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KILSTAVERKEN I DAG
Fiiredrag pi fiiretagsnimndens sammantride i Bofors ro april 1957
NILS A. WAHLBERG
Au Overingenji;r
Kilstaverken har - som alla vet - tillkommit efter
det senastevdrldskriget.Deras fddelsedatumkan kanske
angestill den 5 oktober1945, d. v. s. den dag, di bolagets styrelsefattade beslut om uppfcirandeav Valsverket.
Redan tidigare hade dock en nybyggnad av de metallurgiska avdelningarnai princip diskuterats,och under
b L944 hade bolaget fcirvdrvat markomridet av Karlskosastad.
Varf<jr byggdes Kilstaverken? Ja, tnan kanske fcirst
skr-rllefriga, varfcir har vi civer huvud taget en metallurgisk avdelning i Bofors? Bolagetsvdrdemdssigtsett viktigasteprodukter har ju de sista60 iL 70 iren varit kanoner, ammunition och annan krigsmaterial.Kan inte vi,
som si mhnga andra mekaniskaverkstlder, k<ipastingst&I, smide och stilgjutgods frin annat hill och istdllet
koncentreravira investeringartill verkstidernasutbyggnad och utveckling?
Fcir omkring 25 ir sedanidr denna frFLgahavarit uppe
tiil allvarlig diskussion,men det befannsd& - och detta
gdller fortfarande - att det, just med hdnsyntill krigsmaterieltillverkningen,?ir av vdsentligbetydelsef6r fciretaget att fcirfoga civer ett eget stelverk jimte gjuterier,
't'alsverkoch smedjor samt vdlutrustadelaboraiorier och
Utvecklingenpi krigsmaterielomforskningsavdelningar.
ridet dr ndmligen rastlcisoch snabboch leder ideligentill
Aven nir
krav pi nya stiltyper med speciellaegenskaper.
det gnller gamla inkiirda st&lkvaliteter,dr det svirt att fi
den jdmnhet i kvalitet och utfdrande som fordras, ifall
man dr tvungen att kdpa utifrin. - Detta har vi nogsamt
fi,tt erfan de senasteiren, di vi pi grund av kapacitetsbrist mist kdpa en del halvfabrikat borta. De stora uthar ocks& som regel
ldndska krigsmaterielverkst;idernr
egna stilverk.
Den metallurgiskautrustning,som krigsmaterielenkrdver, dr mycket mingskiftande och miste besti av relativt
Ddremot ir de kvantiteterstil i
storaoroduktionsenheter.
ftirbrukar,ganskabegrinton rdknat,som'krigsrnaterielen
att man
sade.Det Ir dlrfcjr en fullt naturlig f<ireteelse,
soker sig ut pi den civila marknadenf6r att skaffa beliiggning och ekonomisktkunna utnyttja de produktionsenheter,som i alla fali m&stefinnas fcir krigsmaterielens
skull.
Vid andra vdrldskrigetsslut, fcir omkring 12 ir sedan,
var det naturiigt att antx, att tyngdpunktenskulle fdr-

skjutasmot den civila sektorn.Den evigafredenstid hade
vdl dnnu inte randats,men alla liinder hoppadeskunna
minska p3-de enorma fdrsvarsutgifterna,och orderna pi
krigsmaterielborde komma att sjunka. Men hur s&g di
Bcfors metallurgiskaavdelningarut?
att utrustningeni stor utstrdckningvar
Vi vet jv aLLa,
omodern.Lokalernavar mdrka, kalla och dragiga,arbetet
var tungt, smutsigtoch bullrande.Yngre arbetskraftsdkte
sie till de mekaniskaverkstidernamed derastrivsammare
arbetsmiljci.Men framfcir allt var de gamla verkensproProduktionen au stil har dkat, lriimst genon hogt'reki)enrugnen
i Kilsta, nen ocAsii genorn attseuiirt dkad produktion i det ganzla
Tappning au stdl i Aokiller i MEK. Boforsfoto
stdlr.,erket.Tillman.

Plan tiaer KilstauerAen.
duktivitet fiir lig och tillverkningskostnadernafd'r hdga.
Skulle vi kunna konlcurrerape marknaden,mtste vi bygga
nytt och rationalisera. Samtidigt behiivde vi 6ka produktionskapaciteten.
Efteriom markutrymme fd,r nyanliggningar saknades
inom det gamla industriomrldet i Bofors mellan jlrnvdgen och sjdn, mlste ett nytt omride v?iljas.Olika platser
diskuterades- bl. a. Otterbdcken och Kristinehamn och slutligen stannademan vid Kilstaomddet. Eftersom
byggnader f6r s:tlverk, valsverk och smedjor m&stevara
"skrdddarsydda', blev det dessaavdelningar,som fick
flytta och inte verkstiderna. De hus, som blir lediga i
Bofors efter utflyttningen, kan littare dndras till verkstider, dn om man skulle fijrsijka gdra fvdrtom*).
bleu fnrdig 19J6. Boforsfoto
Gdtugn nr 2 i Kilstaoalsoerket
Tillman.

Vad har nu hdnt pi Kilsta sedan styrelsebeslutetden
5 oktober 1945? Jag skall fcirscikaatt med ntgra bilder
ge en kort redogdrelsefdr utvecklingen.
Bilden hir ovan visar Kilstaomridet med de olika byggnaderna inritade. De olika streckningarnamarkerar de lr,
d& de olika enheternatogs i bruk. 1949 (snedstreckat)
k6,rdevi iging Giitvalsverket med giit och imneshall och
samtidigt tog vi i bruk en del av Angcentralen och en
del av Stillverket. 1950 (prickat) flyttade vi Fiirdigst?illningen ifrln Bofors till nya Valsverket. 1951 (vtgriitt
streckat) k<irde vi dels iglng Mediumverket och dels
St&lverket,d. v. s. U-ugnen med stillverk. Ar 1952 (kryssstreckat) kom de fiirsta hejarna iglng i Smedjan och
6ven Reparationsverkstad,Kontor och Sanitetsavdelning
togs di i bruk. At L953 (snedstreckat) kdrde vi dels
igAng Finvalsverket och dels togs den ftirsta delen av
Smedjans synings- och vlrmebehandlingsflygel i bruk.
Syningenkom inte iging d?irpi allvar fcirrdn 19)6, men
huset anvindes fdr andra indam&I. Ar 1954 (markerat
med *tecken) blev den ftirsta etappenpt MRK fnrdig
och togs i bruk samt tillbyggdes Stdllverket.Ar 1955
(lodrZittstreckat) biirjade Smedjansvirmebehandlingatt
komma iglng, iven om huvuddelen av utflyttningen
skeddef.drct19)6. Ar L956 (o-markerat)blev i Valsverket
dels giitugn 2 och dels den nya imneshallen fnrdig. (SistVidare
ndmnda togs i bruk vid irsskiftet I956-L9r7).
-;1
talpit.r, nr 4 tg4-7har ingen.iiirNils Ericssonutfdrligt
redogjort f6r Kilstaverkens fijrbetedande planering.

andra etappenpe MRK samt tiilbyggnad av Angcentralen.
Pi ritningen ses vidare hur tillbyggnaden av Stilverket
kommer att ta sig ut. Vi rdknar med att under 1958 fi
iglng den nya ljusb&gsugnen.
Utvecklingen fl:,mglr ocksi av tabellerna 1-4 pi sid.
1 och 4.
Tabell 1 visar produktionsutvecklingeni Valsverket.
Den heldragna linjen visar totala antalet utvalsadeton
under olika &r och den streckadelinjen visar antal man.
Tabell 2 visar motsvarandeutveckling i Stllverket och
tabell 3 Hejarsmedjan.Hdr stiger antalet man mer dn
produktionen i ton. Detta hdnger ihop rned att vdrmebehandling och syning flyttats upp frin gamlaverket,vilket
piverkar antaletman, men inte tonnaget.
Tabell 4 visar totala antaletman pi produktionsavdelningarnaunder de olika iren samt antaletman pi hjnlpavdelningarna.Entrepreniirernastrrannardr inte medriknade hdr.
Slutligen visar tabell 5 produktionsutvecklingeni Stilverk, Valsverk och Hejarsmed;'a.Valsverketssiffror ha
uppdelats pE giitverk, mediumverk och finverk.
Man kan rru fr|ga sig hur det ekonomiska resultatet
har varit? Det miste sti klart for var och en, att dessa
aildggningat kostat betydandepengar att bygga upp.

V)irmebehandlingen 4! hejartmitt god: ldrsiggdr sedan nigot rtt
i Kilttasmedjan, aad. .fuISKJ0. Boforsfoto Tillman.

Man kan inte 6ka ut kapaciteten likformigt dver alla
steg i produktionskedjan,och det kan dirfcir inte undvikas, att man under en expansionsperiod,
som den vi hlr
talar om, tidvis fir vissa tringa sektorereller "flaskhalsar", som himmar produktioneni efterftiljandesteg. En
sAdanflaskhals har nu St&lverketvarit i flera ir. Vi har
lidit brist p& giit, som endastdelvis - och till hiiga kostnader - kunnat tlckas genom kdp utifrin. Denna brist
rdknar vi med skall avhjiilpas genom den nya ljusbigsugnen. Under linga perioderhar ocksi bristen pi arbetskraft haft en hdmmandeverkan p& produktionen.
Fiirutom ett gott utnyttjande av kapaciteten fordras
fdr en ekonomisk drift dven god produktivitet, d. v. s.
hdg produktion per man och tidsenhet.De sttjrreproduktionsenheter och den moderna utrustning, som installe-

"Fcir kanoner flr man pengar,
som grdvsned p& Kilsta dngar"
fdr n&gra3r sedan.
sadeen vdnlig man pi Hindersmdssan
Rd.ntornaeller kapitalkostnadernadr hciga,och det fcjrsta
villkoret fdr att fi tZickning fcir dessakostnader dr att
verkens kapacitet utnyttjas i stcirstamiijliga grad. Av
olika anledningarhar det tidvis varit sv&rtatt f& iinskvdrd
i det
bel?iggningpi vissahill, vilket givetvisSterspeglats
ekonomiskaresultatet.
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TabeII4. Kilstaverken,Personal
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rats pt Kilsta j?imfiirt med de gamla verken, har givetvis hdjt produktiviteten.
Tabell 6 visar produktionen i ton per man och tr i
Bcforsverken * Kilsta under Eren 1947-16. Produktionen av gdt och skrotat (rensat) stilgjutgods har stigit
fltn 264 till 42, ton per man och ir. Produktionenav
fZirdigtstingstil inklusive trid frin 19,7 till )3,6 ton och
produktionen av fiirdigt smide fr&n 40,3 t11147,7 ton per
man och tr. Som syneshar iikningen varit avsevird betr.
giit och st8lgjutgtds. Hir har hdgfrekvensugnentillkommit, och den kriver ju betydligt fdrre mantimmarper ton
dn ugnarna i det gamla stilverket. Men det dr inte bara
U-ugnen som inverkat pl stegringen,utan produktionen
har dven stigit ganskaavsevdrti gamlaverket.
F6r st&ngstil ir som sig b6r stegringenslrskilt markant. Det ?ir ju ocksi en avsevird skillnad p[ det nya
valsverketoch det gamla.
Fdr smide dr stegringenblygsam.Hdr har i stort sett
endast skett en flyttning av hejanggregaten frin den
ei uarit rA rror. HAl
Fi)r bejarsmidetbar produktionsdAningen
bar i stort endast s6ett en flyttning aa bejare frdn gamla till
nya tmedjan. "Saarti.bejaren" oar de, fi;Ntd [toM aggregat JoTn
monrerades i Kilsta 1952. Botorsfoto.

gamla till den nya smedjan.Det dr d.venav intresseatt se,
att stegringen inte skett springvis i och med det nya verkets tillkomst, utan att igingkdrningen och uppdrivningen av produktionen har tagit avsevdrdtid.
Vi miste gdn stora anstrdngningarfiir att nedbringa
tillverkningskostnaderna.
Produkternamlste ju sdljas,och
siiljas pi en marknad, ddr konkurrensenir mycket htrd.
Om vi hlller oss till hejarsmidet,s& bestir ju de stora
seriernaav bilsmide - vevstakar,vevaxlar, framhjulsspindlar, framaxlar, styrarmar,kugghjul till viixelllda och
brkvdxel - till Volvo, ScaniaVabis och Saab.Bilfabri
kanterna har ju i sin fur en fruktansvird konkurrens, och
de miste kdpa sitt material diir det ?ir billigast. Tyskarna,
och sirskilt engelsminnen, har stor kapacitet ndr det
g?iller bilsmide och vill gdrna exportera. Det iir diirfdr
f. n. mycket svirt fcir Sttlfcirsiiljningen att ft ut priser fiir
Ar L955
smidet, som tacker vira tillverkningskostnader.
gi& smidet (inkl. flygsmide,press-o. hammarsmideo. d.,
ddr prisernaligger nlgot biittre till) med en avsevirdfdrlust. Ar t956 gick smidet ungefir j?imntihop. Fdr innevarandetr ser det f. n. diligt ut, vilket beror pi att vlla
kostnaderfijr rivaror - skrot, jlrnsvamp, legeringsmetaller o. s. v., har stigit, utan att fiirsZiljningspriserna
pi
f.drdigaprodukterkunnat hdjas i motsvarandegrad.
Aven ndr det giiller valsverksprodukter har vi det
bekymmersamt.Sliskilt Finvalsverketdr svlrt att hilla
iging. N?ir verket planerades,rdknade man med att klent
st&ngstil i dimensionsomridet5-3) mm s skulle bli
dess huvudsakligabel2iggning,medan valstrid i ringar
skulle valsas i relativt liten omfattning. Efterfr&gan pl
st&ngstil i ndmnda dimensionsomridehar dock ej blivit
s& stor, varfijr vi f6rs6kt beliigga verket med valstrid.
H[r kan vi ju inte konkurrerapn mjukt material- spiktdd och liknande. Dels dr virt st&l fdr dyrt, och dels dr
inte verket byggt fiir de hciga timproduktioner, som di
skulle erfordras. Gir man 6ver till den utpr2igladekvalitetstriden - snabbstil,verkggsstil, rostfri tred - hindras vi ddrav, att verket dnnu si ldnge saknarutrustning
hlrfdr. Dei behd,vs omvrirmningsugnar fiir snabbst&I,
svalnings- och glcidgugnar och betningsanordningar,och
vi har lnnu ej ansettosskunna "orka med" dessainvesteringar. Det mellanomr|de ifrlga om valstrid, som finns
6ppet f6r oss i dag, dr mycket begrlnsat och ger dlliga
priser. Fdr att i nigon min f<irbdttrasituationenhiller vi
pt att komplettera finverket sl, att stingstll i dimensionsomrldet 3t-64 mm o kan dverflyttas frin mediumverket till finverket och ddrmed dels dka finverkets belZiggning och dels frigcira kapacitet i mediumverket, d[r
det dr ldttareatt fi bel2iggning.
Till slut nigra ord om framtidsplanerna.Som redan
Tabell5. Kilstaverken.Produktion i ton
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- kauke de kan te ut sfrhdr 1970? I fi)rgrundenSmedjanfullt utbyggd,liingst upp t.u.
En frarnt)dny ao Kililaueyrta72
Stdluerk ocb Gjuterier fullt atbyggda, liingtt upp t. h. Valsuerket. Mellan StLluerAelocb Srnedjanligger en projekterad
anliiggning I dr f,ird i gstnllning ocb ulirnzebehandlin g au stfrngtLl,
nimnts pigir utbyggnadav Stilverket med en ljusbigsugn pi 35 ton, vilken kommer att ge oss ett tillskott av
ir. Ugnen skall komma i drift
35 e-40.000 ton stil per
i mitten av nlsta &r.
Vidare har vi bdrjat med arbetetp& en neutraliseringsanl?iggningf<ir fd,rbrukadebetbrd. Vi flr inte ldngre
sllppa ut dessai Kilstabicken,utan de miste neutraliseras
med kelk och ledastill en stor grop, som dr under uigrdvning i mossenndra Grottjdrn. Ett nytt bethus,eller evenfuellt en anliiggning fdr betning utomhus, kommer att
ordnas i anslutningtill neutraliseringsanldggningen.
Vdrmebehandlingenav stingstil - glddgning och segh?irdning- sker dnnu i stor uistrdckningi gamla hirdverket i Bofors. Fdr att pi snabbrstesdtt erni en dkning
har styrelsenbcslutat,att e;
av seghdrdningskrprciteien
seghirdningsugn,liknande den befintlrgarulluqnen,skall
installeras i Smedjans vdrmebehandling,MSK 50. S3
sminingom skall bida desseugnar ti'rertrgasav Smedjan,
men dessfdrinnanmiste v&ra planer pi kompletteringav
ha tagit f astf orm.
Valsverketsf 2irdigs:iillningsavdelningar
Bilden hdr ovan visar ett "flygfotografi" av Kilsta, en
framtidsbild, kanskefr&n omkring hr 197o. Hiir iir f?irdig-

stdllning, vdrmebehandling,stingst&lslageroch avsdndning rinkts u:bTggda pi "f2iltet" mellan Angcentralen
och Stilverket.Aven andraalternativir under diskussion.
And8' ldngre frl;m i den "dimcmhtillda framtiden"
skymtar vidareutvecklingen:uppflyttningen av hammarsmedjenoch klensmedjan,stilugnarnai Bofors,gjuterierMen bur llngt fram i tiden
na och smidespressverket.
dessaetapperligger, det kan varken jag eller nigon annln sigr idag.
Men frinsett utvidgningaroch nyb;'ggnader,har vi ett
framicir oss.Vi m&stetrimma och
stort utvecklingsarbeie
fci;bittra de anliggningrr vi har. Tillverkningskostnaderna nziste sdnkasgenom rationaliseringaroch fd:b?ittringrr, dkad produktion och 6kat mrterialutbytepi alla
avdelningar.
I Hejarsmedjrn har vi tillsrtt en srirskild rationaliseringsg;upp pi 3 man - det har hrttills varit brra en
mrn, men frin den I maj skrll gruppen bli fulltalig Vi
som enbert skrll sysslamed rationaliseringsproblem.
vet, att det finns mycket att gdra i den vigen, och vi Ir
glada fdr det pStagligaintressesom finns fdr dessaupputan ocks3i allt
gifter - inte bera i Fdretagsndmnden
strlrrem5n ule pi de ofika arbetsplatserna.

Tabell5. Produktion i ton per man och ir
(Boforsverken{ Kilsta)
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pfr linualsterAers ptodil.ktel htr ej uarit sd stor, aarldr man f r)rsdAt beliigga aerket med aalstrfrd. Boforsfoto Tillman.
Eltefirigan

ct,t *
stilgjutgods

FZirdigt
stingst-il

FZirdigt
smide

264
283
296
321
330
3t6
364
403
4rO
425

r9,7
2r,5
36,7
37,3
39,r
44,1
48,8
43,6
49,5
53,6

40,3
37,O
37,0
40,7
47t

43,1.
49,6
47,)
46,7
477

Haspelsp6,rulle, lina och drag.

SPORTFISKET SPELAR UPP
Au Redaktar
NlLs F,,{RNSTROM. Stockholnr
Konsten att flnga. vassvikenslistiga
gammelgldda eller gryndornaskutryggiga storabborrar med ett fcirledande
bliinke lockar fcir varje hr allt flera
semesterfirande
ut pi vattnen. Sportfisket har numera f6.tt en sidan omfattning, att man ndstan kan tala om
en folkrdrelse.
Den populdrastefiskemetodeni dag
ir nog utan gensdgelsehaspelfisket.
Den ir anvdndbari alla vattendrag,
dd.rman kan fiska med drag eller fluga och att ld,rasig haspla dr s& enkelt,
aft ingen beh6ver tveka infdr nigra
tekniska svirigheter. Ndr man hasplar,
roterar inte trumman eller spolen pi
rullen, utan linan hasplas- glider av
spolen - som frin en tridrulle. Ddrfiir ir det latt att kasta med en haspelfiskeutrustning. Man behriver inte
trdna kast i fcirviig.Bara man vet, hur

man skall hilla i sDdtoch utlcisakastet, si gir det seian ndstan av sig
sjd.lvt,iven om man till att bdrja med
inte fir s& linga och pricks[kra kast.
Haspelfisket har tvi vd.sentligafdrdelar framfcir det vanliga spinnfisket
med multiplikatorrulle, d. v. s. rulle
rned roterandetrumma. Med haspelrulle kan man kasta extra ld.ttabeten
- [s1s11som inte vdger mer dn en
4-6 grtm - och man far praktiskt
taget aldrig bakslagi kastet.
Den som fdrscikt sig pl att kasta
med en vanlig spinnfiskeutrustning
vet nog, vad man menar med bakslag. Rulltrumman kommer att rotera
fdr hastigt i utkastet och det blir
<iverslag.Reven trasslarsig pi trumman och man flr ofta det som s& betecknandekallas ett "figelbo". Mlnga
fiskare har suttit i timtal och gjort
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fhfd,ngafcirscjkatt reda upp ett riktigt
rej?iltfigelbo.
Nu finns det visserligenen svensk
spinnrulle som ir fdrseddmed si fina
bromsanordningar,att man kan stdlla
in den f'6r vatje tyngd p& betet och
f& bromssystemet
si perfekt, att rullen
blir ndrmast idiotsiker. Men dels Ir
den betydligt dyrbararei inkdp in en
haspelrulle av normalkvalitet, dels
miste man kunna justera bromsen
exakt, annars fir man Indi bakslag.

Utrustning fiir haspel
Fdr haspelfiskeanvlnder man ett
spd som ?ir oigot llngre och vekare
dn ett ordinlrt spinnspti. I handeln
finns flera olika modeller av dessa
haspelsptin att v'dlja p& och det material, som numera ndstan uteslutande
fcirekommer,ir glasfiber. De moderna spdklingorta av spunnaglasfibrer
d Ld"
har visat sig de gamla splitcanespdna
f,9JrF,',
<,6{6
iiverligsna. Glasfibern [r odmmare
och okdnslig fcir hetta och kdld.
Rullen ser ganskaunderlig ut, ndr
man Ir van vid den vanliga spinnrullen. Den ser direkt obekvdmut med
rullhandtaget pi vinster sida. Man
hiller vid inspinning sptit i hciger
hand och vevar hem betet med vdnster. Det kdnns kanske ocksi litet avigt
fcirstag&ngenman giir det. Men haspelfiskets teknik, likavZil som mycket
annat i den vigen, ?ir lika enkel som
bekvdm,ndr man vant sig vid den.
Den rulle man har mest nytta av
fcir allround-bruk btir y^r^ av medelstorlek. Stora rullar blir klumpiga och
tunga och limpar sig b?ist f<ir laxfiske. Den allra minsta rullen kanske
blir litet begrdnsadi sina mdjligheter,
om man fir pi en stor gidda.
Haspelfi:keoAren1957i Hdllsuxdetmellan Rydbo och Stora VAfian.
rValdd.

Foto Sture

rusar ivig. Detta giir, att linan aldrig
Grovleken p& linan blir i nigon
min beroendepi storlekenpi rullens kan slitas av genom att en fisk gd,r
nigon vildsam knyck. Varje ryck
spole.De flesta brukar nog ha o,250,35 mm nylon och man btir ha lagom kommer di att motsvarasav en slirmed lina pi spolen. Lindar man p& ning av bromsen. Slirbromsen kan
frir mycket, si vill slingor av linan st[llas in olika, si att den fungerar
girna halka av och man kan f& tras- vid ldttare eller kraftigare dragning
sel, dven ndr man kastar. Har man och dennainstlllning kan justerasunfiir litet lina pi, si hdmmas kasten. der fisket, d& man har fisk p& kroken.
Hasoelfiskets
stora charme er lettDet fd,rstaman har att gdra, sedan
-Man
kastarvanligen med smtman skaffat sig en haspelfiskeutrust- heten.
ning, dt att fcira dver linan frin lin- beten, som inte vdger mer dn 4-12
spolen till rullens spole. Det miste gram. SmA skedspinnaredr de populdrastebetenaoch bl. a. utmerkta f6r
gcirassi, att inte linan tvinnas. Lit
en medhjiilpareh&lla linspoleni vins- abborre. Att just skedspinnaredr si
ter hand mitt framfcir rullen men fiskliga beror nog till stor del pi, att
under spd,t och si vdnd, att linan de ger vibrationer i vattnet som har
hasplas av spolen lt samma h&ll som en oemotst&ndligattraktion pl abborbygeln pt rullen toterar, di man ve- ren. Fisken hdr dessavibrationer p&
- aptiten
var in. Med den hdgra handenbrom- lingt hill och blir nyfiken
hugget.
Det
giiller
retas
och
utl6ser
sar medhjZilparenlinan ldtt si att den
hela tiden hills strdckt och liiggs upp emellertid att h&lla intressetvid liv.
Har man fitt en abborre och det
jiimnt pi rullens spole.
t. ex. dr frigan om ett stim som dr pi
Vi drar nu linan genom spdringarjakt, si miste man hnlla kvar stimmet
na och ut genom toppiiglan och fester
genom att inte vdnta fdr ldnge mellan
ett bete vid linans spets.Vid utgingskasten. Det Ir samma sak som med
stlllningen fd'r kastetskall betethinga
ungeflr 25-30 cm under spdspetsen.
Linflngaren skall vara bortkopplad
Rdtt miingd lino
frin linan, s& att den [r fri, ndr man
kastar.
p d hospelspolen
Linfingaren Ir den ddr egendomliga anordningen pi sidan av rullen
som skall finga upp linan vid inspinningen. Den kallas ocks&pick-up och
:
innan man kastar, fdr man den it
sidan,men n[r man bcirjarspinnain,
F6t litet lino bromsqr,
kopplas den automatisktp& och flLngar
upp linan. Haspelrullen har ocksi en
annan detalj, som vanligen inte finns
pi spinnrullar, n[mligen ett slirande
motst&ndeller en slirbroms som ger
efter. n?ir exemDelvisen stcirre fisk
Fiir myckct

lino trosrlqr.

:
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biirt.

pi spinn.
Fin skiirgdrdsgd.dda,
ffr.ngad.
pimpelfiske. Sl l?ingestimmet Ziruppeggat, kan man fiska.
Haspelfiskethar ingalundamedfcirt
att spinnfisket blivit mindre popul?irt
i virt land. Spinnfiske6r fortfarande
en fiskesport fcir alla vattendragsommartid 6ver hela landet och vintertid vid vdstkusten,dir torsken dr
ett tacksamtobjekt.
Pi vlstkusten fiskar man torsk b&de
med haspel-och vanlig spinnfiskeutrustning, men nog fdredrar jag att anvlnda en stabil spinnutrustninginte
minst med tanke pi att man miste ha
kraftiga grejor f8r detta fiske. lnte
derfdr att torsken [r nigon stdrre
kiimpe utan ddrfcir, att man liitt fastnar i den segat&ngenoch fiskar i hirt
vider med stark vind etc. Tyngre skedar i silver eller silver/guld brukar
vara bra. Bera man trd.ffar pi torsken,
Fdr glddfiske dr nog spinn i allDdrmdnhet att f<iredrafd,re haspel.
-snabbare
fcir att man faktiskt kastar
och effektivare med en spinnfiskeutrustoing om man behirskar kasttekniken. Jag anvdnderhaspelnumerauteslutande ftir abborre men vill ja'g ha
en gammelgdddapi kroken, sL tar iag
till spinnspdt. Ar giiddan emellertid
trcigflirtad, sn kan ett litet haspelbete
grira underverk.
Att kasta med spinnspdir egentligen inte sn sv&rt,trots att minga blir

pi baspel.
Vdrgiiddan1957ffrngades
avskfeckta,di de fir bakslag.Sedan
spdt monterats upp, lAter man kastvikten - lnmpfig ndr man trdningskastar- hdngaungefdr 20 cm nedanfd'r spd,spetsen.
Rullens broms skall
vara si inst2illdi frirhillande till kastviktens tyngd - 18 gram dr en allroundvikt - att den knappt fcirmir
dra ut lina, nlr man svZingeien smula
p& spdt.
Nlr f6rberedelserna
dr klara. siktar
man mot milet och h&ller tummen
tryckt mot rulltrumman. Spdt lyfts
uppit och f<irs bakit <iveraieln med
en lugn, jdmn rdrelsetill ett ldge ndra
horisontalplanet fdr att man skall
kunna spdnna spdspetsenfcire framkastet.
Rdrelsenbakit f&r errellertid aldrig
avstannahelt, utan bakitkastet ijvergtr omedelbarti framkastetvilket ansitts med strirre hastighet. Spcitsrcirelse framlt stoppasi kastriktningen,

si att spti och lina bildar en obruten
linje. Stlax innan spdts rcirelse f:lzlmilt
hejdas, ldttar man pi trycket med
tummen mot rulltrumman, si att den
cigonblickligen startas och kastvikten
ka,n fara ivdg genom luften. Men reglera rulltrummans hastighet, si att
denna inte roterar fortare dn kastvikten hinner dra ut linan. Strax innan
kastviktenslir ned, bromsarman med
tummen fiir att stanna rrummans
rrirelse.
Nir man sdger,att tummen aldrig
helt fir sllppa kontakten med trumman s3.menas inte dlrmed, att tummen vilar mot trumman strax efter
utkastet. Det f&r inte vara nigon friktion mellan tumme och trumma, d&
kastet i si fall bromsasupp utan det
skall just vara aningen av luft emellan, si att man pi brikdelen av en
sekundkan pressi tummen mot trumman, nlr betet saktar farten och skall
till att sli ned. Detta giller ner man
anvinder en rulle utan fullkomlig
mekaniskbroms utan miste hjZilpatiii
med tummen.
Om man hiller tummen kvar fdr
liinge pi trumman i utkastet,slir vikten eller betet ned strax framfcir kastaren. Man bdr inte fcilia med fcir
lingt med spcit i framkastetutan avstanna spdrcirelsen, si. att man fl.r
betet att beskrivaen med vattnet barallell bena i luften. Ldttar man trycket av tummen fdr tidigt i utkastet,
vill kastvikten gdrna fi frir hcig bana
i luften och falla ned fdr hirt.
Spinnfiske,iiksom haspelfiske,kan
bedrivass3.snart man har isfritt vatten. Med undantas fcir de tider di
fiskefdrbud rider, L ex. under lektid.
Varje ldn har sina stadgorbetrdffande
fcirbudstideroch dessutomfinns det
bestdmmelser
som siger, att man inte
fir behilla fisk som inte hiller en

viss storlek, d. v. s. dr under minimimitt.
Ett vanligi fel ndr det gZillerhaspeloch spinnfiskedr, att mrn fiskar betet
f<ir hdgt upp i vattnet. Man vevar in
betet si att det minga gi.nger gir
strax under vattenytan.Men i regel
fht man bista resultatet,om mln fiskar djupt. Betet skall gi si ndra botten som m<ijligt. I grunda vatten dr
det sviri att fiska utan att fastna i
botten och diir fir man soinna hem
betet snabbrre.Men fiskir mln oi
djupt vatten,bcirmanlita betetsjunka
nAgot,innan man tar hem det.
Bra fiskeplatser i sjdar och skirgirdsvikar dr utanfcir stcirrevassarp&
gryndor.i sund och ddr n5.goni eller
biick faller ut. Laxartade fiskar har
ofta sina bestimda platser, och detta
giller lven gddda och annan fisk.
Ddlfcir dr lokalkinnedom oerhrirtviktig, nir det g?iller fiske. Den som
kdnner sitt vatten, har reda pi djupf6rhillanden etc., har alltid stdrre
chanseratt fi fisk dn den som d,rhelt
obekant med forhillandena.
Bdstafisketidenunder sommarendr
iidigt pi morgonen och pi eftermiddagenstrax fcire solnedgingen.Tidigt
p& viren och under hcistenkan fiske
vara bast mitt pi dagen. I blankt
vdder anvinder man helst nedmattade
drag eller zebrafd.rgade,
medan man i
mulet-regnigt vd.derbdr ha blankare
drag. Vobblers gir bra i alla vdder.
I vatten dir minga fiskar med populdra drag hdnder det, att fisken blir
"krokvan", d. v. s. ldr sig kdnna igen
anvdnda beten, och di kan det ld,na
sig att fd,rscikanigonting helt annat
som fisken inte sett.
G6,skan man f3. pi spinn och haspel under sommaren,di gdsen vissa
tider gir hcigt upp i vattnet. Bist
brukar fisket vara pl kvdllen eller
Forts.pd sid,30

Vobblrzrn birjar

bli popaliir igen -

hiir iir ex suensA modell.

F6rra slisongens stora schlager aobbler nted. std.llbar framplit,
reglera lramplitens uinhel Aan man'fi uobblem olika djupgfrende.
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STOCKHOLMSUTSTALLNINGEN T897
Tvi

episoder av speciellt Boforsintresse

Pi Stockholmsutstdllningen1897 gjorde Bofors
sitt forsta storre offentliga framtrddande som tillverkare av krigsmateriel. Planeringen av utstillningsmaterialoch montage m. m. gjordes i mycket
god tid. Silunda sdndesden unge ingenjoren pi
divarande ritkontoret, Folke Kylberg, redan viren
1896 ut till Berlin for att studeraden dir pigiende
virldsutstdllningenoch fi uppslag till Bofors exposition.
Id6erna frin denna studieresautformades hcmma pi Bofors, godkdndesav bolagsledningen'dis'
Gerhard Dyrssen och overingenjiir Arent
ponint
'silfu.rtputte
samt av uistdllningsarkitektenFerdi
v
nad Boberg, arefter Boforspaviljongenuppfordes
pi utstdllningsomrldet. Den mycket-tidstypiska,
men enligt v&i tids smak nog si tvivelakti gtvackra,
paviljongen kan sespi fotot pi sidan 10.
Frin Stockholmsutstillningen dr tvi hdndelser
av sirskilt intressefor oss boforsare,dels Konung
mellan
Oscarsbesok,dels en liten pressdiskussion
foroch
kungabesoket
Om
Finsping.
och
Bofors
Kylberg
Folke
har
utstaillningen
beredelsernatill
mycketroandeskrivit i sinamemoarer,som B-pilen
flttt taga del av. Nu overldmnarvi alltsi ordet till
ingenjor Kylberg:*)
"I borjan av April 1897 fick jag order att resa
till Stockholm for att ordna med Bofors-paviljongen for jubileumsutstdllningen,.vilkenskulle
opplnasden 1 maj. Vid det forsta besoketpi ut,l;il.ringto-ridet blev iag mycket imponerad av
arkitekt-enBobergsskapelser.Han hade gjort id6n
till ett pansartorn i papier-mach6.Jdttekanoner1
trd flankerade bida giul^tnuoch i mitten hojde sig
en pansarkupol.Genom tvenne Portar kom man ln
i den stora uistdllningshallenmed sitt spegelblanka
fornissadegolv. FrAn taket strilade 8 styckenstora
elektriska lu-pot, spridande ett bldndande ljus
iiver hela salen.
Undan for undan anlinde frin Bofors kanoner
med lavetter, gtanateroch ovriga brukets artiklar,
och stilsisom tunnplit, stlngjirn, smidesstycken
gjutgodsm. m.
Den gamla tribron over till Djurgirden frin
dndan av Strandvdgenansigs for svag for overfraktning av de tunga pjdserna, men vi ordnade
'r) Manuskriptet till memoarerna har viilvilligt utlinats av
ingenjiir Folke Kylbergs son, ingenjdr Nils Kylberg' Avd. KNf,
vilken sistnlmnde Redaktionen upptiktigt tackar fijr l i n e t . O r i ginaltexten har endast rr-redllitt hand iusterats.
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med hzistar,fyra styckenfor varje vagn och en natt
mellan 12 och 3 pi morgonen kordes godset iiver
bron. Denna sviktadeoch skakadebetdnkligt, men
holl. Polisen kom fram p5.formiddagen med forbud frin Overstithillaren mot framforandet av
Boforskanonernapi Djurgi.rdsbron, men di var
redan transportenlyckligen genomfordI
Oscar II besiiker Boforsutstiillningen
Allt ordnadesi god tid i paviljongen forsta oppningsdagen.Alla kanoner vdlputsadeoch blanka i
sina lavetter,gjutgodsetoch allt det ovriga pi sina
platser. Si kom di dagen fore den forsta maj. YLren var det iret mycket varm och tidig. Alla trdd
stodo utslagna i full sommarprakt nd.r iag overraskadesav besoki paviljongen av Hans Majestdts
Konungens kammarherre,som meddeladeatt Konungen onskadebesokautstdllningenfoljande dag,
oppningsdagen,den forsta maj. Han hade for avsikt att avldggabesok hos Bofors, Ankarsrum och
Finsping. Finspingsverkenvoro vid dennatid konkurrenter till Bofors uti krigsmateriel.
Jag skyndadeatt i telefon meddela disponenten
pi Bofors, kommendorkaptenDyrssen,om kungabesoket,for att om mojligt formi honom att komma upp till Stockholm for att kunna ndrvara och
taga emot Konungen. Dyrssen kunde emellertid
icke komma, utan jag skulle sjdlv gora mitt bista.
Frin Karlskrona hade for vakthillning i paviljongen under sommaren engageratsen styckjunkare Larssonoch denneinstruerademig nu.
Pi Hasselbackensrestaurant eftefirlgades Konungensfavoritmdrke i champagneoch itta stycken
buteljer anskaffadesav detta. Flaskornaplacerades
i en kylare i en ammunitionshiss.Tvenne mjuka
fitoljer eftersaindesfrin Myrstedt och Stern och
styckjunkareLarssonfick order att, ndr Majestdtet
gjort sin rond och satt sig att vila i en av fltolierna,
vid en vink sdtta ammunitionshisseni ging, hissa
upp den forsta kylaren och serverachampagnen.
Mitt emot Boforspaviljongen,pi ett tjugotal meters avstind, lig Finspingsutstdllningen.Dit hade
dagen till ira unge Axel Ekman (sedermeralandshovding i Skaraborgsldn) just l-remkommenfrin
Paris ankommit. Han upptrdddei senasteparismod
med grL bonjour och gri cylinderhatt och stod pi
post, vdntande dven han pi Majestdtetsankomst.
Ndstan pi slaget klockan 12 anlandeKonungen
och de uppvaktandeherrarna med general Ericson
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Bofors pauiliong p,frStochholmsutttiillningen1897.

i spetsen.Jag hade ikldtt mig min nya pi Bofors'
fortjdnade, ljusbruna sommarkostymoch tog med
blottat huvud emot Hans Majestdt Konungen, utbedjande mig iran av att fi forevisa fri.n bruket
utstzillda foremil. Konungen fattade mitt hogra
rockslag och sade: "Ni si lit oss di borja min
vdn". Intresseradbesiktigadehan ddrefter kanoner
och lavetter och besig ovriga utstdllda f6remil.
Han uttryckte sin tillfredsstdllelsemed det skickliga sdtt, pi vilket arkitekten lost fri.gan om utstdllningshallen*).
Efter slutad rundging slog sig Konungen ned i
en av fitoljerna. Transpirerandei vdrmen torkade
han sig i ansiktet, givande uttryck it en torst som
pligade honorn. Jag anholl underdinigast att f5.
forsoka avhjalpa eller lindra Majestdtets pl8gor,
gav order it Larssonatt sitta ammunitionshisseni
arbete. Nir den forsta iskylaren med 4 flaskor av
konungens favoritmdrke visade sig pi toppen av
hissen utropade konungen: "Det der har Du gjort
alldeles forftdffligt min gosse". Konungen och
hela hans uppvaktning hade god torst och snart
var forsta kylaren tom. Ater satteshissen i ghng
x') Kungen hade siikert besijket hos dr Alfred Nobel pi Bjcirk
botn och Bofors sommaren 1895 i qott minne.

och de 4 sista flaskorna blevo synliga. Man uttryckte allmdnt sin belitenhet med Bofors ammunitionshiss och ammunitionen ddri. Herrarna tdnde
sina cigarretteroch en allmdn konversationvidtog.
Omsider br6t Konungen upp och sade till general
Ericsonatt han var trott och att kosanskulle stdllas
direkt till slottet. NZir kavalkadenhade forsvunnit
kom Axel Ekman over till Bofors och frigade i
hiigst forgrymmad ton vad man gjort at Majestetet,
som icke kom till Finspingsutstdllningen enligt
planen.
Presspolemiken Bofors-Gullsping
StockholmsDagblad av den 16 juni 1897 inneholl en ling artikel pL ndl.afyra spalter under rubriken "Stockholmsutstdllningen.
Sdrskildamilitdra
utstdllningar". Huvuddelen av artikeln, 2Vt spalt,
upptogs av en panegyriskskildring av Finspings"detta gamlavittfrejade styckebruk"- utstdllning
av projektiler, kanoner av olika slag, pansarplit
m. m. Artikeln var osignerad och forfattaren av
oss okdnd: det miste emellertid ha varit en Finsping mycket ndrstiende eller starkt influerad person, som fort pennan. Den norska utstdllningen,
med material frhn KongsbergsVaabenfabrik och
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Nitedalens Krudtvaerk, den danska med Kongelig
Dansk militaer Klaedefabrik samt iterstoden svenska utstillare, Carl Gustafs Stads Gevirsfaktori
och MEA, beskrives pi ca en spalt, medan Bofors
avfdrdades pi ca en halv spalt. Lit oss citera artikeln ordagrant:
"Gent ernot Finspongs paviljong ser rnan pi
nAgot afstAnd, dystert och hotande, nf,gonting
som med sina b6da lflnga tentaklar, rncirka gapande cigongropar, uppblAsta kindkotor, skarpa
nibb och underligt kransade panna skulle kunna
tagas fcir hufvedet af nAgot slags ohyggligt sjtividunder. I sjelfva verket skall det nog frirestdlla
ctt sirdant, ndrnligen nAgot slags pansarfartygsliasenratt, och vi befinna oss hir frarnftir Bof ors'
'l'hules
ramrrtstiillning. Ntibben iir n-rodellentill
p
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r
ofvan bildas
1
8
9
4
;
stiif, afgjuten
af grofva skeppsankaren, och de allra cjfversta
Iockarne af "axelbirarne" till det ryska kejsarfartyget "Standard"; de bfida linga tentaklarna
utgrira bilder af 25 cm. kanoner, frir ndrvarande
under arbete f<ir pansarbFrtenThor.
Vi intrhda genom en af de bfida portarna och
beundra i fdrbigAende den viildiga fyrbladiga
lrropellern samt de stora st6lankarne dem emellan. Att utstlllningen hdr inne icke pA lingt ntir
l<an i rikhaltighet rntita sig rned den vi nyss lemnat ligger i sakens natur, di Bofors ju hr af vida
yngre hiirkomst och i senare tider snart sagdt
uteslutande egnat sig it tillverkning af sifllgjutgods. Att dess bl&sfria nartinstAl ernellertid ir
af utm5rkt beskaffenhet och vunnit erkdnnande
bAde inorn och utomlands 5r nogsatnt bekant,
liksom ock att bruket, isynnerhet pi de allra senaste 5rren,strdfvat mycket kraftigt f'ramAt.
Af krigsmaferiel finna vi hrir inne dels en fin
15 cm. profkanon enligt typ, antagen af svenska
f l o t t a n ; b a k l a d d n i n g s m e k a n i s m e n s J / n e sv a r a d e n
vanliga franska. Vidare en liten 7 cm. bAt- och
landningskanon, levererad till norska ularinen,
sarnt en 12 crn. snabbskjutande kanon, enligt typ
antagen af svenska flottan och tifven af danska
rnarinen ftjr dess 15 cm. kanoner, sarnt slutligen
en 7,5 cm. filtkanon, antagen ftir Uruguay.
Vid innervdggen synas dels en stor 91 rntn.
p a n s a r p l € r ta f n i c k e l s t A l t r r o f s k j u t e n m e d 5 s t . 1 2
crn. projektiler, hvilkas spetsar nitt och jemt
gfltt genom plAten, som icke visar nirgon spricka.
Derbredvid ligger ett likaledes profskjutet liansarblock till ett litet llansartorn ftir 57 rnm. kanon, af hvilka torn Bofors ock tillverkat nhgru
stycken frir Vaberget. Slutligen I'isas en stor 2'{-r
crn. plAt af nickelstirl, hvilken synesha varit anviincl ftir profning af projektiler, hvaraf 2 st. 2-l
crn. granater och S st. 12 cm. granater stfl vicl
pl5rtens fot i ett om dessas goda lleskaffenhet
tydligen vittnade skick.
De ofriga delarna af Boforsutstdllningen- sirsornrnahner, gtit af olika kolhalt, tunn plit, jerntrirdslinor och sttinger, I'rindskifvecentrurn och
eit vrildigt kugghjul ln. tll. - mfiste vi lernua till
ell annan gflng, sfisorn icke tillhcirande krigsmaterielen, med undantag likvril ftir torpedbfltstlifd e l a r n av i d e n a i n g i r n g e n . "
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Det sdger sig sjdlvt, att Bofors ledning och den
militira sakkunskapenblev hogst upprord over
detta partiska och nonchalantasdtt att presentera
landets modernasteoch framitstrdvande vapenindustri. Svaret levereradesav chefen for artilleriets
konstruktionsavdelning,kapten A. F. Centervall.
Han konstaterade,att man av Stockholms Dagblads artikel fick det intrycket, att Finsp&ng var
den forndmsta tillverkaren och att Bofors vat en
liten uppkomling i detta sammanhang.Finsping
var forvisso ett anrikt gammalt bruk, som sPelat
stor roll som styckebruk,tillverkare av tackjdrnskanoner, men att Bofors rettvisligen miste tillerkainnasaran av att ha infort den moderna kanontillverkningen i landet, ja t. o. m. f3' aran av att en
sidan tillverkning over huvud taget kunnat komma
till stind. Finsplngs storhet lig i forfluten tid.
Efter ett klarldggande av artilleriteknikens utveckling under 1880- och 9O-talen, Bofors nya
epokgorandekonstruktioneroch Boforsstilets kvalitet, konstateradeCentervall i marginalen att Finspings utstdllningslokal i sjdlva verket endastvar
fylld "med kasserade
provpjdser".
Polemikenfir sessom ett led i den oppna schism
och den oerhorda konkurrens, som vid denna tid
ridde mellan Finsping och Bofors och som forst 6
ir senarekunde bildggas,da AB Bofors-Gullsp&ng
forvdrvadeaktiemajoriteteni Finsping.

Jiirnbrukssmedernas utstdllningsbesiik
som var de
For 60-70 &r sedanvar det smdltsmederna
dominerandeinom jdrnbruksindustrin.Smedernavar ett
segt och h&rdfiirt sldkte,som visserligenlyfte pi mcjssan
fcir brukspatron,men som kunde vara stolta och rakryggadendr si behtivdes.
Det var utstillningsiret 1897. Det var inte vanligt att
spenderademed nigon sortspremiering,
brukspatronerna
uppgiften,
men vid detta tillf2ille kom den <iverraskande
att smedernavid en del bruk skulle bjudasatt fi resatill
Stockholm och utstdllningen pi brukets bekostnad.Pir
bruket, dar jag var hemma,blev alla smederna,solr orkedeoch kunde,inbjudnatill deltagande.
Det blev stor uppstindelsepi bruket och i all synnerhet i de hern, dir nigon skulle med pi resan,fcir givetvis
viile si minga som m<ijligt passadetta tillfiille att fi se
iruvudstaden,der de flesta aldrig varit. Men det var
stora svirigheter att komma med pi resan,trots att den
var gratis och likasn uppeh?illetunder veckan.En smlltsmedhade ingen stdrregarderob,en kostymtill helgdags
och n&gon"smillpiskrock" sedanbrudgumstiden.
Nu blev kl?idfriganaktuell, fcjr man ville ju komma si
snygg som m<ijiigt till huvudstaden.Var kliidfrigan ett
problem,s&var inte skofrigan ldttarel6st. Smederna,som
i regel anvlnde hemmagjordatrdskor (kavlar), var inte
pigga p& att sncirain fiitterna i kdngor eller resirskor.De
var vana vid att ha fcitternalcjsaoch lediga i trdskorna,

ddr ventilationen var utmdrkt. Det var inte bdttre med
kragdon. Att sticka halsen i en stirkkrage var en fasa.
Det blev stor uppstlndelse i bruksk&karnainf<ir resan.
D{r l&nadesrockar och byxor eller byttes, och resdagen
nirmade sig alltmer. Kvinnorna kilade in till varandra.
Det g2illde kragdonen. Det fanns niippeligen nigot hem,
d2ir det fanns full upps?ittningav kragdon, och kragknappar var mera sd.llsynta.
Slutspurten kom pl morron den dag resan skulle ske.
Smedmorornaskulle liigga sistahand vid dressen.Det var
kragarna som skulle sdttaspl. Smedernastod i regel pi
knd medan mororna fdste kragarna med knappar, sdkerhetsnllar och knappnilar, och s3.var det till sist fnrdigt
att ta sig till stationen.
Firdledaren, en ingenjcir, var p3.plats och han fick se
en brokig samling som kom. De var utrustade med matsickar, paraplyer och k?ippar. Det mdrktes pt lingt hill
att den vanliga rdrligheten hos gubbarna blivit betydligt
begrinsad.
Det var kragarnasfel. Akerstrd,moch Faxbergvar bland
de f6rsta, Faxberg skrudad i smZillpiskrockoch ganska
elegant. Han hade litet att v'dlja p8,i bide kled- och hattv'dg, dL han fick avlagda klZider fr&n kontorsherrarna,
beroendepi att han var munter och munvig. Akerstrcim,
som var hans vdrsta antagonist,hade ddremot en uppfattning, som han levde sig s&in i, att han till sist trodde det
var verklighet. Han trodde han var rik, det var hans fixa
id6, som inte kunde rubbas, trots att han var en bland de
fattigaste smederna.
Sl kom Hultberg, han hijll huvudet pi ett si ovanligt
sdtt, att Faxberg gick fram och granskade honom ndrmare. Hultberg fcirklarade, att kragen gjorde honom s&
ont att han fick lov att hilla huvudet pi detta sltt. Ndr
Faxberg granskat Hultberg fick han se, att kragen satt
upp och ned. "Men kd.radu", sa Faxberg, "du har ju
kragen fel". Hultberg, som var ogift, hade sjdlv betslat
pi sig kragen. Efter hjilp av Faxberg och ett par gubbar
blev felet rittat och Hultberg itertog sitt normala utseende.

Vid framkomsten till Stockholm var logi ordnat pi
Skeppsholmen,d1r smedernafick ligga i h?ingmattor.Ndr
de kojade fdrsta kvdllen svor Akerstrdm: "Fy, tusan,
tackavet jag hemmadir man fir kastasig i ejderdunen".
Faxberg,som lig nrirapassadepi att svara:". . . s&halmpipera ryker i taket". De btda drog aldrig jiimnt.
Det blev krd.vandeden veckan fijr smederna.En dag
satt ett mirkvdrdigt sZillskapefter Strandvdgen.Alla hade
tagit av skodonen, satt och petade sig mellan tirna, och
svor ijver de usla vdgarnai huvudstaden.Si restesig s?ill-

landet av forbud kan iberopas,dr Ar7 $ som lyder:
betarskyddslagens
"Arbetsgivare?ir pliktig att, under
sdrskilt beaktandeav vad nedan sdgs
eller med stdd av denna lag fdreskrives, iakttagaallt som med hinsyn till
arbetetsnatur och de fdrhillanden unproblem der vilka arbetetbedrives,samt arbetsENSAM PA ARBETSPLATSEN ? - Ett sl<yddstekniskt
tagares ilder, yrkesvana och dvriga
Bofors Nobelkruts CentralaSkydds- rar minga av B-pilensldsare,skall hdr fcirutsittningarfdr arbetetskdligenkan
holls den ldmnasett sammandragav den mycket erfordras f6,r att f'drebygga att hos
kommitt6s irssammantrd.de
14 mars under direktrir \Tahlquists ingiende behandling, som dgnades honom sysselsattarbetstagareLdrager
Bland gdsternarndrk- detta irende.
ordfcirandeskap.
sig ohdlsai fiiljd av arbeteteller draboch ArbetarI Arbetarskyddslagen
tes sprdngimnesinspektdr Billberg,
basav olycksfalld?iri.
fcirste distriktsingenjcirSangbergoch skyddskungrirelsenfinns icke nngra
Arbetstagareiir pliktig att anvdnda
som innebir fcirbud fdr
vrkesinspekttirAhlfors. Av de irenden bestdmmelser,
fdrefintliga
skyddsanordningar,noga
i
att ensamvara sysselsatt
som stod pi kommitt6ns dagordning arbetstagare
lag eller med sttjd av
denna
f<;lia
i
obegdller
var det et[, som tiildrog sig speciell visst riskfyllt arbete.Detta
fcireskriftersamt
meddelade
densamma
uppmdrksamhet. Frin kommitt6ns roende av om arbetet utfcires under
forsiktighet
tillbdrlig
iakttaga
civrigt
i
skyddsombudhade vdckts frigan un- dagen eller natten. Arbetarskyddsstypi honom ankommer,medvad
i
och.
fcirkunna
der vilka omstdndigheterarbetstagare relsen har icke ansett sig
verka tili fSrekommandeav ohtilsaoch
fick sysselsittasensam i arbetslokal orda infcirandetav ett dylikt fdrbud.
skall fi arbeta olycksfall."
somhlr fanns. Friga om arbetstagare
samtvilka bestdmmelser
4 $
I Arbetarskyddskungiirelsens
Di denna frlrga,ofta dr uppe till dis- ensameller ei fir avgcirasfrin fall tiil
dven
som
fciljande
bestdmmelse,
finns
vid
meddesom
De
paragrafer,
fali.
intressekussion och ddrfiir sannolikt
kan tjdna sornvdgledning.
"Ddr arbetstagare
ensam
sysselsdttes
Viitdiga fabrikskomplex Aan nuntera genont ldngt driaen azlomation tAbtas aa en enda
d[rav
avdelning
eiler
arbetslokal
i
Boforsfoto.
man. ArtiAsyreanhydridlabriken (F 32) t,id NobelArut iir en scidan labrik'
skall vid bedtimandetav behovet av
;Mw
I skyddsitg?irdersdrskild hlnsyn tagas,
fdrutom till arten och graden av fcireliggande olycksfallsrisk,till arbetstagarens mdjligheter att vid intrdffat
olycks- eller sjukdomsfall erhilla erforderlig hjelp."
Nigra klara generellabestimmelser
:".
,;',
finns silunda inte. I de fall parterna
inte [r civerens,om en arbetareskall
fL varaensanreller ei, ffu f rlgan hd,nskjutas till yrkesinspektionenf6r avhar
gcirande.Vid vissasysselsdttningar
ansettrisarbetarskyddsmyndigheterna
ketna van si stora, att man bestdmt,
att arbetet inte fir utfdras av ensam
Exempelp& sidana arbearbetstagare.
ten dr:
Rengciring av tankar dlir fcirgiftningsriskerftireligger. Hdr miste det
finnas en man ovanp& tanken, som

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN

,i1i;t

skapet,tog resolutsina skodoncjveraxeln och marcherade
i sluten trupp 6ver Norrbro och ner i Strdmparterren.
Ddr var svalkande,och ddr fick de ta in punschefter
en ling vila, och efter en hel del punschskulle si notan
betalas.Det blev myckendiskussioninnan summanrdckte,
fijr en del fcirsciktenog smita undan, men till sist rickte
penningarnaoch det blev t. o. m. 8 dre 6ver. Det ftiraniedde en stunds het debatt,som resulteradei att kyparen
fick detta som dricks. Kyparen fcirklarade,att han inte
blev fdrvinad civersumman,alldenstundhan kunde se pi
skulle bli mininlr de kom att drickspengarna
sdllskapet
^smederna
blev inte svarei skyldiga,fcir de p&stod
mala.
att Stockholmarnaendastfcirsciktelura folk frin landet'
Fdrdledaren orkade inte fcilja sin trupp alla dagarna.
Han var sijnderskrattadnir halva veckang&tt pi grund
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av smedernasolika poinger. Han hade en hel del att berdtta vid hemkomsten,si ddr han spisadeavlcjsteskrattsalvorna varcndralingt efter hemkomsten.
Det var en slagentruPP som anldndetill hemstationen.
Kragarna, som ingen av smedernavlLgatta av sig under
veckan,var givetvis demolerade.Rosettenvar botta' en
och annan hide en flik kvar av grannl&ten.Nattsickar
och paraplyervar i de flestafall borta.En och annankom
nog ratt hyggligt tillbaka, men en mening hade alla smederna gemensamt,och det var, att huvudstadeninte passadefor dem och allra minst derasftitter.
Nei dei var ett himmelrike att f3' p3"sig kavlarna igen
och trampa kdnda vdgar. Ingen ldngtadetillbaka!
Iaar Malntstri)m

RESOR,STUDIER ochREKREATION
Skyddstiivlingens pengar fir god anviindning
Lbs, Folos S. Falk

Till

detn som arbelar eniarnrna i en lokal

iiuen nattetid hdr herr K. G. Larsson. Suare I slraA oncextr eri n gen, Boforsf oto.

h&ller uppsikt dver den som arbetar
nereI tanKen.
Arbete i och oi elektriska starkstrcimsanldggningar.
Vissa arbetenpi tak d?irangiiringsmtijligheter frir slkerhetslina saknas.
Vidare arbeten vid maskinella alrordningar, som inte effektivt kunna
fd,rskyddas.
Di man skall avgdraom en person
kan placerasensami ett arbetedr det
i f<irita hand tre faktorer att taga hdnsyn till. Dessa dr olycksfallsrisken,
miijligheten att tillkalla och erhilla
hjelp vid intriiffad skadasamt hdlsotillst&ndethos arbetaren.
Betrd.ffandeolycksfallsriskernakan
dessai de flesta fall elimineraseller
minskasgenomtekniskaskydd.D& det
giillt tillverkning och hantering av
explosiva varor har man alltid s<ikt
arbetaefter principen, att inte utsltta
flera personerfdr eventuellarisker, dn
som dr nddviindigt fcir arbetets utfijrande. Ddrfd'r dr det vid Nobelkrut
inget ovanligt att en person arbetar
ensami en fabrikslokal.I regel finns
natudigtvis personal i intilliggande
arbetslokaler.
F<ir alarmering och tillkallande av
hjelp er det oftast tillriickligt om telefon finns tillg?inglig i arbetslokalen.
Nattetid brukar man di forfan sL, att
antingen den arbetandepi bestdmda
tider ringer upp nlgon annan bemannad lokal eller ockst kontrollerar man
genom uppringning utifrin, att allt
st&r rltt iill. Ibland kan kanske frirbindelseendastgenom ringsignalvara
tillfyllest. Andra mdjligheter till fortlcipandedvervakning fu attlE:taarbetsbefiil eller personal frin ndrliggande
arbetslokal med jdmna mellanrum bescikaden aktuella arbetsplatsen.Inslttning av extra ronder av StddernasVakt

Vart tar alla de minga pengar vdgen, som klubbarnavinner i Skyddst?ivlingen? Den frlgan har sdkerligen
m5.ngenstiillt sig, bide inom bolagsledningen och inom de klubbar, som
i skyddsicke varit fullt si lyckosamma
arbetet. Ja, ocks&Redaktionskommitt6n har talat om saken,och si beslijts
det att vi skulle tala vid nigra av ordf6randena i de mest framglngsrika
klubbarna. Tillsammansmed skyddsinspekt<irUno Ldnnqulrt valde vi ut
sex "intervjuoffer" vid Nobelkrut, 1
dam och 5 herrar.
1650 riksdaler, hrigsta summan i
7956 Lrs skyddstiivling,erdvradeBrisansklubben,
som omfattar 7 grupper,
samtliga sysselsattai TU- och NUbyggnaderna.Herr Eduin Karlssonberd:ttat:
"Vi delar slr pengarnalitet. t000 kr
gir till klubbkassan,en del delas ut
till studieiindamil,frdmst till skyddsombuden. Klubben har 7 skyddsombud med 7 ersdttare.Skyddsombuden
fick ocksi pengar till en studieresa
till Gdteborg 18-19 maj, ddr man
bl. a. besig Volvo. Av studiepengarna
g8,r2oo kr till stipendier fdr kurser
p& Brunnsvik.Harald Magnussonoch
Rut Johnssonhar fltt 100 kr var, resten utdelas framtjver: det blir nog
flera bidrag till LO-kursereller andra
kurser. De flesta pengarnagir diirfdr
till nyttiga dndamll. - Onskemil f<ir
dr vid Nobelkrut en annan mdjlighet,
sombrukar anlitasvid nattatbete.
Slutligenhar vi hdnsynstagandet
till
arbetarenshiilsotillstlnd. Det skulle
vara uppenbart ol?impligt att placera
en epileptikereller en som har sockersjuka och anvdnderinsulin att arbeta
ensam nattetid. I mAnga fall 2ir dock
eventuellasjukdomstillsilnd ej kiinda
av arbetsgivaren.Speciellt besvddigt
kan det vara, d3.det dr fr6ga om sinnessjukdom,som det vid vanligaldkarunderscikningarkan vara.svirt att uppticka. En nyanstdlld fir dock underteckna en fdrklaring ddr han omtalar
om han lidit av eller vlrdais fcir
sinnessiukdom.Frin l?ikarhflll fdreslogs, att vid osdkerhet om vederbrjrandes hdlsotillstlnd ftirnyad ldkarundersiikning skulle iga rum innan placering i ensamt nattarbete genomf6'rdes.
Lttt

framtiden? Ja, det ir nog ganskamycket, frimst bittre och nyaremaskiner,
d;ir vi kan fi b?ittrearbetsstdllning."
Dd.rndststdrsta summan, l45O kr,
eriivrade Yrkesklubben. som omfattar
6 grupper av arbetarepl NX och NB
och NVA 90. Reparattir Bdrie Hjelm
fann vi pi sistndmndaavdelning.
"Yarje ir gcir vi en resa och vi
tdnkte anvdnda"t2OO kr till irets utfdrd, som skall gi p& l<irdagenden 1
juni. Resankostar ju mycket mer in
si, men vi tar restenur klubbkassan.

- Vart resan skall 93,?Ja, det blir
"ut i det bli", hemligt mil. Vi startar
lcirdagenmed buss och kommer hem
franp| natten.Klubben bjuder pi mat
och resans&llngt anslagetrdcker. I ir
kommer ett 40-tal medlemmar med,
tidigare ir har det varit litet fler deltagare.
Si anslir vi ocksi en del medel till
stipendier.Tvi man frin klubbenreser
till Storcinakursen<iver Kristi Himmelsf[rdsdag."
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ning och mycketndjsamt,tillsammans
med fruar och barn. - Skyddsombuden fick ocks&en extra peng som tack
f<ir sott arbete.
Gl<tm inte att skriva, att vi har
Sverigesfinaste och vackrastearbetsplats hir pi Nya Krutbruket!"
Ja, det dr fcirvissosant. Den spida
bjdrkskogen, som omger alla byggnaderna,stod ljusgrdn och skir och genljtid av figelsing: bofink, blimes,
talgoxe, svart och vit flugsnappare,
rcidhakem. fl. har bo i tr?id och holkar. Rldjur och dovhjortar skymtar
mellan triden och ekorrenir framme,
anvdnda dem till s. k. stuNK-klubben (icke NK i Stockholm ty NC-klubbens mediemmar dr stora vi brukar
f<ir att se litet nytt och
utan Nitroglycerinkrutklubben) d.r djurvdnner och bjuder sina flygande dieresor,b&de
i den da.gliga,
att
f&
en
avkoppling
frjr
godminga
vinner
pi
fyrbenta
stdrst o& Nobelkrut med ca 23o med- eller
Giiteborg
och
var
vi
rutinen.
Sist
i
sjdlv
i
var
f.
ii.
Runndlv
Herr
saker.
lemmar. Klubbordfcirandenherr Nl/r
ut teckHelgesson, som arbetar pL BZ-avdeI- fdrd med att fylla ett figelbord, di vi besie SKF. Vi brukar sinda
ninsilista dd.r alla som vill resa fir
ningen, redogtir litet fdr planernaom trd''ffadehonom.
antecknasig. Men vi dr inte s& v[rst
1.430
kr.
skall
hur prissummanpL
ressugnaav oss. Vi iir v?il en 100fcjrdelas.I tevlingen deltog klubben
120 medlemmari klubben.bortet 110
rned 3 grupper med 4 skyddsombud,
och 8-10 mdn, men det brukvinnor
dlrav ett kvinnliet.
kar
bli 25-30 som vill resa.De
bara
"De' gir nog tili resor, till musik
flesta
av
oss dr gifta och litet dldre
och viss andel av fdrtiringar p& klubb(hm ?) och har svirt att komma
fcir
stueller
bidrag
fester, stipendier
if rln."
dier. Fcirrairet fick vi 1.200 kr. och
Den hdr lilla intervjuserienhar visat,
d& betalade vi en resa till Lunedet,
att pengarnakommer vil till anvdndmen vi gav ocksi 350 kr. i studiebining, till bide nyttiga och niijsamma
drag fcir deltagandei kurser pl Runoindamil, och detta brir stimuleraalla
skolan.
klubbmedlemmartill ytterligareintresVi har inte pratat fiirdigt in om fdrseratdeltagandei det si viktiga skyddsdelningenav irets Pengar,men virt
arbetet.
si
korplag i fotboll, som klarade sig,
*
framgAngsrikti korpen f<irra iret, befina drZikhciver helt nya dtdkter
Hen Allan Reinholdrcn pe NVFgiillxryar ochxn
Sflkxrhxtsarbxtxt
ter med ilamma pi brdstet.Korpidrotklubben fick 600 kr. till klu-bbkassan.
Xhuru min skrivmaskin dr xn gamten slukar en hel del pengar och Vi md,ttehonom utanfciren av fabriksmodxll, [r dxn utomordxntlig
mal
behdver allt stdd."
byggnaderna, di han deltog i en
mxd undantag av xn xnda tangxnt.
Ndsta krutklubb, NC-klubben, med skyddsrond.
drd'mmxr ofta om att dxn skulle
"I ir har vi varit ute och &kt, den Jag
herc Ingaald Runniilu som ordfdrande,
vara hxlt pxrfxkt. Vissxrligxn fungxfick 650 kr. Klubben omfattar ca 70 25-26 maj for vi till Trollhdttan rar dx fyrtiofyra tangxnhrna hxlt tillman p& Nya Krutbruket och har 2 fcir att se oi Nohab och Saab fiir att frxdsstdllandx,mxn just dxn som ir ur
studerafcirhillandenaddr. Alla intres- funktion gdr dxt hxla litxt bxsv[digt.
skyddsombud.
seradefick fcjlia med och ta fruarna
Allt xmxllanit kommxr jag att fun'
med sis. Resanbetaladesav klubbkas- dxra civxr att dxt iir lika mxd virt
san. I fd,rfiol restevi till Tidaholm
sdkxrhxtsarbxtx som mxd min skrivoch besig plasttillverkningenoch Vulmaskin,alla tangxntxr fungxra intx.
kans t[ndsticksfabrik. 1956 h<ill vi
Kanskx invdndxr du: "Mxn jag dr
upp, fd,r att samla pengar till &rets jubaru xn xnsampxrson slt
iagkan iu
resa.- Vi har en ganskastark kassa varkxn gcirafrin xllxr till." Dxt kan
ha
trdffar
i klubben. Vi brukar ocksi
du visst. Fcir att kunna vara xffxktivt
p& Storiin. Vi har haft 2 stycken, ddr
fordrar sdkxrhxtsarbxtxtvarlx arbxtavi har bide nyttiga och trevliga prorxs, arbxtslxdarxs och arbxtsgivarxs
gram."
aktiva insats.
Ndr du hdrndstklnnxr dig frxstad
Till sist tar vi den kvinnliga repreatt
oisti att du xndast ir xn och att
fru
klubbverksamheten,
ftir
sentanten
Birgitta Anderron pi RA-avdelning- din-andxl i vxrksamhxtxn intx kan
en, varsv[nliga leendep& fotot skvall- vara bxtydxlsxfull si tenk pe min
rar
om att ocksi hon dr glad <iver skrivmaskin och dvxrtyga dig sjiilv:
"F6rra iret sparade vi pengarna.
"Jag:ir xtt lxd i virt sdkxrhxtsarbxtx
pengafna.
1955 gjorde vi en busstur till Stockmin mxdvxrkan kan intx undvaoch
"Vi har faktiskt inte diskuterat vad
holm. I ir har vi haft en tillstiillning
ras."
(Fritt efter "safety Bulletin")
men
med god anslut- vi skall g6raav pengarnai 6r
pi Centralpensionatet
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Auguttsson,Edl, fodd 18 april 1g90, pensionerad30
aprll 1'957. Arbetade pi Villingsbery I9o6-t908, som
dl iigdes av AB Bofors-Gullsping och var dven kortare
tid anstiilld pi Bofors skogar. Anstilldes vid Nobelkrut i
sept. 1937 som grovarbetarepi. Byggnadsavdelningen.
Overflyttade 1951 till Snickarverkstaden,
ddr han arbetade tills han slutadeefter ca 24 ir i bolagetstjdnst.
Forsstrijm.Lars loban, f6dd 4 juni 1890, slutat vid
uppnidd pensionsilder4 juni 7957. Anstdlldesvid Bofors i sept. 1951 pL Byggnadsavd.dlr han varit eldare,
reparatdroch tradgirdsarbetareoch frin 1954 forrhdsarbetarepi rd'rfdrridet.

Emil Augustsson
NobelArut

lohan Forsstrdm
Bofors

Hamngren,Axel, fddd 2O jan.1890, pensioneradI rnaj
1957. Anst?illdesvid Bofors j mars L93I pi Kanonverkstaden och har hela sin anstlllningstid, z6 ir, varit
packare pi f?irdigstnilningsavdelningen.
Erhdll medalj
och gratifikation fcir 25 tjanstefu 1956.
lobansson,EriA lohan, f6dd 8 april 1880,pensionerad8
aplil 1957. Anstdlldesvid Bofors I juli I92t som skogsoch sigverksarbetare
under Skogsfcirvaltningen.
Overflyttadestill dotterbolagetN7ikersAB i rnars 1945 och hade
sammasysslatills han avgick efter ca 36 irs tliinst. Vid
Bofors 3OO-irsjubileum1946erhcillhan medalj och gratifikation fdr 25 tjdnsteir.

Axel Hanzngren
Bofors

Erih Joban::on
Vikers AB

Karlston, Adolf , f'6dd den 27 juni 1890, pensionerad
den 29 iuni 1957. Anstilldes vid Nobelkrut den 27 febr.
1926 p8,Nc-krutavdelningen.I sept. 1.927blev han maskinist i Omformarstationen,ndr denna nedlades1929
<iverf<irdes
han till Elektriskaavd. som elekiriker, vilket
arbetehan innehadedi han avgick efter ctrka it tjdnste&r. I95I erhd,ll han medalj och gratifikation fcir 25
tjinstelr.
Karlsson,Axel Georg,fddd 9 aug. 1889,pensionerad1
maj 1957. Anstd.lldest maj t9I2 som snickarepi Byggnadsavdelningen
i Bofors, ddr han i jan. I93O utndmndes
till frirman. Denna tjinst hade han tills han avgick efter
ca 45 tjd,nstelrr.Erhcill vid jubildet t946 medalj och gratifikation fd'r 34 tiinsteir.

Adofi Karlsson
N obelkrtt

Axel Karlsson
Bofors

LeAberg,OskarEdain, f6dd 4 maj L890,pensionerad1
juni 1957. Anstdlldesredan i nov. L9O4som sldggarei
Smedjanvid Bofors. Slutade 1906, var grovarbetarepi
Byggnadsavdelningen I9I8-I91,9
och iterkom 1920
som snickarei Kanonverkstaden.Ddr blev han 1946 parkeriserare, ftin 1.950var han pf,. Transportavdelningen,
de sista iren som godspackare.Rdknade4O tjd.nsteh ndr
han slutade. Erholl 1946 medalj och gratifikation f& 29
tjiinsteir.
Lindstrdm, Gustaf Einar, fiidd 27 aptil 1890, pensionerad 1 maj 1957. B<irjaderedan 1903 arbetasom gjutarc i Tackjarnsgjuteriet pi Nydqvist & Holm. Slutade
1909, men S.terkom1913 i samma yrke som han behiill
tlll 1940. De senaste8.renvar han avsynare.Rdknade ca
50 tj?insteirnir han avgick och erhdll vid Nohabs 100irsjubileum 1,947medaljochgratifikationf<ir40 tjansteer.

Eduin LeAberg
Bofors

E)nar Lindstri)m
Nohab

Oltson, Anton Leander,f6dd 6 april 1890,pensionerad
30 april 1957. Anstiilldesvid Nobelkruts Byggnadsavdel-

1"6

ning i april 1937, arbetade194l-1943 pi Nitrocellulosakrutbruketoch frin maj 1943 till 1951 som aPParatskdtarepi Kemisk-tekniskaavdelningen.De sista6 iren
tillh6rde han Elektriska avdelningen. R[knade ca 20
tjlnste&r nlr han slutade.

lohan Pers.ron
Bolor.r

A. L. Ol.r.ron
N obelArr.t

I
Perssort,
lohan Adolf, f6dd 20 apdI1892,Pensionerad
jan.
1933 som verkmaj 1957. Anstilldes vid Bofors i
utndmndesi |uJi 1916
pi Verktygsverkstaden,
tygsarbetare
till f<irmanpi sammaavdelningoch i jan. 1939till verkmdstare.Denna tjinst hade han di han avgick efter ca
24 tjdnstelr.
Person,lemt Majt, fddd 10 aprll 1897, pensionerad1
maj 1957. FrcikenPersonanstdlldesi febr. 7941 vid Bofors som f<irestindarinnaftir Planeringensdupliceringsavdelning.Frin mars 1951 till sin avging har hon f<irearkit'.
stitt Krigsmaterielavdelningens

N. A. Petter.r.ron

l. Mait Person
Bofors

UVA

N)ls Albin, fddd 17 okt. 1884,pensionerad
Petterssort,
30 april 19)7. AnstZilldes1 jan. 1937 som trddgirds'
mdstareoch bitridande portvakt vid UVA's dotterbolag
Ulvsunda FastighetsAB. Overflyttade 3 okt. 1950 som
pl UVA och hade denna sysslatills han
diversearbetare
pensionerades.
Pinnds,Erik Albin, f<iddr jan. 18p4,pensionerad1 nov.
1916. Arbetare vid Bofors i Stelgiuterietoch Pressen
1910-1974 och i Stilgjuteriet maj 1979-aprtl 1924
samt mellanliggandetid pn Ngl.-krutavd. vid Nobelkrut.
Aterkom till Nobelkrut 8 april 1924, var f<irst pi NCkrutbruket till juni 1947 och ddrefter pi Emballagefcirnir han avgick.
ridet NP 14. Rdknadeca 44 tjd"nste&r
vid jubiErhrill medalj och gratifikation fcir 34 tjd.nstefu

EriA Pinnds
N obelhrut

16et1946.

BASTA SEMESTERBILDEN EN NY PRISTAVLING
Karlskoga Fotoklubb och B-pilens Redaktion inbiuderhdrmedlisekretsen-de anstdlldavid samtliga koncernforetag- till en tdvling om "Bdsta
1957" i svart-vitt.
Sernesterbild
a ar foljande:
Tdvlingsbestzimmelsern
1. Varje tdvlande fir insdndahogst 2 bilder, av
vilka dock endasten kommer att prisbelonas.
2. Bildformatet fir vara ldgst nX12, hogst 18X
18.
Bilderna
skali vara utforda p& blankt paPPer
3.
och omonterade.
4. Tdvlande ir anonym, men varje bild btjr signeras eller mdrkas med ett fantasinamn, motto
eller en sifferkombination. Ett forseglat kuvert,
17

pi liknande satt markt, inneh6llandenamnsedel
med fullstdndig adressoch anstdllningsnummer,
bifogas bilderna. Till namnsedelnfogas dven en
uppgift om var och ndr bilden (bilderna) tagits.
De insdnda bilderna bedomesalr en iury, vars
medlemmar utses av Fotoklubben och Redaktionen.
Tre penningpris,om resp. 50:-, 35:- och
25: -, utdelas.Dirutover kan det bli ett antal
trostpriser. Honorar utgir dessutom for varje
bild som publiceras(omslagsbildmed 25'.-,
bilder i textenmed 1o: -).
1 . Tdvlingstiden utgir den 11 september.Resultatet och prislistan publicerasi B-pilen nr 5, som
beriknasutkommaI nov. 1917.

5Oo.ch6o-dzturyaz

September.
7. Ablttrdm, Axel Gannar, Svarvare,VK 21
12. Saentson,Karl August, Sadelmakare
VK 71
18. Hdgberg, Oloa Aagust, Truckfcirare,VA 40
23. EriAsson,Karl Folhe, Grovarbetare,B
25. MdrA, Elou Ernanuel
, Grovarbetare,B
28. Aronsson,Karl Eli:, Refflare, VK 28

1924
1937
L944
l92l
I93l
I92B

III kvartalet 1957
NOBELKRUT

BOFORSVERKEN
Juli.

5O-flringar

2.
11.
13.
19.
20.
20.
2r.
29.
29.
37.

Augusttsorz,Axel Selim,Mek. rep:tdr, VR93
EriAtton, Euert Matiat, Skrotg.-f-<irm
., ME 20
Boquitt, Erut Aruitl, Kalkylator, KMO
Guttausson,SaraEuginia. Tempoavsy.,MRK
Erikston, Attrid Maria, Linderska, X 20
Perston,Malte Linn6, Gassvetsare,
VP 20
KPS
lobanston,EriA lVilliam, SkjutfZiltsarb.,
Gu.rtautson,Holger, Verktygsh?irdare,MH 24
Perston, EriA Emanuel, Grovarbetare,B
Booh, Enar Augutlinus, Hirdare, MH 22

Augusti.
/7. Erikttorz,EriA Euald, Fjddermakare,VK 50
7. RTdberg,Arne Karl Gustaa,Ingenjdr,KPB
72. Karlston, Ake Adolar, Borrare,VF 20
13. Carlsson,Carl Mattias, Fcirman,VV 80
14. Sundttrdm,Bror Inguar, Verkmdstare,B 23
18. f ansson,Karl AAe, Kontorist, MG 2
20. f ontson,Uno Algot, F<irridsman,MRK
23. lYickberg, Emma Margarei4 Stiderska, SS
25. f obantton, Araid Herbert, Kontorist, EDM
25. Suentron,GustaaValfild, Hydr. rep:r, VR 94
September.
1. Andersson, Erik Valdemar, Filare, MRK
1. Fortberg, Henry Sigaard, Ackordsltt., VV 20
1. Lund, SaenErnfrid, Ritare, KKP
1. Lundquist, SuenAlgot, Murare, B
1. Nilsson, ladob Hugo,Kranfome, MVK 23
7. f anston, Karl Augutt, Maskinmdstare,B 9
10. Karlston, Sigrid.Linnia, Stiderska, SS
14. Sdderberg,M)irta Tereti4 Stdderska,SS
15. Olston, Sigrid.Amalia, Stlderska, SS
20. FallAuist, Agne Holmfrid, Avsynarc,VF 80
21. Palm6ui$, foban Euert, Svarvare,VF 20
23. Pettersson,Elou Harry, Slipftirman, MVK 20
23. 6brn, Eduin Harald, Lagfdrman, VR 90

Juli.

Ansttlld
h

L946
L929
L92O
1954
1956
l92B
r93O
1939
1934
1947
r929
r930
1936
1933
1934
1937
1954
1942
L935
t937
L9'L
L94r
1933
1934
t956
1948
1946

19r3
T95I
L937

r923
L934
1928

60-iringar

7, Karlsson, Frans Felix, Smiltare, ME
1910
P 10 1 9 4 r
9. lY/alAert,Nils Rud.e,Gummireparat<ir,
22. KarlAuist-Eriktson,Karl Bernh)rd,Transportarbetare,VT 1 9 r 3
29. Strdm, Oskar Valfrid, Grovarbetare,B
1919
Augusti.
1. Si)derquist,Karl Guttao Einar, Kompressorskiitare,B 25
5. Karlston, Erik loban, Reglerare,MS 21
8. Berggren, EriA H jalrnar, Kranf6rare, MS 21
15. Sjdkuifi, Karl Filip, Frirman, MS 24
23. Nordenberg, Nils Harald Vallentin, Ingenjcir,
KKM

1946
L912
L9L2
1920
1929

sg-fl1ingar
Juli.
6. Bottrdn, Helge Verner, Krutvals.NVK 20
24. Karltson, SuenEriA, Reparat<ir,NVF 90
29. Nilsson,Olou Gustaulierbert, Byggnadssnickare,NB 5
Augusti.
L6. Eriktton, Karl Gunnar Arent, KruFralsare,
NVK 20
76. Lundberg,Mimmie Sofia Amanda,Krutskirerska,NVK 20
September.
5. Skoglund,FransHerbefi, Byggn.-snick.,
NB t
9. Spfire,Karl Oloa Hehner,Krutvals.,NVK 20
25. Dahl6n, Gottfrid Allan Gideon,Tekn. ,tk,

1939
1937
1933

1924
1948
1937
1925
,r,

60-iringar
Juli.
15. Pellerston, Karl Albin Laurentiut, Snickare,
NB 91 1926
20. lohantson,Knut Martin, Svarvare,NB.90
19L3
Augusti.
23. Hjalmarston, lohn Valdemar, Sekreter.,ND 1916
l9L2
26. Bild, Knut Otcar, Laborant, NLD
September.
1939
73. Oloutson, Elu Cecilia, Kontorist, NFC
2r. Suensson,Karl Guttaa, Krutknfld., NVK 20 1919

TIDAHOLMSVERI(EN
S0-iring:ar
Juli.
23. Larsson,Erik Einar,Bonoplexarbetare

1,939

September.
L3. Karltton, lohn Sixten, Bonoplexarbetare

L956

60-Eringar
Augusti.
4. Nilsson, lohn Bernbard, Bonoplexarbetare
5. Lartson, SaenHerman Villier,Tidsktivarc
2L. lobansson, Henrih Valter, Planeringsman

l9ro
1935
t936

UVA
S0-iring
Juli.
6. Virolainen, Toiuo, Filare
Augusti.

1956

60-iringar

29. lantson, Saen,Yerktygsutldmnare
September.
21".. Sandberg,Harry O., Kamrer
22. Tdrnqaist, Ernst E., Vaktmdstare

194r
1931,
1955

18

Tnmumwinn
Bj|rkntatt, Albert, fddd 16 juni 1898, avlider-r1 maj
1957. Arbeta.de
april 1948-juni 1952 vid Bofors som
kopplareoch verktygsutldmnare
i Kanonverkstaden.
Ateranstdlldesi junt 1952 som fdrridsman pi. Automatverkstaden.
Albert Bjdrkrnan

lanlton, Gaslat, Adolf Helge, fddd 6 nor'. 1913, ar'liden 17 aprrl 1957. Anstilldes vid Nohab 1940 och
arbetadefcirst i Plitslageriet, dlrefter i Montageavdelningen 61, senasteiren i Montageavdeiningen79, som
traversfrirare.

Bolors

Gustau fanssou
N ohab

Ragnar Karlt.ron
Bofors

Torsten Rosell
Bolors

Karltson, Otto Ragnar,fddd 14 jan. I9Ot, avliden 21
maj 1957. Anstdlldes vid Bofors i mai t939 som r<irarbetare p& Byggnadsavd.och hade samma sysslavid
Nobelkrut rnars 1941-aug. 1t)47. Aterkom till Bofors
i nars 7946 som granatsvarvare
p6' Projektilverkstaden,
nren bler. i sept. t94l inyo rcirmontcirpi Byggnadsavd.
Dennasysslahadehan vid sin bortging.
Rosell, Tortten Olou Einar, fddd 10 nai 1936, avliden
vid en olycka under militdrtjiinstgciring7 maj 7956. Anstllldes i Bofors i juni 1951 som verkstadsbudp& Avsyningsavdelningen,arbetadesenarepi Rcirverkstaden
och
var frln nov. 1955 truckfcirarep5.Transportavdeiningen.
Saanberg,
GustauEmanuel,fddd 19 okt. 1892,avliden
27 april 1957. Anstiilldesredan 1905 somkontorsbudvid
Bofors, ddr han arbetadetill maj 1915. Var pl Nobelkrut okt. 1915-febr. 1917 och iterkom i nov. 193j till
Bofors som transportarbetarepi Transportavdelningen.
Overflyttadej maj 1937 till Hlrdverket som hdrdningshjnlpare och brinellprovare,vilken sysslahan hade vid
sin bortging. E*bll 1949 medaij och gratifikatjon for 25
tidnsteir.

C. E. Soanberg
Bofors

Forts._frfrn
foreg. sida

Juli.

NOHAB

18. Karltton, Karl Fredrik, Avsynare,Avd. 64
I93B
31. Mfrrtenston,Karl Albert, Fcirridsarb.,Avd.75 L947
September.
B. Qrantstrom, Knut Sigfrid, Verktygsfilare,
Avd.67 1936
FransPontut,Filare,Avd. 6f
30. Magnu.rson,
I%5

50-iringar
Juli.
20. Karlttott, Torke/, Supportsvarvare,
Avd. 60
27. Bengtssott,Iohn Et.'ald,Sn.rd.ltare,
Avd. 1r0

7918
7928

Augusti.
7. Larssott,Karl Otkar. Filare, Avd. 79
lc)52
75. Asp, Karl Folke, Gradarc,Avd. 79
1951
29. Bengttton, Gastaf Erik Teofron, Radialborr.,
Avd. 79 193'
September.
4. Blilcher, Knut,Yerkmdstare,Avd. 281
7950
77. Suanletson,Erik, F'6rman,Avd. 6f T
7922
22. Klement, Oskar Entanttcf Riirarb,, Avd. 1 5 6 1 9 3 5

79

6O-iringar

\x/EDAVERKEN
Augusti.

SO-iring

8. Borg, Gdte, Fcirridsarbetare

195'

60-iringar
Juli.
5. Hfertin, Herman, Verktygsfilare

1948

September.
29. Karl.rtrdrtt, I uar, Maskinformarc

1940

ET\74-@

konstrueraen tvirslid lagrad p& kulor,
si att vi erhiill en ldtt rdrelse ndr slipskivan skulle in i och ut ur sliplZiget.
S&dana tvlrslider hade vi tillverkat
tidigare, bl. a. till ett par maskiner till

F6r uppsp?inning av arbetsstycket
konstrueradevi en chuck, p& vilken vi
hade sex tappar frir lokalisering mot
kronhjulets kuggflanker. Fastspdnningen skedde axiellt med tre dragfingrar, som mandvreradeshydrauliskt
med maskinenschuckspdnningsanordning. Di kronhjulet var ganskafungt,
monteradevi en laddningsanordning
pi maskinen.Med dennakunde hjulet
utan anstrdngningftiras fram till eller
bort fr&n chucken.
Mdtningen av inner- och ytterdiametrarna ordnades med en soeciell
utformning av v|t fingermdtningsanordning. Vi anv[nde tvi mEtfingrar
och tvi Deltametrar, vilka var kopplade till slipspindlarnasmatning pi si
sdtt, att matningen automatiskt slogs
ifr&n vid uppn&ddamitt.
Vad slutligen slipspindlarnaatglr,
Hdr iir masAinen -- t,i kallar den Typ UHV-300 S 2. Hdgst tpp ryr de ,ad Deha
har det vdl redan framgltt att vi annrettarnd pfr. bommen son appbdr det inre miitfingret. Till uiinsterpA rtutiaet sitter laddvdnde tvi stycken,en fiir varje rundningsarmen, som fdrs fram till cbucken.
slipning (inner- och ytter-) med angrdnsandeplan. Varje spindelvar fcirskeddmed sklrpanordningfrir cylindrisk skdrpningoch sidoskirpning.
Au Ingenjdr BORJE L,,{RDNER
K<iping tycker att vi lyckades bra.
Tidigare klarade mat 2rlz hjul i timSom vdl dr de flesta av B-oilens stopp,speciellaskdrpnings-,mdtnings- men - nu grir man 7 - och kvaliteingar.
ldsarebekant,tillverkarUVA hilsl;p- och uppspdnningsanordn
ten har blivit b?ittre.
Helt nyligen hadevi ett sidant fall.
maskiner.Vi har tvi standardtyper,en
handmandvreradoch en halvautoma- Det var Kdpings MekaniskaVerkstad,
tisk. Leveransernaawiker i regel inte som skulle slipa stora kronh.iul, en
visentligt frin standardutfdrandena, ytterdiameteroch innerdiameter,b8da
men en del soecialmaskiner
tillverkas med angrdnsandeplan. Pi grund av
fdr att tillgod-osekundernas6nskemil koncentricitetsfordringarnamiste samtom det mest rationella sdttetfrir upp- liga operationer gdras i en fdljd,
d. v. s. i en uppspdnningutan v[ndspdnningoch bearbetning.Vi utg&r di
frhn vhra standardmaskiner,som fir
ning av arbetsstycket.
tjlna som bas fcir specialmaskinerna. Vi anvdndei det h2irfallet vtr stanVi fcirser alltsi basmaskinernamed dardmaskin,typ UHV-300, som baseviss speciellutrustning,sisom tvdrslid lement. Di arbetsstycketinte fick viinmed kulslider fcir erhillande av extra das f6r innerslipning, miste vi i st?illet
stor avbackningsrcirelse,
stdllbarabord- f6r vhr tv?irslid i standardutfdrande

UVA lcisteett svirt slipproblem

Vid den atuiindiga rundslipxingex
rndts
d i atn etern rned f i ngermiitn i n gtan ordn i ngen
liingst till hdger. Mdtfingret har tai dianzanter li)r att kuxna i)uerbrygga urtagen i
den lrd som slipas. Miitfingret Aopplat till
den andra Deltametern, rom ger automatish.
frdnslagning au nzatningen ,ill iliprpindel
nr 2,

+

HAr Al lrbetsrtyAet framfdrt till chzcken
fdr uppspiinning.

e
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r
Eg
1{OHAB
Y
intedensista
Nohabloken hedrar sig - iinengdngochsiikert
I f i)rra nilmre, au B-pilen frtergaa
ui en historia under ottantt\ende
rubrik, som ai klippt ur "Metallarbetaren".Det brukar ju alltid flnnas
tui aersionerpfr en god historia och
nu har ingenjdr StttreSjdstrand,som
tt.ed sSdanframgLng ledde Nobab'
i TurGM-lokets demonstrationstur
kiet, uelat beriitta ldr ost hur det
hela uerkligengick till. Verkligheten
ir som bekant ofta underbararedn
diAten.
Den itergivna historien dr kanske
till hiilften riktig, och jag vill diirf<ir
med dessarader ge det verkliga hdndelseftirloppet.
Pi sommaren19t5 utfdrdesen demonstration med ett 1750/L600 hk
NOHAB-GM lok i Judieselelektriskt
goslavienoch Turkiet, diir vi fick tillfZille att bevisa NOHAB-GM lokets
<jverett tyskt s. k. 2000
civerldgsenhet
hk dieselhydraulisktlok. Detta tyska
i Turkiet
lok hade dock demonstrerats
vlrt
med
vi
kom
innan
ca 2 mlnader
vdl
denna
om
visste
mycket
lok. Jag
tidigare tyska demonstration,men de
turkiska jdrnv[gsmdnnen var ti]I en
UVA-glimtar.

biirjan mycket fcirtegnaom de resultat
som di hade uppnltts. Vid det svirasteDrovet.som utfcirdesi scidraTurkiet, ikulle virt lok dra ett tigsntt p&
400 ton uppfcir en ling sv&rstigning,
25 oloo,plus 400 m kurvor och tunnlar.
Pi grund av de goda resultat,som
vi vid detta tillfZille redan hade upp-

Typish land:kap:bild i Turhiet, ddr iiirnaligen slingtar sig frant' Foto forf.

Ett foto till ingenjcir Lardners artikel.

Slipare Nil:-Olof Zetterberg, Kt)ping, rArter app ert nytt arbetrrtlcAepfr'laddningsannen
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Interidr au den salongJi)agn soin turkiska
't'brlostatslirnaiigen stnllde till NOHAB;s
gande. Pfr bilden synes t. a. NOHAB:s re'
prerentdnt i TurLiet Mr. Sidali sant ing.
S. Sjdstrand.

niti, frigade de medfdljandeturkiska
jdrnv[gsmdnnen,om vi kunde ijka vikten av tigsdttet frin 400 till 500 ton.
Innan jag svaradeh2irpi, kastadejag
en blick pi de dragkraftskurvorsom
jag hade med mig. N&gon kurva som
utvisade 500 ton i s& stark stigning
var dock ej upptagen.Jag ansngdock
att det skulle vara mcijligt att ta denna
last, varf<irjag endastsade"r,arsigod".
Det blev lite tissel och tasselturkarna emellan, vilket jag trodde rnig
kunna tolka till att de menadeatt jag
nog hadelovat fcir mycket.Vi startade
saktamen
emellertid och accelererade
vad jag
mera
dn
till nigot
sdkert
och
ndr vi
med
hade
rdknat
sj?ilv
till turkarnasstora fiirvining passerat
halvvdgstill "toppen", reste sig den
turkiske flrdledaren, strdckte fram
handenoch sade"gratulerar,herr Sjtistrand, hdr stoppadetyskarna". Isen
var dlrmed bruten och turkarna blev
dlrefter mycket frisprikiga och berdtForts.pi .rid.22

t.

Nohabloken.

;

. .

Fort:.h.rtn
sid.27

tade, att det tyskaloket som demonstre*i
-;.
rats 2 menader tidigare, hade blivit
stiende just p& denna plats med en
t.
last av 405 ton, och tiget hade fitt
delas och kd,rasupp i tv8' omglngar.
Att turkarna ansltg vlr demonstration vara en si stor succ6beroddenog
i stor utstrdckning pi att det tyska
loket kallades fcir 2000 hk lok, under
det att vi normalt kallade vlrt lok fd,r
1600 hk lok och trots detta kunde dra
upp ett s3,stort tigsiitt.
Vid de fiirhandlingar, som jag vid
iterkomsten till Ankara hade med de
turkiska jdrnvdgsmyndigheterna,
frigade turkarna, om de fick k<ipa demonstrationsloket omedelbart. Di loPi rtig not sndtiicAta toppar. Ternperaturen i Adanadi:triktet l)ar.4io C i tkuggan.
ket
emellertidvar uthyrt till de norska
Foto fdrf.
statsbanorna
och vi siledesendasthade
ritt att utfcira demonstrationer,
var en
fcirsiiijninginte mcijlig. Fci.rhandlingar
upptogs i stdllet om kcip av nya lok,
Vid en ceremonipi torsdagenden drift i Trondheimsdistriktet.Trots de
och vi erhcill fcire min avresaen vill25 april utanfcirverkstadshallarna
vid sv6.raste
driftsfrirhillanden har mycket
korlig bestiillningpi 50 lok - under
Nohab ii.verldmnadesdet fcirsta loket goda resultatuppnitts.
ftirutsd.ttningatt leveransenskulle ske
i en serie dieselelektriska
Nohab-GMEfter visningenav Nohabs verksti- pi kredit. Krediten kunde dock ej ordlok till Norges Statsbaner,
representeder friljde middag pi. Stadshotellet, nas - och den har fortfarande inte
rade genom en delegationmed genevarefter gdsternafor tillbaka till Oslo kunnat ordnas.
raldirektrir H. E. Stokke i spetsen.
rned extratlg, draget av det till NSB
Ja, dettadr den riktiga versionenrv
Di denna leveransutgdr begynneldverllmnade Nohab-GM-loket.
denna
episod.
sen av ett helt distrikts dieselfiering
pi Norges Statsbaner,
s. k. Nordlands- De,
filrta NSB-loket lrdn Nohab duerlijntnas. Fr. u. direati)r per odelberg,.\tolt;Dg.tbanen,hade Stortingspresidenten,
rep- pres)dent O. Totp, "Rosentdsen" A. L. Hentik:en, generald)reAti)r H. E. Stohke. Foto
resentanterfd,r Stortinget,medlemmar Aftenposten, Oslo.
av Samferdseldepartementet
samt representanterfrir Norges Finansdepartement och Handelsdepartementet
mdtt
upp. Dessutomhaderepresentanter
fcir
presseni Oslo och Trondheim jiimte
Norsk Telegrambyri och Norsk Rikskringkastinginbjudits.
Efter tiveddmnandet fdretogs en
rundvandring genom Nohabs verkstlder ddr bl. a. tillverkning av loken
kunde fciljasi detalj.
Loket d.rett str<imlinjeformatboggilok med 3 drivande axlar i varie
boggi. Det ir fcirsett med en fcirarhytt
i yardera dnden och dr anordnat fcir
enmansdrift. Drivmaskineriet utgcires
av en 1900 hk 16-cylindrig 2-takts
dieselmotori V-form av GeneralMotors, USA, berdmda tillverkning. De
viktigaste tekniska data: Max. hastighet 105 km/tim, max. dngkraft 25
ton, Tjlnstevikt 98 ton.
NSB har god erfarenhetav denna
loktyp. Sedannigra ir tillbaka har ett
Nohab-GM-lok av denna tvp varit i

ry-=!ur&

Nohab-GM-lok till NorgesStatsbaner
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MIN HOBBY:

TROLLHATTAN UNDER FORNTIDEN
Av AusynareSTIG AHLBERG
Nohabit och amatiirarkeolog, sorn utforskar bygdens lldsta historia
Fcir bide ortsbor och frdmlingar
framstir nog Trollhdttan som en vacker stad med icke mindre vackra omgivningar. Men ur historisk synpunkt
fcirefallernog stadenvara synnerligen
ointressantoch fattig pi minnen frin
f6rflutna tider.
Nija, Trollhdttan Ir ju en ung stad
och inga sirskilt stora eller mirkliga
hdadelserhar timat pi dessmark, men
1r urildrig, om
dessbebyggelsehistoria
man blott gor sig mtjdan att forska
Iitet i den. Denna historia dr inte skriven eller tryckt - den miste mddosamt lisas med tillhielp av hackaoch
spade. Stadsomridet saknar troligen
inte boplatserfrin dldsta tid, kanske
lika gamla somden fdrstaskuggningen
av humus ovanpi lerlagren.

:.t,

B,talaiteilLu utt t )d Ho junt,

Foto E. Lbg.

"ANTIQVITETER finnasitskillige hdr pi orten . . .
2:ne stenar,som sti uti en Sandis
igor . . .
pi storaHcijon-rs

nu llyttad
StarAottetrtenen dd Nobab och frterupprest pd sin tredie plats. Nohabfoto.

Men den stenenaf 5 alnarsldngd,
som stir 1 quart frin den fijrra it
scidwlst,midt fcir Oliholmen, eller
nederstafallet vid Trollhdttan, pi
et sldtt fdlt up pi b?irget1/2 g,utrl
ifrin Oliholmen, mente han ifwen
wara uprestaf STARKOTTER, dnr

L^^
L^f!
^:L.,lr^
stadsomr&det,som inte d,ger nlgra
llarr 1r4rL Jtrr rrlLL4.
.
Istidens jiigare de ftirsta Trollminnen fr&n dessafcirgingna tider.
hetteborna
Ja, tal.rdeden traditionensrnt. si
Men civerallt har man fcir britt i
Trollhiittebygdenshistoriabdrjar sd- denna nybyggandetsstad och grdvma- kan Nohabgjuteriet rdkna srna anor
kert di istidens jdgare- dttlingar av skinernaldmnar ingen tid lt den, som ned it Sagoildern- men otaliga dr
kontinentensrenjlgare under den s. k. vill stanna, iakttaga, begrunda och de stenarsom blivit tillskrivnaStarkMagdalenientiden- fdljde den vitillvantaga..
Flad Jrtiu rkildt /L;i\l ) Trollhcittetraktet.
kande isranden uPP <iver SkandinaHdr dr ju inte platsen fcir nigra
I nit/en eu .s/or .riinA.rter,dririntill 1x01'tt)
vien. Dessa j[gare hade enkla vapen
sentimentalabetraktelser.Lit oss i
och redskapav ben och flinta; benen stillet i all korthet tala om vad en lek- stett och f linrt, de 1ng:tt. ( j000 ir ganh)
har fcirmultnat men flintan har bevaned.rAalthil. I nedre rad.en spinkaiu,tr,
man kan gcira frir iakttagelseri bygrats i jorden, hird och gldnsandetrots
.;Artpor, .sigtr och lan.t.rpe/tttr.Fcirf. foto.
densfornhistoria.
irtusendenasging. Spiren av dessa
nomadstammard'r fL och sPridda
Bautastenar och iilvkvarnstenar
endasthdr och var stannademan fcir
De flesta Trollhdtteborkdnner nog
att sli till sina flintredskapeller kan'a
till, att stadenhar en hei del minnen
sina benharpuner.
frin jlrnildern, men i regel har man
Men efter rcnjd:garnakom nYa folkstammar eller var det jlgarna som mycketdunkla fcirestdllningarom dess
vid
dr<ijdesig kvar, blev mera bofastavid stenildersminnen. Bautastenarna
an- Hoium. den nu si skandaldstvandalivattenfallen,indrade levnadsvanor,
lade smi odlingar eller samiade<irter seradegrusisen cisterom staden,zilvoch frukter fdr att mot slutet av sten- kvarnstenarnaDi samma6s och Starkildern, under dos- och ginggriftstid otterstenenvid Nohab har nog de
(for ca 3-4ooo ir sedan),bli jord- flesta sett och tror sig dirmed ha g&tt
fornminnen.
brukare i smitt. Troligen behdrskade igenom hela sarnlingen
kan
vara
felaktigare,
Men
ir-rgenting
stenildersfolketstamvisen del bestimjag
vill bevisa
vilket
det
f<iljande
i
p&
da ornr&den vilka de vandradefrin
rned
ett
exempel.
par
sjci.
sid till
Det dr fynden frin dessahalvnoLinn6 i Trollhdttan
madiseradejagare och de i htigre kul'
kan
man
Eftersom Starkotterstenenkanske
tur komna gravbyggarnasom
finna i det, sisom fyndfattigt ber<imda kan vara av sdrskilt intressefrjr alla,
Trollhdtteomrndet.Men man miste ha som har sin dagliga gdrning pi Noett vaksamt ciga och glcimma tidens hab,kan vi nlmna, att Linn6 granskade
I
bridska om man vill ha framging i dennasten,d& han 1746 passerade.
srikandet.Jag vlgar tryggt pistl, att sin "\Tlstgcitaresa" iterger han sin
det ?ir fi och sm& jordstycken inor.r.r ciceron,lcijtnant Belfragesuppgifter:

ZJ

ffi

I

j

Stendldercboplatsen ligger i skogen t. a. och den forna
haasaihen iir nu fr.Aern t. h. Strandlinjen har unget'ir

Fdrfattaren

inuid. "liittenenen".
Alttkaarnarnd
strdxt t. h. om axeln. Foto E. Lbe.

rjnr

gfrtt aid bjdrAen. Foto E. Lbg.

otter. Belfrage iierger sikerligen en
folktradition, men kanske det bakom
segnen ligger en bevarad higkomst
om en plats ddr man smdlt jlrn. Sorgligt nog har aldrig platsen blivit vetenskapligtunders<iktoch nu ster stenen pi ny plats,iterupprestoch flyttad
fcir andrag&ngen.
och
Nog sagt om Starkotterstenen
Trollhdttansandra kinda fornminnen,
som fdr iivrigt redan fiirtj2instfullt
beskrivits av G. Lund6n i boken
"Trollhdttan genomtiderna". Jagskall
i stlllet itervlnda till min fdresatsatt
redogiira for nlgra arkeologiskafynd,
som jag gjort.
Stenildersfolkets boplatser uppletas
D3' jag praktiskt taget specialiserat
mig pi stenildern, ligger det mig
nziimastom hidrtatatt fdrstochfrdmst
orda om denna,men iagkan dock inte
undvika att berdtta litet om de omstdndigheter som ledde mig stenildersfolketi spiren.
Vid en egenhdndigt- och kanske
fciretagenutocksi egenmZiktigtsom
qrdvning av en 1600-talsstuge,
fann
Irolieen nedbrdntsav danskarna,
jag den f<irsta flintan pi fornldmningsomridetvid Sylte.
Huset hade bestitt av ett enda rum
med tillbyggt fdhus, allt cirka 5 meter
lingt och 2y2 meter brett. Inom
grundstenarnafanns resterav den lerftinade och vitlimmade spiseln, lerkdrlsfragment och ett par mdssingsknappar, som mcijligg;'ordedatering.

Under trciskeln fanns instucken en
kniv med rester av trdskaftet dnnu
bevarade.Stil var ju skydd mot onda
andar. Full av iver grdvde ja.g vidarc
i grunden till fiihusetoch fann di den
fcirsta flintan. Det var ett stort, vackert stycke,slumpvis format som en
yxa, som 1&g noga inkilat mellan
grundstenarnai norra hcirnet. Flintyxorna har i aIla tider betraktatsmed
vidskepliga iigon av allmogen och
mingenstddestillerkdnts samma magiskakrafter som stil.

mdnniska.Grav efter gravkom i dagen,
med krukskirvor ay karaktdristiskt
j?irnildersgods, allt fragmentariskt,
men dnnu med synliga fingeravtryck
i den brdnda leran - fingeravtryck
frin hdnder som multnat eller brints
for 1500ir sedan.
1500ir gammalt gravgods

Med feberaktig iver grdvde jag
vidare en hel sommar, varje ledig
stund. Krukskirvor, kol, brinda ben
och myrmalm kom i dagen,men inga
vapen, inga smycken. Hade sidana
StAl och finta gav skydd mot
funnits i graven, si hade de redan
tillvaratagits av 17- eller 1800-talets
onda makter
skatt- och rovgrivare, ty ingen grav
vara
tvivel,
utan allt
Jag anser det
var orcird.
att sgcket ditlagts som en ersdttning
Hade inte gravfiltet tidigarevandafdr en riktig yxa, i det bestdmdasyfliserats,
hade jag givetvis tillkallat
inamulett
onda
tet att som
skydda
flytelser, varvid norra hcirnet ansetts expertis.Med varsamhand gjorde jag
si
vara det mest utsatta.Ty norr var ju rnitt bdstaatt &terstlllagravhcigarna
lingt
detta
gick.
varifrin
man
viderstrecket,
det onda
inte vdntade nigot gott. Ett annat
Alvkvarnarna pi "jdttestenen"
exempel: det dr nog inte barc for
Men sensationerna
pi gravfdltetvar
Iiudlikhetensskull man kallat "norregoK ror sorgegoK
inte slut fcir min del, ty pa ett stort
som av ilder kallas
NA, allt detta var ju bra, men jag flvttstensblock.
,,J..
"Jdttesfenen",fann jag en "h2illristville g<ira?ildrefynd. Hur lingt ifrln
hade flintstycketforslats ftir att skyd- ning", 20 smi skilar, dlvkvarnar, 5
da folk och f|i? Men dcim om min och 5 placeraderad i rad pi den d,stra,
hipnad, nd,r jag efter en tid konsta- lodrdta sidan av stenen.
Riksantikvariensombud herr Lunterade,att stuganvar byggd mitt uppe
bland en md.ngd gravar frln d,,ldre d6n tilikallades genast.Skilarna imijdrnildern. Knappa 5 meter frin stu- lades, stenen fotograferades,varefter
gan fanns en illa medfaren gravhdg, vi i samrid insdndefotot och fynden
som innehdll mdngder av lerkdrls- till Gdteborgs museum. Utlitandet
fragment, aska och brdnda ben av ddrifrin liid, att de i steneninknacka-
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de sk&larnavar ^v en art, som inte
tidigarevarit kdnd i Gdta dlvdal, men
som hade motsvarigheteri Bohusldn
och som troligen hade nigot att gcira
med dcidshulten.Gravfdltet daterade
sig frin 300-ialet av vlr tiderdkning.
Under utgrdvningenhade tvi fcireteelser f<irbryllat mig: dels den rika
frirekomstenav myrmalm, dels ofta
iakttagna sp&r av flinta. Myrmalmen
spred man inte utan vidare omkring
sig pi den tiden. Den hadesdkertlagts
ned som grxghva fcir att i den andm
vdrlden,bekom grxven och bilet, varr
den avlidne till nytta. Men flintan ?
I(anskeden barafoljt med jorden vid
uppkastrndetav hdgarnr.
Flintan gav spir till boplatserna
Flinta finns inte naturlig i TrollDen har fcirts dit hanhZittebygden.
delsvdgen frln sydligare landskap,
Skine och Halland, kanskeDanmark,
och fanns hir flinta, si miste stenildersfoiket ocksi ha bott hir. En
vidare grivning visade, att jag hade
rdtt. Stenen i husgrunden och smnledde mig
flintorna frin gravhd,garna
tiil de boolatser som de mdnniskor
brukat, som lingt tidigare levt hdr,
l&ngt fore den tid di metallernavar
k?indai virt land.
Under praktiski taget hela mitt liv
hade jag scjkt efter stenildersminnen
oi denna "vita fleck" av stadensomrede, e.r eller annan kvadratkilometer
stor och inkilad mellan Trollhdttans
scidrastadsdel och grusisen Hojum,
ddr mdnniskornadn i dag, liksom fcir
1000-talsir sedan,begraversina dcida.
P& detta lilla omride har jag sedan
under en rad av Lr konstateratett 10den omsAriana stenildercboFyd
lrin
platsen: iiaerst 5 AnacAslenar, nedtill t, tt.
sArapor ocb pilspetsar, t. h. en ylikxande
sten. F'ofi. foto.

iliri
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tal boplatserfrin stenildern, av vilka
en boplats dr sirskilt intressantoch
enligt min mening urildrig.
Jag vill inte frirtiga, att intendent
Nils Nicklason p& Goteborgsmlrseum
hade en heit annan uppfattning, di
jag visade honom de fcirsta fynden
frAn platsen ifrAga. Det var en stor
sdilsvnt vacker skrapa och 2 mindre
liknande redskap.som visadeen 6verensst:immrndegrov tillslagningsteknik. Enliet doktor Nicklason var det
flintredskap frin bronsildern, d[ den
fina stenildersteknikenrikat i fdrfall.
Tyvd,rr har jag inte varit i tillfiille att
fynd,
lita honom se de kompletterande
jry gjort pi sammaplats.Mi det ddrfcjr tillites mig, att som lekman ha en
helt annan isikt om fyndens &lder.
Blirnusslor i istidens havsvik
Pi grund av senarefynd som kommit i dagen) anser jag mig nu ha
klara beliigg fcir, att det i varje fall dr
Vad som
en ren sien&ldersboplats.
fdrst kom mig att tro att det var en
slrskilt gammal boplats,var de fynd
av blimussla (Mytilus edulis) som lng
inb2iddadei de lager diir fynden delvis gjorts. Huruvida skalen och boplatsen [r samtida fir framtiden utvisa, ty jag har [nnu boplatsenunder
bearbetning.
Men en sak er khr och vem som
helst, som kdnner Trollhittebygdens
dr sikerligenvillig att intopografi,
'med
mis: bl&musileskalen
,tim"m"
emanerafrin en tid som ligger fd,re
Trollh2ittefallensuppkomst. De har
avlagratsi en havsvik,som l&g nedanf<ir boplatsendi havet l&g minst 45
meter hdgre dn nu. De sista skalfynsomden gjordesav en dikesgrdvare
mtren l9)4. Pi cirka 1 meters djuP
i leran, som
hittades9 skal inbZiddade
inte varit rubbad sedan den dag d&
s:enildershavettecktelandet.
Sjllv har jag funnit blimussleskal
inom boplatsensomride, icke endast
i bdrjan lv humus (eller kulturlagret)
utan ocksi i leran, som ocksi h?ir ligger i ordrdalager.
Fcir att ge ett exempel pi hur fdga
ldnandeen dylik forskning dr, vrll iag
ndmna, att jag frin denna boplats,
trots 8 lrs trdget arbete,innu endast
dt d,garetill 20 redskapav torftig och
enkel karaktir.
Med hjelp av traktens topografi,
skalfynd, sand- och leravlagringar,
plus litet konstruerandefantasi, kan
jag fiirest2illamig hur boplatsensig
ut under tiden fcir bebyggelsen.
Hd.r har varit en grund havsvik med
mlngder av sme och stora 6ar och

AluAaarnstenen aid grustaget och hyrhogdrden p3 Hojumsfrsen ldr dn i dag anadntlas
Jom offersten -- man Aan hitta blommor
eller andra blygsanrrnagdttor i de :m3:kdlgroparnd. Pd fotol bar dessa markerats med
en otal drzg. Nohabfoto B. Johansson.

skdr och p[ en av de stdre darna ett
nds, smalt som eo figelnZibb,fcigabevuxet, men l?irnpligt ur fiirsvarssynpunkt f6r en liten stam av jdgareoch
rlsKare.
Stenildersmannens arbetsbdnk
Det syns att de stannathdr fcir en
ldngre tid, ty om fynden av redskap
iir fi, si dr fynden av flintavfall
(skrot) och halvfabrikat imponerande
minga. I boplatsensmitt petreffade
jag en sak som mycket fdrundrade
mig. Ett rullstensblockp& nigra fi
100 kgs vikt fAngademitt intresseav
nigon ofcirklariiganledning,ty stenen
var i och fdr sig inte olik andrastenar.
Jag siikte med hackan i det tunna
jordlagret omkring stenen. Fdrsijket
utfcill med hdgsta vinst - ty stenen
arbetshadeutgjort stenildersmannens
bink. Runt omkring lig mdngder av
diabr (grcinstensskdrv)och ca 300
avfallsflisor av flinta. Allt vittnadeom
flit ochkanskedven
slenildersmannens
- ty flintan var nog dyr.
fcirmcigenhet
H2ir pi denna plats, som ligger
knappa kilometer frin Nohabs verkstadsomride,ddr man nu med teknikens bista resursertillverkar de sinnrikaste medel i kampen fdr tillvaron,
frir
knackadeen enkel sten&ldersman
1000-talsir sedanmed svettoch m6da
- och kanskejdmfd,relsevis
med samma yrkesskicklighet- till sina enkla
redskap,pilspetsar,skrapor och yxor.
? Nog skulle
Men stenildetsmannen
han ocksnha hdpnat eller fcirskrdckts
om han miktat gOra sig en fdrestillning om effektiviteteni de vapensom
mao nu, irtusenden senare,tillverkar
inom hcirh&llfrin hansverkstadsplats.
Forts.pfrsid.26

Den 15 och 16 juni planerar man
&ka med buss ner till Malmri fiir
idrottsutbyte med Kockums. Det ir
gliidjande, att vi lyckats fi detta utbyte
till stind.
Inom Nohabs Idrottsf6reninq dr det
Ldrdagen den 1 juni var Vdfveribonu full fart. Nohab har med flbru lag laget frln Boris hir och spelade
en
i de olika korpseriernai sjumannafot- fotbollsmatchmot Nohab. I det
stiliga
boll. Inom Trollhdttans korpliv har vandringsprisethade borisarnatue i-ndenna 7-mannafotbollblivit det verk- teckningar och Nohab ingen. F6rra
liga slagnumretoch intressetir mycket iret segrade Borls, varfiir
Nohab nu
stort. Fdr Nohab-lagen har det varit hade revansch att utkrd.va. Allt
sick
slvil med som motgingar, men dn efter ritningarna och Nohab r.gr"ud"
drdjer det ldnge innan serierna slut- med
3-0, ett rlttvist resultat. Dirspelats,varfcir mycketkan hinda innan med tog vi vir fd,rsta inteckning i
dess. Naturligtvis hoppas vi alla p& vandringspriset.Matchen
speladespi
stora framgtngar fd,r vira sjuor men Saabsplan vid flygfnltet och
Nohab
allt kan ju h?indafd,r bollen Ir rund. st?illdeupp med 11 kiimpavilliga
grabVi har ocks&b6rjat gt och spetsapt
bar. M&len gjordes av Hermansson,
att vi dven i lr helt skall lyckas domi- Edberg och Sahlin. Efter matchen
nera korptenniseni staden.Fdrra lret
samladesman p& Nohabs fina persobj<id pa itora framgingar, varfiir Nonalrestaurant, Gullriset, f6'r att dta
hab helt distanseradedvriga korpora- suD6.
tioner i s&vdl serie som koromisterVarpakastarnaiir livligt i farten och
skap. Givetvis kan det viil b[ en del det fdrefaller som om Nohab d.ven &r
i
ftamglngar i lr ocksl, men nigot i skulle f& ett gott varpalr. Alla varpastil med fdrra 8.retvl.gar man inte ens kastaresdrd,m ir dock att man
skall fi
drd,mma om. Utgingsllget [r svlrare en ordentlig plan. Fcir ndrvarande ir
i fu, dL mAnga lag gitt upp i hdgre det litet diligt med tdvlingsplanen,
divisioner. Hur som helst, s5.ir tennis- men vi vill girna hoppas, att det skall
intresset p& fdretaget stort och man biittra sig.
har dven satt ig&ng en nybcirjarkurs.
*

Nohabsporten

i blick{hnget

Minadens krumelur
N iir Aarutellen tnart'ar
ocb sAlirbort spfinp2 spLn
f dr Einar glatt ui humar
i sextis lartz ocb dLn
I rninga Mnga hren
ban aerkatP3 sin pott
lat grfrnad uti bSren
i .rinnetfinm ef roil
Fii mdnga striingar spelat
ban har i fachlig taht
Aamratersuiil han aelat
med all sin nit ocb maht
De gamla tjiinat bar han
de yngtta lihafi.
Sk yddt on budsrnlirk et biir ban
ei enbart utanpfr
Blott axplock kan man giira
i tillfdrdelad. spalt
det grtr ei att berdra
rad. ban har glort i allt

Fdrtroende fi;rliinat
frLn alla bhll ban bar
ett tack fi onlfdrtjinat
sonzslutpunkt nu tti tar

Men vi itervdnder till stenen ri
verksiadsblnken.I ndrhetenfanns vidare en fragmentarisk spjutspets av ,il
enkel typ, en vackert och sirligt bear- x ,
betad pilspets samt tre "knackestenar", hammare, av vanlig typ. Av vilken anledning stenlldersmannenlimnat sina hammare i sticket dr svirt att
sdga.- kanske han inte iddes sliipa
dem med sig vid flyttningen eller . . .
Ja, fantasier tjinar si litet till.
Humuslagret pi. boplatsen ir knappast mer dn 3 tum tjockt. 6000 ers,
kanske 7000 eller fler 8.rs. ldvfZillningar har ph denna, frir bllsten
skyddade plats, inte mdktat giira ett
tjockare t[cke <jver minnena frin det
fcirgS.ngna.
Men under detta humuslagerligger
flintan den dag som idag dr lika svar!
skarp och gldnsandesom den dag di
den slogs till av stenildersmannens
knackstensbevdpnade
hand.

I. L.

Ja, detta var litet smitt och gott om
sporten p& Nohab och i ndstanummer
hoppas vi kunna lterkomma med litet
uppgifter, som talar om framgingar i
stora mitt fdr vErt f6retag.
Fors.
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Asen, son begriinsar frAern, iir tiicAt aa
grauri)sen ocb hi)gar. Ett stort rdse synes i
bildens mitt. I skogen t. t. ligger "Jiittesten", Folo E. Lbg.
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Interi|r 'frdn Plastt'abriAen. T. t. l1rntanskontoret oclz tA88eil
till pressrlrnnet. L;ingr, i londen sTnes den slnzbolisAa ttiiggntdlningen, Aasyning och kontroll dger rartt i lokalerna.ion? s11?.1
pi bilden. Foto Bergstr6m.
4"nq.

Plastfabrikenftrdig och
i full produktion
B-pilen har redantidigarex) berdttat
om den nya fiirnimliga fabriksbyggnaden, som uppfdrts vid Tidaholmsverken fdr att rymma Bonoplastfabrikens manufaktureringsavdelningar.
Sedan nngra m&nader tillbaka iir
byggnadenklar, alla maskinero. d. inflvttade. kontoren mtibleradeoch allt
i full verksamhet.De tre fotografierna,
som kan ses hirintill, ger sdkert en
fcirestdllningom de ljusa, trivsamma
och indamilsenliga lokalerna. Eftersom vi redan beskrivit byggnadens
planlZiggning, Iokalernas disposition
m. m. kan vi nu ndja oss med ntgra
upplysningar.
kompletterande
Firgsittningen av interi6renir gjord
rned utmdrkt god smak: stilkonstruktionerna ir milade i ljusgrtin fiirg,
vd'gg5rtornavarmt benfdrgade, taket
kriwitt. Pressrummetsl&ngvdgg mot
manufaktureringshallenfu mFtladi fy ra
milda pastellfdrger.Fondviggen mot
ijster i sistndmndahall upPtagesav en
dekorativ milning - synlig p& fotot
utfdrts av milarmdstarnaSven
Gustavssonoch Evald Gillbrand efter
en skiss ay dveringenjdr Prollius.
M&lningen vill i symbolspr&k visa
*) not nr 5-1956 sid. 11-14.
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T. h. synesolikBonoplasthanteringen.
i mitten
fd.rgadeesterbonowellplattor,
takljuskupoler, t. v. akrylglasplattor, utomhusarmatur,belysningstrattar
m. m., allt milat mot olikf?irgadeviiggfiilt i "kubistisk" komposition.Genom
det hela glr den rddi "monomertr&den".

tslggnad.ensnorra d.el appldges .11)nanuiakrurerittgsaad.elningen.
Foto Bergstrdm.

z7

Eget material,olikfdrgadebonowellplattor, akrylglas, bonoplastkupoler
m. m., har anvdntsi stor utstrlckning.
Kontorsrummenhar fitt vackra fondtapeter och gardiner i moderna trevliga m6nster.Flera detaljeri personalrummen, ex. mellanviggarnai dusch-

Pressuerkttuden iir utrastad ned
aiirrnugnar. Foto Bergstrtim.

Forts. Pi sid. j0
7 dggegdt jiimte tillhdrande

minnesskriften, den f6rsta motor i sitt
slag som kom till anvdndning fd,r
sjiilvstiindig fartygsdrift. Dittills hade
sidana motorer anvd.ntsendast som
hj?ilpkraft.
FcirLndringeninnebar, att "Otterbdcken" fick en faft av ndrmare nio
Ur Nora BergslagsJd.rnvigs intres- ndmnda fartygentorde "Otierbdcken" knop mot fd'rut sju och att lastrummet
santa minnesskrift "Jdrnets Jdrnvdg", specielltintresseraB-pilensldsare.
blev ldngre, eftersom motorn tog minutgiven vid hundrairsjubileet 6Se
Efter ett allvarligt dventyr en hdst- dre plats d.ningmaskinen.
och frirfattad av Claes Krantz. tar vi
En del andratekniskafinesser,bl. a.
natt ir 1900, de "Asnhammar" frlrn
ossfriheten att i nigot omskriven form
elektrisk
belysning,vdrmeledningoch
Karlstad rdnde in frir-steven
i babordsrelaterafdljande.
sidan och fcirpassade"Otterbdcken" anordningar f6r motorns maniivrering
frin kommandobryggan motiveradi
- Nora-Karlskoga Jdrnvag byggde till Vdnernsbotten,lyftes biten upp
fullt ut epitetet "Vdnerns modernaste
fuen 1874-76 bandelenStrOmtoiour djupet och fcirdestill Sjritorpsvirv
Dat
Otterbdcken,och Nora och Karlskoea fiir reparation. Och iinda frim till
"Otterbdcken"sattessedanin p& sin
bergslagerhade ddrmed fitt sin es6n L925 gjode den sedan troget trettio
gamla
trade, der den var i full-verktransporthamnvid Vdnern. Hamien
)" fyrtio dubbelresorom iren mellan
kunde inte di som nu anqdrasav Otterbeckenoch G<iteborsmed last samhet till 1913. di den slsom enda
oceangiendefartyg,pL grund av otill- av malm, jd.rnoch trivaro{ spannmil, iterstiende f ar\ g i jdrnvlgens "flotta"
sildes fcir att gi oss oklnda dden till
rlckliga dimensionerpi slussarnai
stenkol och annat gods. Ndmnda lr
Trollhdtte kanal. Fcirst 1916 kunde togs emellertid fartyget ur tjdnst, och mcifes.
Gdna Andr6e.
tvituscntonnare sldppas fram genom urplockat pn bnde kjst och fast lig
kanalen och Otterbiickenbti ei "ut- det i ett hcirn av Otterbdckenshamn Klubbordf iirandekonf
erens
fallsport mot oceanerna",som det si
och invdntadesitt d,de-nedskrotning.
i
Storiin
vackert heter. Otterbdcken som hamn
Men pi vhren I93I inbjiid Nora
har dock gamla anor och torde ha Bergslags
Boforsarnassemesterhem
Storiin stod
Jdrnvdgsaktiebolagsjdfartsanvdntssom lastageplatsredan under mdn och intresseradetill
vackrast i fiirsommargrdnskanir
som
en Drovtur
1600-talet.
f6r Metall - Bomed "Vdnernsmodernasteblrt"-- mo- klubbrepresentanter
fors, FrirenadeFrirbundet - BiOrk"Otterbdcken",
torfartyget
beslcjt
att
igna
som,
mirasig dven
Jdrnvigen
born och Gjutarna - Bofors hade en
it rederiverksamhet.Till en bdriun bile dictu, inte var nigot annat in
f<irhyrdestonnagefdr transportermel- gamla utrangerade"Otterblcken" i ny tv8.dagarskonferensonsdagen den 29
och torsdagen den 30 maj dd,rnere.
lan Otterblcken och Gdteborg,men pi
skepnad.
Liljekonvaljerna och gullvivorna
8O-taletanskaffadebolagetett par egSkrovethade dragits upp p& slipen
na S,ngbltar,"Theodor Mannheimei' i Otterbdckenshamn och invo fdrs-etts blommade och dns tusentals figlar
och "Otterbdcken", och p3. 9O-talet med bordliiggning,ddck, dv-erbyggnad sjring i det nyutslagnabjdrkldvet.Vigorna glittrade och man kan frlga sig
"Nora Bergslag", samtligi pF.ca 221 och rigg. Pi Lriddse
varv hade man
om det kan vara vackrarepl 6n nigon
ton. Dessutombyggdesett i0-tal prisedan installerat en 14) hdstkrafters
mar, som lastadeca 150 ton och som fyrcylindrig dieselmotorav Nydqvist & ging under iret. Enda "mal6rten" var
bogserades av &ngbiltarna. Av de Holms tillverkning. Detta var, enligt vdl att badvattnet var i kyligaste laget
f6r de vikingar, som hastigastskdljde
vinterdammetav kroppen.
"OrterbAcAen" efter omblggnaden till motorfartyg 1pJ1.
KarlskogaPensionirsf<ireningsordf .
Frans Andersson hade med ett ging
nli$r
pigga pensiondrskamraterfejat och stiil lii
i l{i{til
dat, si allt var i ordning till den tidi.,i=l
ii:E7r
il l
1i!,il
gaste slsongpremidreni Semesterhem,ii\i:,ri{t
':.-:.-:L1 i l:i\Y,?rl
metshistoria.
Konferensen iippnades av Metalls
,:
|:
i:
ordf . Gdsta Nilston, som hade dran
,:i
J'
att hdlsa dver 70 delegatervdlkomna.
Man bdnkade sig i Samlingslokalen
och dagens f6'rste f6reldsare var MeLl,Ar.\,i.!i
talls andre ord. Lennart Echerstriim
' 'i"
j& Kjell Strdmberg,Booch <iveringen
r tri::,::r/i
fors. Amne: Rationaliseringsfrigori
anslutning till arbetstids- och metodstudier.
Ombudsman Eckerstrcim gav en
historisk tillbakablick pAL de olika
metodernaoch redogjorde varfcir de
anvdndessom hjZilpmedeli rationaliseringsstrdvandena.
Overingenj dr Str<imberg berdrde de psykologiska problemen pi arbetsplatsen.Framf6r allt
belystes mdnniskans stillning i pro-
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duktionen. Tidigare hade den minskliga faktorn fttt sti tillbaka fdr tekniken och maskinerna.
Pl eftermiddagen blev det redovisning av grupparbetet i anslutning till
inledningsanftirandena.Och om man
drar de olika frlgorna fijrsttr man, att
debattenblev livlig och stimulerande.
Fr&gornavar:
1) N?ir kan man anse, att det har intr2itt en metod[ndring, som berdr
ackordet?
2) Yari ligger orsaken till, att man
kan tala om tre olika grader av
precision, vad det giller ackord,
satta efter a) fiirmannens uppfattning, b) arbetsstudiermed klocka,
c) MTM-studier.
3) Vad Ir upparbetningav ett ackord?
4) Nnr kan blandackord vara fiirdelaktigt ?
)) Kan man sdtta vettiga ackord pi
reparationsarbete
?

Griby. Frigestdllningar kring denna
bok behandladestills hemresan.
Metallarna fd,r sin del fick hiira
ombudsman lohan Suedberg tala om
"Jirnbruksavtalets tolkning och tillliimpning."
Kl. 16 Kristi Himmelsfiirdsdags
e. m. avslutades konferensen. Som
slutfacit kan sdgasatt denna var lyckad, men att den kanske blev i arbetsammastelaget. M&nga deltagare
ansig att man nog hade behdvt en hel
vecka p& sig fiir att trdnga djupare in
i alla aktuella problem och frigestillningar.
JOAef
Personalnytt

Rune Haglund utndmndes 1 april
1957 till fiirman pi VK 27, KanonverkstadensSliparverkstad.
Gunnar Cuttauston utndmndes 1
maj tgsl till fdrmanpS.W 21, Hejar
verktygsverkstaden.
Allan Erikuoa anstdlldesden 15
Efter genomglngen stilldes en hel april som f<irmanpi NB P1, Snickardel frlgor frin konferensdeltagarna, verkstaden p& Nobelkruts Byggnadssom besvaradesav inledarna. Slutfacit avdelning.
av debatten var, att man allmd,nt unSaen NiJston, tidigare NP 1 iiverderstrijk att arbetsplatsenspsykologi flyttades 2) aprll som f<irman p&
2ir av vitalaste betydelse.Frin minga NVA 10.
deltagare framfijrdes arbetets ldnsamSuen Hultman (inte Hellman, som
het och trygghet som de viktigaste angavsi fdrra numret) dr fr. o. m. 1
trivselfaktorerna.
marsfdrman p& MSK 50.
Efter kaffepaus fiirel6ste fiirbundsSom chef fdr NFC:s expeditionansekreterareEriA Collin, Metall, om: stilldes den 4. 4. herr E. R. Elbeniu,
Arbetslagstiftningen. Talaren berdrde tidigare bl. a. verksam pE Karlskoga
arbetstidslagen,arbetsskyddslagenoch Resebyrl.
semestedagenoch drog fram en massa
llrorika exempel. Aven hdr lstadkoms
en s& livlig debatt om aktuella och
framtida dnskemll. att konferensordf.
Vitalis Hagberg fick bryta fiir middag. Nobelkrut
Dl klockan vart lingt framskriden,
Vid f<irslagskommitt6nssammantrdfick samkvlmsprogrammet instdllas
de den 29. 4.behandladesett tidigare
och var och en fick krypa till kojs, fiir
att starta i god tid p& torsdagsmor- bordlagt och sex nyinkomna fdrslag.
F6ljande f<irslagrekommenderades
till
gonen.
med sammanlagt 450 kr.:
belciningar
var
Fdrsta programpunkt den dagen
en "Orientering om Folksam" av om- 56207 Sten Viktten, NVT: Andtingar
i trotyltvltthus T 6 (reg. m t26).
budsmanHugo BjdrAman, Kailskoga.
Expedit6r Gunnar Petlersson oriente- 54854 Herbert Karlsson,NB 90,'Stdd
vid slipning av matrispinnar i svarv
rade om Arbetslijshetskassans
nya stad( r e g .n r 1 4 1 ) .
gar. Aven i sambandmed dessaf<ire52349 Hilrner Abrabarnsson,NVT:
lisningar stiilldes en hel del frigor.
Vev fdr manuell maniivrering av
Sedandeladesgruppen pl si sltt att
doseringsapparaterna
i T 3L (reg.
Bjii'rkborningarnagick in i Storstugan,
L
4
2
)
.
r
diir socionom Suen Petterston, KarlTv& fiirslag bordladesf6r ytterligare
skoga, tog hand om ledningen av
gruppen och ankniit till girdags2imnet utredning och fdr de iterst&ende tvi
"Vardagslivets psykologi", varvid han fcirslagenansig sig kommitt6n ej kunslrskilt uppehiill sig om problemstiill- na fdrorda ntgon belcining.
ningar p& arbetsplatsen.Som handledF<ir att underlitta skrivarbetet fcir
ning fick alla kursdeltagare sfudie- fdrslagsstlllarna har kommitt6n l&tit
handboken: Du, kamraterna och sam- trycka en blankett, som nu finns att
h?illet. Fiirfattad av teamet Boalthimta hos tidskrivarna
Sho

Bofors
Fd,rslagskommitt6nvid Boforsverken hade vid sitt senastesammantride
ej mindre dn 21 fiirslag att behandla,
ddrav6 tidigare behandladeoch 15 nya
fdrslag. Tills dato har i tr inlimnats
35 fiirslag, men di flera drendenInnu
1r under utredning, upptog f6redragningslistanden 8 juni rc1.30/57 som
sista fd,rslag.
Kommitt6n besl6t, att fd,r yttedigare
utredning eller awaktan p3,framtagna
verktyg och prov m. m. bordligga 5
fcirslag,medan 12 forslag fdreslogos
bli beldnademed sammanlagt1070kr.
Tre f6rslag avbcijdestacksamt. Dessutom faststdlldes slutgiltig beliining
fdr ett av 19676 Rune Hammarytrdnt
fu T955 inldmnat fd'rslag.De vid sammantridet beldnadefd,rslageniiro fijliande:
9104 Suen Carlston, BAM: Klamma
fcir uppsiittning av kabelstegar(reg.
12/57).
15733 Herbert Tallberg, MH 21:
Spirrkrok fiir att h&lla griptdngerna
cippnavid koppling (teg. L6/57).
3660 Osten Carltton, VK ZS: Anordning fdr delning vid gingning av
sndckskruvar med flera inglngar
(reg. t7 /57).
14024 Karl EriA Otter, VT: Lastningsbord fdr godsfinkor (reg. I9/)7).
1641 lobn f ansson,VK 10: Siitt att
6ka arbetsomridet fdr stdllbara,
pendlandebrotschar Qeg. 2I/57).
1641 lobn f ansson,VK 1o: Fdrb?ittring av slipapparat fdr spiralborrar
(teg.22/57).
20692LeopoldLackner,VK 20:Lyftoch vlndningsverktyg fii.r kolvtoppar till Gtjtaverken(rc1. 23/57).
13024 Kla: lantson och 1133 Anders
Li ndh oI m, BAM : U tsugningsanordning vid generatorer i MH (reg.
25/57).
1641 lohn lantton, VK 10: Andring
av skirapparat si att slipskivor kan
utnyttjas ldngre i borrslipmaskiner
(reg.26/57).
3894 Arne Karlron,VV zo: Andring
av mithylsa till kontrisseinstrument
(reg.27/57).
2622 Eric f anuon, ZE.' Centrumscikare
(reg.28/57).
19738 Fritz Scbrijder,MSK90: Ll,s
till hejarklumpar (reg. 3o/r7).

tr'iirslagsverksamheten
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Kommitt6n kan ocks&konstatera,att
intresset f6r f<irslagsverksamheten
Ir
stort och att de hittills i ir inlimnade
fdrslagen bide ?ir ml.nga och kvalitativt goda.
Lbg

Olycksfallsfrekvensensjiink
r:a kvartalet

vid Nobelkrut

Nobelkrut hade under fdrsta kvartalet 1957 14 st. olycksfall. Av dessa
intrdffade 11 i arbetetoch 3 vid fiird
till och frtn detta. Frekvensenper en
rniljon arbetstimmarvar 2O.Olraknat
per 100 irsarbetare4.S). Jiimfdrt med
fcirsta kvartalet 1956 innebdr &rets
siffror en sdnkning med dver 5O %.
Totalt fdrloradesca 2900 arbetstimmar, av vilka dock drygt en tredjedel
faller p& olycksfallsom intrdffat under
1956. Frlnvaroprocentenpi grund av
olycksfalli arbetetvar 0,4.
Ltn.
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Niista nummer
eller nr 4 av denna Ltg1,ng,berdknas
utkomma omkring den 1 september.
Redaktionen dr tacksamfcir att fi ev.
bidrag: insdndare, ffi.gor, reseskildringar, notiser av olika slag, berdttelser,fotos, teckningarm. m. tenatl den
1 augusti. Observera,att vi honorera
alla bidrag som publiceras.Sdnd vad
Ni vill ha med i tidningen till B-pilen:
redaktion,Bofort.

*
Var inte fiir

siiker

"Majpristdvlingen"
lradevid tivlingstidensutging den 25
maj endast samlat ett fital lcisningar,
sannoliktberoendeddrpi, att tidningen
{istribueradesnigot fcirsenadsi att
mlLnga"
fick den fcirstomkring 20-25
rnaj.
Redaktionenhar dirfcir beslutat,att
tdvlingstidenutstrlckestill den 1 aug.
Skickaalltsi in Er lcisningunderadress
" Majpristiialingen", B-pilens redaktion. Bofor-r.

Liiraktig

Pensionsberd.ttigade
svetsaren H.
blev av arbetskamraternaavtackad di
han slutat sin anstdllning, med en
papegoja, som skulle bli s?illskap it
H. vid hans avldgsetliggande torpstdlle.
Efter en veckas taldvning, utan resultat, blev H. arg: "si,i farbror annars
stryper jag dejl" Och ndr inte det
hjelpte sldngdehan in gojan i hiinshuset.
Dagen efter, ndr H. kom till hiinsTill
sign."En
iakttagande
granne"
- la, cbefen, jag kommer,
iag dr
huset, sl l3'g alla hdnorna strypta.
Vi
tackar
f<ir
Eder
frtga,
som inltrax d.iir nere!
ld.mnadesodaterad och utan namnse- Gojan hade fitt struptag om tuppen
"sij fardel. Si snart vi fitt uppgift om nam- och ropade med tydlig rdst:
jag
bror
annars
stryper
dejl"
Plastfabdken.
. . Forts.
frin sid. 27 net, som ddljer sig bakom signaturen,
rummet, har ocks&utfrirts i Bonowell, skall vi ldmna ett utfcirligt och klardelvis som experiment fcir att prciva ldggandesvar.Anonymainsdndaregir
Spotfisket
Forts. frin sid. 8
annafs 1 PaPPersKofgen.
detta materialsanvdndbarhet.
natten, di gnddan inte gdrna hugger,
Stor vikt har lagts vid belysning
Till
sign."Nilsson"
men giisendr i farten.
och ventilation. I pressrummet,som
G?iddanhugger bdst strax efter leRedaktionenhar sdnt ut Eder friga
upptar ca /4 av fabrikens golvyta invid norra lingvdggen, rider stdndigt till en rad i Eder insdndareber<irda ken och pi hdstkanten,di vattnet avcivertryckpi 50 mm kvicksilverpelare, personeroch institutioner,som svarat kylts. Min dven under hdgsommaren
och fdrklarat de petalade oligenhe- kan man fi storagZiddor.Niir det giilfrir att fi fullst?indigdammfrihet.
ler fiske, kan man aldrig st?illaupp
I den intilliggande manufakture- terna.
Nu vintar vi endastpi Edert namn nigra bestdmdaregler. Ofta intrdffar
ringsavdelningenmed alla dess mlnga
rnotsatsen
till vad man tror.
bearbetningsmaskiner
bildas helt na- bakom signaturen, si att vi skall kun!
turligt plastdamm,vilket dock effek- na publiceradiskussionen
Man
tala om, att gdddan
brukar
Rrd.
tivt utsuses.SvenskaFllktfabriken har
har h.tgg- och svalgk<ittsperioder,
stitt fcii hela denna f6,rnd.mligaind. v. s. huggervissatider men vdgrar
ramper o. d. I de nya lokalerna sker
stallation.
lta under andra, dlrfcir att tandkdttet
tillv-erkningenmer rationellt och med
Nu rider alltsi full verksamheti
svullnar.Det dr inte riktigt utrett, hur
undvikande
av den mlnsd smitrans"Plastfabriken". I pressavdelningen
dei fcirhiller sig med den saken tillverkas kylskApsdetaljer,
belysnings- porter o. d., som frirut bilastadetill- man kan bara konstatera,att ibland ir
i.rmaturer av olika slag, skyltdetaljer, verkningendi den var inrymd i flera giiddan pi hugg ibland inte. Om det
inredningsdetaljertill Volvo m. m. i olika byggnader.Fabriksledningendr dr aptiten som ir avgrirandedr svirt
stora serier och i manufaktureringsav- ocksi 6vertygad om att de goda eko- att sdga. En regel ir dock siker _delningen fiirdigbearbetasoch monte- nomiska resultatenej lZingeskall l&ta den som har betet mest i vattnet fir
ras ett stort antal stora skyltar, ljus- vdnta pl sig.
LbS. i regel mest fisk.
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Det ar de smA,smAiddernasom gcir'et
Povel Ramel sj<ing i bcirjan av sin
karriir: "Det dr de smi, smi detaljerna som giir'et". Men han hade lika
vil kunnat sjunga "Det ir de smi,
smi id6ernasom gcir'et". Hdpnadsvickande mycket har tillkommit genom
smi id6er,utkast,uppslag,som runnit
upp i en persons hjd'rna. De smi id6erna kommer otta av en slump och
h<igst<iverraskande,men det ir mycket tack vare dem, som besvdrliganiitter kan knlckas, nydaningar ta form
och framgingar vinnas.

ten om krigsutbrottet officiellt nitt
Australien, steg ullpriserna kraftigt,
och Cecil Rhodeslade grunden till en
med tiden ansenligfdrmiigenhet.

Snilleblixten kan bli pengar
Atskilliga ir senarestod den kanadensiskeoilshandlarenClarenceBirdseyeoch pimpladefisk hrigt uppe i det
bistert kyliga Labrador. Fisken blev
genomfrystsi snart den ldmnadevattnet, och mr Birdseyefann, att fisken
i det tillstindet kunde fcirvarashur
linge som helst - i varje fall under
Din id6 kan pengar ge
den kanadensiskavintern med dess
Det var en g&ngen yankeesom fick minst 40 minusgrader.
Nlr fisken sedan tinades upp fcir
en milion dollar fdr tvE ord. Det var
den unge mannen som fiireslog Coca- att frirtdras, var dess konsistensfin,
och den smakadelika bra som fdtsk
Colaatt dryckenskulle buteljeras.
Det var en annanyngling frln Aust- fisk. Samma iakttagelser gjorde piilsralien, som ocks&fick en massaPengar handlaren betrdffande det vilt han
tack vare en klipsk id6. Han hette nedlade och som han liit hdnga utanCecil Rhodesoch har gitt till historien f6,r sin timmerhydda.Han lade sina
som en av Storbrittaniensstdrstakolo- rcjn pi minnet. Vil iterkommen till
nialpolitiker. Men nir han 1870 som civiliseradeneider introduceradehan
t8-iring vandrade efter strandenvid pi mekanisk viig djupfrysta livsmedel.
Sydney,var han innu ett oskrivetblad. Hans id6 har m<ijliggjortfdr husmijdCecil Rhodesanropadesav en fiska- ru i alL vlrldens vdderstreckatt iret
re, som fdrscikte sllipa i land en ny- runt serveramat av flrska r&varor.
Och patentet kdpte General Foods
flngad haj. Han skyndadetill undsiittning och tillsammans b2irgadede den Corp. fcir 29 miljoner dollar - en
kraftiga. besten. Som tack fick unge summasom man hyserviss respektfcir.
Cecil, nlrmast en relik, en hopknyck- Upp med korpgluggarna
lad tidning, som p&treffats i det
Nu hilsar vi pi i Florida. Vir beglupska djurets mage.
kanting
denna ging ?ir bide uppskatDet var en fdrsk engelsk tidning
och medlemav hemstadens
tad
bagare
och haien hade silunda forslat den
Denna yrkeskomfrivilliga
brandk&r.
ijver halva jordklotet. Tidningen dobinationkom att leda till en betydelsemineradesav en virldshistorisk hinfull nydaningpi bageriomridet.
delse:Fransk-tyskakriget hade brutit
En dag hade vir vdn bagarenhaft
ut. Denna nyhet var innu okdnd i
en
plit med bullar stiendei ugnen ett
Australien.Nyhetsfiirmedlaresom teminuter, di brandalarmgick och
par
lefon, telegraf, radio existeradeinte.
kallade
honom till andrauppgifter. Ut
Med fartygen kom nyheter i form av
med
och ivdg till brandplatbakpliten
brev och tidningar frLn gamlt vd.dden
var lyckligt och
eldsvidan
.
.
Ndr
sen
.
till det avligsna Australien. Och ett
ttervinde
bagaren till
viil
beklmpad,
d&tida fartyg kunde i hastighet inte
Han
synade
halvgrdddade
bullar.
sina
mlta sig med en snabbtsimmandehaj.
fann dem fasta till formen
dem
och
Nu visste Cecil Rhodes n&got som
Han fortHan men inte tillrZickligt bruna.
var okdnt fcir andraaustraliensare.
avbrutna bakningen.Resulsatte
den
fick en id6. Han linade ihop si mycOch se, bullarna var
tatet avsmakades.
ket pengarsom mdjligt och kiipte upp
Pauseni gr2iddningenhade
perfekta!
all ull han kunde f& tag i. Ndr nyheinte p&verkatkvaliteten i menlig riktnlng.
En id6 vlcktes till liv. Varfdr inte
sdlja halvgrlddade bullar? Det skulle
inneblra stor tidsvinst f6,r miliontals
husmddrar.Men det skulle ocksi medfcira, att alla kunde ha ugnsfdrskt brdd
hemma. Id6n blev succ6.Numera tillverkar ndstan alla amerikanskabagare
halvgriddat brdd enligt floridabagarens fecept.

En bra id6 kan ge en bra slant
Denna trio srnarta, men i och fcir
sig naturligt enkla id6er, har fitt vittgiende f<iljderoch har ddrfcirbevarats
till eftervdrlden.Men hur minga mdnniskor finns det ej, som i det tysta
kldcker vd.rdefulla id6er och kndcker
besvdrligan<jtter. Det dr dessa smi
iddmdnniskor,alla uppfinnare i mindre skala,som fdrslagsverksamheten
sl8.r
pi trumman fcir. Desstanke byggerp&
de smi frirbiittringsfdrslagen.
De smi,
smi id6erna verkar banbrytande.En
fdrenkling hir och en rationalisering
dtir f&r stor betydelsei det linga lopDet.
"Snilleblixtenkan bli pengar", "En
bra id6 kan ge en bra slant", "Din
id6 kan pengar ge". Det ddr dr nlgra
av de slagord,som anvdntsfdr att stimulera fcirslagsverksamheien,
Det dr
inga tomma ord. "Din id6 kan pengar
ge". Den sakenvet inte rninst koncernens egna mlnga hundra belcinadefdrslagsstdllare.De vet, att det l<inar sig
att ldmna in fdrslag till fdrbiittringar.
Hittills har flera 10.000 kronor och
betydligi mer in en hundralapp per
personutdelatsi bel<iningar.
Det kan tyckasvara blygsammabelopp, ndr man har i minnet vilka summor, som htistadesin av den kanadensiske pimplaren eller yankeen med
Men fdrslagsverkCoca-Cola-flaskan.
samhetendr inte i fcitsta hand till ftir
de storauppfinningarna.
Vi avser inte heller att uppmana
Dig att vandra direkt hem och konstruera raketplan eller nya robotvapen
eller komponerasyntetiskalivsmedel.
Men tlnk ett tag extra pi det diir p&
Din arbetsplats,som kanske kunde
fcirdndrastill det bittre. Och tala om
vad Du kommer till . . . Det behiiver
inte vara nigon revolutionerandefdrbdttring, men kanskekan den bli upphov till ett fdrbattringsfcirslag av vIsentlig art.
Det dr de sml, sm&detaljernasom
gdr'et!
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Frfin2rtztill 7 kronhful
pertimme
med€wc-meloden
'Y,7

Mekaniska Verkstad hade en besv'drlig

\iipings

bearbetning att klara. Det gillde att slipa en innerdiameter
och en ytterdiameter

samt till vardera ett angrensande plan.

Den metod man tidigare anv'dnde vat att fiirst slipa den

Med UVA-metoder lurde i en
operation slipat en
iefler- ocb eil ltterdiafreter Janr aflgrdx:axde pldn.

ena diametern och dess angr'dnsande plan och att sedan
vinda arbetsstycket fijr att slipa ndsta diameter och plan.
Metoden var bide tidsijdande och mindre noggrann med
hlnsyn

till bl.a. koncentricitetsfordringarna.

Produktionen

var 2rlz hjul per timme.
Efter en diskussion med oss pi UVA
del specialanordningar

kunde vi fijresli en

till vir standardmaskin, typ

UHV-300, varigenom arbetet skulle kunna utfijras i en

Kanarbetet
gdrosforture,
biittre,billigore?
Antingen

det gdller serieproduktion eller
stycketillverkning
ser vi pi UVA det som vir
uppgift att silja ekonomisk och b'drtre
produktion.

uppsp"inning.

Vad vi gjort fiir andra, kan vi

kanske giira ocksi Itjr Er.
Den maskin vi {iireslog, fcirsigs med tvi slipspindlar, som
UVA h,ilslipnashix, typ UHV-300 S ffied ty; slipryindlar /dr
slipning at kroxLjul, tJp Eatofl, utafl r,indning av arbetsstyclet.

kunde arbeta oberoende av varandra, en {ijr vardera
diametern med plan. Slipspindlarna
hydrauliskt

matades

in mot respektive diameter och mltningeri

skedde med tvi fingerm'dtningsanordningar
med Deltametrar, vilka automatiskt
slog ifrin

matningarna vid uppnidda

Uppsplnningen

mitt.

av arbetsstycket var snabb -

vi anvlnde en axialspinnchuck

med tappar

fijr lokalisering mot kugg{lankerna.
Di arbetsstycket var tungt, hade
vi en arm fdr {ramfijringen

till chucken.

Kciping tycker att vi lyckats bra;
produktionen'dr

nu 7 hjul i timmen och kvaliteten

hos arbetsstycket hijjdes vlsentligt, fijrutom
att sliparen fitt si god tid pi sig,
att han skulle kunna skiita tvi maskiner.

Rg BROMMA
ULVSUNDAVERKSTAOTR
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ochprecision
6ksrprestqtion
rc"tttr"aOSZ. ttrr*rt

nyrt *W, ZOngl

Bitaga1 tiU &a-

nr 3-1957

Sommarpristilvlingrg57

A

Redaktionen overidmnar hdrmed en liten

kunde utbytas mot siffror. Efter en stunds

tdvlingsupp gift av numera vdlkdnt slag till

sokande fann han, att siffror kan placeraspi

Iisekretsen. Vi hoppas att det for grodan och

6 platser. Nu skall vi ge "losarna" ett litet

landets biista blir en och annan regndag i
soflunar, som lockar till inomhusvistelseoch

exempel, si. att det hela blir klarare: Om det
stir "Pi. mingen fabriksbyggnad" si skall

Iitet hjiirn- och tankearbete. Di kanske kan

losningen bli PL8K :

det vara bra att ha en tdvling till hands.
Nir

PLATTAK.

Lycka till !

vir korsordsforfattarc hade sin teck-

ning och sin fina konstruktion flrdig

och

Tdvlingstiden utgir 1 september!

skulle fylla i och kontrollera alla ord, upp-

Tre penningpris i resp. 40, 30 och 20 kr.

tdckte han tiII sin fasa, att han glomt en del
bokstdver - men ocksi. att dessa bokstiver

utbetalas och ddrutover kan det sorn vanliet
bli ett antal trostpris.
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derna i ir. Neitofaktureringen har
likasi vZil fdljt den berdknadebudgeten. Efterfrigan p& Ester-Bonowell
Fciretagsnimnden vid Tidaholmssattein sent i ir, tydligen fdrdrdjd av
tisdagenden 28
verkensammantrddde
sena viren, men har nu kommit
den
maj 1957 under ordf<irandeskapav
i
ging
i god omfattning. Aven kost6ueringenjdrH. Prolliu.
nadernahlller sig inom budgetensram.
Efterbearbetningsavdelningen kcjr
Information om fdretaget
dagtid med j2imnbel?iggning.Pressarna kdrs likasi dagtid.KontrollenfungeMaskinverkstaden.
rar 100-procentigt,kassationenhiller
Sammantridetinleddes med inforsig i medeltal p& 1 /o, vilket anses
mation om fciretaget. Enligt av iiaernormalt. En kassationav dennaomfattingenji)r Prolliut fnmlagda diagran-r
ning ingir i fcirkalkylerna. Vacuumframgick, att de olika avdelningarnai
formningen har haft en del besvdrligMaskinverkstaden
hade full sysselsittheter. En uppvirmningsugn togs i
ning 1 ir f ramht och Plitverkstad och
bruk i april och har visat sig mycket
Montering till och med ir I9r9. Yieffektiv. Gjuteriets nya polymerisadare meddeladesatt man, fdr att si
tionsugndr installeradoch provkdrdes
lingt som mcijligt fi bort bullret,
den 7o/5.
skulle tillbygga plitverkstaden med en
Ester-Bonowelltillverkas i 2-skift
byggnad med ljuddiimpande vdggar
och produktionen dr 45 /o hogre 'd.n
och tak. Grunden 1r iordningstiilld f<jr
f'6na Lret. Lagret dr stort, men f6ren tung byggnad som eventuellt kan
sdljningen ser ut att lyckas med avkomma till senare.Grundarbetethar
sdttningen.
gjorts endr skyddsarbetet i alla fall
arbetet
har
utfdrts
behdvdesesom och
Ammunitionsverkstaden.
di det varit l?igligt ftir byggnadsavdelIngenjt)r larlesten meddelade,att
ningen. Plitverkstadens tillbyggnad
befinner sig i
brjr kunna p&b6rjas efter semestern. Ammunitionsverkstaden
en lugn period vad beldggningenbeIngenji)r Claeron understrdk, att
traffar. Arbetena f<jr LME minskar,
Maskinverkstadensbeldggning 1r god
men Bofors 6kar sin beliiggning i stiiloch leveranserna ghr sin gilla ging.
let. Smimaskinerna dr v2i1 belagda.
Av civila tillverkningar d,r25 st. krypMan behiiver anskaffa maskinerldmprovmaskiner under tillverkning av
pade fdr de kompliceradedetaljer,som
vilka 10 levereras frire semestern.
numera ingir i tillverkningsobjekten.
Dessutom tillkommer 2O s|dana ma40 mm tillverkningen har gatt nigot
skiner som skall levererasunder sista
lingsamt, beroende pn ofdrutsedda
kvartalet L9r7. , rullgdngmaskinerdr
dndringarav verktygen.
i arbete. Sp&rfrds-,kallstuk- och rullbockningsmaskiner,liksom saxar BSHysolavdelningen.
100, fortgir programenligt.Arbetena
Ingenjdr larlesten rapporterade,att
fcir Saabkommer att vara slutfdrda di
man bdrjat gjuta lock till styrmagnet
semestern
bdriar.
Av nya maikiner dr en UVA inner- av araldit, en epoxyplast.
slipmaskinlevereradoch 1 st. De Moor
gingskdrningssvarv kommer att levereras i bcirjan av juni. 1 st. Monark
Efter dessaredogdrelser,ldmnades
supportsvarv kommer ait sindas till
ordet fritt.
fdr helrenoTibro Maskinreoarationer
Diskussioneninleddesav
vering.
Heru Lougren,som undrade,om det
icke var lZimpligt och ekonomiskt rikPlastavdelningen.
tigt att uppfdra en strirre byggnad pi
In genj dr N orenhag: Ordering&ngen en glng, nir man nu skulle tillbygga
har varit god under de 5 fcirsta perio- Pl&tverkstaden.
TIDAHOLMSVERKEN

Hiirtiil svarade dueringenjdrProl'
lius, att denna tanke naturligtvis lig
ndra till hands.Hlr var det emellertid
ffitga"om en skyddsitgZirdfijr att bekiimpa bullret, ej om n&gon egentlig
ut<ikning. Bel?iggningsiikningenberdr
visserligen Tidaholmsverken mycket
starkt, men hur ldnge det varar utciver
de ndrmaste 2-3 fuen dr svnrt att
sdga.Sett ur hela koncernenssynpunkt
betyder iikningen f<jr Tidaholmsverken icke si mycket. Det var ddrfiir
klokt att ej i dagens lige binda mer
pengar ln ntidvdndigt.
Herr lohn lohantson ansig, att de
rapportersom llmnats pi dagenssammantrddevar de bdsta han hcirt. Det
var mycket glndjandefdr bide de anstdllda och samhdllet att AB Bofors
g&tt med p& nyink<ip av maskiner i
den omfattning som skett.
Han stdllde frlgan om det blir nyintagningar pi tviitt- och formklistringsavdelningatna"i Plastfabriken.
I ngenj dr N or enhag: Nyintagningar
var ej planerade,man sciktei st2illet
nya metoder. Nigon enstaka nyanst?illningf dr kompletteringvar tdnkbar.
oueilngenjt)r Prollius betonade,att
man fdr konkutrensens skull miste
siika htija produktionen med undvikande av kostnadsdkningar.
Ekonotnisk virjournal

1957

En som vanligt v2ilgjordoch intressant film frin PA-ridet visades.Den
byggde till stor del pi en framstlllning av professorIngvar Svennilsson
i 1.955Ars lingtidsutredning och gav
intressevdckande
utblickar 6ver den
kommande ekonomiska utvecklingen
och utrymmet fcjr standardhdjningar.
De senarekan f6r de ndrmaste3-4
iren ei bli si markeradesom hittillsMan efterstrdvadeen balanseradexpansion med tryggat penningvilrde.
Skydds- och introduktionsbroschyr
Herr Mahne{eldt. som utsetts till
sammankallandeledamot i kommitt6n
fcir utredning av frlgan om introduktionsbroschyr,avgav nu en rappoft
frin kommitt6n. Man hade gjort upp

en fcirteckning dver materiel som
skulle inflyta i en ev. broschyr. Ftirteckningenupptog 14 punkter. Frigan
blev ftjremil fdr en ganska omfattande diskussion,som dock ei hmnade
full klarhet betrdffande m&let. overvdgande delen av Fdretagsnlmnden
uttalade sig fdr en sdrskild broschyr
innehillande diverseuppgifter fcir personalen, i frjrsta hand avsedd fdr nyanstillda, s&ledesej sammankopplad
raed den kommande arbetarskyddsbroschyren.Kommitt6n hade tiinkt sig
inhdmta r8d och anvisningar frin dr
Ltinnberg, Bofors, och civeringenjtir
Prollius itog sig att kontakta denne.

Anmdlan om olycksfall
Di uppmiirksamhetennu var riktad pi arbetarskyddettog ingenjdr
larlefien tillf?illet i akt att uppmana
alla anstdllda att till sjukvirdaren,
fcirman,utan dri)jseller vederbcirande
mhl anmdla uppkommande yrkesskador vari inrdknadesiven flrdolycksfall.
F iirsla gsverksamheten

Herr Hagstrdm rapporterade frin
Fdrslagskommitt6n,
att 10 fcirslaginkommit i ir, vilket var betydligt flera
dn motsvarandeoeriod f6ra iret. Pi
Fciretagsndmndenibord lig nu 5 fiirVisning av anliiggningarna
slag som rekommenderatstill beldning.
Ingenii)r Norenbag upplyste, att Platschefen hade godk?int Ftirslagsman pi Plastavdelningen
tdnkt anord- kommitt6ns beldningar, vilka skulle
na visning av fabriken fcjr de anstdll- utgAtill fciljande:
das anhdriga fd'rslagsvisden L2/6.
10224 Ake Karltson: Fixerplatta fcir
limning "Apparatpanel i kup6"
Detta meddelandefciranleddeflera
Kungl.
ritning nr
Jdrnvdgsstyrelsen,
yttranden och man var enseom att en
36900.
s&dan visning skulle arrangerasfcir
hela fciretaget onsdagen den 12/6 kl.
10330 Ake Sjr)gren: Metoddndringvid
18-21,.
pressningplastkupatill kandelaberarmatuf.
Hiilsokontroll
4971 Henry Lindberg: Utdragare ftir
Heru Ldugrea,' Utvecklingen gick i
foder till spinnhylsa.
den riktningen, att arbetet krivde mer
och mer av sina utdvare. Man borde 8272 Tage Krittoffersson: Avstd'ngningsanordningfcir tryckluft, sanddi strdvaefter att bevarasundhetoch
bldster.
trivsel i arbetet. I f<irsta hand tdnkte
han p& de hcjrselskadorsom uppstett 5188 lngemar
lob'anston: Skarvning
genom bullret i Plitverkstaden. Aven
av nedslitnagdngbackar.
i Ammunitionsverksiadenhade en
oueringenjr)r Prolhus uttalade ett
starkt bullrande maskin nyligen tillkommit. Man borde anordna en un- hjiirtligt tack till fdrslagsstdllarnaf<ir
dersdkning av de utsatta arbetarnafcir deras vdrdefulla initiativ samt tackade
att utrcinahijrselskadornas
utbredning Lven Frirslagskommittdnfdr klok besamt fdrscikavidtaga &tgirder fdr fcir- dcimning och awdgning av inkomna
biittring av arbetsfcirhillandena hdr- fcirslag.
vidlag.
dueringenjdr Prollius fann det ldmp- Ny ledamot i Fiirslagskommitt6n

och beslcit att avresa skulle ske fr&n
Kontoret i bilar kl. 8.30 fredagenden
14 juni 1957.
E, M.

UVA
Fciretagsndmndenhos Ulvsunda
Verkstdder AB hdll sitt fcirsta sammantrddefcjr i.ret fredagenden 5 april
under ordfdrandeskapav dftektor Lennart Odqttist
Andring i ndmndens sarnmansiittning
Nyvalda ledamdter av ndmnden var
fciljande:
Fcir arbetarna,Herrar E. Bojndt, E.
Lindquist och H. Blomberg, samtliga
suPPIeanter.
Fcir tidnstemln och arbetsledare
FrliAen V. Sdrensen,Ftirman K. E.
Lundberg och Fdrman E. Hed.man.
Av de sistndmndadr herr Lundberg
nyvald som ordinarie ledamot och di
<ivrigasom suppleanter.
Ekonorniska ldget

Direktdr Odqaist limnade en kort
orienteringom den senastetidensekonomiskahdndelsef<irlopp.
Bl. a. bercirdes hcigkonjunkturen i USA samt
konjunkturfd,rh&llandenai Vdsteuropa.
Betrl.ffandeSverigenimndes, att produktionen under 19)6 stigit i lingsammaretakt dn under 1955. Man
berdknades&lunda,att den totala produkiionen av varor och tidnsterendast
cikai med knappa 2 %. I civrigt hdnvisadetalaren till stillfilmen "Ekonomisk virjournal", vars visning var
upptagen som sista punkt p& dagens
fdredragningslista.Fdr dem som var
intresseradav vidare information om
det allmdnna konjunkturldget iiverligt att gtira denna undersdkningnu
Till ny ledamot i F<irslagskommit- limnades till resp. grupper inom
si att man kunde frilja frirloppet av t6n efter fcirman Otcar Suensson,som nimnden m L/I957 av "Det ekonohcirselskadornaf<ire och efter tillavsagtsig pi grund av uppn&ddpen- miska ldget", som utarbetatsinom Industrins Utredningsinstitut.
komstenav den ljuddiimpandelokalen sionsilder,valdesfdrman Hilding Sjdi Plitverkstaden.
stedt.
Fiiretagsrapport
Ingenjdr larleslen, ordfcirande i sidueringenjdr Prollius framfcjrde
Direktdr Odqui$ meddelade, att
kerhetskommitt6n,redogjorde fcir sina F<iretagsndmndens
tack till fdrman
samtal med yrkesinspektdrenvid den- Svenssonf<ir hans arbete inom Frir- orderingingen under 1956 ej ht,llit
jdmna steg med produktionskapacitenesbesciknyligen. Fdr underscikningen slagskon-rmitt6n,vilken han tillhcjrt
ten. Vdrdet av inkomna order under
erfordradesviss apparatur,vilken m<ij- frin dessstart.
1956 beldptesig till 6 /2 milj. kronor,
ligen kunde linas fr&n Bofors, och
medan faktureringsviirdet uppgick till
dessutom en ljudisolerad lokal. En Koncernkonferens fiir fiiretagss/2 milj. kronor. Fr&n Bofors hade
och nilmnder i Bofors
sidan fanns pi apteringsomr&det
utlovats en del stcirrenybestdllningar,
kunde iotdningstiillas fcir dndamilet.
Man kunde ocksi tdnka sig att verkOaeringenjdr Prollius framfcirde varfcjr orderbel?iggningenp[ denna
stdlla undersijkningarna
hos Penta,om AB Bofors inbiudan tili ledamciterna del av tillverkningen efter hand kunde
man kunde fl. tillstind av detta frire- i Fciretagsndmndenatt deltaga i ett vdntasni tillfredsstiillandestorlek.Betag. Ingenjiir Jarlesten fick uppdrag fdr hela koncernen gemensamtsam- triffande vhra egna. tillverkningsobatt ndrmare -f<irslag
Denetrera saken och in- mantrddei Bofors den 14 och 15 juni. jekt, hilslipmaskiner och hydrauliska
komma med
till platschefen. Man accepteradetacksamt inbjudan vdxlar, si har produktionen kunnat

hillas pA ungefdr samma niv& som
tidigare om man bortser frin exportleveranserna.Den svenska fcirs?iliningen har varit viil hiivdad och har
tikat i omfattning j2imfcirt med fcireglende &r.
Frin Finland har erhillits order p&
ett par maskiner, men detta lands
tryckta ekonomiskallge och stora betalningssvirigheter grir, att vi kdnna
oss ganskaosdkrabetrlffande m<ijligheterna att effektuera dessa bestiillningar. Frin Spanien fcireligger bestillningar pZ flera maskiner, men ndr
fdrs?iljningen
kan genomfdrasir ovisst,
d& den spanskaekonominavsevdrtfdrsvagatsunder det senaste&ret. Den
svira vintern f 6rca&retmedfcirdestora
skadorpi de ur spansksynpunktmycket viktiga apelsinodlingarna.
UVA:s fdrsiiljning av h&lslipmaskiner pi den engelskamarknaden har
under de bida senasteSren visat tillbakaghng.Vi har dock flera f'6fir3,gningar ddrifrln och sdrskilt stort intressehar visatsf<ir den nya Shoe-type
maskin, som vi demonstreradepi
Olympia-utstdllningen fcir nigot ir
sedan. UVA:s amerikanskakonkurrenter, Heald och Bryant, har likv?il
kommit mycket lingt pi detta omride,
varfrir vi miste bereda oss pi hird
konkurrensfrln dem.
Betrdffandetillverkningen av SRMvdxlar si fortgir och utvecklas denna
pi normalt sdtt. Den lilla vixeltypen
har i stort sett fungerat till belitenhet,
och vi har ej haft nigra stdrre besvirligheter med de leveranser som fullgjorts. Vi riknar med att denna typ
i fortsdttningen skall kunna komma
fram i snabbtakt inom Droduktionen.
Den stdrre viixeln liggei ej fullt lika
bra till, och det iterstir dnnu en del
problem att lcisainnan denna tillverkning kan ni d'nskadkapacitet.
Herr Stohr fr&gade,om de nya order som vdntadesfrin Bofors avsis
hydrauliskavixlar eller mekanismei
Di mekanismtillverkningenminskat i
verkstaden,vore det av intresseatt fi
veta om n&granyabestdllningarkunde
erhillas p3.dylika detaljer.
Herr Ordfdranden meddelade, att
Bofors sjiilva i stor omfattning dvertagit tillverkningen av mekanismdetaljer, vafior en fcirskjutningav tillverkningsprogrammetskett hos UVA i
riktning mot hydrauliskavdxlar.
Herr Hanston omtalade, att han i
tidningarna llst, att Columbia hade
trassligaaffd"reroch diligt med pengar.
Han undradedd.rfrirhur det skulle bli
med betalningenf6r UVA:s leveranser av hydrauliska vdxlar till nyssndmnda land.

Herr Ordforanden bekrdftade riktigheten av att Columbia drogs med
Fdr UVA :s
storabetalningssvirigheter.
del innebar detta dock ej nlgra. finansiella riskmoment.UVA har nimligen
inga direktaorder frin Columbia,utan
dessagir genomASJ, vilken firma vid
fofifigan upplyst om att likviderna
fcir den columbianskaordern redan
var sikerstdllda.

Herr Ordfdranden :uttaladesin gliidje 6ver att s3.minga nya fcirslag inkommit och hoppades,att denna lovande utveckling skulle ytterligare cika
till gagn frir alla parter.
Hen Stobr s&smed tillfredsstillelse
p6' den utveckltg som fdrslagsverksamheten fitt och var sdrskilt slad
dver att fdretagsledningeni nigra"fall
hcijt de av fcirslagskommitt€n
rekommenderadehonoraren.

Fiirslagsverksamheten
6 ueringenji)r Sten npporterade, att Kontorets iippethillande
fcirslagskommitt6n vid sitt samman- fiir iivertidsarbete
trdde den 2 april d. &. behandlat dels
Fr5.n Tjdnstemannaklubben
fcirelig
ett bordlagtfdrslag,dels4 nya fdrslag.
en skrivelseav fcilfandeinnehill:
Ett protokoll frin sammantr?idet
upp"Di det visat sig, att personalen som
De behandldstesoch kommenterades.
arbetar pi dvertid dr inlist p& kontoren,
lade fcirslagenvar ftiljande:

anh5,ller styrelsen f6r Tjdnstemannaklubben h2irmed att ldmpligheten av en
sidan itgdrd diskuteras pi Fdretagsndmndens sammantrdde den 5 april d. i.
Bromma den 28 mars 1957.

Forslag nr )8, fcirslagsstillarc m 725,
B. Magnusson,
ldr bromsband till SRM-rhxel.
Fdrslaget, som bordlagts vid f6rra
sammantridet, har eftet genomf6rt prov
visat sig bra och rekommenderas f<ir
bel6ning.
Fiistjbn

Firclag nr 63, fUrslagsstiillarem 202.
T. Hcigstrdm.
Verhtyg ldr lAppning at Aulbanor i detaljerf6r
Tubo-Head.
Verktyget gdr det m6jligt att slopa
uppriktningen av detal.jerna. Endast
verktyget behdvet riktas upp en ging
fdr varle parti. Fdrslaget har provats
under 1956 och fungerar vil. Rekommenderas for bel<ining.
Fdrclag nr 61, forslagssldllate nt 134,
A. Rutanen.
Andring aa arbetsgZngen-t'drhus 522951
till H 6o BS ocb 522976 til.l H 35.
F6rslaget avser uppsplnningsanordningar f<ir frdsning av intetrupterhus
till SRM-vixlatna. Fdrslaget medgav en
viss tidsbesparing. Det hat dessutom
givit upphov till fdrslag om dndtat utfdrande av hus fdr H 35. Rekommenderas fiir beldning.
F6rslag nr 65, fdrslagsstdllare nt 102,
G. Eriksson.
Miitningsf6rlarande
d1) Aolastd.nger
6108626 till Bot'ors hldrauliska urixel.
Fdrslaget innebdr, att kolvstAngen
genom ett stdd hilles inom mitliingd
p& kulan. Det gdr att avsyningen gir
snabbare och blir sikrare utf<ird dn vad
som med tidigare metoder varit fallet.
En bekining for f6rslaget rekommenderas.
F6rslag nr 66, fbrslagsstiillate nr 301,
\7. Ruppert.
Stdl.lbartanslag p3frismasAinbord.
Fcirslaget utg6res av en ritning som
visar ett stiillbart anslag. Avsikten ?ir
att detta anslag skall kunna anvdndas
fcir att rikta upp detaijen frin l?implig
utgangsyta vid fastspZinning av densamma. Kommitt6n anser, att frirslaget
bdr ptovas innan nigot uttalande kan
ske om dess vdrde fcir UVA.

GUNNAR

KLANG.''

Herr Ord.fi)randen anmodade herr
Klang att ndrmare redogcirafcir detta
irende.
Herr Klang p8.pekade,
att den omdndring av kontrollen vid utpassering
efter kontorstidensslut i sambandmed
dvertidsarbete,som genomfd,rdesfcir
ca l/2 i.r sedan.medfrirt en del oligenheter fcir personalen.Andringen
innebar bl. a. att sivd.l ytterportentill
kontoret som innerd6rrentill kontorsuppgingen skulle hillas l&sta efter
visst angivetklockslag.N&gon upplysning om att innerdcirrenlS.stesautomatiskt vid utpasserandeldmnades
ddremot icke i dtt utslnda cirkuldret.
Fdljden blev ddrfcir, att flera av de
anstd.lldablev inlista i den trinsa
passagen
mellan inner- och ytterdcirrln
utan m6jlighet att komma daifritn
fcirrdn portvakten eller nattvaktenkom
tillbaka-,vilket om man hade otur kunde drtija zindaupp till en timme. Fr5.gan var allts& nu om det verkligen var
nddvZindigtatt hilla innerporten l8.st,
och om si var fallet, borde antingen
en signalanordninganbringaseller liset till innerdcirren fcirses med en
tryckknappsanordning,som mrijliggjorde fdr vederbrirandeatt itervlnda
till sitt kontorsrum fcir att inv:i.nta
nattvaktensiterkomst. Det kunde iu
intraffa omstdndighetersom gjorde,
att en kvarvarandetjdnstemanhastigt
miste ldmna kontoret. och han borde
d& ha m<ijlighetatt pi ett eller annat
siitt pikalla natfvaktens uppmdrksamhet.
Vid diskussionenframkom bl. a.
som alternativt fcirslag att en nyckel
skulle placeraspi itkomlig plats, vilken skulle fi anvlndas i en situation
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redogjordes f6r hur kapitalet anskaffats samt anvlnts, fdrh&llandet mellan
lingfristigt och kortfristigt frimmande
Herr Sandbergldmnade en utfdrlig
kapital, anldggningstillglngar och eget
redogdrelse fdr &rsbokslutet. Efter kapital samt de fiirdndringar som inuppl2isningav styrelsensoch verkstlltrdtt hos resp. tiilgengs- och skuldposlande
direktiirens fdrvaltningsberittel- ter under den tidsperiod som analysen
Redogtirelse for tgS6 irs bokslut
se och Ersredovisningkommenterades omfattade.
Herr Ordf 6randen framhcill, att de olika bokslutshandlingarna. Med
UVA fdr 1956 redovisadebeiydligt utgingspunkt fr&n det siffermaterial >Ekonomisk vtriournal 1957>
ldgre vinst iin ftir de nirmast fdregioch de grafiska uppste[ningar, som i
Efter bokslutsredogiirelsen,
ende Eren. Orsaken hirtill var frdmst fcirv?igutldmnatstill samtliga medlemsom icke
visadesbrut- fdranledde nlgra f.fiigor frin nimndatt sdka i det fdrsimrade ldget pi ex- mat av F<iretagsndmnden,
portmarknaden med vikande export- tointlkterna fdr lret samt dessas ledamdternas sida, avslutades dagens
med visning av stillfilpriser som fdljd. Priskonkurrensen anvdndning i rdrelsen. Vidare redo- sammantrzi.de
med utldndska tillverkare av hilslipgjordes fdr fcirs?iljningenssammansett- men "Ekonomisk virjournal 1957".
Filmen tilldrog sig stort intresse hos
maskiner var som fcirut framhillts
ning och de fiiriindringar som intrltt
under de senaste5 iren. Feir balans- ndmndledamdterna och kommenteramycket h&rd. D?irtill kom de kredititstramningar som vidtagits p& minga
rlkningens tillgtngar, skulder och eget des livligt man och man emellan efter
hill iiven utomlands. Till nZimndafak- kapital gjordes en 5 irs analys med sammanKomsten'
H. s.
torer kommer ytterligare stegradema- ledning av ett diagram,varvid sdrskilt
Herr Ordfdranden fann de framf6rda synpunkterna vdrda att beakta
och utlovade att atgerder skulle vidtagas fdr att $tta till pltalade oldgenheter.

terialkostnaderoch l6ner. vilka In mer
beskurit marginalerna.

Kailstad 7957. Nermarc Trycksaker 706094

