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fredagen den 14 och lordagen den 15 juni hade
ledamoterna i koncernforetagens alla foretagsnimnder kallats till gemensamtsammantridei Bofors. Sammanlagt deltog ett 100-tal bolagsrepresentanter, tjdnstemdn, arbetsledareoch arbetare i
detta sammantrdde.
Gisterna frin Tidaholmsverken,UVA och\7eda
tog sig till Bofors i bil genom de forsommarfagra
landskapen.Snabbastefdrden gjorde, enligt samstdmmiga vittnesmil, de som bilade med overingenjor Urban Molin, l$fledaverken.Andra tog
det mera lugnt, turistade och sig pi landskapens
sevdrdheter.Nohabiterna hade hyrt en stor och
modern turistbuss, dir man hade gott om plats
och bekvdmt.
Samlingen skedde fredagen kl. 13.30 utanfor
Tjinstemannamdssen,som pi rekordsnabbtid sersom alltid - utmdrkt god lunch.
verade
Trots den begrdnsadetiden och jdktet vid borden
hann man ocksi bekantasig litet eller traffa gamla
vdnner och kolleger.
Deltagarna fordelades ddrefter pi 5 grupper
infor eftermiddagens studiebesok. Yarje gruPP
fick en boforstjdnstemantill ledare bitradd av ett
antal representanterfor "virdfolket" eller av ledamoterna av foretagsnrimndernavid Boforsverken
och Nobelkrut.
Studiebesiik pi Kilsta och Skjutfaltet
I abonneradebussar for man si ut till Kilstavetken, ddr Valsverket och Smedjanbesigs under
sakkunnigt ciceronskap. Overingenjor \Tahlberg
hade planlagt detta besok i detalj och hans neirmaste medarbetare,ingenjorerna Bergman, Blomgren, Johnsson,Sundberg m. fl., lotsade de fem
ivrigt studerande,frigvisa och dven imponerade

gruppdeltagarnagenom verkensalla labyrinter, si
att man fick se det vdsentligaste,utan att grupperna "gick vilse" eller blandadesig.
Efter en dryg timme bar det si ivdg till SkjutfZiltet. Hdr gav ingenjor Thulin en kort och klarldggande orientering om Skjutfdltets storlek, planldggning och arbetsuppgifter m. m. En liten
demonstrationsskjutningmed nya 40:an (L/70),
dels en automatserie och dels enkelskott mot
brandmil, hade ocksi ordnats.
Punktligt kl. 17.00 var det itersamling pi Bofors samlingshus, ddr kaffe och forfriskningar
smakadeutmdrkt efter alla nya intryck, promenader och strapatser.De egentliga forhandlingarfla
inleddes kl. 17.)o, sedanalla deltagarebdnkat sig
i Samlingshusets
stora sal.
Konjunkturftiget
Disbonent Suerre R:son Soblman hdlsade forst
alla hjdrtligt vilkomna. Efter ett par smirre foreningstekniska angeldgenheter,gav disponenten en
utmdrkt klarldggande oversikt over konjunkturldget dels ute i vdrlden, frdmst i USA och de
vdsteuropeiskaldnderna, dels i de skandinaviska
ldnderna, frdmst Sverige*). Sdrskilt uppeholl sig
disponentenvid industriproduktionensutveckling,
investeringarna,prisliget och utrikeshandeln.Boforskoncernenskonjunkturforhillanden analyserades utforligt, sivdl betr. krigsmateriel och vapenteknikens utveckling som betr. civila produkter,
stil, verkstadsprodukter,vattenturbiner, lok, dieselmotorer,ldttmetallprodukter, verktygsmaskiner,
r') Ett utfijrligt
referat frin sammantridets fiirhandlingar
fiiljer s&som bilaga till detta nummer. Vi kan Iven delvis hinvisa till disponent Sohlmans attikel om konjunkturl?iget i B-pilen
m 2 1.957.

LEDAREN

SAMARBETET
Vi, som leuer i det industrialiserade sarnhdllet,
har fdtt erfara, att d.enenskilda rniinniskansarbetsinsats inte iir nog. Skall ai kunna utnyttja alla d.e
fddelar, som den nya tekniken rnedfdr och frarufr)r
allt f ortshtta utuecklingen, sd.ford.rasddrutr)uer,att
ett fruktbiirande samarbetekommer till stdnd mellan indiaid.er och grupper.
Samarbetehar aarit ndduiindigt s,i ll)nge mknskligheten funnits till. Som en rdd. trd.d genom historien gfu samarbetet mellan indiuider, grupper och
storre kollektiu. Diir framstegenhar aarit stdrst, d)ir
har alltsi. samarbeteiingitt iorn en naturlig, oirdnkomlig del. Sd.har det uarit pfr teknikens omrfrde,pd.
forskningens, ja, hela den samhiilleliga, kulturella
och industriella utaecklingen i)r resultat aa samatbete. Diir detta saruarbetei)r ddligt, blir resultatet
diirefter, Dir det helt upphar, led.er det of ta
till kaos,
Denna kraftkiilla i udr tids bistoria har ofta und.erskattats.Den har ocksd.ofta missbrukats och
rnissfi)rstdtts.Senare tiders foiskning har klargjort
ndduiindigbeten aa att d.entilluaralages, och att de
krafter, som ligger i sarnarbetet,fir tillfille att utaecklaspfr ett biittre siitt, iin sorn hittills shett.
Skall detta kunna ske, t. ex. inom industrin, sfi.
kriias bl, a., att det skapasnya organisationsfonner,
som gdr det mdjligt for flertalet anstiilld.a att deltaga i nigon form au aktiat skapande samarbete.
AIla miinniskor behduer fd. uara rned och kiinna
samarbetets bdde glAdje, An:r)ar ocb bekymmer.
Men aad de frarnfdr allt bdr aara med om, det iir
att uppleua den :Aapargli)dje, som, ett uiilordnat
sarnarbetehan ge.
Det iir onskuiirN,art detta samarbetekomnter till
stdnd i allmiinna sarumanbang.Fdr industrin iir det
ett liusaillkor. Hlir giiller d.etatt kunna konkurrera
eller gd under - det finns ingen al)g f orbi.
Man frigar sig: finns inte detta samarbeteinont

kemiska produkter m. m. Ocksi pigiende eller
Planeradenyinvesteringarvid Bofors, Nobelkrut,
NOHAB, Tidaholmsverken och UVA och \Weda
fick en utforlig redogorelse.Siviil redogorelsen
over konjunkturldget, de planeradeinvesteringarna
som prognosen for boforsindustriernas framtid
holls i optimistiska tongLngar. Avslutningsvis
nimnde disponent Sohlman, att bolagsledningen

denrijdatrdden
indastrin? Vi har ju foretagsnimnder, fackfdreningat,,konferenserosu.
Samarbetefinns i flertalet frigor mellan parterna pd. arbetsrnarknaden.Det ndl ut till praktiskt
taget uarje arbetsplatsoch det iir i atlilinhh mychet
ilil utaecklat, di. det griller allmiinna kontakter,
skyddsfrdgor tn. tn.
Men dd.det giller dmsesid.igakontaAter och samarbetet i produktionsfrd.gor, dr det siintre stiillt,
Fdretagsniimndernautriittar mycket i detta duseende, men de ndl i de stora fdretagen inte ner tilt det
plan, ddr de uerkliga samarbetsproblemenfinns,
uppstdr och direkt han piuerkas.
Fdretaget arbetar inte effektiut, om inte ocAsd
pd. detta plan samarbetsformer skapas och atbygger, sonx gor det mojligt for alla anstiilla att
aara med.
Riktpunkten f or detta arbete i)r, att alla anstiilld.a
kan uara rned och, utduer den d.agliga arbetsinsatsen, gdra en gemensantinsats, sd.att foretaget, d.iir
de ir anstdlld.a,blir sd aiilordnat och eff ektiut, att
d,et kan bereda alla anstiillda tryggbet ocb iiuen
erbjuda sd. bra allmiinna arbetsfdrbdllanden som
mojligt.
Alla kan ge sitt bid.rag i detta arbete - stort
eller litet allt efter uar oclt ens fdrmd.ga, Parollen
skall aara: "Gr)r d.en egna aadelningen till en
miinsteraudelning".
Gi. med och gor en insatsi detta arbete!Folj den
rdd.atriden! Var med och gor det fdretag, diir Du
iir anstiilld, konkurrenskraftigt. Om det blir det, di.
skapas ocksd.forutsdttrcingar for bi)ttre forhi.ltanden f rir alla anstillda.

med intresseocksi tagit del av forslaget till ett for
koncernengemensamtfritidsomride pi vistkusten.
Boforskoncernens bokslut
Direkti)r Helmer Nord.quist gav darefter, pi den
relativt korta tid, som stod honom till forfogande
innan middagen, en redogorelse for koncernforetagens bokslut, varvid han hinvisade dels till Stv-

Nobabs ekonomichef , Aamrer Minsson, flanh.eras at direkti)rerna
lVablsteen och Nordqaist, Bof ors. Boforsfoto Tillman.

relsens och verkstlllande direktorens tryckta irsredovisning for hr 1956 och dels till kamrer
Hennings artikel om bokslutet i B-pilen m 2 79J6.
Siirskili kommenteradeskoncernbalansrdkningen*)
och de storre dotterforetagensbalansrdkningat I
anslutning till sistndmndagav direktor Nordqvist
iven en del forklarande historiska upplysningar
rorande resp. foretag och deras anslutning till Boforskoncernen.
Sivdl disponent Sohlmans som direktor Nordqvists foredrag illustrerades av grafrska tablier i
stort format, visande bl. a. antalet anstdllda vid
koncernforetagen, gjorda investeringar, vinst- och
forlustrdkningar samt balansrdkningarm. m.
Diskussion i anslutning till dagens foredrag
stod pi lordagens foredragningslista,varfor deltagarna, omedelbart efter direktor Nordqvists anforande, begav sig uppfor den branta backen till
Boisen - Bofors Herrgird - dir den gemensamma middagen vintade.
Vid det bordet, dir direktdr lYahlqaist, Nobelkrut, sat, sont aArd,
SterJanns herrar lYredenberg, Tidabolmsuerken, Gdsta Nilsson,
Bolort, Carl Sidgren, Tidaholmsaerken, Harry Sandberg, UVA,
och I|rban Molix,lVeda. Boforsfoto Tillman.

Vid middagen presiderade d'isponent Sohhnan med direhtdr Lind,
IYedauerAen, p3 sin hdgra och herr lobn Larsson, Nohab, pi sin
oiinstra sida. Boforsfoto Tillman.

Middag och kv?illsunderhillning
Om midda gen d'r endast att sdlga,att Bofors
Hotell ordnat den materiella delen pi ett hogst
fortrifftigt sdtt och att, inom kort stund, en glad
och otvungen stdmning ridde vid de olika borden.
Vid "honnorsbordet" hade disponent Sohlman
samlat ordforande och vice ordforande i de olika
foretagsndmnderna.Vid ovriga bord satt chefstjdnstemin frin Bofors och Nobelkrut som virdar,
och vid alla bord satt deltagarna "val blandade".
Endast tva tal fcirekom, bida fijrediimligt korta
och vdlturnerade: disponent Sohlman hdlsadealla
vdlkomna till bords och direktor Lind. \Tedaverken, tackadefor maten.
Sedan taffeln hdvts, samladesman i salonger
eller ute i tridgirden. Den utomordentliga utsikten frin Boishojden beundrades frin alia synvinklar, men snart nog lockade andra fdrfriskningar och smi kotterier samladeskring de bdsta
historieberittarna.Nigon "tjdnst" taladesinte, men
vdl mycket annat, bide om allvarligare problem
och lustigare ting. Gosta Nilsson trollade fram en
luta mitt i natten och med den i handen underholl
Bernhard Stohr, UVA:s klubbordf6rande, kind
trubadur och aktad medlem av denna tidnings
redaktionskommitt6, sdllskapet med vdlljudande
sing och klingande spel, frdmst egna texter och
melodier. Nir smitimmarna nalkades,bjod direktor Lind si sminingom till ett motvilligt uppbrott.
Liirdagens program:
frigestund

diskussioner och

L6rdagens program inleddes kl. 8.30 med gevarefter
mensamfrukost pi Tjdnstemannamessen,
samling skedde kl. 9.15 pi Samlingshuset,ddr
*) Se bilagan med referatet.
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Ake Ftock, lYeda, Einar Stri)m, Tidaholmsaerken, Tote Holm,
Bo/ors, Richard Keller, Nohab, Nils Carbonnier, Nobelbut (t'iird
t,id bordet) ocb H. Sren, IJVA, tog f otograleringen nigot alluarI i gar e. Bof orsf oto Tillman.

Hir bi;jer herrar Srcn Andersson, Nobab, Nils lYahlbetg, Bof ors
(aiird ttid bordet), Vitali: Hagberg, Nobelktut, S. Claesson, Tidaholmsterken, Bernhard' Stohr, UVA, och Gunnar IVelander,
7Yeda,sina pokaler. Bofotsfoto Tillman.

fr|.gor skulle framstdllas och diskussionervdckas
i anslutning till gfudagensf6redrag.
Herr Gdsta Nilsson, Bofors, forslagsstillare till
fritidsomridet pe Vdstkusten, inledde diskussionen med att konstateta "att hela vdstkustenfrin
Stromstad i norr till Goteborg i soder tydligen
blivit till salu" sedannyheten spritts, att Boforsarna planerade ett fritidsomride. Heruar Saen Andersson, lohn Nilsson, Herman Andersson, lohn
Larsson och Einar Norelius, Nohab, Gunnar lVelander, \Tedaverken,Bernltard Stohr, UVA, Gosta
Hagstrdnt och Sence Malmefeldt, Tidaholmsverken, framforde sina resP. foretags- eller personalorganisationersgenomgiende positiva synpunkter
pa aet foreslagna fritidsomridet. Det betonades
dock, sivdl av ett par av nyssnlmndatalare som av
disponent Sohlman och direkti)r Nordquist, att
nhgra st6rre investeringar i form av byggnader och
aytikt ej skulle goras,utan att ett eventuellt fritidsomride i forsta hand skulle vara en campingplats.

av bI. a. herrar Vitalis Hagberg och Karl Hansson,
Nobelkrut, leamrerGosta Mi'nsson och herrar lohan Nilsson och lohn Larssoa, Nohab, Gdsta
Nilsson ochArne Ohlsson,Bofors. Direktiir Nordquist fick hir tillfdlle att utforligt redogora for
Bofors insatser for att skapa fram egna hem och
andra bostider for de anstdlldl om nu aktuella
problem pi bostadsmarknadenoch om de senaste
irens statliga Ihne- och bostadspolitik.

Ovriga ffitgor som diskuterades var "synpunkter pi foretagsndmndernasverksamhet" med hew
Karl Hansson, Nobelkrut, som frigestillare,
"vidareinformationen och samridet mellan Parterna" vickt av hew lohn Nilsson, Nohab, och
"Sako-verksamheten",vdckt av ingeniot Totsten
lansson, Nobelkrut. En av arbetarparten vdckt
f.rhga om "bolagets bostadssubventioner"blev
foremil for en livlig diskussion med herc Saen
And.ersson,Nohab, som inledare och med inldgg

Bild,en ph mofitilend'esida aisar dehagarnai Aoncern'
f ii r etagt'niitn nd sanzntant riid et, sarnIade p2 tr appan f r arnf 6r
'h
errgird en p2 B o2sh t;i d en, Ord.fiiranden, di "tp onent Saerre
mitt,'nr 11 riiknat
R:so'nSohlman,rt'Lr'i friirnsta'rad'ens
Tillman.
frLn ainster. Boforsfoto

5

Disponenten avslutar miitet
Efter drygt ett par timmars diskussionerkunde
Ordforanden, disponent Sohlman, forklara f6rhandlingarna avslutade.Han tackadealla for visat
intresse, icke minst for det flitiga deltagandet i
diskussionerna.Milet med sammankomstenhade
varit, att stdrka kontakterna och skapa en vidgad
samhorighetskdnslamellan koncernforetagensanstillda. Han hoppades,att samvaronunder dessa
dagar hade fraiiat denna kdnsla. Totalintrycket
hai blivit, att sammankomstenfyllt en mycket stor
uppgift och frin bolagsledningenssida hade man
fOistietse for att si sminingom kalla till ett liknande sammantride med koncernens foretagsndmnder.
Brickegirdsomridet

studeras

Innan gdsterna begav sig iter till resp. hemorter, gavs tillfiille att bl. a. besoka bolagets
senastebostadsomride Brickegirdsgirdet och studera de nya 3- och 4-rums egnahemmen,som levererats av Elementhusi Mockfidrd.
Hemresorna gick ocksi lyckligt och vdl, enligt
vad vi forsport. Alla deltagarc frhn dotterforetagen
var ocksi storbelitna med Boforsbesoketoch samma kinsla deladesav boforsarna.

BIOTEKNOLOGI
Dr EVERT
Au Industriliikaren

HEINEMAN,

Bafors

T)

l)ioteknologi ir eit nytt begrepp.Termen bioteknologi dr bildat av de grekiska orden bios, som
betyder liv och tekhnik|, som betyder konstfull
eller till konst horande: man skall sammanfoga
liv, i detta fall mdnniskan, med en maskin eller
arbetsplatspi ett indamilsenligare sdtt. Men dven
andra faktorer ingir i bioteknologir*). En ndrmare
definition Ir enligt civilingenjiir Carl-Erik Holmquist: bioteknologin kan definierassisom tekniken
for utformning av maskinen, miljon och arbetsprocessen,si att hdnsyn tas till mdnniskansfysiologiska, psykologiska och anatomiskamojligheter
och begrdnsningar.Man vill med andra ord inom
bioteknologien anpassaarbetet till minniskan och
icke tvirtom. Bioteknologien dr ingen enhetlig
vetenskap utan innefattar ett stort antal skilda
specialitetersisom arbetsfysiologi,industrihygien,
experimentalpsykologi,maskinkonstruktionoch arbetsstudier.
Vad vinner
tdnkande?

m:rn genom ett bioteknologiskt

Tidigare lade man tonvikten vid en maskins
effektivitet. Man tdnkte mindre pi mdnniskan.som
sattes att hantera denna .tr"ski.r. Under andra
vdrldskriget, di det blev ont om den mzinskliga
arbetskraften, borjade man i Amerika uppmdrksamma det bioteknologiska tinkandet och forskning igingsattes. University of California utgav
1956 en handbok, som kallas "Human engineering
guide for equipment designers".I Sverigelanserades uttrycket Bioteknologi, om jag inte dr fel underrdttad, av professor Sven Forsman. Jirnbruksforbundet har tillsatt en kommitt6 for bioteknologisk forskning, och resultatet redovisadesvid en
konferens i Svarti i november 1956. Direktor
C. Sebardt i Sandviken har for industrifolket fdst
uppmdrksamhetenvid dessabioteknologiskasporsmil. (Se litteraturforteckningensid. 10.)
Vi tdnker oss en man, sorn sitter i en krokig
eller annan oldmplig arbetsstdllning ltr efter ir
och man ffitgar sig: Medfor denna arbetsstdllning
invaliditet? Man fr6.gar samtidigt: Medfor tungt

arbeteinvaliditet? Fr1"ganom invaliditeten kan for
tillfdllet icke besvaras,men man forhindrar htskilliga sjukdomstillstind och vinner i trivsel och
rekrytering och ffu sekunddrten okning av arbetsproduktionen.
For att kunna forklara de problemstdllningar,
som uppstdller sig, vill jag hdr blott nimna nl.gra
fysiologiska begrepp,
Man har tvi energigivandeprocesseri muskulaturen:
1. Den aeroba: Energi frigores genom syrgastillforsel.
2. Den anaeroba:Det dr har frhga om en kemisk
Process.
Glykogen nedbrytes till mjolksyra under frigoring av energi.
Mjolksyran stannarkvar i muskeln en stund och
ger trotthetsfornimmelse. Mjolksyran kallas
ddrfor trottimne.
Man skiljer mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete. Vid dynamisk muskelaktivitet sker rorelse i led; vid statiskt dger en fixation av leden
rum. Vid statisk muskelspdnningforsdmras blodcirkulation och muskeln dr hdnvisad till anaerob
energiutvecklingoch trottas snabbt.Statiskmuskelverksamhetskall alltsi undvikas.Arbetsstdllningar
med statiskt inslag skall bort; vid olimpliga ar
betsstillningar, t. ex. frami.tbojd rygg, blir resultatet, forutom en intrddande trotthet, en energiforbrukning, som d,r onodig och som geflom
limpliga Ltgdrder skulle kunna anvdndas till arbetsprocessen.Man skulle alltsi kunna rdkna
verkningsgradenpi mdnniskan f maskinen.
Blodcirkulationen Zir ett viktigt kapitel, och det
at vd,rt att komma ihig begr2insningenoch kapaciteten av cirkulationen. Den blodvolym, som
pumpas ut frin hjdrtat, kan vid tungt arbete oka
8 ginger. Av detta bor framgl, ati hogre ildrar och
tungt arbeteicke liter sig forena.
Problemst?illningar

*1 Red:s anm.: Bioteknologi dr ur sprikiig synpunkt en mindre
lyckad term. Det skulle rdtteligen heta homoteAnologi av latinska
homo :
m?inniska eller, om man vill ha ett grekiskt linord
antropoteknologl av rinthtopos : mdnniska. Den engelska termen
'dr
di betydligt biittre, men iir om6jlig att
ltuman engineering
iiversiitta.

Hdnsyn miste tagas dels till arbetet sjdlvt och
dels till arbetsmiljon. Till arbetsmiljonsproblem
hor bl. a. damm, gas, riik, giftiga dmnen, arbetsplatsensklimat (vdrme, kyla, drag o. s. v.), buller

Metallurger med obekviima sittstiillningar:
1. KroAriitare i MG 23. Materialet placerat pfr goluet, aarfdr arbetaren taittgas bdia sig diupt'fdr aarie AroA. Metaden nanera iindrad
sdtilluid.a, ail malerialet iir placerat prt eft bord. - 2. Riktpress i Hi)rd.t,erhet, I1IH 23. Pressen reglerad.es rned bi)ger hand, en ensidig
- j. Metallpoleoch anstriingand.eriirel.re. DAligt nr,:1*rre'16r kndn och fdiler. Numera tindrad till kombinerat fot- och handreglage.
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och belysning. Ett exemPel: Frusna fingrar ger
diligt precisionsarbete.
Betrdffandearbetetsjdlvt miste foljande faktorer beaktas:

kondition, kdnns arbetet littare och trivseln Pa
arbetsplatsenokar.

1. Arbetetstyngd.

Som allmdn regel kan sdgas,att statiskamuskelspinningar skall undvikas.Arbetet skall ej utforas
med samma muskler hela tiden, utan inpassgiiras
i arbetsorocessenav omvdxlande arbetsmoment.
Genom mekaniskaanordningar skall onodigt muskelarbeteeliminerasx) .

2. Arbetsstdllningaroch arbetsrorelser.
3. Mekaniska piverkningar ph blodkirl, muskler,
leder och skeleit genom vibrationer och skakningar.
4. Syn-och belysningsforhillanden.
5. Buller och andrahorselfrigor.
6. Arbetstidens lingd och placering Pe dygnet
(skiftarbete),pauser,raster.
7. Industripsykologiskafr6'gor.
8. Arbetsstudiefr&gor (arbetsforenkling, ackord
m.m.).
9. Konstruktionsfrigor (konstruktion och uPPbyggnadav en arbetsplats).
Arbetets tyngd
Man kan mdta ett arbetedels genom den syrgas
som forbrukas, dels genom pulsen, kroppstemperaturen och mjolksyrehalten. Detta ger en upPlysning om arbetetstyngd och vilken grundkondition
som behoves for att utfora detsamma.Av dylik
itundersokning framghr om arbetSunderldttande
liksom
gdllet
arbete
gdrder pifordras. Vid tungt
annorstddes,att statiskt muskelarbete skall undvikas. Muskelmassan,som sdttes:ini arbetet,skall
sti i proportion till arbetstyngden.
Ett omvdxlande rorelseschemabor efterstrdvas.
Hdr liksom overallt skall man forutom grundkonditionen skaffa sig en reservkondition.Detta sker
bl. a. genom idrott och sport. Har man en reserv7

Arbetsst?illningar och arbetsriirelser

Stiende arbete:
Ddr si kan ske skall stiende arbeteutbytas mot
sittande arbete, eller ocksi skall tillfille givas till
omvdxlande sittande-stiende.Det finns dock vissa
arbeten, som m&ste utforas i stiende stdllning,
framfor allt tyngre arbete, di bilens och benens
muskulatur miste sdttasin for att hjiilpa de ijvre
extremiteterna.
Sittandearbete:
I sittande stdllning itgir mindre energi dn i
stiende. Som huvudregel skall framhlllas, att plats
for kndna miste finnas.
Stolen:
Stolen skall vara rdtt utformad och ldmpad for
sitt specielladndamil. Sitsenskall vara i riitt hojd
si att hela fotsulan lagom nir golvet. Sitsenskall
ge siod it minst 2A av ll.ret. Stolenskall sti stadigt
och man f\,r overvagai en given situation,om den
bor vara svdngbar eller fast. Stolsitsensutformning kan vaiera. Den moderna uppfattningen dr
att sitsen skall vara plan, horisontell. I vissa fall
kan det vara bdst med en anatomiskt utformad
*) Bildserien visar nigra ur bioteknologisk synpunkt felaktiga
arbetsstdllningar.

sits. Fotstod skall finnas, och detta skall vara tillr2ickligt stort for att benen skall kunna roras. Speciellt skall mojlighet finnas att boja i kndledin.
Armstod bor finnas ibland och di. utformat pi
lnmpligt sitt. Ryggstodet skall kunna varieras i
hojd, eventuellt i tvirgiende axel. Aven i vad man
tycker korrekt utformade stolar, serman ofta dlliga
sittstdllningar. Detta dr sannolikt beroende pi
mdnniskans behov av att rora sig, av att undvika
statiskt sittande.Man flyttar sig fram och tillbaka,
man sitter dn si. och dn si, och man ror pi benen
(viktigt for blodcirkulationen). Jag tycker att man
kan efterstrdva detta "dynamiska sittande". Den
plana stolen underldttar detta sittande.
L?impligt riirelseomride, placering och lemplig
utformning av maniiverorgan etc.
Inom detta omride har konstruktoren en stor
uppgift att fylla. Han miste ha ett bioteknologiskt
tinkande. Hdnsyn skall tagas till kroppsdimensioner. Han skall kdnna till nigot om kroppensfysiologi och de olika sinnesorganenskapacitet. Han
miste vid utformningen av en arbetsmaskineller
arbetsplats tdnka pi hur t. ex. manoverorganen
skall placeras,hur de skall utvdljas for att de skall
bli mest dndamilsenliga,hur minga manriver-eller
kontrollorgan som samtidigt skall anvdndas etc.
Han fir tdnka pi biinkhojd, arbetshojd,r2ickvidd
och taga hdnsyn till synfiilt m. m. Om en pedal
finnes, si skall denna utformas si att omvixlande
hoger och vdnster fot kan anvdndas.Skall rattarna
pi en maskin anvdndas till precisionsinstillning
eller skall stor kraft laggasin vid derasanvdndande, eller ir snabbhetenavgorande? Med tanke pi.
dessafrA.gestillningar placeras rattar och manoverorgan i olika vinklar. De flesta placeras mellan
axelhojd och armbigshojd. Detta dr bara nl,,gra

exempel pi de aktuella problemstillningarna, och
vi komma osokt in p6. ett annat viktigt omride,
ndmligen kapitlet om rorelsefysiologioch rorelseekonomi. Man har pl sista tiden kommit fram till
en del regler. Vi kan ge nl,gra exempel:
Bida hdnderna skall sivdl borja som avsluta sin
rorelsei sammaogonblick.
Hdnderna skall ej vara utan sysselsdttningmed
undantag for viloperioderna.
Armarnas rorelser skall ske samtidigt och i motsatta och symmetriskariktningar.
Den rorelseserie,vari ing6.r det minsta antalet
grundrorelser for utforandet, dr den ldmpligaste
for utforandet av ett visst arbete.
Jdmna rorelser d: att foredraga framfor retfinjiga rorelser,innebdrandeskarpaoch plotsliga dndringar i rcirelsernasriktning.
Rytm dr ett grundvillkor for ett jlmnt och automatiskt utforande av en arbetsoperation
och arbetet
bor planerassi, att det tilliter en jimn och naturlig rytm overallt, ddr det dr mojligt.
Tvekan - eller tillfalliga och ofta myckei korta
stopp i rtirelserna- skall analyseras.Dess orsak
skall klargoras och om mojligt elimineras.
For ndrmare studium av dessa frhgor hinvisas
till "Human EngineeringGuide".
Mekaniska piverkningar
och skakningar

genom vibrationer

Vibrationer kan fororsaka "mejslarsjukan".
Skakningar minskar precisioneni arbetet och ger
upphov till statiska muskelspdnningar, som skall
kompenseraskakningarna; man fi.r alltsi en okad
energiutveckling i onodan. Av detta framgh fordelen av fjidrande sitsar i truckar, lastbilar o. dyl.
PsykoteAniskaundersokningaringir ibland vid
upprdttandet av en i bioteknologisk mening full-

Gjutare och smeder med triittande stistdllningar:
4. Handformning i Stfrlgiuteriet, MG 21. Flashan, placerad. pE goluet, orsakar en ffu ryggen nzlcAet tri)uande arbetsstdllning. - 5. Snidesbanttnare i IzIS 20. Fundamentet Ar lh brert och hindrar smeden att :td riktigt. - 6. Skiiggpress i Kilstasmedjan. Arbetsiordet iir
16r
lfrgt och ger en triitdnde arbetsstkllning.

L&ngarmade ekvilibdster i Kanonverkstaden:
- 8. Kainnlig kranfdrerska i VK 26.
7. Friisn.taskineni Kanout,erAstaden,VK 23. Fi)r'lfrgt nzashinbord.och felaAtigt placerade rdltar.
23, Reglagen placerade prt sfrdant scitt,
VK
i
Kanonae|hstaden,
Stic|ntashin
art
nfi.
mlcAet
sufrra
ocb
9.
Kot:trollerna felplacerad.e
alt arbetdren laingds intaga ganska underliga arbelssliillningar.

ldndad arbetsplats. En psykotekniker kan t. ex.
hj;ilpa till med utforskandet av vilka kontrollorgan som dr de ldmpligaste,samt rattars och skalors
utformning och storlek for att fi. det bdsta arbetsresultatet,d. v. s. for att fi den ldgstafelstatistiken.
Bioteknologiska resultat
Yllka resultat kan man rikna med vid tilldmpning av dessa bioteknologiska principer? Vi kan
endastniimna foljande:
1. Forebyggandeav sjukdomsiillstind och eventuellt invaliditet.
2. Okad trivsel pi arbetsplatsen.
3. Delvis sekunddrt till det ovriga: okad produktion.
Om teknikern vid konstruktion av maskin eller
arbetsplats,som skall skotasav mainniskan,teinker
pa'.
;.

2.
3.
4.

minniskans formilgaatt med de mdnskliga sinnena f& kontakt med maskinen (syn-, horsel
etc.);
miinniskans rorelseformiga och muskelstyrka;
den intellektuellastandarden;
den allmdnna skickligheten och formigan att
ldra nytt;
kapacitetenfor lag- och grupparbete;

5.
6. kroppsstorlekenoch
7. omgivningens inverkan pi arbetsformlgan,

di blir resultatet en bioteknologisk enhet, pi vilket man fir den hogsta verkningsgraden.
Man fir mera Droduktivt arbete och man kan
mera effektivt utnyttja personalenoch problemet
betrdffande urval och trdning blir mindre. Man
vinner ur rent mdnsklig synpunkt, att en hel del
9

sjukdomstillstindforhindras; man erhiller storre
trivsel pi arbetsplatsenoch minniskan, som vid
kontinuerligt arbetehar en verkningsgradpL 25 %
och presterar en effekt pF,% Hk, blir icke trott
vare sig au arbetet eller pd.arbetet.
Arligen forloras, enligt en uppgift, som jag fitt,
2 mllj. arbetsdagargenom ryggsjukdomar.Kunde
en del av dessaforhindras genom en riktig arbetsplats, si hade man bara hdrigenom vunnit en
hel del.
Lit oss fk fram BT-mdrkta maskineroch arbetsplatser (B : bio, T : teckn.). Jdmfor S (Siikerhetstjdnst) vid ett foretag och BT. Sdkerhetstjdnsten dr allmdnt accepteradoch lagstiftningen
har ryckt in. S vill forhindra olycksfall. En sikerhetsforeskrift finner man redan i 5 :e Mosebok,
22:8, ddr foljandest&rskrivet:
"Ndr du bygger ett nytt hus, skall du forse
taket med brostvdrn,'for att du icke m6' draga
blodskuld iiver ditt hus, om nigon faller ner
dzirifrin."
Men BT, som vill forebyggasiukdomar,kroppsliga och psykiska,dr ett nytt pifund. For 2000 ir
sedanbestdmdeman i Romarriket, att ddelstenarnaskulle slipas med sliparna i liggande stdllning, pi
magen. Fortfarande har denna i hog grad ofysiolcgiska arbetsstdllninghos dessaarbetarebibehilIits, vilket inte tyder pi nigon hastigarebioteknologisk utveckling. Ju ddlare arbetsprodukt,desto
sdmre arbetsstdllning,kunde man kanske sdga.
Bioteknologiska

problem utanfiir industrien

Vad hdr sagts har uteslutande ber6rt problemen inom industrien. Men ziven utanfor denna
stdlls man ofta infor liknande problem. Forst pi
sistone har husmodern fitt hogre disk- och arbetsbdnki koket. I hur minga kok finns det plats

I

Ptfrestande ryggstiillningar i Boisverken:
10. Ausyning i Ammunitionsaudelningen VA 80, ndhandsarbete. Den f elahtigt placerade tixturen och d.en oliimpligaarbetshdjden taingar
11. Excenterapt),nerskan att sitra nzed artnarna lyfta i eu ldr axlar och rygg mycket anst*ingande liige. (Metoden numera iindrad.) press i Rdraerkstaden, VA 40. Presrcn iir fdr l3g och lundanzentet ger dfilig plats fdr fitterna, uildet ger en obeAaiim ocb trdttande
arbetsstiillning. Pressen Aan liitt nog hbjas. 12. Aosyning d! grdnatel i VA 80. Belysningen feladtigt placerad, taingar aasynershan
att ritta onddigt mychet lramdtbdid.

for fotterna framfor bdnken? Utformas t. ex.
auloma i vhta skolor si, att eleverna kan sitta
hyggligt under de linga skrivningarna eller tdnker
man uteslutande pi utsmyckningen? En mdngd
liknande frhgor kan framstdllas.
Forskning och information
Till slut ni.gra ord om hur man skulle kunna
nh fram till resultat inom det bioteknoloeiskaomridet. Det fordras:
1) Forskning.
2) Inf.ormation och utbildning.
Forskningen bedrivs bl. a. pi hogskolor och
universitet. Inom foretagen torde det vara lnmpligt
med en specialistgrupp, bestl.endeav ldkare, helst
en sjukgymnast, sdkerhetsfolk, arbetsstudiemdn,
konstruktorer samt nigon representant for inkopsavdelning och eventuellt ocksi nigon som representerar driften. Onskvdrt dr det naturligtvis med
en psykotekniker, om det finns nigon sidan att
tillgi.
Denna specialistgruppskulle sti i direkt kontakt
med hogre ledningen, di det ibland kan bli tal om
storre inkop, storre omdndringar, alltsa st6rre
ekonomiska och vissa principiella frhgor. Specialistgruppen skulle bl. a. svara for information, utbildning och propaganda och skulle infiltrera det
bioteknologiska tinkandet till avdelningsnivi, si
att man inom avdelningensram skulle kunna skota
de mindre bioteknologiskairendena.
Inkopsavdelningen skulle samarbetamed specialistgruppen vid inkop av nya maskiner. Konstruktoren skall kunna fL rhd av sina kolleger i
specialistgruppen vid konstruktion av arbetsplatsen
och maskinen. Pi i:tminstone ett jdrnverk hir i
Sverige finnes ovannimnda specialistgrupp, den

s. k. bioteknologiskakommitt6n, och ddr har direktionen dessutombestdmt, att a.ndringaroch nyinkop av maskiner icke fir goras med mindre bioteknologiska kommitt6n givit sitt godkdnnande.
Det bioteknologiska tdnkandet 6r nytt; det dr
som en ny rorelse. Det fordras att man gfu f.6r
siktigt fram. For foretaget betyder det ofta stora
kostnader, som inte alltid stir i proportion till
vintade resultat. Och-konservatism finnes i alla
ldger. Men har man blott fitt in den bioteknologiska synen pi arbetsplatsenkan mycket goras
med smi medel.
Litleratur:
Avtryck ur Jernkontorets
annaler,Volym 139, l9)5, sid.
80t-846.
\TesleySToodson:
HumanEngineeringGuidefor EquipmentDesigners.
BerndSchulte:Arbeitserleichterung
durchAnpassung
der
Maschinean den Menschen.
"Affdrsekonomi", nr 5/19>1, sid. 4)8 (Civ.-ing. C. E.
Holmquisi).

Frfin RedahtionenNr 5 av denna fugilng 1957 berdknas utkomma
omkring den 1 november.
Redaktionen dr tacksam for att fi bidrag till
detta nummer snarastmojligt och senastden L oktober. Vi behover f.ramf.onllt litet material till
f.rhge-och insdndarspalterna,men tar gdrna emot
alli annat aktuellt, historier, tekniskt nytt osv.
Alla bidrag som publiceras flr honorar i vanlig
ordning. AlIa d,rocksi vilkomna som medarbetare.
Har Ni svirt for att skriva, ring di redaktionen
eller nigon av ledamoternai redaktionskommitt6erna, si hjilper vi till med formuleringen!
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ENVAR SIN EGEN LYCKAS SMED
Liinsparandet Minga tdnkvdrda och sliende ordsprik har under irens lopp kommit
till. Ofta har de mdnskliga anknytningar och trdffar inte si slllan mitt
i orick. Det i rubriken ndmnda dr ett
sidant ordsorik. "Man skall smida
medan jdrnet ir varmt", [r ett annat.
Bd.ggehar det gemensamt,att de passar fcirtriffligt in pi ungdomen och
de ir i tillvaron, di man har sina
sttirsta mcijligheter att forma framtiden efter eget kynne.
Men det fordras som bekant l[tthanterliga och effektiva verktyg, fd,r
att utan allt fcir mycket besvir kunna
utfcira sitt smide. Dessbdttrehar nu
den ungdom, som smider planer ftir
framtiden, ett sidant verktyg till sitt
fcirfogande.Det dr ldntparandetvi dlt
tdnker pi, ungdomensegen sparform.
Gl?idjandenog har man heller inte
varit sen att utnyttja den miijligheten,
ty varje ir ansluter sig tusentalspojkar och flickor i ildern 15-25 3,r till
lcinsparandet.Nigot som ldnder dem
till heder och klart och tydligt visar
att modern och framsynt ungdom f<irstir att ta till vara verkligt fdrdelaktiga erbjudanden.

ungdomens egen sparform

sina konton gir i runt tal upp till 45
miljoner kronor, en siffra som [r nog
s&imponerande.Bara under 1955, f6,r
att nu nimna ett exempel, sparades
river 16 milioner kronor och samma
ut ndrmare
ir betaladepostsparbanken
10 mil;'oner till ungdomar,vars avtal
di liipte ut eller som hade giltiga sknl
frir fcirtidsuttag.Av de uttagengdllde
fcirrestenmer dn hiilften boslttning i
sambandmed nybildade lktenskap. I
andra fall fick man tillfnfle att f<irverkliga sina planer pi vidare skolutbildning, startandeav egentcjrelseosv.
"Envar sin egenlyckassmed",skrev
vi i rubriken och med ovan nimnda
siffror f6'r iigonen kan man verkligen
sdga, att det finns tlckning fdr det
gamla fina ordspriket.
. . . och Bofors leder.

53.000 liinspaAv postsparbanker,ts
rare iterfinns ca 570 vid Bofors och
Nobelkrut, en anslutningsom betyder
att de, i fdrhillande till andra f6retag,
intar en klar fdrstaplats.
Det var i november1951 som boforsungdomarna litet mer ingiende
fick stifta bekantskapmed liinsparandet. Ndr man sedankiirde iging "pi
Liinspamndet iikar iiver hela
riktigt" vid det efterf<iljandeirsskiflandet. . .
tet, hade inte mindre dn 175 ungdomar
anmdlt sig. Sedan har fu ffin Lr
kom till L949,
Sedanl<insparandet
allt fler tagit va:rap& chansenoch de
har sparformenf&tt en lika stor som
har gjort det helt civertygadeom att
gliidjinde spridning.I nlrvarandestund
ldnsparandet1r en j[ttebra sak.
lcinspararca 75.OOoungdomar landet
Det 1r heller inga smi belopp de
runt, varav 53.000 - frin 9.000 arambiti6sa
boforsungdomarna sParar
betsplatser- gjort sina avtal genom
ihop it sig varje ir. Frirra iret t. ex.
postsparbanken.Det belopp dessa
utgjorde derassammanlagdasparande
53.000 ungdomar har innestiendep&
ca 180.000 kronor och den satnmanlagda kapitalbehillningen var omkring
en halv miljon. Vad uttagenbetrdffar
kan ndmnas,att man 1955 kvitterade
ut hela 131.000 ldnsparadekronor,
pengarsom kom iilt g;d anvlndning
i srmbandmed bosittning, studieroch
andra efteddngtadesparmil. Vid det
just timade irsskiftet gick f. ij. 15 avtal ut, vilket betyder att lika mlnga
ungdomar di uppnidde de sparmil de
fciresattsig och pl si siitt har tillf2ille
att fullf<ilja sina planer.

Httrra, jag har bliait

haluback i

uir tPardlabb!
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Naturligtvis Ir jordminen f6r en
sidan hdr sparform just nu si mycket
gynnsimmarein tidigare. Aldrig fdrr
har ungdomarna haft si goda ekenomiska frirutsittningar.God tillglng pi
arbetenmed l6ner, som bara fdr nigot
irtionde sedanskulle ha tett sig hZipnadsvdckande.
Ndr dessutomldnen f<ir
den unga arbetskraftenunder de utgiftsliitta Lldratna inte alltid ligger si
mycket llgre dn fcir de lldre grupper,
som omfattar familjef<irsd,rjaremed
hirt belastadekonomi, sdger det sig
sjilvt, att miijligheternatill ett sparande bland ungdomen verkligen finns.
Givet dr att det stota liinsparlotteriet med sina irliga dragningir utgcir
en lockelse fcir ungdomen. Lotterier
har och kommer vdl i alla tider att
intresseraminniskor och ndr det, som
i det hlr fallet, giller gratischanser
till kontant utbetalda vinster pi belopp mellan 10.000 och 50 kronor, si
utgdr det sjiilvfallet en [n stcirredragningskraft. Fijrrestensi kan vi i det
hdr sammanhangettala om att vinstsummanfrirra iret uppgicktill 351.000
och var 16:e ldnsparareerhdll vinst.
I Er blir sivil vinltsumman som antalet vinnare dn stcirre,ty vinstsumman
berdknas efter 1 /o p3, det ndrmast
fcireglende ir kinsparade kapital och
I9)5 va.ri alla avseendenett rekordir
fcir lcinsparandet.
. . . det iir bekvdmt. . .
Men ut<iver fiirm&nen att gratis fi
deltaga i ett stort penninglotteri, si
stir det klart fijr ungdomarna att 16,nsparandetir en bekvdm sparform, som
lika snabbt som sdkert leder till de
mil de stnllt upp. Genom att spatandet sker genom avdrag direkt pi lOnen, mirker de inte mycket av det
fcirrdn kontobeskeden kommer som
angendmaciverraskningaroch talar om
att de ir pi vng att komma pi griin
kvist. Varje avkiningstillfille innebdr
ett rejilt stegndrmarednskedrcimmen.
. .. och effektivt.

Gliidiande dr ocks& att konstatera
att de tyckerdet [r bra att de inte utan
vidarc fir disponerasina pengar.Det
Liinsparandet - en god affer. . .
ir n[mligen si, att vissa skdl fordras
Vad dr det nu som skapat lcinspa- f<ir att lyfta pengarnafdre sparperiorandets stora succ6? Vad dr anled- den slut. Som giltiga skdl betraktasdi
ningen till att ungdomar iiver hela bl. a. bosdttning, studier, llngvarig
landet i allt stiirre utstrdckning anslu- sjukdom och arbetslcishet.Att man
uppskattarden bestimmelsenbottnar
ter sig till lcinsparandet?

helt sdkert i det faktum, att de allra
flesta tidigare fcirsdkt komma iglng
med ett regelbundet sparande,men
inte riktigt lyckats. Man har kanske
vid ett eller flera avldninsstillfdllen
satt in nigra kronor pi postiparbanksboken.Men si har pkitsligt nigon tillf?illig frestelse lockat till uttag och
inkrip av nigon sak, som kanske inte
varit alldeles nddviindig. Si har det
planeradesparandetspirat ur och man
har tappat lusten att fortsdtta. Det gir
i alla fall inte, har man intalat sig
sjilv.
Men det dr just jdmnt vad det gdr
det - om man tar ldnsoarandet till
hjelp. Mot ld,nsparandet'harinte de
tillfniliga frestelserna en chans, utan
man gir raka vdgen fram till sitt sparmi.l. Man kan sd.tta det h<igt, med
ldnsparandetsom hjiilp nir man bekvimt och effektivt varje rimlig <inskedrdm.
Naturligtvis hadelcinsparandets
kraf tiga iikning inte varit mdjlig utan
fiiretagets vZilvilliga instdllning. Postsparbankensombud, herr Malm, har,
tack vare arbetsledningenstillm6tesgiende, fitt tillfiille att bescikaungdomarna direkt vid deras arbetspli-tser
under arbetstid, och vad det betyder
kan inte nog vdrdesdttas.Och dven
f ramgentkommerpostsparbankens
ombud att h8.lla kontakten med unsdomarna inom v8.rafd,retag,ty dn har
inte riktigt alla tagit det definitiva
steget in i den stora ldnsparkretsen
och undan f6r undan kommer nya
irskullar in i produktionen.

nu. Det kanskeberor pi att min flstman icke dr boforsanstdlld.Han hade
fyllt zt 3r nir kinesparandetbrirjade,
si han fick inte gi med. Men nog dr
skolan. Hon bdrjade i ldnsparairdet ldnesparandet
bra, jag rekommenderar
1952 och har alltsi hillit p& i ) ir.
det till alla."
"Jag skall vdl gifta mig si sminingom. Vi stir i k6 till en 2-rummare
och di vi f&r den kommer pengarna
viil till pass.- Visst ir det lett att
spara. Man fir ju aldrig pengarnai
handen, s3.man mdrker dem aldrig."

Fotbolls- och ishockeykaptenenAke
Braft tlllhor ocksi sedan 5 ir titlbaka
ldnespararnasstora skara.I det dagliga
_9
knoget [r han kontorist pi InkdpsavBoforsungdomarna
_delningenoch skciter bl. a. inkcip av
kemikalier.
berdttar:
"N?ir jag gifte mig 1955 och kcipte
Iigenhet i Bostadsrdttsfrireningen
"Hur gir det med ldnesparandet
i
Ar det svirt eller besvirliet att vara Sandviken, fick jag ut en del pengar
med - Saknarman inte en del pengar i- fcirskott pi fdrsta periodens sparme'pisen'
- Vad del. Di var pengarnatill god-hjelp.
i
pi avlciningsdagen
skall ni anvdnda pengarna till", var Nu spar jag sistairet pi andraperiontgra" frhgor, som vi st2illde till ett den ochd. lengu.nukanskevi placerar
litet antal av de flitigaste lcinespararna i cn sommarstuga.- Om jag skall
fortsd.ttaspara p3' nyS.ret1958, nir
vid Bofors och Nobelkrut.
Svarenblev ganskaenstdmmiga,det kontraktet gir ut? Ja, det blir nog si
jog fortsdtter spara si ldnge det
var bara roligt att spara, sdrskilt ndr gir.
Min fru arbetar pi Planeringen
mrn sig hur summorna vd.xtepi kontobeskeden, avdragen mdrktes inte, och ndr bida jo bar si gir det ju bra
eftersom man rdttade sin budget och att spara."
*
sina utgifter efter de minatliga bidragen till sparkontot. Och ndr det sedan
Unga,fri)Aen Mona Ekth.ont arbetar
giillde mllet f<ir sparandet, ridde
pa KKX, pdrmavdelningen,i Bofors.
minga olika meningar.
Ocksi hon ir fcirlovad och gir i giftastankar, si hon har inga problem var
Frdken Laila Ahlnrdm fann vi
p& Nobelkruts forskningslaboratorium, pengarnaskall hamna.
dir hon nu ir laborant, efter att ha
"Vi skall ha ldgenhet,men det Ir
g&tt den kemiska linjen pi Industri- hemskt svtrt, fcir vi har vdntat i 3 ir

FrdAen Lin Carltton, som arbetar
pi. Ammunitionsavdelningen,Nobelkrut, den s. k. Knallen, spararnu pi
tredje iret.
"Jag hat fitt ta ut 2.000 kr. till insatsen pi. en HSB-l?igenhetoch till
mdbler,men jag har ju en del pengar
kvar. Min fdstman var frjr 'q"m-11'
nlr lcinesparandet
b<irjade,
si lan fick
inte komma med, men han sparar ju
p& annat sdtt."

Klensmeden Sten Karllson dr trots
sin ungdom, 2L fu, utld,rdsmedvid en
800 kg hammare.Men si har han ocksi
-gitt den metallurgiskalinjen pi
Industriskolanoch t. o. m. hunnit lcinsparasedan1.januari1952.
"Jag skall span nlgra, er till, tiils
jag blir 2) Lr, sL det blir nog tid att
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trinka pi vad pengarnaskall anvindas
till. Nn har jag val 2/2 tusen innes t i e n d co c h s k u l l e h a f t m e r o r n j a g
'lumpat'.Men 1961blir det ju en
inte
ganskabra summa som jag fltr lyfta.
Kanske det blir en bilaffir - msn Yi
fir vdl se."

gitt den kemiska linjen pi Industriskolan.
"Pengarnaskall i ftirsta hand gi till
bosdttningoch mciblerom och nd:rjag
gifter mig. - N"j, inte till bil eller
annat motorfordon. Motorcykel har
jag rcdan.Inte ir det svirt att spara.
Knappt klnnbart, man mdrker bara Plt
att det finns pengar."
kvartalsbeskeden

"Den 1 januari 1958,ndr tiden gir
ut, har jag vd,l 5.500-6.000 kronor
att lyfta. Jag b<irjadesparaftir att kcipa
bil, men sen dess har jag funderat
vidare en hel del. Kanske det blir till
Idgenhet,kanskejag skall bygga eget.
Det g&r ju inte att g& som ungkarl
hela sitt liv. - Det har g&tt si Htt att
spara,att det faktiskt inte mdrkts. Si
jag kanskefortsdtter."
*
Till sist skall vi hcira litet vad Infolk sdger.
tressekontorens
Herr B)rger Holmqubt, Nobelkrut.
"Vi har just nu 84 ld'nesparare
frir
Postsparbanken,20 minads- och 64
timavlonade,s& intressethdr ir mycvi ca
ket stort. Fcirra iret inkasserade
50.000kr. - en vackersumma."

P& verkstddernair det minga ungdomar sotn lcinspararoch som representantfcir dennagrupp taladevi litet
med svetsareAke Kihl, ocksi sportsman, fotbollsspelarei Granbergsdals
A-lag. Han bi;rjade pi Industriskolan
195f och dr nu utllrd yrkesrnanP&
Pl&tverkstaden.Ldnsparat har han
g j o r ti 5 h .
"Jaghar inte tagit ut nigra pengar
Zin och jag har inte tlnkt igenom vad
jag skall anvrindadem till. Kanskedet
blir till en bil. Vi bor i Kdllmo, far
jobbar i Kanonverkstaden,och vi har
llng viig till jobbet. Sommartidcyklar
jag, vintertid iker jag buss.Men nog
skall pengarnafi god anvdndning."

Pi Bofors dt det Rutte Olsson, ishockeybasoch Barnens Dagsgeneral,
som har den mestakontaktenmed liinfcir KonstruktionsSomteDresentant
sPararna.
kontoret fhr ingenjdr Olle Olsson
"Ja, vi har bara goda erfarenheter
(KKL : Eldledningsavd.) berdtta.
av
kinsparandet.- Det ir bra ung"Jag har lcinsparatsen L januari
domar, de tillhtir eliten. Men vi har
1952 och skall snart ta ut pengarna. ju vlrra
smi episoderibland.
De skall gi till m<ibleroch bosdttning.
En del yngre anmdler sig fdrst i
Jag gifte mej i juli och har f&tt lZigen- ldnsparandet,men efter nlgon avliihet i min mors fastighet.Mer Pengar ning kommerde upp och vill sluta 'fcir
kunde jag haft, om inte militdrtjlnsten att de inte har r&d'. Nu fd'rstikervi ju
hindrat mei ett ir. Men de iren jag alltid rivertala dem att .r.ara.
kvar gick det bra
ldstepi Maskinfackskolan
och i de flesta fall lyckasvi vdl ocksi.
att sparaoch di sparadejag mer. Man Sen ingrar de sig inte utan fortsdtter
jobbide ju och Liste pi kvdllarna si
och fir en vacker slant ndr spartiden
man hade inte mcijlighet att gcira av
ir slut.
med nigra pengar. - Det 6r en bra
Ndr de d3 kommer brukar de sdja,
den behciverall reklam den
skola
att de inte en glng mdrkt, att de avkan fi. Det sistairet, di vi hade hei- stett 10
/a av l6nen. Och vi hat bara
tidslisning, kunde jag klara utan att funnit, att pengarna anvdnts pi rZitt
ta ut av sParpengarna.
s?itt,till bos[ttning, mcibler eller ldMin fdstmci (fru) har f. cj. ocksi
studierrn. m.
genl'retskcip,
ldnsprrat och hennes Pengar har vi
,F:
Vi har ocksi sett verkligt fina och
jag
satsit i en bil. Garage bYggde
glidjande resultat. Tdnk bara pi de
l-remmai julas,si bilen har ocks&bra."
blinda ungdomarnaHenning och Elsy
'ungDe bodde ftirst i en
Sandstrcim.
karlsbostad'och fobbadei Boisberget,
men sparadebida tvi. N[r kontraktet
var ute, kunde de kdpa en bra, modern
ligenhet i Skogsrundanoch sitta bo
och de har t. o. m. en del sParPengar
innestiendein.
Frir ndrvarandehar vi bort&t 400
sparkonton,ca 275 timavlcinade,100
minadsavlcinadei Bofors och ett 15tal frltn Tidaholmsverken. Antalet
varterarlitet frir en del har ju miiitdroch en del studeraroch har di
Witjinst
Karl
Custaa
Krutbruksarbetare
Laborant Hans Nlberg tillhcir den
med sparandet.Den irliga
uppskov
av
krutPressarna,
vid
en
xl:etar
vid
dln
militdra forskningsavdelningen
"nedre" summan som vl tnlevefefaf af ca
Nobelkrut och hciil pi med en del stu- B 24, ph nitroglycerin-eller
binfdrsok pi ballistiska laboratoriet, krutbruket.Sedan4 ir tillbaka har han 175.000 kr. fcir Boforsarna och ca
6.0oo kr. fd'r Tidaholmarna."
nir vi sdkte honom. Ocksi han har lcinsparat.
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Den innehiller bl. a. en av Drofessor
Leonard Goldberg fdretagen unders<ikning om sambandet mellan konsumtion av alkohol f<ire och under
arbetet samt olycksfallen i arbetet.
Denna undersdkningir i dessadagar
mycket aktuell. I den lilla skriften
Yrkesskadori arbetetoch pi v?igtill
Jiirnbruksf iirbundets yrkesmedverkar ocks& direktdr Bertil Kuoch frln arbetetmedfcirde,att Bofors
skadestatistik 1956
gelberg i Svenska Arbetsgivareftirunder 1956 fdrlorade inte mindre dn
eningen med hur arbetsgivarenprindr nu publiceradoch vi kan nu iterge 41.343 arbetstimmar.I 5 lall medfrircipiellt ser pa spriten i arbetet.Dessen del siffror. Bofors ligger fortfaran- de skadan en fri.nvaro pi iiver 90
utom f ramf6r Landsorganisationens
-nigra
de mycket gynnsamt till med 18,1 dagar,i 4 fall invaliditetoch i ett tall
ordfcirandeArne Geijer
tankeyrkesskadorper 1 milj. arbetstimmar. (vid fiird) dridlig utging. Dystra siffvdckande kommentarer i anslutninq
Av de 90 redovisadeindustriernahar ror som til att betiinkasoch beqrundas.
trll LO:s nya appell inykterhets-visserligen22 ld.grefrekvens,men det
rtagan.
rcir sig hlr om smi arbetsplatser,
med
Broschyren fdrtjdnar att spridas.
nlgra. IO-taLeller n&got 100-tal arbe- Olycksfallen vid Nobelkrut
Arbetarskyddsndmnden
har diirfcir
tare och hdgst ca 350.000 arbetstimNigot i)kad fre6oens men minthad
isatt den ett s& l&gt pris som 25 dre
mar per ir. Av de 11 stcirreindustrierper styck under fdrutsdttning,att 100
na, med mer dn 2 milj. arbetstimmar lrinuarotid..
per ir, ligger Hagfors ligst med 16,9
Under andra kvartalet 1957 intraf- exemplar bestdllessamtidigt. Den inyrkesskadefrekvens
(pi 2,25 milj. ar
fade 13 yrkesskadorvid Nobelkrut. tresseradekan erhilla broschyrengebetstimmar). Av de tvi stdrsta in- Motsvarandesiffra var fd'r f6rsta kvar- nora Skyddstjdnsten.
dustrierna hade Bofors 10.013 och talet 14. Genommindre antal arbetade
Sandviken 10.600 mili. arbetstimmar timmar erhcills dock en nigot iikad Alkoholen
pi arbetsplatserna
tu 1956.
frekvens,21,8 per milj. arbJtstimmar
SvenskaArbetsgivarefdreningensoch
Vid idrnbruken intriffade 1956 mot 20,0 fcir fcirstakvartalet. Rdknat
Landsorganisationens
gemensammaar4.055 yrkesskador,
varigenom658.2O6 per 100 irsarbetare blir frekvensen
betarskyddsnd.mnd
har
tillsatt en kommot
4,8.
Totalt
5,2
fiirlorades
1.946
arbetstimmar gick frirlorade. Frekvenmitt€ att behandla alkoholfrigan ur
sen fdr riket var 41,4 yrkesskadorper arbetstimmar,vilket motsvararen frin1 milj. arbetstimmar.Samtliga ovan varo av 0,3 %.Detta ir 25 /o lagre arbetslivets och arbetarskvddetssvnnimnda siffror giller arbetarei arbete. dn fd,rsta kvartalets arbetstidsf6rlust. punkt. Kommitt6n skall samla in och
studera de utredningar, som utfdrts
Fcir fiirdolycksfallen ligger Bofors Orsaken till frekvensdkningenh?infcir
i alkoholfrigan i Sverigeoch utlandet,
betydligt sdmre till. Vi hade fu 1956 sig helt till explosioneni krutpressen
verka fcir utbyte av erfarenheter
samt
BZ
den
28/6
vawtd
tre
personer
9
/tz fd.rdolycksfall,motsvarandeen freinom friretagenrtirande redan vidtagna
skadades.
Lyckligtvis
var
desse
skador
kvenspi 4,2 per 1 milj. arbetstimmar.
itgdrder mot alkohol i arbetet, KomEndast 17 industrier hade hdgre fre- av tdmligenlindrig art.
mitt6n skall ej bedriva egna forskGlZidjandeatt notera ir, att endast
kvens och medeltaletf<ir riket var 3,1.
ningar utan frdmst fungera som ett
ett
flrdolycksfall
intrlffade under
Tjdnstemdnnenvid Bofors rikade
clearingorgan.
Dirutijver skall den
kvartalet.
1956 ut fcir 6 olycksfall i arbetet pi
kunna bitrd.damed ridgivning it fdreLtn
3.787 milj. arbetstimmar,vilket ger en
tag och organisationersamt pl begdran
frekvens pL I,6. Medeltalet fcir riket
ldmna
anvisning om expertisi alkoholAlkohol
Arbete
Atbetankydd
var 3,4. Aven tjdnstemdnnennoterade
fAgor.
ett stdrre antal fdrdolycksfall eller 9
Arbetarskyddsnimndens alkoholTill ledamdter i kommitt6n har ut8,r 1956 vilket ger 2,4 i frekvens,be- kommitt6 har utgivit en liten skrift
setts
professor Sven Forssman,ordfritydligt hcigredn riksmedeltalet1,5.
Alkohol arbete - arbetarskydd.
rande, professbr Leonard Goldberg,
docentGunnar Lundquist, ombudsman
Ture
Flyboo, fcirbundsordfiirandeSune
Yrkesskadestatistik fiir Boforskoncernen 1956 i sarnmandrag
Eriksson och kanslichef Erik ThrirnYrkesskador pi vig till och
berg, som dven skall vara kommitt6ns
Yrkesskador i arbetet
f ren arbete DFirdolycksf all,r
sekreterare.
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Det d.r frdmst den dkandealkoholkonsumtionen efter den 1 oktober
1955, som motiverat beslutetom arbetsmarknadsparternasegen alkoholkommitt6. Den fria spriten har ej
heller gAtt arbetsplatsernaspirlcist fdrbi. Man har ej problem med spriten
iiverallt, men inom minga branscher
och pi minga arbetsplatserhar man
fitt iikade sva.righeter.
Vid en konferens, som Arbetarskyddsndmndennyligen hillit, understrdk bide direkt<jr Bertil Kugelberg i

1,4
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Fotot hiir nedan: Fdri)delsens styggelse i gamla Valsaerhet aid
Bolors. Forot tu17etmor8ollen elter btanden. Folol l' a': De lltre
skadorna pi gamla Valsuerket aat inle srt omfaltand'e' Endast
takets eternitplaltol' Nar sdnderbriinda. Bofotsfoto Tillman'

man iterupptagaarbeteti Pressmedjan Stiirre lokaler fiir herdverkstaden i
och efter ytterligare nlgra dagar r Vdrnamo
Valsverket.
i Vdrnamo,som dr
Hdrdverkstaden
Mindagen den 17 juni, vid halv 1oOm elden inte s& snabbt hade be- inrymd i AB Nya Trid- och SPiktiden pi kvillen, utbrtit en hnftig elds- kimpats, kunde den ha hdrjat sivdl fabrikens fastighet i Kv. Jdrnet, har
vida i gemla valsverket vid Bofors. Pressmedjan,
som vissa ldnge nog varit tringbodd. Verksamkraftstationen.
Elden uppstod av allt att ddma i en oljecisternerm. m., r'ilket inneburit en heten har oavbrutetcikatunder de 10
oljepdl vid klippning av varmt stnl' Pi
katastrof.
ir som gitt sedan verkstadenigingnigia sekunderspred elden sig civer
kcirdes.De lokaler, som 1947 iordatt
nzimnas,
ovrigt
fcir
kan
Det
hela den gamla byggnadenstakkon- statsridetSven Andersson,som denna ningstdlldes,blev alltmera tringa och
struktionav trd, som var inpyrd av sot dag bescikteBofors,var en av de fcirsta belarnrade,sdrskilt eftersommagasin
och damm. Eternittaketscinderbrlndes som upptdcktebranden.
for ankommandeoch avgiende gods
och det var stor fara for att elden
skulle sprida sig tiil Pressmedjans-.huEnafrningsliinga?2t. a., ronz byggts till SpiAfabriken, disponeras helt aa Bofors
vudbyggnad, som ligger omedelbart
Htirduetkstad. Foto E. Lbc.
intill valsverket.
Karlskoga brandkir och Bofors industribrandk&rvar snabbt pi platsen
och stoppadeeldengenomett skickligt
och energisktgenomfcirtsldckningsarbete. Nu klarade sig smidespressarna,
med tillhdrandeugnar,traverserm. m,
och de maskinellaskadornablev relativt smi. Redan fciljande dag kunde

Gamla valsverket i Bofors
eldharjat

horts.-lran.lortg. stod.

Svenska Arbetsgivarefcireningenoch
LO-ordfcirandenArne Geijer behovet
av samverkan mellan arbetsmarknadens lokala parter i denna viktiga
har dessfrlge. Landsorganisationen
utom i en appell viidjat till sina medlemmar att hjnlpa tili att hilla spriten
och bekdmpa
borta frin arbetsplatserna
spritmissbruket.
'
I dennastrlvan btir alla godakrafter
samverkaoch Arbetarskyddsndn-rndens
alkoholkommitt6vill medverkah?irtill'
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saknades.Ocksi ugnsparkenmlste ut6kas och nya ugnar anskaffas, fijr att
kunna tillmdtesgi kundernas krav pi
snabbaIeveranser.
Lokalfri.gan har helt nyligen ldsts
pi ett mycket tilltalande och tillfredsstdllande sri.tt,genom att fastighetens
a,garcbyggt till fabriken med en enviningsflygel, ca ]4X8 m stor och
med 4-6 m:s takhcijd. Hela denna
tillbyggnad disponerasnu av hdrdverkstaden,som fitt mer dn 2 gilnger
si stort utrymme.
Tillbygget rymmer ett stort verkstadsrummed ugnar och saltbad,ett
rum fdr stdllverk, ett litet kontor och
ett litet men dndam8lsenligtpersonalrum. N&gra ugnar stir kvar i det gamla
hiirdrummet, som har stor och <ippen
fdrbindelsemed den nyalokalen. Ombyggnadsarbetetav den garnla lokalen
pi,gfu f. n. fdr att bereda plats fcir
sandbldster
m. m.
Vdrnamoverkstadensugnspark om,
fattar nu 8 ugnar: 2 muffelugnar (en
elektrisk och en oljeeldad), 1 snabbstilbad, 1 cyanidbad, 1 blandat saltbad, L etapphlrdningsbadoch 2 konvektionsugnar. En ny sandbldsteranordning h8ller pi att installeras.Verkstaden har d.venutrustatsmed en ny
hydraulisk riktpress samt en Brinellpressfcir kontroll och provtagning.
Skruv-

och mutterkonferens

Vid
Nekanfdrbundets
Aontahtkonferens
"Un-gdngade sfr,ruuarocb nauraf' i Stochbolm den 1! juni representerades Bofort au
ingenjdrerna Hauy EAl6f (KK) och Olle
Nesser (KKD).
Pd bilden lsiir oaan ser ui
herarna liiska sig txder ef termiddagens
"
dlpaut. Foto John-Ekl6f, Stockholm.

B of ors-stipendiaterna
Arets Bofors-stipendiater
har nu utsetts.Det blir John-EricBroms, Thor
Kadsson och Ingvar Persson,samtliga
mekanister,som vardera fhr 2.5OO:kr. fdr fortsatta studier vid Kadskosa
Maskinfackskola.

Fiirslagsverksamheten
Nobelkrut
Fdrslagskommitt6n vid Nobelkrut
hade ej mindre in 11 nyinkomnafdrslag att behandla vid sitt senaste
sammantrddeden 24 iuni. Av dessa
fcirslagbordlades3 fdi ytterligareutredning och prov under drift, medan
7 frireslogosbli belcinademed sammanlagt 1.100 kr. Kommitt6n ansig
att ett fdrslag ej kunde fcirordas fdr
belcining.
De belcinadefcirslagen?ir fciljande:
50766 Per Israeltton, NZE: Fdtbattfingar vid sulfinatframst[llning
(reg. nr 144). Beldning200 kr.
50766 Per Israeltson, NZE: Forbdttringar vid ldkemedelssyntes
(reg.
m L45). Belcining200 kr.
51108 Gofifrid Helj, NVA: Apparat
fdr planborrning av tetrylladdning
i siikringskula till t?indrijr (reg. nr
146). Beldning 25o kr.
51528 Bengt Grahn, NZE: Anordning f6,r svingbart nedtappningsr6r
t. ex. frin kristallisator till centrifug (reg. m I47). Belcining75 kr.

M?iss- och hotellveteranen
frdken Elin Johanssonhar i dagarna
avgitt med pension.Friiken Johansson
dvertog Bofors tjdnstemannamisshdsten 1935 och sk<ittedenna, med den
dran och till alla gdsters belitenhet,
under 8.renfrire och under kriset fram
till 1946. Di tog Bofors Hot"ell hennes kunnighet och duglighet i ansprS.k
och hon blev husfru bl. a. med ansvar
rjver alla inkd,p m. m. N[r frdken
Johanssonslutaie den 1 juni uppvaktades hon av vdnner och arbetsklmrater.

5 1528 Bengt Grabn, NZE.' Stansverktyg f<ir packningar (reg. nr 148). Fiirmannen
Beldning 50 kr.
Om han [r vd.nlig ir han fdr inst?illsam.
50940 Siguard.Saensson,NVF 90:
FcirbZittring av axelkoppling till
- Om han ir allvadig dr han en surRheinhiitte syrapumpar (r"g. nr kart.
Om han dr ung begriperhan ingen1 4 P ) .B e l < i n i n g 2 5 O k r .
.
ung.
50940 Siguard Saentson, NVF 90:
Om lran dr gammalir han en gamFixturer fdr stumsvetsning av 16r mal stofil.
och andra detaljer (reg. nr 150).
Om han talar med var och en dr han
Beltining 75 kr.
en pratkvarn.
Om han inte talar med alla d.r han
Hittills har under fuet 24 fdrslag
d.yg.
inkommit, vilket visar en gliidjandE
Om han fordrar att friretagetsfciredkning av intresset frir fcirslagsverkskrifter skall fciljas, dr han fcir
samheten, ty under hela SLret1,9)6
"kinkig".
inlimnades endast22 fcirslas.
Om det
-nedging
Om han inte gdr det, ir han likinte intriffar en betydande
i
giltig.
antalet inlimnade fcirslag under sista
Om han glr ornkring regelbundet
halv8.ret, torde rekordiiffran frin
pi avdelningensi snokarhan.
L953, med 28 inllmnade fdrslag, fi
han inte gcir s3, ir han ouppen knuff uppit.
.Om
Sho

mafKsam.

Om han fcirsriker komma tillr?itta
med alla klagande,miste han ha SaloI z5o.ooo exemplar
mos vishet.
Om han bekymrarsig om dem blir
utsdndesf. n. en broschyrom Bofors
han
snarttokig.
Kloramin. Det betyder,att varje lantHan skall ha Jobs tilamod, vara
brukare, som levererarmidlk till landetsmejerierfir ett exemplar.Broschy- tjockhudad som en noshcirning,listig
ren visar text och teckningar hur som en rdv, ha mod som ett lejon,
mj<ilkkiirl, mjcilkmaskiner,spJnar och vara blind som en flddermusoch stum
juver samtladugird m. m. skall desin- som en sfinx.
Vilken man, va I
ficeras fdr att fi b?istamdjliga mjitlkhygien.
(-ken- i "Vi Aseatey'')
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ner, dieselmotorprovningen,
motorinspektiirs-samt resemontdrsverksamhetin fdr diesel.
Till motorprovningsingenj6r och
lcdare fcir dieselmotorprovningen
har
(frin den 1.7. 57) antagitsingenji)r
A. Sit)berg.
Laboratoriet fcir dieselmotorerutcikasmed en utvecklingsavdelning
under ledning av ingenjdr S. Hagqilst.
Till kontaktman mellan konstruktionskontoretoch dieselmotortillverkningsavdelningarna har utsetts ingenji)r E. Noreliu.
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Verkstdderna

Frilj andeorganisationsindringargdlla fr. o. m. 1 juni 1957.

Till verkstadsingenjdr
efter ingenj6'r
S. Hagqvist har utsetts ingenidr E.
Lindberg.
Tiil avdelningscheff6r dieselplaneringen efter ingenjdr E. Lindberg har
ttsetts herr H. Iyaelsson.
Till lagbas frir smdrglarlaget har
(fr. o. m. 3. 6. 57) befordrats 146
B)rger Nilsson.
Till verkmistare i snickeriverkstaden har befordrats fdrman Aruid
Ldfgren.
Till verkmdstarei verktygsftjrriden
fdrman loh:an Bdrieron.

Konstruktionskontoret

Ftirsiiljnin gsavdelningen

Direktdr P. Odelberg, Nohab, t. u., ocb direLtdr Hede, Su. Flygnzotor, t. h., llzijne upp pA
Trollbiittans f lygfAh f dr att hiilsa Norges ocb Saeilges $atsministrar uiilkomna.
Foto: Tidningen Trollhdttan.

Tvi statsministrar
besiik

pfl Nohab-

Norges och Sveriges statsministrar
bescikteTrollhdttan den 19 jali 1957.
I blixtbesdket deltog, fdrutom statsministrarna med fruar, Norges finansminister Bratteli, ambassadcir
Schive,
expeditionschef Bloch och Sveriges
ambassaddri Oslo Edberg, samtliga
med fruar, samt sekreterareNystrcim,
UD. Glsterna anldnde med flyg till
Trollhlttans
flygf'dlt. Programmet
upptog besdk p& Svenska Flygmotor
AB och Nohab.
Fiirmanskursen

avslutad

Efter 2/2 irs intensivastudier fick
11 fdrmansaspiranterden 26 juni intyg pi att de nu dger frirmanskompetens.Detta skeddevid en hcigtidlighet
pi personalrestauranten.
Efter ett vdlkomstanfcirande
av oersonalchefenB. Orelius redogjorde
chefen fcir yrkesskolaningenj<ir G.
Sahlberg frjr kursens uppliiggning.
Dd.refterutdeladesbetyg, diplom och
prernier till de nyexaminerade:Karl
Crlof Afilbom, Niis Almroth, Alfred
Bjurb2i&, Sixten Johansson,Tore Johansson, Karl Olof Karlsson, Sture
Lif, Thord Olowsson, Tcirner Svensson,Inge Sciderhjelm,
Per-OIofThrirnqvist.
H<igtidlighetenavslutades
av tjdnstefijrrittande verkstadschefeningenjdr
Arthur Olsson.
1.1

PERSONALNYTT

Bergtingenjdr T. Hellerttriim har
Nuvarande serviceavdelningenbeutsetts till chef fdr samtliga avdel- ndmnesreservdelsf
ningen.
<irsiilj
ningar inom kontrollen.
Ingenjdr R. Mdller, dieselkontrolTill kontrollavdelningen ijverfdres len, dvergir pi egen begtuan till fiirteknisk servicefcir diesel. reklamatio- sdlj ningsavdelningen.
Frfrn f iirmansaspiruntkursens auslatning. Sthende de nydiplomerude hursdeltagarna, sittande
fr. b. perrcnalchef B. Orelius, ingenji)r G. Sablberg ocb aerAstadschef ingenjdr A. Olsson.
Foto Siljemar.

l. E. S6oog (30) och l. F. Lund
( 319), aud. 79: Andrad operationsfiiljd vid svarvning av kolvar. Gemensambeliining av kr. 50.
Percy K ji)rntberg ( j j0), aud. 79:
Andring av borrjigg. Beliining kr.
50.
Per Erlandtson(4823), aad.79: Stdll
fdr blockpump. Beliining kr. 50.
Per Erlandsson(4823), aud.79: Stdll
fcir manometerhyllor.Beld,ningkr.
50.

:'

Dessutomhar nedanst&ende
tvi fdrslagsstdllarepremierats ftir fem bekinade frirslag, ndmligen
Anton Kucera (1224), aad. 79 och
Berill Pertson(2542), aud.79.

Span sha t ehn ol oger p fr.N obab- besi)A, I ot ogral erade rtanl ttr F or sAnin gsbyggnaden.
Nohabfoto.

>Nigot

spanskt iiver det hela>

Fiirsl agsverksam heten

Bolagsledningenuttalar ett varmt
tack till ovanndmndafcirslagsstlllare
fcir visat intresseoch kunnighet.
Nohabsporten

Inom Nohabsportenhar det bjudits
Nedanstiende fdrslag har av Frir- en hel del under den sistatiden.
slagskommitt6nvid Nohab fcireslagits
Man har awerkat et utbytesmatcb
till beldning:
mot Kockums i Malmci, dit man for
Bertil Persson(2542), aad. 79: Armed buss. Man besig den stora anborrhuvud fcir plansvarvning. Beliggningen och man tivlade i fotboll,
lcining kr. 200.
tennis, bridge och bordtennis. F6r
StenStanteston(189), aacl,6la: Av- Nohabs del blev det tyvirr nederlag i
dragare fcir excenterbussning pe sivdl fotboll som bordtennis,men vira
AK 40 hdjdr. Bel<iningkr. 150. bridgegubbar klarade oavgjort och
lann klart. Nu hoppas
Karl-Euert Nilsson (6091), aud. 79: tennisspelarna
Andring av slipskdrpningsapparat. man, att Kockums si sminingom skall
>Sexan> skrotas
komma till Trollh2ittan och di iterstir
Belciningkr. 30.
Loket "Sexan" vid K<ipings-Utteratt se, om Nohab kan klara sig biittre.
(4774),
164:
Oscar
Sliwstrt)m
aud.
bergs jdrnvdg, som pi sin tid var lanVinkel fcir mdtning av kipa till
Y&ra ttarpakattareha"rgjort en del
detsdldstai bruk varandeinglok skall
Bel<ining
hdjdriktning.
kr.
tivlingar och var representerade
i
300.
bra
1884
av
Det
tillverkades
skrotas.
Lennart Matttton (3832), aad. 60: Vdstergdtlands landskapsmatch mot
Nohab.
Fixtur f<ir svarvning av vdxelhus. Halland och Goteborg,som Vestgiitarna vann. Blde Lars Viklund, Rune
Belciningkr. 150.
M/B >Grand Grogg>
Sandh och nLgra andrt har gjort sig
Gilli: Karl:son (154), aud. 79: DelFcir den som till Lventyrstror nigot
kinda som mycket goda kastare.Att
ning av mellanldgg till kolvtappsannat vill vi med en ging avsldja,att
Nohab har en sidan bredd pi varpan
dverfall. Beld'ningkr. 125.
"Grand Grogg" dr en hypermodern
fir helt tillskrivas redaktionsmedlemhcigsjiibogserbntbyggd fcir isbrytning Bertil Perston (2542), aad. 79: HLI- men i denna publikation, John Larslare fdr indikatorstill i arborrverk. son, som varit den verkliga eldsj2ilen.
och bdrgning vid Asi-varvet i Amil.
Belriningkr. 12).
Bestdllare dr ScjderstrdmsSkeppsstuMan kan nlstan siga att varpansframveri AB, Stockholm, populiirt kallat Anton Kucera ( 1224),aud.79:Svaw- glngar i Trollhittan dr Johnsfcirtj?inst.
"Groggbolaget", de hela bolagets
fixtur fcir mantel till diickel. BelciNohabs tennissbelaredeltar med
flotta har namn pi "Grogg".
ning kr. 100.
flera
lag i korptenniseni staden.Ty"Grand Grogg", som dr utrustad
Bertil Pertson( 2542), aud.79: Spdnn- vdrr ser det i skrivandesfund inte ut
pi
med en Nohab ML-7 dieselmotor
jiirn fcir extra stora arbetsstycken. som om mer dn ett lag skulle vinna
1200 hk, gick leveransprovtur
i b<irjin
Belciningkr. 100.
nigon serie,men efter de framglLngar,
av juli pi Vdnern.
Bertil Nystrdm (417), aad. 79: Prov- som niddes fd:r.aLret,var det faktiskt
bock fcir brdnslepumpartyp M. Be- vd.ntatmed ett litet bakslasi lr. Gliidjande dr dock, att det lir sidan bredd
Ionlnq Kr. /).
pi den vita sportenvid fciretaget.Nohab deltarocksi i Vristsvenska
industriserien i tennis och i skrivandestund
M/B "Grand Grogg" 'fotograferad.
leder Nohab tabellen.Nog finns det
Pfr Vinern.
var det sista veckani juni pi Nohab,
di ett 7O-talspanskateknologermed
3 professorerfrln Tekniska Hcigskolan i Madrid besdkteNohab. Delegationen var uppdelad pi tre grupper.
Bes6kenvar fcirlagdatill olika dagar.
De lingvdga gisterna fick tillf?ille
studera laboratoriet och vetkstdderna
i Nohab och dven se kraftverken och
slussarnai Trollhdttan.
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" Stdngebutads" Idrdach, med tnfrnga Aiinda N ohab-ansiAten.

" Anne-Marie" lotografer/xd frin " Stfrngehutud" . Foto Fors.

sig. Frin biten kunde man en stund
senarese Stenungsundmed det stora
Nykvistens traditionella vlrrese att det redan pi anmdlningsblanketten ingkraftverksbyggetoch hamnbygget.
gick av stapelnscindagenden 16 juni. stod angivet,att anmdlningarnaskulle Sedan lades kursen om och man steRedan frire resan hade styrelsenen numrerasefter hand de kom in, cch vade fram mellan Orust och Ti6rn
var begrdnsat.Be- runder den tjusiga Skipesundsbron.
hel dei huvudbry. Man hade bestiillt att deltagareantalet
Ddrefter indrades iterigen kurs och
"Stingehuvud"
samt tre bussar, klagligt men sant.
biten
man gick mot Skdrhamn,Bohusldns
Scindageningick med strilande v[men det visade sig ganska snart att
detta inte skulle ricka till, varftir rnan der. Solensken frin en totalt molnfri stcirstaskutlige.
Den ena av bitarna hade nyligen
efter en hel del arbetelyckadesskaffa himrnel och det var nestankav lugnt.
I fyra bussarantrdddesfiirden tiil Ud- varit pi reparation, vilket inte Nyfram ytterligareen bit, "Anne-Marie".
devalla ddr de bida bitarna lig och kvistensstyrelsemeddelatsom, varfcir
Att ordna mer bussar var en lltt
den inte kunde gdra full fart. Detta
flaggpryddaochtrevliga. Allt
rnatch. Men Tyvirr kunde inte alla vd.ntade,
som ville fi komma med pi resan,pe var s&ledesupplagt fcir en riktigt fcirde det olyckliga med sig, att tidslyckad resa. De flesta resendrerna programmet inte kunde hillas utan
grund av brist p& utrymme. Minga
kansketycker att det dr tokigt nir det fciredroc att sitta framme i fciren och ri-ranangjorde Skirhamn betydligt fdrblir som i ir. Men det bdr observeras, kdnna soien och den lilla bris, som senade. Vid turen fdrbi Kyrkesund
alltid rider p& sjdn. Stdmningenvar fick man till allmiin frirvining sk&da
god och alla trivdes synbarligenmyc- tvn svanar,som l&g och trivdes i vattNohabsporten,[orls.
net. Det ir inte precisvardagsmatute
ket sott.
Snart hade man ldmnat Uddevalla vid kusten. Overallt ddr man ikte
vissa chanser att vi skell vinna den
och Byfjorden bakom sig och bitarna fram sigs idyller liings strdndernaoch
ocksi.
stzivade
fcirbi Ulvcin samt Ljungskile. p& de flesta klippor var det fullt med
1 korpfotbollen ar det ungefdr som
Det
var
n'tlnga, som ddr kdnde igen badande.
det brukar vara. Inga strirre framgingar, men inga riktiga bottenplaceav "Fors"
Typi:kt 't'isAeldge
i Bohusliin.Tuschteckning
ringar heller. Det verkar solr om
Nohab inte skulle kunna h&lia jrimna
steg med civrigakorporationerndr det
giiller fotbollen, men vad detta beror
p& d.rsvirt att sdga.Tr&kigt ir det dock
men tyvdrr sant.

NYI{VISTARE PA BATRE SA

I Trollbiittans korporationsidrolttfdrbund har man bildat en damsektion, vilkct ldnge varit pe iaJ. rnen
f6rst nu blivit ett faktum. Gliidjande
ur Nohabsynpunktdr, att i dennasektion vi fitt med Mary Bogren,som vdl
de flesta kiinner frin hennesdagliga
Hon var
virv pi personalavdelningen.
fcirra &ret pi en korpkurs och rir nu
fullt uppe i korparbetet. Vackert
Mary ! Det bcir ocksi framhillas, att
hon och Anne-Marie Sjdgren lr de
enda pi Nohab, som erdvrat spenstmirket. Det dr inte si vdrst svirt att
ercivradettasiger de bida, men de har
dockgitt i spetsen.
F ors
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Kala klippor, bryggor och sji)bodar. Foto Fors.

F& landskap kan vdl bjuda en si
omvdxlandenatur som Bohusldn.Delta,garla-fick se landskapsbilder, som
os<ikt f<jrde tanken till vassruggarna
i en stilla insi<ivik. Sedan fick man
skida Bohuslins leende natur och sist
men inte minst de karga klipporna i
ytterstahavsbandet.I Skdrhamngjordes endast ett kort uppehill. Det
"starkaste" minnet frin denna olats
-dofd.rnog fcir de flesta den kraftiga
ten av fisk. Overallt hadelinga hZingts
till tork och nu fick man alltsi se, hur
den lutfisk vi ktiper till jul ser ut i
juni minad.
Som sagt. Viidret var idealiskt och
ddrfdr kunde man gL utomskirs <iver
tillMarstrand. Pater-Noster-fyren
sigs
tydligt och trots att det hir ute i allra
yttersta havsbandet, ddr himmel och
hav gFLrihop vid horisonten, alltid ?ir
en viss sjcihlvning,mdrktesdennaendast helt obetydligt ombord p3,bl,tarna. Som en pampig silhuett avtecknade sig snart Cadstens fdstnings
dominerande torn och snart lade
b&tana till i Marstrand.
Dd.r hade bad- och semestertiden
redan biirjat och dir syntesen hel del
sommargister.MiLnga passadepi att
se fdstningen och uppe fr5.n fd.stningsmuren har man en hdnfrirande
utsikt. L&ngt bort i soldiset syntes
konturerna av Vinga. F6r minga var
det en upplevelseatt vandra omkring
pi den omtaladefistningen ddr LasseMaja en ging hdlls fingen under en
l?ingretid. En del passadepi att ta
sig ett vederkvickandebad i havet och
en del gick till nigot av hotellen frir
att fi en bit mat. Vdrmen var pressandeoch man ndstanldnstadeifter
evgingstiden, si att -un iterigen
skulle fi litet svalka ute till sjd'ss.
Resan tillbaks till Uddevalla antrdddes och man fick nu se Blikullen
m. fl. sevdrdheter ldngs den vackra
farleden.
En tipstiivling hade anordnats och

Utsikt 6rer Martrand frfrn'fiistningen.
Foto Fors.

det visadesig att minga lyckadesriktigt bra i sitt tips. Mot kvdllen var
man &ter i Uddevalla och tramoade
landbacken och sedan gick resan
vidare med bussartillbaks till Trolll.rIttan.
Aven om deltagarnadnskat att fi
stannaldngre i Marstrand var de nog
ganskabel&tnaoch ncijdamed sin dag
di de kom hem. Vdrmen hade varit
trcjttsam och man var nog allmdnt
litet sld. Enda felet med resanvar att
den blev fcir ling, beroendepL bhtat
nas mindre dn beriknade hastighet,
men det kunde ju ingen hj?ilpa. Ett
annat 3r fir man nog rdkna med litet
annorlundaresa.Det troligastedr vil
att det inte blir si ling bitresa utan
i stiillet litet ldngre tid i land. Nu var
man pigg pi att stannai land, ty nu
var det fint vider. Men hur skulle det
ha Htit om det regnat? DL hade det
inte varit bra, utan di hade man
rinskat ldngre sjciresa. Det gir nog
aldrig att tillfredsstiilla alla, tyvdn.
Fors
Midsommarfest

pi

Sjiilanda

Onsdagenden 19 juni ordnadeNykvistens tjdnstemannaklubbden sedvanliga lnidsommarfestennere pi
Sj6landa.Dagen innan var personalchefen Bertil Orelius, byggnadschefen
Lars Holmqvist, ingenj<ir Sten-\7alex
Karlsson och signaturennere pa Sj6landa och fdrsdkte sli gris samt gcira
iordning. Det var inte ldtt med de
verktyg, som stod till buds, men det
gick trots allt. S[ kom di sjdlva festdagen. Tyvdrr var man tvungen att
flilagga, festen till en onsdag, vilket
kanske inte var si roligt. Minga hade
dock infunnit sig och under allmdn
gl2idjel<ivadesmidsommarstingenoch
restesp3.den idylliska dngeninvid den
tjusiga sjdn Trehcirningen.
Under Charlie Bid'rnstadslednine
triddes med Iiv och lust dansenkrinl

lci.vadsting och sedan bjrids barnen
pi saft och kakor. Fcirrom iren har de
illtid brukat fi en tirtbit ocksi, men
nytt fcir lret var att t&rtbiten utbytts
mot glass.Gissaom det smakadebarnen bra? Vddret var fint och alla stortrivdes. Drygt ett 100-tal fijr?ildrar
och barn deltog i kvlllens fest.
Si. kan kiubben alltsn notera hnnu
en lyckad midsommarfestfcir barnen
pi Sj<ilanda.
Fors

Tillbi;rTY -rutan:
TV-veteran

il

avtackad

Fdrman Oscar Svenssonblev, di
han slutade med oension frin Tidaholmsverken, livligt hyllad och avtackad. Bolagsledningen,SAIF och
SIF <iverldmnade
blomrnor och kamrater bland arbetsledarnaoch tidnstemdnnen skdnkte en tavla. Klubben
hade tidigare 6verldmnat blommor.
OveringenjcirProllius och verkstadsingenjcirClassonframfdrde fdretagets
och evdelningenstack.
Fdrman Oscar Suensson, Tidabolntsterken,
med blontmor ocb presenter, Foto Bergstrdm.
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skytte.Varpor har inkciptsgenom den
kdnde varpaentusiasten
John Larsson,
Nohab, sommed glZidjepitog sig detta
besvir och som dven har lovat att i
fortslttningen instruera och hjalpe
varpaspclrrnapi traven.
Inspirerade av Sven Davidssons
framgingar i Davis Cup, 'Wimbledon
och Bistad har ej mindre an 43 st.
spelareanmdlt sig till en tennisturnering som spelasunder sensofilmaren
oclr hosten 1957. Yidarc har man planer pi Jagkapptiivlingari simning
liksom att iiven taga upp bordtennis
n3

r.rnota

mmef

Vi har fitt dessauppgifter av kasscirenStig Tidqvist, som dr en av de
energiskastyrelsepamparna
i korpen.
Vi har ocksi fitt hdra, att startavgifterna fcir individuella grenar dr 1: kr. per deltagareoch frjr fotboll 10: kr. per lag. Bolagethar visatstort intresse och viilvilja fcir korpidrotten.
Man
hoppas och tror pi ett givande
Bolor.r
sanlats
afiiirden
til/
Hdr har ledanrd/erna i Tidaholntst.,etAensldretagsniinnd
t'6re
utbyte med andra koncernfriretagoch
oc/t "storsantnantriiclel" den 11 15 jani. Foto Bergstrbm.
korpfcireningar.
Inircssct fcir rnatchernahar varit
Till slut meddelarvi resultateni den
TV:s fotbollsserie
stort di publiken vid en del matcher fdrdigspehdcfotbollsserien
:
Si gick segern ziven denna ging till
uppgitt till 100 personer.Svarvarna
Korpser/et?:
svarvarna, som efter en hlrd strid rned
gratulerastill segernoch vi hoppaspi
S
v
a
r
v
a
r
n
a
.
.
.
.
d/
0 1 4r-70
L1
plitslagarnas lag kom civersti tabeilen.
fortsrittningi en seriei en snarframtid, P l i t s l a g a t n a . . 8 6
1 1 12-t0
I3
Tj:instemrinnen var ocksi aspiranter
1
2
))-1
\
T j o . Tjlnstemdnnen 8
I1
pi seriescgcr, r.r.renfcill tillbaka i slutrnrtthcrna oth hernnade pl tredje
plats. Sist kon-r granatverkstadens lag,
kanske delvis beroende pi att det var
det verkliga korplaget, di i detta inte
ingick nigon tidigare aktiv fotbollsspelare.De hadc dven bland sig seriens
dldste deitagare, Hans Johansson, med
52 ir pi nackcn.

Korporationsidrotten

F r i i s a r n a. . . . .
Glaset.......
L i k t a r e n. . . . .
Monteringen . .
B o r r a r n a. . . . .
Granaten

8
8
8
8
8
8

2 3
3 3
| 1
2 4
2 4
0 8

16-16
72-18
19-29
2L-1,6
8-2s
5-36

8
7
7
6
6
0

vid Tidaholmsverkenhar nu kommit
i ging. Till styreisei TV:s Korporationsidrottsfcirening
har utsetts
Skytteligan:
Gttnnar Christensson,ordfcirande,
Bdtje Karlsson
18
Roland Ekaall, sekreterare,Stig T)d- I n g e m a r J o h a n s s o n
. .. .... . 16
qa)st, kasscir, Eaert Sand, Ingrar Lars Falk
15
Lj
lV rangenfeldt. Karl-Gu: taf And ertsotz B e r n d t B e r g s t r d m . . .
. .. .....
10
Saaruarnas
segrande/ag i Tidaholnnuerhens o. LennartSjdiledt styrelsesuppleanter.E v e r t S a n d
(lagledare),
Limon
r.
A.
Karlsson
fotbollsserie,
t'r,
Efter semestern
kommeren 3-kampsR, Danielsson,R, Karlsson, E. Perssott,
tdvling att startasbestiendeav grenar- Korpidrotlens styrelse,'t'r, u. Eaert Sand,
B. Bergrtrtint, B. Gustafsson,B. Lengzel
nr Cykelorientering,Varpa och Pistol- G u n nar C h r i st en ssott, I n gt-ar W ran genl eI d.t,
och G.
Foto Salc.
lansson.

Karl-Gasrau Andersson ocb RoJand Ehtall.
Styrelseledanoten Tidqt,ist saAnaspd lotot.
Foto Salc.
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Matchen aid Flaten: i)are hontoret i ljusa trdjor, undre i mdrha.
sott missade straflen f jArde ldn hdger i undre uden.
Foto E. Peedu.

Han

Avslutning vid UVA:s verkstadsskola
Torsdagenden 18 juni hdll UVA:s
verkstadsskolasin avslutningshcigtidlighet. Eleverna samt skolans ld.rare
och ledare var givetvis mangrant ndrvarande.Ddruttiverhade inbiudits elevernas fcirdldrar, representanterfrir
Stockholmsstads yrkesskolorsamtpersonal inom UVA som har kontakt
med utbildningsverksamheten,
klubbrepresentanterm. fl. I allt nirvor ca
110 personer.
Programmetinleddeskl. 18.30 med
en visning av verkstaden.Kl. 19.15
konserteradeUVA:s musikkir med
sedvanligbrio. Ddlefter h<!ll direkt<ir
L. Odqvist ett kort anfcirande,vari
han berd,rdeskolanshittillsvarandeutvecklingoch dessframtidsplaner.Denna dversikt avslutadesmed diolomoch premieutdelningtill s2irskilifcjrtjd.nta elever, Jan Nilsson, Per Olov UVA-fotboll
Hedstrcimoch Rolf Svenningssonerh6ll diplom efter fullstindigt genomSture Martinsson flyttade fcjr n&n
tid sedan frin verktygsritkontoret till
glngen utbildning.
konstruktionskontoret, dvs. frin en
Sedan fanfarerna och huraropen
til tve trappor upp i UVA:s kontor.
tystnat vidtog kaffedrickningvid llngbord. Musiken spelade iter, men Om Martin blivit utsatt fcir mental
civerrdstadesndstanav det livliga sam- tortyr pi herr <iveringenj6rens
v&ning
sprikef. Elever, mammor och pappor fdrtiiljer inte historien,men det fcirediskuterademed ledare och kamrater faller inte osannolikt att hans utmaframtidsmil och utbildningsvdgar si
ning av killarna p3. fdrsta viningen
det stod hiirliga till.
bottnat i ett pitringande komplex.
Vid 2i-tiden tystnadernusikenoch Alltnog, utmaningen antogsoch under
sorlet, och deltagarnadrog sig hemit. tvi veckor diskuteradeslaguppstZillKvillen hade varit verkligt lyckad.
ningar och smedsrinker. Planeringen
Direhtdr Odquist hdller tal aid yAesskolans
aaslutnixg. I bahgrunden synes iiaerldrare
Sfannesson dd Stochholms stads yrkesskolor, yrkesliirare Hultttzan oclt dueringenjdr
Sten, UVA. UVA-foto Fr. Fischer.

utsattesfdr varjehandasmd.delser,
d3.
2 trlppor fcirscjkteinge respekt. Lillpojken Vidlund ilurades historier om
"dom tuffa djurgirdarna" pL z trappor
och blev med tiden allt blekare.
Pi aftonen den 12 iuni var det fotbollsvddervid Flatenbadet.Planenvar
utmd.rkt. Ett antal smipojkar, ynglingar och gubbarkllr om sig. Det ska
bli fight I Dd.r ser man Gus Arenskog,
den leende gentlemannen,LasseAndersson,vd.ltrimmadfolkdansare,snaggade lillgossen Lasse Vidlund och
trygge vdxelpysen Arrbo (viil trygg,
frirrestenl). Efter fotograferingen i
god sdmjakommer ytterligareen bred

tackarykesllirareHultlan-ErikLlungAaist
man prt eleuernas tiignar och daerldrnnar
en minnesgdua frfrn eleuerna. UVA-foto
Fr. Fischer.

Verk:tadshlubbenr representant, herr A.
Hantson, talar i antlutning till skolaaslutningen. UYA-foto Fr. Fischer.
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2I.
22.
26.
28.

G RATULERA
6O aeh 75-dzin4az
IV kvartalet r857
BOFORSVERKEN
Anstalld

50-iringar
er
Oktober.
2. Strdmgren, Viktor Bernbard, Parkeriserare,
19t6
VK 70
1c)2.)
3. Boeiln, Karl Erik Enil, Svarvare,VA 20
L94r
3. Engborg, Henry Entanuel,F6rrnan,Y
1949
). KuicLson,Tore Bertil, Montcir,MVK 90
6. lobansson,lohan Artur, Ordningsvakt,OV 1 9 t 0
7. Nyberg, loban Alfred Wilhelm,Ing., BAMK 793r
14. Eriksson,Oskar Manlred, Pendelslipare,
1925
MVK 20
14. Liungberg, Nils Harald, Monteringsarbetare,
1933
VK 50
19r3
75. Larsson,Karin Maria, Stdderska,SS
16. H alIgr en, N i I s I ohan T orst en,Av d.-f6rest.,EFA 1 q17
rg2r
2I. Linderberg, Nils Harry, F6rman,YA 40
19ro
VA 20
24. Sarlor,Pompeo,Granatsvarvare,
L938
28. Sinclair, Suen Konrad, Bokftiringschef, ED
30. Gustautson,Bror GustaaSiuerl, Ritsare,YF 1.936
1947
31. Eriktton, GustauFolAe, Avsynare,VF 80
November.
12. Simonsson,Karl Enzil, Grcvarbetare,B
23. lantton, lonas Natanael, Truckforare,VT
27. Niltton, Ture Sigfrid, Transportarb.,ME 20
December.
VT
3. Fortberg,Erih Gunnar,Godspackare,
4. BjdrA, Otkar Linus, Hirdare, MH 22
4. Petterston,Saen OsAarHugo, Plhtsl.,VP 20
7. Karlsson, Erik M7.rten, Ugnsskcitare,MH 20
S
7. Olton, Gdte Ragnar,Huvudskyddsombud,
9. Hellfirr)m, osten Entil, Forman,MSK
II. Magatt, Erich, Fdnldsarbetare,MS 13
12. lern, AnnaV)ktoria, Stiderska,SS
14. Rydell, StenArtur, Fdrman,VA 40
15. lansson,Erntt Verner, Riktare,KPS
VV 20
t7. Helting, Sten Holger, Verktygssvarv.,
SS
18. Klasson,EtnmaElaira, Stdderska,
YP 2,
20. lohansson,Knut Holger, Gasskd.rare,

Persson,Karl-Ake Samuel,Transportarb.,VT
Hallergdrd, Bror Harald,Ingenj-cir,MLD
lohansson,OskarEllert, Avsynarc,MG 23
Berg, Aruid Fridolf, Slipare,MS 80

60-iringar
Oktober.
Lo. Peterston,Axel Valfrid, Hyvlarc, VV 20
19. Attdertton,Elit GuilaaLeonard,Plhtsl.,YPzo
November.
3. Andersson,Karl Hugo Ediln, Frjrridsarbetare, MVK
lO. Pellersson,Erik Gotlfrid, Div.-arbetare,
MVK 20
2I. Hammarslrand,GustaaHerman, Hydr. reparatrir, VR !4
25. Eriksnn, Edain Fritiof , Stddare,VK t1
29. Karltson, Oskar Berns Fritiof, Banarb.,VT
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L937
1933

1953
T94O
1935
L9r5
1947

December.
I9)L
2. Larsson,lohan Eduard,Grovarbetare,B
LI. Fransson,Karl lValdentar, Masmdst.,MM I l9L3
I). I obansson,Oskar Valfrid, Temperaturtagare,
I92L
MP 20
B 9 1955
L8. Persson,loban Valdetnar, Trd-arbetare,
24. Andersson, loban lakob, Klotsptingare, ME l9I9
I92L
25. liirn-Karlston, Carl, Grovarbetare,B

NOBELKRUT
Oktober.

50-itingar

2. Olsson,Oloa Henning, F<irman,NVF
18. Olston, StenEuert, Trotylsvarvare,NVA 4
20. Palnt, Oloa Reinhold,Krutarbetare,NVK 21
NB 5
21.. Andertson,ValterTor,Byggnadssnick.,

I93,
1934
1924
L939

November.
L8. Hane, Uno Vallentia, Krutbruksarb.,NVD

L929

10)cl

December.
l. Andersson,OtcarHenry, Bitr. fdrm., NVA 90
20. Bergttri)rn, Lars Otcar, Civilingenjdr, NVA

1922
1936

1930
r92'
rg27

60-iringar
Oktober.
30. Erikssott,Karl Einar, Verkmdstare,NVF

L9L,

1c))c)

1937
1954
19)2
192r

1c}1?

1953
1o t o

1934
r92'
1947
1c ) ? o

November.
4. Blornberg,Bror loban Daniel, Snickare,NB 91 i938
27. Kjellstrdm, GdstaSigurd, Cementarb.,NB 5 7925
December.
l. EriAssott, lonas, Forman, NB g
28. Bjdrndahl, EriA Araid, Kamrer, NE

berg och LasseAndersson.Hos 2 tr.
gldnser ch Eriksson, vh Fischer och
Men vart
p<ijk, David Lindqvist, alias Dadda. en eller annankedjespelare.
Han ska sti i sylen fdr 2 tr, vilket tog djurgirdarenEdbladvdgen?
Fcirstamilet gjordes av Zeta, som
av allt att dcjmabcir passabra.
Douaren Rytter bliser till uppstiill- damrnadein 1-0 fcir 1 tr., och sedan
ning och efter <iverlimnandeav civliga cikadeVidlund till 2-0, vilket hcill
presenteroch blommor sker avspark. sig till halvtid. Efter pausen gjorde
Spelet bciljar fram och tillbaka. Hos Martin cn generalmiss- missxdeen
1 tr. ser man den slarka hcigervingen straff och en vilfrirtjdnt uPpmuntran
Geller-Vidlund och cf. Zeta samt dom f6r 2 tr. Resultatvid full tid 3-1.
AsMen nu ville 2 tr. ha fcirldngning
litet vel tuffa killarna S<iderbdck,
pdUYA-nytt.
Forts,

1947
I93L
7955
I94o

1939
L9L9

fcir att kunna kvittera. Denna beviljades, men resultatet blev inte vad man
vdntat. Slutresultatet blev 6-1 scdan
Sjdstrand, Vidlund och Zeta, kiimt in
ver sitt mil.
Springande, giende eller linkande
avldgsnade
allt efter fdrm8ga sig spelarna frin planen, utan livsfarliga skador och i timligen god kondition, beundrade av iskAdande fruar,
fdstmcir och andra vackra flickor.
Bob

NOHAB

UVA
50-iringar

Oktober.
8. Genancler,Torslen, F6rman, Avd. 61 T
lO. Anderston,Aruid. Helnter, Stddare,Avd. 79
II. lohanston, Karl-Erik, Ingenjcir,Avd. 280
13. Blomberg,Herbert, Fcirrnan,Avd. 60
18. Landgren, Torild,, Verkmdstare,Avd. 61
2I. Hansson,Anders Gunnar, Hdrdare,Avd. 69
November.
26. Hogslrand, Gunnar, Kontorist, Ayd. 246

1937
L95I
1950
1q)'7

192r
1.940
1952

December.
B. Niltton, Carl Gerbard Lennart, Hopsdttare,
Avd. 6r
1952
6O-iringar
Novernber.
6. Andercson,Yngae, Lokfcirare,Avd. F
79r2
L3. Liljedabl, Karl Vimar, Reparatcir,Avd. 40
7920
18. Schilrmann,lean, Ingenjdr, Avd. lZt
tg20
23. lobanron, OsAar Eaald, Trunsportarbetare,
-trYd. o /
L927
December.
ll. Helldin, Birger, Frjrridsarbetare,Avd. F
12. Larsson,Helge, Avsynare,Avd. 64
22. Bdrjetson,Karl Henry, Arborrare,Avd.60
28. Lageruall,Ernst,Transportarbetare,
Avd. 1)6

1955
L9L4
1918
L94r

TIDAHOLMSVERKEN
50-Sringar
Oktober.
8. lohanston, Nils Euald.Ferdinand,Spinfrakt.
23. Almgren, MartinYngue, Mtlare
27. Claesson,Gunnar Valter, Svetsare

1955
t940
1937

December.
4. Guttausson,Signe Anna Maria, Stdderska
9. lobanston, Erland Helge, Automatsvarvare

1942
1940

60-tringar
Oktober.
6. Holmer, Nils Arnold Gotthard, Svarvare
November.
). Persson,GastauTeodor, Avsynare

Lg42
1937

\vEDAVERKEN
S0-iringar
Oktober.
9. lobansson,Tore, Riktare
15. Lunclgren, Gustau,Fcirman

L946
1937

November.
9. AnAarctrand,Nils, Elektriker
25. Mietlinen, Hilja, Renserska
26. Hohngren, Nils, Smdltare

L9rO
19r5
r942

60-tringar
Oktober.
15. Yngslrdm, Helmer, Frirman
22. And ersson,Pelrtrs, Sandberedare

Lg45
1954

December.
26. lansson, Karl, Kd.rnmakarc

1950

7l-fuing
November.
18. Olston, Osuald,Gjuteriarbetare

19rt

S0-iringar
Oktober.
15. lansson,Henning, Slipare

1949

November.
B. Lund,blacl,Anna Elisabeth,Striderska
30. EriAston,Harry, FiIare

1954
1950

60-iring
Novernber.
21. Freijf eldt, Helge, Provare

loSs

*

RBIIAKTIOiUEN
,'MAJPRISTAVLINGEN''
De 10 namnen,) kvinno- och ) mansnamnen,
som gick
att bilda av dennamotsatsgitavar: Dagnl (natt - gammal), Fredriha (krig - fattiga), Helena (trasig - siindrc), Inga (m&nga) och Klara (matta) rcsp. Helruer
(trasig - mindre), lob;an (nej - hon), Manfred (kvinna - krig), Roland (oro - hav) och Per (an).
Hir nedanfciljer pristagarna:
I:aprh: Ingenjiir Thomas Starck,Avd. X 1, Bofors.
2:apris: Kontorist P. E. Mrillberg, Avd. EPR, Bofors.
3:e pris: Laborant Hans Nyberg, Avd. NZM, Nobelkrut.
Trdstpriser: FcirridsmanKarl Dahl, VK 25, Bofors,
ingenjd'r Sven Bergvall, Avd. KKY, Bofors, portvakt
Elon Myhr, Bofors, herr Edand Johansson,Avd. 611,
Tidaholmsverken,spinkdrare Gunnar Nilsson, VK 21,
Bofors, avsynareSrirenIsraelsson,Avd. KA 800, Bofors,
och herr Harald \Tilhelmsson,Fack 48, Kopparberg.
*

Tiivlingen "BASTA SEME STERBILDEN,'
Vi vill piminna, att tdvlingstiden utg&r den 1.5 sept.
Insinda bilder bel6nas dels med tre penningpris pi.
resp. 50: -, 35: - och 2): - kronor samt ett antal
trdstpris. Alla fotografier som publiceras fi dlrutijver
sedvanligthonorar.
L?isf. d. tivlingsbestdmmelsernai fciregiende nummer
av B-pilen.
Adresserakuvertet med tdvlingsbilderna"Bdsta Semesterbilden",B-pilensredaktion,Bolorc.
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->>DINMEMORIAffi<

Bror And.er:.ron
Bolor.r

Viktor Stark
Bo'f ors

Karl Hdgberg
Bofors

Eoald Thorstensson
N obab

Andertson, Bror Emanuel,fddd 18 dec. 1927, avliden
16 juni 1957. Anst?illdesvid Bofors i jan.1952 som stilprovare i Stllverket, var senare h?irdningshjiilparei Ythirdningsavd.och blev i sept. 1955 laborantpi MetallurSkadades
diidligt vid en
giska Laboratorietsanalyssektion.
trafikolycka.
Hdgberg, Karl lohan, f6dd 24 juni 1901, avliden 14
juil 1917. Anstilldes vid Bofors l febr. 1929 som pressarepe Projektilverkstaden(VA 20). Overflyttadei juli
1942 till Vaktavdelningen, der han blev kontorsvakt pi
Stillaboratoriet. Erhijll medalj och gratifikation frjr 25
tjanstelr 7954.
lertstrdnr, Ada Ingeborg, fddd 22 jan. 1921, avliden
22 juni L957. Arbetade pi Rrirbesiktningeni Bofors
mars 1939-jum 1942 och vid Nobelkrut sammanlagt
4 nlineder 1944 och 1946. Ateranstdlldes
vid Nobelkrut
i okt. 1949 pl Rorapteringen,ddr hon arbetadetill sin
bortg&ng.
fohanston,lohn E)nar,fddd 13 juni lpl1, avliden 18
juni 1957. Bdrjade i aug. 1934 vid Bofors som kontorist
pi Ekonomiavdelningensefterkalkylavd. Overflyttade i
jan. r9)5 till Aff2irsbokfiiringen,kom efter ett ir till
Statistiskaavd. och iterkom 1943 tlIl Affdrsbokfriringen.
Blev. i jan. 1,957 avdelningsftirestindare
fdr Ekonomi-
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Ada lertsndtn
N obelArat

Aruid Ulriksson
Nobelhrut

lohn Johansson
Bof ors

GunnarlYallman
Nohab

fcirvaltningensexpedition,en tjdnst som han innehadevid
sin bortging.
StarA,V)htor Ferdinand, f6dd 12 mars 1899, aviiden
10 aug. 1957. Anstalldesvid Bofors i febr. 1915 som
hantlangare i Stelgiuteriet. Overflyttade efter 19 ltr dd,r
till Hirdverket, ddr han arbetat som stidare och hirdningshjiilpare. Erh<jll medalj och gratifikation fdr 31
tjdnsteir 1946 vld Bofors 1OO-irsjubileum.
R[knade siledes4Z tjdnsteir ndr han gick bort.
Tborstenttort,lohan Euald., fi>dd 20 sept. 1895, avliden 18 juni 7957. Anstdlldesvid Nohab Lr 795r pF,
Elektrikerverkstadenddr han arbetadesom driftselektriker till sin bortging.
Ulriksson, Araid Oskar, fddd 31 aug. 1898, avliden
6 juli 1957. Anstdlldes3I jan. 1952 som byggnadsarbetare pi Nobelkruts Byggnadsavdelningoch hade denna
sysslatill sin bortg&ng.
lVallntan, Gunnar Axel Yngue, fodd 28 dec. 1900,
avliden 28 maj 1957. Arbetadevid Nydqvist & Holm
1918-7924 som hyvlare i Maskinverkstadenoch Sterkom 7927 i samma syssla.Blev senareinstruktcir och
arbetade [An 7956 som avsynare.Rdknade 36 tjd.nstelr
vid sin bortging och erhijll vid Nohabs jubileum 1947
medalj och gratifikation fcir 26 tjd.nstelr.

oUeteraner
slrnslutst
sintjansf,s

Erih Andersson
Bol ors

Karl Andersson

Valdemar Hante
T iddbolnzsaerhen

Albin Jobans:on
Boforc

Bofors

Valdemar Bjiltslrdm
Bolors

Ad.. E. Gastattsson
Bofors

q+:
al

v4:

Andersson,Erik Vilbelm, fddd 10 juni 1890, pensionerad 1 i:uJi1957. Bdrjade redan i aug. 1905 sin anstillning vid Bofors som svarvarei Kanonverkstaden.Overflyttade i samma yrke 1930 till Verktygsavd.,dir han
t93z blev filare och sedan1938 varit avsynare.Vid jubileet L946 erhdll han medalj och gratifikation fiir 41
tjlnsteir och mottog 1955 den stdrre medaljen fiir 50
tjinstetr. Rd.knade52 tiAnsteerndr han slutade.
Andertton, Karl loban, f6dd 6 juni 1890, pensionerad
zo juni 1957. Anstllldes i april 1914 som reparatiirvid
Bofors Reparationsavdelning,och blev sen4re reparat'iir
pi Elektriska avd. och direfter fdrman p& Elektriska
ivd. frirrid. Riknade 43 tiansrceLrn[r han slutade och
erhdll vid jubileet p46 medalj och gratifikation fdt 32
tjinsteir.
Bjurstri)m, Alexander Valdernar, f6dd zz juni 18p0,
pensionerad20 juni 1957. Anstiilldesvid Bofors i april
19t0 som pl&tslagarei Plitverkstadenoch hadedettayrke
hela sin anstdllningstid,cz 47 lr. Erhiill vid jubileet 1946
medalj och gratifikation fijr 36 tjinsteflr.
Gustaasson,Adolf Euert, fddd 27 mars 18p0, pensionerad 20 iuni 1957. Anstdlldesvid Bofors redan i nov.
1904 som klippare i gamla Valsverket,arbetadevid Nobelkrut r9l3-L9L9 och iterkom i iuni 1919 till Bofors
som skrotfraktare och transportarbetarei Stilverket. Blev
pi Elektriska
1p4p krankopplare och 1950 fcirr&dsarbetare
avd. (X 20). Erhiill vid jubileet 1946 medali och grati-

Gustaf Karlsson
Bofors

Aruid Kdrlsson
Bofors

fikation f6r 42 tjdnsteir och 1954 storamedaljenf6r 50
tjdnsteir. Riknade 53 tjdnsteir di han slutade.
Hanle, Karl Valdentar, fodd 2 dec. 1889 i Tidaholm,
slutadevid uppn&ddpensionsilder) juli l9)7. Anstiilldes vid Tidaholmsverkeni okt. 1945 som rcirmontcir,en
sysslasom han hade hela sin anstdllningstid.
lohantson, Albin, fodd 27 maj 1890, slutat vid upp2) ma.j l9)7. Anstdlldesi maj l94o
nidd pensions&lder
som smed p& Byggnadsavdelningeni Bofors och blev i
jan. l)45 riirmontiir pi sammaavdelning.
Karlston, Andert Gustaf, fddd 3 juli 1890, pensionerad 27 juh 1957. Anstdlldesvid Nobelkrut juni 1910
som krutbruksarbetareoch arbetade diir till marc I92o.
Kom dl till Bofors som ugnsskiitare i Hlrdverket ddr
han arbetade,med ett avbrott fdr tjiinst vid Nobelkrut
jan. I926-sept. 1927, tills han avgick efter ca'47 I't i
bolagets tjiinst. Minga ir tjiinstgjorde han som skiftfijrman. Erh<jll vid jubileet I)46 medalj och gratifikation fdr 36 tjiinste&r.
Karlsson,Erntt Aruid, fddd 8 juli 1892, pensionerad
t aug. 1957. Var lren L906-1912 anstdlld vid Villingsberg, som di ?igdesav AB Bofors-Gullsping. Arbetade
och lterkom 1918, blev 1921
vid Bofors I9I4-I917
och utndmnbitrddandefijrman pi Transportavdelningen
des 1935 som ftirman pi sammaavd. R[knade 49 tidnstehr
n[r han avgick och erh<ill vid jubileet 1946 medali och
gratifikation fiir 38 tjlnsteir.
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Frfr,nliisehretsenDA SEKLET

VAR UNGT

En gjutarveteran

Soen Klassort
Bof or.r

Araid Ludberg
Bo't'ors

lona.r Lindstrdnt
Bofors

Oscar Saentson
T idaholrnsuerAen

Klasson,Soen Emanuel,f6dd 20 j,ali 1890, pensionerad 20 |uli 1957. Arbetade vid Bofors fdrsta gingen
19I)-79L5
som grovarbetare pe Byggnadsavd.och
Skjutbanan samt som hiirdningshjiilparei Hirdverket
och var direfter 1916-7919 anstilld vid Nobelkrut.
Aterkom 1928 som byggnadsarbetare
i Bofors, var banvakt pi Transportavd.1929-1944 och kranfcirarei Kanonverkstadentill 1955. De sista &ren var han stddare
i sistndmndaverkstad.Rd.knade36 tiinste&r nd.rhan slutade och fick vid jubileet medalj och gratifikation f6,r
25 tjdnsteir.
Lindtrtim, lohn FredriA, fddd 12 juni 1890, pensionerad 1 juli 19)7. Anstdlldesvid Bofors som korrespondent pi Stllftirsiiljningen i april 1919 och utnimndes
1930 till avdelningsfcirestindare
fcir Stilfiirs?iljningens
expedition.Denna tjdnst innehade han tills han avgick
efter ca 38 tjdnsteir. Erhrill medalj och gratifikation fcjr
27 tjdnstefuvid jubileet 1946.
Lundberg, Araid,, fodd 4 maj I89o, pensionerad3
juli 1957. Anstdlldesvid Bofors 10 juni 1925 sornverktygsfilarep5,Verktygsavdelningenoch hade denna syssla
hela sin anstillningstid, ca. 3L ir. Erhdll medalj och
gratifikation fcir 25 tjdnstel"rL9JO.
Suensson,Otcar Bernhard, f'6dd 12 dec. 1891, pensionerad30 juni 1957. Arbetadep3.Vulcans Tindsticksfabrik 1905-1910 och pi Tidaholms Bruk 1910-1920
och frin 1922 som resemontciroch fcirman tills bruket
ladesned. Anstdlldesvid Tidaholmsverken14 maysL936
och utndmndes 1 dec. s. i. till fdrman. Denna tidnst
hade han tills han avgick efter ca 21 tjdnstei.r.
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berdttar

Vid tiden omkring sekelskiftethade Bofors mycketarbete. Bodenfistningen anlades di och dit gick mycket
gjutgods, kanoner, torn och kupoler. I st&lgjuterietvar
behovet av gjutare stort, alla som ville och scikte fick
jobb. Nlgra s. k. "gjutarluffare" (sina finns ej nu) kom
ocksi intill, tjlnade bra, tyckte om ijl och drack dagligen
massormed "bira" frin Niset.
Skrivarenhdrav, di en ung llrling i gjuteriet, fick en
dag tills?igelse
av en gjutare (Fyll-Lassekallad) att gA till
bryggeriet pi Niiset och kciparil.
"Det ligger en sick med tomglas under Grdnbergs bit
nedanfrir hejarn, ta den och ge dej ivZig.Hd'r dr pengar.
Akta dig frir ingenjdr Persson.Fir han se dej fir du
stryk. Ordna deher nu, si ska du fi snusaur min dosa
i evighet.Ta dej en pris l"
Fyll-Lassela in en vildig mullbdnk och gick till sitt
jobb.
En stund f<ire middagsrastenlig sii&en Eter under
Grcinbergsblt med 24 st. "puteller". De hdmtadesunder
rastenav Lasse,som bar in dem i gjuterietslinga torkugn, vilken di stod tom. Under eftermiddagengjorde
Lasseoch hans kamrat "R<ia-Pelle"flera bestik dit och
drack 61.
"Rcia-Pelle"var rddldtt i ansiktet av flitig spritbruk.
Det fanns tre "Pellar" till i gjuteriet, "B13.-Pelle",som
var bli i nunan av sammaorsak som "Rdingen" var rcjd.
"Ldsar-Pelle" var kyrkldsare och slutligen "Pelle med
sk?igget".Men de b5.dasista hcir inte till berlttelsen.
D& Lasseoch Pelle smitit in i usnen sista "vdnna"
blev dom kvar. De midde si bra diii de satt pi var sin
tom spiklida, lutade mot vdggen med en <ilI handen.
Varmt och mdrkt i inre lndan p3.ugnen, och ingen sig
dem. De prisadetillvaron, kdndesig rent av lyckliga.Det
var s3.skcintatt fi lura till. Och i ett nu slocknadeLasse,
Pelle domnade snart han med, och de bida drinkarna
sov, fyllsov.
I gjuteriet lastades torkugnsvagnen med formade
flaskor och krirdes in, varpi d6rrarna stdngdes,ddrmed
var drinkarna instdngda och ddmda att fiirgciras.
Eldaren, som skdtte fyren utanfcir viggen, eldade p&.
En sdck hyvelspin, triflis och ved gav inne i ugnen en
god brasa.Pelle satt ndra flamman och vaknadeav sveda
i ansiktet. Han masadesig undan en bit, vaknadefullt
och insig deras fcirskrdckliga bel?igenhet.Han kastade
sin ena trisko dver gjutflaskornamot ddrren men trd.f[ade taket, kvickt den andra, inget hinde. Han ropadeoch
skrek i full fcirtvivlan.Drog trdskornaav Lasse,slingde
dem och det sa' pang i dcirren.Lassevaknade och var
frin vettet. Han hade kommit till Helvetet, ropade och
bad i sin dcidsn<id:"Sniilla goe Fanen, skona mej, jag
har aldrig syndat, nid och fdrbarmelse,for fan
."
Ndimaste gjutarn i gjuteriet hd,rdepangen, iippnade
torkugnsdcirren
och ropade:
"Ar det nin mdnniskahir?"
"Dra ut lassetsi vi kommer utl"
Gjutarn vart fcirskrd&t och skrek: "Kom hit alle man,
dii ii folk i torken." En kltting krokadesi hast, mannarna hdgg i, i i nlsta momangvar lassetur ugnen.

SE ME STERFR6Jo
Det har liksom blivit tradition att,
nir semestertiden
dr inne. stilla fdrden
frin Bergslagsbergtill Bohusklippor.
Det dr vid Brofjorden i ndrhetenav
Brastad vi funnit idyllen och ddr trivs
man bland klippor och salta biiljor och si Ir det ju miljiibytet ocksi.
Det lilla samhillet heter Vinbrickan. Det ligger vid strandenav fjorden, inramat av klippor som sargats
av stenbrott men d.venav innu ordrda
berg, hiir och ddr med fornminnen.
Treriisberget med sina r<isgravarfrin
bronsildern, hdllristningarnavid Brastadskyrka, Sktjldmd,rnasbegravnings-Dlatsm. m.
Det har blivit allt fler och fler semesterfirare, som letat sig hit under
Eren, och tiltens antal nere vid stranden vlxer.
Det har ocksA blivit tradition att
gdster, sivdl som ortsbcr, varje kvdll
samlasi "gattet", en tippen plats mellan klipporna, ddr man har utsikt civer
fjorden. Bdnken eller blnkarna, som
finns dir, har f&tt namnet "Ljugarebdnken". Man spelar,sjunger och berittar historier, och de unga kurtiserar. Allt nr friijd och gamman.
Solen sjunker bakom Herrnisbergen.
Himlen skimrar gul till fdrgen.
Over Trerijsbergetskam
glider blekrtid mlne fram,
tidlds som i hedenhds,
ndr som bergetshj?issafick sitt r6,s.
Misar skriar 6ver vattnet.
Mdnniskor stojar uppi gattet.
Skdna sommarnatten
srinkes<iverland och vatten.

Skratten h6rs frin ljugarbdnken,
och pi livets allvar ingen tinker.
Vinterns stormar stryks ur minnet,
det dr bara friiid i sinnet.
Gdst som kustbo ir nu glad
it semesterns
vilodag.
Det dr sing och bdlgmusik,
kdrlekssnackoch romantik.

kunne inte gl ut i dom utta fijrskinne. Ndr vi skulle hem pi kvnll feck
vi lke md.en Bryckgirsbonne, i. ndr vi
kom dit, va vi mi han in e stunn I
feck lite mer f[gna, t si tog ja pt
mej Massesbyxer.
Sen rninns ja inte rektit hur di bars
te, f6r vi va otickt triitte. Men oppe i
Boisbacken ha fnl trd,tthetatije dverMen, hcir, rivars hesayl de skira
hanna, L mijrkt va dd, L ja kom i v[genom dunkla klyftor, ritt si nlra.
gen i ble liggnes i skogkantennerafdr
Svalavindar drar frin fjorden
Bl?ickbergs.
minna oss- vi dr pi jorden.
Ja s6v som en d6 gris te p& m6raUppi Ljugarbinken ddmpas skratten, sia, 8 va inne stelfr6sen ndr ja sdtta
kulnare blir sommarnatten.
mej opp i undra var ja.va. A dir satt
Gossen siiker flickans arm,
ja md. bare baken i rise I kyla. Kaluti svala natten den kinns varm.
songer ha ja alhi anvint, i skjorta
Par om oar dra saktabort.
tydde just inte mer In te meja, t
Ack ja I jordisk friijd zirkort.
byxera va borte, stulne i kroppen pi
A' Gaon mej. A myrer i. otyg hade trasslain sej
\e
pi min bare kropp, L ja va inne gritfdrdig.
Tur att fijrskinne va kvar. Ja hade
inge anne i viilje pl iin ge mej iv?ig
te B-girn 3, fL tag i de gamle byxera.
Ja ha allri haft nt bridska i mine dar,
En kv?ill frir drygt femtio 6r sen,ndr fiir dii ligger inte fdr mej, men den
SvenskeJon var i berittartagen, fdr- m6ran snodde ja p3..Dd. va ju skufnt
tlljde han oss fiiljande.
6. s&passtidigt, att di va just inge
"Dd va en afta p& hiistsia 3' ja 3, folk ute in, som tur va. Men ja mdtte
Agust hade st6ka ivig te en auktion i alle fall ett par kiringer pl vig te
pi andre sia sjden. Dd va en gammel bagerstuga.A ja streta i drog i mitt
spjuver, som hette Masse, som vi va fikonaliiv si mycket som geck lt den
vdl bekant mi i livstia. och som auk- sia. De stog pi kni i vigen i skrek
tion hijlls efter, fdr nu va han dit. Vi
I skratta, men ja hade inte ti E stanne
drack korjaler i hade roligt hele aftan, utan vinka lt dom m[ fliken mens ja
trava pl. A like roligt feck de i B-glrn
som brukligt va pl den tia.
Masse hade haft ett par bastante ndr ja kom in dir. A di va dom vll
vammelsbyxer, sorn va rejilt skinn- unt, ftir nd,rja v'dl kom i mine gamle
skodde d?irbak. De passaja pt i ble byxer kinde ja mej som hemme i
ve, f<ir ja hade bare de byxer ja geck kunne skratteja mi.
B. G,
och stog i, i de va si sletne, att ja

MANNE DET VAR
BOAS-BEATA?

Och mottogs av omringande kamrater med flin och
skratt. Asynen av de btda berijrde dem som ytterst sorglustigt.
"Mjaha!" sa "gubben" som kommit tillst?ides.Han
var m&ll6s.
"Mjaha! Mjaha!"
"Mjaha", sa Lassemed och std,nadevidare. "D,i'd, allt
ett par dl kvar ddrinne, di I b?istja' tar ut'ett innan di
blir ljummet." Lassehadefltt vettet &ter.
"Dii ftr gi te skorstenen.DI va nira pi att ni hade
gitt dit ocksi. Ni fir gl hem nu och byta byxor, och sen
vill ja' inte se er mera" var "Gubbens" myndiga befallning.

D<idsfdiskrdmda, fullkomligt nedsotade,rddd,gdaoch
tirade och nedpinkade, narc"pL ihjiilosade, ragglade fyllgubbarna i strumporna och vita blxor ur ugnen ut i
ljuset och till livet . . .

flaska. "Gubben" rundadeplatsen,de morsadesom vanligt pt varandra. "Mjaha,- mjaha" . . . Och "Gubben"
liit det gingna vara gl<imt. Det var ont om gjutare.
Frason
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SKRATTKAMMAREN
Skiimt och allvar om chefen
Vad gdr en cbef?
En chef har praktiskt taget ingenting att giira utom att beslutavad som
skall gtiras, siiga till ntgon att gdra
det, lyssna till argument varfdr det
inte bd,r giiras eller gdras av ntgon
annan eller giiras pt ett annat sett;
kontrollera om det har gjorts och konstateraatt det inte gjorts, friga varfiir
och lyssna till alla mdjliga ursikter
frin den person, som skulle ha gjort
det; kontrollera d.nnuen ging, att arbetet verkligen till slut gjorts ordentligt, endastfdr att finna, att det gjorts
pi fel siitt; pipeka hur det skulle ha
gjorts, konstatera att eftersom det nu
iindl blivit gjort det kanske ir bittre
att lita det vara som det Ir, fundera
iiver om det inte iir pl tiden att giira
sig av med en person, som inte kan
giira en sak pl ritt sdtt, tdnka pi att
han antagligen har hustru och 10 barn
och att troligen n&gon annan skulle
vara lika d&lig om inte sdmre; konstatera hur mycket enklare och bdttre arbetet skulle ha gjorts, om han hade
gjort det sjiilv frin bcirjan och komma
till den bekldmmande slutsatsen. att
han kunde ha gjort det riktigt pl 20
minuter, och att som saker och ting
utvecklat sig han fir anvinda tvl dagar till att reda ut varf<ir det har tagit
tre veckor fd'r nlgon annan att g<ira
arbetetpi fel sZitt.

Eller, med andraord:
Fullst?indig automation rider, ndr
arbetstiden dr noll och fritidsproblemet ir o?indligtoch ingen mir-illa av

Saxatochciterat
5. Sunt omdiime, fdrmiga att f& sa-

ker gjorda.
Blandaren
6 . Slopa alla formella rangtecken.
pondusen
Den inneboende
dr tillFiiretagsspriket
racKIlg.
Ndr man hlller konferenser om
7. Gott uppfiirande, humor och mod.
produktivitet
eller har sammantrldei
8. Opartiskhet, "renhirighet".
Ge
o
fciretagsnimnden,
talas det alltid om
den trilske en chans.

rikamycket
sL denfriti- ffii:::1'fTj::.?::ff:T.-#,il:T:?:
e.Arbeta
gaste underordnade'

sonalenpi olika plan och olika avdelningar. ift.,
engelsk kdlla iterger
".,
Intyn, HrsqaarnaVapenfabrik vi hdr en nyckel till den jargong som
anvlndes i skriftvdxlingen:
Perconaltidning
1/1957.
Under dueruiigande:har aldrig hiirt
talas om saken.
Ef ter liinef iirhandlingarna
U nd.eralluarligt 6uert,dgande.'skall
fcirscikahitta papperen.
Sa6en ailar f. n.: ptpperen saknas
fortfarande.
0tRtKriin
F 6rem3lldr in gSend.e
undert6hning :
overksamhetrider.
Ert fi)rilag har mottagits rned inlresse:hur dum kan Ni egentligenbli ?
Motter tacksamt Ed,ra aidare nteddelanden: kan Ni ge mig n&gon idd
om vad sakeng3.rut p&?
Vi hterAomrneri uederbdilig ordning: hoppas att Ni gldmmer av det
hela.
Saken iir f . n. nSgot suiiaande: jag
ir totalt okunnig om det hela.
Som Ni minnt: antingen har Ni
- Io,
iog fick ldnefdrhdjning dfr glcimteller aldrig vetat. . .
jag talade om att lre fdretag lar ate
Som iir Eder bekant: detta borde Ni
Idealcbefen.
efter mej - nzen jag u' naturligtuit ha tegit redapi.
I boken "Psychology For The Figh- inte att det aar gas- och elehtricitetslag iuerliimnar mig till Eder: jag
aerken ocb fdriliAringbolagen !
ting Man", utgiven av The National
har trdttnat pi saken- skcitden sjilv.
ResearchCouncil i $Tashington fdrsta
Saken sdall atred.as:iag ber en angingen L943 och sedaniterupplivad i Vad ?ir automation?
nan avdelning skcitasakei it mig.
en mtngfald upplagor, tecknasledarI samrnantride: han hat gitt ut Med automationavsesden allmd.nna
skapeti ett par konkreta punkter. Orjaghar
ingen aning vart.
saken till bokens fortsatta framglng
inriktning av de samhilleliga och proFor
niicladndiga htgiirder: vet Ni
torde ligga i att militdrchefens bete- duktiva nationalkomponenterna som
endes3'vil passarin pi hur en ledande karakteriserasav att flesta miijliga av vad som skall gdras - vi vet inte.
man inom det ekonomiska livet bdr varandra direkt eller indirekt beroen(P. G. L. i "Kontorsadrlden" )
ftirhilla sig.
de eller oberoende produktionsfaktoVdrdet av de goda riden viixer ock- rer kombineras pi elt sldant sitt, att Uppgift
si ddrigenom att det ir minga tusen det interfunktionella produktionsarbeEn maka och mor ska vara som en
soldatersom har bidragit till att fixera teis till gemensemfas transformerade
BH fdr familjen, hon ska st<idja,lyfta
fiirhlllningsreglerna fdr en chef i en energiinvolventblir ett minimum, samVips
stor enkit. Alltsi:
tidigt som skillnaden mellan den och forma.
abscluta levnadsstandardens
nationalVad fordras av en chef?
a
(reducerad till universalnivlns Antinikotinpropagand
1. Duglighet. Han miste kunna ge nivi
medelindexvlrde)
och
den
internatioSlutar
vi
ba:a upp med rtikbesked om hela sitt verksamhetsblir ningen, kan vi sd.kertleva trettio ir till.
omride. Eljest brist pl f6,rtroende. nella medellevnadsstandardnivtn
- Men tror inte doktorn att det ir
(ett annat) minimum, varvid iven till2. Miinskligt intresse fcir medarbebiirlig h?insynb6,r tagas till den tiver- fcir sent att sluta?
tarnas vilfird.
- Det iir aldrig fdrsent.
fulla sysselslttningens sammanhang
3. Fdrmtga till omedelbarabeslut.
- Det var bra. Dl r6,ker jag nlgra
med (inverterade vdrdet av) denna
4. F6rm3,gaatt lira och instruera.
definition.
ir till.
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10. Ge klara order. Upprepa dem.

f,-pilensgraiiskaserie
Det har tyvdrr gitt lingsamt med
vlr grafiska serie,och det ir redan ett
par ir sedanvi erbjiid det fdrsta bladet "Bofors De 1830-talet".
Nu kommer vi med ndsta blad.
Konstnir Einar Person,vlilkiind fciralla
boforsareoch f. ti. klnd som en av vlrt
lands skickligare grafiker av den yngre
generationen,har sedanltng tid tillbeke varit sysselsatt
med ett antal blad
fcir vir rdkning. Nu har herr Person
fitt den fdrsta pliten firdig, en ets-

ning, fcirestd.llande
Bofors gamlahytta,
sedd fr&n kolhusbacken.
Pi bilden synsgjuterikontoret ldngst
till hciger, ddrefter hyttan, rosfugnspipan och sintringsverket.Framf<irbyggnaderna glr uppfordringsbanan fcir
kol till hyttkransen. Pliten dr utarbetad efter skisser, som herr Person
tecknadepi platsen sornmaren1955.
I Lr har banorna,rostugnenoch hyttan
rivits, och bilden har silunda redaneft
historisktvirde.
Vi kan erbjuda detta blad, som
tryckts i en mycket begrinsad upplaga,

Salon Galin

100 ex., till ett pris av 45 kronor.
Varje blad blir numreratoch signerat.
D5 herr Person DTaneraren resa till
Spanien nu i hrjst-,torde vi emellertid
endastkunna levereraett mindre antal
blad under septemberminad. Resten
kan tryckasi iecember.
Bladet rekvireras lZimpligast och
enklast genom anvlndande av blanketten pl sid. 3t-32. Rekvisitionerna
numreras i den ordning de kommer
redaktionen tillhanda. Distributionen
av bladet sker ddrefter i samma ordning.

Efterskiird
sdsongen

frin maskerad-

\, ..-1

\CuQr'

- Hiir stir i en liikarsbalt ail rdhning psuerhar atseendet!
la, siirchilt pE bdchling.

- Det ir alltid sdrjt
fdr en aist
jiintnui€t i tilluaron. Den som har lite
bir att kamma, har detto stiine anikte att taAttd!

-

Iog fdre:tiiller Napoleon. Vad.
fdrestiiller du?
- Folkkonjah!
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B- PILENS GRAFISKA SERIE

BILD-KRYSS
Hdsten 1957

Rekvisitionsblankett

Redaktionen bjuder hdr en liten variant av de
populdra "Storkorsen", ett Bild-kryss, tecknat av

for

q

Gunnar Lindblad, Sodertilje.

Einar Personsetsning

Vi delar som vanligt ut tre penningpris i resp.
40:-,3O:och 20:- kr. samt ett antal trostpris.

"Bofors gamla hytta"

Tdvlingstiden utgir den t oktober 1917.
Lycka till !
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B-PILENS GRAFISKA

Undertecknad rekvirerar hlrmed 1 ex. av
Einar Personsetsning"Bofors gamla hytta"
f6r ett pris av kr. 45: -.

!

Denna summa fir uttagas
genom intressekontoret, genom posd6rskott,

g

genom
(det icke iinskade 6verstrykes)

Namn
Aud.

Anst.-nr*-__
Adress

Klipp hir

a
BILD-KRYSS HOSTEN 1957
L6sningen insdnd av:

Namn
Titel
!

Aud.

Foretag
V

Bostadsadress.
(Cata, hus-nr ochort)

Adresse{akuvertet:

BILD-KRYSS HOSTEN 1,957
B-pilens Redaktion
BOFORS

Karlstad 7957
Nermrc

Trycbsaket

REDAKTION SKOMMITTE E R:
BOFORS
KARL ANDERSSON, Expeditdr
Representantfiir Bjdrkborns Fabriksarbetarefackfiirening
GoSTA ANDRE,E, Fil. kand. (FB.n)
Repr. f6r a,td. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fiirbundet
RAGNAR LINDAHL, Fiirman(Y 20)
Repr, fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefrirbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR 90)
Repr. fdr Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
ARVID \7'AHLQUIST, Direkt6r (ND), Ordl
Representantf6r AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LoNNBERG,

Fil.lic., (ER)

Redaktionens
adress: B-pilens redaktion,Bofors,

N'OHAB
JOHN LAR SSON, Ritningsutldmnare
Representantfdr Nydqvist EcHolms Verlatadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfiir SIF Nohabs ftireragsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representanrftir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingeniifu, Ordf.
Representantfiir Nydqvist & Holms AB:s ledning

TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fiirman
(SAFavd.70)o.Tjiinstem?in
(SIFavd.19)
Repr.f<irArbetsledare
EVALD MOLIN, Brukstjdnsteman,
OrdJ.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montcir
Repr. f<irAvd. 153 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet

W:EDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, Kirnmakare
Representantfdr SvenskaGjutarefcirbundetsfciretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenj6r
Repr. f<ir Sv. Industritjlnstemanna-Fiirbundetsfriretagsklubb
Chelmetallvg ordf.
cOsTA LINDH,
Represenrantfiir AB V. Dan Ber$mansledning
SVERRE NICKLASSON, Fiirman
Representantfiir SverigesArbetsledareftirbundsfiiretagsklubb
GUN N AR \trELAN D E R, Verktygssvarvare
Repr. f6r Sv. Metallindustriarbetareftirbundets
verkstadsklubb

trya
BORJE LARDNE R, Ingenjcir
Representantfijr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Karnrer,Ordf.
Representantftir UlvsundaVerkstlder AB: s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfiir UVA:s verkstadsklubb
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slltdelar
f6r ekorrornlsk
drtft

EXCAB(O

grevskopa

- .rnilmtt mot bd,rd,apdfraningar
EXCABO-skopan tillverkas r olika standardstorlekaroch
limpar sig fd'r sivll svirare grdvningarsom llttare arbeten.
Den Ir stabiloch driftsiker och har pi grund av sin Indamilsenligautformning god grlvfcirmiga. Den kan lltt fijrsesmed
infistningsanordningarf6r de vanliga grivmaskinstyperna.
EXCABO-skopanIr i h6g grad standardiserad,
vilket underlittar utbyte av frirslitna detalier och f6renklar reservdelshillningen.
Beglr nlrmare upplysningarom EXCABO hirda tag.

sx -t* ,*
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Fbn

grlvskopanfcir

AB BoFoRs,Bofors
STOCKHOLM
Tcl. 1344 8o
OREBRO
Tel. rz 4t 2.9

GOTEBORG
Tcl. ry 616o
ESKILSTUNA
Tel. y7 4o

MALMO
Tcl. 182ro
SUNDSVALL
AB N. O, RONNB
Tel. y181o

Karlstad 1957. Nermans Trycksaker 707005

De td.l ilitett
Vi tillverkar ocb leztererar
f1ljande slitdelar i ttandard fiir griivmashiner:
Skopbr6st - Griivtiinder
- Reparatiantspetsar
Kuggstiinger ocb kaggdrev - Bandplattor Biirrullar ocb axJar.
PA bestiillning tillverkar
vi iiaen delar i specialutfdrande.
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SAMMANTRADE

I BOFORS
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Referatfrin sammantridet i Bofors r4-r5

juni rgST

med koncernensfciretagsnlmnder
Boforskoncernens ftiretagsndmnder
sammantriddei Bofors den L4 och 15
juni 1957 under disponent Suene
R:son Soblmans ordfdtandeskap.
I sammantrddetdeltog f<i'ljandemedlemmar av fiiretagsndmndernai Bofors, Nobelkrut, Nohab, Tidaholmsverken, UVA och N7eda.

Bofars
Disponent Svene R:son Sohlman,
(nimndens ordfiirande), iiveringenjiir
Sven Gerdin, herr Kad Gustavsson,
kamrer Bert Henning, verkmdstare
Tore Holm, herr Eric Jonsson, herr
Arne Karlkvist, herr Nils Larsson,
herr Gtista Nilsson. direkttir Helmer
Nordqvist, herr Arne Ohlsson, ingenjiir Stig Olsson, herr Cad Pollack,
iiveringenj<ir Kjell Strdmberg, 6veringenjiir Nils \Tahlberg, direktijr
Axel \Tahlsteen, ingenjdr Elof Vamstad och herr Gdsta Ostling.

Nobelkrut
Direktdr Arvid NTahlquist (n?imndensordfdrande),ingenjdr Rolf Berntson, herr David Bjiirnberg, kamrer
E. A. Bjiirndahl, dveringenjdr Nils
Carbonnier, herr Henry Cadsson,
tekn. dr Allan Dahl6n, ingenjiir Fritz
Da16n, herr Folke Edstr6m, herr Urban Engstr6,m,heru Vitalis Hagberg,
herr Karl Hansson, verkmistare Gustav Hellstriim, ingenjiir Torsten Jansson, herr Kad Helge Kadsson, her
Martin Nilsson, herr Ingvald Runndlv
och ingenjiir C. G. Sjiilin.

strdm, ingenjdr S. Claesson,herr R.
Gustavsson,herr G. Hagstrdm, herr
H. Hante, ingenjdr G. Jarlesten,herr
John Johansson,herr Rolf Karlsson,
herr A. Lundin, herr A. Liivgren, herr
S. Malmefeldt, ingenjdr L. Norenhag,
herr E. Persson,herr C. Sjiigren, fdrman E. Strdm, verkmdstare K.-E.
Svenssonoch kamrer \7. N7redenberq.

samtliga fdretagsnimnder inom Boforskoncernen gemensammasammaotrdde. Tanken att ordna dylikt sammantrlde har ganska ldnge varit p&
tapeten,men av olika anledningar har
den ej kunnat realiserasfiirrdn nu.
"Det dr min varma fcirhoppning, att
denna sammankomstskall bidraga till
att stirka samhdrighetskdnslanmellan
koncernensfdretag samt cika fcirst&ellV edauerken
sen hos de anstdllda f6r betydelsenav
Direktdr SvenLind (nimndens ord- ett dn mera vidgat samarbetepi olika
- ej enbart vad produktiof<irande),civilingenjiir Stig Alfheim, omriden
- mellan vira skilda
nen
betriffar
herr Gdsta Arbjiirk, ingenjiir Gunnar
industrier.
Bergstrtim, ekonomichef Ake Flock,
Det har sagts mig frin olika hill,
herr Nils Holmgren, verkmistate Sven
att det vore iinskvdrt om vi i framtiden
herr
Tage
herr
Johansson,
Johansson,
Thore Johansson,ingenjdr Sten Lars- kunde tdnka oss att fi till stind samsin, ingenj6r Giista Lindh, ingenj6r mankomsterav detta slag regelbundet
Holger Lindqvist, verkmdstareHarald kanskevarje eller m<ijligenvartannat
lr. I princip st?illerjag mig positiv till
Gustafsson, dveringenjiir Urban Molin, herr Rolf Norman, herr Thure tanken att iterupprepa sidana hdr miiten, men det m3' till&tas mig att jag
Ohlsson och herr Gunnar Ifelander.
nigot vill awakta resultatet av detta
f6rsta experiment, innan jag :otta"lar
UVA
mig mera bestdmt i saken. Dessutom
Direktijr L. Odqvist (ndmndens tror jag nog rent allmint sett att
ett
ordfdrande), ingenjiir D. Geller, hem iterupprepande inom si kort tidrymd
A. Hansson, herr H. Holmberg, herr som ett ALfte et sdkedigen kommer
K. Jensen, iiververkmdstareT. Lind- att visa sig mindre liimpligt."
qvist, fcirman K. E. Lundberg, kamrer
H. Sandberg,6veringenj6r H. Sten,
Konjunkturiiversikt
herr B. Stohr, kassdrB. Ulmnis, herr
J. N7ikstriim och ingenjiir B. Ostr6'm. Konjunkturliiget
i utlandet
Dessutom nirvar efter siirskild inbjudan dr Egil Liinnberg.
Vid protokollet ombudsman Sten
Sjoholm.

Dh p on ent Soh lm an fortsatte:
"Min avsikt '* ej att i dag gt in pl
det utrikespolitiskaleget i vdrlden fdr
dgonblicket. Lika litet avser jag att
nigot ndrmare skdrskida de ekonoFredagen den 14juni
miska fdrhillandena hos v&ra stcirre
Nohab
handelspartners;
tiden medgiver ej
pi Kilstaverken
Herr Herman Andersson,herr Sven Besiik
detta. I stdllet kommer jag att uppeFcire sammantrddetbesdktesKilsta- hilla mig vid vira egna problem inAndersson,herr Cad Erik Carlsson,
kontorist Karl Axel Gustavsson.sek- verken. dir sd.rskilt Valsverket och klusive den svenskakoniunkturbilden
reterare Inge Johansson,herr Ake Smedjan studerades.Vidare avlades i allmdnhet.
ett bescikpi Skjutf?iltet, dIr en orienKadsson, iiveringenjdr Richard Keller,
Innan jag ger mig i kast med dessa
herr Erik Larsson,herr John Larsson tering gavs om Skjutfiiliet och dess frtgor skall dock i korthet berdrasden
(ndmndens vice ordf.), fd,rman Ake anvindning och ddr dven ntgra de- ekonomiska utvecklingen i USA och
utfdrdes.
Ljungqvist, kamrer Gdsta Minsson, monstrationsskjutningar
Europa.
Efter dessabesdksamladesfdretagsherr Johan Nilsson, ingenjiir Ernst
U S A. Efter den utprZigladehiignimndsledamiiterna i Bofors Sam- konjunkturen
Norelius och personalchefen Bertil
under 1956 noterasfdr
Orelius.
lingshus.
dagen vissa te&en pi avmattning.
Detta gdller framfijr allt betriffande
Tidaholmsaerken
Hiilsningsanfiirande
bostadsbyggandet och bilproduktioOveringenjdr H. Prollius (ndmnDisfonent Sohlman berdrde inled- nen, liksom dven betrdffande en del
dens ordfiirande), ingenjdr T. Berg- ningsvis bakgrunden till detta, ftjr
andra vanktiga konsumtionsvaror.

Nlgon mera drastisk nedging i kon- Saenska konjunkturf rirh,illand.
en
junkfurerna riknar man likviil ej med
Den reviderade nationalbudgeten
fcir nlrmaste framtiden, di 6kade
offentliga utgifter och investeringar f& L957, som numera framlagts, ersamt en pi vissa omriden stigande bjuder pi vissapunkter en del av inprivat konsumtion kommer att kom- tresse.
penseraden befaradestagnationenoch
Vad den industriella broduktionen
vikande efterfrlgan trln andta om- betrlffar har man frlmst, som fdljd av
dden.
en gynnsammareufveckling ZinberZikE n gl an d. Efter hd'stensoch f6r- nat, under Erets f6rsta fyra m&nader
vinterns kraftiga bakslag i de engelska ansett sig berlttigad att rdkna upp
konjunkturerna i samband med Suez- produktionsvolymen frin tidigare bekrisen har numera en viisentlig f6'r- rlknade 2 % till 3 /o fdt hela lret.
b[ttring intrd.ffat. Handels- och betal- Till j?imfdrelsekan nimnas, att motningsbalansen har utvecklats et ratt svarandeiikning fd,r perioden 1,946htll tack vare en betydandedkning av 55 var 3,5 /o samt att fiir OEECI?inexporten,samtidigt som importen kun- derna under tiden 1950-55 motsvade hillas inom rimliga grlnser. Pro- rande siffra uppgick till > 6 %
duktionsutvecklingen ir do& fortfa(Sverige3,, %). Aven om vi stlunda
rande ogynnsam.
kan hoppas pi en viss fdrbdttring, i
V 2 i st t y s k l a n d .
D e e x p a n s i v a fiirhlllande till den ursprungliga progtendenserna inom den tyska ekono- nosen, dr det likvll tydligt, att vi i
mien fortsltter. Exporten fortsltter att j2imfiirelse med Vdsteuropas ldnder
stiga kraftigt, likast industriproduktio- allt fortfarande befinner oss pa efternen. Vissa och ritt betvdande kost- kllken. I stort sett ty&s man rekna
med en utveckling inom de olika
nadsstegringarinom industrien, i&e
minst tack vare 6kade l6ner, kan dock branschernaunder detta Er efter samkomma att lventyra den hittillsvarande ma mdnster som fdrra iret, dock med
undantag f6r triindustrin, dir en viss
vackra utvecklingen.
Frankrike.
G o d p r o d u k t i o n s - fcirbiittring ansessannolik.
utveckling inom de flesta industrier
sirskilt betrdffande jiirn och st8l samt
verkstadsindustrierna. Den plglende
politiska krisen fdrsimrar ldget. Valutasituationen ir, som fdljd av fdrra
irets stora import, mycket allvarlig.
Valutareserven Ir fdr nlrvarande i
bottenlige, och risk finns f6,r valutanedskrivning. Frankrike har vidtagit
drastiska ltgiirder i syfte att minska
importen, och den svenska exporten
till Frankrike drabbash&rt hirav.
Om de sAandinaaiskaJiindernakan
sigas:
Danmark
befinnersig i ett
ganska allvadigt ekonomiskt krisliige.
Den danskaexporten av jordbruksprodukter har drabbatshLft av fdrsvirade
avsittningsmdjligheter och pressade

Vad de industriella intefieringarna
bettd.ffar, tyder de nyligen gjorda undersd,kningarnapi att totalt sett dessa
kommer att fiirbli ofiirindrade i fdrhillande till 19t6. Detta dr ett mycket
betlnkligt fdrhlllande, icke minst med
tanke p& att vi alltsedan 1950 relativt
sett haft att noteraen stdndigt sjunkande andel vad industriens investeringar
betrdffar. I en tid, di automationen
och atomenergien96,r sitt intriide pl
det industriella fdltet, 2ir en dylik utveckling owivelaktigt fdga iinskvdrd.
Prislkget

PrislZigethar under den g&ngnadelen av iret varit fiirhlllandevis stabilt.
Partiprisindexhar t. o. m. gin ned
nigra enheterunder tret, och befinner
sig numera pi sammanivi, som ridde
Finland
g e n o m g i re n s v l r i n - pi sensommarenfdrra tret fd,re Suezflationskris. St?indigt 6kade produk- krisen. Nedgingen sammanhdnger
tionskostnaderfdrsvirar successivtden med prissdnkning t en del livsmedel
finska exporten, frimst av skogsin- samt betrdffande vissa varor inom
dustriprodukter. Resultatet hirav har brd.nslegruppen. Levnadskostnaderna,
blivit, att den finska importen frimst
s&som de iterspeglasi konsumentprisfrin Vdsteuropa skurits ned till ett index, har praktiskt taget stitt stilla
minimum. Aven med vissa av 6stl2in- under &retsf6'rstafyra minader. S8vitt
derna gir handeln kirvt.
man nu kan bed6'ma, torde nlgon
N o r g e. Den norska ekonomien stcirredndring i detta index ej komma
har under senasteir repat sig rdtt avse- ifr&ga under den nirmaste tiden, md'jvdrt. Industriproduktionen <ikar sakta, ligen med undantag fiir nigon enhetslikas& exporten. Inkomsterna frin sjd- stegring inom den s. k. diversegrupfarten [r betydande.
pen, dir redan intrddda kostnadssteg-

4

ringar fdr alla de tjinster, som ing8r
i denna grupp, kommer att spela en
vissroll.

Unikeshand.eln
Under irets fyra fd,rstaminader har
sivdl export som import dkat kraftigt,
betydligt mera dn under motsvarande
period av fdrra &ret. Handelsbalansen
har emellertid fortsatt att utveckla sig
i negativ riktning sitillvida, att vi fiir
den angivna tiden har att rdkna med
ett underskott av nd.ra900 mili. kr.
mot 860 milj. kr. f6r 1916.Detta har
lett till en i fdrhillande till irets bdrjan nlgot minskad valutareserv. Vid
betraktandeav dessasiffror, biir givetvis hdnsyntagastill att dels den milda
vintern i hiig grad underllttat exporten
icke minst av vissastapelvaror,dels att
Suezkrisenfijranledde en kraftig ansvdllning av vissa delar av v&r import.
Aven om av dessabida faktorer den
fiirstnlmnda kanske soelat st6rsta rollen, och vir export f8ljaktligen kommit att f6. det relativt sett stdrsta tillskottet under de fyra fiirsta mtnaderna, finnes likvd.l anledning att rdkna
med att utvecklingen under den iterstiende delen av lret ei behdver bli
alltfrir ogynnsam,med hdnsyntill v&r
handelsbalans. Kvar stir likvZil det
fakrum, att vi i dagens lige har en
alltfiir svag valutaresery- den ricker
knappt till fiir tre m&nadersnormal
import - vilket fiirhillande kan komma att mycket menligt piverka vtra
handlingsmdjligheter i ett tillspetsat
handelspolitisktl?ige.
I detta sammanhangvill jag gitna
med nigra ord ber<irade viktiga strivanden, som just nu pigir i Vlsteuropa i syfte att fe till stind en tullunion
mellan kol- och stilunionens linder,
resp. att tillskapa en frihandelszon, ddr
ett stiirre antal av Europas stater vore
avseddaatt ingi. Ftir Sverigesdel ligger saken ndrmast sa tiil, att vi, alldensfund ca 70 /o av hela vir export
gir till Vdsteuropa, har ett klart intresse att vara med i detta sarnmanhang. Vi kan civerhuvudtagetej t?inka
oss att bli stZilldahelt utanfdr denna
gemenskap.Mest natudigt synesdet i
sL fall van, att vi s6,keranslutning till
den europeiska frihandelszonen, uti
vilken, fdrutom sexstatsblocket,dven
England, Osterrike, Schweiz, Norge
och Danmark antagligen kommer att
intrdda. En s&danitgZird fr8n vEr sida
behiiver ei verka hindrande fdr oss att
samtidigt, eller kanske rdttare sagt pi
ett tidigt stadium, g& med i en gemensam nordisk marknad. Ett deltagande
uti dessa integrationsplaner kommer

att fiir vlr del medf6ra betvdandeomstdllningsproblem med ty' itfdljande
nyinvesteringsbehov.

Boforskoncernens
koniunAtur6rhd.llanden
f
Med all reservation f6r det mycket
vanskliga uti ett dylikt fdrsdk, skall
jag nu siika att i grova drag skisserade
tdnkbara framtidsutsikterna fiir de
olika delarna av vir egen industri.
Fcir att ge en bild tjver hur koncernensproduktion i stort sett ser ut idag,
demonstreradeoch kommenteradedisponent Sohlman n|gta for indamilet
iordningst?illdatablier och kurvor. Se
fig. sid. 6-9, L2.
Kurvorna visade,att av hela koncernens produktion fcir 1954-1956 ca
)6 /o kom pi krigsmateriel och ddrmed jiimstiillbara produkter, under det
att resten ftirdelade sig pi ett flertal
civila produktionsomrlden. Inom sistndmnda grupp kan man rdkna med att
st&lsidan- innefattande valsstil. smide, stilgjutgods och vissa standardartiklar - uppgick till ca 17 /a, verkstadsindustrisidan
till ca L5 /6, metallsidan till ca 4 /o samt slutligen den
civilkemiskatill ca 5 Vo. En mindre
post pi nigra procent representerar
diversevaror.
Kr i gsmateri eI pr od uAt i on ens
stora betydelsefdr vtr koncern framgir tydligt av dessasiffror. Nigra ord
om utsikterna pi detta omr&dekanske
dirfijr kunna vara pE sin plats vid
detta tillf?ille.
Att uwecklingen h?irvidlag iir i hiig
grad avhdngig av de eventuella resultaten av det internationella arbetet i
syfte att fe till stend en rustningsbegrinsning Zir sjiilvklari. Aven om en
viss ljusning fiir dagensynesskdnjbar
framf6r allt pi kdrnvapenomridet - torde nog fdrsiktigheten bjuda,
att man rdknar med att de ledande
makterna i vdrlden fdr ratt Eng tid
framdver kommer att anse sig nddsakade att uppriitthilla betydande och
dyrbara f6rsvarsorganisationer.Aven
f<ir v8rt eget land, som ju i dagens
'dr
ld'ge vlr koncerns stdrsta kund pi
detta omrlde, torde liknande dverviganden ifr&gakomma.
Betriffande aabentekniAen i allmdnhet torde man kunna utgi ifrin,
att den snabba utveckling, som f6r
ndrvarandedger rum, kommer att inom
en ej alltfdr avldgsenframtid i visentlig grad omskapa de olika hndernas
fiirsvarsmedel, i den min sl ej redan
skett. Man torde ff rdkna med. att den
konventionella kanonen, i varje fall

sidana av grdvre kaliber, sdkedigen
sett sina bdsta dagar, och att dylika
pjiser, itminstone inom en 10-irsperiod, kommer att huvudsakligen ersdttasav sjilvstyrande och milsiikande
robotar, robotflygplan etc.
A andra sidan finnes goda skZilatt
antaga, att den typ av pjiiser, som gAr
under benimningen korth&llsluftvdrn,
d?iriblandBofors 40 och 57 mm automatkanoner,liksom lven ldtt och medelsvirt marinartilleri och slutligen
nigot slag av filtartilleri och pansarvdrn, kommer att finna plats inom de
olika staternas frirsvarsorganisationer
dnnu fci'r avsevdrdtid framdver. Overhuvudtaget tyder mycket pe, aft man
just pi dessa omriden kommer att
fortsitta en redan plglende utveckling
av de befintliga konventionellavapnen.
P3"flyguapnelr omride har som bekant utvecklingen under de senaste
iren gitt i mycket hastigt tempo. Betrdffande sivdl raketer, bomber som
robotar har vi kanske innu blott sett
en bcirjan, med allt vad detta kan betyda, sivll rdrande framstdllning av
nya typer av drivmedel av olika slag
som med avseendepi produktion av
sprdngdmnenetc., vilka dr niidvdndiga
attribut i samband med dessavapenkonstruktioner.
P& det marina omrtdet torde man
ha att rdkna med, att de stcirrefartygsenheterna, fr&nsett flygplanskryssare,
successivtkommer att erslttas med
mindre fattyg, varjdmte en fortsatt utveckling av undervattensb&isvapnet
sdkerligen kan fdrutses. Denna utve&ling syneskomma att medf6'raintensifierade anstrlngningar att skaffa fram
passandeldtt fartygsartilleri, dven avsett fdr bekiimpning av luftm6l. Dessutom kommer sdkerligen intresset fiir
en vidare utveckling av de olika antiutbitsvapnen att vdsentligt ri.kas.
Om man skulle v&ga sig pi att tilllimpa de hIr angivna synpunkterna
p3. vapenteknikensmdjliga ufveckling
pFLaZr egen hrigsnzaterielproduktion,
skulle resultatetmiijligen bli fdljande.
Vi har anledning att rikna med att
vi Innu f6,r ett antal lr framciverkunna fi fortsitta vir produktion och vlra
leveranserav 4O mm lvakan. Nyss ingS,ngnabetydandeorder pi detta omr&de bekriifta detta antagande. Den
nya typ av lvakan i 57 mm kaliber, som
vi nu arbetar med, och som vi hoppas
fh fram inom n&gra ir, ty&s iven ha
mcijligheter att finna avsdttning bide
inom och utom landet, fdr sivil arm6som marinbruk.
V&ra nyastemarina 12 cm automatkanoner kan mdjligen fi nigon ytter-

ligare avsittning under kommande flr.
Vira antiubitsvapen, auraketen med
tillhrirande kastare, har sdkedigen en
framtid fdr sig, framfdr allt om vi
lyckas yttedigare fdrbdttra vapnet
iffi"ga.
Pl flygraket- och flygbombsomrldet
synesvira under tillverkning varande
nyastekonstruktioner ha en viss framtid, i varje fall inom virt eget fiirsvar.
Vad robotomridet betriiffar. har vi
dnnu si linge endastperiferiskt sysslat
med hith6rande konstruktioner. Jag
kan endastnemna, att kostnadernafiir
hithdrande experimentarbetenbeliiper
sig till si betydandebelopp, att fdretaget med niidviindighet miste plrdkna
ekonomisktstiid frin statsmakternaom
och i den min ett vidsat arbete her
skall projekteras.
lirn- ocb stZlomrSdet
Vad den ciaila sidan betrlffar. skall
jag borja med iiirn- ocb stfrlomrSdet.
Det kan hdr vara av visst intresse att
taga del av nlgra siffror, som 1955 lrs
statliga lingtidsutredning nyligen publicerat. och vilka i huvudsak baserats
pi en av Jernkontoret verkstilld undersdkning. Under vissa fcirutslttningar, avseendebl. a. exportutvecklingen, rivarutillg8ngen och tillgtngen
p3, arbetskraft, riknar man silunda
med en miijlig produktionsiikning under tiden I955-L960 av 50 /e, dvs.
fr&n nuvarande1,5 milj. ton tlIl 2,2
milj. ton. En dylik stegring av produktionen skulle erfordra ett tillskott av
arbetskraftav 2.800 man (10 %) och
en investeringskostnad
av 1.100 milj.
kr. under tiden 1955-60. Det bedii"
mes vidare som sannolikt, att en stitrre
del av detta produktionstillskott skulle
komma att uigcirasav sidana kvaliteter
som grovplit, profiler m. m. Av iikningen pi 700.000 ton berdknasca
h?ilften falla p3,OxelcisundsJlrnverk.
Sett ur v8r synpunkt dr dessasiffror
ofvivelaktigt rltt si uppmuntrande,
fd'rs&vitt de kan berdknashilla streck.
Detta skulle dven betyda, att den utbyggnad och komplettering, som nu
skett respektive kommer att ske vid
Kilstaver-ken,m&steansesvara vdl motiverad.Fdr vlr del resersig emellertid
vissa och ritt si allvarliga problem
inom detta produktionsomride. Silun'dr
da
vhra mdjligheter att inkiipa de
niidvdndiga kvantiteterna av billigt
inhemskt skrot otillrickliga, och i
varje fall i dagenslige sdmre iin fcir
vissa andra med oss konkurrerande
svenska verk. Likaledes befinner sig
v&r fdrsdrjning av jlrnsvamp prismissigt sett i ett ogynnsammarelige in de

svenskajdrnverk, som har egnasvampverk. I jimfiirelse med kontinentens
stora jdrn- och stilverk dr vidare v&ra
tillverkningskostnader,
slvdl i valsverk
som smedjor trots genomfiirda rationaliseringar etc., allt fortfarande i mlnga
fall alltfiir h6ga fiir att vi med framging skall kunna klara oss i den hlrda
konkurrensen. En vdsentlig dkning av
produktiviteten inom nuvaran.le kostnadsram?ir nddv2indig.
Trots den relativt gynnsamma utveckling, som industriproduktionen
dverhuvudtagethaft i v&rt land under
innevarandeir, och vilken jag tidigare
berdrt, kan man fdr dagen inom idrnoch stilsektorn konstateraen viss avmattning frdmst betriffande orderinglngen av valsstil. Huruvida detta ir
ntgot av d,vergtendekaraktdr, eller om
vi fortsittningsvis m&ste rikna hirmed, 1r fiir dagen svlrt att uttala sig
om. Till en viss grad synesdenna nedg\,ng i konjunkruren var^ ^tt lterfrjra
till den minskbdeinvesteringsverksamheten inom industrien, vilken ju ir en
direkt fiiljd av de hirda restriktioner
pl olika omrtden, som nu bdrjar att
verka i full omfattning inom dessa
omrtden.

V erkstadsindustrien

Aven fd,r verkstadsindustrien gd,r
den nyssiberopadel&ngtidsutredningen vissa ritt optimistiska uttalanden
vad nirmasteframtiden betrdffar.Sdrskilt giiller detta varvsindustrien, dir
man bl. a. konstaterar,att orderstockarna d.r stdrre in nigonsin tidigare.
Vid de stdrre varven motsvarardetta
silunda fyra i fsm irs bel?iggning.En
viss allmlnt stabiliserande
faktor i vir
konlunkturbild kan tinkas bli resultatet hirav. Vad den dvriga verkstadsindustrien beftd.ffa4 rdknar man med
en betydande dkning f6r transportmedel (exkl. fartyg).Inom jdrn- och
metallmanufakturbranschen dr liiget
kanske ntgot mindre gynnsamt,vilket
i dagensl2igegdr sig g?illandei form
av minskad orderinging. I den min
som en fortsatt utbyggnad av vira elkraftresurserkommer att ske, och detta
dr otvivelaktigt ofrinkomligt, om vi
ej skall komma i en allvarlig kraftbrist
om ett antal tr, kommer detta givefvis
att vlsentligt plverka stora delar av
Bof orsindustrierna
v&r verkstadsindustri.Detta gliller
d.venledes
om och i den min, som vi
Fdr Boforsinciustrierna
skulle v?ilde
inom v&rt land kommer att yttedigare nirmaste konsekvensernakunna bli
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gi in frir byggande av atomkraffverk.
Elkraftbehovet vixer med 6 /o per ir,
och vira vattenfall berdknasvara utbyggda om ca 20 3.r.
P3,exbortomrhdethat vlr verkstadsindustri under de allra senaste&ren
kunnat inregistrera betydande framgl,ngar, dels pn gamla beprdvade
marknader, dels ock pt nya transaceanasidana. Volymmdssigt skedde
silunda under f<irra iret en tikning av
exporten av verkstadsprodukter med
ca 20 7o. Man torde under vissa f6rhillanden kunna hysa frirhoppningen,
att en fortsatt utveckling i sidan riktning skall iga rum under de nd.rmaste
iren. En fcirutsittning fdr att dessa
bedd'mandenskall gi i uppfyllelse ?ir
givetvis, att den allmdnna ekonomiska
politiken hd.ri landet ej ledes i sidana
fl.ror, att den stoppar v8.r industri i
ifrigasatt utveckling, samt att kostnadsldgetvad vir produktion betriffar
blir sAdant,att vi med framglng skall
kunna konkurrera med utlandet.

t955

t955
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fakturerlng
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rungefer fdljande: fortsatt efterfrigan
betriffande st&lgjutgods,press- samt
hejarsmide, med alltmer h&rdnande
konkurrensfiir smidet.
Likasi torde efterfr&gan komma att
finnas fcir uat!ett!urbiner,men dven
hir torde konkurrensenbli allt hirborde kundarc.Dietelnzotoronzrhdet
na erbjudavissautvidgademcijlighetcr
sivil inom som utom landet. Vir tekniskastandardeirlikvZilhdr dnnu ej pi
toppen,varfdr vi har vissasvirigheter
att Yan med i den hirda internationella konkurrensen. Diirtill kommer
att virt tillverkningsprogram i Nohab
ej omfattat de typer av st6me propellermotorer, som i iikad omfattning
efterfrtgas. PF' lokomrhdet f&efaller
utsikterna relativt goda betrdffande de
nya diesel-elloken, och friimst d& fijr
exporten, iven om pris- och kreditfrlgor fdrorsakar allvarliga bekymmer.
Hiirtill kommer den av de europeiska
jdrnvlgsfdrvaltningarna ofta tilliimpade prioriteten fdr inhemsk tillverkning.
I detta sammanhangkunde ndmnas,
att Nohab i syfte att tillskapa nya tillverkningsobjekt,gjortvissafcirberedelser fdr deltagandei konstruktionsarbetena & atomreaktorer.

har vi
PL uerktygtmask)nomrSdet
haft vissa framglngar under de senaste
iren. Dock har ldgetp& en del tidigare
betydandeutldndska marknader fdrsdmrats,ndrmast som fiiljd av vissa
handelspolitiska och valutatekniska
fdrhillanden. Hydraulvdxlar till lok
har blivit en betydandeartikel.
PL liittntetallomfidet, som jag fiir
enkelhetensskull rdknar till denna
industrisektor,ir ldget nirmast det, att
STedaverkenhaft, och fdrmodligen
har att rdkna med en dkad och god
avsdttningftir militira dndamil. Det
hittillsvarandearbetet att vidga produktionsregistretmed diversecivila artiklar av ldttmetall har ej varit utan
viss framg&ng, och utsikter fdreligger,
att vi med intensifierade anstringningar skall lyckas tika vir omsdttning
av dessavaror. dverhuvudtaget synes
dettaomride biuda en intressantframtid, de vi in sh ldnge inom virt land
blott befinner ossi biirjan av "ldttmetall&ldern".
Vad den svenskahentiskaindu$rien
betrdf.far, har man nog anledning att
stlilla sig tvekandeinfdr dessmdjligheter, att i dagensld.gefolja med den
vildsamma ufvecklingstakten utom-
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lands. Sk?ilethirfiir ir vil i fiirsta hand
de betydandekapitalbelopp,som denna industri kriver f6r sin utbyggnad.
Sivitt man nu kan beddma,torde de
nyinvesteringar, som kommer ifrnga
under den ndrmastefemirsperioden,
komma att huvudsakligenomfatta visse allmdnna moderniseringaroch rationaliseringar och mthiinda nigra
Ir{djlimindre kapacitetsurvidgningar.
gen ir det t[nkbart, att vlr ldkemedelsindustri kan komma att ytterligare
byggasut, Iiksom dven vissarena hemmamarknadsindustrier.
Vad vidare den ciuilkemisha frodukrionen inom Nobelkrut betrdifar,
har denna under de seriaste&ren vuxit
ut ganska visentligt, sl att densamma
numera svarar fdr nigot mer in ca
40 /o av Nobelkruts hela produktionsvirde. De omr&denman hir kommit in
pt avser huvudsakligen vissa rivaror
f6r la&tillverkning, farmaceutiska-och
llkemedelsvaror, beklmpningsmedel
samt vissa plastprodukter. Framfiirallt
p& det farmaceutiskaoch ldkemedelsbmr&dethar goda resultat erh&llits och
utsikterna f6r en fortsatt expansion,
ehuru kanske i ntgot dlmpad takt, synas hdr vara relativt tillfredsst?illan-
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r:de. Konkurrensen dr emellertid utomordentligt htrd dven inom dessa
omriden, vartill kommer, att kapitalbehovet relativt sett dr betydandEfcir
dessainvesteringar. En viss f<irsiktighet i v&r allmdnna politik mlste dlrfdr
till2impas.
Som jag tidigare nimnt, Ir det fd'r
svenskkemisk industri dverhuvudtaget
ett livsvillkor, att genorn rationalisering och modernisering av befintliga
anldggningar konsolidera sina redan
vunna positioner. F6r v&r del glller
detta i utomordentligt hiig grad, och
vlrt arbete under de nifmaste iren
torde dlrfdr huvudsakligenbli inriktat
just pn sidana investeringar.
Nyinuesteringar inom koncernen
Hiir skall d.venplglende och ifrigasattanyintetteringar av stdrre omfattning inom koncerneni korthet brerijras.
Yad Boforsaerken betrdffa4 plglr
vissaganskabetydandekompletteringsarbeten ute vid Kilsta. Det giiller
frdmst en utbyggnad av det nya stilverket med en 30 tons ljusbigsugn,
som berlknas vara klar i mitten av
nista lr och som cikar vlr stilkapacitet

med ca 30.000 ton, tiil totalt 90 i
100.000 ton per ir. Vidare kommer
vi att iordningstllla ett uWidgat stillager i det sydligaste av smedjans
skepp.En ny granatsmedja?irlikaledes
under uppf6rande vid Kilsta, varjimte
successivtnigra hdrdningsugnarkommer att anskaffas. Ett helt nytt och
centralt bethus kommer att uppfriras i
ndrheten av valsverketvid Kilsta.
I Boisverkstiidernakommer en central personalavdelning att uppfdras.
En av de utspringda tunnlarna kommer att inredas fiir fiirdigbearbetning
av de grova granatimnen, som er avseddaatt pressasi Kilsta, varjdmte den
sista nu fiirdigsprnngda tunneln kommer att tagasi ansprik f<ir vissa verkstadsarbeten. Slutligen avser vi att
vdsentligt utvidga den befintliga industriskolan.

lVedauerAen.Aven hdr har betydande moderniseringar och tillbyggnader
skett under de senasteiren av praktiskt
taget de flesta fabriksenheteina.F<ir
ndrvarande pigir och planeras vissa
om- och tillbyggnader fdr att skaffa
ytterligare plats f6r den omfattande
raketriirtillverkningen. En ombyggnad
av mekaniskaverkstadenplaneras,liksom vissaandra om- och tillbyggnader
av befintliga dldre lokaler, bl. a. en
sammanbyggnadav aluminium- och
magnesiumgjuterierna.

Yld NobelArut kommer den civilUVA. Hdr har helt nyligen en avkemiska sidan att ftedigare rationaliseviirdtillbyggnad av huvudverkstaden
seras, varjdmte vissa r?itt betydande
fullbordats. D?irjiimte har viss dkning
kapacitetsutvidgningarberlknas komav ritkontoret dgt rum, Iiksom en omma i f firga.
byggnad av marketenteriet. Fdr nirInom Nobab har ju under de senaste maste framtiden siktar ledningen huiren verkstdderna genomgitt en ge- vudsakligen pt att successivtkompletnomgripande modernisering och ut- teta maskinparken med nya och
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vidgning, vartill kommer uppfiirandet
av nya forsknings- och provningsavdelningar. Ett helt nytt marketenteri
har likaledes f?irdigst?illts.Ftir dagen
planeras byggande av ett my&et vZilbehdvligt fdrrfld. Maskinparken kommer liksom hitintills att successivtmoderniseras.
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sationer. Omrldet borde vara bel?iget
sl, att nigra sdrskilda kostnader for
vdgar m. m. icke vore erforderliga. BoTidabolmsuerken. Sedan den nya
laget fdrutsattes endast komma att
plastfabriken nyss fdrdigstdllts, avses
bidraga med medel fiir inkdp av sjilva
under ndrmasteframtiden inga stdrre
fritidsomridet, vilket skulle fi formen
nyinvesteringarkomma ifr&ga, frinsett
av campingplats, medan iivriga kosten normal och successivtfortq8ende
nader i samband med en eventuell
maskinanskaffning.
vidare exploatering av omr&det finge
tdckaspi annat sitt.
modernaremaskintyper.Bostadsfrlgan
ir ocksl under diskussion.

Fritidsorurddepd uistkusten

Fiir nigon tid sedan tog representanter fijr personalorganisationerna
inom bolaget upp frigan med bolagsledningen om bolagetsmedverkan fdr
anskaffande av ett fritidsornrhde pfr.
alittAusten fdr hela Boforskoncernen.
F*gan hade senarebehandlatsav bolagets styrelse, som under vissa givna
f<irutsittningar i princip stZillt sig vZilvillig till framstdllningen. Det f6,rutsattessilunda, att samtliga koncernens
personalgruppervore positivt instiillda
till och intresseradeav det fdreslagna
fritidsomridet. Fiir att g6'ra administrationen si enkel som mdjligt, borde
vdstkustanldggningenadministrerasav
Storiinastiftelsen under en siirskild
ndmnd, tillsatt av personalorganisationernasvid moderbolagetfritidsorgani-

Jaghar h?ir idag siikt att ge en summarisk bild ijver konjunkturllget i
virt land fcir dagen,varjdmte jagdven
v&gat mig pi konststycket att sdka
blicka in i framtiden, frlmst betrdf- Boksluten fiir koncernfiiretagen
fande de verksamhetsomriden, som
Med hdnsyn till att tiden fiir samhar sirskilt intresse fdr oss inom Boforskoncernen. I stort sett vlgar jag mantridet framskridit, bedrde direkkanske sammanfattamina analysers&, ttjr Helmer Nord.quifi under denna
att vi - med de reservationerriirande programpunkt endait summarisktvissa
avsnitt av koncernfiiretagensbokslut.
den allmlnna ekonomiska politiken i
Det har emellertid ansettsliimpligt att
landet och konjunkturutvecklingen i
stort sett i vlrlden, som jag vid flera pi ett par enstakapunkter komplettera
tillf?illen berdrt - har anledning att anfdrandet med speciellt vissa sifferemotseframtiden med viss optimism, uppgifter.
Enligt lag dt vatje fiiretag med dotitminstone om jag begrinsar mig till
den ndrmastefem&rsperioden.Jag un- terbolag av den omfattning, som Akderstrykeremellertid, att detta uttalan- tiebolaget Bofors har, skyldigt att
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de fr&n min sida ingalunda inneblr, att
vi ei under denna tid kan fi vara med
om lokala rubbningar i vlra konjunkturer, som kan vara nog s& besvlrliga
och som kan orsaka produktionssttirningar med ty &tfiiljande omflyttningar etc. vad personalen betrdffar.
Direst vi liksom hitintills sdker att
samarbetavar och en i sin stad i syfte
att n& yttedigare rationalisering och
effektivisering av hela produktionen
och samtidigt h6ja vlr kvalitet och f&
ned v&ra priser, vigar jag likv?il hoppas, att vir koncern skall gt en lycklig
framtid till miites.
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uppratta en koncernbalansrikning,och
si har ocksi skett fdr Boforskoncernens del. Pi sid. 10 och 11, i spalterna hdr invid, S.terfinnsdenna koncernbalansrdkning. Om man jiimfdr
siffrorna i koncernbalansrikninqen
med Aktiebolaget Bofors .g.n lulansrdkning, som kan lisas i B-pilen
m 2 1957 sid. 1Z och 13, dr den
enda skillnaden i stort sett, att koncernbalansrikningenssiffror dr drygt
1,0 /o hdgre dn Bofors egen balansrikning. Om Bofors haft dotterbolag,
som i fdrhillande till moderbolaget
var av en annan storleksordning, eller
om dotterbolagenfd'reteddeavvikelser
i stdrre utstrdckning in vad som er
fa,llet iffi,ga om de olika tillgingarnas
och skuldernas sammansd.ttnineoch
fcirdelningjZimfdrtmed moderbilaget
respektive inbdrdes, si skulle nafurligtvis en sammanstilld koncernbalansrd.kningkunna ha ett mycket stort
intresse.Men sl dr det iu inte.
Av denna anledning skall i stiillet
de olika boksluten fcir moderbolaget
Bofors och fdr de stdrsta dotterbolagen, dvs. Nohab, \Wedaverken,Ulvsunda och Tidaholmsverken, berdras.
Vad Tidaholmsverken betrdffar, fiireter deras bokslut alldeles sdrskilda
drag, vafiot detta skall berdrasmera i
fdrbigiende. Det blir silunda huvudsakligen de tre fdrsta dotterbolagen,
som jag skall sysslanlgot litet nirmare
med. Det blir i alla fall, dven fdr
dessa,betydligt mindre in vad respektive fiiretagsnimnder redan hemma
fltt hdra om det egna bolaget. Aven
fdr Bofors del kommer redogdrelsen
givetvis att bli mer summariskdn eljest.
Men innan vi ger oss in pi de enskilda boksluten, sl trot jag, att det i
alla fall kan vara av ett visst intresse
att tala itminstone nigot om koncernbalantriikningen och hur den kommer till.
I stort sett sker upprittandet av
koncernbalansrikningenpi det sittet,
att man l?impligen utg&r ifri.n moderbolagetssiffror fdr de olika tillgl,ngana samt skulderna och det egna
kapitalet. Vid jZimfiirelsemellan koncernbalansrdkningenoch Bofors balansrdkning framglr, att den post, som
fdrekommeri balansrikningenfiir Bofors under rubriken "Aktier i dotterbolag", inte finns med i koncernbalansrdkningen.Den posten utgir mot
de olika dotterbolagensegna aktiekapital. varfrir pi skuldsidani koncernbalansrdkningen icke Eterfinns summan av samtliga aktiekapital, utan
endast Bofors eget aktiekapital pi 88
milj. Reserverna ddremot, alltsi reservfonder och skuldregleringsfonder

10

KONCERNBALANSRAKNING
TILLGANGAR

An ldggn in gst i I IgLngar
Jordbruks- och skogsfastighetersamt tomtmark
Fabriksbyggnader
158.298.000
Bostd.der
18.920.000
Kraftverk,egna..
16.402.000
Kraftverk, riittigheter
12.809.000
Pigiende nybyfgnader :. :. : : :
14.395.0O0

5.782.000

220.824.O00
Maskiner,verktygochinventarier 2i8.756.000
479.r80.O00
Avglr:
Vdrdeminskningskontonf d,r
fabriksbyggnader..
68.993.000
bostdder
10.084.000
kraftverk, egna .
8.831.000
kraftverk, rittigheter
r.694.ooo
maskiner,verktyg o. inventarier 2 0 8 . 0 5 . 0 0 0
297.657.0OOr8r.923.OOO
F6,rskottsutbetalningar

Aktier

996.ooo
5.632.00O 1.94.333.000

Omfittningilillg7ngar
Varulager
Materialbehillningar
t 1.871.000
Produkter i arbete
9 9 . 4 6 7 . O 0 01 5 1 . 3 3 8 . 0 0 0
Fcirskottsutbetalningar
.. . r5.969.O00
Fordringar
92.2rO.OOO
Skattefordran
2.r37.OOO
Acceptetadevlxlar .
t03.000
Banktillgodohavandenoch kassa
95.018.000 3r7.r75.000
Kronor 551.508.000
Sdlda pdnter, fi)ratorn en d.elreuersermed intecAningtmedgiuande2O9J3O.O0O

m. m. [r ihopslagna fdr samtliga till
koncernen hdrande bolag. Alla iivriga
tillg&ngsposteroch skuldposter slis i
stort sett ihop ftir de olika i koncernen
inglende bolagen.
Nydqvist & Holm, Nohab, fdrvdrvade Bofors 1936. Anlednineen till
fdrvdrvet var i fdrsta hand, atiBofors
beh<ivdefciretagetsom underleverant<ir.Nohab hade cn viss kapacitetdver,
och det var blde nationalekonomiskt
och privatekonomiskt lZimpligt att utnyttja den kapaciteteni stiillet fdr att
utvidga vid Bofors, vilket i sin tur
skulle ha medfdrt en mdngd investeringar bl. a. p8. bostadsomridet. Fd'r
dvrigt ansigs det, att Nohabs dvriga
tillverkningar skulle bredda hela koncernens program pl ett sdtt, som
kanskei framtiden kunde bli till d,msesidig nytta och gl?idje. Fcirutom leveranser till Bofors har Nohab som bekant tre andra hulrrdtillverkningar,

lokomotiv, vattenturbiner och dieselmotorer. 1956 utgjorde av Nohabs
totala fakturerinq:
B o f o r s l e v e r a n s.e. r. . . . . . . .
lokomotivtillverkning
turbiner
dieselmotorer

24
36
6
34

%
%
%
%
roo %

De senaste Erens genomsnitt har
utgjort:
Boforsleveranser
lokomotiv
turbiner
dieselmotorer

28%
22%
L4 Vo
36%

Loo %
Hdlefter fiiljer N7edaverken,AB N7.
Dan Bergman.Bofors fijrvirvade detta
fd'retag1939, och di bl. a. med hdnsyn till de gemensammaintressena
ifr8'ga om leveranser av smide till

DEN 3r DECEMBER

1956

SKULDER
Akti eAap
ital ocb f onder
88.000.000
30.005.000118.005.000

Aktiekapital
Bundna reserver
lnaesteringsfonder
fiir byggnader... .
frir inventarieroch varulager ...

969.OOO
990.000

Minoritetsintressen

r.959.000
76.000

LSngfristigaskulder
Pensionsstiftelser

38.665.O00
2.255.0OO
36.r47.O00
1.8.334.000 95.40r.00O

Inteclningslin....
Obligationslln....
Fiirlagslln

Kortfrioiga sAulder
Amorteringav:
obligationslln

1.618.000
r.666.000

fdrlagsl&n
Fdrskottslikvider
Vdxelskulder
Andra kortfristiga skulder

3.284.000
22r.O47.000
21.000.000
58.628.000 307.959.00O

Disponibla nedel
18.971.000
9.r37.OOO 28.108.000

Balanseradevinstmedel
Nettovinst 3t 1956

Kronor 551.508.000
Ans uarsfdrbindelser
126.544.000
16.665'000

Kontraheradevaror .
Diversegarantifdrbindelser.

Flygmotor i Trollh?ittan. Av betydelse
var dven, att ldttmetallen skulle kunna
bli ntgonting fijr framtiden som komplettering av tillverkningsregistret f6,r
ett gammalt jiirnbruk och st&ltillverkare. Under 1956 utgjorde \Tedaverkens fakturering pi
Bofors
Flygmotor
SAAB.
dvriga ungefdr

2l Vo
18 %
9%
,2 %
LOo %

Genomsnittet av fakfureringen fdr
de sistairen har varit
Bofors
Flygmotor

SAAB.
Ovriga

16 Vo
18 %

e%

57 %

roo %
Sedan kommer UVA, Ulvsunda
Verkstider, som Bofors kiipte 1950 av

Volvo. Anledningen till detta fiirvirv
var, att Bofors ijnskade utnyttja Ulvsunda som underleverantdr.
UlvsundaVerkstider hade redan d&
Bofors fijrvirvade fdretaget mycket
hdga tillverkningskostnader,och detta
ir fortfarande fallet. Trots att UVA
fdr sina icke obetydliga leveransertill
Bofors fir ut till och med nigot mer
In vad motsvarandetillverkning kostar
i Bofors, blir inte resultatetav dess
verksamhetsdrskilt lysande.Anda intill fdrra lret har dock UVA kunnat
betala en utdelning till moderbolaget
pi 5 n 6 % pL det nominella aktiekapitalet, men L956 8rs resultat tilldt
icke nigon utdelning.
Tidaholmsverken slutligen kom till
193). Bakgrundentill bolagsbildandet
skall hdr inte ndrmare beriiras, s&
mycket kan dock sdgas,att statsmakternavar inblandade,och att Per Albin
Hansson lyckades dvertala Dr Sven

\Tingquist att fdr Bofors fiirvirva
mark och en del byggnaderoch maskiner av Tidaholmsverkensfdregingare
Tidaholms bruk. Bofors hade vid den
tidpunkten goda konjunkturer, vilket
inte var fdrh&llandetmed industrierna
i Tidaholm. Att sedanBofors kom att
flild,gga en rdtt stor del av sin utbyggnad under kriget till Tidaholm berodde ocksi i viss m&n oi statsmakterna.
Man ville nimligen gdrna dela pt
riskernafdr Boforstillverkningen,som
ju under det andra vlrldskriget i viss
min var en livsnerv for landet och dess
fcirsvar. Det visade sig di, att man
med hdnsyn till vtrt skattesysteminte
kunde l&ta det nybildade AB Tidaholmsverken fdrvlrva fastigheter och
maskiner i nigon stdrre utstrlckning,
di fciretagetvar si litet och sl nytt, att
det saknademdjligheter att g<ira de
nddvdndiga avskrivningarna. Fijrhillandet har dZirfdr blivit. att det 6r
AB Bofors, som direkt dger det mesta
av anliggnin gatna rrerc i Tidaholm,
medan AB Tidaholmsverkensom sidana d'gerden mindre delen. Medan
anskaffningsvirdet frir Bofors by ggnader i Tidaholm uppgir till ca 3,5 milj.
kr. och fiir maskiner etc. till ca 5 milj.
kr., ir Aktiebolaget Tidaholmsverkens
motsvarandeegna siffror ca 300.000
kr. och 1,6 milj. kr., dvs. knappt en
femtedel av det hela. Detta 96r, att
bokslutet blir r?itt egendomligt f6r
Tidaholmsverkensdel, och att Bofors
ocksi mer eller mindre driver Tidaholmsverken- fastdn det ir en skild
juridisk person - i direkt samklang
med moderbolaget.Tidaholmsverkens
rdkenskapering&r med hiinsyn hiirtill
mer eller mindre i Bofors egna rikenskaper, inte bara i sambandmed koncernbalansrlkningen,utan pl det hela
taget.
I koncernen ingir vidare Larsbo
IQlkaktiebolag, ett kalkbruk invid
Guldsmedshyttani Linde-trakten, vilket bolaget fdrvdrvade nigon glng pl
1800-talet och fortfarande driver.
Larsbolevereradebide briind kalk och
brdnd dolomit till Bofors,men Boforsleveranserna har inte ldngre samma
procentuella betydelsesom tidigare.
Wikers Aktiebolag Ir ett skogsbolag, som Bofors miste kdpa in i samband med en ncidvd.ndigutvidgning av
skjutfZiltet nlgon glng i slutet p&
l93o-talet. Ddr dr fdr iivrigt det enda
fdrctag, som pi nigon punkt piverkar
koncernbalansrlkningeni nigon procentuellt nlmnvird grad. Det giiller
deo fdrsta Dosteni koncernbalansrdkningen, "jordbruks- och skogsfastigheter samt tomtmark". ).782.000:kr. Den [r mer iin dubbelt si stor som
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AB Bofors eget virde fdr motsvarande
tillglngspost, som bara uppgir till
- kr. ITikers dger ndmli2.344.O0O:
gen stiirsta delen av koncernensskogsfastigheter.
I koncerneningir vidare Bofors Arbetares Byggnadsaktiebolag,ett gammalt egnahemsbolag,som hjiilpt till att
fdrmedla fastighetstransaktioner fdr
egnahemsbyggarednda sedan fiirsta
viddskrigets dagar.
Bofors har yttedigare n&gta dotterbolag, det iiver 100 fu gamla Knappfors SlussAB och Skattkd.rrsTorv AB,
vilka blda mrmera icke har nigon
vidare betydelsefd,r moderbolaget.
Sedan finns det nlgra dotterdotterbolag, bland vilka hiir m& nimnas
Ulvsunda Fastighetsaktiebolag och
Fastighetsaktiebolaget Osterg&rdar i
Siidertiilje.
Slutligen har Bofors nigra utldndska dotterbolag, det finska Suomen
Bofors, Bofors ltaliana i Milano,
Soci6t6 Bofors Belge i Belgien och
Bofors (Great Britain) Company Ltd.
i London.
Alla hZir ovan berdrda fdretags tillglngar och skulder ingir i Bofors
koncernbalansrikning.

Med utgtngspunkt frin koncernbalansrikningen hat hZir presenterats
samtliga koncernbolag,vilket kan vara
av ett sirskilt intresse fdr gistande
f dretagsndmndsledamijter.
Balansriikningarna

i tabld.er

Direktijr Nordqvist presenterade
och kommenteradenigra fd'r indam6let uppgjorda tabLlm iiver balansrdkningarna fcir moderbolaget Bofors och
de stdrsta dobterfiiretagenav intresse
i detta sammanhang,ndmligen Nohab,
\Tedaverken och UVA. Tablterna utgjorde ett sammandrag fdr 10 ir,
1947-t9r6, av tillglngar i ena sidan
och skulder och eget kapital L andra
sidan.Se fig. E sid. 13-16.
Fdn genomgingen av tablierna kan
f<iljandeantecknas:

Bofors: Tillgi.ngar
Under den aktuella l"O-flrsperioden
har penningvd.rdetundergitt en betydande fd'rdndring, varfiir de redovisade siffrorna i&e ger en helt riktig bild
av de fdrindringar, som balansrikningarna under samma tid underg&tt.

Falrturer-lng
f8n lg WDan
Bcrlnan
Ar1952-1956

Faktunening
fnin Ulvsunda
VenkstidenAB
Ar 1952-1956
-r
.."i.

A andra sidan har tablterna iind& en
viss betydelse,di desammautvisar det
procentuellaf<irhillandet mellan olika
-tillgingsposter
och skuldposter och
dven inom tillgingssidan respektive
skuldsidan.
Anl[ggningst illglrgana. har stigit,
frin omkring 25 mllj. kr. vlrde fd'r
10 ir sedan,till ungefiir 150 milj. kr.
i bokfdrt vd,rde i slutet av 1956, en
ganska betydande utveckling.
Vdrdet i aktier i dotterbolag och
icke dotterbolaghar under l0-irsperioden ungeflrligen f<irdubblats. De
stiirsta posternaav aktier i icke dotterbolag rir aktierna i Flygmotor, dZirBofors dger 3/e, och aktierna i Stribergs
Grufveaktiebolag, dar Bofors dger
ungefdrligen /3 av flretaget. En annan post, som kanske kan vara av intressei detta sammanhang,dtr Bofors
aktier i SAAB i Link<iping. Bofors var
p[ sin tid med och startade SAAB
Iiksom dven Flygmotor. Frin bdrjan
hade Bofors ett stiirre antal aktier i
SAAB, men av olika sk2il ansigs det
emellertid, att Bofors inte borde splittra sig genom fortsatt engagemangi
SAAB. Bofors s&ldedZirfdrifrin stdrre
delen av aktierna.
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Varulagret har undergttt en betydande procentuell d'kning, med kirjan
omkring 1952. Detta sammanhdnger
givefvis med det fdrslmrade penningvirdet, som gdr att ett kvantitativt
ofd,rdndratvarulagerdrar mera pengar.
Det beror emellertid ocksl pl, att den
genom de utvidgade anld,ggningana
6kade verksamhetenfordrar mera varor. Vidare beror det pl en absolut
dkning av produkter i aibete.
Fordringarna har stigit under sista
tiden, vilket i fdrsta hand beror pl
den dkade omslutningen, men ii.ven
sammanhingermed att det blir sv&rare
och sv8rare att erh&lla betalning pl
grund av kapitalbristen. Det rlder al!min brist pt likvida medel.
Banktillgodohavandenoch kassahar
fdrbdttrats p3' sista tiden. Den 6kade
omslutningen kriver mera likvida medel, och genom att Bofors varit ute pi
llnemarknaden i god tid, har min
lyckats hilla likviditeten tillfredsstillande.

Bofors: Skulder och eget kapital
Det egna kapitalet ir summan av
aktiekapital med disponibla medel

samt reservfond och skuldregleringsfond. De sistnimnda fonderna dr
obligatoriska och avsdttningar till desammamiste g6ras enligt aktiebolagslagen. Reservfonden uppgtr till de
2O /o av aktiekapitalet, som lagen
fotdrar, men till skuldregleringsfonden miste iven i fortsdttningen avslttningar ske - beroendepl att Bofors
har fdrhtllandevis ligt eget kapital
j2imfdrt med frdmrnandeskulder.
Skuldernatill pensionsstiftelserijkar
undan f6'r undan. Avsittningarna representerarett vd.rdeper den 31 december 1956 f6r Bofors del p3. inte
'dn
mindre 27 milj. kr., medanfcir hela
koncernenpensionsstiftelsernair uppe
ind.ra39milj. kr.
Bland de l&ngfristiga skulderna,
utom pensionsstiftelserna,har Bofors
ett fu L95I upptaget fiirlagslin p& 20
milj. kr., ach 1953 ett obligationslin
p3"40 milj. kr. De tvt posterna tillsammansmotsvarar iikningen av posten "ltngfristiga skulder".
Balansposten "fiirskott frin kunder" dr betydande.Den 31 december
1956 uppgick erh8llna f6rskottslikvider fr&n kunder till inte mindre dn
206 milj. kr. och utgiir silunda nera

Isanmandtq
ABBdtr baJensdlnfngan

nog hiilften av hela skuldsidan. De
kortfristiga skulderna har i stort sett
fciljt utvecklingen av hela verksamheten.
Jdmfil man tillg8ngarna med skulder och eget kapital, bcir summan av
eget kapital och lingfristiga skulder i
stort sett svara emot anl2iggningstillghngar, aktier, fdrskott till leverantijrer - de sistndmnda?ir ju ett steg pl
vdgen till anliiggningstillglngar och de normallager,som man biir hllla
sig med och som ju till sin typ ligga
ganska ndra anld.ggningstillgtngarna.
Fdr Bofors motsvararsumman av eget
kapital och lingfristiga skulder un!efiirligen anliiggningstillgingar, aktier
och fcirskott till leverantdrer.
Sedankommer den irrationella faktorn i fcirskotten frln kunder. Meningen med fdrskotten ir ju, att man
skall fi in pengar frir att kunna ligga
ned dem i produkter i arbeteoch i viss
min i lager, som beh6vsfdr de framtida leveransernatill de kunder. som
har limnat f6,rskott. De kortfristiga
skulderna b6'r ungefir motsvaras av
fordringarna, men fdr v&r del f&r man
nog, om man dverhul'udtaget skall
kunna g<ira nigon balanstekniskjiim-
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fdrelse och ha ntgon balanskritisk syn
p& det hela, sl& ihop kortfristiga skulder och fcirskott och j?imfiira dem med
banktillgodohavandenoch kassa,fordringar och en stdrre del av varulagret.
I anslutning till den summariska
redogdrelsenftir Bofors balansrikning
berdrdes n8got om fdrdelningen av
aktierna i Bofors. Totala antalet aktie'd"gare
i maj 1957 utgjorde 11.386, av
vilka ungefiir 3.881 tillkom genom
den sista emissionen. Aktieigarna 6r
sllunda fler dn antalet anstlllda. Antalet aktiedgaremed 500 aktier, eller
nominellt 50.000kr. i aktier,dr endast
142. Den stora massan, de 11.244
iivriga aktiedgarna, hat mindre aktieposter och en stor m?ingdav dem har
bara 5 d 10 eller innu firre aktier.
Hela aktiekapitalet i Bofors utgdr
som
88 milj. kr. och de I42 aktiedgare,
har mer Zin 500 aktier, lger tillsammans ungefir 1/1 av bolagets aktier.
Nobab
AnlZiggningstillglngarna visar en
hd,gstbetydandeutveckling under Boforstiden. Vadagret fdreter ungefdr
sammautveckling som f6r Bofors.

Det egna kapitalet 6'krdes 1952 genom nyemissionpL 4,5 milj. kr., som
helt tecknades av Bofors. Pensionsstiftelserna har ocksl stigit undan fiir
undan, och sdrskilt 1956 togs det ett
kraftigt tag f6,r Nohabs del. Aven
Nohab har stora fdrskott frin sina
kunder. Balansrdkningenfiir Nohabs
del iir till sin grundtyp ganska nira
dverensstdmmande
med Bofors balansrikning.
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UVA

Ulvsundasbalansrdkningaromfattar
Boforstiden,eller frin 1950. AnHggningstillg&ngarna har inte obetydligt
d,kat.Varulager och fordringar fdreter
en normal utveckling. BanktillgodohalVed.auerken
vande och kassahar varit tillfredsstllAnl?iggningstillgingarna visade en lande hela tiden.
sjunkande tendens under L9)2, 1953
Skulder och eget kapital skiljer sig
x.h 1954. Detta sammanhdngdemed, hdgst betydligt ifrin moderbolaget
att det under dessalr praktiskt taget och de andra omnimnda dotterbolagen
inte fijrekom nlgra investeringar fiir
genom det h<iga egna kapitalet. De
\Tedaverkens del pl fastighetsomri- fdrsta Srenhar det egna kapitalet tdcJct
det, samtidigt som normala avskriv- inte bara anldggningstillgingar, utan
ningar skedde. l9)5 har bide anl?igg- 6ven hela virdet av varulagret, vilket
ningstillglngar och varulager <ikat.
dr mycket tillfredsstiillande. Riknar
$Tedaverkenhade 1950 en skuld till
man idag med pensionsstiftelsen,s&
moderbolagetpl i stort sett 6 milj. kr.
tdcker dessab&da poster tillsammans
Denna utjdmnadesdelvis genom en fortfarande alla anldggningstillgingar
nyemissionL%L pL 3 milj. kr. Seder- och varulager. Fdrskotten spelar fiir
mera har rilTedaverkendessutombetalt UVA:s del inte sirskilt stor roll.
UVA har ur vanliga balanskritiska
av pl sin skuld ungeflit 2 milj. kr. Vid
utgingen av 1956 Ir skulden nere i synpunkter en "snygg" balansrdkning.

Apcbalansrtknlqan
lsammandneg
llydgvlst
&Hotm

0

1 milj. kr. Skulderna till pensionsstiftelsen har stigit ganska jiimnt fr8n
L952-r3, F<irskottfrin kunder beyder inte alls si mycket fdr \Tedaverken
som fdr Bofors och Nohab.
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och ltiner och pensioner m. m. utgt
Fiirsiiljning av civila promed ca kr. 415.000:- per dag.
dukter
Direktcir Nordqvist presenterade
Iffi.ga om intlkterna flyter varje dag
frtn Boforsverken . . 89.626.000
ocksi tablier med kurvor. utvisande
kr. 697.000:- f6r Boforsverken
in
fdn Nobelkrut . . . . . 17.187.000
investeringarna i Bofors och de tre
och kr. 116.000:- fiir Nobelkrut, avFcirsiiljningav andraprostora dotterbolagenunder 10 lr.
seendekrigsmateriel. Fiirs[ljningen av
8.667.000 civila produkter inbringar fdr Boforsdukter och tjinster. .
Ifrlga om resultatsidan,allts& vinstverken cakr. 32o.Oo0:- och f6r Nooch fdrlustrlkningarna, begrdnsades Vinstutdelning pl aktier
belkrut ca kr. 61.000:- per dag.H?ir4.181.000
..
ochrinteinkomster
redogdrelsentill en schematiskframtill kommer en del andra fiirsiiljningar
stZillning angiende kostnadsfdrdel347.296.00O av produkter och tj[nster samt utdelningen vid Bofors under 1956,uppdening & aktier och rintor, vilket tillhopa
lad pt de vanliga poster, som brukar
Kostnadernafordelar sig pt fdljan- per arbetsdag.
g<irca kr. l.24O.OOO:
fdrekomma i en vinst- och fddustrikde
sitt:
Milj.
kr.
ning. Varor och tjdnster,bl. a. allt det
t
.. . ca l9O
Varor och tjiinster
som vi kdper utifrin, gir till ,4,7 %
, ca lL6
av vlra intdkter eller av de totala kost- Liiner, pensionef osv.
jooi rgSZ
naderna. Nist stijrsta posten dr liiner, A v s k r i v n i n g a. r. . . . . . . . . . . c a 2 4 Liirdagen den 15
...... ca 8
pensioner, pensionsavgifter, oly&sSkatter
Deltagarnasamladeskl. 9.15 i Bosom U t d e l n i n g
....ca
7 fors samlingshus,dir tilfnle gavs att
falis- och sjukfiirsiikringspremier,
L framstilla fdgor och diskutera i anrepresenterar33,4 %. Avskrivning pl
Okning av disponibla medel. . ca
anldggningarnag8r till 7 /o, skattena
ca 347 slutning till d.itponent Soblmans och
till 2,4 /o och utdelningen till 2 %.
direkttir N odquistt anfd,randenfiire(Se iven fig. t sid. 8.)
Okningen av egnamedel utgjorde allegiende dag.
intdkternast 0,5 %.D" sammanlagda
Det kan v^ra aY intresse att belysa
na fdr Bofors 1956 utgjorde:
1. Fritidsomride pi vistkusten
hindelseutvecklingenifriga om intlikFtirs?iljningav krigsmaHerr Giiila Nilston, Bofors, fnmter och utgifter per dag under de ca
teriel m. m.
280 arbetsdagarnaper fu. Yatje dag hdll ifrlga om planerna pi ett fritidsomr&de p& vdstkusten fiiljande synfrin Boforsverken . . L95.127.000 k6ps varor och betalas riikningar till
frin Nobelkrut . . . . . 32.508.000 utomst8endefdr ca kr. 678.000:-,
PunKref.
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Sedanltskilliga lr tillbaka, hade de
tre olika personalkategoriernai Bofors
var och en sin semesteranliggningi
respektive Stordn, Labbsand och Blinds. Med hdnsyn till tidigare ridande
fcirhillanden var denna uppdelning i
och fci.r sig fullt fdrklarlig. Idag vore
nog tiden mogen f6r en gemensamsemesteranliggning fdr alla grupperna.
Stordn iir utbyggd frir att taga emot
si minga som mcijligt av Boforsarbetarna. De flesta iinskar ocks&komma
till Stordn, men det finns givetvis en
hel del, som av olika sk?il f6redrager
att upps6ka andra semesterplatser.
Fdr
nirvarande f6rekommer visseriigenutbyte mellan Stordn och semesteranldggningana vid Stta andra fciretag,
men det giillde hzir blott ett fltal platser. Atskilliga av dem, som inte hade
miijlighet att komma till Storrin eller
begagnasig av utbytesanldggningarna,
beger sig silunda till vistkusten. Hd.rtill kommer en grupp, som av hdlsoskiil borde bes6kavdstkustenunder semestern.
Vid dverlZiggningarmed representanter fdr de andra personalkategorierna i Bofors har det visat sig, att tanken
pi en gemensam semesteranldggning

pi vdstkustenomfattades av samtliga
bercirda parter. I det sammanhanget
framkom dventanken pi att utvidga en
eventuell semesteranld.ggningtill att
omfatta alla anstillda inom Boforskoncernen.
Sedan det blivit bekant, att man
planerade en semesteranlZiggning
pt
vd.stkusten,har det enligt inkomna erbjudanden visat sig att det finns limplig mark till salu pe etskilliga stdllen.
Sivitt man kunde se fdr dagen, borde
den l2impligasteplatsen ligga nlLgonstans mellan Lysekil och Strcimstad.
En semesterplatsborde ligga pi fastlandet f<ir att g6rakommunikationerna
si enkla som mdjligt. Vidare miste
man naturligtvis flsta stdrstaavseende
vid att vattnet vore bra, och landskapet
i civrigt lZimpligt f<ir en semesterinl2iggning.
Den planerade semesteranliiggningen miste anordnasinom den kostnadsram, som finns fiir koncernens olika
semesteranllggningar,och d.venby ggas
ut successivt.Man kunde biirja med
anordnandetav campingplatseroch si
sminingom enklare smlstugor f.6r
siiilvshushill. Administrationen mlste
giiras si enkel och kostnadsbesparande
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Herr Suen Anderuon, Nohab, fdr
klarade, att man tidigare haft tillfnlle
taga del av de av herr GcistaNilsson
redovisadesynpunkternapi en semesteranldggningpi vlstkusten. Med hii.nsyn till Ulvijn hade man nog frln
Nohabiternas sida fr&n biirjan haft
vissa betinkligheter emot projektet.
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som m6jligt, fdrslagsvis i Stor<inastiftelsens regi, med ett arbetsutskott
med en representantf6r vardera Storiin, Labbsand och Bliniis. I den mln
de medel, som fiir nirvarande stir till
semesteranliggningarnas fiirfogande,
inte rlckte till, borde man kunna rdkna
med att fdreningar och organisationer
fiir de anstlillda vid de olika fd,retagen
vore villiga lZimna bidrag i hmplig
omfattning.
. De medel, som man hoppades att
bolaget skulle stilla till fdrfogande fdr
inkiip av ett l?impligt semesteromride,
skulle fdrvisso bli viil anvdndapeogar.
Det finns ingen risk fcir att intresset
fdr Stordn och Ulvdn - Nohabs semesterhem - skulle minska. En semesteranldggningp& vistkusten skulle
viil komplettera de nu befintliga semesteranliggningarna.
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Man hade emellertid kommit fram till,
att ett realiserandeav fiirslaget borde
vara till gHdje fdr alla inom Boforskoncernen.
H err Gunnar lY/elander, lY/edaaerken, fdrklarade, att man frin atbetar
nas sida vid \Tedaverken frin frirsta
stund, di man fitt kdnnedom om det
f<ireliggande fcirslaget, omfattat detta
med stdrstaintresse,och man slge med
tacksamhet emot ett realiserande av
fdrslaget.

ride, iven om Nohabiterna med sitt
Ulvcin givetvis inte kunde ha s& stort
intresse fdr saken. Det borde vara
tillrii.ckligt med att anordna campingplatser i ett fcirvdrvat markomride.
Sku[e man i dvrigt si sminingom giira
nlgra anldggningar inom fritidsomridet, vore det svirt att i varie fall fr:6:n
Nohabiternassidabinda sigmed nigra
kiften om anslag.

Herc Gdsta Nilston, Bofors, erinrade om, att fdgan om en semesteranl?iggning pE vistkusten si nyligen var
Herr Bernbard Stohr, UVA, fram- vdckt, och att man idag givetvis inte
h6ll att de anstd.lldavid LIVA icke dmnade stdlla krav pi att nigra fiirhade tillg&ng till nigon egen semes- eningar skulle binda sig fdr framtida
teranldggning. tfVA-arbetarna hilsade bidrag. Det har redan framhillits, att
ddrftir med gl?idje en semesteranligg- man fdrst s& sminingom skulle uppning pi vdstkustenfdr hela Boforskon- fdta. nt.gra"anld.ggningarpi fritidsomcernen. Detta skulle samtidigt inne- ridet, varfdr n&gra medel inte skulle
bdra, att de anstillda vid UVA finge behiiva tillskjutas, i vatje fall under
sina planer pi en semesteranlIggning den fdrsta tiden. Han erinrade ocksi
l6sta. Det kunde hir tilldggas, att en om, att iven de Boforsarbetare,som
semesteranldggningpi vlstkusten bor- inte besdkteStordn, v?ilvilligt och solide vara si beliigen, att iven de som dariskt betalade sin avgift till semesicke hade egna fdrdmedel kunde be- terstiftelsen.
sdka anllggningen.
Det har tyv?irr blivit en tendens,att
Herr loban Nilsson, Nobab, flamalla skall ha semesteri juli. Semestern
hdll att den nuvarande semesteran- borde spridas 6ver en ldngre tid.
l2iggningen pi Ulv6n inte vore tillDlrest en gemensamsemesteranliggr2icklig f6r samtliga vid Nohab. Med ning kunde komma till stind, borde
hdnsyn h?irtill och under fdrhoppning det ocksi vara mdjligt att sprida seatt Ulvijn i forsdttningen skulle utnytt- mestern inom de olika koncernfiiretajas i samma utstrdckning som hittills, gen, fdr att ddrmed bereda m6jlighet
ville han ftjr sin del stiidja tanken p& fdr s3.m8.ngasom miijligt att besiika
en gemensamsemesteranl[ggning.
anldggningen.
Herr G. Hagttrdm, TidabolmnerAen, fdrklarade, att Tidaholmarna var
mycket intresseradeav och tacksamma
fdr en gemensamsemesteranleggning
p& vdstkusten.
DireAtdr Nordqaist erinrade om, att
det vore ffi,ga om anskaffande av ett
Hmpligt markomr8de fijr att bereda
mdjlighet till anordnande av i fdrsta
hand campingplatser, parkeringsplatser och ba.dplatseroch icke om nigot
semesterhemav typ Storiin. Omridet
borde givetvis tagastill sl stort, att det
si sminingom, om si ans8gslimpligt,
kunde bebyggas med smistugor av
deltagande organisationer, som si
dnskade.
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Herr SenceMalmef eldt, Tidabolmsaerken, framhd,ll, att tjlnsteminnen i
Tidaholm inte hade nigra egna semesteranordningar. Man hade haft planer
pi att hos bolaget hemstd.llaom bidrag
till inkdp av ett torp fiir inredning till
semesterhem.Skulle emellertid fiirslaget om en gemensamsemesteranllggning pi vistkusten bli verklighet, borde detta samtidigt innebira en god
l<isning av tjinstemdnnens semesterproblem.
Ingenjiir Erntt Norelius, Nobab,
framhijll, att tjlnstemdnnenvid Nohab
inte haft tillfiille diskutera frigan om
en semesteranl?iggning
p& vistkusten.
Emellertid kunde sigas, att en gemensam sidan anbiggning borde vara till
fdrdel fdr hela personaleninom koncefnen.

Herr Herman Andersson, Nohab,
ansig f6r sin del, att man borde ndja
sig med att ordna campingplatspi det
Disponent Soblman fiirklarade avblivande fritidsomrtdet o& sammasdtt
slutningsvis,
att de flesta inom konsom turistfdreningarnaanordnats8dacernen syntes vara intresseradeav ett
na platser p& olika h&ll i landet.
fritidsomride pE vd.stkusten,och att
Herr lohn Lmtton, Nohab, fijrklafrigan s& smEningomskulle tagasupp
rade, att han fii'r sin del icke vore mot- pi nytt f6r behandling av Bofors
stilndare till ett gemensamtfritidsomstvrelse.

2. Synpunkter p& fiiretagsnlmnderuas verksamhet
Herr Karl Hansson,Nobelkrut, ansig, att sivitt han kunnat utldsa av
fdretagsnlmndsprotokollen, uppliiggningen av den vid varje sammantride
iterkommande konjunkturdversikten
ej sZillan var politiskt fiirgad. Det
yal nog i och fiir sig riktigt, att produktionen, som en fdljd av fdrekbmmande begrdnsning av investeringaroa, stagneratmera dn pi minga andra
heil. I England dt fiirhillandena
ungefir likartade som i Sverige,medan
Norge, Danmark och Finland hade det
betydligt sdmre stlllt. Det kunde vll
ifr8.gasdttas,om det skulle kunna investerassi mycket mera dn vad som
sker idag, direst investeringarnafinge
fciretagasutan inskrdnkningar. Arbetskraften d.r hdr problemet och skulle
inte rd.ckatill. I liinder med stcirreproduktionsdkning dn Sverige, hade-d,kningen sannolikt m<ijliggjorts genom
den stdrre tillgingen pn fok.
Den enligt ftiretagsnlmndsartalet
fdrutsedda informationen iftLga om
ekonomiskaresultat och gjorda investeringar ld.mnasi tillfredsstiillande omfattning. Emellertid diskuteras mera
sillan planer fd,r framtiden, och man
saknar fortfarande nigot egentligt
samrid.
Vidareinformationen dr lven en fr&ga. Frir ndrvarandehar ju envar mdjlighet att ldsa referaten i B-pilen och
fdretagsndmndsledamdterna
har ocksl
mdjlighet, att informera vidare var
och en pi sin plats. Trots detta tycks
emellertid intressetfijr fdretagsndmndsverksamhetenbli mindre och mindre
utanfdr den krets, som aktivt deltager
i verksamheten.
Ditponent Soblmansadesig ha svtrt
att fcirsti herr Hanssonsanmdrkning,
att konjunkfurdversikternaskulle vara
politiskt f'dtgade.Hdr i Bofors hade i
varje fall icke lagts nigra politiska
aspekter pi dessa iiversikter eller p&
nigra fiiretagsnd.mndsfrigor dverhuvudtaget.
Siffrorna talar sitt eget spdk. Efter
L95o har utvecklingen varit sadan,att
den relativa andelenfdr de industriella
investeringarnagitt ned frEn 2i till
2o /o. Utvecklingen pi denna front i
dvrigt i Europa dr mera gynnsam fd,r
industrin. Det dr givetvis h<igst betlinkligt, om den svenska industrin i
dagens ldge, med alltmer stegrad internationell konkurrens, skulle komma
pt efterkZilkentill fdljd av otillr?ickliga investeringar. I England uir fiirhillandena icke bittre in hos oss, medan investeringstakten och produk-
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tionsdkningen i 6vriga visteuropeiska
ldnderdr bdttre.
Det Ir inte frl.ga om att diskriminera de offentliga investeringarna i
sjukhus och vagar och fcir andra allmdnna indam&I, di man talar f'6r 6kade investeringar inom industrierna.
Inom samtliga demokratiska partier
torde man fdr iivrigt vara helt iiverens
om, att vi hZir i landet behciverinvestera mer och mer inom niringslivet.
Vad betr2iffar samrldet inom fciretagen giller det att skynda l&ngsamt.
Vi har kommit en bit pi v?ig,och mrijligheterna till samrid bijr vdl efter
hand fiirbdttras.

fiir vederbdrandeatt taga st?illningtill
de olika problemen. Tjinstemdnnen
stir s. a. s. "som isnan mellan fvenne
h<itappar".Skall tjiinstemlnnens insatser inom fdretagsndmnderna och
SAKO-organenbli vad de borde vara,
miste man frin fciretagsledningens
att tjdnsteminnenf6rutsidaacceptera,
slttningslcist fl'r sd,gasin mening i alla
frl,gor, vare sig man talar i egen sak
eller i fciretagets.

Herr SuenAnderston, Nobab, erinrade om hur annorlunda fdretagsndmndsarbetetZir idag mot 1946, dlt
avtalet om nemnderna kom till. Aven
om det finns vissabrister, si miste vil
Herr lohan Nilston, Nohab, anslg allmdnt erkinnas, att fdretagsndmndsatt den information, som fdr n)irvaran- verksamhetenbidragit till att itskilligt
de limnades i fdretagsndmnderna,var fcirbdttra ftirhillandena o& de olika
mycket bra, men att samridet mellan arbetsplatserna.
Pi tal om tjdnstemdnparterna kunde vara blttre.
nens medverkan i fdretagsndmnderna
Herr Grista Nilsson, Bofors, frum- borde det vara av underordnad betyhd,ll, att man frin fackligt h&ll inga- delse f<ir insatsernai ndmndverksamlunda var emot att industrin rustades heten, om vederbtirandehar den ena
upp. Vi miste givetvis ldgga ned en eller andra stdllningen i bolaget.
del pengar pi skolor och vdgar etc.,
Disponent Soblman fcirklarade avmen i dagensldge med den mcirdande
slutningsvis,att han helt delade de av
konkurrens, som rider och kommer att
herr Gdsta Nilsson framfiirda isikterr&da, mlste industriinvesteringarnaha
na ang&endeSAKO-verksamhetenoch
ett visst fdretrdde.
dessmcijligheter fijr framtiden.
Ny" anordningar med lingt driven
automatisering kommer att krlva allt
mindre arbetskraft, och med hdnsyn 3. Bostadssubventioner
h?irtill bdr, med nu tiilgnnglig arbetsHerr SaenAndersson,Nohab, medkraft, utrymme finnas ftir yttedigare delade, att man frin arbetarhill ansett
investeringar inom niringslivet. Allt
det liimpligt att taga upp frigan om
mtste gdras fd,r att stegra produktio- bostadssubventionertill behandling
nen, d& den samlade produktionen vid detta, fdr alla Boforskoncernens
skapar resurserna i iivrigt bl. a. fiir
f6retagsnimnder, gemensamma samde statliga och kommunala investe- mantrdde.
ringarna.
Man dnskadei f6rsta hand om miijDen nyligen startade SAKO-verk- ligt f3. frl'gan om bostadssubventioner
samheten torde skapa fdrutsittningar
enhetligt behandladvid de olika konftir ett gott samarbeteoch samrndmel- cernfdretagen,
och vidare,med hinsyn
lan parterna. Fdretagsndmnden dr till det f6rsdmrade penningvdrdet,
knappastett forum, som man kan be- nigot stdrre subventionsbelopp
?in de
lasta med detaljer av allehandaslag. nu utgiende. Vid Bofors, Nohab och
Hir utgdr ddremot SAKO-kommitt6- Tidaholmsverken forekommer olika
erna en utmerkt plattform fdr ldsning svstem.och betrdffande \Tedaverken
till allas bista av fdrekommandefriotir UVI har frlrgan om bostadssubgor och problem.SAKO-organenskall ventioner innu icke erhillit nlgon
givetvis sortera under fciretagsndmn- losning.
den och taga sina direktiv frin denna.
Fiir egnahem ldmnade Nohab fdr
Ingenjdr Torsten fanston, Nobel- ndrvarandekr. 3.000:- i bostadssubkrut, instdmde i herr Gdsta Nilssons vention, dock under den fdrutsdttsynpunkter p& SAKO-verksamheten ningen att egnahemmen uppfiirdes
som inom viss angivenrayon.Skulleen anoch de miijligheter till samarbete,
hir finns. Fiir tjdnstemdnnenfcirelig- stZilld silunda bygga sitt egnahem
ger emellertid siirskilda problem vid utanfdr den ifrtgavarande rayonen,
deltagandet i arbetet inom fdretags- llmnade Nohab icke n&gon subvenndmnder och SAKO-organ. Det finns tion. Man borde hdr inte g6ra nngon
silunda mhngafrigor, i vilka tjdnste- skillnad pi om vederbdrandebyggde
fdre- inom sjilva staden eller nigon bit
mdnnen si att sdgarepresenterar
taget och de anstdlldasamtidigt. Som utanfiir staden,utan alla borde ha samen ftiljd hirav uppstlr ofta svlrigheter ma miijlighet att f3, bidrag.
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Man var fd,r dagen ndjd med de
kr. 3.000:r, som utgick till egnahemsbyggarevid Nohab, men iftlgasatte om icke dvriga fiiretag inom
koncernen borde ldmna bidrag med
sammabelopp.
De, som icke iinskade uppfiira ett
egnahemkunde fdr nlrvarande erhllla
bidrag med kr. 1..000:- fiir f6'rvdrv
av en insatsldgenhet. Detta bidrag
borde, med hdnsyn till det f6rdndrade
penningvirdet,hiijas till kr. 1.500:-,
och vidare borde alla koncernfiiretagen
ge samma bidrag till sina bostadssdkandeanstillda.
Herr Vitalis Hagberg, NobelArut,
anshg, att de 2.000:- kr., som f6r
n[rvarande utgir i subvention fdr
egnahemvid Bofors, borde, med hdnsyn till penningvirdesfdrsdmringen,
iikas till det dubbla. Ifrlga om insatsldgenheter ifrigasattes, om icke lven
kvinnliga anstdlldaborde ha miijlighet
att erhilla bostadssubvention.
Herr SaenAndertson, Nobab, ft:;mhd,ll, att han fcir sin del mindre slg
p& beloppetsstorlek dn pi en enhetlig
behandling av ffitgan inom koncernhade
f6'retagen.Bostadssubventionerna
sikert sin betydelselven fijr fdretagen,
genom att de anstillda klnde mera
samhdrighet med ett fiiretag, som bistod sina anstlllda s& lingt miijligt
ifriga om anskaffande av bostdder.
Direktiir Nordquist erinrade om,
vilket iven i viss mln framgick av
att AB
gErdagensbokslutsredog6relse,
Bofors pi ett tidigt stadium varit i
ging med verksamhetfiir underlittanfijr de anstillda
de av egnahemsbyggen
inom fiiretaget. Bofors Arbetares
Byggnadsaktiebolag,som bildades fdr
atskilliga Er sedan,hade sedanfungerat som mellanhand, di det g?illt ordnandet av nya egnahemsomriden.I allmdnhet har AB Bofors hirvid finansierat och i regel lven bekostatanliggandet av v'agar, vatten, avlopp och
elektriskaledningar. Tomterna slldes
nimligen till ett mycket ligt pris, och
utan att bolagetskostnadertlcktes.
S& sm&ningominfdrdes, vid sidan
av den indirekta subventionen. dven
pi 500:- kr.,
direktaegnahemsbidrag
som sedermerahdjdes till 1.ooo:kr. och till 2.000:- kr.
Under senaretider har btde stat och
kommun bdrjat iigna sig mer och mer
it bostadsfrigorna. Detta har inneburit, att bostadsbyggandetblivit i allt
hiigre grad beroendeav myndigheternas regleringaroch bestimmelser.Med
hlnsyn till denna utveckling har det
inte ansetts nddviindigt, att bolaget
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yttedigare ufvidgade eller utcikadesin derbd,randespekulant pi egnahemsegen verksamhet. Bolaget har dirfd'r
byggande.
inte ansett sig bdra lita exempelvis
En annan synpunkt, som hir bijr
egnahemsbidngen f6lja med i pen- berdrasnir det gdller en koncern med
ningvdrdefrirsdmringen, di ju en hel moderbolag och dotterbolag pi olika
del fcirmSner i st2illet kommit genom stdllen, d,r, att ml,nga ginger kan den
statliga och kommunala lln och sub- situationen uppsti, att det ur trivselventioner.
synpunkt och dvriga synpunkter 1r
P& sista tiden har stateni viss mln
bettre, att ett fciretagfciljer den praxis,
'som
bd'rjat se mera ekonomiskt pi bostadsrider inom den egna orten, dn att
och hyrespolitiken. Man har di bl. a. man fciljer praxis vid moderbolageller
infcirt nya bestdmmelser om hrigsta civriga dotterbolag. Andra ginger kan
beliningsvdrdenfd,r r- och z-familjs- det vara bettre, att koncerneni sin helhus, kedjehus och radhus, och man har het f6ljer en fast linje. Ddremot dr det
miskat de statliga subventionernatill
inte mdjligt, att man konsekventplocegnahem. Man har vidare, genom be- kar ut det som passarb?isti varje s?irstdmmelser rdrande affd.rsbankernas skilt fall och pi varje sdrskild plats,
kassareserveroch sdnkning av "taket"
och den ena gingen hd.nvisartill ortens
fcir utl&ningen, gjort det svirare fdr praxis och den andra gingen till konfolk att lina pengar, dven om bostads- cernensDfaxrs.
byggandet gir med prioritet framfcir
Till slut bcir ocksEframhillas klart,
andra investeringar. Det har di frin
att det enligt bolagsledningensmening
en mingd olika hill inorn industrien ur alla synpunkterIr att fciredraga,om
kommit pitryckningar, att fdretagen minniskor kunde fi bo i egnahem,
skulle motverka de av staten infcirda radhus o. d., i den min de si rinska.
restriktionerna,som avseratt i sin m8.n Bolagsledningen dr ocks& civertygad
hjilpa till att hejda penningvlrdets om, att genoln fdrbdttiade kommunif<irsimring, genom att dka industri- kationer intressetkommer att <ikasfdr
fdretagenssubventionertill de anst?ill- egnahemsbyggande
pi sammasitt som
das egnahemsbyggande. De detta skett i Amerika och andra linder, som
miste anses inte iiverenssidmmande kanskeligger f<ireossi detta avseende.
med de ekonomiskaprinciper, som ett
Bolagsledningen inser ocksi till
affirsidkande f ltetag miste acceptera, fullo, att den inte kan tdnka sig nlgot
si har man i allmdnhet stillt sig av- bd.ttreln en fast arbetarstam,som bor
visande till d,kade subventioner till
i egna bostdder, och som trivs med
kompensationfdr det fcirsdmradepen- tillvaron.
ningvdrdet. Fd,retagenmiste i stlllet
Bolaget har silunda full fd,rstielse
intressera sig fiir ait sijka undeddtta f& alla" strivanden i denna riktning
ett rationellt smihusbygge inom de och kommer, liksom tidigare, att llmkostnadsgrdnser,som de anstillda kan na medverkanp& olika sdtt. Icke minst
betalavid ofiird.ndradeindustrisubven- vore det gl?idjinde, om det ungdomstioner och med nuvarande statliga sparande och iivriga sparande, som
medverkan.
man ny tycks vara beredd att taga upp
Som hittills skett. med 6kade sub- till behandling i alla kretsar, sloge
ventioner och hjelp frin stat, kommun igenom - inte minst ifriga om booch fd,retag efterhand som byggnads- stadssparande.
kostnadernastigit, har det ju inte funVad betreffar den av representanterniis nigra som helst himningar pi bo- na fdr Nohab berd'rdarayonen fiir erstadskostnadsstegringarna.Det har hillande av subventioner,kunde rent
inte funnits nigon egentlig instans, allmint sdgas,att vederb<irandekomsom varit intresserad av att fi ned mun miste ha intresseav att egnahembostadskostnaderna.
Det vore icke rikmen inte fcirliigges alltfdr lingt frin
tigt, nd.r staten nu har kommit under- samhillets centrum. Kostnaderna fiir
fund med, att det inte gi.r ldngre efter vatten och avlopp och andra kommude gamla metoderna, att industrien nala anordningar kan mhnga ginger
skulle accepteraoch tilliimpa dessa.
bli oproportionerligt stora i fdrhillanAllt som ddremot kan gdras fijr att de till viirdet av en bostadi samhdllets
frirbilliga och eljest undeditta tillutkanter. Inom Kadskoga stad samarkomsten av 1-familjshus, respektive betade de kommunala myndigheterna
billiga bostadsrdttsldgenheter,
dr virt
och bolaget ifriga om planerad nybeallt stdd och all hjiilp fr8n industriens byggelse.Aven fdretaget sj[lvt miste
slda.
ha intresseav att bostddernablir fcirUnder en civerglngstid kan det lagda si ndraarbetsplatsen
sommd,jligt.
kanske bli nddviindigt att utiika hjnl- Det kan inte vara riktigt, att underpen s3, tillvida, att man ldmnar lin
stcidja bebyggelsepi sidant avstind
eller gir i borgen fcir bankltn fdr ve- frtn arbetsplatsen,
att en senareinne-

havare av fastighetenkanske scikersin
arbetsplatspi annat hill.
Till frigan om bostadssubventioner
till kvinnliga anstdllda, vilken icke
varit nigot problem i Bofors, skulle
man iterkomma i senaresammanhang.
Herr lohan Niltson, Nobab, delade
direktdr Nordqvists synpunkter pi att
man inte borde sprida bebyggelsen
alltfcir mycket. Detta vore emellertid
mera en kommunal frnga, och sdkert
sige kommunerna sjilva till att bebyggelsen inte bleve alltfd,r spridd.
Kamrer MZnsson,Nobab, framhdll,
att han helt delade de lsikter direktiir
Nordqvist redovisat ifriga om begrdnsning av subventioner fdr bebyggelse inom viss nirhet frin samhd.llets
centrum.
Herr Arne Ohltson, Bofors, fdrklarade sig ha hoppats pi ett mera positivt beskedfrin bolagsledningens
sida
ifriga om fd'rbdttrandeav bostadssubventionerna frir de anstillda, och vldjade till bolagsledningen att taga ffi.gan under fcirnyadprcivning.
DireAtdr Nordquist framhdll i anslutning hdrtill, att han ldmnat en
redogcirelsefd'r den allmlnna inst?illning, som man frin industriernassida
hade i denta ffi.ga, och att han icke
avsett att hdr limna nisot beskedom
bolagets std.llningstaganle.
Herr SuenAndersson,Nohab, framh6ll, att man icke beg?irtnigot stiillningstaganderedan nu fr&n bolagsledningenssida, men att man vd.ntadeett
senare besked i anslutning till framkomna fiirslag. Aven orn'det kunde
finnas skdl som talade fiir att man tilll2impadeolika system p& olika orter,
vore dock frl.gan om bostadssubventioner okist fdr ett par aI koncernens
rofetag.
Herr Karl Hantson, Nobelkrut, fdr
klarade, att han inte kunde dela direktdr Nordqvists isikter att statensindrade bostadspolitikskulle plverkas och
taga skadaav evenfuellt 6kadebostadssubventionerfrln fd'retagen.Ifrlga om
de olika koncernfriretagensbidrag till
bostadsbyggande,
vore det mera-rlttvist, om samtliga fdretag tilliimpade
samma subventioner.Vidare vore det
inte riktigt, att fijr insatsldgenheter
subventionerldmnadesi vissafall. medan de kvinnliga anstdllda endast
finge lin mot rdnta. Bidrag borde utgi
till alla fd'r insatsllgenheter,mdjlig-n
graderade efter ldgenheternasstorlek.
Herr lobn Lmtson, Nohab, ansl.g,
att alla koncernftjretag borde ge samma bostadssubventioneroch uttrvckte
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den fiirhoppningen, att man frin bolagsledningens sida viilvilligt skulle
taga std,llning till de framkomna fdrsragen.

Avslutning

Disponent Sohlman tackadefdr det
intresse alla ndwarande vid sarnmankomstenvisat genom flitigt deltagdnde
Disponent Sohlman betygade, att i diskussioneroch samtal i civrigt melbolaget var utomordentligt intresserat lan representanterfiir de olika fiireav att allt fler och flet av de anstdllda tagen.
fick bo i egnahem, och i 6'vrigt att
M6.1et med sammankomstenhade
alla anstdllda skulle ft si trivsamma varit att skapaen vidgad samhdrighetsbostZdersom miijligt, samt fdrklarade kdnsla mellan koncernfdretagen, och
avslutningsvis, att man i annat sam- det vore blott att hoppas, att man
manhang skulle lterkomma till f.r.itgan f {amjat dennaklnsla.
om bostadssubventioner.
Totalintrycket har blivit att sam-
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mankomstenfyllt en uppgift, och frin
bolagsledningenssida var man instZilld
pi att si sminingom kalla till ett nytt
liknande sammantride med koncernens fiiretagsndmnder.
Studiebesiik pi bostadsomride
Innan deltagarna skildes, besd,ktes
det nya bostadsomr8detpi Brickegirden, varvid olika enfamiljsvillor,
levereradeav AB Elementhusi Mockfjlrd, demonstrerades.
Sms

