-r2.
p5.fdrsommaren,men mera hdrom en
Gdsterna kom dock b?ittre till sin annan gl,ng.
Limon
rd.tt efter paus och spelade dt jZimnt
*
med hemmalaget. Paussiffrctna var
10-3 vilket betyderatt de sistaminu- Trubadurbesiik pi TV
ternaslutade9-9.
'Kickon'
Ett ovanligt och angenimnt avbrott
Arne
Kjellgren arbetade
bra i tidaholmsmiletoch i dvrigt gjor- i vardagsrutinenpi Tidaholmsverken
de ch Roy Andersson,hb RolandKarl- blev den k?indetiubaduren Olle Nystriim och hf Gunnar Tohanssonbra grens framtridande i Monteringshailen under lunchrastenonsdagenden
ifrin sig.
Nohabs lag hade sin och banans 20 mars. Det var vinterns virsta yrvddersdagsom denna underhillning
bdsteman i vb Sture Johansson."
I Tidaholmsverkenslag gjorde Roy ordnades och ett mycket stort antal
Andersson 7 mil och Nohabs bdste &hd,rarehade infunnit sig fdr att v[rmilskytt var Sture Johanssonmed 5. masav singen.
Efter matchen bjdd TidaholmsverHerr Nygren bdrjade med "Ballaken deltagarna plt tesup6 p& Stora den om Gustaf Blom" och sjdng d2irKorporationsidrotten

Fotot hir nedan aisar Nobabs ocb Tid.ahohnnerAens Aorplag i handboll. Pd llyglarna
lagledarna, berrar E|lstrdm, Nohab, t. u., och IVrangenleldt, TV, t. h. Foto Salc.

Olle Nygren siungeri TidaholmsterAens
monteringshalL FotoTh. Bergstrdm.
efter flera Taube-visor, "Fritiof i Arkadien" och "Vals pi Angdn". Sedan
fick vi hcira Ruben Nilssons "Den
od<idligehisten" och slutligen "Var
dr vinden som bliste i g1'r?"av Allan
Jerbc.
GHdjen och uppskattningen ^v
konstndrens
prestationertog sig uttryck
i livliga applider.
Herr Nygren hade engagementpl
Stora Hotellet och std,lldesig till fdrfogande efter att ha blivit kontaktad
av herr Ake Sandberg,Rep.-avd.
Efter konsertendverldmnadeingenj<ir Jarlestentill herr Nygren dels en
ghva ffi.n civeringenjdr Prollius och
dels en serveringsbricka
frin fd'retaget
och tackadefcir den njutning och det
ncije som singaren hade berett sina
ihcirare.
Limon

*
Veteran

avtackas
" F..

Oueritgenjdr H. Prollius tackar nilarntdst:rre Karl Sandberg niir btn d.en 3O rnar:
slutcde uid Tidaholnzsterken. Foto Th.
Bergstrdm.
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Tidaholmsbygden - efi centrum
for sporrfsket
Att hobbies av mlnga olika slag strijdda hdr och var, utg6r f6r alla
utcivasav Tidaholmsverkensanstlllda frilufts- och fiskeintresserade
ett verkhar vdi glimtvis kommit till synes lict eldorado.
i B-pilen tidigere. En fritidssysselsdtt- Vi ber Ake Sendbergllmna en del
ning, som har minga aktiva anhdnga- uppgifter om omr3.detoch han omtare. dr soortfisketoch en av vAra mest Ier bl. a., att arealen d,r ca 5.30O
intresseiade
fiskare ir verktygssliparen hektar och sjdarnasvattenytaomkring
Ake Sandberg.Han dr inte endast 750 hektar.Det har inte tidisarefunnits nlgra s:cirremcijligheter
iill sportfiske. men redan nu har ett 15-tal
sjdrr upplitits fdr fiske huvudsakligen
efter gddda och abborre.
Herr Sandbergberdttar vidare, att
han sjdlv p5. Hdkensls gjort sporadiska inplanteringar av blckroding,
som han f&tt frin K?illefalls fiskodling. Det var 2-somrig biickrciding,
och det visade sig, att de trivdes utEn sportfishtres driin: lullauxen
rdding. A. Sandberg foto.

biicA-

sjdlv intresserad,utan gir ocksi energiskt in fcir ett sprid.r denna hobby
och bereda den stcirremcijligheter.I
3r har herr Sandbergkunnat inregistrera en verklig framging i det att han
lyckatsintresserafiskerikonsulentTore
Persson- och genom denne Skara- f6r
bcrgsl[ns hushillningss?illskap
fiskevirden pi Hdkensis. Fcjrut har
dessr fiskevatten ej stitt cippna fcir
allmdnheten,men nu blir det en annan ordninS;. Hushillningssdllskapet
har av Hcjkensis l.rdradsaliminning
arrenderatett 60-tal sjcieroch tjdrnar
pi Hcikensis,och dessr kommer nu,
genomfcirsiljning av fiskekort, att bli
tillgZingligefcir sportfiskarna.
Hcikensismed sin ordrda natur en vildmark in pi stadensknutar minga utsiktsponkter och sjciar ut-

Karta 6rter lishec,attnen pfr Hi)ken.rfis, nellan Tidaholn. ocb Viittern.

pet fitt i uppdrag att organiserafiskevirdsarbetetinom omridet. Man rensrr sjciarnamed rotenon. En stund
efter sedan detta lagts ut i vattnet,
kommer all fisk upp till ytan, beter
I hdljan nedanlbr't'allet tric,s laxdringen
sig mycket underligt och kan ldtt
bra. Frdn Rit,afallet pd Hdkensis. Foto A.
fingas.
I en av sjciarnafick man pi
Sandberg.
si sdtt upp omkring 5.000 abborrarav
mdrkt pi sin nya plats. Pi 2 ir upp- 10 cm storlek,s. k. tusenbrijder.Sedan
nidde de en vikt av 1,2-1,5 kg. man genom elektrisktfiske i bdckarna
Detta ver ganska enastiende. Ake fitt upp laxciringar av 15-20 cm
Sandberg tog ddrfcir kontakt med ldngd, utplanterades
dessai den rensafiskerikonsulentenTore Perssoni Tci- de sjrin. Oringen vdxer snart till, och
reboda och scn var utvecklingen i blir s.l om ett par fu ett uppskattat
geng. Att laxciring och ndrstiende byte fcir spinnfiskarna.Sedermerautfiskslagtrivs si bra, beror p& det kalla sitts i biikarna nytt laxcirings- och
och rena vattnet.
bickrcidingsyngel och si upprepas
Fiskerinimnden har nu av sd.llska- kretsgingen
Forts.pi sid.34

Laxding och tredrig biicArdding t'rrtn IIijAentds. Foto R. Johansson
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Lextf 6n, ett at HushliLlningssiillskapetsFisAerintin2T26Jsn5
f iskeuatten pd Hi)hensds. Foto A. Sandberg.

rivning. Det brukar ju alltid finnas
nigon som vill bevara vad gammalt
Den s. k. Rdttarestugan
beldgenin- och fornt varit
haver.
vid Kunssbron med fasadenmot von
Mlnga boforsare som besdkt Tidaplats
Essens
kommer att fcirsvinnaur
holm har slkerligen lagt mdrketill det
Tidaholms stadsbildsedan stadsfullgamla huset,beliigetsom det dr invid
mdktige beslutat husets rivning. Anvdgenfrin jlrnvigsstationentill Tidaledningendr att husetskymmersikten
holmsverken. Men nu ir som sagt
och att man icke utan stora kostnader "Rdttarestugans"
dagar rdknade.
kan fi ni.gon vettig anvdndning fcir
Limon
det. Onekligen blir vdl trafiksdkerhe*
Frin Ojasji)nprt HdAensis.
FotoA. Sand- ten nigot stcirreoch utsikten civerin
H?int pi Nohab
berg.
och parken p& motsattasidan blir ju
Denna bistoria bar ui ocksfr
ocksi mycketvackrare.
Tidaholrnsbygden . . Forts.frin :id. 33
klippt ur " Metallarbetaren".
Byggnadenuppfcirdesir 1860 och
De tillitna fiskeredskapen
dr spinn- dr siledes icke fullt 100 ir gammal.
Pi Notrab i Trollhdttan arbetade
sp<i,haspelspinn,fiske med fluga och Bland byggnaderdr icke detta nigon
en g&ng en gammal slipare, som var
givetvis vanligt metspci, pi vintern imponerandeilder. men husetdr dock
mycket slagf?irdigoch inte krusadefrjr
angeldon.Ndt, ryssjor, saxar och lik- rrler en dubbelt si gammalt som stanigon. En dag stod han och planslinande er fcirbiudna. All virdsliishet den. Di det byggdesiar inte samhdllet
pade nigra stora skivor. En ingenjcir
med eld i markernadr absolutfcirbju- si stort, kanske ett 20-tal personer
kom och stack fram ndsanfcir att titta
den. Hir kan en enstakaperson ge- hadesin bdrgningav industribrna
vid pi arbetetoch han anmd.rkte:
nom nonchalansfcirstciraalltsammans, fallen i nd.rheten.
- "Det ser iu ut som om det var
st man f&r hoppaspi ansvarsklnslai
"Gamle Baron", Hans Henrik von kncilarpi
skivan."
det fallet.
Essen,byggde huset som bostad fcir
Svaretkom blixtsnabbt:
Utan tvekan gir fiskevirden pi
rdttaren vid Tidaholms gods. Nir se- "Det kommer alldelesan pi. vem
Hcikensis en lius framtid tillmdtes. dan jdrnvlgen drogs frin lades bansomspeglarsig i den."
Redan om tre ii berdknar mafl att det vallen si hcigt att huset ser nedIngenjciren hittade inga flera fel.
mestaav arbetet1r klart. Genom fcir- sjunketut.
*
s2iljningav fiskekort i jarnaffdrernat
Miirkligt nog har ingen tidaholnare
Tidaholm, i Blomdahls kiosk och ge- dnnu protesteratsynbart dver husets
Ishockey-efterskcird
nom tve Dersonerboende i ndrheten
av ornridet, fhr man in en del pengar,
som helt gir till vidmakthillande av
fisket.
Naturdlskare och fiskeintresserade
kommer hddanefteratt vid Hcikensis
gr.91 qoss€!
vattendragfinna den avkoppling, som
vir tids mlnniskor har si mycket behov av. Tidaholmstraktenhar kanske
fitt sin stcirstaturistattraktion.
Sportfiskareoch andra naturvdnner
ir vlnnen Sandberg och Hushillningssillskapet stor tack skyldig f6r
det utvecklingsarbetesom her igengTidaholmsbild

som fiirsvinner

Hoc?eYA$t

Linton
"Riittarestugan" i Tidaholm, son. snart sAalJ
fi)rsainna ur stadsbilden. Foto Th. Bergstfdm.
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Direktdr lY. Den Bergtnan shrit,er ander
lY/edauerhens styrelseberhttelte lbr sista
gingen den 4 april. Vedafoto \Testerlund.
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Nign
at' sholpojharna utanfi)r TVedaaethens fabriAsport i ilintan p3 att l3 komrna
in ocb se "farsans" arbetsplatt. T. a. sakhunskapen son aisade ungdomarna omkring.
\Wedafoto \Testerlund.

Under "midvinterlovet", det hdgst ett besrjki Scidertnlje.
P5.fotot samtalar
viibehcivligaskollovet, fick alla skol- han med Kylliki Kultakoski, en av de
Utciverde vanliga och dagligakund- barn, varsfcjrildrar arbetadep& \7eda- kvinnliga finska arbetarna.
*
bescikenhar Wedaverken under den verken,tillf2ille att se det friretag,ddr
nu snart f<irflutna vintern haft en hel "pappa eller mamma" arbetade.UngITedaverkensstyrelsesammantrddde
del bescik,som dr virda att noteta. domarna samladesgruppvis och fick
den 4 april under disponent Sverre
ledning gi
R:son Sohlmans ordfdrandeskao. I
Den 13 febr. kom 45 Chalmerister senare under sakkunnig
God sammantrldet
deJiogf. O. direktOiS7.
frin avg,ingsklassen
4 M, med profes- igenom de olika avdelningarna.
fcir
kommande
irs
rekrytepropag:nda
Dan Bergman,direktcirHelmer Nordsor Gunnar Wallgren i spetsen,fdr att
En rund- ring ! Fotot togs den 1 mars.
qvist, direkt<irSven G. Lind, direktcir
beseScidertilieindustrierna.
Gustaf Sahlin och f<irstehovmarskalk
alla avvandringgenorn\Tedaverkens
Stringnlsstiftets nye biskop, Grista Erik \7etter. Med bolagsstlmman
delningaringick ocksi i programmet.
P3.fotot s:s ingenjcir Thorman dver- Lundstrdm, vill gdrna ha en allsidig 19)7 ldmnar direkt<jr \7. Dan Bergtyga nlLgra tvehigsna gossar om att kunskaoom alla delar av stiftetsverk- man det fciretrg han fdr snart 40 Lr
bdttre ldttmetallgjutgods dn lJ7edas samhet.Ocksi fcjr industrinsproblem sedangrundadeoch som han sett vdxa
inte finns. Pi. fotots hcigradel syns,att har han stort intresse.Den 20 mars upp frin ett litet hantverksmdssigt
informationentydligen gAtt in.
b:sis han \Tedaverkeni sambandmed gjuteri till ett storfdretag.

Ur Wedas giistbok

BisAop Gdsta Lundstrtim pi besdk pdlYedaaerAen.Vedfioto \Testetlund.
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Nigra Chalmerister lrfrn atgfrngshlassen4 M, tillsamtnans ned ciceroter, tar del at, liitttnetallriatpod.s. rVedafoto $Testerlund.

-DIN MEMORIA

SSSSS

Andersson, Karl-Gunnar, f6dd 9 juli t906, avliden
20 jan. 1957. Arbetadedec. 1937-maj 1939somsynare
i Smedjan vid Bofors samt jan. t94O-maj t947 som
granatsvarvarei Projektilverkstadensamt i Adjustagehallen och Kanonverkstaden. Overflyttade i maj L947
till Nobelkrut och iterkom i aug. 1,949till Bofors som
statistisk kontrollant p6. Kontrollavdelningen. Denna
sysslahadehan vid sin bortging.
Bybman, Axel Gottfrid, f6dd 10 jan. 1889, avliden
L) jan. 1957. Anst?illdesvid Nydqvist & Holm fu 1,936
som verktygsfilare pi Verktygsavdelningen och hade
dennasysslahela sin anstdllningstid,ca 26 3t.
Karl-Gunnar Anderston
Bof ort

Axel Byhnan
Nohab

Dfrbeck, Gustaf Viktorianus, fddd Z6 febr. IBg2,
avliden 11 april 1957. Anstiilldes i okt. L924 plt Konstruktionskontorets
Fdltartilleriavdelning(KKF), dIr han
hela sin anstlllningstid, ca.32 5.r,varit konstruktcir.Erhcill medalj och gratifikation fcir 25 tjdnsteFLr
t949.
Enguall, Bror Gunnar, fddd 24 ian. 1907, avliden 10
fefu. 1957. Anstdlldesvid Nohab den 17 jan. 1952 som
rdrmontcirp3.Montageverkstaden,
avd. 61. Denna syssla
hadehan till sin bortgS.ng.
Eriksson, Eilh Enail, fddd 31 aug. 1905, avliden 2
mars 1957. Anstdlldes som transportarbetare
pi Transportavdelningenvid Bofors i aag. 1946. Overflyttadei
okt. tg53 till Hiirdverket, ddr han arbetadesom ugnsskdtrre och hdrdningshjiilparetill sin bortging.

Gustaf DiibecA
Bof ors

Bror Engaall
Nobab

Guilotte, Nih lYilhelm Hjalmar, fddd 14 juni 1p05,
avliden 25 febr. 1957. Anstllldes vid Stockholmskontoret den 7 maj L)42 och var med om monteringen av
ugnarnam. m. av den di nya Hirdverkstaden.Han var
ocksi den fcirstehdrdarbetarenp3.denna verkstad.
Hagberg, Knut luar, f6dd 13 juni 1889, avliden 26
marc 1957. Anstdlldesi nov. 1928 pi Konstruktionskontoret i Bofors och har hela sin anstdllningstid,ca 29 Lr,
tillhdrt Marinartilleriavd. som ritare och konstrukttir. Var
under minga ir som tecknareen flitig och skicklig medarbetarei Bakladdaren.Erhcill medalj och gratifikation
fcir Z) tj[nsteLr7953.

E.

11. E''IRITO]I

Bofors

Nils Guilotte
H drduerkstaden,Stock bolm

Hagehn, lohn Holger, fddd 1.7 nov. 1908, avliden
15 febr. 1957. Ansttilldes vid Bofors i maj L9z9 som
arbetarepi Byggnadsavdelningenoch d,verflyttadei febr.
1930 till Valsverket.Utndmndesi sept. 1935 till maskinisi pi Bofors Kraftverk och hade denna tjdnst till sin
bortgang. Erhdll 1954 medalj och gratifikation frir 25
tjdnsteir.
lobansson,E. Robert, fddd 23 maj t891, avliden 4
marc 7957. Anstdlldes vid \Tedaverken 1 aug. 1949 som
rens:,rei gjuteriet, blev senarevlrmebehandlareoch var
pi sistatiden stddare.

i

Iaar Hagberg
Bofors

Holger Hagelin
Bolors

f ontson, August lYitalis, fddd 22 febr. 1894, avliden
25 mars 1957. Anst?illdesi Bofors i ma.i1916 som hantlangare i Kanonverkstadenoch arbetadesedan i Bofors
och vid NobelkrutkortareperioderI9I7,1918 och1929.
Ateranstllldesvid Nobelkrut i april 1934 och arbetade
dZirtill aprtl t954, dt han blev stddarep3.Fdlfverkstaden
i Bofors. Rd.knaden[rmare 24 tjdnstelr ndr han gick bort,
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oUeteraner
slrnslutat
stntjansf,s
Boqaitt, Isah Emanuel,fddd 19 sept. 1891, pensionerad 1. april 1957. Anstdlldesi maj 1910 i Bofors som
filare pi Kanonverkstadens
finmekaniskaavdelning,ddr
han 7936 utnlmndes till fcjrman.Denna tjinst hade han
tills han slutade med pension efter ca 46 fu i bolagets
tj?inst.Erhdll vid jubileet I)46 medalj och gratifikation
fcir 36 tjiinsteir.
Emanuelsson,
Anders Teodor, f'6dd29 dec. 1889, pensionerad1 april 1957. Anst?illdesredan i mars 1906 vid
Nydqvist &-Holms Tackj?irnsgjuteri,ddr han hela sin
anstdllningstid,ca 51 ir, arbetadesom tackjdrnsgjutare.
Erhdll vid Nohabs 1O0-irsjubileum 1947 medalj och
gratifikation fdr 4l t.jdnsteir och t95t Arbetarskyddets
guidmedalj f'dr 2I Lrs tjdnst som skyddsombud.

L E. Boqaist
Bol or.r

n. l,

EmaililelJJon
Nobab

Erikston, losef Leonard, fddd 14 aug. 1888, pensionerad 1 mars 1917. Anstiilldes,efter flera 8.rsaktiv milioch
tdrtidnst.vid Bofors i febr. 1930 som vaktm?istare
ftirestindare fcir postavdelningen(EFP). Denna tjdnst
hadehan ca 27 hr. Erhdll 1955 medalj och gratifikation
IOf l)

ilansteaf.

lansson,loban Aztgut, fcidd 16 maj 1889,pensionerad
1 april 1957. AnstZilldes1920 pi Maskinverkstadenvid
Nydqvist & Holm, ddr han i ca 25 irs tid arbetadesom
revolversvarvare.
Overflyttade sedan till Verktygsavdeltills han avgickefter
ningen,der han var verktygsjusterare
ca 37 tjdnsteitr.Erh<jll vid Nohabs jubileum I)47 medalj
och gratifikation fcir 27 tjdnstefu.
fohanssotz,
lohan Fredrih, fddd 1 nov. 1905, f6rtidspensionerad
pi grund av sjukdom. Anstiilldesvid Bofors
i juni 1920, som kirnmakare i Stelgjuteriet.Overflyttade
i nov. I94) till Modellverkstadensom fdrridsarbetare
och i dec. 7948 trll Transportavdelningensom kranfrjrare. Var ddrefter ett ir tridgirdsarbetare och sista
Erhcillvid jubi&retfcirridsarbetare
pi Kanonverkstaden.
Ieet 1946 medalj och gratifikation f<ir 25 t1d'nstelr.

lln mem0riflm

Joban Jansson
Nohab

lungheden, lohannet Ulric, f6dd 10 dec. 1889, pensionerad1 april 1957. Anstiilldesi sept. 1926 p3,Bofors
skriidderiaff?iroch flyttade I jan. 1935till Huvudkontoret
som fcjrestindarefdr Kontorsfdrridet. Denna sysslainnehade han tills han slutade efter ca 31 tj?instelr.Erhiill
1951 medalj och gratifikation fcir 2) tjdnstelLr.
Forts.b3:id.38

Forts.
frsnsid.j6

Olsson,Erik Einar, fddd 12 mars 1904, avliden 29
jan. 1957. Anstd.lldesvid Bofors i aug. 1951'som fdrridsarbetarepi Centralfcirridet.I juni 1954 dverflyttade
han till Verktygsverkstaden,der han till sin bortglng
arbetadesom verktygsfilare.

Robert Jobansson
V/ edauerken

losef Eridsson
Bolors

\Y/italis lonsson
Bolort

Seiaer, Karl Harry Andreas, fddd 16 aug. I89), avliden 7 mars 1957. Anstiilldesvid Bofors i sept. 1951 som
fcirrAdsmanp& Centralfrirridet och hade denna syssla
hela sin anstdllningstid.

E. E. Olsson
Bofors

Hary Seirer
Bofors

;q

Ulric Jungbeden
Bolors

l. F. Jobansson
Bof ors

lkrnkuifi, Karl Gi)sta, fddd 21 jan. L892, pensionerad 1 febr. 1957. Anstiilldesvid Bofors i jtn. 1933 som
tidstudiemanp& Arbetsstudieavdelningen.
Overflyttadei
juni 1933 som ingenjdr i Stilgjuteriet, var senarei Valsverket, lterkom I94O i aprlltillArbetsstudieavdelningen.
Ma,j 1,948-okt. 1912 tj?instgjordehan i Mek. Stilgjuteriet och tillhdrde de senare iren Anllggningsavdelningen fdr Kilstaverken. Rlknade ca 23 tjinsteir nlr
han avgick.
Niltson,Axel Gunnar,fitdd 21 jan. 1)ol, pensionerad
1 mars 19)7. Anst2illdesvid Nydqvist & Holm L927 och
arbetadei Pl8.tslageriettill april 1947, dA han iiverflyttade
till verkstadensom borrare och sedanblev verktygsslipare
p& Verktygsfijrridet. Erh<ill vid Nohabs too-lrijubilium
1947 medalj och gratifikation fijr 2) tjdnstefu.
Nyberg, GustaaRobert, fddd 21 sept. 1889, pensionerad L april 19)7. Anstiilldesvid Bofors i aug. 1910 som
svarvaravdelning,
ddr han
svarvarepi Kanonverkstadens
i mlnga ir skd,ttede stcirstasvarvarna,senastden s. k.
"Oslosvarven". Rdknade 46 tjanstel,r, ndr han slutade.
Vid jubileet L946 erhdll han medalj och gratifikation fcir
36 tjrinstelr.

id
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Roth, Franz Eugen, fddd 10 febr. 1890, slutadevid
uppn&dd pensionsilder den 30 marc 1957. Arbetade i
mtnga 3.r vid Tidaholms Bruks AB, tills detta nedlades,
och arbetadesedanvid olika verkstadsfiiretag.Aterkom
till Tidaholmsverkeni |uni L947, som ritsatepE Maskinverkstaden.
Gi)sta Jdrnktist
Bofors

Gannar Nilsson
Nohab

Sandbaist,Karl Axel, f'6dd 1 mars 1890, slutadevid
uppnldd pensionsilder30 mars 1957. Drev egenmeleririirelse i Tidaholm, tills han i juoi 1,947anstllldes vid
Tidaholmsverken som milare. ett yrke som han hade
hela sin anstlllningstidca 10 ir.
Sidgren,EriA Oscar,fddd 15 februari 1892, pensionerad 1 mars 1957. AnstZilldesredan 1906 som laboratoriebitrede p& Nobelkrut. Flyttade i mars L9l4 till Stilverket
i Bofori som stelDrovarioch utndmndesi ian. 1931 till
martinmlstare.Denna tjdnst hade han tilis han avgick
efter ca 51 3"ri bolagetstjZinst.Erhiill vid jubileet 1p46
medalj och gratifikation fdr 40 tjdnsteir och mottog L
dec.1956 storamedaljenfdr 50 tjlnsteir.
Avtalsiisong

Gustau Nyberg
Bofors

Franz Rotlt
Tidaholmsaerken

rl
r//6
Karl SandAaist
Tidaholmsaerken

Otcar Sfdgren
Bo't'ors

-"Det

har bliait en len o1/4ndbos er Petterqtist, att ni Aomrner
rdnnande hdr och ber ont l)nef1rbdjning uart tionde 2r !"
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Saxatochciterat

Sign. "Niltson".
Redaktionen dr tacksam fdr namnsedel,varefter vi skall taga upp Eder
frigr "Ur led dr tiden" till diskussion.
Sign. " Hdge".
Eder friga har vi dversdnttill "sakkunskapen" fcir besvarande.Svar kommer i ndstanummer.

REIIAKTIONBN
Redaktionen beklagar, att detta
nummer, pi grund av ett fdrsenat
manuskript, ej kunnat utsdndas omkring 1 maj.
Ndsta nummer, eller nt 3 1957,berdknas utkomma omkring den 1 juli.
RedaktionenIr tacksamfd,r att fl ev.
bidrag snarastmijjligi. Manuskript och
bilder, som inkommer senared.n5 juni
torde ei kunna komma med.

Astonation:

Insamling pfr ldpande band.

Tredubbel visdom
Fina villkot
- Johannes, det ska jag dE snja
- Den hiir bilen kan jag verkligen
dej att kvinnan d.r visare in mannen. rekommendera,herrn, den betalar sig
- Ja, du ir tre g&nger visare d.n sjiilv.
jag, du ir envis, nlsvis och frigvis !
- Fint, skicka hem den nlr den
gjort det.
LJr askan i elden
- Tycker inte ni ocksi att det ir
Do it yourself
fdrfiirligt som ungdomen numera kllr
Lille Herje var pi barnkalas hos
sig och spcikartill sig? Se exempelvis
lekkamraten
och den snilla tanten
p& honom dirborta. . .
frhgade:
- Det ir min dotter.
- Ah, fdrllt.
Hur minga barn dt ni i din
Jag vissteinte att ni
f
amt|j,
min lille vdn ?
var hennesfar.
BoforsuerAen.
- Det ?ir jag heller inte - jag iir
- Vi iir sju stycken,svaradelille
.
Den 1.januari utndmndesherc Gun- nennes
mof.
Herje.
nar Bjurstri)m (84479) till fcirman pi
- Tinka sej, sa tanten, vad det
Transportavdelningen(VT), och herr I lekskolan
miste kosta pengar.
Bengt Bruno (84480) till fiirman pl
- N.j di, sa lille Herje, vi kdper
Olle: Mej lig hos pappa i natt . . .
KanonverkstadensFinmekaniskaverkFrciken,rdttande:Jagl2,ghos pappa dom inte, vi gdr dom sjdlva.
stad(VK 25).
Den 1 mars utnimndes herc Suen i n a t t . . .
Olle, fcirvinad: Di kom frciken
Hellman (8$6L) till fcirmanp& Kilsedanjag hadesomnat!
stasmedjansVdrmebehandlingsavdeln.
(MSK 50), her' Tor$en lohantson
(84562) till frirman pi Kilstasmedjans Moral
- Kom ihig min pojke, att utan
Fcirsyningsavdelning(MSK 80) och
herc Gunnar Pertton till fdrman p& iirlighet och sunt fdrnuft nir man inte
KilstavalsverketsFlrdigstdllningsavd. nigon framging i fiirvlrvslivet.
- Vad menar du med edighet,
NobelArut.
pappe?
Den 1 mars utnlmndes krutbruks- Att man hlller vad man lovar.
arbetare Bdrje Reinboldz ttll fdrman
- Och sunt fdrnuft?
pn NVK 20, Nitroglycerinkrutbrukets
- Att man inte lovar nlgonting.
apteringsavd.
Vid minadsskiftet mary'april har
ett 10-tal tjdnstemin pi Nobelkruts
Frdn liisekretsen
Ekonomiavdelning (NEE, NEDE,
Tack
NEDF, NEDH och NEDM) tiverfdrts
Ett varmt tack till alla vdnner inom
till Bofors Ekonomiavdelning, diiiibland chefen fcir Huvud- och kost- AB Bofors olika avdelningar fdr vdnnadsbokfciringen (NEDF) herr Suen lig higkomst pi min 60-lrsdag.
"SAulle hamrern uilia kolla att
Sinclair.
lYillard Kellertb
Jtntnpsiifi sitter rlitt,t"

BOTAGSTEIININGBN
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vAnrnrss-KRoss
R?iua ldsningen och prislistan
Enligt vad vi fdrsport, ansigs denna tdvling vara i
sviraste laget och fiirfatiaren, herr Elon Myhr, har dven
fitt en del kritik. Vi vill ddrfdr meddela,att herr Myhr
l[mnade in ett helt vanligt Kriss-Kross,som redaktionen
sedangjorde litet "svirare" genom att byta ut vissa ord
pi 7 och 8 bokstdvermot definitioner. I varje fall samlades innan tivlingstidens utglng en ganska fdrsvarlig
hdg kuvert med l<isningarp5.redaktionensskrivbord.
Under iakttagande av alla traditionella ceremonier
drogs och brijts ett antal kuvert. Granskningengav fdljande prislista:
1:a pris: Ingenjiir Torsten Quarfordt (83868), Avd. A.
2:a pris: Kontorist Eva Anderssot (83406), Avd. A 3.
3:e pris: Ingenjd,r Tage Lind (80326), Avd. KA 75.
Trdstpris:
BrukstjdnstemanFolke Edstr6m (7rIO7), Avd. NEE.
Reparat<irKlas Ekendahl (51047), Avd. NB 92.
FcirmanNils Carlsson(83427), Avd. KA 85.
BrukstjdnstemanIvar Karlsson (80283), Avd. A 1,
PlitslagareHans Karlsson (13181), Avd. VP.
Dammvakt Hjalmar Brask (8i04!), Avd. X 40.
FrdsareMax Ekendahl(17380), Avd. W 21.
Vi lyckdnskarpristagarna!

"Mrjpristivlrng"

tn.inCre

Varje ord hdr invid kan utbytas
mot ett ord som anger motsatsen.
Dessaord skall sedan- ensamma
eller tvi. och tvi tillsammans bilda fem mans- och fem kvinnonamn.
Sdnd in Eder losning till redaktionen senastden 25 maj och mdrk
kuvertet:
" Majpristdulingen" ,
B-pilensredaktion,
Bof ors,

Sthwtwal

Minst tre penningprisoch minst
7 trostpris kommer att bli lonen
for besvdret.
Anvdnd ocksi. smi - vanliga
- brevkuvert, ty alla storre kuvert eller konvolut ligger vi it
sidan.
Lycka till !
Redaktionen
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EDAKTIONSKOMMITTENR:
BOFORS
RL ANDERSSON, Expedit6r
Representantfcir Bj<irkbornsFabriksarbetarefackf6rening

A ANDRE,E, Fil. kand.(FRK)
Repr, f6r avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fdrbundet
GNAR LINDAHL, Fcirman(Y 20)
Repr. f<ir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref<irbund

SODERHoLM, Svarvare
orR 90)
fitr Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
D \fAHLQUIST,
Direktdr (ND), Or4
fijr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
LoNNBERG,

Fil. lic., (ER)

adress: B-pilens redaktion,Bofors.

N LARSSON, Ritningsutllmnare
fiir Nydqvist 8r Holms Verkstadsklubb
GT MOSSBERG, Servicechef
ftjr SIF Nohabs fdretagsklubb
SKILD, Verkmistare
fiir Nohabs Arbetsledareklubb
TELL, Ingenidr, Ordf,
fdr Nydqvist & Holms AB:s ledning

AHOLMSVERKEN
L SJOGREN, Monttir
'. ftir Avd, 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
RE JOHANSSON, Fiirman
'. f6r Arbetsledare(SAFavd.70)o. Tjdnstemdn(SIFavd. 19)
D MOLIN, Korrespondent,
Orff
nt frir AB Tidaholmsverkensledning

IZERIGN
AR \trELAN D ER, Verktygssvarvare
. fiir Sv.Metallindustriarbetarefiirbundetsverkstadsklubb
LARSSON, Ingenjiir
Repr;fcir Sv. Industritj?instemanna-Fiirbundets
f<iretagsklubb
RE JOHANSSON, Klrnmakare
B,epreseqtant
fdr SvenskaGjutaref6rbundetsfciretagsklubb

TA LINDH, Chefmetallurg
Orff
Representantfiir AB V. Dan Bergmansledning
RE NICKLASSON. Fiirman
fdr SverigesArbeuledarefiirbundsfiiretagsklubb
B,epresentant

trya
LARDNER, Ingenjiir
Representantf itr SlF-klubben

RRY O. SANDBERG, Kamrer,Qrdf.
;.Representantfiir UlvsundaVerkstlder AB:s ledning
NHARD STOHR, Svarvare
Representantfiir UVA:s verlatadsklubb
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Tekniska data
Max, dragkraft
Tjenstevikt
Axeltryck
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.... 10.000kg
....... 28.000kg
14.000 kg
0-30 km/t
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Anvindbarhet och driftsikerhet
Tilliter lig hastighet under ling tid.
Lettsktitt.
Valbyggd - Svensk standard.
Kan anvdndas i sSviil viixlings- som linjetjdnst.
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utvecklingen den stdrsta betydelse.
Skulle konsumentprisindexvid slutet
Fiiretagsnd.mndenvid Boforsverken
av Eretuppni talet 150, innebir detta
h6ll, under ordfdrandeskapav disporisk fdr yttedigare lcinestegringar.Ftir
nent SperreR:rcn Sobhnan, onsdagen
ndrvarandeligger index n&gra tiondelar 6ver t^let I43. Det finns vissedigen
den 10 apfil t957, sitt fcirstaordinarie
tendensertill prisstegringarpi en del
sammantrddefdr aret.
hill, men L andra.sidan fdrekommer
Bestik i Kilstaverken.
dventendensertill prisslnkningar,inte
ban pL brdnsleutan iven en del andra
Sammantrddetinleddesmed ett beprodukter. Det finns anledning hysa
siik i Kilstaverken, varvid ledamdterna
en viss optimism ifriga om prisutvecki nimnden, under dveringenjdr \fahllingen.
bergs ciceronskap, f6retog en rundVid fdregiende sammantridetnlmnvandring i de olika verken. Arbetet i
des, att utsikterna bed6mdessom goda
verken pngick under besiiket, varfiir
fcir nva order fdr Boforc inom den nirman fick tillfZille se de olika arbetsmaste framtiden i ett betydandeantal
pfocesserna.
40 mm kanoner. GlZidjandenog har
Efter besdket i Kilsta &tersamlades
de di pigiende fcirhandlingarna nu
nimnden i st&llaboratoriets fcirelisresulterat
i order, och detta skulle beningssal fijr fortsittning av sammantyda en hygglig beliiggning pi denna
trddet.
sektor i tillverkningen nLgraLr f nmlt.
Fcir kanoner av grdvre kaliber miste
>Ekonomisk Virjournal 1957> och
man rikna med en viss nedging, och
konjunkturliiget.
Utriketbandelz har sirskilt i vad av- som f<iljd hlrav kommer vissa svlrigVisades KVE:s stillfilm "Ekono- ser importen under det glngna kvar- heter att uppsti fcir sysselsittning av
misk Virjournal l9)7".
talet iikat i omfattning. Aven om nor- den personal, som dgnat sig it bl. a.
malt
vid denna lrstid uppst&rett visst montageav torn. lfrlga om ammuniI anslutning till filmen ldmnade
disp onent Soblman vissakompletteran- underskott i handelsbalansen,har un- tion fiireligger en tillfredsstlllande
bel?iggning.
de uppgifter och berdrde d2irvidinled- derskottet i handelsbalansendkat fdr
januai och februari med 500 milj. kr.
Vid fcirra sammantridet ndmndes
ningsvis oljesituationen. Vid fdrra
sammantrldet hade n[rmare talats om mot 350 mitj. kr. samma tld L9t6. vidare, att den di aktuella oljekrisen
de svirdversk&dliga ekonomiska kon- Detta ir nog s& allvarligt, inte minst piverkat vira leveransertill bilindustsekvenser,som Egyptenkonflikten kun- med hinsyn till att valutareservenre- iin. Forheilandena har dessbdttrenu
dan tidigare Zir otillriicklig. Fcir vira
[ndrats, och orderingingen fdr smedde f<ira med sig fdr a"lla ldnder i
ian dt ittet tillfredsstlllande. Samma
Europa. Det visade sig dessbdttre,att stapelvarordr konjunkturerna fdr n[rfarhl.gorna filr uppkommande sv&rig- varande relativt gynnsamma, varfdr 2ir ftirhillandet med stilet. Priserna [r
heter genom trafikstoppet i Suezkana- man kanske vlgar hoppas pi en viss emellertid. med hdnsvntill den utldndlen varit nigot dverdrivna. Krisen fcir f<irb?ittringi handelsbalansenfcjr den ska konkurrensen,alitjimt synnerligen
pressade.Man m&stedven rlkna med,
Eurooablev silunda inte den man be- &terstiendedelen av iret.
fmat. Tlll en bcirjan riknade man med,
YLra statsfinanser dr mycket an- att verkstadsindustrinkdper, dir de
att upprdjningen av Suezkanalenskulle strdngda,och det finns anledning hysa llgsta priserna erhilles, och darfdr
f6religger icke nigon gannti fcir att
taga avsevdrdtid. GHdjande nog hade viss oro fdr liiget. Statsskuldenhar siemellertid upprtij ningen kunnat avslu- lunda under iret dkat med ytterligare vira stcirre kunder inom bilindustrin
tassnabbaredn berdknatoch vidare till
300 milj. kr., och vidare har riks- kommer att i framtiden ldgga ut sina
jdmfd,relsevisldgre kostnader. Vidare bankskrediterna vuxit, allt som en order hos Bofors.
Fcir Nobelkrut iir bel2iggningentillsattesoljeleveranserfrin USA in has- f<iljd av de cikade statliga utgifterna.
fredsstillande frir sivll den militdra
tigare dn berlknat, och trafiken runt
Betrdffandeprod uhtiont utoechI in gen som den civila sektorn.
Godahoppsuddenmed oljetankerskunEn ny tunnel planerasi Boisberget,
de genomfiirasi betydandeomfattning. syns inte nlgra allvailiga tecken p&
till vilken VA 20 skulle dverflyttas.
Av stor betydelsei sammanhangetvar fcirsdmring av fdrhillandena.
Inte minst med hdnsvn till de nvli- De lokaler VA 20 fiir nirvarande disvidare det samarbete,som vid krisens
gen trdffadekollektivavialenifriga om ponerar, skulle tagas i ansprlk fdr att
utbrott etableradesinom OEEC. Man
ingrep snabbt och ordnade med en ldnernaunder 1957 och 1958 har pris- beredastdmeplats it reparationsverk-

BOFORSVERKEN

internationell ransonering, ett fdrsta
gliidjande bevis pi vad samarbeteti
Europa kan leda till. Uoder den sviraste-periodenav oljekrisen hade vi en
ransonering, innebirande tilldelning
av 7) /o av normalfdrbrukningen av
olja. Tilldelningen har sedermeradkat
undan fdr undan och ir i Sverige och
iivriga delar av Vdsteuropa &ter normal. Dock har man fortfarande en
mindre ransoneringkvar i England.
Aven priserna p3, oljan har biirjat
gi ned.
I den visade ekonomiskavirjournalen limnades en redogiirelsefcir den
s. k. lingtidsutredningensprognoser
fdr tidsperioden 19)5-1960. I anslutning h?irtill kunde det vara av visst
intresse att se, hur utvecklingen varit
under det gingna kvartalet. Siffrorna
frir mars dr ernellertid innu icke tillgd,ngliga,varfiir uppgifterna miste bli
ungefdrliga.

staden och verktygsverkstaden samt
hydrauliskaavdelningenslaboratoriurh.
Fdr Kilsta planeras fd,r dagen icke
nigot nytt, frinsett en komplettering
av vdrmebehandlingsavdelningenmed
en ny ugn. Som tidigare nimnts, skall
Industriskolan underge en viss utbyggnad och byggnadstillstind totde vara
att fdrvdnta inom den ndrmasteframtiden.
Vid Nobelkrut planerasen ny fabrik
fiir nikotinsyra f<ir f6rdubbling av produktionen av denna artikel, och si
snart byggnadstillstind erhillits, skall
arbetenaigingsdttas.
Slutligen kunde i detta sammanhang
nimnas, att hyttan h&ller pi att rivas,
och man rdknu med att tills vidare
anv'dnda.
omridet fdr lager.
Iffiga om Bofors bokslut for t9i6
har vissauppgifter bekantgjortsi pressen, och oarmare detalier om bokslutet
kommer att ldmnas i redoedrelsevid
fciretagsndmndssammantrddet
i juni.
Resultatet, som helhet betraktat, har
varit nlgot bittre dn 1955. Styrelsen
fd,resltr satnmautdelning och ungefir
sammaavslttning till skuldregleringsfonden som frir 1955, medan avsdttningarna till pensionsstiftelserfdreslis
bli std,rredn tidigare.

Herr Arne Ohlron frigade, hur
frirhillandena skulle kunna tiinkas bli,
om investeringarna"sldppteshelt fria".
Disponent Sohlmanerinrade om, att
man fdr genomfiirande av investeringar vore beroende av bl. a. byggnadstillstind och tillging till kapital.
Vad betr2iffar tillstindsgivningen fcir
byggnation torde man kunna sdga,att
denna institution 6vedevt sig sjZilv.
Skulle en viss regleringeventuellttills
vidare vara erforderlig, kunde man
ldgga densammapi de lokala linsarbetsndmnderna.
De stora svS.righeterna
giller emellertid kapitalet och hdr finns inte
mdjlighefatt fi de pengar,som behdvs.
Det dr verkligen bekymmersamt fcir
f<iretagare idag med en snedvriden
kreditmarknad och utan tillging till en
riktig kapitalmarknad.Industrierna har
ju tidigare kunnat till stor del byggas
ut med egna intjlnta vinstmedel,men
med hinsyn till den nuvarandeskattebelastningen dr ju detta inte m<ijligt
lingre. Inte heller linevdgen kan man
erhilla de medel, som behrivs.Fciretagen har inte medgivits att under de
senasteLren, annat in i undantagsfall,
taga upp obligationslin. Pi de flesta
hill inser man nog idag, att industrin
miste tillfd,ras kapital, och det finns
anledning hoppas-pi itgiirder fdr att
underldtta fd'r industrin att vidtaga erforderliga investeringar.

beliining, medan 7 bordlagts f6'r ytterligare utredning.
Hittills har under iret inkommit 25
f<irslagmot 56 under hela 1956,vilket
tyder pt ett visst dkat intressefcir fiirslagsverksamheten.
Se vidare i B-pilen
nr 2 L917sid. 29.
Disponent Sohhnanuttryckte en fdrhoppning om fortsatt iikat intressef<ir
f d,rslagsverksamheten.
SAKO-verksamheten.

Herr Grell, som ar gemensamsekreterare fdr samtliga kommitt6er inom
SAKO-verksamheien,ldmnadeen sammanfattande redogdrelsefiir vad som
hittills f6rekommit pi denna front.
Vid det fdreg5.endeftiretagsndmndssammantrddet ndmndes. att SAKOkommitt6erna beriknades totalt komma.^tt uppgl till ca 18 st. Dessa 18
kommitt6er hade numera bildats och
14 av desammahade haft sammantrdden, medan 4 skulle ha sitt fiirsta
sammantrd.de
nistkommande maj. Planer fd,religgerpi att bilda ytterligare
en 19:ekommitt6 fiir skjutf?iltet.
I civrigt dr kommitt6ernaknutna till
fii,ljande avdelningar under ordfrirandeskapav i tabellenangivnapersoner.
Aven gruppbildningen inom kommitt6erna har fortskridit tillfredsst?il*
lande.
Herr Gdsta N)lsson stdllde frigan
Vad som fcirekommit vid de olika
om i den allmdnnakonkurrensendelSAKO-sammantrd.denasammanfcirdes
lan olika berdttigadeintressenindusti szirskildaprotokoll, som tillstilldes
fin if fi,ga"om investeringsm6jligheter Ftirslagsverksamheten.
kommitt6ns samtliga ledamdter samt
kunde ansesmissgynnadidag.
Direktdr lYahlsteen meddelade.att f6retagsndmndens sekreterare. Frin
fcirslagskommitt6n
vid sitt sista ordi- dessaprotokoll kunde antecknas,att vid
Distonent Soblmanhdnvisadei denna friga. till professor Ingvar Sven- narie sammantrddeden 20 mars 1957 sammantrddena fcirekommit diverse
nilssonsredogdrelsefcir lingtidsutred- behandlat 34 olika" fcirslag, varav 4 personal- och produktionsfrigor, frigor om inkd,p av maskiner, skdtselinningen, enligt vilken andelen f<ir tidigare bordlagda och 30 nya. Av
f<irslagenhar 24 ansettsbdra belcinas, struktioner fdr maskiner, verktygsfr8.industrins investeringar nedgitt frin
gor, konstruktions- och bearbetnings1leilr L95o till knappt 1/sidag. Ingen 3 icke ansetts bcira fijranleda nigon
vill fcirneka,att vi hir i landet behiiver
skolor och siukhus och andra allmdnna
Antal anstillda inom
Avdelning
Ordftirande
anldggningar. Det dr emellertid beavd.
tiinkligi, om industrin blir vanlottad
i en tid, di den industriella utveckVK
P. Olsson
7to
lingen ir nirmast gigantisk. Det beKA
C. A. Vernhoff
3LO
hdvss&lundaredanav dennaanledning
VV
H. Gillman
270
allt mera kapital fcir investeringarI
VF
E. Svanberg
170
industrin. Vidare miste man hiila I
MSK
C. A. Sundberg
280
minnet, att vi hdr i Europa med all
VA
L. Gustafsson
400
sdkerhetgir emot en gemensameuroMRK
A. Ahrell
11t
peisk marknad, och detta kommer att
ME-MEK
E. Reinholdz
160+ \n
betyda en mycket kraftig dkning av
VR
E. Nilsson
100
konkurrensen.En si.danmarknad komMH
E. Hallgren
L70
mer fdrvisso att pi ling sikt vara av
VP
L. Swartz
185
st6rsta betydelse fdr virl land, men
MVK
A. Blomgren
300
allt stiirre krav kommer samtidiet att
B
R. Vikingson
320
stiillas pi vir produktionsapparatlDet
MS-MP
C. A. Sundberg
r 2 o+ 5 0
finns silunda melga skil fcir att inMG
E. Ljungdell
270
dustrin skall fi sttirre utrymme fdr sina
X
T. Hahn
2)O
investeringar,och detta miste innebdra
VT
A. Norbiick
200
en viss minskning pL andn omriden.
P10
G. Palm
100
/l

problem, transportfr&gor, lokalfrigor,
trivselfrtgor, samarbetsfrigor, information av allehanda slag i form av
fiiredrag, film etc.
Bland frigor av mera allmlnt intressekunde nd.mnaskassationsfrigan,
som varit uppe till behandlingvid de
flesta SAKO-sammantridena.Denna
fiir alTa avdelningar betydelsefulla
frtga hade omfattats med det stdrsta
intresse, och hade man pi alla hill
fdrklarat sig beredd medverka till att
begrdnsakassationernasi lingt som
miijligt.
En annan ffiiga av centralt intresse
giillde skiitsel och underhill av maskiner. Ganska ofta fijrekom, att skiitselinstruktioner fiir nyinkdpta maskiner
saknadeseller var bristfZilliga eller avfattade pi frimmande spr&k, som inte
behdrskadesav dem som sysslademed
maskinerna. Denna fr&ga hade fdrts
vidare till verkstadsledningen,och det
fanns anledning hoppas pi en snar
fiirb?ittring av dessafdrh&llanden.
Herr Grell ndmnde vidare, att man
pE alla htll inom bolaget md,tt fiirstielse fd,r bildandet av SAKO-kommitt6er samt att kommitt6arbetet omfattats av stdrsta intresse. SAKO-arbetet, som nlrmast kunde liknas vid
fdretagsnEmndsarbetetnedflyttat p3'
avdelningsnivi, hade en god fdrebild
i f<iretagsnimndens verksamhet och
det ming&riga arbetet inom f6retagsnlmnden hade fiirvisso berett marken
fiir SAKO-arbetet.
Ditponent Sohlman uttryckte allas
tillfredsst2illelse6ver att SAKO-verksamhetennumera tagit fast form och
att den omfattades av stdndigt stegrat
intresse.
Herr Gdsta Nilsson ifr&gasatte,om
det i allmiinhet borde vid SAKO-kommitt6sammantridena f6rekomma ett
flertal representanterftir andra in berdrda avdelningar, och erinrade i det
sammanhangetom, att vid ett sidant
sammantrddefiir nigon tid sedaninom
fiir andra
W ebkilliga representanter
avdelningar varit nirvarande vid behandlingen av verktygsfrigor i stiirsta
allmdnhet.De lokala f$Lgona inom en
avdelning kommer nog liitt i bakgrunden, om SAKO-verksamheten bleve
alltfdr ut&triktad, och detta kunde innebira viss risk fdr att intresset fcir
denna verksamhet komme att svalna.
Herr Grell framhdll, att det av herr
Nilsson iberopade fallet var exempel
pt eti sammantrlde, dl en fcir flera
avdelningar gemensam f&ga, ndmligen verktygskonstruktions- och bearbetningsproblem varit p& tal. I detta
fall hade det varit l2impligt att experter
frLr. andra"avdelningar fick deltagaftir

att belysa problemen. I de allra flesta
fall var givetvis endast representanter
fdr den egna avdelningen ndrvarande,
och man koncentreradesig normalt pi
de lokala ffitgona och problemen.
Kilstaverken.
Oueringenjdr lYahlberg ldmnade en
redogdrelsefd,rKilstaverkenstillkomst,
utbyggnad, fijrhillandena idag samt
-planer fdr framtiden.
Di en siirskild artikel kommer att
inflyta i ett kommande nummer av
B-pilen hd.nvisasi detta sammanhang
till tidningen.

man kunde endast hoppas, att man sl
sminingom skulle komma tillrdtta med
desamma.
P3" ffi,ga av ingenjdr Vamstad fdrklarade dueringenji)r lVablberg, att det
icke fdr nd.rvarandef6rellg nigra planer pi yttedigare utbyggnad av den
just fiirdigst?illda tviirhallen i Valsverket.
Herr GdstaNilsson ans&g,att Kilstaverkens tillkomst varit av allra stdrsta
betydelsefdr bclaget och iven givetvis
fdr orten. Ett berydandekapital hade
man lagt ned i Kilsta, och stora krav
stdlldes pi produktionen f<ir att detta
kapital skulle kunna fdrdntas. Alla
vai givetvis intresseradeav att ft ned
kostnaderna och stdrre fiirstielse ftir
denna friga hade fcirmirkts efter den
givande diskussioneni hdstasi Folkets
Hus angiende hejarsmidet.Det vore
mycket vdrdefullt med tankeutbyte
mellan parterna if:d,ga om kostnadsnivin i allmlnhet. Sdkert funnes dnnu
mycket att grira i hejarsmedjan, och
alla miste hiir hjiilpa till.
I vissa fall kanske investeringarna
pi Kilsta inte varit alldelesriktiga, slsom t. ex. ifrlga om Finvalsverket.

Disponent Soblman framhcjll, att i
tidigare sammanhang,i sambandmed
planernap& moderniseringav de metallurgiska avdelningarna, frirespr&kare funnits fiir att Bofors borde kdpa i
stlllet fcir tillverka sitt stil. Dessbittre
kom de metallurgiska avdelningarna
att utbyggaspi Kilsta, och alla parter
torde idag vara tacksammafiir att s&
blev fallet. Det kunde emellertid inte
nog betonas vikten av att allt gcires,
som griras kan, fiir en rationalisering
av tillverkningen inom Kilstaverken.
Konkurrensen d'r nlmligen mycket
h&rd, och det g?iller att pi allt siitt f3.
Direktiir lVabbeen framhdll, att
ned tillverkningskostnaderna.
Bofors med hlnsyn till sitt produkHerr Arne Ohlston stillde frflgan, tionsprogram och sin kundkrets m&ste
om det inte hade varit mer rationellt ha ett finvalsverk. Kunderna miste siatt placera Stilverket och Valsverket lunda kunna frin ett och samma hlll
nigot nlrmare varandta fdr att d2irige- erhilla iven de mindre dimensionerna.
nom underldtta transDortenav varma Man hade emellertid dnnu icke utbyggt
giit frin Stilverket diiekt fiir valsning finverket till ett tridverk. Bolagethade
hiir kiint sig fdr och velat awakta och
i Valsverket.
se, hur miijligheterna till tridfiirsZiljPi denna friga svande |oeringeni1r ning utvecklades. En viss order till
lVablberg, att det hir i Bofors vore Tyskland hade levererats fciregiende
ftlga om si m8nga olika sorters stil
tr, och denna order hade man tagit
och att ofta blott en mindre del av en ndrmast fiir att hilla finvalsverket
charge blev valsad direkt i anslutning iging. Det ekonomiska utbytet hade
till stilgjutningen, medan resten finge varit * o.
l?iggasupp i lager i awaktan pt behov
Disponent Soblman uttryckte slutfdr nigot iindamil av den ifrlgavarar,ligen
en f<irhoppning om att alla vore
de stllsorten. Om man dd.remotendast
beredda
att medverka till rationalisetillverkade nigra enstakastilkvalit6er,
ring av tillverkningen i Kilstaverken
borde Stilverk och Valsverk ligga i
anslutning till varandra. Det hade samt uttryckte sin gl?idje <iver det invidare sin betydelse, att verken p& tresse, som visats frin de anstilldas
Kilsta lige pi avst&nd trln varz,ndra sida i dessafr&gor.
fcir att icke fd,rhindra framtida utbyggnaderav verken.
PF' ffi'ga av berr Nils Larsson angl.ende ftirekomsten av sot i Valsverket
framhiill i)aeringenfdr lYahlberg, att
det ftjr dageninte vore mycket att gdra
nt saken. Genom de sirskilda skorstenarna hade man inte ly&ats f& bort
allt sot och damm, och fdr iivrigt vore
man inte helt pi det klara med, hur
man tekniskt skulle gt tillviiga fiir att
l6sa denna ffiga. Man hade givetvis
6gonen riktade pi dessaproblem, och

Ndsta f iiretagsndmndssammantriide.
Ditponent Sohlntanerinradeom, att
nista sammantride skulle bli gemensamt for koncernensfdretagsndmnder.
Man hade enats om att fciddgga detta
till fredagenden 14 juni, med samling
till gemensam lunch vid 13-tiden.
Efter den planeradevisningen av verken skulle sammantrddet btirja kl.
18.00med dversiktav konjunkturldget
fijr koncernfdretagenoch koncernfdre-

tagens bokslut. Men hdnsyn till det
stora antaletndrvarandeborde de frigor, som man cinskardiskutera, fciranmdlas. Ddrest si erfordrades,kunde
man tdnka sig att fortsitta sammantrddet pifciljande ldrdag fcirmiddag.

Herrar Hagberg och Hanston erinrade om, att det var frin kamraternai
Bofors,sombegdranom indrad arbetstid pi icirdagarkommit. Man ville nu
ytierligarediskuterasaken,innan man
tar stlllning tiil om man skall tagaupp
saKenrgen.

Her Hantson sadesig ha vdntat det
svaret. Han ansig, att ju friare en
md.nniskadr, ju bittre producerarhon
och att tving skapar olust. Vid fcirhandlingar har traffats dverenskommelse fcir arbetenrned acetonfritt krut
i NVK 20, att man ddr ffu flila"gga
Herr G6fia Nilsson ansig fd'r sin
del, att det skulle vara mycket virdeDirehtiir lY ablquit understrcik, att rasternanlr det iir l?impligastfcir arbetillfullt, om dvenlcirdagfdrmiddagkunde om frukostrasten i enlighet med f<ir- tet. Pi en del andra arbetsplatser
ldmpas
sr.mmx
svstem
utan
itt
riverensdgnasit fdretagsnimndsfrigor.
slaget skulle fiirkortas rdknade boYtiedigare n8.gra smdrre drenden lagsledningen med Fackfdreningsled- kommelse triffats. Om nu detta fortfdrekom till behandling.
ningenshj?ilpmed att fi personalenatt sdtter, sadesig herr Hansson fiirvdnta,
ati det icke vid nieot tillf2ille anses
Srns hilla rasttiderna.
felaktigt att rasternatagas ut p& detta
Fr|gan betr. viss uiigbelyning inom sdtt. Genom att rasterna f<irlZiggaspl
NOBELKRUT
NVT-omridet dr lcist.
tider, di det blst passararbetet,bciren
Nobelkruts fdretagsnimnd hade
Betr. mopedttrill och :hydd fdr cVk- hel del dcidtidfdrsvinna.Herr Hansson
irets fdrsta ordinarie kvartalssamman- lar upplystedirektor lVablquitt, att en hemstillde, att bolagsledningenhar
tride den 8. 4. under direhtdr Araid viss summaf<ir p&bcirjande
av dettaar- detta i tankarnafcir framtiden.
lY abI qui st t ordf drandeskap.
bete upptagits i &retsbudget. Aven fcir
Betr. skTdd lnot rylxangrepp fdr
Nedanst&ende funktioner inom truc6 till R 2 har medel anslasits.Man
bilar meddelade ilrektdr lYablqui:t,
ndmnden skall under 1957 handha- kommer dock, enligt vad ingenjdr att en kostnadsberdkning
utfcirtJ och
vasav:
I. E. lanron meddelade,frjrst att ut- att dennavisar att kostnadernablir si
prova l?implig typ.
h6ga, att bolaget icke kan uppfcira
Ordfdrande: direhti)r A, lYablqui:t
Herr Niltton framhcill, ftt i BZ-av- sidanaskydd.
(utsedd av arbetsgivaren),
delningen saknas cykelst?illvid stZimvice ordfcirande:berr K. Hanston
Herr Hagberg ansig det beklagligt,
peluret. Ntl stdll'escyklar och mopeder
(vald av dvriga ledamciter),
att
det skulle bii si dyrt. Han hoppades
mot husveggarna,
vilket icke dr si bra,
dock att frigan senare skall kunna
ledamot att emottaga uppsdgnings- varfcj.r det ar angelaget fE cykelstill
ld,sas,di det dr storavdrden det g?iller
vasel: berr H. Carlsson (utsedd av ordnat.
bildgarehar
arbetadedamdterna)
,
Ingenjdr Siohn meddelade,att un- att skydda.Vederbcirande
frirklarat
sig
villiga
att
nigot i
betala
berr U. Engstrdm,
sekreterare:
derscikningpig&r betr. lZimplig plats,
&rshyrafdr skyddadebilplatser.
kostnader
etc.
Han
understrdk cinskledamdter i
fcirslagskommitt6n:
6ueringenjdr Carbonnier (ordfd,ran- vdrdhetenav att denna fr&ga lcises.
Skiirmbildsundersiikning
de), ingenji)r O. StrAtb, uerAmitutme
Betr. herr Hanssons funderingar
F. Anderston, berrar V. Hagberg och kilng hon takt n lj t ena meddeladed i rek Ar betarI edam6t erna hade i skrivelse
M. Nilron (samtligaomvalda).
tdr Wablqui:t, att fr&gan varit p& re- begdrt att en undersdkningfriretages
om mrijligheter fdrefinnas till skdrmmiss till samtliga avdelningar. Av
Bordlagda frigor.
bildsunderscikning
dven av de anstdllsvaren har frzmgiltt, att alla avdeldas
familiemedlemmar.
ningar
ej
har
haft
kontaktmcjten.
Betr.
BeU. underbSllet aa Sdbyuiigenanf orde direktijr lVahlquist, att perma- {rl,gan om hur kontaktmcitena skall
Direktiir Wahlquist framhdll, att
nentning icke kan komma tffi.ga p3. ordnas.har meningarnavisat sig vara detta icke dr en frlga som separatkan
grund av de stora kostnaderna.Bygg- delade.Man lutar dock it att de ei brir behandlasf<ir Nobelkrut. Den bercir
nadsavdelningen
har lovat hilla vdgen givasallt ftir tung utlormning,utanati iiven Bofo:'s. En utredning visar att
i si gott skick som resursernatill&ter. platsbcirfinnas frjr vissunderhillning, nuvarande resurser ei rlcker till och
men att givetvis dven redogcirelserfrir
hur behjdrtansvdrtdet dn vore, kan
Herr Hagberg anfcirde, att det var
och diskussioner
av avdelningensange- bolaget ej &tagasig detta.
de besvdrligafcirhillandenaunder vinldgenheterb6,r fcirekomma.
tern, som fiiranledde frigans upptaHerr Hagberg anslg, att det dr lika
Heru Hanssozzhoppades, att det angeld.get
gande och att man endastavsettatt fi
att familjemedlemmarna
blir
en fdrbdttrad sandningvid halka o. d. skulle bli kontaktmciteno8,alla avdel- skdrmbildade,som att anstiillda blir
ningar, di sidanr torde-fylla en viss det. Han beklagadeatt bolaget ej har
DireAtiir lYahlquist meddelade,att
uppgift i det de delsverka utjdmnande resurserhdrfcir.
f fiLganbetr.busbillplatser l6sts r sammellan de olika personalkategorierna
rid med NBJ.
och dels ger informationer om avdel- Beliiggningen i fabrikema.
Herr Ilagberg p&pekadeatt skyltar ningarnasangeldgenheter.
Herr HansDirektdr Wahlrluist ld.mnadeen refortfarande saknasi stor utstrdckning. son fcirklaradesig ej vara motstindare
Oueringenjl)r Carbonni er meddclade till att underhillning fcirekommer,men dogcirelsefcir beliiggningenp& de olika
man f&r ej g6n dem ncijesbetonade avdelningarna.
att skyltar bestdllts.
Lagetar f6ljande:
Betr. frigan om iindrad arbet:tid p2 bara for att locka folk. Andamllet dr
I drdagar framhtill d ir eht dr lY abI qui st, vil att kontaktmcitenaskall giva nigra
NVA. SAby. Nuvarande personalatt denna friga egentligen vore en av- resultat. Han ansig, att fdretagsled- styrka ca 160 man, berdknaskunna
ta"lsftLga,varfcir den ej hcirde hemma ningen bcjr deklarerasin uppfattning sysselsdttas
iret ut. En ganska stor
i ndmnden, men att bolaget icke kom- om dessakontaktmciten.
krutapteringsorderhar erhillits och det
mer att sltta sig emot fcireslagendndBetr. frigan om " flytande" u)lopau- avsesatt en del av detta arbete skall
ring,.om frlgan tagesupp i vederbcirlig ser anforde direktijr IYablquist, att utfcjras av NVA. God ordertillging
ofonlng.
bolagsledningen
ei kan gi med hirpi.
fcireligger frir ammunition.
6

Rl sysselsdtter115 Personer.Huvudbeliiggningen utgrires av tdndriir,
tdndskruv, mintindare, zonrcjr samt
laddning av mellanbottnar fcir raketer.
Liiget fdr detaljtillfiirseln d"rfofifa:a:nde bekymmetsamt,men har ljusnat
ntgot. Nuvarande personalstyrkatorde
kunna sysselslttasnigot &r framit.

pi
p&hexotol8 ) 9 minader, dvenledes
ireskift. Frin mai och minst 9 mEnader
framilt kommer mononitrotoluoler att
tillverkas.

kuggvdxel i B 28, betongbanor,reParation och ombyggnad av vlrmef6rsci'rjningenfdr vakuumtorkarna NCC
13, roterande dammsikt med vitavskiljning i NC 7 och saltmalningsinstallationi NC 2.

203 mat. Viss brist
NB sysselsdtter
p& grovarbetareoch rdrmontcirerftireNZN: En ledtruck avsesanskaffas
iiggir. S&vitt nu kan seskommer sysR 2.
f<ir
vara
ofijrindrad
att
selsdttningsgraden
till
i
november.
produktionstakt
NZD; Vid samma
I I'JVT har en skyddsvall uPPfiirts,
somnu kan arbetsstyrkan,2'l' personer,
NX sysselsltter31 man och ingen vidare har anslagbeviljats till sanering
iret ut med inneliggande fordndring f6rutses,vilket ej heller ir
sysselsdttas
och dndring av torkbehillare m. m. i
order.
T 36, till fcirb?ittradomrdrning i nitfcirhillandet fcir NP med 40 man.
rerappf,raturm. m. och fdr tvltt- och
NVF har cikatsin personaltill 1lt
Herr Hansson undrade hur ldnge
i T 5, fdr ny svaman. Beldggningendr god och Pro- man kan berdkna att tillverkning av separlringsapparatur
nya brdnnare i
och
ueisyrubehlliire
upprdtthilduktionenberiknas kunna
de konventionella vapentyperna kan
T 14, f& tak iiver ljusg&rdeni S 9 samt
lasi nuvarandeomfattning &retui. Fcir komma aft pLgS'.Vad har ftiretaget frir
i S 19.
fcir ny syrabeh8llare
en del produkter dr efterfr&gan si stor, tro om framtiden i detta fall ?
B1.
a.
pi
att den ej kan tillfredsst?illas.
NB.' Fcir NB J avseskombinerad
Direktt)r lYahlqai:t ansig detta som
kloramin fiireligger f<irfrigan p& mycoch sndslunga,bergborrgrisklippare
en svtr friga. Det har dock sagts,att
ket storakvantiteter.
ldnspump och diversearbetsmaskin,
betr. griivre kalibrar kan man vdnta
NVK: Ngl har <ikat arbetsstYrkan tillbakag&ng,medan de mindre kali- maskiner, skyddsanordningarm. m.
tlIl 240 man och ytterligare ett tiotal brarna kan vdntas h&lla sin stdllning anskaffas.NB 91 f&r fuktprovare och
NB 70 en dieselindustridammsugare,
kvinnliga arbetare behiivs fdr utiikad in en tid.
traktorslipvagnar,
gaffeltruck,
driven
krutaptering. Bel6ggningen beriknas
Dr Ldnnberg meddel4de,att uPP- trallvagn och jeep. NB 71: anskaffvaraofiirlndrad t. o. m. 1958.
gifter hdrom kan ldsas i disPonent ning av avhdrdningsfilter. NB 90.'
Nr har ocksi cjkatsin kader och sys- Sohlmansartikel om konjunkturldget i
Argonsvetstransformator,hdgf rekvensselsdtter nu 74 m::n. Inneliggande B-pilen m 2 L9)7.
utrustning, pulversklrmaskin, m. m.
order torde rdcka detta ar ut. Utsikter
att
framhiill
Direktlir lY/ablquiil
NX; tv& faskompenseringskondentill nya order fcirefinnas.
fciretagsledni.rgenij alufullet f<iljer ut- satoreroch ny anslutningslinietillT 2.
NZN sysselsitterf. n. 74 man. Nivecklingenmedstorstauppmirksamhet.
NP; skyddstak f6r lastbrYgga vid
gon dkning torde bli aktuell. BelZiggofdrdndrad
f<jrbli
K 1 och flyttning av centralfijrridets
ningen beriknas
Investeringar.
oljeupplag.
eller nigot tjkrd minst till irets slut.
Direktdr lYablquist redogjorde si
NVT har f . n. 47 man. Di igingNZD; dndring och ut<ikningav ^flfcir de anslag,som beviljatsftir stijrre
kcirning avsesi T 5 i mai behtiver en reparationer,maskinkdpetc., alltsi si- talet ftirr&dsrum.
iikning med 6 man ske. I februari indana anslag,som beviljats av fiiretagspi brandbil
NdX.' radioanl?iggning
trlffade i T 31 en separatorsprdngning ledninsen fci'r innevarande&r. Dessa
eldskyddsdriikter.
och
tre
3
fiirorsakande driftsavbrott. Den 25 anslaguppg&r till en summa av 1,38
Bland dvriga objekt n[mndes gaffelmarskom fabriken iglng pn nytt efter mkr., fijrdelade pi olika avd.
fdr NCE-magasinen, sandtork,
truck
vissomlagdmetod.
Direkt6r \Tahlquist ndmnde nigra
25 st. syrgasbehillare, utbYte av
obiekten,som an- smalspirsrdls, asfaltbel2iggningvigen
Direktijr lVahlqui:t erinrade om, att av de intressantaste
en liknande sprdngning intrdffade slagenavser:
Porten-K 1, vindskydd vid cykel1951 och att man di gjorde en dndNVA: transportabel vitavskiljare, stdll, parkeringsplatser,ombyggnadtill
ring. Fabriken har sedan arbetat tillsjdlvservering i marketenteriet samt
upprensning och ny plattform vid
fredsstillandefram tills nu. Nu har T 28, maskinellman6vreringav sPer- fortsatt variatorautomatiseringfcir v[rman med stcirstasannolikhetkommit ljuspressvarigenom en man frigtires, mecentraler.
orsakentill misscidetpi spiren. P&den golv av ledande material i vissa rum i
Fdr Forshningtaadelningenhat mesprdngdaseparatornuPPteckteman en NQ 1t ochNQ 24.
anslagits bl. a. fdr halvstor rotedel
mangd olja och man gjorde laboratoTryckluften fir allt stiirre anvlndrande kulkvarn i F 21. Vidare fcir
riefiirsdk f<ir att utrdna, vad som hdn- ning och medel har nu anslagitstill
kompletteringsarbeteni F 18 e fiir fdrde, om den starka syran fick ett tilltryckluft under arbetsbdnkari RA 1.
s<ikstillverkningav MEP. Denna proskott av olja. Det blev en sPontan
I NVD skall ett spel f6r transPort dukt anvindes fcjr framstillning av
till s&danhcijd, att
temperaturstegring
anskaffas,varjdmte utbygg- nikotinsyra, vilken vara har stor betyman kunde fi en stjnderdelningav av pentyl
truckbanor i betong fortav
naden
delse fcir fciretagetoch gir till stiirsta
sprdngdmnet.Allt talar fcir att detta
sdtter.
delen pi export. Avsikten 1r att fijrvir orsakentill springningen.Det gdlav
stika tillverka MEP sjllva. Styrelsen
en
tankvagn
NZF
anskaffas
Fiir
kommer
ler nu att dels se till att olja ej
En har nyligen beviljat en st<irresumma
fram, dels att liimplig oljesort anvdn- aluminium ftir jdrnvdgstransporter.
des.Samtliga seParatorerhar nu bytts ledning av plast bygges f<ir speciell frir utvidgning av nikotinsyrafabtiken.
mot ny typ eller dndrats. De har fcir- bonoharts som levererastill Perstorp, Genom denna utvidgning berlknas
setts med ltist liggande luckor, vilka vidare anslag fdr destillationsanligg- fcirslljningen av nikotinsyraoch dirkastasut om nigot h[nder, varigenom ning i F 29 d samttv& rostfria univer- rned sammanhdngandeprodukter kunna tikas frin nuvarandeca 4,5 mkr. till
salapparater.
tryckutjdmning sker.
Bland anslagen till NZK mdrkes dver 11 mkr. utan personaldkning.
Orderna pi trotyl motsvararungefdr
Styrelsenhar vidare beviljat anslagtill
ett &rstillverkning pi treskift oqh dem sidana fcir dndrine av remdrift till

fabrik fcir framstlllning av blyazid
och andra initialspr?ingiimnen.
Denna
fabrik bygger ro- b,rik.r med fjdrrmandvrering. Bland andra anslagmd.rkes halvteknisk anldggning fcir drivmedel.

betydligt biittre l<inefdrminer dn fd,rr.
Det har skickats ut rundfrisor till
ungdomen betr. tvingssparand"e,men
med negativt resultat. Ddremot har
svarenvarit mera positiva,di det g?illt
lcinesparandeoch herr Hansson var
civertygad ofl, att Fackfcireningen
skulle vara villig medverkatill sidan
h[r. En sak som borde asiterasf6r dr
bolageis sparkassa,diir de anstdllda
kan sdtta in pengar, fdr att tagas ut
vid behov.

Direktdr lVablsuitt ldmnade si
nigra siffror frl.n- L956 irs bokslut:
saluvd.rdetav den egna produktionen
var 1956 64 mkr. mot 63 mkr 1955.
Faktureringen 6kade nigot totalt eller
tfitn 48 mkr. till 53 mkr. vanv fot
civila produkter frin L4,4 mkt. tiLL
Kantrer Bjdrndahl erinrade om, att
I7,5 mkt. Posten stdrue reparationer ldnesparandettidigare diskuterats i
minskadetr8,nr,3Jmkr. 195] dllr,27
nd.mnden,dock utan att vdcka nigon
mkr.1956.
stdrre entusiasm. D3. hade Postsoar^sitt
Herr Hantson tackadefdr redogd,- banken icke dnnu kommit med
ldnesparande.
Nu bedrivesfrin denna
relsen.
sparbink en intensiv propaganda
bland ungdomenoch ett rdbtstort antal
"Ekonomisk V&rjournal"
av h[r anstllld unsdom ir nu med i
Stillfilmen "Ekonomisk viriournal"
denna sparverksanihet.Detta ir ett
visades.En diskussionfcilide sedan. bundet sparandeoch alla skil talar frir
vilken inleddes av direLtdr'lVablauist att det bd'r uppmuntras. Ungdomen
med att framstdlla fr6.ganhur nimn- borde utan stdrre svlrigheter kunna
dens ledamdter stdller sig till spdrs- avst5.de 1O
/a av ldnen"det d.r [r|,ga
milet, om man kan fi den enskildeatt om. M8.ngahar ocksi pi detta sdtt spabetrakta dkad fritid, cikademrijligheter rat flera tusentalkronor.
till skolging, b2ittretillging till l2ikarHerc Hanstoz trodde att penningvird, minskad bostadsbrist,bdttre vdgar och stdrre ilderdomstrygghet som virdets instabilitet dr en av orsakerna
fullgod ersd.ttning fdr <jkade privata till det klena sparandet.
konsumtionsutgifter.
BoAf6ringchef Sinclair pipekade,
Herr Hanston ansl.g,att de uppriik- att pi sistatiden lanseratsett nytt sparN{an
nade fdrminerna iven Ir en form av system,ndmligen aktiesparandet.
konsumtionoch att industrinsinveste- bildar aktiesparklubbar fdr krip av
ringsmdjligheter icke skulle dka om aktier. Dirigenom har man kommit in
tyngdpunktenladespi dessa.Vad den pi ett sitt att spara,ddr penningvdrdets
enskilde skulle sdga d.r svirt att uttala faLLei inverkar, utan man har realsig om. Att bryta den sedanirtionden kapital.
pigiende konsumtionscikningentorde
Ingenfdr Sterky instdmde i herr
icke kunna g& utan motstind.
Hanssons uttalande om propaganda
D)rektt)r lN/ablquist frigade, vad f6r bolagets sparkasseverksamhet.
I
man ansig om mdjligheternaatt spara, den i den iust visade stillfilmen ominte bera vad gdlJerden enskilde-utan talade l6.ngtidsutredningen talas det
om, att man icke kan genomfdrabl. a.
dvenstaten.
vdginvesteringari den takt som bilHerr Hazzssonpitpekade, att visst
skattebetalare
kunde fordra. Det talas
sparandepflgir, men att den enskildes
om bl. a. sjukhusinvesteringar,men
sparandeblir mindre aktuellt ju trygingenjcir Sterky ifrigasatte, om det
gare_
tillvaron blir. DA det enskildaspaverkligen- med undantagav mentalrandet minskar, miste nog staten insjukvirden - dr si stora kciproblem
gripa. Herr Hanssontrodde, att fcireinom sjukvirden. Standardeninom
liggande pensionsfcirslag
vote ett steg
denna ir nu mycket hcig i virt land.
i den riktningen genom den i fcirslaget
Skolor behrjvas nog, men det kan
upptagnafondbildningen.
ifrigasdttas liimpligheten av den formDirehtdr W'ahlquitt anfrirde, att liga tdvlan om modernitet och hcig
ungdomssparandet
dr en sak vlrd att standard,som f cirekommerkommunerdiskutera.Med nuvarandeldnesystem na emellan.
erhiller en arbetareredan vid i9 &r
Ingenidr T. lantson anf<irde betr.
full liin och ett sparandedi fdr komkonsumtionenshrjid, att fcir att indivimande bos?ittninge. d. borde pi allt
den skall avsti fr&n konsumtionsciksdttuppmuntras.
ning fordras det, att man med sdkerhet
Hery Hanttoa instdmdei detta och vet om, att heller ingen annan fir
nd.mnde att frltgan diskuterats inom sidan. Betr. ungdomssparandet,
ansig
fackfd'reningen. Ungdomen har idag han, att det dr en uppfostringsfriga.
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Det d.ranmdrkningsvdrt
att 15-16 irs
ynglingu mycketsnartsedande b6riat
- trots lis l6n - kitfcirvdrvsarbete
per sig mopederoch moto-rcyklar.
Allt
tyder pi, att de ej fhr gdraritt fdr sig
hemma,utan lever p5.fdrdldrarna. Fciraldrarna"brir inprZintai ungdomen, att
allt kostar pengar och fdr att fl det
enam6.steman inskrdnkap& det andra.
Hen Hagberg pipekade att upplysningar betr. bolagets sparkassaalltid
ldmnasvid informationernafcir nvanstiillda.
Samarbetskommitt6er.
jdr Carbonnier erinrade
Oueringen
om, att frigan om samarbetskommitt6er tidigarediskuteratsi ndmndenoch
^tt man di uttalat sig fcir att awakta
resultatetav denna kommitt6verksamhet i Bofors. OveringenjcirCarbonnier
ldmnade fcirst en kort redosdrelsefdr
utvecklingeni Bofors, ddr ierksamheten startade 1954 med oi fdrsrik en
lokal konimiit6i VK. I november1955
besldts utvidgning av verksamheten
och nu finnes beslutpi, att alla driftsavdelningar skall inrangerasi systemet. Vissariktlinjer har utformatsoch
pi basisav dessahar fcirslagtill s&dana
fdr Nobelkrut nu utformats. Fd,rslaset
gir ut pi att bilda samarbetskommitt6er till en bcirjanftjr drifts- och hjnlpavdelningarna samt - om det ansis
lZimptigt - senareiven fcir andra avdelningar s&somkontor, laboratorier
etc. Givetvis d.rdet inget som hindrar
att ornedelbart bdrja verksamheten
dvenfcjr de sistnimndaavdelningarna,
om si ansesdnskvdrt.
Herr Hanston anford,e,att arbetarledamriternamed tillfredsstiillelseh?ilsade fd'rslaget om samarbetskommitt6er. Fcirslagettill riktlinjer fdr verksamheten ir i huvudsak bra. Betr.
protokoll stir, att s&danaskall fciras
och tillst2illassamtliqa ledam6teroch
ndmndens sekreterari. Herr llansson
frigade om med ledamriter skall fcirstls kommitt6nsledamcitereller ndmndens ledamciter.Avseskommitt6nsledamciter kan ndmndens ledamriter ft
del ay protokollen endast genom
ndmndenssekreterare.Skall denna d3,
informera ndmndenom kommitt6ernas
arbete?
Oaeringenjdr Carbonnier upplyste
att det avses kommitt6ns ledamdter.
Direktrir lYablquist anfdrde, att
tanken dr den, att kommitt6erna skall
diskuteralokala problem inom avdelningen och m&hinda fdrbereda drenden fcir ndmnden.Ndmnden biir dock
givas resum6er civer kommittdernas
arbete.

Ledamiiter av Fiiretagsndmnden vid AB Bofors
Herr Hantton anhdll, att iven organisationerna fir protokollsavskrifter,
Nobelkrut 1957.
vilket vore vdrdefullt. Vidare anmlrkte
herr Hansson p& den bestdmmelsei
Av fiiretagsledningen utsedda:
fdrslaget, som sdger, att ordfciranden
Suppleanter:
Ordinarie:
har att avgiira om fdreslaget irende
lVahlquist (ordf.)
Ingenjtir Gunnar Renius
Arvid
Direktd,r
skall tagas upp i kommitt6n eller ej.
Bokfdringschef Sven Sinclair
Kamrer E. A. Bidrndahl
Kommitt6erna skall sortera under
IngenjcirL. O. Bergstrilm
Carbonnier
Nils
Overingenjtir
och denf<iretagsnlmndsverksamheten
Tekn.
lic. Erik Bengtsson
Dahl6n
Allan
na dr den existerandeformen av in- Tekn. dr
Ingenjdr John E. Jansson
Dal6n
Fritz
Ingenjdr
dustriell demokrati. Herr Hansson
Ingenjtir C. G. Sjtilin
Overingenjdr Ernst Lindqvist
trodde ej det vore lyckligt om ndmnda
Ingenjor Rolf Berntson
Sterky
Ludvig
Ingenjdr
bestimmelse flr sti kvar. Man bdr
Av arbetarorganisationen utsedda:
sdkerligenej bef.ara'att oliimpliga frigor kommer upp och skulle s& ske ir
Frriken Rut Jonsson
Herr Karl Hansson(vice ordf.)
nog kommitt6erna kapabla att be- (1957-r918)
(1957-1958)
handla dem pi sidant s[tt, att de ej Herr David Bj6rnberg
Herr Karl Gunnar Larsson
fdrorsakar skada. Om ddremot be- ( r 9 5 6 - 1 9 5 7 )
(r956-1957)
stdmmelsenfinns kommer sdkerligen Herr Vitalis Hagberg
Herr Harry Rehnberg
hela frigan att r6na motstind.
(r956-1957)
(t956-r957)
Herr Bengt \Tasberg
Ingenidr T. lamson erinrade om, Herr Ingvald Runndlv
(r917-r958)
att han tidigare i ndmnden framfdrt (19t7-7958)
Herr Erik Larsson
iinskemll om ett forum, d2ir tjZinste- Herr Henry Carlsson
(1956-1957)
mdnnen kunde fi tillf2ille att diskutera (r956-1957)
Herr Folke Book
?Ierr Karl Helge Karlsson
sina angellgenheter. I ftirslaget till
(1956-1957)
riktlinjer fij.r samarbetskommitt6erna ( r 9 5 5 - r 9 r 7 )
Herr Allan Reinholdsson
finnes emellertid icke nlgot nimnt om Herr Martin Nilsson
(t957-r958)
tiinstemdnnen,vilket vdckt besvikelse. o9t7-r918)
Ingenjiir Janssonsade sig hoppas,att
Av tjdnstemailraorgardsationerna utsedda:
tjinstem[nnen icke skulle stillas vid
Fdrman Helge Rdnn
Hellstr<im
Gustav
sidan om f<ireslagenverksamhet,utan Verkmdstare
(r957-r958)
(r957-1958)
fl komma med i dennasamtidigtmed
Arne Sj6bom
Ingenjdr
Edstrdm
Folke
Herr
iivriga anstillda.
(9t7-r958)
(1957-r958)
Dr Ldnnbergmeddeladeatt i Bofors
IngenjcirOlof Str&th
IngenjtirTorstenJansson
I
endast behandlatslokala sp6rsmil.
( 1957-1958)
(r956-1917)
nlmnden har en kort resum6ldmnats.
Herr Urban Engstrd,m
Sekreterare:
D ireAtdr W abI quist konsiateradeatt
nlmnden var enig i sin uppfattning att
biir bildas.
samarbetskommitt6er
utrymmen. Ingenjdr Janssonsade sig att den skulle fi disponeradessalokatro, att denna handldggning icke var ler blott nigon minad, fcir att direfter
Fiirsla gsvetksatnheten.
en god biirjan pi den fiiretagna sam- flyttas till de lokaler den nu fdrfogar
Eog
1aeilngeni1r Carbonnier raPPorte- manslagningenoch att vid en ev. kom- ovef.
tjlnsteNobelkruts
fortsittning
mande
samhaft
Fdrslagskommitt6n
rade att
NOHAB
mantride den 22. 2. Se vidare under mdn kommer att begdrasdkrareinforrubriken "Fdrslagsverksamheten"i mationer, In vad denna ging var
Fiiretagsnin-rndenvid Nydqvist &
fallet.
B-pilen, m 2, sid. 27.
Holm hiill sitt fcirsta sammantrddeftir
Bok'fdringschefSinclairsadesig tro,
iret mindagen den 25 mars under
Overflyttningen till Bofors.
att den uppstindelse,som ritt, hade
ekt iir Per Od elb erp ordfiirandeskap,
ilr
Ingenjdr T. lanssonerinradeom, att en viss psykologisk bakgrund. Det
ffitgan om tiverflyttningen till Bofors verkar emellertid som om oron redan Niimndens sammansdttning.
av viss ekonomipersonalvid ett Par dimpats. Betr. uppgiften om bristande
De val, som personalorganisationerinformation, ndmndeherr Sinclair,att
tillfillen tidigare varit uppe i nimnna
fiiretagit vid &rsskiftet,har medfiirt
en
till
att
de
den. Overflyttningenir nu vetkstdlld, samtliga meddelats,
ftirindringar i nimndens samnngra
men har icke g&tt s&friktionsfritt, som bdrjan skall forts[tta sina fd,regiende
Silunda har hercat Ake
mansdttning.
man hade anledning iinska och hoP- arbetsuppgifter,men att arbetsuppgifTage Lindbolrn intrd'tt
och
Karlron
att
infokommer
finner det terna s& sm&ningom
pas.TjdnstemannagruPP€n
som ordinarie ledamotresp. suppleant
att
dr,
Meningen
fcjr
Bpfors.
dem
gas
i
fanns
persoatt
det
anmdrkningsvd;rt,
f<ir gjutarna, herrar Ernst Norelius och
ner, som skulle d,verflyttas,som icke ifrhgavannde arbeten skall smdltas
Sixten Hagqoist som ordinarie resp.
undvidubbelarbeten
ensflyttningsdagenvar ndrmareinfor- samman, si att
suppleantf6r tjinstem[nnen. Arbetsmeradeom sina kommandearbetsupp- kes. I f<irvdg kan man icke organisera
ledirnas tidigare representanterhar
gifter. Egendomligt fcirefaller ocksi, en sidan operation, s& att den lciper
funktion, si att fiirman Ake Liungbytt
Ett
par
frin
bdrjan.
friktionsfritt
att det vid sjiilva flyttningen visade helt
quitt
nu dr ordinarie och Gunnar Mosig, att fcir personal hdrifrin reserve- malcirer intrlffade vid flyttningen,
suppleant.
iigb
pi
missftirrade kontorsutrymmen tagits i besitt- men dessatorde ha berott
Som
ordfdrande kvarstlr direktiir
fick
avsom'ej
Den
avdelning,
ning av boforspersonal,varfdr perso- stind.
med herr lohn Larsson som
Odelberg
hade
meddelats,
kontorslokaler,
sedda
till
andra
hinvisades
hdrifrin
nalen

v. ordf6rande.Till sekreterare
utanfcir
nd.mndenutsigs herr Inge lobantson.
ArbetarnasvarselreDresentant
dr herr
SuenAnderston.

Hmpliga fcir ett grundligare studium
Ifriga om de olika produkternaanav dmnet, limnas gdtn Lv bolagsled- fcirdes, att frirhandlingar pigir med
ningen till den intresserade
efter hdn- Norges Statsbanerom kdp av dieselvdndelsetill sekr. Johansson,109.
elektriskalok. Den i Dressenomtalade
i USA fortsatte hrigkonjunktureo bestdllningen ?ir zinnu ej definitivt
DireAtor Odelberg hdlsadeledam<iterna vdlkomnaoch vdndesig speciellt under 1956 med en investeringsverk- klar. F. n. tillverkas fem lok, som
till dem, som nu bevistadesitt frirsta satnhet,sornvar 20 iL 25 /o hogre nn kommer att hyras ut till de norska
under 1955. Ddremot avtog bostads- statsbanorna.Fr&n SJ frireligger fdrsammantrdde.
byggandetoch framfcirallt bilproduk- frlgan p& n6gra elektriska lok, som
tionen. Konsumtionenlig pi hiig niv8. Nohab kommer att offerera.
Fiirslagskommitt6n.
F<ir 1957 tyder fdrutsdgelserna pi.
Turbinmarknadenir mycket livlig
Enligt ett tidigare inom nimnden fortsatt hcigkonjunktur, och man rikoch antalet fdrfrigningar si stort, att
fattat beslut vZiljs frirslagskommitt6n nar med att fdretagensinvesteringar
vi ej kan offerera mot alla, end.rkonbland nimndens ledamdter.Eftersom kommer att stiga 10 a 15
kapacitettas i an/o jrimfoft struktionskontorets
det ansigs lZimpligt, att ingenjdr Pres- med fciregiende ir.
sprik fdr de bestiillningar,vi redan
sell kvarstl.r som kommitt6ns sekreteI Vdsteuropa6kar industriproduk- har. Personalenp3, turbinritkontoret
rare even efter sin a.vg8,ng
ur fdretags- tionen fortfarande, men
dock i avta- utcikassuccessivt.
ndmnden, upphivdes det tidigare be- gande tempo,
vilket ansesdelvis bero
Inom dieselomridet d.r eftetffi,san
slutet, varefter fdljande fcirslagskom- pi att produktionsresurserna
i ett fler- ej si god som den borde vara, vii-ket
mitt6 valdesf& 1957:
tal ndringsgrenarblivit alltmer fullkan sammanhdnga
med de svirigheter
Herrar Carl Holmqaist, Carl-Eric stiindigt utnyttjade. Den engelskain- vi haft med.nigra leveranser.
Karltson, lohn Larsson, Ake Ljangdustrin synes silunda nd-tmasig sitt
Efter direktdr Odelbergs redogd,Auitt, Nils PressellmedErnstNoreliut produktionsmaximum.De handelspo- relse utspannsig en livlig diskussion.
somsuppleant.IngenjcirPressellskulle iitiska atgerdernai Englandhar medHerr Herman Andertton pitalade
uppriitthilla befattningen som kom- ftirt en frirb?ittring av handelsbalanIterigen
den minga ginger tidigare
mittdns sekreterareoch kontaktman sen.Silunda uppniddes 1956 avsevirt
htigre exportsiffror dn 1955, med,an konstaterade ryckigheten i titlverkmed fcirslagsstillarna.
importen var i stort sett ofcirdndrad. ningen, som gdr att arbetet ej flyter
Investeringsverksamheteni England f ram sL som det borde gd,ra.Han anSkiirmbildundersiiknin gens
sig, att mycket skulle rinnas med en
berlknas
under 1956 ha vant Z0 /o
resultat.
jdmnareproduktion.Eftersomsomliga
stdrre d.nfrireg&endeir.
Pertonalchefenorelius redogjorde
Vdsttysklandhar bdttre handelsba- avdelningar fcirefaller vara diligt bef6r den nyligen foretagna skiirmbild- lans [n
n&got annat visteuropeiskt lagda, undrade herr Andersson, om
undersdkningen. Samtliga friretagets Jand, och valutareserven
motsvarade arbetetbdrjar tryta eller om man gjort
anstillda plus personalenpi marke- i slutet av 1956
Han tyckte
7 minaders imoort. fcir storabortabestdllningar.
tenteriet har underscikts,si ndr som Den svenskavalutareserven
sig
ha
mirkt
att
en
viss
nervositet
tdckei enpi ett hundratalpersonersom av olika dast ca minaders imoort.
uppstir inom fciretaget, s3' snart en
3
anledningar,sjukdom, resor etc., ej
Aven Frankrike uppvisade1956 en stcirrebestdilningingir. Di tror man
varit tillgiingliga. Enligt dispensirllkraftig ekonomiskexpansionmed stor sig inte om att kunna klara arbetet
karen har resultatetvarit utomordentexportcikning.De ekonomiskafcirh&l- sj?ilv, utan bortabestlllningar gdrs,
ligt gott. Endast ett fall har behdvt
ofta i sidan omfattning, att den egna
landena i landet ir dock l&nst ifrin
remitteras till sjukhusvird, och tre
personalenstdlls utan arbete. Detta
tillfredsstillande,beroendebl. a. pi
tidigare k?inda fall har stdllts under
de betungandekostnadernafrir de ansig herr Anderssonmiste inverka
skdrpt kontroll. Vidare konstaterades
Han pimilitdra operationernai Nordafrika. pi produktionskostnaderna.
hj2irlbesvZir
hos ett par personer,som
talade
dven
fcirdyrande
den
verkan,
Inom den svenskaverkstadsindustremitteratsfcir underscikningav spesom de i hans tycke alltfcir snlva tolerin vdntar man sig icke kunna uppni
cialist. Fem silikosfall, varav tre tidiransernai dieseltillverkningenhar liknigon stcirreproduktionscikning
under
gare kd,nda, har konstateratsvara av
1957, men exportensandel av produk- som de dyrbaraprovningarna av bl. a.
icke allvailigt slag. Personalavdelcylinderfoder.
tionen viintas fortsdtta att stiga.
ningen anmodadestillse, att de som
Direktdr Odelberg tackadefdr piNohab kan f<ir 19)6 redovisastrirre
dnnu ei underscikts,med det snaraste
faktureringssummor
pekandet
In
nigonsin
om toleranserna,som 6an
tidifir genomgt undersrikning.
grre.
I
faktureringen
betraktade
ing&r
emellertid
som ett lZimpligtobjekt f<ir
Anslag om skdrmbildunderscikningbortabestdlldavaror till mycket stora behandling inom dieselavdelningens
ens resultat kommer att uppsittas i
belopp, t. ex. fcir de till Danmark produktionskommitt6.Toleransfrigan
verkstdderna.
levereradedieselloken.Direktdr Odel- ir under behandlingdvenmellan konberg uttaladegenom ndmndenett tack struktionskontoroch verkstad.
Konjunktuddget.
till alla, som vid Nohab medverkattill
Direkttir Odelberg framhcill inled- det goda resultatet.
Beliiggningen i verkstiiderna.
ningsvis, att de rapporter civer konDen stora faktureringen motsvaras
junktudiget, som limnas ndmnden, emellertid ej av ett lika gott vinstreIngenjdr Olsson redogjordef<jr bencidvindigtvis miste bli ganska sum- sultat.Produktionskostnaderna
har sti- ldggningen i de olika verkstadsavdelmariska. Vdxlingarna i konjunkturll- git mer dn marknadensallmdnnapris- ningarna enligt uppgjorda beliiggget dr i regel ej stora frin det ena n i r i .
nlngsolagram.
sammantrd.det
till det andra och tiden
Antalet anstdllda,som minskat nimedgerej en ingiende redogdrelsefcir got under sistadelen av 7956, uppgir Pl2t:lageriet.
konjunkturutvecklingen och dess or- nu till 1.514 kollektivt och 565 mLPMtslageriet d.r silunda fullbelagt
saker. Anvisningar pi publikationer, nadsanstdllda.
hela detta ir, varefter beliggningen

10

sjunker snabbt undet 1918. BelZigg- kan fd,r att h&lla en jdmn beliiggning
ningen kan dock ansesvara god.
i verkstdderna.

Automatuerhtladen.

AK-aerhttaden,aad. j1, ar bn belagd
detta och nista &r.
Herr Suen Anderston var emeller- Maskinaerkstaden
ocb Montagekan sdgas att
Sammanfattningsvis
tid av annan uppfattning och var be- audelningen.
verkstaden
har
full
detta
sysselsdttning
kymrad dver arbetstillgingen i plir
MashinuerAstaden,aud. 60, och ir och en stor del av 19!8. Bestiillslageriet.Han tyckte sig ha mirkt, att
ntontageaudelningen61 har n-rycket ningar finns, som strdcker sig fram
arbetsledningenhar fullt upp att gcira
h<ig bel?iggning hela detta och ndsta till 1960.
med att skaffa fram arbete.Han fann
ir. Bel2iggningenstrdcker sig in pn
*
detta i viss min fdrklarligt, d& han
1959.
trodde sig veta, att fd'retagsledningen
Som exempelpi den ojimna orderreserveratkapacitet fdr en stdrre lokH err Carl-Eric Carlssonkonstateraingingen nimnde ingenjt)r Olston, att
bestillning, som uteblivit. If figa om de, att samma fcirhillanden rider i
utsikternatill ytterligareBoforsbestdllturbingodsansig han arbetstillgingen desseavdelningarsom de som pitalats ningar fdrefcill
mdrka ?inda till frjr
visserligenvara god, men de, som ar- if&ga orn plitslageriet. Frjrminnen
nison minad sedan.Ddrefter intrddde
betar pi andra objekt, dr bekymrade. jagar efter arbete f6r vissa maskinen fijrindring s& att det nu verkar
Aven han ansig, att arbetet ej flyter
grupper,specielltde sm&frdsmaskinersom om vi skulle bli 6verbelagdamed
fram som det borde gdra.
na. Revolversvarvarnaddremot tycks
dylikt arbete.I stlillet uppstir svirigvan val belagda.
heter att sysselslttadem, som arbetat
Herr loban Nilxon fcirklarade, att
han redan vid decembersammantrldet Herr Saen Anderston uttryckte sin med lokmontage. Det vore enkelt, om
konstaterade
en viss brist oi s. k. mel- fcirvining dver beldggningsdiagram- man utan vidare kunde flytta 6ver
lanarbetefcir plitslageriet.dveringen- men, i synnerhet som avdelnings- personal frin det ena tillverkningsjcir Holmqvist hade di fcirklarat, att ingenjcirenbeklagatsig dver den bris- objektet till det andra. Vid tiilfeilig
rninskningav arbetstillgingeni nigon
bestillningar vdntades frin Bofors. tandearbetstillgingen.
avdelning fcirs6ker rnan beligga den
Herr Nilsson undrade nu, om dessa
D:rektdr Odelberg fdrklarade, att med legoarbeten kort
pi
sikt. Svirigbestdllningarhade uteblivit. Han ffivissa tempordra sysselsdttningssvirig-heterna dr inte ld,tta ^tt bemdstra.
gade sig ocksi, om man gjort fd,r stora heter kommer att rida i dessaavdelbcrtabestdllningar och ans|g, att ar- ningar iven under andra kvartalet i
Herr SuenAnderssorzsadesig vara
betstillgingen miste civervdgasmycket ir, till dessatt Boforsarbetenafram- helt ensemed att vissabestillninsar
noga.
skridit s& lingr att de fyllt luckan placerasborta,bl. a. av utrymmesskdl.
efter loken. Planeringskurvornavislr Pi ett tidigt stadium stod det dock
Direktor Odelbergframhdll, att pla- frirhillandena i stora
klart, att plats skulle bli disponibel i
drag.
neringsdiagrammenvisar det antal
avd. 31. Hat ffitgade sig, om det ej
Herr Saen Anderston var ej helt hade varit bettre att flytta iiver Botimmar per 4-veckorsperiod,som berdknasbehd,vautfiiras, frir att utlovade infijrstidd med de Ltgarder,som vidforsarbetentill dennaavdelningi stdlleveranstider skall h8llas. Frirskiut- tagits fdr att tillfZilligtvis flytta 6ver let f6r att beldgga den med legoarningarkan fcirekomma
i tillverkningen civertaligarbetskrafttill gjuteriet och beten. Ur f<iretagetssynpunkt miste
och en viss tillfZillig brist p3, arbete v^r av den uppfattningen, att det ur det vdl vara bittre att arbeta med
kan fcireligga, som ej framglr av dia- fiiretagets synpunkt m8.stevara felak- kiinda objekt.
grammen.Ryckigheteni tillverkningen tigt att driva tillverkningensi, att man
Herr Herman Anderston hyste f6rhar diskuterats m&nga ginger. Den ena dagenarbetarpi dvertid och nlsta
stielse fd'r de svirigheter, som kan
har
dag
svirigheter
att
sysselsdtta
perberor delvis p& oj2imn orderinging,
uppsti, men hade en kdnslaav att det
delvis pi interna orsaker,t. ex. kassa- sonalen.
hdr och var brister i organisationen,
tioner. Nir stora bestillningar komDirektor Odelberg frirklarade sig och att de olika avdelningarnai frdmmer eller vdntas,som vi inte tror oss vara helt medvetenom dnskvdrdheten
sta rummet dr intresseradeav att klara
om att sjllva kunna klara" pL tjnskad av att istadkomma en jdmnare
pro- sin egen situation. Han ansig dettr
leveranstid,m&ste underbestdllningar duktion. Som ett exempel
pe yttre oriktigt ur fciretagets synpunkt. Har
placerashos andral€verantrirer.Givetorsakertill kastningarnandmnde han man problem nigonstans,borde man
uis kan det hdnda, att man kdper f6r
den bestdllning plt rcpantion av ett klargd,ra,vad de beror p& och hur de
mycket borta. Detta har sdkerligen elektriskt lok, som erhillits frin
Sta- bist skall lcisas.
hint och kommer vdl ocksi att hdnda tens
som begdrt mycket
Jirnvdgar,
i framtiden, eftersom planeringen ej
ITerr loban Nilxon trodde e.i, att
snabbleverans.Man kan inte sZigatill
kan gcirashundraprocentigtsdker. Som en kund
nigra
svirigheter skulle beh<ivauppste
som SJ, att vi inte vill forett exempelp5.ojdmnheteni markna- cen f nm arbetet
vid
<iverflyttning
av montagepersonal
pi civertidmed moden omndmndedirektcir Odelberg en
frin Da-lok till kanonmontage.Dylika
tivering att verkstadenhar brist pi
just ingingen, mycket intressantteleciverflyttningar hade gjorts tidigare
arbete.
grafisk forffigan pi ett stort dieselmed gott resultat.
maskineri, som dnskadespi kortare Elektriska uerk
staden.
Herr Suen Anderssonerinrade om
Ieveranstiddn vi med nuvirande beBeldggningen r eluerhstadenvl,llar att nl,gra av Nohabs arbetaretidigare
Iiiggning kan erbjuda. Fdr att vara
tnonteratflygplan pi Saab.Dessaborberedda i sidana fall miste vi an- inga bekymmer under detta eller
de liitt kunna flyttas dver till kanonndsta
ir.
tingen anlita underleverantcirer
i 6kad
montage.
omfattning eller binda kapital i ett
Diete/aud
elningen.
stcirrelager av fadiga. dieselmotordeIngenjdr Olssonfcirklarade,att svilar. Direktcjr Odelbere fcjrsdkrade
Dieselaudelningens rnaskinuerAstad righeternabestir iven diri, att kanonndmnden,att de personErsom hand- Ir vdl belagd detta ir. Montageuerk- montaget mi.ste komma i ging redan
llgger dessadrendtn dven gcir vad de sladen har sdmrebellggning.
innan Da-loken dr slutlevererade.
Per(

r1.

sonal fdr kanonmontagetbehcivsallts&,
innan den kan frigd,ras frin lokmonteringen. Ingenjdr Olsson befarade
dven svirigheter, om t. ex. en plitslagare skulle flyttas till montagearbete.
Han framhcill ytterligare att sysselsdttningen hos Nohab varit mycket jimn
under senare ir. Fcirtj[nstllget ir det
h6'gsta inom distriktet. Den ojdmna
orderingingen gdr emellertid,att svirigheter d& och d& uppkommer, som
ej dr sL Htta att bemistra.De pitalade
legoarbetenai avd. 3t sysselsdtter
ett
relativt litet antal arbetare,och sannolikt miste vi inom kort avsiga oss
dylika bestiillningar. Till gjuteriet hade ett mycket litet antal arbetare
flyttats.

att organiseras,
ndr verkstadskontorets vi bli i stlnd att erbjuda kompletta
tillbyggnad nu iir f?irdig att tagas i
reaktoranldggningarav egenkonstrukbruk.
tion.
Direhttir Odelbergupplyste,att avdelningarnakommer att inordnasi en
nvinrdttad produktionstekniskavdelning med iigenidr Arthur Oltton som
chef. Silunda kommer d.vendieselplaneringen att sortera under honbm,
men behiller de nuvarandelokalerna
i dieselverkstaden.Ingenjcir Olsson
kommer i sin tur att s&somhittills sortera under verkstadschefen,<iveringenj6r Holmqvist. En viss personaldkning
kommer att ske p& arbetsstudie-och
metodavdelningaria.

Bostiider.
Herr Erik Larsson framstdllde en
f fiLga,v afi & bolagetsldgenheteribland
stir tomma ling tid. I kvarteret Polisen skuile silunda en ldgenhet ha
stitt oanvdnd river ett ir, trots att
srikandehade funnits till den.

PertonalcbefenOreliut fcirklarade,
att dagens lage p3,bostadsmarknaden
grir det ncidvindigt fd'r bolaget att
tillhandahilla bostdder it nyanstdlld
personal.Eftersomi synnerhettjiinsteHerrar lobn Larstorz och loban
rnln ofta har l1Lnguppsdgningstid,kan
det dr<ijanigon tid, innan reservetade
Direktiir Odelberg tackade fcir de Nilron tog i detta sammanhangiter
synpunkter och fd'rslag, som kommit upp den mlnga g&nger tidigare be- ldgenhetertas i ansprik. I fastigheten
handlade frlaganorri omklZidningsrum- kvarteretPolisenir en ldgenhetreserf ttmEfter diskussionenstuderadesge- men p& nedre botten i verkstadskon- verad fdr att anvdndassom bostad it
De <inskade
nu fi dis- vicevdrd, ndr ombyte pi den befattmensamt den av Svenska Bankftir- torsbyggnaden.
eningen uppgjorda planschen dver ponera lokalen som omklddningsrum. ningen inom kort berdknasske. Heru
verkstadsindustrin.
Planschenkommer
I ngeni dr OIsson fijrklarade emeller- Orelius upplyste vidare om att 85 /o
att anskaffas och utldmnas till samt- tid, att ormigavdelningensannolikt ej av ldgenheternai de nya hdghusen i
kvarteret Hjortmossen stlillts till f6rliga ndmndledamijter.
kan ilyttas frin lokalerna iffiga.
fogande fcir Nohabs tidigare anstillProduktionskommitt6er.
da. Fr&n arbetaresidanuttaladestillAvdelning ftir atomreaktorer.
fredsstdllelsemed att si skett. PersoVice ord.f. lohn Lartson 6,nskade
aktivera verksamheten inom produkPi begdranav ingenjdr Norelius nalen hade satt mycket stort virde p&
tionskommitt6erna.
Dieselavdelningens ldmnadedirektiir Oclelbergnngra upp- detta.
kommitt6 synes arbeta effektivt och lysningar om den planerade avdelhiller regelbundna, protokollfcirda ningen fdr atomreaktorer.Orsakentill
Gemensamt sammantrdde i Bofors
sammantrdden.Protokollen hings ut att Nohab bdrjat intressera sig fcir rned Boforskoncernens fiiretagspi anslagstavlornaoch delges silunda atomomridet dr, att atomkraften si
niimnder.
samtliga anstlllda inom avdelningen. sminingom m&ste tillgodose virt
Herr Larsson d,nskadefi till st&nd ett vdxande el-kraftbehov, di vattenkrafDirehti)r Odelberg upplyste, att
miite med samtliga avdelningschefer, ten berdknas vara fullt utbyggd om nista sammantrldemed nimnden (eninklusive verkmdstare,fdr att gemen- It iL 20 ir i Sverige.Investeringarna dast dess ordinarie ledamciter) avsigs
samt diskutera ffitgor i sambandmed fdr atomkraftens utbyggnad i Sverige hillas i Bofors i bdrjan av juni tillproduktionskommitt6ernasverksamhet. vdntas bli mycket stora eller ca en slmmans med Bofors-koncernens<ivIngenjdr N orelius fciresloginrdttan- miljard kronor per ir om 15 i 20 fu. rige fciretagsndmnder.Avsikten ir att
de av en produktionskommitt6 dven Tre svenskaindustrigrupper har bdr- dA bl. a. gi igenom bokslutenf6r de
f<ir kontorets del. Diskussionsimnen jat intresserasig fiir atomkraft, ndm- olika fdretagenoch beseanld,ggningarligen Asea, Johnson-koncernenoch na i Bofors, Kilsta och eventuellt
saknasej.
Bofors-koncernen.
Dessutomhar var- Nobelkrut.
Direktiir Odelberg utlovade en utven gjort ganska detaljerade utredredning genom herrar Holmqvist och
Herr SuenAnderston uttaladeiinskeningar rrirande atomdrift av stora farKeller om kommitt6ernas llmpligaste
m&l
om att programmet ej skulle gdtyg. Nohab har i dagarna anstillt
organisation.
jektigt.
alltfcjr
ras
kommer
att
nigra konstruktdrer, som
Samardgna
sig
helt
it
atomomridet.
Materiallistor.
bete har s<iktsmed AB Atomenergi, Informationsmiite
den 22 tnars 1957
Herr loban Nilron hade pi semsom behtjverhjZilpmed konstruktions- orn ftiretagsndmndernas framtid.
mantrddet den 7/9 framstdllt ett fcirarbetefrin industrin fcir de planerade
slag om materiallistorna. F<irslaget
lngenidr Saala ldmnade ett referat
ingarna.Tillverkningen
reaktoranldggn
hade remitteratstill metodstudieavdel- fcjr
atomdndamil vdntas bli ganska frin det informationsmiite om fdreningen. Herr Nilsson cinskadenu veta
likartad turbintillverkningenmed myc- tagsndmnderna,som hiills i Trollhiitvad som itgjorts.
ket plitslageri- och svetsningsarbete tan den 22/3 med talarc {rhn de cenSvar kommer att ldmnas vid nista
trala personalorganisationerna
och den
men stdller hcigre krav ifrFLga.
om ar
sammantride.
lokala industrin. Eftersom mdtet var
betets kvalitet. Svetsfogarnamiste silunda vara absolut tdta. Plitarbetet offentligt och alla intresseradesilunda
Arbetsstudieavdelningen, metodhaft tilfalle n'dwara,refererasei f<irgd,rs
delvis i s. k. compound-plit.Noplaneringsavdelningavdel.inggn,
handlingarna hir. Ungefir hdlften av
habs planer gir s&lundaut p& att till
arna, verktygsritkontoret.
ledamdternai Nohabs fciretagsndmnd
en bcirjan tillsarirmansmed AB AtomHerr K.-A, Guslaasson 6nskade energi konstruera och tillverka delar hade civervaritmdtet.
I, T,
veta, hur dessaavdelningar kommer till reaktorer. Sn sminingom hoppas
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vidare g&r att vlxla den ena valutan
till den andra, och v&ra handelspartners har ju ocks&sina valutasvirigheFiiretagsndmndenvid Tidaholmsverter, som bestdmmervissa inskrdnkav
ordftirandeskaP
hdll
under
ken
Vdsterlandetsindustrinationer har
dveringenjor H. Prollius m&ndagen fortsatt att dka sin produktion, dock ningar i konverteringsrdtten. Amerikanska dollar vill vi gdrna ha fdr att
den 4 mars sitt fcirsta sammantride ej s& som 1955 (10
/o) :utanstannar kunna t. ex. k<ipa bilar och olja frln
f6r iret.
vid ungefdr 5 %.Vi hdr hemma fdrUSA, men amerikanarnavill helst
midde med niid och ndppe nFL2 /o
slippa importera frln oss. De sitter
Nya ledamiiter.
och engelsminnen orkade icke med
diirfcir hoga tullar, varfiir vi har sv&rt
Herr Ordf1randen hdlsadei ndmn- nigon cikning alls. Lciner och priser
att exporteradit, sevidavi ej har priser
densvdgnar de nya ledamlterna hemar stiger tiverallt, kraftigast i V2isttysksFtllga, att vi klarar tullen. I Europa
Li)tgren och Sfdgren vilkomna och land, som trots detta kunnat iika sin
klaras sakeni viss min, genom att vi
framf<irde en hdlsning frln kamrer exoort och dirmed sin valuta- och "frilistar" vissa varor, d. v. s. tilliter
lY/redenberg,vilken av sjukdom var goid..r.rrr. Hirmed har den tyska
export resp. import utan att tillstind
DM-valutan avancerrttill en av vlrlfdrhindrad n'drvan.
behdverbegdrasfdr pengarnasdispodens i klass med US $ och Schw. frs
sition, varefter vi genom EPU (EuroEkonomisk iiversikt.
hirdaste valutor.
pean PaymentUnion) kan i vjss utI den ekonomiska dversikten konRivaror fcir industrien har dnda strdckningbyta till osstjnskvird valuta
stateradet)ueringenii)r Prollius inled' sedan l95l varit stadda i stadigt
som betalning fdr vir export, si att vi
ningsvis att det varit en hlndelserik sjunkande,icke ensSuezkonfliktenplflr den av lZimpligsort fdr vir import.
tid sedanf<irra sammantrldet.
verkadepriskurvanmer in som en tillRett mengavaror dr numerafrilistade.
Liiget i Egypten, briket kring IMel- fiillig lilen puckel. Undantag utgtir Man kan alltsi silja och kdpa dessa
lersta dsterns olja och Suezkanalen olian och i sambandddrmed kol och utan att be om licens.Hdrigenom kd,samt oron i Rysslandssatellitstaterhar koks, men det iir ju sorn alla f<jrsti en per vi nu betydligt mera varor an vi
skapat en internationell situation, som s?irskildhistoria. Orsaken till denna sdljer - vlr valutareservkrymper.
dug"r, l6ser ut krigsfd,retagandra orisstabilitetmitt i en allmdn inflaiion
Frir att icke helt hindra men vll
"nJ
dagen f6rorsakar oro fiir fredskriser. m&stevara den intensiva utbyggnad, fcirsvira import anvdnder man som
Har h"-mu hade valutgingen v&1- som skett all vdrlden iiver av jdrn-, sagt tullar. Sverige har av ilder fijrt
lat myckentvekan inom regeringskoali- stnl- och metallverk och andra r&varu- en liberal politik ifriga om tullar,
producerandeenheter.Det har lcinat
tionen och ndstan f6rsatt regeringen i
d. v. s. har haft och har l&ga tullar uppldsningstillstind,i varje fall berci- iig, itminstone nationalekonomiskt,att
bland de lZigstai vdrlden - importen
vi[ den nlgra av dessbdsiakrafter och ld.gganer pengar (d. v. s. investera)i
blir l2itt och prisernaliga, vilket ju dr
dirmed desshandlingskraft.
dessaobjekt. Till och med virt eget bra, men har ju ovan berdrdanackdel,
Inom Tidaholmsverken har krisen Norrbottens Jdrnverk, som varit ett dnri ligger dilemmat. Fijr att komma
fiir Plastfabriken villat en hel del oro. sidant bekymmer,kan i ir visa upP en n&gonvart med detta problem arbetar
Bland Visterns nationer dr det vacker vinst, som anvlndes till att GATT-oreanisationcninom FN:s ram
knappt nigon, som ej berdresav hdn- skriva av de balanseradefdrlusterna med tulltaxorne hand i hand med
delserna ute i vdrlden, Sverige icke frin tidigareir.
OEEC (Organisationof EuropeanEcoundantaget.Det underliga dr emellerNigra ord om valutafcirhnilandenai nomic Cooperation) fcir att skapa ett
tid att mycket stdrre andel i svirighe- affdrsvirlden kanske kan bidraga till
eurooeiskt frihandelsomr&de.HZir i
terna har folkens eller rittare de sty- att klara begreppen f<;r dem, som re- Norden arbetasdet pi att sammansll
randes egna &tgdrder resp. brist pi
flekterar en smula pL alla tidningsno- de nordiska llnderna till ett eget
&tgdrder.
tiser, som handlar om valutarestriktio- mindre omride - ett SveDaNo motAmerikanarna, som genom fram&t- ner, frilistning och de mystiska fcir- svarandeBeNeLux - utan eller med
anda, arbeteoch enormanaturresurser kortningarna EPU, GATT och OEEC I&ga inbdrdes tullar men omgdrdade
utlt av hdgre tullmurar.
blivit virldens ledande nation pi de som fdrekommer allt oftare.
flesta av livets omriden, har med-glatt
man
r&kar
Fdrenta Staterna 1r sedan deras
I kampenmot inflationen
mod tagit pi sig ansvaretfiir vdrldens in i ett dilemma, di man vill fcirscika grundandeett sidant omride - inga
ciden.
regleringsvigen styra utvecklingen. tullar finns mellan staterna
Deras nyligen omvalde president F6r att h&lla nere priserna kan man har l6O-L7O miljoner milnniskorsom
har sennerligen inga sdtebrddsdagar. dels hl,lla igen efterfrigan, d. v. s. gemensammarknad. Det dr nigot liknande man vill skapa i Europa. KolIcke nog med att han m&ste fdrsdka minska penningtillg&ngen (det gir
sdtia rig i ryggen pi det nestan Para- emellertid icke med fullsysselsdttning och Stilunionen mellan Frankrike,
lyseradeFN, vad det gZiller oljan och och flcidande socialbidragi alla for- Tvskland. Italien och Benelux arbetar
risteuropa, han har ocksi en stark mer\. delt tillfiira marknaden mera redan efter liknande principer med
varor, d. v. s. tillfredsstdlla efterfri- sina varor. Nu vill man allisi skapa
opposition, som fiirhindrar en riktigt
effektiv oolitik mot det allestidesndr- gan. Rdckericke den egna produktio- en stcirreorganisationomfattandeaila
varandeinflationsspiiket- ett sidant nen till f6r detta,mesteman importera varor. Vi i Sverigemed vir malm- och
finns ndmligen dven i USA. Aven ddr varor, men dZirtill&tgir valutor,d. v. s. jirnexport har allt att vinna pi att
har man dversysselsittning, stigande pengar i frdmmande ld.ndersmyntslag. komma innanfcir denna "magiska cirsker kel". Goda fdrutsdttningarhar vi ockEn avteppningav valutareserven
priser och sv&righetermed kapitalfiirdi. Fiir att &teranskaffadessavalutor si med vhra frln bcirjan liga fullar.
sdrjningen och stigande skatter. Till
Fcirdelarnadr uppenbara- vi fir del
skillnad frin Sverige spenderasemel- d.r man tvungen att exporteravaror till
lertid ej alla dessaskattemiljonerinom sidana linder, och de.betalardi i sina i en marknad utan tullmurar pl ungelandet, utan en stor del investeras resp.valutor.Nu Ir emellertidicke alla frir 160 milj. mdnniskor, d. v. s. av
utomlands. Aven de privata investe- valutor lika bra, varfdr det icke utan sammastorleksordninesom USA. Svi-
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ingarna sker till stor del i utlandet
och trycker siledes ej den inhemska
prisnivin upp&t som hdr hemma.
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righeternadr emellertid ocksi minga,
tag t. ex. Danmarks export av jordbruksprodukter till England. BEda
dessalinder - liksom vi - har subventioneratoch skyddat sitt jordbruk,
faller tullarna, kan England k6pa
billigare frln annat hill, och dessegna
btinder liksom Danmarksgnyr i htigan
sky. ItalienarnasllLgapriser p& snart
sagt allting kommer att v&lla massor
av besvdrligheteri hciglcineldnder
som
Sverigeoch England o. s. v. Det finns
en m5.ngfaldsidana konflikter, dtu nationella intressenskdr sis. Vi har det
bl. a. icke si ldtt gent emot Stilunionen. Vidare vill t. ex. vi behilla vir
handlingsfrihet gent emot v&ra traditionella utomeuropeiska marknader,
Sydamerika,Fj'irni Osterno. s. v. och
ha mrijligheter att bevilja ldttnader i
importen d?irifrin i utbyte mot vir
export dit.
Under fcirutslttning av en fortsatt
fredsoerioddr det faktiskt redanbeslutat at^tsdttai ging rnedtullsdnkningar,
iiven om vi, som vir regering sdger,
tills vidare stlller ossawaktande.12 )
15 ir berlknas det att ta att sdnkatullarna och anpassaproduktioneni resp.
linder, men det ar feiligt att stanna
utanfcir och komma med senare,omvdlvningarnablir si mycket v&ldsamfiiafe.

Om man nu ser litet pi virt eget
sL ar fcirst att konstasamhdllshushlLll,
tera, ^tt under iret insatta itgirder
frin statsmakternas
sida haft effekt, se
som bereknatvarit. Kreditrestriktioner
och investeringsbromshar gjort att
produktionen av varor och tjdnster ej
cjl<atmer dn 2 /6, d. v. s. bara hdlften
mot 1955. Jordbruketsproduktion har
varit ungefdr ofcirdndrad,och vi fortsatte att importera och exporteralika
friskt, men pi sdmrevillkor, d. v. s.
ldgre exportpriseroch hcigre importpriser,med ett resultatp3.minus 1.370
milj. Vira bitar segladevisserligenin
1.200 milioner i frakter, vilket var
etskilligt mer en fcjrra i.ret. Trots allt
kom vi dock nigra hundra miljoner p&
efterkdlken.Vad hdnder, om ett vanligt hushill ldgger ut mer pengar, dn
det fir in ? Det blir skulderhossoecerihandlarenoch slaktaren,och det blir
slitna kldder. Sak samma i nationalhushillet. Produktionsapparatenkan
icke fcirnyasoch fcirbittras, och sparkapitalet (valutaresen'en)minskas. I
Sveriges hushill minskades dock ej
valutareserven
i 3.r,men det beror pi,
sorn det heter p5. fackspriket: "till
f<iljd av en dkad kortfristig skuldsdttning gentemotutlandet". Det dr uttytt
pi vanligt sprik: Vira import<irerhar
p5"grund av kreditrestriktionerej fitt
llLna i vl,ra, banker fdr att betala sin
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import utan har utverkat kredit av le- som delar i nlstan sammautstrdckning
veiantcirernai utlandet (vilket hiller
som normalt och som f<irut meddelats
fitt en hel del ny utrustning fdr att
p& att bli allt vanligare), och alltsi ir
landet skyldigt "specerihandlaren" klara detta.
rn. fl. Men virdet av vira samladetillMaskinverkstaden
har ocks&f&tt sig
glngar har ocksi sjunkit, det visar den stcirreuppgifter fcirelagda,si stora att
fortglende prishcijningen,d. v. s. fdr- vi fcir att klara dem miste delamed oss
srir"-iringen
av ktonan, vilkenvar 6,2 /o
till koncernensandra fdretas. Vi hade
under 1955 och 3,6 % tnder 1956. ju under 19)6 en hel del legoarbeten,
Att folk vill ha stcirrepenninglcinun- scm visse
rligen gav arbete, men ej
der sidana fdrh8.llandendr fcirstieligt, Icinade sig si vdrst bra, allt sidant
det har vi ocksi gett varandra,ndm- miste vi nu avveckla och dessutom
ligen cirka 8 /a under vartdera av legobestdllasjdlva. Visserligenrlknar
dessair. Att ir efter hr leva civersina vi med nigon fcirkortning av arbetstillgingar kan icke fortsdtia,det fcirstir tiderna,men i stort sett rdckerdetta ej
en var. En tia som sattesin pi bank till att klara uppgiften som innebdr
1945 ar i dag vird ungefdr 4 kronor. ndra dubbelt si stor produktion som
F<ir att hejda utvecklingen i denna hittills - och kanskefir vi ytterligare
riktning miste det sparas,sparasihop utcikadeleveranseratt brottasmed.
kaoital fcir att kunna fortsltta med
Vi vet tyvdrr frir litet om dessa
,.;.,.
r
v d l l d r d e nE
. n s i f t r a : s t a i s s k u l d evna r orders varaktighetfor att viga oss pi
1945 ungefar10 miljarder, den dr i ir
nigra stcirreutcikningari f riga om
17 mlljarder. Vad tidigare generatio- byggnaderoch personal- vi har varner har sparat ihop, har vi i fcirsta ken olats i verkstddernaeller bostdder.
hand fcirbrukatoch mer d?irtill.Vad vi
OchTcirdvrigt dr vir koncernej heller
sjdlva arbetatihop, och alla de natur- utan k:inningarav restriktionerpi karesurservi tagit fram ur vira skogar, pitalmarknaden- vi miste griramesta
berg, fabriker, har vi ocksi anvdnttill
mrijliga med minstamdjliga utl?igg.
att frirbdttravi.r s. k. levnadsstandard. Plastfabrikenhar det vid dettalaget
Men nu bcirjar vi fF,kitna av, hur vi
varit si myckettal om, att jag vdl kan
ur varje dags arbete miste avsti en fatta mig kort. i-IIr ar f rlga om en sarundlig del fdr att kunna fortsltta att nering av affdrerna,vilka varit mycket
ge varandra fcirminer. Skall vi nu otiilfredsstillande,varvid en omorgadessutomminska v&r arbetstid (med nisation och en mindre oersonalkrdungefir 4 /o) och dessutombinda oss vandeadministration
ir fcjistaetappen.
fcir dkadepensionertill vira ildringar, den andra en dkning av f<irs?iljmiste detta tydligen tagas direkt ur ningsvolymenav de verkligt lcinande
vira avlciningskuvert.
vaforna.
Talarentackadefcir uppmdrksamheSom nimnts har hela vir produktionsdkning inom industrien stannat ten och tiverldmnaded2irpi ordet till
vid 2 /o, jordbruket O /a. F6rh1,.llan- de olika avdelningscheferna.
dena frir olika grenarhar varit mycket
s&somlivsme- Information om fiiretagets olika
olika. Konsumtionsvaror
del, skor m. m. har stannatvrd o /o, produktionsavdelni ngar.
vilket tyder p&, att vi ej behdvermera
varor fcir att tillfredsstillavfua timliga Ammunitionsverkstaden.
behov. medan kaoitalvaror tikat med
lngenjdr larleslen:Nigra stcirreftirungefdr 1t %, vilket ju kan tolkas si,
indringar har icke intrdtt sedanfdrra
att det finns goda mcijligheter att
kvartalet. Tillverkningen av 40 mm
kiipa kylskip, radiogrammofoner,bigra,nter hade fcirsenatspi grund av
lar, mdbler etc.
f cirdrcijda
Viss borrverktygsleveranser.
Det har varit goda och gynnsamma ning av detaljer skulle ldggasi Tidair frir verkstadsindustrien
bide 1955 holm endr AB Bofors EBM var fulloch 1956, och en del teckentyder pn belagda.Denna produktion utmdrktes
fortsatt god sysselsdttning,iven om av snivare toleranseroch virt maskinorderingingenminskatmed
bestind behcivdefrirnyas. De bestdll'VadcirkaL3 %
kan det ningar av nya maskiner,som tidigare
pi hernmamarknaden.
bero p6? Experter begagnarett nytt rapporteratsi Fciretagsndmnden,
var
fint uttryck i detta sammanhang:man nu verkstlllda och maskinernatagna i
talar om en nedtoning av konjunktu- bruk. FcirAmmunitionsverkstadens
del
r e nu n o e f l y ) / .
kunde man vara tillfreds med liset fdr
I vira egnaverkstdderg&r vi mot en ndrvarande.
period av expansion. ArnmunitionsMaskinverkstaden.
verkstaden,som flera ir varit virt
Ingenjt)r Claesson:Nya order hade
sorgebarnmed sin d&liga bel?iggning,
har nu belagtsmed sivdl ammunition inkommit si att minadsleveranserna

kommer att <ika. Alla maskingrupper
vat belagdafrin 18 till 28 minader.
Plitverkstadensbeliggning strdcktesig
cirka 28 minader fram i tiden. Nigon
ytterligare nyanstillning kunde eventuellt tdnkas.I Plitverkstaden kommer
att tillimpas skiftarbete i viss utstrickning. Provfelhing och fiirdigstZillning
av lavetter samt milning skulle fcirl?iggastill hus 16, sedanbombtillverkningen var fdrdrg i maj-juni och
siten fcir kulled upphcirt i sommar.
Genom flyttningen skulle vinnas plats
i monteringshallen.Av civil legotillverkning var mycket litet kvar. Man
finge i stiillet liigga ut en del arbeten
hos underleverantcirer.
Av maskinervar 1 NTarner& Swaseynr 6 levererad.I bestdllningfanns:
I Zbrcjovka horisontal frdsmaskin,
t hilslipmaskin UVA, 1 Herbert revolversvarv och 1 De Moor supportsvaw Ll" med automatisk g?ingskiirning. Man hoppadesfi bestiilla 1 st.
Stellamatic revolverbormaskin. Den
nya oljeeldadehirdugnen hiller pi ati
installeras.Flyttning av justeringsverkstaden till smedjan phghr, drir repar;.tionsverkstad och justeringsverkstad
fir sammalokal.
Hew Erntt Perston hade hcirt uppgifter om att riverfdringsvd.xelnskulle
flyttas till Bcfors, vilket han i si fall
beklagade, di arbetet nu gick bra.
o ueringenj t)r Prolli us bekr?iftadeflyttningen, man kunde icke rdkna med att
fi behilla alla arbeten, utan miste
finna sig i att avsti en del, di man
vann andra arbetsuppgifterp3. annat
hell.
P3, ffirga av berr Carl Sii)gren om
civiltillverkningen skulle f5, "sj?ilvd6"
vid Tidaholmsverken, svarad,eiiaeringenjor Prolliut, att si ej var meningen. Det civilaprogrammetkommer
i stort sett att kvarsti. vad betrdffar
sr-xar, rundbockningsmaskiner,rullgdngmaskineroch stukmaskiner.
Ingenjitr larlesten cinskadeuppgifter om verktygsavdelningens
nyanskaffning av maskiner och fick av
oueringenji)r Prollius upplysning om,
att 1 universalfrdsmaskin,1 planslipmaskin och 1 Kciping svarv var best2illda.
Herr lobn lobanssonansig att ytterligarc | verktygsstilslipmaskin borde
anskaffas f dr Maskinverkstaden.

Plastavdelningen.

nigon hdg kostnad ocksi fi med n&gra
blad om Tidaholmsverken, fackfcirIn genil)r N orenhag: I akrylgjuteriet eningen,socialaanordningaretc.
kommer produktionen att cika. 1 ugn
En kommitt6 fcir redigering av en
ar fdtdig frir montering. Genom hcigre sidan kombinerad skydds-och introproduktion blir tillverkningskostna- duktionsbroschyrtillsattes bestiende
dernaldgre. Formtillverkningenskulle av b errar Malrnefeld.t (sammankallanrationaliseras.Kvaliteten pi den tillde), Str6m, lobn lobansson, Ldugren
verkade plastenvar fortfirande myc- och
larlesten. Kommitt6n berdknade
ket god.
kunna framlagga flrclag i korrektur
Polyestertillverkningen f<irsiggick i
till ndstasammantrdde
med nlmnden.
2-skift och nigon dkning var ej nu
planerad,men produktionenkan cjkas 4. Andrad beteckning for
om fdrsd.ljningen
foretaget.
6kar.
Inflyttningen i nya fabriken b<irjade
jor Prollius meddelade,
Oueringen
med pressaroch vacuumformmaskiner att anldggningarnai Tidaholm hddanden 28/l och den 8/2 bdrjade pro- efter ej skulle bira beteckningenAB
duktioneni pressarna.Flyttningen var Tidaholmsverken utan AB Bofors,
nu i stort settavslutad.
Tidaholmsverken,Verkstiderna,resp.
AB Bofors. Tidaholmsverken,
Ordering5.ngenvar normal fdr irsPlasitiden. Efterbearbetningsavd.
var civer- fabriken.
belagd genom eftersldpning i samband
med flyttningen, men nigra leverans- 5. Gemensamt sammantrade for
koncernens foretagsndmnder.
frirseningar uppstir ej. Att taga in
nytt folk var ej aktuellt. Nu gZilldeatt
Oueringenji)r Prollius tillkinnagav
sorteraut ej kinsammatillverkningar. ytterligare, att samtliga fciretagsndmnEn ny ugn som mtijliggjorde bear- der vid koncernfciretagskulle ha eft
betning Ly 3 m linga akrylskivor var gemensamtsammantrddei Bofors i
jur'i minad.
installerad.
Den nya fabriksbyggnadenmotsva6. 1957fus semester.
tade alla fcirvd.ntninsaroch man arbeArets allmlnna semesterfaststdlldes
tade nu under goda betingelser.
till tiden 8/7-27/7.
Hew Lt)ugrenpitalade med instdmnrande av herrar larlesten och lohn
Ftirslagsverksamheten.
lobantton m. fl. att skyddsanordning
i betryggandeutf<irandemiste anskafFrin Frirslagskommitt6nrapporterafas till de hydrauliskapressarnai de berr lYrangenfeldt, att 6 fdrslag
plastavdelningen.
inkommit, av vilka 2 bordlagts,och de
Ingenjdr I,{orenbagupplysteatt man iterstiende 4 belcinatsenligt nedan:
Gunnar Christentson och Giista
redanvarit i fcirbindelsemed tillverkaSahlstrom:Metodendring vid monteren om detta och ingen tid skulle ft gi
fcirlorad utan skyddet ordnas si snart ring av frdmre och bakre navbroms
FAK 40 detalj2009ro5/06.
som mcijligt.
In getnar I ohanston: Uppriggningsfcirslag fcir svarvning av bottenskruv
Bordlagda iirenden.
6I)650240 slsgr.
1. Saft- och kaffeautomat.
Suen! obanssoz.'Kontrollspegelfdr
hirdningsautomat.
Oueringenjdr Prolliu meddeladeatt
Malte Melin. Till:igg tilt borrjigg
n&gon sidan automat ej kunde anskaffas, d[ behovet ej var si stort och I B r o 9 2 4 .
kostnadernaavsevdrda.
Ny ledamot i Fiirslagskommitt6n.
2. Radio i panncentralen.
Herr lobn lohantsonmeddelade,att
Radio i panncentralenkunde ej tilltill ledamot i Fcirslasskommitt6nuilitas, di personalenhade tilt huvud- settsherr Georg Hag"strdm eftet beru
saklig uppgift att tillse instrumenten Kurt Perston,som avsagtsig.
och oncidig distraktion ej fick fdreValet godkindesoch hem ordfciranKomma.
den framfcirdenlmndenstack till herr
Persson fcir det vd.rdefulla, opartiska
3. Skydds-och introduktionsarbete, han nedlagt i Frirslagskombroschyr.
mitt6n.

OueringenidrProllius: Det d.ravsett
att bestdllaen sidan. Mi.nga maskiner
bcirjarnu bli gamla i verkstddernaoch
i fortsdttningenmiste nyanskaffningen
In genjdr larlesten: Nya skyddsf<irebli stiirre, men man har dlr investe- skrifter skulle tryckas enligt lcisbladsringsbegrdnsningarna
som en broms. system och hdrvid kunde man utan
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oroliga fdr utvecklingenunder 1957,
men en viss avmattning fd,rvdntas.
Bdrsenskurser har fallit rO /o sedan
Nfedaverkensfci.retagsnimndsfdrsta
ordinarie sammantrddefdr &ret htills
Betr. de ijnskade eleAtri&a uttagen 1955, delvis beroende p5. minskade
fiiretagarvinsterm. m. I stort ser liget
den 22 mars 1957 under ordfdrandeJdr bilar, varom cinskemil framfdrts relativt bra ut. Av USA:s 60 milj. husskap av direkttir SaenG. Lind.
vid fd,regnende
meddelasammantrdde,
hill har t. ex. hela 45 milj. TV-appaDirehtiir Lind hrilsadede ndrvarande de direktt)r Lind, att ingenjdr Alfheinz
rater och produktionen av bilar berlkgjort
en
underscikning
hdrom.
Fr&gan
vdlkomna och frirklarade sammantrdnastill 6,i milj. t& L9)7.
behandlasf. n. dveni Bofors och gjordet dppnat.
Vad betr?iffarl?igeti England m&ste
da underscikningarhar visat, att kostdet sigas vara ytterst besv[digt, fort80naden
torde
till
mellan
beldpa
sig
Ledamiiter i Fiiretagsndmnden 1957.
100 kr. oer bil och ir. Dl Sfedaverken sattedirektcir Lind, vilket vi ocksi kunDireAttir Lind meddelade,att ingen knappasl kunde st& fdr hela denna nat konstatera hos vira fd'rbindelser
fdr[ndring betr. bolagets representa- kostnadhade f<irfrigan gjorts hos per- dir. Man har nu dil 382.60o arbetstion i ndmndenfdr ir 19)7 fciretagits sonalen p3. kontor och verkstad, om Itisa, vilket kanske inte dr en si hiig
och att han sj?ilv liksom hittills skulle man vore villig att betala en del av siffra, men det innebdr dock en stegvara ordfdrande.
ndmnda belopp. Direktdr Lind sade, ring fr&n 1,4 till I,8 /o fr|n december
Frin \Tedaverkens olika klubbar att unders6kningenskulle fortsdtta fd'r 1956 till januari i lr. Fdrsvarsanslagen
sklrs ned. Det dr ocks&besvdrligtmed
fcirelig skrivelsermed fcirteckning<iver att man ev. skulle kunna finna nigon
de nyvalda ledamciterna.
lcisning p8, {$'gan. Nigon form av bilexporten, ddr tyskarna fotn fuet
en komoromiss borde kunna lcisa gick ikapp England och f. n. d.r vdrlFdretagsklubbarnaav SIF och SAF vid
densammiu.Dlrefter meddelades,att dens stcirstabilexportdr. Bilproduktio\Tedaverken:
den rjnskadesmdr.jbryggan-spolplattan nen sjcinkkraftigt i jar;oui, vartill dock
Holger Lindquist, SIF, StenLartton,
snarastskulle iordningstdllasoch att oljekrisenbidragit. Just nu r&der som
SIF, Suenlohanston, SLF.
ingenjdr Alfheim f&tt i uppdrag att bekant ett besvdrligt strejkld.ge, dir
hand om frlgan och nirmare ut- arbetarpartenbegdrt 10 /o loneokning
ta
Verkstadsklubben:
- detta medan en produktionsdkning
\f/
r
o
f
m
a qen.
Gannar elander, T age I obansson,
p& hdgst 3,5 /o kan fdrutses.Det 6r
GostaArbji)rk, Rolf Nonnan.
betecknandeatt massor av engelsmdn
Konjunktudlget.
Gjutareklubben:
dnskar emigrera till Kanada och det
DireAtdr Lind rcdogjorde fd'r det gir en kolossal strdm dit. BeskattThore lohantson, Thure Oblston,
allmdnna konjunkturldget, och fram- ningen dr om miijligt vdrre 6n i
Nih Holmgren.
hri'll inledningsvis att den politiska Sverige. Inkomsttagaremed ett nettoDi herrar Gdsta Arbldrk och Nl/r
splnningen ju pi intet sdtt minskat. inkomstbelopp av 2.000 pund utgrir
Holmgren fcir fdrsta gingen deltog
Allas blickar riktas iven nu pi Suez O,7 /o av befolkningen och skatteskasom ordinarieledamdter,riktadedirekoch ddrmed sammanhdngandefrigor
lan dr si progressiv,att vid en inkomst
tcir Lind ett sirskilt vilkommen till
cch fr&n detta omrndefdreligger egen- av 2.000 pund dr marginalskatten
dver
dem och hoppades,att de skulle trivas
domliga och motslganderapporter frin
50 %.En undersdkninghar visat att
med fciretagsndmnden
och dessarbete.
den ena dagen till den andra. Det 4I /o av befolkningen vill emigrera,
Fijrutom de ovan upprlknade ndmn- torde ddrfdr vara svirt att bilda sie vilket man kan fd,rsti ner man hdr, att
desfdljande valda suppleanter:
nigon klar uppfattning om dageni en bruttoinkomst av 2.000 ound har
liige. Resultatet av oroligheterna i
sammakcipkraft efter skatt som 620
SIF:
Ghazadr bl. a. att prisernapi olja iikat pund iren- 1938-39. - IndustriproEuert Vlettitz och Eino leluegSrd,. genom <ikadefraktsatser, di fartygen duktionen har stagneratsedan 1955,
miste gi runt Afrika, och detta har men man [r lndi rdtt optimistisk. Di
SAF:
medfrirt prisstegringari Europa.Ten- lcinerna har giltt upp i iyskland har
GustauLundgren (omval).
densentill allm?in prisstegring i V?ist- man klarat sig ganskabra i konkurrenVerkstadsklubben:
europa har frirstdrkts. Ingen produk- sen, men det kan bli svira verkningar
Suen lVeh'lin, Gunnar Carlin, Stig tionsminskninghar dockskettochldget av de p&giendestrejkerna.
dr relativtbra.
Andertson och Hilding Prim,
I Tyskland at laget betydligt ljusare.
I
F.
USA
har
h<igkonjunkturen
fortsatt
n. har 6,5 milj. arbetstagare
lagstadGjutareklubben:
under 1956 men har kanske dimpats gad fiirkortad arbetstid.Vid avtalsmisGdtla Rosl, Erik Gustausson och nigot,
sadedirekt<irLind vidare.Myc- siga fcirhandlingar har en utjdmning
Gu.rtaaThorsin.
ket pengar har lagts ned inom indust- med 2,6-2,7 /o medgivits. Fd,r t,6
Till vice ordf6rande uts&gs herr rien och investeringarnahar <ikatmed milj. arbetstagaredr den nya arbetsThore lobanston och till sekreterare 20 iL 25 /o. Konsumtionskrediterna tiden 45 tim. per vecka, 500.000 har
ligger ocksi pn hdg nivi och har iikat under 45 tim., 289.000har 46 tim. och
herr Holger Lindqui:t.
med 10 /o sedan195). Antalet syssel- frir endast 33.OOOdr arbetstiden47
sattalig 3-4 % ijver I955 irs siffror tim. per vecka. Men tysken i gemen
Bordlagda frigor.
dr 2,8 Vo mot 3,2 arbetar 60 tim. i veckan. dvertid eller
och arbetslcisheten
Ett par bordlagdafrigor frin f6re- Lr 1956. I ir sjiink antalet sysselsatta annat arbete dn hans dagliga dr vanglende sammantrddetogs upp till be- nigot men det dr innu fdr tidigt att ligt. Tyskarna kommer p5. alla omrihandling.
sdga, om det blir nigon konjunktur- den. Tyskland har t. ex. deponerat75
nedging. I USA berdknar man bygga milj. pund i Bank of Englandsom fcirFrigan om exped.ition:lokal fo,
skott pi rustningsbestdllningar, och
klabbarnavar nu l6st i det att en s&dan 900.000 bost[der t957 mot 1,1 milj.
inrdttats 1 tr. uPp i mekaniskaverk- 1956, vilket alltsi inneblr en minsk- som fdrskottsavbetalningav krigsskulnins. Amerikanatfla ir i allmlnhet inte den till Englandsom nu utg&rmed 7,)
staden.
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H err lY eland er uttalade klubbarnas
belitenhet med att denna sak ordnats
pi ett tillfredsstdllandesitt.

milj. pund om eret. Landet har ocksi
en kraftig valutareserv,och ca 7 ml,nadersimport ticks av denna reserv,varfiir man har r5.d att fdn en ndringsviinlig politik. Tyskarnas chanser i
mellandstern dr ocksi stora, di man
kan ge frirminligare offerter ochgekredit i stot utstrdckning. Tysklands bilexport var 1956 hela 485.000 vagnar,
vilket dversteg siffran fcir Englands
exportmed ca 20.000.Bilproduktionen
har iikat ytterligare i januari-februari
1957, och exempelvis Volkswagenwerk producerar1.800 bilar per dag.
I Sverigedr verkstadsindustrinberoende av exporten och konjunkturerna i andra.ldnder. Det kan konstateras,
att produktionen har stigit i lingsammaretakt 1956'dn 1955 och <ikningen
av hela den samladeproduktionen har
endast varit 2 /o. Okningstakten har
allts5.minskat. En prisdkning p3,4,5 /o
har inttdffat, innebdrande att bruttonationalprodukteni l6pandepriser stigit med 6 n 7 %. De privata investeringarna har dkat med 1 /o och de
offentliga med t /o ffin 8t 1955 till
19r6. Utrikeshandeln expanderade
kraftigt. Silunda dkades exportvolymen med IO /o och importvolymen
med 6 /o. Bostadsbyggandethar iikat
nigot. Ar 19)1 investerades
i maskiner
och byggnader25 /o av de totala investeringarna, men denna siffta har
sjunkit till 20,5 Vo tu 1956. Befolkningen i de arbetsfcjraildrarna tj'kade.
En liineglidning med cr 4 /o dkning
gjorde att konsumtionsindexsteg frln
r37 i dec. 1955 till 1,42i dec. 1956.
For 1957har man stdllt vissaprognoser
fdr verkstadsindustrin,varvid ingen
produktionsdkning vdntas utom fdr

Maskinformat gjutgods hade 6kat med
ca 0,5 milj. medan handformat gjutgods och pressgjutgodsminskat nigot.
Om man bortser frin en liten minskning av handformat magnesiumgjutgods hdll sig magnesiumgjuterietpi
ungefdr sammasiffra som FtrL95). En
gliidjande utveckling visade fcirsdljningen av diverse tillverkningar" som
iikade frin 4,2 milj. till 5,1 milj. kronor. Totalt kom omsdttningen river
20,1 milj. kronor, vilket dr ett par milioner bdttre an 1955. Resultatetav
verksemheten1956 dr relativt hyggligt,
slutadedirektdrLind.

att fcirs<ikani en bdttre bel?iggningpt
kokillgjuteriet.
Betrdffande order frln Bofors anser man, att inga.som helst risker fijreligger fcir nngon nedging. Man arbetar
dZirfcir fullt och har stor ordertillging.
Genom de fd,rdndringar som kan bli
aktuella framdeles, miste vi fcirscika
komma fram med vl.ra egnaprodukter.
Vi blir pi s3,sitt mer oberoende av
militdra brder. Vi har en hel del projekt iging men fcir derasfcirverkligande behcjvsutrymme och iter utrymme.
Vir byggnadsansdkan
om d'verbyggnad
av Gjuterigatan har iterigen bordlagts,
men vi ger oss inte. Vi planerar nirL. Alutniniunz-och elektronmast en utbyggnad vid Verkstadenf6r
gjuterierna.
att fi kontroll- och lagerlokaler. Vi
I aluminiumgjuteriet har belZigg- iimnar ocksi bygga ut Stingpressenfcir
ningen for RM5 blivit alltmer uttunatt f3,in en induktionsvdrmarefdr g<it.
nad. Det har emellertid hitiills varit En utbyggnad av Pressgjuterietfcir att
mdjligt att ersdttadetta gjutgods med kunna flytta tiver skalformningen kir
civilt gods. Beldggningen i maskin- ocksi komma till stlnd. Aven pannformningen ir tillfredsstdllandemed centralenskall byggasut.
2-3 minaders sysselsettning,och di
goda leveranstiderkan erbjudas,hopRapport friu Fiirslagskommitt6n.
pas vi pi ijkad ordering&ng.Aven fcir
elektrongjuteriethar en viss uttunning
Ingenfi)r Lindb ldmnade en rapport
skett av beliggningen. Den kapacitet frin Fdrslagskommittdnssammantrdde
vi f. n. har dr emellertid belagd fram den 20 mars, varvid 9 fcirslagtogs upp
till septemberm&nad, vilket iir tilltill behandling.
fredsstillande.
Tre av fdrslagen tillstyrktes frir en
rnindre beloning. Det ena, nt 99, gdll2. StSngpressenoch pretvned.jan.
de skyddsplttar till patronskivan pi
Fiir dessaavdelningarhar ingen fcir- V. D. F.-svarven.Patronskivani nuvadndring i beliiggningen skett sedan rande utfrjrande med dess hiligheter
f ciregiende
sammantrdde.
Avdelningar- och ekrar fungerar som en propeller
na ir praktiskt taget belagda fcir hela med ett starkt luftdrag som pefdljd.
Detta stdller till en del obehagligheter
iret.
fcjr svarvaren,hans arbetskamrateroch
J. Prest- och Aohillgjuteriet.
f<irbipasserande.Med skyddsplitarna
Beldggningen har avsevdrt f6rb?itt- tZippesh8.ligheternaoch ekrarna igen,
rats pi dessaavdelningar.I synnerhet varvid ovanndmnda obehagligheter
I Sverige rider en relativt hygglig har orderingingen fdr de medelstora hdrigenom reducerastill ett minimum
hdgkonjunktur, dven om en avmatt- maskinernaProma 600 och 900 under mot fcirut. Fiirslaget dr utfcirt och proning kan konstateras.Idag sysselsdttes sistonevarit synnerligengod. Fortfa- vat och har visat sig fylla sin uppgift,
i virt land 23o.oooarbetare
och65.000 randekan vi emellertidlockakunderna varfdr en mindre belti'ning tillstyrktes.
Det andra frirslaget,nr 100, bestod
tjdnstemln inom verkstadsindustrin. med goda leveranstider,vilket vi hopCa,14 /a av Sverigesarbetaredr s&ledes pas skall ge ytterligare iikad bel?igg- i att kl?idavissalyftkrokar med gummi.
Genom denna anordning skadas ej
sysselsatta
inom dennaindustri. Siffran n1ng.
detaljernas bearbetadeytor och lyfthar 5-dubblatssedansekelskiftet,metiden frin golv till maskin fcirkortas
dan dvriga grupper blott ftjrdubblats. 4. MekanisAaterkstaden.
lven, di krokarna icke behciversplnnas
40 /o av hela tjd.nstemannakirenhcir
Verklygsavdelningen 2ir vll belagd
fasl utan hiller sig kvar tacl vare
till verkstadsindustrin.
och miste fortfarande anlita kapacitet
gummibekl2idnaden.
Fiirslagetir utfiirt
utom fiiretaset fd,r att tillfredsstllla en
och provat och har visat sig vara bta,
del kunderslnsprik pi. korta leveransOrdetillging
och fakturering.
varfrir beld,ningtillstyrktes.
tider. Bearbetningssidan
har ocks8.en
Det tredje f6rslaget,nr 96, bestod
Efter konjunkturhget iivergickd i r eh
mycket god belZiggning, i synnerhet
av en stillyftare. Den dr utfijrd av en
tdr Lind att tala om ordertillging och med tanke pi att
iven frdsmaskinerna
pensel som fastslttes pi stilet eller
fakturering. Under perioden | / I-9 / 3 har fitt arbete
i och med att order
stilfdstet till kipphiveln. Penselnborserhtills order fcir ca 3,4 milj. kronor, bcirlatinkomma frin
Nohab.
tar bort spin samtidigt som den lyfter
medan siffran fcir faktureringen under
*
stilet vid itergingen. Genom den
motsvarande
tid var ca 4,4 milj. OrderI sambandmed redosdrelsenfiir be- ddmpandeverkan penseln har pi stistockenper den 9/3 bel6pte sig till ca
20) mili. kronor. Under ir 1956 sl'l- llggningen g.iordesen-del uttalanden. let, stir det kvar i det inst2illdautgingsDirehtdr Lind meddelade,att man be- liiget. Arbetsstycket blir hirigenom
des aluminiumprodukter f'6r ca Io,7
milj. kronor mot ca ),4 milj. fu I9)5.
slutat gdra en kraftanstringning fcir bdttre bearbetatoch sndvaremttt kan
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innehillas. Pi modernare kipphywlar
finns stillyftare som standardutrustning, men di den fdreslagnaanordningen med penseln har visat sig vara
bra, fiireslogkommitt6n en mindre belcining.
Diverse frigor.

Direktdr Lind. meddelade.att han
talat med ingenjrirernaLjungdell och
Bd.ckatt dven fcir gjuteriernastartaen
Samarbet: k ommitt6. Av en Driftavdelningen bdr ha en dylik kommitt6 och
ingenjcir Alfheim har fitt i uppdrag
att ntreda f rlgan. Kontrollavdelningen
med en personalav 50 personerborde
ocksi kunnabilda en egengrupp, anseg
direktiir Lind.

Tyskland och Schweiz i februari och
mars, och beri.ttade om besdk hos
Vedaverkensaff drsf<irbindelser
i dessa
ldnder.
Ddrefter visadesf ilmen "Ekonomisk
virjournal 1957" (redigeradav KVE),
sYnnerligen ldrorikt och
I;t::l,"J;'

Efter filmfdrevisningenframfcjrdes
nigra <inskemeltill direktdr Lind,
N iista sammantriide i f t)retagsniirnn- vilka fcirdes till protokollet, nlmligen
Betr. frigan on iigonundersdkning den kommer att dgarum i Bofors, om- dels angiendeuppb'tingningaa bdgtaaa de anstiilldasadeherr Tbore lobans- talade direktcir Lind, d& koncernens lare i nedre matsalen och dels betr.
son sig tro, att optiker Sandsikerligen f ciretagsndmnder
samlastill gemensamt tankning aa bensin.Onskemilet i det
dr kompetent att gdra en dylik under- sammantrd.de
nigon ging under frjrsta senare fallet var att det en viss kvdll
sdkning och att han troligen skulle hilften av juni minad. Tidpunkten i veckant. ex. ordnadessi, att de anst?illdafick tanka sina bilar med bensin
stilla sig gratis till fcirfogande hdrf<ir. kommeratt angessenare.
till det ldgre pris, som \Tedaverken
Direhtdr Lind f'6tes1og,att Sandskulle
har. Direktdr Lind lovade undersrika
gciraen fcirundersrikningoch remittera Fiiredrag och film.
m6,jligheternahiriill.
de allvadigare fallen till ldkare samt
Sammantrddetfdrklarades ddrefter
Efter middagen hdll direktijr Lind
lovade,att fdretagetskulle ordna detta
ett fciredragom sin resatill England, avslutat.
pi l2impligt siitt.
H. L.
Ddrefter diskuterades
en del tidigare
berd'rdafrigor.

FRAN PERSONALORGANISATIONE RNA
Svenska
Industritj?instemannafiirbundet
Lvd. 24, Bofors.
Styrelte:
Ordfdrande:herr Bertil Krona
Vice ordfcirande:ingenjcirTorstenJansson
Sekreterare:
ingenjdr Elof Vamstad
Kassdr:herr Ove \Tahlqvist
Vicc sekreterere:
herr Ake Lcinnqvist
Vice kasstir:ingenjtirEric Hedenqvist
Ledam<iter:frciken Birgit Edfast och ingenj<ir Ake
Stridh
Suppleanter:ingenjrir Tore Hjorth, herr Olof Simonsson (propagandaman)och herr Folke Edstrdm
Reuisorer:
Herr Folke Hultquist och herr Manfred Vil6n. Suppleanter: herr Erik Anderssonoch herr Gd'staNilsson
F drhandIingsdeI egation,'
Herrar Bertil Krona, Elof Vamstadoch Ove \Tahlqvist
Led.amdt er au F dretagsniimnden:
Ingenjdr Elof Vamstad, (suppleant ingenjcir Georg
Olsson), herr Eric Jonsson, (suppleant herr Nils
l7ahlberg)
Tjiinstemannaklubben, Nohab.
Styrelse:
Ordf6rande:ingenj6r Ernst Norelius
Vice ordfdrande:herr Gdte Bjurbiick
Sekreterare:
herr Harry Jinnesj<i
Kassdr:herr Arne Byhman
Ledamot (vice sekr.): fru IngeborgDerans
Suppleant:ingenjtir Nils Pressell

1B

Av. 19, Tidaholm.
Styrelse:
Ordf<irande:LennartAveus,Vulcan
Vice ordfdrande: Bengt Skerd6n, Tidaholmsverken,
Plastfabriken
Ledamtiter: Mona Lust, Vulcan, Sence Malmefeldt,
Tidaholmsverkenoch Lars Norstrdm, AB Tidaholms
Trdindustri
Suppleanter: Gtista Johansson,Tidaholmsverken och
Ingvar Carlsson,Tidaholmsverken,Plastfabriken
SIF:s Verkstadsklubb vid Tidahohnsverken.
Styrelse:
Ordfiirande: SenceMalmefeldt
Ledamriter:Torsten Olaussonoch Cad-Herman
Josefsson
U nd.erbandlin gsAommitt i :
SenceMalmefeldt och Torsten Olausson
UVA :s Tjiinstemannaklubb.
Styrelse:
Ordf6rande:herr Gunnar Klang
Vice ordfijrande:herr A. Norberg
Vera Sdrensen
Sekreterare:
Kassdr:herr A. Asberg
Industritjdnstemannaklubben, Veda.
Styrelse:
Ordfd,rande:Holger Lindqvist
Vice ordfdrande:Ake Bdrring
Kassiir: Harry Holmer
Sekreterare:
Erik Hellstrand
Klubbmdstare:Eino Jelvegird
Suppleanter:Hans Aberg och Evert \Testin
Fdretagm)imnd:
StenLarssonoch Holger Lindqvist
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Svenska
Gjutarefiirbundet

Arbetsledarefiirbund

Avd. 153, Bofors.

Avd.. 23, Bofors.

Styrelse:
Ordfiirande: verkmdstareTore Holm, avd. MS
Vice ordfcirande:verkmdstareLars Bodin, avd. KPS
I(asscir:fdrman Gunnar \Tahlstrcim, avd. A1,4
Sekreterare:fdrman Gustav Bergfalk, avd. VP25
Vice sekreterare:fcirmanNils Hahne, avd. XzO
Repret entarzti F 6retagrnAmnd.en:
Tore Holm, avd. MS

Styrelte:
Ordfcirande:Olov Karlsson
Kassrir:Algot Pettersson
Vice ordfrirande:Birger Andersson
Sekreterare:
Arvid \Tahlberg
Vice sekreterarc:Cail Pollack
Medlemmar: Arne Ohlssonoch Roland Grd,nlund

Avd. 281, Bjiirkborn.
Styrelte:
Ordfcirande:verkmlstareGcistaHellstrcim
Vice ordfdrande:fcjrmanHelee Rdnn
Sekreterare
: fcirmanHenninqblsson
Vice sekreterare:
fcirmanUno Persson
Kasscir: verkmistare Hans \Tikstrcim
Arbetsledareklubben, Nohab.
Styrelse:
Ordfcirande:herr TorstenGenander
Vice ordfdrande:herr Ake Ljungqvist
Sekreterare:
herr Alfr. Bjurbiick
Vice sekreterare:
herr SvenSandberg
Kassdr:herr Herbert Kopp
Suppleanter:herrar John Bcirjesson,Evert Mciller och
Nils Appelgren
Avd. 70, Tidaholm.
Styrelse:
Ordfdrande: Einar Strcim,Tidaholmsverken
Sekreterare:Thore Johansson,Tidaholmsverken
Kassdr:SvenSandberg,Vulcan
Ledamdter:M. Janssonoch B. Johansson,Vulcan
Suppleanter:J. Moreen, Vulcan, och F. Hdglind, MarbcdalsSnickerifabriksAB
SAF:s Verkstadsklubb vid Tidaholmsverken.
Stla,else:
Ordforande:Thore Johansson
Sekreterare:
John Lindgren
Kasscir:Lars Falk
Suppleant:Roy Andersson

Svenska Gjutarefiirb. avd. 59nNohab.
StTrelte:
Ordfdrande:herr Ake Karlsson
Vice ordfcirande:herr BcirieAndersson
Kasscjr:herr Albert Ryberg
Sekreterare:herr GristaPantzar
Vice sekreterare:
herr Tage Lindholm
Gjutatklubben, lVeda.
Styrelte:
Ordf<irande:Thore Johansson
Kasscir:Erik Gustavsson
Sekreterare:
Ture Olsson
Ledamriter:GdstaRost och Nils Holmsren
Foretagtdimnd:
Thore Johansson,Ture Olsson och Nils Holmgren
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Fiirbunden

Bjiirkborns Fabriksarb.-fackfiirening.
Avd. 25, Karlskoga
Styrelse:
Ordfrjrande:Vitalis Hagberg
Vice ordfdrande:Martin Nilsson
Sekreterare:
Ingvald Runnilv
Vice sekreterare:
Harry Rehnberg
Studieorganisatiir: \Villy Sehlberg
Medlemmar: Karl Hanssonoch Helge I. Karlsson
Reuisorer:
Erik Larsson,Karl Helge Karlsson och Erik Karlsson

UVA:s Arbetsledareklubb.
Styrelse:
Ordfcirande:herr P. Hedqvist
Sekreterare:
herr TorstenAndersson
Kasscjr:herr Ture Johansson
Atbetsledarklubben, Weda.
Styrelse:
Ordfcirande:Carl-Martin Eriksson
Vice ordfd'rande:GustavLundsren
Kasscir:Ake Lundholm
Sekreterare:
Gunnar Ldsdahl
Vice sekreterare:
SverreNicklasson
Klubbmdstare:Rickard Granqvist
F6retagtniirnnd:
Sven Johansson

Svenska
Metallindustriarbetaref iirbundet
Avd. 76, Bofors.
Styrelse:
Ordfcirande:GcistaNilsson
Expeditcir:Gunnar Pettersson
Viie ordfdrande:Arne Olsson
Sekreterare:
Nils Soderholm
Vice sekreterare:
GcistaOstlins
Medlemmar: Nils Ekman, Yngne Johansson,OIov
Nordh och Sven Jansson. (Den sistndmndenyvald
efter RagnarOlson)

1,9

VerkstadsLlubben,

UVA Verkstadsklubb.

Nohab.

Styrelse:
Ordfiirande: herr Sven Andersson
Vice ordfdrande: herr Folke Renholm
Sekreterare:herr Bertil Persson
Vice sekreterare:herr SvenEllstrdm
Kassdr:herr Einar Samuelsson
Ledamtiter: herrar Torsten Hedstriim och Gunnar Kdrl

Styrelrc:
Ordfdrande:herr B. Stohr
Vice ordfiirande: herr Yngve Bojn?is
Sekreterare:herr Adde Stohr
Vice sekreterare:
herr A. Hansson
Kassdr: herr Rob. Engstriim

Avd. 163 i Tidahokn.

Styrelse:
Ordftirande: Gunnar Ifelander
Vice ordftjrande:GdstaArbjdrk
Kassiir: Sven\Tehlin
Sekreterare:Tage Johansson
Vice sekreterare:Rolf Norman
Suppleanter:Georg Kadsson, Per Andersson och Kad
Johansson
Fdretagsniimnd:
Gunnar \Welander,Tage Johansson,Rolf Norman och
Giista Arbjdrk

Styrelse:
Ordfdrande: John Johansson,Tidaholmsverken
Sekreterare:Stig Jakobsson,Tidaholmsverken
Kassdr: Gunnar Claesson,Tidaholmsverken
Ledamdter: Kurt Persson,Nils Holmer och Sven Johansson,Tidaholmsverken, och Urving Lilja, Firma
Brdderna Hdgberg
Suppleanter:K. G. Anderssonoch B. Gustavsson,Tidaholmsverken

Verkstadsklubben,

Kdrlstad 7957. Nermans Ttycksaker 70j176

\Weda.

