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E SKIL STUNAKONTORET

FAE

BOFORS REPRESENTATION

Na, gofors civila stilforsdljning under det andra
vdrldskrigets sista ir skulle reorganiserasoch de
olika forsdljningskontoren fi nya, mera bestdmt
avgrdnsadeverksamhetsomriden,befanns det helt
naturligt, att imatta ett nytt kontor i egen regi i
den synnerligenviktiga industristadenEskilstuna.
Eskilstunakontoretoppnadeden 1 april 1945 och
fick d& sammageografiskaomfattning som Bofors
tidigare representanti staden,agenturfirman Knut
\W. Areskogh, representerat.Ett par ir senare,di
upphorde
dnnu en representantfkma,Th. Svensson,
omorganisaviss
en
verksamhet,
skedde
med sin
tion, som gav Eskilstunadistriktetdess nuvarande
grdnser.
Fiirsiilj ningsdistriktet
Distriktet ir till geografisk omfattning Bofors
minsta forsdljningsdistrikt. Det omfattar i stort
Vdstmanlandsoch Sodermanlandsldn och streicker
sig ned till Finsping i Ostergotland.
Industritdtheten dr emellertid stor och inom
distriktets grdnser ligger flera av Sverigesviktigaste export- och verkstadsindustrier,b1. a. Asea
och Metallverken i Veisteris, Morgirdshammars
Mekaniska Verkstad, Kopings Mekaniska Verkstad, Bultfabriken och Kanthal i Hallstahammar,
Stal i Finsping, Nyby Bruk, Bolinder-Munktell
samt alla de stora idrn- och stilmanufakturerna i
Eskilstuna,A. Stenmans,Jernbolaget,C. E. Johansson, E. A. Bergs ("Hajen"), C. O. Obergso. s. v.
Hzirtill kommer en mdngd mindre och medelstora
industrier och verkstdder i Eskilstuna och ovriga
stdder, sammanlagt flera 100 stycken, vilka tillsammans svarar for mycket betydande och i allminhet dven hogklassig produktion, som till stor
del ocks&gfu pi export.

I SMEDSTADEN

Fors och Tuna blir Eskilstuna
Eskilstunahar ocksi forndmliga anor som stiloch smedstad- forndmligare an t. o. m. BoforsKarlskoga. Staden har fitt sitt namn efter Eskil,
Sormlandsapostel, som pi 1000-taletled martyrdoden i trakten och som fick sin gravplats i en
nyuppford kyrka vid Tuna - nuvarande Eskilstuna. Invid fallen vid Eskilstunahnlhg en annan
betydandeort, Fors, som nu ocksi ingir i stadsomridet. Gustav \Vasa byggde ut ett medeltida fdsie,
Eskilstuna hus, till en stitlig borg, som beboddes
av hans soneroch som vid arvskiftet tillfoll Hertig
Carl. Borgen brann 1680 och nu finns knappast
sten pi sten kvar av den stolta skapelsen.
Liksom Karlskoga kan Eskilstunardkna Carl IX
som sin tillskyndare.Ar 1606 bestdmdeKonungen,
att en "hantverkstad" skulle byggas i Eskilstuna.
Detta samhdllelydde forst under Torshdlla domvrirjo, men fick 76J9 egna stadsprivilegier,jurisdiktion och "rdtt att fora och bruka eget signete".
Stadsvapnetinnehiller ocksi en smedsymbol:ur ett
moln kommer en arm med en hammare, som slir
mot ett smidesstdd.
Smidet i Eskilstunagrundladesvid 16OO-talets
mitt, di Carl X Gustaf gav liflindaren R. Rademacher privilegier pi att vid vattenfallen anldgga
manufakturverk for jdrn-, stl.l- och kopparforddling. Nu byggdes ocksi en rad srnedjor,av vilka
flera stir kvar ldngs den s. k. Rademachergatan.
Tillverkningen skedde hantverksmdssigttill llngt
in pi rSoo-talet dven om vissa tempon utfordes i
verken ldngs strommen.
Stadenvzisterom 3.n,dar allanu ndmnda smedjor
lig och ligger, kalladesNystadeneller "Fristaden".
Denna tillvdxte hastigt sedan arbetarei st&l, jdrn
och metall Lr t77t fitt rittighet att sli sig ned ddr
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Shj,ddsarbetetmristeintensifier
Sedan slutet aa 1940-talet har ai uid Bofors
kunnat gliidias iiaer ett nhstanoaabrutetntinskande
antal olycksfall i arbetet. Olycksfallskaruan har
fdr uarje frr kunnat pressasnedil, men d.etidigare
drens brant fallande kuraor har under de senaste
dren borjat fd en allt flackare bana. De aunna
framgingarna i skyddsarbetet nzanar liAu,il till
ohade anstriingningar, diirfdr att det allt fortfarande intrdffar onodigt md.ngaolycksfall.
Trots alla skyddsdtgi)rder och all skyddspropaganda gick under 1956 mer iin 50.000arbetstimmar
forlorade pi. grund au olycksfall i arbetet. Detta
betyder, att dagligen 20-25 ansti.llda uar borta
frin arbetet uid bolagets arbetsplatseri Karlskoga
pi. grund aa skador ddragna i arbetet eller pd. uiig
till och frin arbetet. Det iir alltsd fortfarand.e ett
mycket stort antal anstiillda, sonr i.rligen skadas
och frsamh,aslidande och ekonomiska forluster.
Frfubil'landena har d.ock aaseaiirt forbittrats: fdr
15 frr sed.an,1942, aar antalet olycksfall si. stort,
att dagligen 60-70 rnan aar frfrnaarande.
Auen koncernfdretagen uppuisar gliidjande god.a
rcsultat au skyddsarbetetunder de senasted.ren.
Den noggranna undersokning, som foretages
efter uarje intrtiffat olycksfall, uisar tyuiirr att ett
fdrudnansaiirt stort antal olycksbi)ndelserberor pd
att den skad.ade uarit oupprniirksam, of drsiktig
eller rent au afr.rdslds.Det iir dessa "slaruolycksfall" ui fdrst och friimst mdste fd bort. Auen fiird.-

och idka sin hantering, fria frin kronoutskyider,
tull och accis, dock mot skyldighet att ha verkstad
i samma hus. Hur ldnge dessafor smedernahogst
behagliga skatteforhillanden ridde, kdnner vi inte
till, men fu L833 forenades gamla staden, "oster
om in", och "Nystaden" till ett samhdlle under
gemensambendmningEskilstunaFristad.Sistndmnda ord borttogs L879,de stadenfick nytt reglemente,

olycksfallen till ocb frdn arbetet tenderar att stiga
sorn en fdljd. au en alldeles onodig hets i trafihen,
Goda resultat komn't.erinte aa sig sjiilaa. De
md.steforegis au ett intensiut, systetndtisktarbete
pi. att eliminera risker genom siikrare arbetsmetod.er,goda tekniska skyd.d,omsorgsfullt uald skyddsutrustning, dkad kunskap orn arbetet och ingfrende
instrttktion ocb uppliirning. Pd.alla dessaomrd.den
rui.ste ai forsdka fdrbiittra d.agensmetoder,
Vi kommer att iigna skyddsfri.gomd stor uppmdrksamhetunder den kontrnandeaintern. Det kr
dDruid rneningen att koncentrera anstrdngningarna
till f oljande ornrfrden:
1. Ord.ningenpi arbetsplatsen.
2, Kliid.sel och personlig shyddsutrustning.
3. Skyddsfdreskrifter ocb deras efterleunad.
4. lnstruktion, speciellt au nya.nstl;llda.
5. Trafiken.
lag dr duertygad om, att ui pd dessa omrd.den
kan konlma ett uiisentligt styche liingre och jag
forukntar, att alla anstiillda gi)r sin insats. Ty det
iir dock si, att det ytterst beror pd. aarje indiaids
uilja att skydda sig, om olycksfall shall kunna fdrbindras, uilka skydd och foreskrifter, so?nin finrces.
Denna uilja, i fdrcning med ansaarskdnsla,kunnighet och forsiktighet, leder till mi.let: en olycksfallsfri arbetsplats.

I{antverksstaden

blir industristad

S& vixte Eskilstuna hastigt under 1800-talet,i
samma takt som hanfterkarnas verkstdder blev
fabriker och si sminingom storindustrier. Nya
omriden lades till staden, nya stadsdelar vixte
upp och bebyggelsenfick storstadsmdssigkaraktdr.
I v6,ra dagar flyttar de gamla industrierna ut frin
sina gamla, tfinga tomter i "fristadens" centrala

Ao smedjorna aid Rad.emacbergatan, upplijrdd pA 1660-talet, Ar
en numerd n?rlseant och en atstd.Jlningslohal fdr de tnoderna
Eski I st unaind a stri erna.

Eski I st unakontorets cbef,
citilin genjdr GdstaN edenius.

delar, till funktionella och stitliga nybyggen
ldngs infartsvagarnaoch i ndra sambandmed moderna nya bostadsomriden.
Eskilstuna d.r i dag en ljus och vacker stad, med
flerz gamla forndmliga hantverks- och borgarhus
och minga karakteristiskategelroda fabriksbyggnader (ganska trista) blandade med tvivinings
sakliga 1800-talshus i de centrala delarna, vackra
parker och planteringar lings in, forndmliga Millesskulpturer, en gammal och en ny kyrka, bida
vackra, samt ddrutover vdlplaneradenya bostadsomriden med egnahem, villor och hyreshus och
stora nya industriomriden.
Kontoret i Centrum
Men det ir inte om Eskilstuna stad vi skall
tala utan om Bofors representationi "Sveriges
Sheffield".
Kontoret har det mest tdnkbara idealiska ld,ge,i
Eskilstuna-Kurirensmoderna nybyggda fastighet i
och
hornet av den gamla anrika Rademachergatan
Nybrogatan, i hijrnet av Fristadstorget,omkring
vilket stadshus, post, telegraf, bankpalats och
flera storre affdrshus grupperar sig. Frin torget
lyser ocksi BOFORS skylt i neon. Stillagret har
ett lika utmdrkt ldge i ett industriomride pi vdster,
vid Stihlbergsvdgen.
Kontorsviningen, 7 trappa upp, omfattar ca
110 m2 fordelade pi 3 stora ljusa kontorsrum,1
konferensrum, 1 mindre rum for telefonvdxel,
arkiv, passage,toalettrum samt en ljus och rymlig
entr6vdnthall. Chefen, civilingenjor Gosta Nedenius, och ingenjor Gunndr Karlsson har rum it
r gatan-Tor get, telefonvrixeln
soder och Rademache
och det andra stora kontorsrummet, ddr ingenjor

Per-Olof Eliasson, fru Maja Perssonoch froken
Solveig Johanssonsitter, har fonster mot Nybrogatan. Konferensrummet vetter in mot den ijverbyggda girden. Samtliga nu ndmnda rum grupperar sig kring den stora entr6hallen.
Civilingenjiir

Nedenius om FAE's problem

Vi liter civilingenjor Nedenius berdtta litet om
kontoret.
"FAE ir nog, pa grund av industrienssammansattning, mera tekniskt inrdttat dn minga andra
forsdljningskontor.Vir omfattande kundkrets representerar bide storindustri, medelstor industri
och smiindustri. Mellan dessagrupper har i det
egentliga Eskilstuna ritt ett visst kompensationsforhillande silunda, att den sammanlagdasmioch medelstora industrien till arbetarantalet var
ungefir lika stor som storindustrien.Utvecklingen
gir dock mot storre enheteroch idag dr av stadens
ca 10.000arbetareca 65 % anslutnatill den storre
industrien.
For samtliga grupper gdller att de krdver sakkunnig ridgivning i tekniska, metallurgiska och
andra frlgor. Vi hjZilper dem ndr de skall konstruera verktyg, gfu ofta till deras konstruktionskontor, rekommenderar materialtyp, slzippningar
BOFORS lyser med stora bohstiiuer nattetid i neon alla som pasJelar Fristadstorget och Nybrogatan,

mot

etc., alltsa allt som har med stilkvaliteten och den
tekniska utformningen att gora. Vi ger ocksi rid
betrdffande vdrmebehandlinsenav materialet och
ddrmed l2implighi.rdhet etc.
Vi har tyvd,rr ingen egen hdrdverkstad och detta
forhillande var nog en nackdel, specielltunder de
forsta 6.rendi vi arbetadein oss hir. Genom tillrnotesgiende friln sivil huvudkontorets som avdelningskontorenshdrdverkstdderhar dock svirigheterna de'vis kunnat overbyggas och idag har
Eskilstunaforetagensegna mojligheter utbyggts si
att de, tillsammans med kapacitetenhos AB Brukens Hdrdverkstdder (drir Bofors dock icke dr
medlem), f. n. icke motiverar nigon ny hlrdverkstad.
Betrdffande smiindustrien giller speciellt, att
den med ett telefonsamtal vill ha allt behovligt
material frin handelsjzirntill hirdmetall. Ett jiirnverk med den bredden i sitt tillverkningsprogram
har dirfor storsta mojligheten att tdcka denna
industrigrupp.
Vi siljer av valsverksproduktetmest verktygsstil och legerade konstruktionsstil, och SR 1815
dr som verktygsst&lden dominerande kvaliteten,
t2itt foljd av HRO- och DRO-typerna. Men alla
Bofors stilkvaliteter eftefifigas, och FAE har ddrfor ett synnerligenfylligt lagerprogram.Industrien
har si skiftande behov. ati vi miste kunna ticka
si mycket som mojligt av registret. Vi brukar ha
ca 25Oton stil i Iager. Mycket gir i smiposter det ir som vanligt hantverkareoch smiindustrier,
mycket
som vill ha en eller annan liten bit
gir ocksi i tonnage eller storre poster, exempelvis
till Metallverken. Bulten eller andra storindustrier.
Tyvd.n rdckerinte Bofors stilprogram for Eskilstunabehovet.Vi skulle behova flera kvaliteter och
dimensioner,frdmst di i produktionsstil. Det stora
tonnaget hdr ar ndmligen produktionsstil, olegerat
och liglegerat kolstil samt rostfritt for s. k. kuvertaftiklar (knivar, gafflar o. s. v.) och dessutomfor
Stillagret iir inrymt i en stor fabriksfastighet ild Stiblbergsuiigen.

Redan i entriballen miits man ao Lejonnziirket och BoforssLylten.
Liigg miirke till tapphallens rniinstrade tegelai)gg och det ucdert
tmidda jiirnriichet.

eggverktyg, saxar,tdnger och hammarc, filar o. s. v.
Tyvdn ligger inte dylikt stil varken kvalitets- eller
dimensionsmdssigt
inom Bofors nuuarand.e
tillverkningsprogram.Hdr finns en stor "sovande" marknad pi minst 2000 ton for dylikt st6.l,pi. vilket
efterfrl,gan dr stor. Vi skulle gdrna vilja tdcka
dven dennamarknad.
FAE representerariven med ensamrdttSmedjebackens valsverk i Eskilstunadistriktetf.or varmoch kallvalsadeprodukter och manufaktur, exempelvis containersoch lastpallar.
Si sdljer vi ocksi betydandemdngder stilgjutgods och smide. Allt hejarsmide, som Bolinder
Munktell och Kopings Mek. Verkstad koper av
Bofors (Volvo-smide) dr emellertid en huvudkontorsdomineraduppgift,
praktiskt taget endastpappersmdssigtpasseraross.Slitgods,grdvmaskinstdnder,bandplattor o. s. v. har ocksi blivit
en relativt stor artikel under de senareiren.
Ett utomordentligt stod i vir service ffu vi 2
glnger om iret frin Metallurgiska laboratoriet,d&
en eller ett par ingenjorer,experter,reserhit. Tidigare hr har ingenjorernaAmberg och Krey brukat
komma, nu dr det ingenjorerna Bengtsson eller
Lundgren. Vi brukar gora upp ett besoksschema
pL 8 dagar och besokeralla de storre industrierna
och diskuterar de ala td,nkbara metallurgiska
problem och limnar alla de rid och den service
vi kan.
Vi har nu en personalpi 6 personer,2 forsaljningsingenjorer och 2 damer och jag hdr pi kontoret och en forestindare pi. lagret. Jag tror jag

-

kan sdga,att vi dr ett ovanligt sammansvetsat
gzing
hdr, med gott samarbeteoch fin trivsel.
Att personalen6r si liten i forhillande till omsdttningen torde delvis bero pl distriktets geografiska omfattning, mcn dven p& vir organisation,
som med Ekonomiavdelningens tillmotesgiende
kan fungera utan egen kameral avdelning.
All fakturering m. m. skots silunda frin Bofors, endast en viss del av Smedjebackens
fakturering sker hirifr&n. Men vi har en egen liten kassa
och eget postgiro for att kunna skota diverse
lopande utgifter. Vira loner utbetalasgenomEPM,
Bofors. Kassanredovisasperiodvis och granskasav
Bofors revisorer.
Trots att vira koniakter representerarsi skiftande karaktirer och storleksordningar och si
m6.nga arbetsomriden ar samarbeteti huvudsak
gott. Vi beundrar yrkesskicklighetenoch skaparandan, kanske frdmst hos smiindustrin med dess
begrdnsaderesurser.
'Kravmappen'
ar gld.djandenog mager, men vi
mirker givetvis svirigheterna pi kreditmarknaden,
som gor att mlnga av vlra kunder vill utnyttja
betalningsterminen till sista dagen. Reklamationerna dr fi och Boforsstilet har ett mycket gott
namn hir.
Personligenvill jag sdga,att forsdljningsarbetet
dr utomordentligt stimulerande.Man moter alltid
nigot nytt och alltid nya problem. Arbetet dr dock
ganska hirt och nervpifrestande och vi kdnner
givetvis konkurrensen frhn ovriga svenskakvalitetsstilverk, som aIIa har fullgod representation
hdr i Eskilstuna.
Aven den utldndska konkurrensenhar hirdnat
En blicL frdn entrihallen

ir
t
t

I
t

I
I

i

in mo, chelens rutrz. Teleaiixeln t. a.

I del stdrre kontorsrumrnetsitter ingenjdr Eliatson och en au
damerna,iust nu lrdken Johansson,

under den vikande hogkonjunkturen,men jag tror,
att en fullgod servicemed allt vad detta innebdr
samt en intim kontakt med marknadensbehov skall
gora, att vi klarar konkurrensen frin vilket hill
den dn mi komma."
F iirsiilj ningsingenj iirer na b erdttat
Det dr nu ca 20 hr sedan ingenjor Gunnar
Karlsson anstdlldespi Verktygskonstruktionskontoret (KKV) i Bofors, direkt efter ingenjcirsexamen i Eskilstuna. 1944 slutade han i Bofors och
var sedanverktygskonstruktoroch verkstadsingenjor i Eskilstuna och Nykoping, innan han 1952
iterknots till Bofors som forseiljningsingenjorpi
Eskilstunakontoret.
"Iu, jug kdnner mig ndstansom veteran har.
Jag
dr ju Eskilstunabofrin begynnelsenoch jag kdnner
ju till alla kunder hdr i stadensedangammalt.
Forsdljningsdistriktethar delats upp i tre geografiska omriden: det forsta omfattar Eskilstuna
stad med ndrmaste omgivningar inklusive Tors'noffa
hdlla; det andra,
delen', omridet norr om
en linje Arboga-Eskilstuna-Strdngnds inklusive
Arboga, och det tredje, 'sodradelen',omridet soder
om n2imndastdderinrdknat Strdngnds.
Eliasson och jag bearbetar tillsammans Eskilstuna stad och si. syarar jag for 'norra delen' och
for all slitgodsforsiiljning. Vi har en instruktion
uppgjord, si att en av oss
rn6jligt - alltid
dr inne - hemma pl kontoret - en vecka,medan
den andre dr ute pA kundbesoki sitt omride. Jag
har silunda utetjdnst alla udda veckor och jourtjdnst alla jdmnaveckorunder iret,

;t'
l

Ingenji)r Gunnar Karlston kom till FAE 1952, nen Aan riidna
'fleratidi gare Bof orsdr.

Vi har, som tidigare namnts, flera storindustrier
inom distriktet, som koper betydande kvantiteter
av bl. a. smide och siilgjutgods frin oss.Slitgodskunderna dr koncentreradei och omkring Vdsteris,
hdr i Eskilstuna har vi endast 4-5 kunder. Forutom entreprenadfirmor dr det stidernas fonaltningar som koper grdvmaskinsdelaroch liknande.
Vi har ocksi ganska mhnga gruvor, kalk- och
stenbrott - Norbergs Bergslag,Riddarhyttansamt
Skinska Cementgjuteriet i Koping faller inom
distriktet
koper krossplattor och liknande.
De storre entreprenadfirmornaoch Vdg och Vatlngenjdr

Per-Olof

Eliasson iir tiinligen

ny i gamet,

ten, som har arbeten i giLnghdr i distriktet, gor
sina uppkop centralt, si de fir vi tyvdrr inte, iven
om de i stor utstrdckningkor med Boforsmaterial.
Under senareir har jag ocksi varit med om att
organiseralagret och planera lokalerna. Jag kdnde
ju till dem vdl sedanmin tid somverkstadsingenjor
hos Liljekvists bolag, som tidigare igde fastigheten."
Ingenjor Per-Olof Eliasson,kontorets andre forseiljningsingenjor,dr ocksi Eskilstunapojke.Han
kom hit for ca 1 ir sedan,direkt efter examensom
mekanist vid EskilstunaTekniska Liroverk.
"Som ingenjor Karlsson neimnde,si har vi delat
'sodra
delen' av distriktet.
upp arbetet och jag har
Eskilstuna bevakar vi ju gemensamt,och jag kdnner ocksi vil till kunderna sedanminga ir.
De storre kunderna brukar ingenjor Nedenius
sjzilv ta hand om. Vi sdljer mycket per telefon till
de mindre kunderna. Vi fir naturligtvis ocksi en
mdngd forffigningar, som det inte blir nigot av.
Det ir verktygs- och konstruktionsstil i en jdmn
blandning som vi sdljer, frd,saroch verktyg dr ocksi
en stor artikel. Aven Bofors kolstil av typen 87810 tar de ocksi. gd'rna f::hn oss ty de sdger, att
virt stil dr synnerligenjimnt i kvaliteten och ddrfor motiverarett merpris.
Jag d,r kanske inte dnnu riktigt hemma i alla
detaljer, det tar en tid att ldra sig allt om de olika
stilkvaliteterna, men Bofors Stilkatalog och iivriga
tekn. underlag d,r utmdrkta handbocker. Jag trivs
bra med arbetet, det dr lirorikt och omvdxlande.
Reklamationernadr ytterst fi, det dr di min uppfattning."
Konlerensrummet d.r litet men mycket anaiindbart.

t..
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Entrihallen med teleaiixel t. 1). och ddrrar in till chefens ocb
ingenjdr Karlssonslum r. b.

Kontorets

darner har ordet

Av kontorets bida damer tar vi med ilderns
(forlit!), men i varie fall med tjdnsteirens, rdtt
fru Maja Perssonforst. Fru Perssonhar vait plt
FAE sedan 1 august 7947, och har tidigare i flera
hr arbetat pi Planeringen och Stilforsdljningen i
Bofors. For Eskilstunakontoretskunder dr hon nog
mest kdnd som froken Hhman, ty vid virt besok
hade hon helt nyligen intrdtt i det zikta stindet
och lystrade dnnu gzirnatill sitt flicknamn.
"Froken Johanssonoch iag vdxlar om i arbetet.
Vi skriver maskin, order och brev, varannanvecka
och passar telefon och skoter allmdnna kontorsgoromil, kartotek, statistik etc. varannan vecka.
Nir och om herrarna inte dr inne skoter vi ocksi
telefonforfrl,gningar och en del forsdljning. Si vi
ffu aIIt kunna litet stil vi ocksi.
Jaghar ocksi kassanoch bokforingen om hand,
betalar reserdkningar och ovriga mindre utgiftsposter, porto, telefon, hyror m. m. samt loner till
herr Eriksson och hans hjdlpare pi lagret. Alla
storre utgifter, investeringar och v&ra loner gir
genom Bofors.
Om jag trivs hdr - bra, sjdlvfallet. Nu har jag
varit sammanlagt 79 Lr i Bofors tjdnst, borjade
7938."
Froken Solaeig lohansson 6r Eskilstunaflicka
och nu pi sitt andrair pn FAE.
"Ju, j^g vaxlar om med fru Persson,skriver en
vecka och har vdxeln och allmdnna kontorsgoromil en vecka. Vi miste kunna ta emot order och
f orf rh gningar, nar herrarna ir upptagna. Kundern a
d.r vdnliga och rara, nir de hor en kvinnlig rost
7

Fru Maja Persson, f . Hfrman, har aarit tned pA EshilstunaAontoret
sedan starlen.

svara. De brukar vara bestimda, ndr det gdller
stiltyper och krav pi snabb leverans, men okar
gdrna kvantiteten om de dirigenom kan undvika
en fordyrandekapning o. dyl."
Stillagret

vid Stihlbergsv?igen

Lagret vid Stihlbergsvdgen15 dr verkligen vdrt
en sdrskild liten beskrivning. FAE hade tidigare
trhnga och obekvima lagerlokaler i nlgra Sarage
Endast en del stil fick plats
vid Stensborgsgatan.
i hyllorna, restenfick ldggasute pi girden. Egentliga lossnings-och lastningsanordningarsaknades,
Frbken Solaeig Johansson har telefonuaLt och sys
denna slssla,

triuat med

I
!i

Lagerfdrestdndare EriA Eriksson kaltar stdl.
I den stora inkdrsporten till St,illagret rtAr l)Ar cit,ilingenjdr
Nedenius, ingenidr Karlsson, lagerldrestindare Erihsson ocb herr
F lodq ui st f lAn St*ds bildet.

s5.det var ett vdldigt slit ner det gdllde att baxa
stora bitar eller ta emot storre Doster. Vintertid
fick man ofta skotta fram sti.lstdngetnapi girden.
De nuvarandelokalerna i AB Hammaresfabriksbyggnad fick kontoret disponera for ca 4 hr sedan.
De dr stora, ljusa och rymliga, med en golvyta pi
ca 430 m2, och omfattar 2 stora lagerrum och ett
mindre kontor. Tvi stora portar tilliter en li.ngtradare att kora direkt in for lastning och lossning
och hanteringen av det tunga godset kan ske medelst tvenne telfrar, som vardera lyfter IVz ton.
Lagret ir utrustat med 2 kapsigar, varav en nyanskaffad.
Interidr fr,i.n E:Ailstuna6ontorctruiilordnadesrillager. Det yttre
lunmet med hyllfack och kapsdgar,pfr. golaytan franfar hyltfacket kan en ldngtradareAiira in i lohalen,

Allt smdrrestingmaterial dr prydligt och ordentligt upplagt i vdlplanerade hyllor och lagerfack.
Grovre bitar, de storre dimensionernarunt samt
"stilplank", ligger ordnade pi golvet eller i specialfack. Grdvmaskinstdnder och slitgods ligger
ocks6.i hyllfack. Standarddetaljer,sparskar,iialhillare, frd.sar,chuckar,hirdmetall m. m. verktyg
forvaras i lagersk5.pinne pi kontoret.
Hdr residerar lagefiorestindare Erik Eriksson,
trotjdnare pi. FAE, med 63 ir pi nacken men pigg
och rask och rorlig.
"J^, jag tanker inte ge mig utan hhlla pL si
,
ldnge hdlsanstir bi.
Hdr har vi det fint, pi det gamla lagret var det
besvdrligi och tringt, men vi fick ut bra mycket
stil ddrifrin i alla fall.
Vi har bra kunder och de flesta kdnner jagvdl.
M6.nga smikunder kommer in och fir en och annan liten bit, de storre kund erna tar ofta hela
stingpartier om det ir klenare dimensioner,annars
kapar vi i onskadeldngder. Ganskamycketverktyg
och slitgodsgir ocksi hirifrin.
Jag d.r ensam hdr, men ingenjor Nedenius har
ordnat samarbetemed Stadsbudeti Eskilstuna,som
vid behov kan skicka hit en eller ett Dar man fcir
att hjalpa mig ndr det blir for mycket expedition
eller ndr vi skall ta emot en lastbil fri.n Bofors
eller skicka ivdg nigot storre parti. Vi kan ocks&
fthjelp med folk frin AB Hammare, om si skulle
behovas.Stadsbudetkommer ocksi. med en bil oi
efterrniddagen och kor ut allt sti.l till kunderna
eller till jarnvagen."
Hur Eskilstunakontoretsforsiljning okat under
iren framgir av vidstiende diagram. Koreakriget
och den allmdnt awaktande konjunkturen omkring

"Gor Din avdelningtill en monsteravdelning!"
Samarbetskommitt6erna,

vad de ?ir och vad de vill

ARTUR
Au Sekreterare

GRELL, Bofors

Det rdcker inte for ett foretag att ha en forstklassig teknisk utrustning, en kunnig och skicklig
ledning och dugliga och yrkesskickligamedarbetare. Utover allt detta miste det finnas ett gott
samarbetemellan de olika organisationsledenoch
personalgruppernaoch kanske frdmst mellan de
enskilda individerna. Detta har sagts i minga
sammanhang.Men vad som ocksi krivs inom foretaget d.'ren god laganda.
Denna laganda bor genomsyn hela foretaget. I
stora foretag moter ofta betydande svirigheter i
detta avseende.Det dr tyvarr s5.,att den personliga
kontakten i ett stort foretag inte kan bli densamma
som i ett mindre, hantverksbetonat,ddr alla kinner
alla och ddr det rider en intim personlig kontakt
mellan personaloch ledning.
dr emellertid ur
Denna lag- eller samarbetsanda
foretagets synpunkt si betydelsefull att den, i de
fall ddr den inte forekomraer, miste skapas.Det
dr nodvdndigt, att alla parter f\.r kdnna gemen-

skap, medansvaroch stolthet over sin insats i det
foretag, dir de ir anstdllda.Keinnerde inte detta,
di blir derasinsatsinte av den storleksordningsom
behovs i den allt mer hirdnande konkurrensen.
Virt materiella vllstind bygger till huvudsaklig
del pi produktionen inom vir industri. Skall vi
kunna behilla och oka vAr standardsi fordras, att
industrin arbetareffektivt. Detta kan den inte gora
om inte alla anstdllda krinner medansvarfor produktionen.
For att istadkomma detta samarbeteinom foretagen kom arbetsmarknadsparternaoverens om
skapandet av foretagsndmnder. Den foretagsndmnd, som finns inom AB Bofors, har varit i
verksamhetsedanir 1948. Denna nzimndhar skapat forstielse for dessafrigor och lagt grunden
for ett fortsatt arbetei detta avseende.
Foretagsndmndernahar, i den form de hittills
arbetat,inte formitt att losa hela detta problemkomplex. Vi har dzirfor kommit in i ett nyti ut-

1954 kan tydligt utldsas.Utvecklingenkanskepekar mot en icke si brant stigandekurva under de
kommandeiren.

Hdrmed har vi i korthet presenteratEskilstunakontoret, som med si stor framglng forsvarat
Bofors farger i denna amika men ocksi foretagskraftiga bygd. Kdnner vi FAE's personal rdtt, blir
ocksi kommandeirs utveckling framgingsrik.

l,lirj.Kr
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vecklingsskede.Foretagsnlmndernahiller nu pi
att utbyggasmed samarbetsAornmitt6er.
"Hur har vi kommit in i detta utvecklingsskede"
och "vad dr det, som har gjort detta nodviindigt',
d.rtvi f:hgor som man nu stdller sig.
For alla, som trdngt in i foretagsnzimndernas
arbete, har det ldnge varit ganska ;ielvklart, att
forr eller senaremiste ocks6.derasarbeteutvidgas
till avdelningsnivi, dvs. komma ndrmare prodiktionen.
Detta behov av en decentraliseringhar gjort sig
mdrkbar inom hela den svenskaindustrin. Minga
foretag har genomfort den och enligt
r"rnrn"lrr"n
stillning, som LO gjorde 61 1956,tilldmpades
den
i II2 foretag.
Det har ocksi vid upprepade tiilfnllen ffitn arbetsmarknadsparternas
iida-givits rekommendationer, frimst riktade till de medelstora och storre
fciretagen, att forsoka med ett decentraliserat
ndmndsystem.
I ett foretag av Bofors storlek dr det si minqa
stora frigor, som beror hela foretaget och solm
skall behandlas i foretagsnimnden, att det blir
omojligt att, pit de ordinarie kvartalssammantr'd"dena, behandla de enskilda avdelninsarnasdetalifrigor. Dei dr alltsi av praktiskask?iT
omojligt ait
t1 upp avdelningarnasspeciella frlgor pi. dagordningen. Men samtidigt dr det lika nodvandlgt att
dessaspeciella problem till behandling-.Det
l.u "pp
dr ocksi i de flesta fall pL denna nivi som ploblemen tar konkret gestalt.
Produktionsfrl.gor, som bercjr verktyg, transporter, kassationer,arbetsbeldggning,information
o. s. v,, kan hdr diskuteraspi. ett intimare sitt. Frd.gor ay denna karaktar kan ocksi behandlasenklare
och losasmycketsnabbare.Pafternapi avdelninqar_
na kdnner varandra och dr vana att daeligen oierld.gga och losa andra fr6.gor i enkla former. De
vet, att de anstillda i de flesta fall mi.stevara med
och ta ansvaretfor att resultatetskall bli tillfreds_
stdllande.
Flertalet anstdlldavet, att det forsiggir en stindigt fortlopande forbittring av metoder,maskiner
och verktyg. Produktionsavdelningarnastir mitt
yPpe i denna utveckling. De ir Jaglgen utsatta
d-. forandringar som rationaliseringin medfor.
f9t
Hdr kan utvecklingen piverkas pi. etthera direkt
sdtt. Hdr kan d.ventrivselfrigor klaras upp, ofta
bagatellaftade saker, onodigt irriterande'fbr alla
parter.
Det var bl. a. dessa synpunkter, som lig till
grund, ndr man hdr i Bofors tog initiativet till att
byggu ut foretagsnimndsarbetet.Det stod klart for
alla parter att mycket kunde vinnas genom denna

verksamhet.Upptakten borjade ir 1952, di foretagsndmndentillsatte en kommitt6, bestiende av
herrar Axel Wahlsteen, Tore Tolm, Stig Olsson
och Gunnar Kempe, for att utreda frigan. Kommitt6n foreslog, att det skulle bildas iamarbetskommitt6er pA de olika avdelningarna.Den foreslog ocksi, att forsok borde goras inom en verkstadsavdelninginnan verksamhetenutvidgadestill
att omfatta hela foretagei.
Den forsta samarbetskommitt6nbildades i VK
den 25 februari 7954. Ordforande i kommitt6n var
ingenjor Stig Olssonoch ovriga ledamoteringenjorerna G. Kempe, T. Vestmark och A. Goransson,
formdnnen A. Ardinge och A. Sundstrom, frdsare
A. Andersson,filare G. Ostling och svarvarnaA.
Kadqvist och A. Grell. De f/ra sistnimnda,var
samtliga klubbordforande i respektiveklubbar.
Under borjan av Lr t956 utvidgadesverksamheten med tre nya samarbetskommitt6er
och, di verk_
samhetenbehovde yitedigare utbyggas och sam_
ordnas,tillsattes under senaredelen iv detta 6r en
gemensam sekreterare for samtliga kommitt6er.
-att
Verksamhetenhar nu utbyggts si
den nu omf attar f oJjande avdelningar :
Avdelning

ordrijrande fJ;1T$11;

VK
I n g . P . O l s s o n. . . . .
15
KA
,, C. A. N7ernhoff 10
VV
, , H . G i l l m a n. . - .
7
VF
E
.
S
v
a
n
b
e
r
g
.
.
.
,,
5
MSK
,, C. A. Sundberg 12
VA
,, L. Gustafsson. . 22
MRK
,, A. Ahrell . . .. .
7
ME-MEK ,, E. Reinholdz . . 10
MVK
g
,, A. Blomgren ..
VR
E
.
Nilsson . .. .
,,
6
MH
,, E. Hallgrcn . ..
7
VP
, , L . S w a r t z. . . . .
9
B
,, R. Vikingson ..
9
MS-MP
,, C. A. Sundberg 9
MG
,, E. Ljungdell . .. b
X
,, T. Hahn
11
VT
,, A. Norbe& . .. 10
P10
Fcirvalt.R. Svensson..
9
KMPS
Ing.I. Thulin .....
7

Ansrallda r
avdelningen

750

3ro
270
770
280
400
1,20
1 6 0 +5 0
300
100
170
185
320
1 2 0+ 5 0
270
230
200
100
100

Riktlinjer na for samarbetskommitt6erna har god_
.
kdnts av foretagsndmnden och innehiller i huvud_
sak foliande:
"Kommitt6erna sortera under fdretagsndmnden
och
skola behandla ffitgor inom den ru- ,6m angivits fcir
fciretagsndmnderna,
med den begrdnsningenatifrigorna
som regel skola berriraden egni avdelningen.
Samarbetskommitt6ernaomfatta en eller flera drifts_
avdelningar och skola organiserasi regel efter nedan
angivna riktlinjer.

10

Santmansiittning
1. Avdelningschefen,ordfcirande
2. 1 i 2 driftsingenjcirer
S. li2arbetsledare
4.1)3arbetare.
Fdr samtligaledamdterutsessuppleanter.
Inom stdrre avdelningar kan antalet ledamrjter uiijkas:
I dessastcirrekommitt6er bcir d.venfinnas nigon representantfrir avdelningenskontorstjdnstemdn.
Overingenj6renoch avdelningschefenutser i samrid
deltagandedriftsingenj<ireroch arbetsledare.
Arbetarpartensledamdterutsesav respektive.klubbar.
Under denna kommitt€ kan organiserasgrupper. Avdelningarnam& organiseragruppernap& si slitt som de
kan anseliimpligast.
Gruppernasnormala sammansittning:
1 . 1 ingenjdr
2 . 1 arbetsledare
1
1 arbetare.

Gruppernakunna,di si behdvs,tillkalla utomstiende.
Samarbetskommitt6erna
minst tvl g&nger
sammantrdda
om &ret och gruppernadi nigon av parternas&begdr.
Sammantridena
kunna, om si ir liimpligt, dga rum p5.
atbetstid.
Frir f<idorad arbetsfiirtjlnstutgAr ersittning motsvarandesemesterldn.
Fdr annantid utgir sammaersdttning
somtill f ciretagsndmndsledamciterna.
Vid samarbetskommitt6ernas
sammantriden
skall protokoll f<iras.Avskrifter skall tillst?illas
samtligaledam<jter
samtfdretagsn[mndens
sekreterare.
Vid gruppernassammantrdden
skall ett kort protokoll
skrivas.Gruppernas
protokollskalltillstlllassekreteraren
vid kommitt6ernas
och fciredragas
sammantriiden.
Kommitt6erna
och grupperna
skall ickebehandla
rena
ackords-eller lcinefrlgor,ej heller sdkerhetseller fd,rfcir vilka sdrskildaorganredan
slagsverksamhetsfrigor,
finnas."

l
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Dessariktlinjer foreskriver i huvudsakvilka frigor som kommer att behandlas.Minga av dem er
gemensammafor alla kommitt6er, men kommitt6ernasarbetsuppgifterir och komma att bli ganska
olika. Detta beroendepa att foretaget ir stort och
att produktionen omfattar si vidstrdcktaverksamhetsornriden. Frigorna, som kommer upp i kommitt6n, kan ocksi se annorlundaut, om de kommer
frin en avdelning, som er "nyuppford" eller om
de kommer frin en avdelning, som i stort sett er
"fardig".
Det forutvarande samarbetetpi avdelningarna
praglar ocksi SAKO-arbetet. Ddr det varit ett
gott samarbete,ddr underlattas naturligtvis ocksi
SAKO-arbetet.Ddr samarbetetinte varit det allra
bdsta, skall vi hoppas, att denna verksamhetskall
gora det bdttre.
Samarbetskommitt6erdr nu organiseradepi de
flesta avdelningar. Den organisatoriskagrunden
ar lagd. Att i denna skiftande arbetsmiljo skapa
forstielse och samarbeteomkring produktionsfri1,1,

gorna, det dr samarbetskommitt6ernas
arbetsuppgift i fortsdttningen.
Arbetsprogrammethar sammanfattatsi en mening: "Gor den egna avdelningentill en mirnsteravdelning."
Detta arbete kan alla vara med om. Att uppgiften intresseraralla de, som kommit med i arbetet, gir inte att ta miste pi. Man kan forsti
detta. Det finns knappast nigon anledning for
nigon part ait atbet^ i diliga lokaler, med dilig
trivsel, med forlegade metoder, med dhliga maskiner eller med sdmre verktyg dn som dr nodviindigt.
Det kommer att ta tid och krdva mycket arbete
innan vi kommer fram mot miJet. Knapphet pi
kapital, investeringsbegrdnsningar
o. s. v. kommer
att ldgga hinder i vdgen. Det kan ocksi. ibland se
morkt ut beirdffande samarbetet.Vi moter alla
dessasvirigheter. Lit ossdi komma ihig det gamla
kinesiskaordspriket: "Det dr bdttre att tinda ljus
in att forbanna morkret."

BIsta semesterbilden rgjT
Granskningen av de insdnda fotografierna i denna
tZivlingdgderum lcirdagenden 28 september.Fotoklubben
representeradesav fotograf Rolf Aspman, KMPS, och
ingenjcirOlof 6man, NZM 1. Redaktionenav expeditcir
Karl Anderssonoch direktdr Arvid S7ahlquist.
Juryn hade ett ganskaomfattandearbeteatt tippna alla
insdndakuvert och sedangranskaoch sorterabildskijrden.
De tre f<irstapristagarnaenadesman ganskasnart om,
svirare var det att gradera<ivrigabilder. Juryn besl<it,att
med hedersomndmnande
och extrapris beldna 4 stycken
bilder.
Prislistanfick f<iljandeutseende
:
I:a prit: "Bam-Bino", bild nr 1. "Flicka pi brygga vid
Bj<irktjiirni Karlskoga."Fotograf: SvarvareFrank Kyl16, Karlskoga.
vik, Skrantahdjdsviigen
2:a pris: "Annika", bild nr 1. "Kattfotografen", bilden
Fotograf: Sekreterare
tagenvid Svarti under semestern.
Artur Grell, Bofors.
3:e pris: "Lrlge", bild nr 1. Bilden tagenL9 juli 1957vid
Li6ge av portvakt Lennart Hagman, Tidaholmsverken,
Tidabolm.
H edersomniimnande,
utan inbcirdesgradering,signaturerna "BIAC", herr Ingvar Claesson,Lennart Torstenssonsgatan25, Trollbiittan, "Lasse-Maja", herr Nils Gustavsson,Karlbergsvigen 8, Karltkoga j, "Sommar-ro",
herr Rune Ohlsscn, Gustavsgatan30 B, Karlskoga 3 samt
"3866/80" herr Nils Nordlundh, Syltevigen 53, TrollIJATT4N J.

Fdrsta pristagarenssoliga semesterbilditerfinnes som
omslagsbild - kanske n&got ovintat pe ett novembernummer- p& dennatidning. Ovriga prisbelcinade
bilder
kan studeraspA sid. 30.
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hd.mtades
frin gruvorna i bergen,salPERSIE
NVBTIRANEN
PA 25-ARSTRAFF
peter till salpetersyran
kom frln salDet hela b<irjadeegentligenv8.ren
1932, de civeringenjcirenvid Bofors
Nobelkrut, Elof Jullander, specialist
p& bl. a. nitroglycerinoch dynamit,kallades ut till Persien fd,r att n[rmare
titta pi en fabrik fcir tillverkning av
krut och sprlngdmnen, som vederbcirande inte lyckats f3, igl,ng.
Det var en mycket vacker och vdlbyggd fabrik, konstruerad och delvis
byggd av tyska tekniker. Den hade
bara ett fel: man kunde inte gdra krut
i den. Och persiskastaten- som d3"
innu inte hette Iran - var ju angeldgna om att den skulle fungera, s3.att
aila pengar man lagt ner i den ej var
bortkastade.Det svenskanamnethade
d6.som nu en mycket god klang i Persien och Bofors hade sedan mlnga hr
ett samarbetemed persiskaregeringen
i fritgot om bergskanoneroch annat
artilleri. Det var ju dlirfcir ganskanaturligt, att den srikte kontakt med den
hcigsta tdnkbara sakkunskapenhdr i
landet, fcir att fi problemetld,st.
Resultatetav ingenjcirJullandersbescikblev, att Nobelkrut fick i uppdrag
att sdtta ig&ng fabriken och att senare
utcika densamma att dven omfatta
nitroglycerin- och nitroglycerinkrutfabriker m. m.
I jali 1932resteden fdrstagruppen,
10 man stark, ut till Persien,f. v. b.
till fabriken Partschin,beligen 50 km
tister om Teheran, omgiven av ciknar
och berg. Gruppen omfattade 5 "nobelkrutare",dlvarandecivilingenjdren

petersjuderiernasom "fcirZidlade"kamelspillning fr5,n karavanserajerna,
spriten brdndesav ris (fabriken hade
av tyskarnaprojekteratsfrir potatis och
potatis f<irekommerinte i Persienl),
bomullen kom frin odlingar i ndrheten o. s. v. Brdnslet var stenkol oftast av urusel kvalitet - som ocksi
kom frin gruvor i landet.
Den r&a bomullen miste fiirst avfrcias. rensas.avfettas och behandlas
o. s. v., vilket allt skedde i olika
Herrar Hansson, SjAlin, Ansari och LYahlqaist rid kaffet. NacAen i't'|rgrunden tillfabriksbyggnader. Den ncidvdndiga
hiir Axel Larsson. Boforsfoto Falk.
etern tillverkades ur alkohol frln
alkoholfabriken,vars kapacitetvar ca
Arvid \flahlquist, ingenjciren Oskar 6.000 I finsprit av myckethcigkvalitet
Hansson,divarande krutbruksarbetar- per dygn.En mdngdarbersmomenr,
ex.
na Helmer Andersson,Axel Larsson syrablandning,uppvdgningarm. m.
och CharlesLundstrdm samt 5 "ske- f<irsiggick under mycket enkla former
ningar", ingenjd,reroch specialarbetare och med anvdndandeav urgamla redfrin Reymersholmsbolaget,
som skulle skap.
hjelpa till med svavelsyra-och spritEtt av villkoren i kontraktet var, att
fabrikerna. I Teheran mcittesman av man inom ca ett halvir skulle f3. fram
den mest fruktansvdrda sommarhetta, ett parti nitrocellulosakrut med exakt
p5.vilken man var helt ofcirberedd.Si faststillda,mycketsn[va grinser. Med
sminingom vande man sig dock med detta mil satte alla iging, monterade
klimatetsvdxlingar och besvirligheter. om maskiner och aggregat,experimenLitet senaresamma5r anlinde diterade och arbetadenatt och dug . . .
varandecivilingenjcirenAllan Dahl6n, och lyckades! Till allmZinfcirvining, ty
den svenskeldkaren doktor Erik Mo- grinserna var oerhcirtsndva.
berg samtytterligareett par skiningar.
Si vdxte fabriken ut med nya byggMan startadealltsl med 14 man i
naderfcir tillverkning av oleum,nitrofcirsta gruppen. Det var en ur minga glycerin och nitroglycerinkrut, dynasynpunkterintressantfabrik, sommritte mit m. m. Det pressandeklimatet
svenskarna.
Den var i hiig grad sj2ilv- tvingade till ombyti av personaleller
ftirsciriandebetrdffanderimaterial och
anvdndei stcirstautstrdckninginhemska ri.varor. Svavlet till svivelsyran Till hiiger
nigra bilder
och samvaron

Partscbinaereranernasamlade hring niddagsbordet. Fr. a. herrar Eriksson, Hellstri)m, Hansson, lYablqztitt, Gustat'sson, Sjdlin, Andersson, Ansari (hedersgiist), Dahl|n, Hannerz,
lohansson, Jalland.er, Larsson, Ldnnberg (Art)nihijr) ocb JY/aerme.Boforsfoto Falk.
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frin fabrikerna
i Partschin

Friin iitterst t. u. till nederst t. h.: "Maix
Entrance", batudporten till labriken, foto
1932. En AamelAaratan anliinder till
fabriden, lastad rned stenkol lrdn gr.t/lorna.
- Hiir sfrgas plankor till enrballage enligt
en urgarnmal metod. I bakgrunden Syra'fabihen. Noggrann marsch ldrbi Alhoholfabrihen, lr. u. dr Moberg, ingenfi)r Lagergreil, ingenjdr Hansson, general Ismael
Kban, |aerste Salar, ingenjdr" Dahlin ocb
ingenfdr Radhi (perser) numera general, dti
lYahlquists sehreterare. Ett par at suensAarna sahnar reglementerad huaudbonad, Nin'ering att bornill, fr. o. n,e persiska
ArnbruAsarbetare, ingenjdr Dahl6n och
Axel Larsson. - Nydrslesten 1933 i srenshldgret, fr. a. herrar Artid lYablqui:t, Helmer Andersson, Axel Carlsson (brrinnmiistare, skining),
Charles Lundstrdnr, Erih
(lkkare),
Moberg
l-agergren (skining),
Axel Larsson, Oth.ar Hansson, Jdnsson
(skdning),
Oskar Hed)lnd,
Palnt (sA3ning), Allan Dahliiz ocb Jdnsson (shdning). Tad bilder fr,fi,nlabriden 15 iir
senare, 1948. UtsiLt baer SyrafabriAen oclt
Angcentldlen. Hatadporten. Foto A.
rJZahlquist.
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En skfrl fdr gamla goda tider atbringade
herrarErihsson,Andersson(iltird "enhetsmdssan",pabletikolla) oclt lYaenne.BoforsfotoFalk.
ldngre qemesteri mildare vd.derstreck.
Den normalaarbetsperioden
var 1 ar i
Persien.Mlnga var ntijda efter denna
tid, rninga iterkom periodefter period,
ty arbetetvar oerhtirt stimulerande.Si
fortsatte uppdraget ir efter Er fram till
1939-40, di de hotandekrigsmolnen
i vdster tvingade till uppbrott och
hemf2ird.
Ldngstatjdnstetideni Partschinhar
nuv. verkmd.stareHelmer Andersson
med 6 ir, ddrefterkommer nuv. direktiir Arvid ITahlquist med 5 ir, nuv.
verkmistare GcistaHellstrdm med 4
ir, nuv. tekn. doktor Allan Dahl6n
med 3/2 ir, ingenjcirPelle Johansson
med 3 ir o. s. v. Sammanlagtarbetade
ett 30-tal svenskarvid fabriken (frinriknat fruar och familjemedlemmar),
dlrav ett 20-tal frl,n Nobelkrut.
Av sistndmndasamlades13 tisdagen
den 13 augusti fcir att iteruppliva
gamla minnen och fcir att rika en av
de persiskaofficerare,som hade med
fabriken att gcira,divarande majoren,
nuvarandegeneralen,Ali Ansari.
"Veteranerna"var (i alfabetiskordning och utan titlar, ty sidana fcjrekom
ej i Persien)Helmer Andersson,Allan
Dahl6n, Gustaf Eriksson, Hjalmar
Gustafsson,Bo Hannerz,Oskar Hansson,GcistaHellstrdm,PelleJohansson,
Elof Jullander, Axel Larsson, C. G.
Sjdlin, Arvid \Tahlquist och Karl
\7aerme. Endast Gunnar Thunstrdm,
som var pi. semester,saknadesi sillskaDet.

::

Behijver det sigas att kvlllen och
middagen fdrfldt under de angendmaste former och den bdsta td.nkbara
stlmning? Liiet allvar och vemod ridde, di direktcir\Tahlquist i sitt hiilsningstal erinrade om de 4 kamtater,
Chades Lundstrdm, Oscar Hedlund,
Frans Hedenqvistoch Ernst Carlsson,
som fcir alltid l?imnat kretsen. Lundstrdm, en mekanisknaturbegivning av
stora m5.tt,som omkom vid katastrofen
1940, Hedlund, skicklig elektriker
med stora kulturella och etnografiska
intressen,Hedenquist, hans eftertrddare,lika skicklig yrkesman,som avled
i bolagets tjiinst i Egypten, Carlsron,
den verklige veteranen pi nitroglycerinomridet med en bestdmdoch klar
vilja.
I sitt tal redogjordedirektdr \7ahlquist ocks8.fdr hur Nobelkrut fick det
hedrandeuppdragetoch fdr Jullanders
utomordentliga rapport om llget i
PartschinL932, efter vilket "testamente" man hela tiden arbetade.De hcjgre
persiskaofficerarna,som fciljde ar"betet, dversten, sedermera generalen,
IsmaelKhan, som introduceradegruppen och som fciljde arbetet intensivt,
den ndrmaste fabrikschefen ci.verste
Sal6r,en hjdrtansgod man med champagne som trtistedryck i svira situationer, samt dagenshedersglstgeneralen Ansari, ir 1932 en ung major
pi z5 levnadsir med en myckei god
teknisk kemisk grundutbildning, som
levde och bodde tillsammans med
svenskarna,
fcirstodderasproblemoch
hjalpte dem pi allt sett.
I sitt tacktal betonade general Ansari,att hansland var svenikarnastort
tack skyldig. Han mindes ocks5.alla
svirigheterna med brist pi material
och skickligt folk, pi vdgar och transporter, pil alla primitiva hj?ilpmedel.
Men trots allt gick fabriken iging och
kcirde under hela andra vdrldskriget,
dA den var ay stdrsta betydelsefdr
landets fcirsvar.Han tackadefdr den
utomordentliga utbildningen minga
iranska tekniker och krutbruksarbetare
f&tt av svenskarnaoch fdr minsa irs
ogrumlad vdnskap.

Elof lullander
och Pelle fobansson bar
Aarnperat nzLnga frr utomlands, bl. a. i Persien, Egypten och Argenlina, liksom Gdsta
Hellstrdrn, uars prafil dontinerar lAnrrerAanten. Bof orsfoto Falk.
Si

avlciste

aITa var fyllda

historierna

varandra
ty
av goda, glada minnen.

Sorgernaoch bekymren fdr 25 &r sedan var gl6mda.Man fick det intrycket
att samarbetetddr nere varit osedvanligt gott och att det var ett sammanNfrgrabilderfrdn direktdrlYahlquistsresa
till lran-Persien 1948. Rast aid ett adrdshus
parrewl en flod 6ter en
i bergen. -Vdgen
stenbro aa urgant.mal, kansde romersk Aon.rtraktion. - Ett aa de "stensha" boningshusen i Partschin.
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Meddelanden
frdn
aa

dennavanvettigahets? Det verkarsom
om alla deltog i en kappkcirning, ddr
man struntade i all hlnsyn och alla
trafikregler. Hela kcirbanantas i ansorik av str<immen.Fcirst kommer
i-l-+
cyklisteri bredd,den innersta
ofta ett Dar meter utanfrir trottoarkanten, sl en eller ett par mopedereller
motorcyklar i raskaretakt och si ytterst
ett par bilar, som k6r kapp fcjrbi tvihjulingarna. Ve den arme trafikant,
sornkommer pi sin "vrinstersida"och
skall mdta hela denna hord. Vdrst dr
det utanfcir Bjcirkbornsportenoch p&
Kungsvdgen vid Boisen. Egentligen
borde denna rusning filmas fcir att
sedanvisassom skr[ckfilm p& alla stadensbiografer.
Spelardet nu nigon stcirreroll om
Du kommer hem, lit oss sdga 2-3
minuter senareln grannen? Bemlrk
ocks&.att firdolvcksfallen alltid Zirde
sviraste.De meifcir minga sjukdagar
och ofta besvdrandemen. Nog 1r vll
ett par minuters lingre korning i
lugnt, fdrsiktigt och hinsynsfullt tempo och en hemkomst utan hjiirtklapp-

SKYDDSTJANSTEN
Fiirdolycksfallen

med oro stiller sig. Titta litet pi nedanstiendetabell och tag Dig en funderare.

Nir halva &ret gitt, kunde vi konstatera,att fdrdolycksfallenuppgir tili
19,8 % av samtligaolycksfall.Under FiirdolycAsfall, Bofors, 1950-1956:
f<irstakvartalet, med vintervdglag och
Antal
Fdrdolycksf. i
Antal
,
olycksfall per
% av samtl.
isgata,var f2irdolycksfallenicke mindre
Ar
olycksfall 100 arsarbet.
olycksfall
nn 25 /o av samtligaolycksfall.Fdrsta
1
9
5
0
2
3
0
,
6
7
7,O2
kvartalet noterades1l fiirdolycksfall,
28
0,83
10,49
under andra kvartalet4, f<ir att under r 9 5 l
25
o,72
9,65
enbart augusti minad uppgi till ej 1 9 5 2
4r
1,16
t6,21
mindre in 6 stycken.Pi fordon och 1953
10,83
26
0,72
ferdsett fcirdelar sig Srets 23 fdrd- 1954
14,15
1
9
5
5
0
,
8
2
3
r
10,
mopeder
olycksfallsiiunda: cyklar
1956
0,96
17,13
37
8, motorcyklar 3 och g&ende2. Av
2
o,tx)
olycksfallen intrdffade 8 pi v2ig till
ir
och t 5 pi viig fran arbetet. Det
*) Arets 8 fijrsta minader.
tydligen mer risker pi hemvdgen.Har
Det dr verkligen skrdmmandeatt se
man mer br&ttom di ?
Hur skall slutsiffran bli fcir hela irafiken utanf<irportarnakort efter kl.
iret? Det fu en fr|ga, som man nu 16,10 och 17.oo vardagar.Varfdr

,z

svetsatgdng som fcirde de svira uppdragen i hamn. Blott nigra korta
replikskiften skall hdr iierges.
Ndstan klassisk1r vil historien om
Ernst Carlssonsreolik till divarande
Kronprins Gustaf Adolf, som pi sin
orientresabesciktePartschin.
- "Ne hur klarar ni er med spriket
hzirnere?"
- "Jo, Ers Kungl. hrighet, di kan
snart svenskaallihop hdr."
S& nigra sv&rigdetermed spriket
hade i varie fall inte Ernst Carlsson.
Tyskan var annarsdet vanliga samtalsspriketmed de persiskateknikerna,
av vilka de flesta fitt sin utbildnins
i Tyskland. Annars klarademan sig
fint n-redteckensprik,eller en hemlagad blandning av boforska och persiska,-eller som sagt med rena klara
svensKan.
nuvarande
Shahen av Persien shahensfader - var en strlng och
lrArd herre. som fcilide arbeteti fabriken med stort intresseoch som ofta
gjorde bes<jkddr ute. En dag kom han
till nitrocellulosafabrikenfcir att inspektera.FlelmerAnderssontog emot.
Shahengick igenornavdelningen,gjorde minga noggranna frigor och tog
upp en cigarrett fdr att borja rdka.
Helmer Anderssonpekadepn anslaget
om rdkfdrbud och sade:
- "Gorban - Sigarkissidy randarand" ("Nej, Ers Majestdt,hir dr det
fcirbjudetatt rcika").
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"Gubben bliingde - han var nog
inte van vid sidant tilltal - men han
fcirstod och stoppadener cigarretten
igen. Si sadehan, att det var bra sagt."
Shahen tvckte att Dersernavar lata
och att de borde arbeiaminst nio timmar om dagen. Fciljaktligenstiftades
en lag som bestdmdedetta. Men hur
skulle man gcirapi fabriken, som gick
3-skift A B timmar? Skulle man lita
skiften gi om lott 1 timme eller hur
skulle man gdra? Ett kungligt besrik
just vid ett skiftbyte varsladesoch
problemetblev aktueilt. Nu var goda
rid dyra. Tre alternativ diskuterades.
Skulle man leta bada skiften lobba
den kritiska timmen i fabriken? Skulle
man l&ta det ena laget gcira diverse
andra arbeten eller skulle man helt
enkeltstinga in dem i ett magasineller
i en tom syraliggare?
Problemetlcistesig sj?ilvt,ty shahen
tog inte upp frigan vid sitt bescik,si
allt gick bra.
En ging frjrsvann kocken p& : dagar, sL Dahl6n, Hansson och Hellstr<imfick klara matlagningensjilva.
Ingen av dem var ni.got vidare till
kock. men pannkakorkunde man vril
alltid fcirscika
sig pi. Hanssonavstod
genastoch erbj<idsig istdllet att diska.
Det bestlmdes.att oannkakornaskulle
vdndasi luften mcd en elegantsaltomortal och att hunden skulle fi alla
pannkakor som hamnade pi golvet.
Den ende som blev mdtt var hunden.

Si smininsom l2irDahl6n visstha ldrt
sig att finga upp pannkakorna,men
di var kocken redantillbaka.
Ja, s5"var det historien om fru Jullanders lilla vackra vita ridhdst som
fcirsvann,om julfester och samkvdm,
och speciellt fcirnir hen-rlandstoner
fattadenidvisorsjcings.Men alli detta
dr en annan historia, som skall hdras
och inte ldsas.
Partschinsvenskarna
gjorde alitsi en
frirndmlig och mycket uppskattad insats.De liirde upp och trimmade en
stor arbetar- och teknikerstab, de
kunde dela med sig av sitt tekniska
kunnande. Men i andra sidan fick
svenskarnai utbyte inblickar i en urgammal fdrndmlig kultur, som givit
livsbestiendebehillning.
Pii detta foto kan mdn t)rrAry endast ana
kllir Axel Lartson.
bur dil "paleilkollan"
Direktbr IVahlqlaist njater aa satn- ocb tillaaron. Bof orsfoto Falk.

ning och vid sunda vd.tskor f. d,. att
fciredragaframfcir en hetskrirning med
krockar och kollisioner och oncidiga
risker.Kanskemed flera veckorssiukhusvistelseoch arbetslcishet
med pligor och smlrtsamma ldkarbescikiom
fdlid ?
Begrunda den devis som stlr att
liisa pi anslagstavlorna
vid vissa portar: "De Dina vd.ntarDig oskadd
hem".
Honniir
(MSK)

till

Kilstasmedjan

Kilstasmedjanstir fcir en fcirndmlig
presfationi irets skyddsarbete
vid Bo-fors. Frin mars till iuli kunde avdelningen notera 100 olycksfallsfriaarbetsdagar.Och om inte ett fdrdolycksfall tntraffat den 5 augusti, hade 82
dagar gitt utan olycksfall i arbetet.

Ny medarbetare till Nobelkruts skyddstjiinst
Under oktober minad dverflyttade
fcirman Nils Karlsson frin traniportavdelningen till Nobelkruts skyddstjinst. Fcirman Kadsson kommer i
fijrsta hand att sysslamed inspektion
av arbetsplatserna,
instruktion av nyanstdlld personal,frigor rdrande personlig skyddsutrustningsamt instiuktion och trdning av skyddspatruller.

Rekordlig olycksfallssiffra vid
Nobelkrut
- En prelimindr utrdkning av olycksfallsfrekvensenfrir tredje kvartalei vid
Nobelkrut visar en frekvens av L4,3
olycksfall per 1 milj. arbetstimmar
(3,4 per 100 S.rsarbetare).
Det dr den
ldgsta siffra som hittills noterats fcir
nigot tredje kvartal. I regel har minaderna augusti och septembervarit
bland de sv8.rasteur olycksfallssvn^punkt.
Totalt har under kvartalet 9 olycks..
fall intmffat Av dessavar tvi iiirdolycksfall. Olycksfallen har icke varit
av allvarligare art
Ltn

Liir av andras misstag
Nigon vis man har sagt: "Lar av
andrasmissteg.Du kommer inte att
leva si linge att Du sjZilvhinner begi
dem alla". Denna levnadsreseler i
hcigstagrad till?impligi det dagliga
sl<yddsarbetet.
Tvvlir ar det alltfc;r-of-ta
si, att ett riskmomentinte uppmdrksammasfcirrdn en olycka redan skett.
Det dr dyrkci,ptaerfarenheter, som
vinnes pi detta sdtt och dirfcir dr det
dubbelf angeldgetatt vi andra verkligen tar ldrdom och varning av intrif fade olyckshlndelser.
I min av utrymmedr det vir mening Bild 2. KArililgen ldpte genont manhdlet.
att ta skyddssidansspalter till hjZilp,
fdr att sprida upplysning om olycki- fcjrseddmed en grindomrcirare.Tvifall, som intrdffat inom de olika kon- velsutan var det hela ett qanska
becernfciretagen.I bland kommer vi
svlrligt arbete, di det deiutom var
kanske att kommenterade relaterade tringt i arbetslokalen.
fallen och tala om vad som itgjorts
Arbetsledningenhade givit order
fcir att fcirhindra ett upprepande.I
om att ett l-tons lyftblock skulle hdmandra fall dverliter vi helt it ldsaren
tas frin byggnadsavdelningens
frirr&d
att sjdlv fundera ut hur man borde
samtatt nigra specialtillverkade
bultar
gjort fcir att olyckshdndelsenskulle
skulle anvdndasfrir kopplingen. Det
undvikits. Det kan ocksi hdnda att vi visade
sig att inget 1-tons lyftblock
direkt vinder oss till ldsekretsenoch
fanns i lager. Vederbcirande
ncijdesig
ber om derassyn pi sakensamtfcirslag
di med ett 500 kg:s block. Blocket
till etserder.
visadesig tila pi.frestningentrots den
Vi ber ocksi att den eller de som
avsevdrdaciverbelastningen.
Vi skall
varit indragnai den relateradeolycksderfcir inte uppehilla ois vid detta i
hdndelseninte pi nigot sltt kdnnersig
och fcir sig mycket allvarliga fdfiautpekade.Tnnk pi att det efterit alltid ringssltt.
Kom dock ihig att for alla
ir ldttareatt sehur man bordeha gjort
lyft anvdndatillr2ickligidimensioneoch att avsikten givetvis ar att lilta
radelyftredskap.
andra dra ldrdom av hdndelsen.
Vid kopplingenslnkteslyf tkittingen
ned i ett efter enakantensittandemanhil pi apparatens<iverdel.Se bild z.
Ist?illetfrir att hdmta de fcir kopplingen
tillverkade bultarna fdstes kdttinsen
genom ett hel i kdrletsbotten.Di kroken ej gick igenom hilet skeddekoppllngen genom ett arrangemang, som
frtmgl.r av bild 3. Htit begicks ett
tredjefel, di man istdlletfcirordentlig
lyttk?itting tog en vanlig dragkdtting-,
som civerhuvudtagetej dr avsedd fdr
lYftning.
Irorts.pd sitt. 19.
Bild 3. Kopplingeni kiirlets bortenhfrl.
Bild 1. Kfulet under nednzonrerinsen. Obseruera kranen t, u..Jon tiicAfs iuer med
en siicA.

Den hdr hdndelsenintriiffade vid
Nobelkrut strax f<!re semestern.Ett
reparationslag skulle nedmontera ett
stcirre reaktionskd.rl. Overdelen av
kdrlet var fist i <iverviningensbj2ilklag. Apparatens nedre del var fcirsedd
med ben, som stciddemot golvet. Benen var utfrirda i tvi delar"varav den
ena satt fast pi kdrlet och den andra i
golvet. Se bild 1. Apparatenvar inuti
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RAMAZAN - DEN HELIGAMANADEN
Ett reseminne frin
Att lova dr ldti men att fcirverkliga
lciftet dr minga ginger viirre. I fcirra
artikeln om Pakistan uttalade ja,g forhoppningen, att kunna iterkon-rma med
nigot intressant. Det vore ju en ldtt
sak fcir en vafl skribent att servera llsvzirda artiklar frin detta synnerligen
intressanta iand, och jag ber nu om
lisekretsens tiverseende orn den s. k.
"rcida tr&den" saknas, fcir nedanstiende dr endast ett samrnandrag av antcckningar sorn jag gjort under min
fritid. Betriiffande jobbet, folket, klimatet, naturen o. s. v. fir jag vdl In
cn g&ng lova att iterkon-rma med ytterligare artiklar.
Denna g&ng vill jag berdtta litet om
en annan speciell fdreteelse, som iterkommer varje Ftrhir nere, och som inte
l.rar sin motsvarighet hemma. Det dr
den heliga minaden Rtmazan, som frjr
mohammedanerna haft och fortfarande
har den stcirsta betydelse. Ramazan
betyder "rninad av fastande och bedjande" och pibjdds av profeten Mohammed fcir ca 1300 ir sedan. Det dr
inte meningen att hdr ge nigon utfcirligare beskrivning utan endast hur folket hir nere i vir tid f<iijer och efterlever profetens pibud.
Perioden, som omfattar en minad,
iterkommer inte vid samma tidpunkt
varje ir utan varierar, beroende pi
minens uppenbarelse. Siledes bcirjade
fastan i Lr den 2 aoril och slutade fcirst
vid nista nymine, den 2 maj. Detta

Pakistan

betyderen 29-lo-daears period, med
en fcirskjutningav 10-12 dagarper
ir. Fcir ) ir sedan inf<ill Ramazani
juni minad. Med tanke pi den kolossala vrirmen i juni-augusti kan man
fcirsti vilken pifrestning det miste
vara fcir folket ndr perioden infaller
under dessaminader. Enligt folkets
egen utsrgo dr bdstaminaderna mars
och april.
Fcirstanatteni Ramazan,nir minen
har uppenbaratsig, miste alla rittro6;na muslimsstiga upp kl. 03.00. Hnr
uppe i Abbottabadges signal med ett
kanonskott,fciljt av den gdlla rdsten
uppe i nigot torn
frin en bcineutropare
i en mosk6.Signalenvarietar givetvis
pi olika platser i landet, frir si gott
om kanoner har man ju inte, endasti
d e s t c j r r cs l d d e r n ao c h p i m i l i t d r a
platser kan signal ges pe detta sltt. I
dvrigt dr befolkningen hrinvisad till
sinaegnaklockor och eftersomklockor
rir ;innu sdllsyntaredn kanoner, si ir
de flestahelalivet hd.nvisade
till solens
upp- och nedging och fciljer dessa
absolut.
Nrir nu dennasignal givits, si betyder den, att mat och dryck fir fcirtiras.
Det miste varaklart till kl. 04.00,de
en liknandesignalgessom betyder,att
si ldnge solen ir uppe, eller till kl.
18.30,nu i mitten pi minaden,inget
Itande, drickande,rcikandeeller annat
anvrindandc av njutningsmedel flr
fdrekomma.Somett rritt kuridst exem-

Vid den alltnlinna bdteliisningen rcste sig ldrsdnlingen l6rst app ned hiinderna lagda
6ter br6stet. F6rf. foto.
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Den mabanntedanske priisten tillsammans
nzed ldrf attaren, med nyf 6rttiiruat radband
om halsen.
pel kan ndmnas, att man fir

inte ens

itenka pi sig parfym eller draga in
doften frin blommor.
Dessafastetimmar,frin morgon till
kvdll, kallas pi pakistanska,urdu, fcir
Roza. Tlden frir Rozan varierar, eller
rdttare sagt, den fcirlings nigot varje
dag, beroendepi solensupp- och nedging. I slutet pi Ramazandetta ir
brcitsRozansnlundakl. 18.50.
Under Rarnazanseller inte blott fcirbudet, att under vissa timmar avsti
frin all frirtdring, utan iiven att inget
pi engelskas. k. "badwork" flr fcirekomma. Inga dlskandefir t. ex. gdra
nigra ndrmanden,inte ens kyssasoch
skulle nngon, mot fcirmodan, rFrka-flt
cigonenpi dylika ting, miste han vdnda
sic bort. Och att se liknandesakeri
dlurvdrlden ir lika syndigt. Intet baktalande eller nedsvirtande yttrande
om andra mlnniskor fir fcirekomma.
Skuilenigra rika i luven pi varann,ir
det varje rdttrogens skyldighet att
skilja de stridandeet. Det dr varje
rrittrogenmuslimsskyldighetatt alltid
ha ett gott hjirta, men specielltgliler
dettaunder Ramazan.
Ndr nu signalenkommer pi kv?illen
att fastan, eller Ramazan,brutits f6r
dagen, kan man ijverallt se hur folk
liksom vaknarur sin dvala.Hir kanske
jag miste nimna, att de flesta arbeten
borjar 2 timmar tidigare under Ramazan och s&ledesiiven siutar tidigare,
eftermiddagarnaslciasbort i avvaktan
pi solensnedging. Likneisenmed att
kasta en sten i en myrstackdr plfaIlande. Alla jagar FLtolika hill, fctr att
si sminingom samlas i stcirre eller
mindre grupper och fcirst hiilla i sig
litet saltblandat vatten och ddrefter
lta pl fiirhand tillagad mat.
Nigra stcirremdngder mat fdrteres
inte. Alla som jag talat med sdger,att
ndr man fitt fasta en hel dag, dr det

Det [r bara s&. att de flr fcirrltta sin
bdn i mera undangdmd ensamhet.
Fcir att sjdlv f8"se och tillfiille fotografera en dylik massbdnikte jag en
fredagseftermiddag, tillsammans med
en pakistanskvin, upp till en bergsby
som heter Kakul. Dd.r skulle enligt utsago finnas en gammal mosk6, som
brukade bestikas av flera" tusen rdtttrogna. Vi tog jeepen och stack ivdg
och efter ca 25 minuter var vi framme
i byn, d?irjag pi avstind kunde skymta
mosk6n.Det var ingen stcirremosk6,
liknande dem jag sett t. ex. i Lahore,
men den var pe ett annat sitt mdrkviirdig. Den vir byggd pi berggrund
och upp ur berget, genom steogolvet,
sprang en kraftig kdlla fram. Absolut
kristallklart vatten, som genom kanaler leddesut och utanfdr mosk6nbildade en sjd, som utkipte i en kraftig
bdck. Tusentalsfiskar var inplanterade
I niitta moment sat, alla p3 knd och ared huaudet ldrst dt ai)nster, rcdan dr h6ger.F'6rf .foto.
i sjdn, men de var fdr bef'olkningen
heliga och fick inte fhngas.
som om hungern skulle avta och maVarje fredag dr speciellbcinedag,di
Vi triiffade prasten, en gammal
gen krympa, och att dta f'6r mycket allt arbeteavslutaskl. 11.00 och 1000- grisknggig och turbanftjrseddman,
och
skulle bara medfci.ramagkr8.ngel.Vitals mdnniskor samlasi mosk€ernaoch frigade om det gick fdr sig att fi ta
dare si blir man ju ganska trdtt av fdrrd,ttar bdn under ledning av en n8.grakort. "Ja gfuna fdr mig",
sade
fastandet och trdttheten tar iu ut sin prdst.Sistafredageni Ramazandr hel- han, "men sorgligt nog t<irs jag
ej
ritt ndr fd'dan fcirtdrts.Man zir di i ledig, ty d3,?irdet stor bdnedagkallad svara frir befolkningens
instdllning,
"Jumat-ul-\7ida" : sista fredagen i och jag
behov av srimn de fi timmar, som itervill ej ha nigot brik, s& jag
stir tills ndstatidiga fastedagintrdder. Ramazan.
miste tyvdrr avrl.da". Detta var iu en
Ramazanbetydde ju inte bara en
Det dr endastden manliga befolk- besvikelse,men inget att gdra lt, si
minad av fastandeutan dvenbedjande, ningen som besdker mosk6erna
och jag nrijde mig med att ta nigra kort
Och man kan gott sega om muslims, fdrrdttar biin. Det ir ytterst sdllan man p& avstind av mosk6n,varefter vi ikte
att om de under Ramazan fir avsti dverhuvud taget fir se en kvinna
diirifrin.
i
frin lekamlig spis, si intager de si
detta land. Kvinnorna fir hilla sie
Di kom jeepfcirarenpi, att det
mycket mer andlig dito. Aret runt inne i och bakom husen, och f<iljer
d!
fanns en liten mosk6inne pi det milimiste en rlttrogen 5 ginger per dygn sin husbondeut, si dr de besldiade. td.ra
omridet i Kakul och fdreslog,att
fcirritta sin bd,nmed ansiktet vdnt mot Men dirfcir dr inte sagtatt de inte ber vi
skulle ika dit och fcirsdka.D?ir eick
Mekka. Under Ramazanutrikas brine- ty det gdr de lika mycket som mdnnen.
det bd.ttre,ty, somprdstensade:"de"ter
fdrrdttningarna till 6. Fcirstagingen i
Forts.bi id.33.
soluppgS.ngen,
atdra gingen kl. 14.00,
tredje gingen kL.16.30, fjiirde g&ngen
nir solengir ned, femte gingen sedan
mrt och dryck fcirtdrts och fastan brutits fdr dagen,sjdtte och sistagingen,
fem till tio minuter efter femte brinen.
Att man hrir nere fiircattar bdn upp
till sex ginger per dygn dr vdl i och
fcir sig inte si mdrkvirdigt, ty bdnefrekvensenir vdl minst lika stor hos
oss inom vissakretsar.Nef det miirkvadiga och skillnaden ligger i att bdnen hd.r fd,rrdttasmera <ippet och under andra ceremonier.Var man dn
befinner sig nir bdnetiden ir inne,
vecklar man ut sin bdnematta eller
nigot annat tygstycke och faller pi
knd, det mi nu vara ute pi fiilten, p&
gatorna inne i stdderfla.,p|". niringsstdllen eller andra offentliga inrdttningar. Befinner man sig i ndrhetenav
cn mosk6 eller annan helig plats vid
tidpunkten fcir b6n, utnyttjas givetvis
qenna.

Fem, sex gdnger bugade sig bela menigheten och trychte pannornd mot marken. F6rf. foto.
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den 20 augustioch beriknas vara tillbaka vid iultiden efter att ha besdkt
asiatiskaoch afrikanskahamnar.

v

lulatinutstiillning i Paris
Liksom tidigareir dr Nohab representeratvid den internationella sjcifartsutstdllningeni Paris, kallad "Sadad motor av samma tvo som den
lon Nautiaue". En modell av en
u t s t d l l d ao r i g i n a l m o t o r n ,
dieselmotor,typ MN16, som tidigare
En genomskurenbrdnslepumpoch
visatsi England,kommer att hdra till
brdnsleventilsamt diversefoton htirde
utstdllninssf6remilen liksom diverse
ocksi till Nohabs utstdllningsfciremil.
stora fotografier, som visar tillverkDessutomkan nrimnas,att den utningen av dieselmotorer.
Utstdllningen
stdllda motorn Ir sild till en enseisk
cippnades
den 30 september.
"Ethel
redrre att installerasi m/s
Everard", ett engelskt fartyg pL ca
1900 ton. Ytterligare en motor av Det nya plitslageriet
sammatyp ir under tillverkning fcir
Nohabs nya plitslageriverkstadndrsammabestdllare.
mar sig nu sin fullbordan.
Pe utstillningen fanns dven en
Den nya verkstadshallen
blir 55 m
British-Polarmotor utstdlld,tiilverkad l&ng och 34 m bred. Byggnadenskonav en av Nohabs licenstagarei Eng- struktion utgciresav pelare till berget.
land, British Polar Engines,Limited. Pi pelarna dr en strdngbetongkonDet var en B-cylindrig motor, som struktion monterad, som bestir av
utvecklar max. L48O hk vid 300 bdrpelare och takkonstruktion. Travarv/min.
versbalkar tir upplagda pi strdngbetongpelarna.
Nolrab med pi Oslasiafs flytande
Yaggarna"utgdres av 5 m linga och
utstillning
/2 m hoga siporexplattor.Taket dr
Svenska Ostasiatiska Komoaniet ocksi utfrirt med siporexplattor och
firar sitt 50-irsjubileum
m e d e n u t - belagt rned underhillsfri papp. L&ngstdllning ombord p3"m/s "BALI".
sidornasrivre del dr fdrsedd med en
Utstdllningenanordnasi samarbete soeciell f<insterkonstruktion.I taket
med Exportfcireningenoch omfattar finns en taklanternin, som 1r ldngsca l3O utstrillare, diiribland Nohab, gi.ende.Sivdl fdnster som lanternin dr
som stzillerut en modell av Ra-loket, helt nya konstruktionerav \WEMA:s
Skandinaviens
med en max. fabrikat.
snabbaste
hastighetav 150 kmrit. Vidare finns
Det har varit mvcket fcirarbete.
det en presentationav fciretagetmed innan den nya verkitadsavdelningen
fotosrafier.
kunde byggas. S&lunda rnlste man
Firtyget avseglade frin Giiteborg sprdngabort 10.000mBberg.
T.I.

NOHAB PA UTS:IATTNINGAR
POLAR'motor vlickte stor uppmiirko
samhetpi utstillning i London
Under tiden 2918 r2/9 i F'rdeltog
Nohab i en stor internationellutstdilning i London, "The Engineering,
Marine, $Telding & Nuclear Energy
Exhibition".
Nohab stlllde ddr ut en av sina
turboladdade POLAR dieselmotorer,
under geng
som iven demonstrerades
pi utstrillningen.Den har typbeteckninsen MN16S och dr utrustadmed 6
cylindrar.
Denna n-rotorvdckte stor uppmdrksamhetp& utstiillningen,bl. a. iktit.t
en ledande engelsk sjcifartstidning,
"The Motor Ship", f<iljande i <iversdttnins:
"- - - ett av de rnestintressanta
utstdllninssforemilen i Lr var den
turboladdadeNOHAB-POLAR 6-cylindriga motorn, som utvecklar 1640
hk vid 315 vaw/min Den ir tillverkad av den svenskafirman Nydqvist &
Holm AB i Troilhlttan
Vidare hade Nohab med pi utstdlln i n s e ne n m o d e l la v e n i c k et u r b o l a d -

sid.16.
Forts..frdn
apparaten
sedan skulle firas
Ndr
ned piaceradesig en man vid sidan av
apparatenfcir att styradenna.Han hcill
i apparatenmed h6ger hand och sin
vdnstra hand hade han lagt pi en
bredvid st&endepump 6ver vilken rnan Nohabt nya plfrtslageri.Nohabfoto O. Eriksson.
lagt en sdckfcir att skyddaden. Sebild
1 till vinster. Genom den oldmpliga
kopplingeni kdrletsbottenkom tyngdpunkten att ligga si h<igt, att kdrlet
stjiilpte civer &t den sida pi vilken
pumpen stod. Den man som skulle
styra kirlet fick dlirvid sin viinstra
tumme i kl?im mellan pumpen och
apparatensfldns och idrog sig en
krosskada.En zinnuvdrre olycka hade
givefvis kunnat intraffa om han sjdlv
kommit i kldm mellan kdrlet och pumpen eller pi annat sdtt fitt kirlet
civersig.
Hindelsen visar hur viktigt det dr
att vid lyft kopplingen utfdres pA ett
riktigt sdtt. Det kriver ofta ordentlig
eftertankeoch ibland blir det ncidvdndigt att tillverka speciellaanordningar
ftjr att lyftet skall kunna gcirasriskfritt.
Ltn

1,9

Generaldirekti)r Erkki Aalto t. h. och
neralhonsul S. Blomqrist. Nohabfoto
Etiksson.

o.

Den 26 fick Nohab besdkav landshcivding Mats Lemne, itfriljd av ett
10-talherrar.
Fiirslagsverksamheten

De dantka giisterna rned. Nohab-arirdar, fotogralerade aid ett at de Noba.b-GM_lok sorn
skall lettererastill DSB. Nohabfoto O. Eriksson.

UR NOHAB S GASTBOK
Under sistaveckani septemberduggade storbesciken
td.ttvid Nohab. Den
23komgeneraldirektcirenfcirFinlands
Statsbanor,Erkki Aalto, itfciljd av
generalkonsulSigurd Blomqvist, oy
SuomenBofors AB, Helsingfors.
Ett bild lrdn land:hdt,dingebesbaetp'i Nobab
Nohabfoto O. Eriksson.

Nedanstiendefrirslag har vid Frirslagskommittdnssenastesammantrdde
bekinats:
Rune Nybolnt (4766), aad..79B: Fdstverktyg fdr nollstdllning elgon. Beiciningkr.125: -.
Bertil Per-rson(2542), aad. 79: Stellbart stilfdste i arborrhuvud. Betci-

Generaldirektcirenfcir De Danske
nlnqKf. /)i-statsbaner,p. E. N. Skov, bescikte
( 5018
Nohab den 25 i siillskapmed repre- Knut"JVennergren
), aud. 1 56:
Andring av fast mataranordningfcir
sentanterfr6n den danska"Jiirnviigsstdngeri Herbert revolversvarv.Bestyrelsen"samt direktcirBertij carla-nl c i n i n gk r . 7 5 : - .
der fri"n SKF, Kcipenhamn.
Percy K jdrrcberg ( 330), aud. 79:
den 26 seltt. Irerr Lentne stir tom nr 2 fr. h.
Verktyg fdr inpressningbussning.
Belciningkr. 25: -.

Bolagetuttalar genomFrirslagskommitt6n sitt varma tack till samtliga
fcirslagsstdllare
fcir de inldmnadef<irsragen.
Lokbyggare
byggare

i stort hos loki smitt

Det brukar heta att man inte skall
bjuda bagarbarnpi brcid.Om man vill
travestera,skulle man kunna sdga,att
man inte skall bjuda lokbyggare pi
lok. Men det sistnimndastdmmerinie,
itminstone inte om man biuder Nohab-iter.Det var vad som intrdffade
'hdromdagen,di GciteborgsModelljirnvdgsslllskap inviterade till ett
bescik.
P8, nl"grz f3. dagar hade ett 30-tal
anstillda aviseratsitt intresseoch dagen fcir bes<jketfaststdlldes.Efter ar-
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Chelen l6r lohadelningens AonstruLtionsAc,ntor, ingenjdr H. Halaor:en, betrahlar
intrerrerat en modell au Sl:s loh nr 1, I(/es'
tergdtland, at, ir 1856. Nohabfoto B. Johansson.

betstidensslut pi utsattdag styrdessju
bilar till Gdteborg och Bergslagsparken, dir GMJS har sin lokal.
"Tigpersonalen"var i full fiird med
att injustera lok och -vagnarndr Nohab-iternaanldndei samladtropp.
Modelljirnvlgsanldggningenvisade
den ena
sig besti av tvL jd.rnvd',gslinjer,
fcjr trafik av ingloksdragna t&g och
den andrafrir elektriska.Drivmaskineriet dr emeliertid elektriskt f<ir bida
linjerna.
Spirnitet, rned sido- och sticksplr,
ir cirka 200 meter l&ngt och det har
civer 50 vdxlar, som mandvreras
elektriskt.Frin ett mandvertornregleras hela anldggningenmed de fyra
lokomotiv, som kan vara i samtidig
rorelse.
Med lysandeiigon stod lokexperter
fr&n Nohab runt den naturtrognaanldggningen och sig, hur modeller i
skala 1:45 av de lok de en gAng konstruerat och byggt, drog fram genom
de vackralandskapen.Man kunde inte
lata bli att dra p& munnenit den verklighetstrognabild man fick, ndr det
edrmar sig
lilla loket signalerandn
en landsvdgsbro.De rcid-gula stoppbommarnasklocka pinglade varnande,
bommarnafiilldes och det rcidasignalljuset tdndes.Med lite inlevelsekunde
man dven hdra dunket i rdlsskarvarna
ndr tiget rusade fcirbi, pi vdg mot
stationen"Annorlunda".
I dver tvi timmar gladde sig gdster
och vdrdar &t det gemensamman6jet,
att fi dirigeta tlgen som de sjdlva
ville.
Kanske ligger kirnan till den stora
gl?idjenoch det stora intressetfcir modelljdrnvdgenjust i att man fir kdnna
sig som kung, landshcivdingoch generaldirektrir <iverdet lilla riket i miniatyr, med sina landskapoch sin jtirnvtig.
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Det fdrbirusande Sngloket till Ca t'blis ar mdnga ogaz. Nohabfoto B. Johansson

Turbiner till storkraftverk
frin Nohab
iasUnder sistadelen av seDtember
tade Nohab pi jiirnviigtunga detaljer
till vattenturbiner.Ett helt tigsdtt lastades med delar av en stagring fcir
Stornorrforskraftstation i Umedlven.
Varje turbin i dettakraftverk kommer
att utvecklamax. 200.000hk.
Pi bilden visasen jdrnvdgsvagnlastad med ett l<iphjul till Mael kraftstation, Norge, som tillhcir Norsk HydroElektrisk Kvaelstof Aktieselskab.Som
fnmghr av fotot ir detta Norges
stcjrstafrancisl<;phjulmed en l<iphjulsdiameterpL 3,4 m. Turbinen kommer
etr utveckla47.460 hk
T. l.

Nohabs

tennis-KM

Trots att vddret ibland inte varit si
sdrskilt bra, lyckadesman genomfdra
klubbmdsterskapen
i tennis och kunde
?ivengliidja sig it ganskaminga deltagare. 1 detta sammanhang1r det
kanske p& sin plats att ndmna, att vi
tyvirr frirlorat tvi goda tennisspelare,
di Anders Jutehedoch \Tagner Olofsson slutat pi Nohab.
Arets klubbmistare blev:
Klass A: Kurt Sahlin.
Klass B: Mats Karlsson.
Klass C: John Erik Johansson.
Klass D: J. Jamtlingoch K. Sahlin.
Klass Nybiirjare: L. Karlsson och
G. Nordqvisr.
Oo*

Med Mael som mdl prtr detta tarbinhiul lrd.n Nohab. Nohabfoto O. Eriksson
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BLIV BLODGIVARE !

Nykvistens

resof

Centrallasaretteti Vinersborg, likNir dessarader llses rdknar vi med
som Marie Alberts sjukhus i Trollh?it- att Nykvistens tjd.nstemannaklubb
huntan, d:r i tringande behov av blod- nit awerka sin fcirsta teaterresafdr
glvare.
sisongen. Tiden dr nu inne. Under
Blodtransfusionen verkar ofta livsommarminaderna ligger resverksamriddande och bidrager alltid till ett heten nere, men frampi hcistkantenir
snabbaretillfrisknande. Alla vet hur medlemmarnaalltid ptgg p3,att komviktig en blodtransfusionIr i kritiska ma ut och se teater, eftersom vlt kfua
situationer.Vi si?ilvaeller vira anh6- stad dr fattig pi dennaangendmafdrriga kan fi blod i sidan situation.
strcielse.Det brir dock framh&llas. att
Nigra risker f6religger inte, obeha- teaterintresseti Trollhdttan alltid iir
get dr mycket ringa och man kan diligt och att det allra helst nog bcir
omedelbartldmna siukhusetutan att vara en lokalrevy, fcir att publiken
kdnna sig trdtt eller nedslagen.
skall komma. En mycket bidragande
Tjdnstemdnnen och arbetsledarna orsak till det ringa teaterintressetdr
har, i samrid med arbetarrepresentan- sdkert, att vi inte har n&gon riktig
ter pi resp. arbetsplats,enats om att teaterlokal. Folkets Hus A-sal dr nog
viidja till en var anstdlld vid Nohab bra i och fcir sig, men frjr teaterldmpar
att anmdla sig som blodgivare.
den sig inte.Tyvdrr.
Registrering innebdr ej att Ni ?ir
I ndsta nummer hoppas vi kunna
"skyldig" att instllla Eder vid kallelse iterkomma med litet "eftersnack"om
till blodgivning, Qm det av skilda or- vir teaterresa.
I skrivandestund dr det
saker ej passar just vid det tillfnilei.
inte riktigt klart, varken till vilken
Innan den nu startadeblodbanken teater vi skall resaeller hur resanskall
fanns, var det ibland nddvdndigt att fciretagas.Men en eller flera resor, allt
kalla givarenattetid,detta har nu bort- di och d& under vinterminaderna.blir
fallit.
det - densakendr klar.
Fors
Fcir att underldtta till nyanmdlningar
skall Ni, som ar intresseradatt bli Blomkriikare i Nohabs
blodgivare,anmeladetta till personal- budkavle
kontoreteller till siukrummetd?irNi
Hn verkligt popul2ir orienteringstdvocks&kan erhilla alla upplysningar.
ling,
som lockar deltagarc fr8,n mlnga
Anmdlningarna kommer ddrefter att
civersdndas
till blodgivarcentraleni Vd.- orter och vdcker tidninqsskriverieri
nersborgeller Marie Alberts slukhus. hela vi.r landsdnda, Zir ltrohabs budFrir boendeutanfcirVdnersborgut- kavleorientering.I ir hade man fdr
gir fri resa med buss eller jaivd,g fd,rstagingen f<idagt tivlingen till en
vardagskvd.llpi grund av svirigheten
samt ersdttningmed 27: - kronor.
att
f& nigon ledig scindag.Det visade
Anmdl Eder till denna verklisa
tjnnst till frirmin fcir Er sjiilv oih sig vara ett lyckokastatt kdra denna
orientering en kvill. Fd,rstastrdckans
medmdnniskor.
mannar fick springa i dagsljus,andra
Su. I ndastri tjint t emannafi)rband ets
precis i civergingen till md,rker och
aud. 22, Trollbiittan
tredje strdckan slutligen fick man
Su. Arbetsledarefr)rbundefi
anvdnda ljus. Denna blev alltsi en
aad. 12,
Trollhiittan
nattstricka.
Minga kanske undrar vad "BlomSt . Metallind.ustriarbetaref
drbandets
kriikare" ir frir nigot och nu skall det
aud. 112, Trollhlittan
omtalas. Det var grabbar frin tvi
"korporationer" som slagit sig ihop
Fyra bridgematcher
i hiist
och laget bestod av blomsterhandlare
Nohabs idrottsf<ireningsbridgesek- och rdrmokare. Frir att fi ett namn
tion ir mycket livaktig och man har hade de funnit p3, ordet "Blomgjort upp om fyn klubbmatcherunder KfoKare
hcistslsongen.
Fcirstm6,tteman UddeSegerni tdvlingen gick till Ili, Udvallavarvet onsdagenden 9 oktober. devalla. Bdsta Nohabsla.qetkom p6.
Den 25 oktober spelade man mot 10:e plats,si man kan allts8.inte tila
Flygmotor. I dessabada fall kan vi pi
om nl-gra st6rre framgingar ur vir
grund av tekniska skd.linte meddela synpunkt. Moss-Erik Lennmyr hade
resultatenfcirrdn i ndsta nummer. Fre- lagt en finudig bana, som vann allas
dagenden 8 novemberskall man spela gillande. I tivlingen deltog 22 7ag,av
mot Saaboch sammaklubb mciterman vilka 3 br6t. Som vanligt var kritiken
i en returmatch fredagen den 22 no- god fdr denna Nohab-budkavle och
vember.Nog b<ir det bli en del fram- den blev silunda en ny fjd.deri hatten
gangar'
Fors fdr orienteringssektionen.
Fors

Minadens krumelur

Att gisv nunansigare
iir sd€ertganshaliitt
det iir afrrsanningstiigare
uhr Gufiau riitt ocb ildtt.
I tiuttinian gdr ban
sin borrararbetilag
p2 kulillen g,iddor ttiir han
rned.sPi)ocb tniirt och drag.
l, L.

Trollhettans varpamesarc rg57
blev en Nohabit
Trollhittemdsterskapen i varpa har
nu avverkats.GlZidjandenog kunde
Lars NTiklund, Nohabs duktige varpakastare,lagga en ny {rarnglLngtill sina
minga tidigare. Han vann klart centimetertivlingen individuellt och kan nu
st5.tamed titeln "Trollhdttemistare i
varPa 1957". Grattis LarsI I lagcentimetertd.vlingenblev Nohabs Lag trea,
medan de i kultlvlingen tog hand om
andraplatsen.Mannarna i dessabida
TagvarLars\7iklund, Rune Sandhoch
SvenEllstrcim
Korpfotbollen
Nohab III lyckades med att vinna
korpfotbollensklassII, sedande i sista
matchen slagit ordningens uppritth&llare, Polisen, med hela 10-2. Det
framgingsrika laget har anvdnt sig
av friljande spelare: Ragnar Jersby,
Mcirck,Roy Aronsson,SixtenEriksson,
Inge Sriderhjelm,Arne Eriksson,Kurt
Sahlin, Sven Sandberg och Reine
Bengtsson.Lagledarehar Bengt Olsson vaf1t.

Fcir dvrigt har det inte noterats
Forts.pdniistasida.
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studieimnen i sprik, matematik,livsiskidnings- och-hobbyiimnen.Studiesdsongenomfattar tiden okt. 1957Tidaholmarnabegagnadesig i stor mai 1958. De anstdllda vid Tidautstrickning av m6jligheten att f& en holmsverken har deltagit flitigt i
stdrkandeoch vilsam semesterp& Stor- TBV:s kurserunder tidigare3.r,varflr
<in. Frin en av de n<ijda resendrerna vi hoppasatt si skall bli fdrhillandet
har vi fitt en serie bilder, som talar dven innevarandestudieslsong.
litet om den dagliga samvaronoch hur
En cirkel, som kommitt€n tror komman ensam eller i grupp f6rdrev mer att sl&,dr konsthantverk,di denna
aagatna.
en stor del av de anstdllda Kafledalas i det grdna. Tidabolmare pi
cirkel Dassar
Foto Ejnar Johansson.
Bilderna kanskeocksi kan komplet- vid Tidaholmsverken.Vi tror att del- Storiinasenester.
fcir tagandetd?irifrin blir stort. Den sedan
tera Gcista Nilssons redogcirelseStoriinasommaren
pi sid. 25.
flera Lr p&giende oljem&lningskursen
' ,, ]
fortsltter dveninnevarandesisongoch
TBV:s studieprogram
i denna dr huvudparten av deltagarna
fcir innevarande studiesdsongir nu frin Tidaholmsverken.
Tio
klart och omfattar ett 20-tal olika
Med Tidaholmare
semester

Tidaholmare

pfr

pi Storiina-

Stordnapromenad.

l

;,

Foto

.ni

W

EjnarJohansson.

',L

ltf/j,i

..,li
'EiFr

:l:ii!:l:ir!:Y
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Vid. det srora dda innanbatet Viinern.
Foto Ejnar Johansson.

Borrarna segrade i TV:s
korpsimning
Korpidrottens
har nu avsimsektion
Fredagenden 2 aug.
slutat sdsongen.
1957anordnades
med
lagkappsimning
icke mindre dn 25 deltagare. Strickan
var 5X50 meter och resultatet blev
fciljande:
l. Borrarna
2. Svarvarna

3. Montcirerna
4. PllLtslagarna
I ..
5 . P l i t s l a g a r n a l l.

Klass III: Nohab II kom pi 6:te
plats i tabellenoch hlnger alltsi med
ncid och ndppe kvar ndsta sdsong i
Klass I: Nohab I kom i dennaserie
dennaklass.Pi 6 soeladematcherhade
pi femte plats,med 7 speladematcher,
1 vunnits och 5 fcirlorats.Milkvoten
4
fcirlorade.
vunna,
0
oavgjorda
samt
3
man hade samlatihop
Milkvoten var I4-TL och man skra- var 7-22 och
2
poang.
Fors
pade ihop 6 podng. Laget hinger kvar
i serienndstasdsongocksi.
i tennis
Korpmiisterskapet
Klar II: Hdr vann Nohab III pi
blttre milkvot och med 6 vunna
Tyvdrr kan vi pi Nohab i lr inte
matcher.Detta lag g&r alltsi nista si- skryta med lika stora frumghngar plt
song upp i klassI. Nohab III:s tabell- tennisbanornasom under 1956. Men
rad hade fdliande utseende:
det hade vi, drligt talat, inte rdknat
13 poiing. med heller. Det dr inte se latt att satta
O 4I-6
761

nigra stri.rrefnmgilngar. Matchresultaten har fcir Nohablagensdel blivit:
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3.4L,5
3.43,O
..... 3.49,0
.. 4.17,0
..4.39,0
Forts.Pfrsid.25.

upp minga bn lag, som kan hivda sig
i serierna.Man fir dock slga, ati samtliga deltagare skrttt sig bra, och ett
annat 3t kanske vi kan komma igen
pi nytt.
Korpmdsterskapenhar nu avverkats
och i ir fick vi bara en mdstare.Glddjande nog vann Albert Nilsson oldboysklassen
och Albert dr vil vlrd en
honndr fdr sitt goda spel. Som vi tidigare ndmnt,var det inte fd,rstagingen
Albert lyckadesvinna dennavdrdighet
och k[nner vi honom rdtt, si kommer
han sdkert att Innu i minga ir kimpa
pi banorna
F ort

l.u*
a.a:44

.F

STO RO NASO MMARE N T957
Semesterhemmet
Storcinspopularitet gare ir kommit och detta har n.redfiirt,
forts;itter att tika ir fcir &r.^Besciksan-att flera boforsfamiljer kunnat beredas
talet under den gingna sommarenger vistelse pi andra f ciretags s3mesterett tydligt vittnesmil om detta. Ndra hem. P& semesterhemmen i Dalarne
7.000 personerhar skeppatscivermed har silunda ett 15-tal familjer beviljats
Marianne.Av dessahar ett stcirreantal vistelse. Samma fcirhlllande har det
varit med det norska utbytet.
[n tidigare varit semesterbescikande,
har
Genom en fcirldngning av siiscngen
och antaletbarn pi semestervistelse
ocksi <ikat betyiligt, vilket Zir glZid- har flera arrang€mang kunnat ordnas.
jande. ovriga bescikandehar varit Redan den 28 maj bcirjades med en
veckoslutsgdster
och tillfiilliga g2ister facklig kurs. Fcirelisare pi denna var
frin olika olatser i Iandet. Klubbar bl. a. Kjell Stron.rberg,Bofors, och J.
frin fciretasetoch klubbar frin andra Svedberg, Metall. Ddrefter har det allt
efter mci.jlighet, tid och plats beretts
industrierliar i likhet med tidieareir
R.io, D.r- semestervisteisefcir pensionrirer, Unga
bescikt
Storcin.Fiskeklubben,
nia-klubben, SIF Boforsavdelningen O r n a r o c h h u s m c i d r a r .
Semesternhar allt mer koncentrerats
och SAF Kristinehamnsdistriktethar
varit oi cinoch alla har uttalatsin stora till juli rninad. Detta sammanhlnger
tilifredsstdllelsemed semesterhemmet. tili stor del n-red att semestern bcirjar
frin Bofors semtidigt fcjr de flesta anstdllda. Det
Frirutom semesterfirare
och Nobelkrut har utbytessmestern kan kanske vara riktigt, att de som stir
frin andra fciretag cikat. Till Storcin p5. r.arma verkstzider vill komma ifrin
har flera farniljer in nigon ging tidi- dessa under den minad, som ju ska

Borrarnas segrandelag bestod av
Ake Hellqvist, Stig Johansson,Roy
Andersson,Kurt Johansson
och OIof
Albinsson.
Tidaholm dr ju bekantsom staden
rned den storasimkunnighetenoch det
hcir till sdllsyntheterna
att en tidaholmate civer10 ir ej har lirt sig sirnma.
Vi hoppasnu att korpidrottenocksi

Veteran

L

(l

\r

Vi pi jobbet -

Tidaholmsverken

1. Fru Mary Silird. be.rtiiller ett riAssattttal
i televiixeltt. - 2. Bolopla.rtarbelarnu Ganrar Jobtnsson och Glile Karlssort lllter en
fdrdigpret:ad. inAripa ar pre:trerLt1,get. 3. Tidskr)r'are St,en Ltr.r.rou riiknar ttt ldningar. - J. Borrare Arne Ander.r.ronborrar bakre balA i .;. A. tatnnelj)gg. 5.
Fitrrnan Thore lohans.ron hontrollerar all
allt iir sont. det .rkall i uerhtygsshcipet.- 6.
Aatomalstartare Standis Ljangberg ild .rin
naskin i Antn.-verkstads77. /. fietxpplastarbetare Sigurd lohans.ron bli.rer ren
pressaerhtlget. - 8. Arslnare Gu.rtdt Per.;.ron besihtigar kilspir i en latet/txel till
FAK 40. - 9. Frlisare Ake Johan.ron t'rii.rer
i samma axel. - 10. Verktygst'ilare
Axel Ldttgren hontrollerar ntiittterhtyg.
Foto Bergstriim (nr 1 och 3), Salc (nr 4, 8
och 9), B-pilen (nr 2, 5. 6, 7 och l0).
kil:pir
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vara den vatmaste. Om man kan tala
om nigon varm minad i ir. Som semestenninad kan juni och augusti
vara utmdrkta. En uppdelning av semestern dr vdl heller inte utesluten,
ddr inte produktionsapparaten ldgger
hindcr i vlgen.
De fcjrbdttringar, som gjordes pi
Storcin under mellanszisongen,har till
fullo rnotsvarat fcjrvdntningarna. Det
i o r - d n i r r g s t i l l d rb r g r r i e t h e r v d l l y l l t
sin uppgift, varmvattensberedaren pi
1.500 liter har medfort att diskningen
gitt betydligt snabbare, samtidigt som
det blivit stcirre sviingrum i krjk och
kallskdnk. De nya Ive-bottnarna i
siingarna har varit omtyckta, sdrskilt
bra har dc varit fcir de ryggskadade.
Den nya rnotorb&ten levereradesunder
juni rninad, si stiftelsc-nhar det vll
s c i r j t f d r t r a n s p o r t e rt i l l c i n .
Om verksamheten i rivrigt kan srigas, att civer 40.000 miltider har serverats, med toppnotering pEL554 pFt
rnidsommardagen. Underh&llningen
har skcitts av Arnes trio och lustturer,
fiske och trivselkvrillar har varit uppskattade inslag i programmet.
Direktionen, med disponent Sohlmrn och direktcir Nordqvist i led-

Borrurrt.r.regrande hg. Fr. t.; herrtrr Albin.rsot, Anderssol, K. lohdnsson, S. l o hatsson och Hellt1r,i.rt. Foto G. Lust.

kan ldra ut konsten att bada fort, si att
vi f&r se tidaholmare ndmnas i stcirre
sammanhang.
En annan sak, som ocksi behcivde
ryckas upp, dr simhoppningen. Fcirr
fanns det ett otal simhoppare, bide
herrar och damer, men en ldngre tid
har Standis Ljungberg, Ammunitionsverkstaden, fitt kdnna sig mycket ensam i hopptornet. Ndsta sommar tror
jag vi bcirjar tr;ina si fort isen smilt
eller hur Korpstybort ur Tidan reisen.
L)mon

avtackad

Rrirn'rontciren
ValdemarHante blev.
r i d s i n a v g n n gu r t j d n s td e n) t 7 1 9 5 7 .
hyllad med blomrnor fri.n bolaget
genon kamrer \Tredenbergochingenjiir Lundvik, vilka tackadehonom fcir
trogentjdnst.
Herr Hante hylladesdven av fackf<ireningenmed blommor och tal genom herrar John Johanssonoch N.
Holmer samt av arbetskarnrater
genom
snickarenAllan Fogelberg.
Den glade och gode pensioneren,
somhiir nedansestagafarvdl av skrur.stycke och rcirbrink,tilkinskas minga
ir med hllsa att sysslamed sina hobb i c s r n u s i ko c h r n i l n i n g .

Limon

ningen, har inspekteratsemesterhemmet. Vid detta besrik framfdrdes
fd,rslag till de f6rb?ittringar och reparationer som m8.ste utf6ras. Nigra
anmdrkningar framfdrdes inte, uLn
direktionen fann allt ganskagott. Sommarsisongen1957 avslutadessom den
bdrjade med en facklig kurs scindagen
den 25 aug. varvid ett stcirrefyrverkeri
avbrindes.
Trots den stora uppskattning som
semesterhemmetltnjuter, ?ir det iindl
inte tillfyllest fdr alla anstillda. Minga
vill komma dit, andra vill ut pi kusten,
och plats kan ju inte beredis alla plL
Storcin.S3.det iir ba:i:.att hoppas,att de
pibiirjade planerna pt ett fritidsomride pl Vdstkustenfijr hela koncernen
skall vara klara till ndsta sommar.
Detta skulle vil komplettera de semesterhem som redan finnes.
Till sist fir vi tacka alla fcir den
glngna. sommaren och sl sdger vi vll
mcittnista 5.rI
G. N)l:rcn
Hiirdverkstaden

i Vdrnamo

I fiirra numret hade vi tillf?ille att
visa en bild av det nya fabrikstillbygget, ddr Virnamo Hdrdverkstad fitt
nya lokaler. Hdr nedan kan vi visa en
bild av den nya ugnshallen, dir ugnar
och bad fitt en rationell placering.

Koncernmlisterskapen

i bridge

1957
Till irets Bofors koncernbridgemdsterskap,som avgjordesi Labbsandsrestaurantenden 14-15 september,
hade arrangcirerna,
Bofors Nobelkruts
bridgerepresentation,
ndjet att hdlsa
tivlingsdeltagarc ffi.n samtligainbjudna sex koncernfdretag. Lcirdagsprogrammet upptog bl. a. sight-seeingi
Bofors skjutf?ilt,och sedandenna genomfdrts, trylrr i hiillande regn, samlades gister och viirdfolk till gemensam sup6med dans i Labbsandsrestauranten.
Bofors segrandelag i Aorpbridgen. Fr, u.
berrar Eluin, Einar Andersson,Granstri)m
Tdvlingsspelet var helt fdrtagt till
sdndagen,och som td.vlingsledarehade och Sundstrdm.Boforsfoto Falk.
civilingenjdr Nelander stiillt sig till
Resultat:
fiirfogande och skilde sig fr&n sitt
ttagande pi vanligt hedrandesitt. To- Lagtiialingen:
talt deltog i tlvlingen 16 4-mantalag 1 och koncernbridgemistare Bofors,
Kontoret 1 (Einar Andersson-T.
eller 32 par och spelsystemetPatton
Elwin-C.
Granstrdm-R.
Sundmed partivlingsvariant anvdndes.
strdm) .
41
Vdrdarnas, BNK, lJag startade i
2. Lag Bofors Nobelkrut 1 (G. Johird stil och l3g ef.ter nl,graspelronder
hansson-B.
Ekendahl-S.
Nilsflera "hlstldngder" fcire ndrmastelag
son-T. Svensson)
p3, lagbarometern.Detta gick givetvis 3. Iag \7eda (Hdrkaniemi-Johans"mamma Bofors" 'd.rafornit, med pison-Johansson-Larsson
33
)
fciljd, att BNK-laget fick se sig slaget 4. Lag Bofors 3 (Malmberg-Karlsi de sista ronderna efter en rasande
son-Hjortsberg-Gustavsson)
..
27
spurt av Bofors, Kontoret 1, som bdr- 5. lag Nohab 4 (Andersson-Appelgade slvil lag- som parmdsterskapet.
qvist-Andersson-Andersson)
..
2l

Den nya stow t/gtzrballenaid vdrnamo Hiirdaeravad, Ddrr|ppningen t. b, leder in till den
gamla aerkstadslokalen.
B-pilen foto.

6. Fjolirsmdstatna, lag Bofors, Verkstaden 1 (Berggren-E.
Svensson
-Flood-Olsson)
. ..

t5

Partliuling:

poZing
L och koncernmastareEinar Anderss o n - T . E l w i n ,B o f o r s. . . . . . . . 1 0 3 1
2. C. Granstriim-R. Sundstriim,Bofors ..
........1028
3. S. Nilsson-T. Svensson,
BNK . . 1022
4. Johansson-Larsson,
$Zeda..... 1010
5. Ekl6v-Ekl6v, Nohab
9g6
6. Hjortsberg-E.Gustavsson,
Bofors 993
Fr. u.: S. Nilsson, Nobelbut, C. Dablbere
ocb E. Andersson,Nohab sant S. Suenssoi,
NobelArat. Herrar Nilsson-suensson blet,
2:a i frrets lagtiiuling. Boforsfoto Falk.

:l
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Genom lagsegernerrivradeAB Bofors' "riddare av det grdna bordet" sin
andra inteckning i Boforstjdnstemdnnens vandringspris"Guldskottet".
Tdvlingen genomfdrdesliksom tidigate Lr pi ett synnerligentrivsamtsltt,
sivil evad giller kortspelande som
dvrig samvaro,konstateradeingenjdr
B. Settung,Nohab, di han framftirde
gdsternastack till arrangcirerna.
Anordnandetav nestairs mdsterskao
uppdrogsit Uva-representationen.
Mlg
Personalnytt
Hot Roland Suentson, NZL 70,
civerflyttadeden 1 juni frin Nobelkrut
till Bofors och utndmndessamiidigt
till fcirridsfcirvaltareoi Centralfdrridet(P 10).
Ingenjrir Y ngae Eilk ssondverflyttade den 1 iuli fr&n VX till F?iltverkstaden(VF).
Herr Lennart lY arnttarn dverflyttade den 1 juli frin avd. EDA, huvudbokfciringens expedition, till TidaholmsverkensEkonomiavdelning.
Herc Elou Olsson anstilldes den 5
augusti p& Huvudbokfd,ringsavd.som
kalkylchef.
Doktor Rolf Per Lund anstdlldes
den 1 augusti som brukslikare, t. v.
med placeringpi Nobelkrut.
Ingenjdr Allan Norlin anstdlldesden
1 augusti som driftsingenjcirpi avd,
MRK 22.
Herc lan Nilston anstllldes den 1
augusti som maskinmdstarepi Angcentralen(B 30).
Ingenjcir Nils-Eri6 Suenssonoverflyttade den 1 augustifrin Kilstasmedjan (MSK 1) till MetallurgiskaPlaneringsavd. (PM) slsom chef efter
ingenjdr Per Stake.
Ingenjdr B ertil Eriksson lverflyttade den 1 augustifrin Arbetsstudieavd.
till Kanonverkstadensmonteringsavd.
(VK t2) som verkstadsingenj<ir.
IngenjcirRune Pelterssazanstilldes
den 2 septembersom verkstadsingenj<irpi avd. MRK.
GjutmdstareHelge Ljungberg 6verflyttade den 29 juli frin Stelgjuteriet
(MG 30) till Smedjansom fcirmanpi
(MS 80).
Syningsavd.
Herr losef Gustaatson(timavl.) har
utnimnts till fcirmanvid NVA 21 den
1 . 6 .L 9 r 7 .
Fdrman Helge Rdnn dverfrirdes
frin NP10 till NZL70 den 1. 9.
L957.

I

I

I
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FdrrnanAndersBji)rklund,NVK 21,
civerfriresden 1. 10. 1957 till NB 70.
Fdrman Nilt Karlsson NB 70. dverfd,restill NS den 7. 10. 1917 son
assistentit skyddsinspektriren.

W kontra TV i fotboll
Tag initiativ !
Sedanflera &r tillbaka har VerktygsBofors
avdelningen (avd. VV) vid
brukat mrita Tidaholmsverkensfot- 4194 Herbert Andertson ocb 4146
bollslag i en ddel kamp, som t. o. m.
GdstaH jalmarsson(auliden), B 28:
brukat kallas "Koncernfotboll".
Skydd pn truckar. (Reg. a7/56.)
I ir, den L7 atg., drabbadede b&da 654 FranL Iuarsson,VK 58: Verktyg
korplagen sammanpi Bofors idrottsvid nitning av flinsfcirskruvning i
plats. Verktyg vann med 6-2, men
FAK40, mellanbalk.(Reg.18/57.)
si var man ju ocksi pi hemmaplan.
11876 lohn Granberg,zMSK.'AnordEfter drabbningen samladeslagen
ningar vid sm&hejarnafcir att fi
jdmte ledare till en gemensamkaffestcirreproduktion. (Reg. 32/57.)
fest pi Solbringen.
21351 Martin lYlidmark, z14RK.'Monteringsverktyg f'& d,ververktyg i
1500 tons press.(Reg. 35/57.)
Fiirslagsverksamheten
1502 Axel Eh ocb 1777Harald Ljungberg, VK Jl.' Fiirbiittring av hylsa
Nobelkrut
till fj?iderspiinnaretill frimre och
Fdrslagskommittdn vid Nobelkrut
bakre vagn f<jr FAK 57. (R"g.
kunde vid sitt sammantrideden 23. 8.
36/17.)
1957 konstatera,att den stora 6kning 6098 Soen
fantson, VA zo: Andrad
av intressetfiir fcirslagsverksamheten, tempoging vid svarvning av motorsom mdrkts under frirsta halviret tyrrjr till 7,5 cm raket. (Reg. 37/57.)
vdrr ej h&ilit i sig. Kommitt6n hoppas
Daniel Nilsson, VA 40: Fdr3220
att detta iir en tillfillig avmattning
uppspdnningav huvud till
bdttrad
efter semestrarnaochatt intressetskall
raket. (Reg. 38/57.)
cm
7,5
cikaigen under hdsten.
Fredrih Sellbrand, KA 802:
Endast 2 nyinkomna fcirslag be- 1617
Verktyg fcir kontroll av centrumavhandladestillsammansmed 5 tidigare
stind pi elgonhus. (Reg. 39/>7.)
bordlagda. 4 fdrslag bordlades fiir
Gtiran Pettertson,VA 20: For3663
ytterligare utredning och prov under
b?ittrad anordning vid provtryckdrift, 2 ansig kommitt6n ej kunna ftirning av motorrir tlll 7,5 cm raket.
ordas till bekining och nedanstiende
(Reg. 4o/57.)
foreslogstill bel6ning:
16492 Vagn Andersen, MVK 90:
54842 Nils Krigsman, NVA: FdrBorrjigg. (Reg.4r/ 57.)
enkling vid borttagning av 30 mm
Anton Larsson, VA 20: Fast3640
granater frin gjutvanna (reg. nr
vid signing av
spenningsanordning
15)). Beldning:2 )0 kr.
13,5 cm raket. (Reg.
raketfenor
till
Sho
42/57.)
Boforsverken
9379 Eric Odin, VA 5o: Andrad
fastspdnningvid nitning av konF<irslagskommiti6nvid Boforsvertaktorgan fcir mellanbottentill 7,)
ken hade vid sitt senastesammantrdde
cm raket. (Reg. a3/57.)
att behandlaicke mindre in 20 fdrslag.
2521
Bo Knulsson, VK 23: Fcirb[ttAv dessahade 1 itertagits av fdrslagsring
av linjal f<ir l&sning av frisstdllaren, 3 bordlades fcir yiterligare
bordet pi Cincinnati frismaskin.
prcivning,15 belcinades
med samman(Reg.aa/57.)
lagt 1.603 kronor; darav 365 kronor
i fdrskott f& 4 flrslag fdr vilka belcj- 9312 Bertb FalA: VP 22: Andrad
ningssummornadefinitivt skulie fastsvetsmetodf<ir kors till 10,3 cm lysstlllas efter 1 irs produktion. Endast
raket ritn. 6097141.(Reg. 45/57.)
ett frirslag avb<ijdei tacksamt.De beTill fcirslagskommitt6nhar tills dato,
lcinadefcirslagen?ir fciljande:
1 okt., inkommit 50 fcirslag,av vilka
9148 Helge EAlund, VP 22: Andrad 45 behandlatsoch 5 f. n. ligger under
tillverkningsmetodfcir plit till mel- utredning.
lanbalk iltn. 3020664.(Reg.39/ 56.)
E. L,

Il.

Tnmumorinn
.fettuooeu==
(6-5om lt1totlfn tion?r/

Horst Bottenberg
Bofort

Fridolf HenriA::on
Bofors

Ragxar Tidblom
TidaholmsaerAen

Joban Erihsson
lf/ edauerken

Hjalmar

Srdnresrort
Nobab

Tidblom, Karl Ragnar,
f6dd 12 sept. 18P4,avliden
12 sept. 1957. Tillhdrde under mlnga lr yrkesarbetarkiren p& Tidaholms bruk. Anstilldes av Tidaholmsverken
8 juni 1936,ddr han hela sin
anstdllningstid, 21 3.r, var
borrare i maskinverkstaden.

Bottenberg, Hor$, fddd 10 aug. 1932, avliden t6 sept,
1957. Anstdlldes vid Bofors i iuni t9i2 och har hela
tiden arbetat vid Stilverket, sista tiden som smdltare.
EriAsson,loban Albert, fddd 30 okt. 1888, avliden 25
sept. 1957. Anstdlldesvid NTedaverken
i maj 1948 som
stidare i Elektrongjuteriet, blev senarehandberedare,men
&tergick L956 till stddningsarbetet.
HenriAnon, Ink Fridolf , f6da 29 juni L905, avliden
L7 aug. 1957. Anstiilldes vid Bofors i nov. 1936 sorn
mdtningsman pi Byggnadsavdelningenoch blev i maj
191tOfdrman, schaktmistare, pi denna avd. Frin mars
t946 till sin bortging tjiinstglorde han pi Kilsta byggnadsavd.

Tbure Ahlstrand
Bofors

Axel Hubgren
Bofors

Hernan

EriAsson

B of ots

Anton Jobaxsson
Bofors

Ablstrand, Thure, fddd 28 sept. 1890, pensioneradlokt. tgSl . Anstd.lldesvid Bofori i nov. t9z7 som ol&tslagarei Plitverkstaden,som han hela sin tjdnstetid, ca
30 lr, tillhrjrt, den senastetiden som verktygsskcitare.
-ijensreer.
Erh<ill i952 medalj och grarifikation frir 2t
Eriksson, Karl Hennan, fddd 3 juli 1890, pensionerad
1 aug. 1957. AnstZilldesvid Bofors i apriL 1916 som
gdrdelpressarei Projektilverkstaden. Overflyttade senare
till Smidespressavdelningen
som smed.De siita &ren,frin
L950, har han tillhdrt Transportavd.som kopplare och
hade denna sysslandr han avgick efter ca 4t' tj?insteir.
Erhiill vid jubileet t946 medalj och gratifikation fd,r 30
tjdnstelr.
Hultgren, Axel Emanuel,fddd 3 aug. 1890, pensionerad 1 sept.1957.AnstiilldesredanI febi. rqo: uid Bofors
som svarvarei Projektilverkstaden.Denna sysslainnehade
han hela sin linga anstd.llningstid,
ca 52 ir, eller tills han
algick. Erhdll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation
fdr 41 tjenstefuoch t95, storamedaljenfcj,rj0 tiinsteir.

fn memoriatn.

Forts.

Saantetton, Hiahnar Olof Verner, fddd 20 jan. 1895,
avliden 17 aug.1957. Anstiilldes t947 som grovarbetare
pi Nohabs Byggnadsavdelning
(avd. 75) ochhade denna
sysslahela sin anstillningstid,ca 10 lr.
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Palm, Carl Gunnar, fddd 20 maj 1892, pensionerad
3I aug. 1957. Anst[lldes i juli 1921 som kontorist pi
Planeringsavdelningen
och blev i febt. L925 fdrridsforvaltarc pi Centralforridet. Slutade i dec. 1937 och Lterkom till Planeringsavd.i sept. 1938, blev i nov. 1945
avdelningsfcirestindare
pi Godscentralenoch fick i mars
1949 sammatjiinst pi Centralfciridet. Rdknade36 tjiinste5.r, ndr han avgick och erhcill vid jubileet 1946 medalj
och gratifikation fcir 25 tjinste&r.

K. G. Karlsson
B ol ors

Pdul Nordin
Bof ors

Rrtbhn, Augast Hjalmar, fddd 19 april 1890, slutade
vid trppnidd pensionsilder L7 aug. 1957. AnstZilldesi
i Stilgjuteriets
Bofors i dec. 1947 som diversearbetare
handformningsavd.och blev 1953 torkugnsskcitarepi
sammaavdelning.
Sjdgren,Gu:taf Adolf , fddd 9 aug. I89o, pensionerad
9 ^Lrg.1957. Anstilldes vid Nobelkrut i maj 1!11, ddr
han hela sin anstlllningstid ca 42 &r, med undantag av
ett par korta perioderpi grund av arbetsbrist,arbetatsom
rdrarbetare.Vid jubileet 7945 erhlll han medalj och gratifikation f6r 31 tiinsteir.
Vieweg, Fredrih, fodd 27 juli 1890, slutat vid uppn&dd pensionsllder27 juli 1957. Anstdlldesi april I94o
vid Nobelkrut, omflyttades i okt. 1942 tILl Centralf6rrldet i Bofors och kom senaretill Kanonverkstadensom
viiken sysslahan innehadetills han slutade
parkeriserare,
e l t e rc a 1 8 t j d n s t e l r .
{,

Gunnar Paltn
Bof ors

Hjalmar Rihlin
Bof ors

Sommarpristiivlingen

1957

Vi har pi kdnn, att dennatlvling kanskevar i sviraste
laget.Den samladeemellertidganskaminga svarfrin ndr
och fjdrran. Granskningenav svarengav friljandeprislista.
Gustau Sjdgren
N obelhrut

Fredrik Vieweg
Bofors

Iohansson,Anton lulius, fddd 8 sept.1889,pensionerad 1 aug. 1957. Anst2illdesvid Bofors 1 juni 1915 i
Valsverketddr han arbetadesom g6tsliparetill okt. 1956.
Sistairet var han fcirridsarbetare
i Kilstasmedfan. Slutade
efter ca 22 tjanstelr.
Karlsson,Karl Gottfrid, f6dd 11 aug. 1882, pensionerad 1sept. 1957.Anstiilldesvid Bofors i okt. t929 som
sadelmakarverkstad
och
sadelmaliare
oi Kanonverkstadens
hade detta yike, med ett avbrott ltren 1934-1937, tiIls
han slutadeefter ca 23 Lr i bolagetstjinst.
I'{ordin, Ernst Paul, fddd 28 juli 1890, pensionerad
I aug. L957.Arbetadevid Stilverketi Bofors juni 7920jan. l)2L och febr. 1928-nov. 1911somgeneratoreldare
i Smidespressen.
Aterkom i jan. 1932 nll som diversearbetare i Valsverket,varifrS.nhan 1943 riverflyttadetill
Hirdverket. Hdr arbetadehan tills han slutadeefter ca
30 tjdnste&r.Erh<illmedalj och gratifikationfcir 25 tjdnsteLt 1952.
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1:a pris: BrukstjinstemanIvar Karlsson(80283). Avd.
A 1, Bofors.
2:a pns: Fru Anna-LisaNorrstrdm (53t18). Avd. RA 2,
Nobelkrut.
3:e pris: AvsynareGcitheNorrstrrim (3428). Avd. KA
800,Bofors.
Trcistpris:
SvarvareHelge Johansson(7653). Avd. VF 20, Bofors.
Ingenjdr Erik Roos (81535). Avd. KKZ-1, Bofors.
PensiondrJohn Bill (9l4ol). Box 301, Bofors.
Prislistan blev som synes starkt Bofors-betonadoch
tvenne dkta makar ercivradet. o. m. pris ! Vi lyckrinskar
pristagarnaoch hoppasp& flitigt deltagandei kommande
tdvlingar.
N?ista nummer
blir 6 och sistaav dennalrg&ng 1957. Numret berdknas
utkomma omkrins 15 dec. Vi vore tacksammaatt fi
materiel,frlgor, insdndare,notiser etc.rnarart m6jligt och
ej gd,rnasenaredn omkring 15 nov.

Frt;r.L"\:W
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verkstdllesi bcirjanav juni mlnad, mitt
i en veckaoch under i mcijligastemin
Staden KarlsAoga Lir enligt tid- ningar ge docA ett intrycAau protitoOm jag
sammavdderleksfcirh&llanden.
rier. Man ser inga klara linjer i an- hlller mig till utredningarnaangiende
ning:appgifter ha den stt)rsta "biltiitbeten" i landet och till detta ft)rbLl- ordningarna,inga anaisningarfdr bur parkeradefordon, kan det vara av inlandetorde de anstiilldaaid AB Bof ors park eringsplatserna biht t k ola utnyttjas tresseatt se hur fcirhillandenautvecki hdg grad bidraga. Oausetthuru biir- finnas ocb Aualitetenpfr parkerings- lat sig under en femirsperiod.
med f i)rbZller sig, torcle ingen ha platternalir inte heller den btuta. (Se
1952
L957
oaant't)r
hunnat undg2 att rniirAahur antaletau t. ex. p3 har parkeringsplatsen
r40
424
Personbilar
dem, tom frAerbil. till arbeteti Bofors, j iirnriigt duergfrngen aid B of ort uerAens
r9r
193
Motorcyklar
hhllplats ter at efter ett aa de ytnniga
tjkat 3r frhn 2r. Den som sjnlu bilar till
60L
Mopeder
rned.dennahdst.)
arbetet bar ocksS kunnal Aontlatera, regn,roln ui begLuats
Det aare mig fjiirran att hiir ge an- V a n l i g ac y k l a r. . . . . 2 . 9 7 8 2 . 2 5 0
hur det undan fdr undan bliait allt
safrrare att finna en parAeringtplats aisningar bar parkeringen biist bdr
Det dr att konstatera,att motorcyksarnt, tnLnga gZnger, att ta sig ut frSn ordnas,Hur d,etiin sker, kommer det larna, som enligt ovanstiende uppdensamrnasedanman ahl hommit dit. giuettit att kosta rnycAetpengar. lag stdllningfdrefaller att ha "stett stillla"
Det sbeciellt {rLn K. Huaudttaden aill endastantyda, att i parAenmellan under iren 1952-L957, hade sitt
kiinda'parkeringteliindethar iiaen f i)r huuudAontoretoch garnla herrgLrden maximum 7914-1955, di derasantal
ost Boforsare bliait en realitet.
f innas atrTtntnen, rotn iikert skuJJe uppgick till river 260, varefter de
Nu fhr det i riittaisans namn erkiin- kunna tiicka parkeringbebouet f i)r sjunkit till L93. Vad cyklarnabetrdfnAS,att bolaget undan fdr undan 6kat flera 2.rframSt.
far, sjcinkantaletsidana frnn ca 3.000
Detta utdkOrlando Furioso Fn 1952 till omkring 2.000 FLr1956,
ut parkeringsutryrnmena.
d. v. s. med /3-de1.De har nu bd'rjat
stigaigen och utgjordehr 19572.250,
i Bofors
En orientering angiende parkeringsfiirhillandena
d. v. s. en cikningmed cjvertO /a pi
och ett svar p& "Orlando Furiosos" friga
ett ir. Detta torde vdl fi tydas si, att
Det iigger i sakensnatur, att sidana nigra gudar. Det hdnder i alla falL en del motorcyklister och kanske riven
institutioner som kommunal{d'rvalt- nigon ging, att lven sidana institu- mopedister avancerattill personbilsningar, allmdnna trafikfciretag och tioner i vissa situationerkan fFLmera dgare och i sambandhdrmed kanske
foretag som Bofors rned minga an- av lovord In av okvdden,och det har itergitt till vanliga trampcyklar fcir
vardagsbruk.
stillda och mltga kontakter och upp- hittills just varit fallet frir Bofors
gifter bide utit och init, blir fd,remil del ifriga om ordnandetav parkeringspt olika parkeringsf<ir kritik - dels 1r virlden full av piatser.Bide frin det allmdnnassida, Fiirdelningen
platser
kverulanter
dels ir ju dven institu- frin de anstdlldasoch fr&n slkerhetstioner av ovan angivet slag dirigerade tjiinsten har man uttalat sig mycket
Om man sedanitergir till personav skrdpliga mdnniskor och inte av vackert om den takt, i vilken parke- bilarna, fanns dessafcirdeladepi fcilringsplatsernavid Bofors fdljt med i
jande parkeringsplatser,
ndmligen vid
den cikandebiltakten.
1952 1957
Men, parkeringen dr ju en sidan G r c i n f e l t s p o r t. e. .n. . . .
6l
9
Semesterbildtavling en rgST sak, som fcjrr eller senaremiste bli
" H u v u d k o n t o r e t.". . . . .
89
797
fcir insindare,och di hela friPd sidan hiir intill kan ai se 2:a ocb fciremil
Laboratoriet
27
74
gan har ett visst allndnt intresse,kan
3:e pr)stagarnasbilder sarnt de 4 bilBoisverken
inkl.
oarkedet kanske van, p3.sin plats att beder, som juryn besldt ge ett hedersglgn en insindare som ovanstiende
omniimnande.
att ge B-pilens ldsareen mera alltill
I alinttra raden: "Katlfotografen"
46
5
mrin orientering ifrlga om de egna R o s e n d a l s p o r t.e. .n. . . .
au Artur Crell, "Li6ge" ctu Lenn+rt
Byggnadskontoret
18
2L
Hagnran satnt ttSomtnar-ro"au Rune parkeringsproblemen.
LZ
Diraboporten
3
Ohbon. I bdgra raden "Mot)u frin
Parkeringsfrekvensen 1952-1957
SaartZni Mjolby" au Inguar Claessott,
Komplikationer
Sedanminga ir tillbaka har bolaget
"Semestrandeaid Trollbiitte slussar"
aa Nils Nordlundb och "Badbotellet, tillsammansmed stadsarkitektkontoret Vad som i nigon min komplicerar
i Karlskoga litit fciretagatrafikrdk- parkeringsfrirhillandena fcir Bofors
Boaallstrand"aa Nils Gustausson.
Prislistarz,nzeduppgift otn signatu- ningar vid Bofors' in- och utfarter och del dr ovisshetenifriga om hur jirnrer ocb adresser?n. n7., kan liisas 3 samtidigthar di iven rdkning av par- vrigenoch Orebrovlgeni frarntidenkerade fordon skett. Denna rdknins och en sanskand.raframtid efter allt
J/4.11.
Bilparkeringen

l

vid

Bofors
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att drima - kommer att dras fram.
Detta i sin tur inverkar i allra hcigsta
grad pi" tillfartsvigar och parkeringsplatser. Bolagsledningenhar givetvis
icke kunnat vdnta p:i ett slutgiltigt
stdllningstagandei vd.gfri"gorna,utan
har f&tt ordna parkeringsplatser
ddr si
liimpligen och enklast kunnat ske undan f6r undan allt eftersom behoven
stigit. Det har skett efter en genomtdnkt plan, och hittills har man i stori
sett lyckats klara behoven, dven om
naturligtvis inte alla kan k<ira bilen
dnda fram till maskinen resp. skrivbordet. Tar man med samtligaparkeringsutrymmen,har nigon total brist
dnnu inte fcirelegatmer dn m<ijligen
vissa lcirdagar och mindagar under
hdgsisongenpi sommaren samt vid
sdrskiltvildsamma regnvdder.
Parkeringsan visningar
Vid minga tillfiillen har iivervigts
att utlimna parkeringsmdrken f<ir de
olika parkeringsplatserna fiir att pi
detta sdtt fl fordonen bittre fdrdelade.
Det har ocksi dvervd.gtsatt ldmna parkeringsmd,rkentill sidana personer,
som pi grund av bostadensbeligenhet
i fcirhillande till arbetsplatseni fcirsta
hand borde ha tillging till en parkeringsplats.Fdljden skulle emellertid i
bida fallen bli en viss otymplighet och
osmidighet. Alla avldgset boende
skulle naturligtvis anmdla sig frir att
erhilla parkeringsplats, 6ven om de
inte anvdndebilen dagligen eller ens
stiirre delen av iret. Hiirtill kommer
att ml.nga"personer, som visserligen
bor nira arbetsplatsen,medfcjr bilen
fcir att i sambandmed lunchuppehillet
eller efter arbetetsslut utrdtta drenden
av olika slag. Tdnker man vidare pl
byten av bostadsomriden,skillnaden
mellan olika personersolika anvdndande av bilen sommar- och vintertid
fr. fr., bdr var och en fdrsti, att anvisningar fcir utnyttjande av parkeringsplatsernabdr ansti tills det inte
finns nigon .^nnart utvdg att komma
till rltta med fdrhillandena. Frihet
och anpassningistdllet frir tv&ng och
reglering ir nog det bdstahdr liksom
i de flestaandrafall.
Det kan i detta sammanhangvara
av intresseatt omnimna, att v&r Byggnadsavdelningvid planeringenav vira
parkeringsplatser med utgingspunkt
frin iiver hela landet allmdnt vedertagna normer riknar med att varje bil
skall uppta en yta av viss storlek. Nir
vi sedanvid toppbelastningarpi parkeringsplatsernahar friretagit kontrollrikningar, visar det sig, att de
parkerade bilarnas antal ofta nog dr

15 d 20 Vo stdrredn det antalsom enligt normernaskulle fi rum. Det visar
sig ocksi, att det ytterst sdllan fcirekommer att bilar parkerats pn eft sidant sitt att de stdngtf6r andra bilar.
Jag har velat omndmna detta f<irhillande dels fcir att ge en blomma it
vederbdrandebilfcirare,dels som frirklaring till att vi hittills inte vidtagit
nigra S.tgd.rder
fcjr markering pi marken av parkeringsplatserna,
vilket jag
antar att insdndarenavsermed klagomilet rcirandebristande anvisning-ar.

j ligheterdiskuallehandaparkeringsm<i
terats,bl. a. i sambandmed civerflyttningen till Bofors av visse delar av
konstruktionskontoret,som hillit till
pi Kilsta. Man har dlrvid varit inne pi
att eventuelltrippnabilparkeringinom
verkstadsomridet
pi tipparnavid sjcin,
intili kanalen och pn flera andra stillen. Sdrskiltur sdktrhetssvnpunkthar
det dock ansettsatt det icke a'rlampligt
att g8,in med personbilstrafiken
innanfcir verkstadsstaketet.
Av ett visst kuriositetsintresse
kanskedet ken vara a:tt
hdra, att tankenlven snuddatvid moiParkeringsplatsernas utf iirande
ligheten av att ordna parkering i tvi
viningar, men att Bofors lnnu inte
Vad sedankvalitetenp& parkeringsuppnitt och knappast inom ndrmasie
platsernabetrdffar fir man nog lov
tiden komrner att uppn5.sidan tring*t saga,att den dr ovanligt god, trots
att en stor del av parkeringsplatserna boddhet och trafiktdthet att detta kan
bli en ekonomisktfcjrsvarbarutveg.
med hdnsyntill vad som kan h?indapi
Den plats som bolagsledningen
jirnvdgs- och landsvdgsomradet
meste
betraktassom provisorier. Jag kanske nermast tankt sig frir skapande av
fortsatta parkeringsutrymmen ?ir plakan ndmna, att parkeringsplatserna
i
anliggning kostat mellan 500: - och nen mellan Orebrovdgenoch Gistgir800: - kr. per bil, vilket tyder p& att den. Det dr ju ingen idealiskplats med
det inte d.rnigot fuskverk, vilket ocksi tanke speciellt pi den sannolika uti h<iggrad bevisatsjust dennasommar vecklingen iffi,ga om Orebrovdgen,
och hcjstmed mera regn och slagregn tnen dven rned cippna <igon fcir att
an pFLm&nga decennier.Att den just parkeringsplatsentill stor del miste
under dessa fdrh&llanden nyanlagda bli ett provisorium brir den nog iordparkeringsplatsenovanfdr jdrnvigs- ningstillas, dh vfua bildgare sikert
dnnu inte Ir mogna att accepteraden
dverg&ngen vid Boforsverkens hillplats inte kunnat bli i fullgott skick definitiva parkeringsplats, som vi
m5.sterdkna med fdr flertalet Boforsborde ju knappastkunna frjrvina nigon. Inom parentes kanske i detta anstillda, ndr vi kommit d.nnuldngre
sammanhangfir pipekas, att denna i biltiithet. Dd.remottorde det komma
nya parkeringsplats,
som dr den minst att drrija n8.got,innan de skcinhetsfrekventerademed hdnsyn till jiirn- vdrden som ligger i parken mellan
vdgskorsningarm. m., fcir minga bor- kontoret, hotellet och gamla herrgirde vara den bdsta.I anslutningtill de den, offras i stcjrreutstrdckning.
ovannlmnda kostnadsuppgifternabcir
kanskeo&si pipekas, att vi nu torde Parkeringsplats fiir "situskilda forha utnyttjat de bdstaoch de billigaste don" nedanfiir Huvudkontoret
mdjligheterna till anlaggandeav parUnder hdstenhar en ny parkeringskeringsplatser.
plats iordningstd.iltsomedelbartintill
huvudkontoretpi den nedrenivin och
Framtidspetspektiv
med infart genom den nyssndmnda
Ser man parkeringsproblemenpi
parken. Bakgrunden hirtill var inte
lingre sikt och si gott det gir med enbart behovetav att skapaen allmdn
stadsplanemdssiga
rigon, fir man ty- avlastning,utan i fcirstahand att bevdrr ganskaklart fdr sig, att de nuva- reda mrijlighet fcir anstd.lldamed sin
rande nd.rbeldgna
och idylliska parke- verksamhet frirlagd utanfcir huvudringsplatserna
sdkerti stor utstrdckning i<ontoret och angrdnsande anlaggmiste fcirsvinna.Om bildkningenfort- ningar att under ordinarie arbetstid
sdtter i amerikansk takt, som man finnr en parkeringsplatss3.ndra hurdknar med att den kommer att g6ra, vudkontoretsom mcijligt. Det har dlrmiste de stora parkeringsomriden, fcjr ordnats14 parkeringsplatser
pi den
sorn Bofors kommer att behdva,helt gamla terrassennedanfcjr huvudkonslkert att bli f<irlagdat. o. m. ldngre toret i fcirsta hand fd,r Nobelkrut,
bort frin arbetsplatsendn bostd.derna Kilstaverken,Skjutfiltet, Byggnadsavdr beldgnafcir minga av de anstdllda, delningenoch andra avdelningarsom
som nu iker bil hemifr&n och till ar- har behov av att bescikahuvudkonbetet fr5.nbl. a. Rosendal,Boisen och toret under arbetstid.Hiirvid avskildes
Karls-Aby.
dven tvi parkeringsplatser
fcir DirekFcir den ndrmastetidens behov har tionen, som iu har ett visst behov av
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rd,rlighet,och vidare markerades) st.
platser dels fcir framtida utvidgning
av de ovannimnda behoven,dels fcir
tillf?illiga eller kroniska "invalider"
som av hZilsoskZilkan behciva en bestdmd parkeringsmdjlighet omedelbart
intill arbetsplatsen.I den min dessa
reservplatse;tills vidare inte dr upptagna under ordinarie arbetstid,dger
personalfrin Kilsta, Nobelkrut, Skjutfdltet och Byggnadsavdelningen,som
inte fir rum pi fdr dem reserverade
platser,utnyttja iven dessautrymmen.
Denna parkeringsplats
saknarju allmd.ntintresse
, men jag har dndi ansett
l2impligt omnimna fallet fcir att inte
nigon skall beh<jva gcira sig besvdr
med ytterligareinsiindare.
En viidjan
Jag hoppas att skildringen hdr ovan
inte gcir nigot intryck av "hurra vad vi
dt bn", det har i varje fall inte varit
pi nigot sitt avsikten med redogdrelsen, som ddremot ndrmastvelat gcira
klart fcir den intresserade
dels de svirigheter som fdrefinns, dels att fthgan
ingalunda ldper pi fria boliner med
ett provisoriskt ryck di och di, ndr
fcirhillandena blir alltfdr besvdrliga.
Skulle man kompletteraskildringen
med uttalande av negra dnskemil, si
vore det fcirst och frimst att "okynnesikningen" fcir personerbosattainom
det nri.rmastegrannskapet av arbetsplatsen, sig inom ett promenadavstind pi 10-15 min., minskades.Om
man inte bryr sig om att ta hdnsyntill
sina simre lottade arbetskamrater,
som
bor ldngre bort och blttre beh6ver
bilen som transportmedeloch dirmed
parkeringsutrymme,
borde man kunna
tinka en smula pi sin egen hdlsa,som
ju skulle fara utomordentligt vdl av
en liten cykeltur, eller d.nnumer en
promenad ett par g&nger om dagen.
Detta rld gdller givetvis i fd'rsta hand
de nigorlunda :unga och nigorlunda
friska medmd.nniskor,
som i virt fall
utgdr den absoluta majoriteten dven
bland bildgarna.
Om en viss hdnsynoch iterhillsamhet visasde biliigandeanstdlldaemellan, kan det innu drcija ett tag, innan
det behdverinfriras nigra tv&ngsregleringar och inskrdnkningari deo personliga friheten. Hiirtill skulle ocksi
bidraga om alla.som ungefdr lika bra
kan parkeravid Rosendalsporten
resp.
Grcinfeltsportengjorde detta,eftersom
parkeringsplatserna
vid Huvudkontoret dr de mest belastade- inte minst
pi grund av att de miste utnyitjasdven
av utsocknes.
Helmer Nordaaist
aa

JJ

Vilo-

och semesterhem

pi

Kanadeiiarna
FLYG i ReaflvgtidsAldern
Sedanf6rclag uiickts (te B-pilen nr
4, ild. 15 i bilagan med referat frLn
f dretagsniimndernast ammantriide i B o
I4-1
I9)7)
)
ell
geilenom
Jorr
Jant
samt fritidrcmrhde pA VihtAusten biir
i landet fdr Boforskoncernen,
konznzer
otdkt ett proieAti Stanke.
Varfdr icke hyra eller arrendera en
uilla eller anliiggning, lAnzplig f dr
ailo- ocb semetterhemprt nrtgonsolig
tydl,ind.tk plats. - Diirtill ett dnnu
d,firaaref drilag: att byra ett tr,tn.rportplan, som flt;g dit semesterfirarna.
Mfrnga reutnatirkt tjuka och andra
skulle f2 chans att rnabbt bAtntlt ny,t
Arafter. Viisthusten dr nog bra, men
d,etAan regna ocktSutan like.
Mdjligbet att anordna lotteri, rned
ainster att under liingre eller kortare
Iid ffr ililat pfr.temesterbenzmet,
fdrefinnes utan tuiuel.
Hnr i Trollbiittan har ai ju flygfah,
och med den utpeckling flyget b?;rffr i
Suerige (:iirsAilt priuatflygeN) dr det
oiil ei nfrgot sagolikt att flyga p2 sernefier till Sydeuropa.
I ltalien har ju Reso anordnat ett
carnping- och smLstuge0mrAde,
ocb
fdrmodligen riiknar Reto med. flyglinie dit.

I. L.
Svar;

Ovanstiende insdndare iiverldmnas
med varm hand till Personalorganisationerna eller iivriga intresseradefrir
ev. besvarande.
Redaktionen

Ramazan...
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skillnad p& folk, militdren hdr har ju
gitt i skola och dr lite mer bildad och
fcir min del fir ni gdrna fotografera".
Vi stannadefrirst utanfdr och lyssnadendr prdstenllste ur koranen,med
vissaavbrott f<ir att kommenteramera
aktuella hdndelser.Pakistanaren,som
var med mig, riversatteoch ndmndeatt
prd.stenbl. a. talade om Kashmir och
Gunnar Jarring. Vidare si sadehan &t
de fcirsamlade,att vi har en annan
svenskhdr i dag, som ocksi heterGunnat och cinskarfotograferaoch det fir
han gd'rna,gdra och Allah vare med
honom. Di k?inde jag mig strax lite
sdkrare.

Jag kunde se hur alla rdrde sig oroligt och med blicken fciljde mina fcirehavanden.En halv timme hdll Dresten
pi och liste och mdssade,
meian de
fcirsamladepi knn p& bdnemattorna
fcirblevo stilla, lyssnande.Di och d&
hcirdes ett melodiskt mummel, ndr
prdstennzimndeordetmohammed,som
de fcirsemlademumlade fram med
resoel<t.
Slutligen var det klart fdr presten
att med de fcirsamladefcirrdtiaallmin
brjn. Alla restesig upp och med tummarna ldtt vidrcirande dronen och
handflatornavd.ndafram&t samt blicken sinkt mumlades nl.got ohdrbart.
Nristr mornent var att, fortfarande
stiende,med bida hd.nderna
ciververandra, exakt civertdckande
naveln,under en minut fortsdtta att mumla bdner. Dri.refters:tte alla sis ned med
korslagdaben, raka i ryggen och vred
huvudet fcirst 8't vd.nsteroch sedan it
hciger,med 6ppenblick tittandei b&da
riktningarna.Fortfarandesittande,bcijde de sig sedan framit tills pannan
vidrdrde bcinemattan,
vilande pi h?inderna i nigot som liknade en irmhdvning. Fem, sex ginger gjordes denna
rcirelseoch varje gi.ng trycktesansiktet
s6.h&rt mot mattan, att ndsan plattadestill.
H2ir fick jag fcirklaringen till det
drrliknandemdrke, som jag sett i pannan pi si m&ngahdr nere.Ser man en
mohammedanmed detta mlrke i -man
oannen alldelesintill hirfdstet, kan
draga slutsatsen,att han ir en ivrig
bedjare.
Slutligen stiillde sig alla upp igen
och turerna avslutades med samma
rcirelsersom de b6rlade. Hela tiden
h6rdes endastprdstensmdssanderdst,
men man kunde se pi l2ipparnapi de
deltagande,att de var inbegripnai b6nen. Proceduren upprepades ca 10
ginger frin bcirjantill slut med olika
linsa intervaller. Trots vdrmen och
den varmahuvudbonadenvar det ingen
som visede tecken p3. trcitthet. Ingen
ffu beftddaen mosk6eller annan bcine-Dlats utan att ha huvudet teckt.
Sedanceremonienvar river, vu jag
ju tvungen att gL fram och tacka pristen fcir visadvdnlighet,si det var inget
'd.n
annat att gora,
att kliva ur skorna
och i strumplisten tassafram dver bcinemattorna.Efter handskakninq6verIlmnade prd.sten
sitt radband.som jag
genastmiste hnnga pi mig, och rnin
v;in tog ett foto av oss tillsammans.
Prd.stenvilsignade mina fotografier
och var glad att hcira,att jag vat ffin
Sverige,som han ldsi och hcirt talas
om. Han omtaladevidare att den bdneceremoni,som jag nyss tsett, till

,riiliililll/iil/m
rv A K
llllllllllllillr

t9

G O TT

PFTAT

| | ' , l i i l /l li l r ) B

.\

5

E
o
EI

U

KLUSB

K

K

D R

o

L A T

G IIL o

K

A

5

s

A

K

il *

T

E

N

F

E

R

T

G

il*

A

t A L
veAL..

Fl

il
tl

R A
A

L

A

K T

/n\

fr
-@t.

I TW

o

T

D

I

N

N

E R

e

T

A

R

rla K

T

rRIPA

G

z"€}

5

A

ilo P
)s

E

o

R

P

T

P

ilt

5

tr

T

R,

U

l

lls E D
ll'
ffif,,r,

o

P A

P

Forx.frdnfdreg.
sida.
hiilften ir avseddsom gymnastik,och
det var ocks8.som jag tdnkte, nfu jag
sig den. Sedanjag civerldmnaten slant
till mosk6kassan,
tog vi farvdl och avldgsnadeoss.
Ja, mycket skulle kunna tilliiggas,
men tyvdrr miste jag sluta hdr. Men
fcirst nigra avslutande ord om Ramazan.
Trots fasteminadensur&ldriea traditioner, dr i alla fall min as;Ut kanskefcir att jag kommer frin andra
fcirhillanden och si helt pk;tsligt fitt
kontakt med Ramazan - arr om arbets-och levnadsf<irhillanden
h?irskall
indras efter vdsterldndskaregler, vilket verkar vara de styrandesdnskan,
si miste nog traditionen fcjrenklas.
Ty, som en officer sade till mig en
ging: "Ram^z^n var kanske berdttigad frirr, med tanke pi virt varmaklimat, och ndr bostlder och hilsofcirhillanden var sidana, att Koranen
hade en viss mission att fylla som
hdlsolira.Men nu har vi ju bide biittre
bostider, livsmedelskontrolloch folkupplysning."
Och minga hdr nere tror ju ocksi,
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att Ramazanom ett 5O-talhr blott dr
ett minne. Redan nu kan man se hur
minga bide iter, dricker och rdker
under Ramazan,dock ogdrna si att
nigon rdttrogenser dem. Det dr fcirrestenlikadant med oss boforsare.Vi
undviker ocksi att riika, ndr vi kommer in till nigon, som hiller fasta.
En sak bcir kansketill2iggas:undantagna fr8.n bestdmmelsen
om fastande
dr alla barn under 10 ir samtalla kvinnor, som Ir havandeeller som ammar,
dock inte lingre dn tills barnet d.r 6
minader.
Intet ont som inie har nigot gott
med sig. Nir den linga pifrestande
fastem&naden
dr slut, firas detta med
2 fid,agar. Dessakallas "Eid-holiday"
eller pi urdu "Id-ul-Fitr". Di ltes och
drickes och beds om vartannat. Allt
gir'i festensoch glZidjenstecken,nigot liknande v5.rtnyirsfirande.F<iratt
inte festandetskall ta fcir stora oroportioner,uppmanas
folket i tidningarna till sans och besinningoch att, si
mycket som mcijligt, fira "Eid-hoiiday" tillsammans med familjen och
v?irdigi avslutaDen Heliga M8.naden
Ramazan.

Vid t?ivlingstidensutging hade en
frirsvadig hd'g kuvert med lcisningar
samlat sig pi Redaktionensbokhylla.
Kommitt6nbekit, att i anledningav det
visade stora intresset, utdela 9 st.
trdstpris utciver penningpriser. Tolv
lcisningarskullesilunda beldnas.Efter
blandning av alla kuvert drogs under
sedvanligaformer ett antal lcisningar
fcir granskning.Prislistanfick f<iljande utseende:
t. L?irling Kent Bjdrklund (76t).
Avd. 60, Nohab.
2 . Slipare Oskar Sandva,ll(7576).
Avd. VF 20, Bofors.
SvarvareIvar Ohlson (1988).
Avd. VK 21, Bofors.
4 . KontoristIngrid Lundin (21419).
Avd. KMT, Bofors.
5 . TraversfcirareHans Hansson
(2594). Avd. 79, Nohab.
6 . RdrmokareIvar Lundh (I49o9).
Avd. VK 50, Bofors.
7 . Krutbruksarb. \Tillmar Mattsson
(14921). Avd. NVK 20, Nobelkrut.
8 . Ingenjcir Georg Liliegren
(80323). Avd. MSK 1, Bofors.
C)
BruksarbetareStig Danielsson
(6006). Avd. VK 21, Bofors.
1 0 ReparatcirOskar Pettersson
1zltl}. Avd. VT, Bofors.
1 1 . Kontorisi Margot Sverd(82756).
Arb. -stud.-avd.,
Tidaholmsverken.
1 2 . Kontorist Anders Karlsson
(80760). Avd. PB, Bofors.
Vi lyckcinskarpristagarnal
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KLIPPT och INSANT

Vi AamAefhr skicha den till Bofors fdr renouering.
Klippt ur Adam.

Definition
Tr?iskalle
"Oj, oj, of, uad jag slog buae i
plan! Kan du fi om jag bl6r?"
Trdtobrodern: "Htlr f-n Aan du tro
r-

..

,-

En kommitt6 dr en samling fnmst&ende minniskor som var f<ir sig
ingenting kan giira, men som tillsammans kan besluta att ingenting Ir att
gorc'.

Faderlig

suck

- Vart skall din son ta vigen sedan
han studeratf?irdigt?
- Troligen direkt till ilderdomshemmetI

dd. A dA nil sd iir d.ri ual kfrda,"

Klipp I

tu
KRISS-KRYSSNOVEMBER 1957
Lcisningeninsdnd av:
Namn
Titel

Anst.-nt

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Gata, hus-nrochort)

Viinligt

bemtitande

Adresserakuvertet:

Till bildenpi motst.sida.

Niir ni gfrr s3
hiir ocb tigger, blir ni
aldrig erbjudenarbete?
Io, det hiinder
nog, men fdr det mesta
blir iag oiinligt berndtt!

KRI SS- KRYSS N O V E M B E R 1 , 9 5 7
B-pilens Redaktion
BOFORS
Lcisningen skall vara Redaktionen tillhanda senastden L dec. 79t57.
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AnvSnd endastsmi "vanliga" brevkuvert, format C6 eller liknande.

KRISS-KRYSS NOVEMBER
Hdr kommer ett nytt Kriss-Kryss,med en litt variation av temat. Fcirfattarenhar plockat en del avdelningsbeteckningar ur de linga orden och s5.blandat ihop det
hela. Nu glller det att passain alla ord ur fdrteckningen
i rdtta rutor.
Tre penningprispi 40: -, 30: - och 20:- kr. delas
ut. Ddrut<i'verkan det bli trcistpris.
Td.vlingstiden gir ut 1 dec. Lycka till I
Ord om 2 boksiliuer:

AB, DS, FN, KO, MM, NY, OD, VE
Ord om 3 bokstdper:
ARK, ASP, GEM, MEK, MIL, PUH, REP,ROS,
RAL, SYD, TEN, USA, VAL
Ord om 4 bokstliaer:
A-ER, A--N, A-EL, --OD, KL--, --ON,
- - P P , . - N G , S L E - ,A R - -

lipp hlr

Ord om 5 boAstliaer:
E--TS. ANF--

1957

Ord om 6 bokstiuer:
AVB - TE, BRE- DA, LE - - - N, OR -. AN,
OR-.AN, RO--DE, SM---N, UTR--D
Ord orn 7 bokstiiuer:
K-.--GA,

VI--RIS

Ord orn8 bokstiiuer:
--.ERSTA,---ANPAR, -.--RLAG,
TU---RUV
Ord om 9 bokstiiaer:
AKRO.- -ER, ---TALARE, FLA..ARDA,
FOL---NIK, MAL---GER, ---STAMDA,
PAS---ALM, SAM---RUD, STA---KUS,
TUM---UCK
Ord om 10 bokstiiaer
ASIE - - - NOR, KA - - - ARTER, SA - -. OLTEN,
TA---POLEN

De saknad.ebitarna utgdresau
audelningsbeteckningaruid
Bofors
B, BAB, BAK,
BAP, BAT, D,
DV, ED, EDE,
EF, FAG, FAS,
KA, KKU,
KKV, KMA,
KPA, KPS, M,
ME, MEK, MH,
MLA, MLO,
MSK, NA, NE,
NED, NEDE,
NEPI, NP,
NVA, PA, RA,
VT, VV, X, Y,
OR, OV

Karlstad 1957
Nermans Trycksaker 708194
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REDAKTIONS KOMMITTE g R:
BOFORS
KARL ANDERSSON. Expedit<ir
Represenrantf6r Bjiirkborns Fabriksarbetarefackfcirening
cOSTA ANDREE, Fil. kand.(FRK)
Repr. f6r avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fcirbundet
RAGNAR LINDAHL, Fcirman(y 20)
Repr, f6r Avd. 153 och 291 av Sveriges
Arbetsledarefcjrbund
NILS SODERHOLM, Svarvare
(VR 90)
Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref<irbundet
ARVID \fAHLQUIST,
Direkr<ir(ND), Orlf,
Representanr
fijr AB Boforsledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LoNNBERG, Fil. lic,, (ER)
Redaktionens
adress: B-pilens redaktion,Bofors.

NOHAB
JOHN LAR SSON, Ritningsutlimnare
Representantfc;r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representanrfdr SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantf6r Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TEI-L, Ingeni6r, Ordf.
Representant
fcir Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, F6,rman
Repr. fcir Arbetsledare(SAFavd.ZO)o. Tjiinstemein(SIFavd.

I 9)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Mont<ir
Repr. fcir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
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TORE JOHANSSON, Klrnmakare
Representantfcir SvenskaGjutarefdrbundetsfdretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjcir
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fciretagsklubb
GOSTA LIN DH, ChefmetallurgOrdf.
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Representantf<ir SverigesArbetsledaref<irbunds
f6reragsklubb
GUN NAR \f ELAN DER, Verkrygssvarvare
Repr. f6r Sv. Metallindustriarbetarefrirbundets
verkstadsklubb
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tiiinamerpemiOlken!
Fcilj Fru Fribergs exempel - iika mjolkvinsten
genoln omsor€lsfull rengciring ocl-r desinfektion
med BOFORS KLORAMIN.
Det gdller allt
som komrner i kontakt med mjcilken, sisonr
kiri, silar, spcnkopprr, slangar, spenar,jtrvcr,
hdnder, armar o. s. v.
BOFORS KLORAMIN
ir en svensk kvalitctsprodukt, pilitlig och ekonomisk.

Okad karnp rnot bakterierna liinar sig bra, den
ger direkt utdelning i form av rnindre mjcilkavdrag. Men det g5ller att vdlja ett sikert desinfektionsmedel. Sakkunskap och myndigheter
- Svenska Lantmdnnens Riksfcirbund, Svenska
Mej eriernas Riksfiirening, Statcns Mejerifcirscik
och Mjcilkpropagandans Goda Rid - rekomrnendcrar KLORAMIN
sorn det lilnpligastc.

Rerurfc;rtjAntun att b,illa rcnt mcd
80FORS

KLORAAAIN
J 4 1 ' c s endastuder
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uiilkiinda,kualitetskonn,ollerade
mrirken
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NOHAB
Fdretagsnimndenvid Nydqvist &
Holm AB sammantrdddeonsdasen
den 25 september1957underdireili)r
Per Od elbergs ordfcirandeskap.
Konjunkturl?iget
D ir eAtor Od eI berg angavinledningsvis, att det f. n. Ir en allmdn nedgiende tendens i hela vdrlden ifrisa om
konjunkturerna,
varvid dennanedging
dr mera utpriiglad fdr rivaror dn fcir
ftirdiga produkter. Sjofrakter g&r ned
och fartyg, t. o. m. nya, uppllgges i
allt stdrre utstrdckning. Konjunkturnedgingen fcirefaller att vara meta
markant i Vdst-Europaiin i USA. Den
har bl. a. tagit sig utiryck i starka
dndringar av valutavdrden i f. n. Finland och Frankrike (i det senareitminstone till gagnet om icke helt till
namnet), men firan miste nog rdkna
med dndringar even i andra ldnder,
kanske ndrmast en uppskrivning av
valutan i Tyskland och en nedskrivning i England,varvid hela "pundomridet" sdkerligen fdljer med. Detta
kan snart medfd,ra, att iven de skandinaviskaldndernasvalutor miste fdlja
med. Den svenskavalutan har ju i
minga ir varit bunden till pundviirdet. De gynnsamma utsikter, som
fcirelegat ifriga om skapandet av ett
frihandelsomride,har fdrbytts i motsatsen och man har nu nirmast en
negativ bild, varfcir det ?irmcijligt, att
frihandelsomridets fdrverkligande fdrdrcijes.I diskussionen
om fiihandelsomridet har reserverader6ster fd,r och
emot hrijts frin olika intressegrupper,
sdrskilt frin jordbrukarhill.
I Suerigehar statsskulden
6kat snabbare dn under 1956, trots att skatteintdkterna stigit. Iy2 miljard nya
pengar har pumpats in i det svenska
samhlllslivet.Efter den sistardntehciiningen har det dock uppstitt en bittre
balansi samhdllsekonomien.
Ddremot
har bytesbalansenmed utlandet fcirsdmrats.
Aven pn arbetsmarknaden
har bittre
balanserhillits, d. v. s. antaletarbets-

scikandei fcirh&llandetill antalet le- ligas, trots att l6ner och omkostnader
diga platserhar iikat.
stiger.
F6r Nobab synesndrmasten vikande
Sverige uppvisar under de glngna
minadernai ir en <ikninsav de totala tendens foreligga fdr siviil dieselmotorer som vattenturbiner.Fdr de fdrra
utgifterna med ej mindre-dn9OOmilj.
kr. gentemot fdreglende ir. De har den minskadeefterfrigan pi bitar
industriella investeringarnahar mins- i sin tur medfdrt minskadefterfrisan.
kats. Dessauppvisade1954 en dkning If rl',gaomvattenturbinerkrdvesfriLst,
av 2I /o mot fdregiende ir, 1955 en att konkurrenskraftenprismissigt <ikas,
iikning av I /6, 7956 var det status ty den minskadeorderingingen beror
quo och i ir miste man sannolikt pi att Nohabs priser varit fdr hciga.
rdkna med en minskning. Denna ut- Hd.r mlste allas krafter sdttas in och
veckling dr oroande,ty den kan med- medverka.
Efter direktor Odelbergs redogcirelf6ra minskad konkurrenskraft fd'r industrien. (Diremot fdrekommer det se tog herr Herman Anderston upp
tikning ifriga om statliga och kommu- frhgan om investeringar frlto statligt
och kommunalahill kontra industriens
nala investeringar.)
ExDorten har trots den otillfreds- och efterlysteen bdttre samordning,si
att icke industrien bleve stiilld utanfcir.
stiillande bytesbalansen6kat, framfdr
allt ifrlga om skogsprodukter och Han ans8.gatt en diskussionhdrom
transportmedel.Exporten av bilar har skulle vara vllgdrande och fdreslog att
ndmligen framfijr allt ijkat pi senaste Boforskoncernen skulle taga initiativ
h2irtill.
tiden.
Produktionsdkningen ay samtliga
Herr loban Nilron yttrade sig i
industriprodukter synesvara 5 /o mot sammariktning och yrkade pE,en kon2 /o SLretfcirut, inkomstdkningen har takt mellan statsmaktenoch industrien
varit stdrre,eller 7 /o. Detaljhandelns fcir istadkommandeav en samordning
dkning har varit liten (2 /o) och dnr frir anvdndningav de medel, som kai
yttrat sig mest ifriga om kapitalvaror disponerasfcir investeringar.
(f<ir bilar t. ex. dnda tlll rc %). S.I.
DireAtiir Odelberg genmllde, att
rapporterar minskad transportvolym
snviil ifriga om gods- som persontra- sidana fr&gor dock lige utanfdr fdrefik, vilket ir en f<ireteelsei dverens- tagsnimndens uppgifter och att de
stimmelse med vad som skett och sker hcirde hemma pi det politiska planet
i andralinder. Bilar och flyg fir n2im- och att man ddrfcir miste avsti fr&n
att taga upp sidana imnen till disligen rikad andel i transporten.Inrikestrafiken ifriga om flyg har gltt KUSS10n.
upp kraftigt (ro %). Bostadsproduktionen har minskat ni'got (lI /o),
Ekonornisk Hiistjournal 1957
dock fcireligger samtidigt en klar cikSedanman beslutat att dndra ordning av villabyggnader,vilket innebir
ningsfdljden av ftiredragningslistans
ett sparande,dir sparmedlenldggesi
drenden,visadesSAF:sstillfilm: "Ekoegnabostider.
nomisk Hdstjournal for 1957".
Den mekaniskaverkstadsindustrien
uppvisar en med 3 /o 6kad sysselsittKommentar till Nohabs bokslut ftir
ning. (Man rd.knar hlr med antalet
utfcirda arbetstimmar.)Exportandelen 1956
ser fdr dennaindustri ut att bli hdgre
Sisom komplement till den redogdi &r, troligen beroendepi den starkt relse om Nohab, som ldmnadesvid
cikadebilexporten.Trots dettahar pri- friretagsndmndernas sammantrdde i
juni m&nadi Bofors och som publicesernagitt ned pi exporfvaror(2 %).
Skall man kunna fcilja med i denna rats i en bilaga till B-pilen, ldmnade
utveckling, miste produktionen fcirbil- kamrer Minssorzuppgift om utgifterna

under 1956 samt redogjordenirmare
f6r dem.
Likaledes genomgicksoch kommenterades avskrivningarna fdr virdeminskning 3. anldggningstillgingar
(fastigheter och maskiner) och avsdttningen till pensionsstiftelsen av ir
1c)41

Samtliga dessa poster Eterges hlr
nedan sisom integrerande delar av
L956 Lts fiirsdljningsvlrde:
rolaat/n Ssaalae
Ltjner till timavldnad personal
Ldner till mlnadsavliinad
personal
Pensioner, SPP-avgifter ..
Olycksfallsf tirsikring
Allmiin sjukfdrsiikring ..

Avsdttning till
stiftelse

1000Kr'
18.689
6.862
1.183
1,4O
278

8,8
1,5
0,2
o,4

27.r52

35,O

Pensions4.000
......
tr.r52

Arvode till styrelse och liin
verkst.
till
direktiir
Skatter, invest.Kapital6kning

%
24,1

5,2
40,2

%
125 0,2
958 r,2
433 0,6

r.516

2,0

12.668 42,2
Diaerse omkostnader
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utbyggnad

Nohabs verkstadsomride

Holrnqois
redogjor)ueringenjdr
de, med stcid av karta dver verkstadsomradet, fd,r hur man tdnkte sig att
de obebyggda delarna skulle bebyggas
eller anvdndas i framtiden.
Nohabs verkstadsomride [r my&et
smalt och l8ngstrdckt, i nord-sydlig
riktning, och man har en huvudgata
genom hela omr&det. Vdstta sidan av

,

denna dr ndstan helt bebyggd, under
det att man har en del omriden kvar
pi dstrasidan.Inom detta omride har
inan norr om den nya pl8tverkstaden,
ddr sandbldstringsavdelningennu ligger, tdnkt sig ett centralfdrr&d, som
kommer att upptagaca 6.160 mz.
Oster om dieselverkstadenfinnes ett
stort omride, men plansprlngning av
dettaberlknaskostaca 8)0.000:- kr.
och tillsammans med erfordediga vdgar och transportbanorca L,5 milj. kr.
Ett anvindande av detta omride miste
ddrfdr fciregis av noggranna dverviganden.
Genom fdrridets flyttning fril?igges
ratt stora ytor i verkstaden, men de
torde. komma att disponeras fcir nya
masKlnef.

Ett tringande behov fdreligger ifriga om ett nytt huvudkontor, som skulle
l?iggasvid nuvarandehuvudingiog och
som mtijligen miste byggasi ett flertal
vlningar.
Man har dvervigt att utf6ra underjordiska verkstadslokaleri nlrheten av
nuvarandeild. 31, men har man funnit att sidanablir synnerligendyrbara.
F<jr ett nytt pl&tupplag hat man
tenkt sig att anvdnda omr&det srider
om den nybyggdaplitverkstader, varvid det hdr beldgna gasverketmaste
flyttas.
Den nya avd. 89 dr ju redan uppfylld av stora maskiner och dessa
senarehar blivit hirt belastade.Man
miste ddrfiir ganskaomedelbartistadkomma en utvidgning, varvid man
nirmast rdknar med att taga en del av
loden angrlnsandedieselverkstadens
kaler i anspr&k - vilket ftir 6vrigt
redan skett vid ett oar tillfZillen - f<ir
att kunna fi plats li;r en ny svarv etc.
montageDi miste dieselverkstadens
hall frirskiutassdderut.
Ett annat starkt behov av lokaler
som befcireliggerfdr l2irlingsskolan,
hd'vde utvidgas att omfatta dven plitslagerioch svetsning.

varandn. En s&dan placering vore
orationell och medfd,rde enligt hans
isikt svirighet att bellgga maskinerna
enhetligt; i en grupp kan uppsti civerbelastning,i en annangrupp av samma
maskiner kanske felas det arbete. Han
efterlyste en lingtidsprognos, varvid
man p& l&ngt sikt skulle kunna omforma hela verkstadsomridet och ft
det hela rationaliserat och ett bdttre
utnyttjande av maskinparken genomfiirt.
Oaeringenjdr Holmquist framhdll,
att den maskingruppering man har,
har genomfdrts med hdnsyn till de
mycket olika huvudslag av tillverkningar, som fdrekommer hos Nohab.
En l&ngtidsprognos,s&somden tinskats
av ingenjiir Norelius, fdrutsitter en
enda enhetlig tillverkning och ej, som
hos Nohab, flera. Det systemsom Nohab har, ger en viss flexibilitet. Man
anlitar vid behov maskingrupper i
andra delar av verkstaden.Om t. ex.
en stor order av reservdelarpi dieseldeialjer erhilles, ffu andta dn dieselverkstadens maskiner anlitas. Overingenjdr Holmqvist angw, att tendensen utomlands snarare dr att uppdela
en stor verkstadi mindre sjilvf6rsdrjande delar. I USA ansesatt man fLr
stdrre produktionsresultatpi det viset.
Intressethos de anstdlldai en sidan
delverkstadblir sttirre fdr att &stadkomma ett bra totalresultat. Man flr
eljest aldrig se nigot f?irdigt resultat i
den delverkstadman arbetar.
Ingenidr Noreliu vidhiill, att om
man ej har sdkra prognoser, vore det
dock riktigate att ha en avdelning fd,r
varje slag av arbetsmaskiner.

Direht1r Odelberg ansig att det numera fcirelig en tendens,att man s6kte
samlaihoo de maskinersom erfordrades f<ir tillverkning av en produkt pi
den plats, dit denna tillverkning fcirlades, t. ex. att de maskiner som erfordrades fdr dieseltillverkning funnes i verkstaden fdr dieselmotorer.
dveringenjtir Holmqvist framh6ll,
Hdrmed minskades transPort- och en
att m t\ ph kaftan inritat tinkbara
del andra kostnader. Revolversvarvar
in
byggnader, men man kan ej annat
just sidana maskiner,som borde
vore
fcir de narmaste behoven fixera, vad
De stdrremaskinernaiter kan
soridas.
de skall anvdndastill. Riktist s?ikert
ej spridas utan miste uppstillas med
dr silunda blott fiirrid och hrivudkon'ovriga
tanke pi gemensam anvdndning av
f.fu man frilja de behov,
tor. Fdr
alla avdelningar.
som anmelersig.
Oaeringenf6r Holmquifi gjordemed
lngenjt)r Noreliut, som uttryckt
h[nvisning till kartan dver verkstaden
6nskanom behandling w denta f.rLga,
ett uttalande i samma riktnins som
hade nog nlrmast t[nkt sig en underordfdranden.
sdkning i annan riktning. Han riktade
Het lobn Larsson anstg det virdeddrefter en kritik mot hur maskinerna
var grupperade och placeradei verk- fullt, att ffigat om maskiners omstiderna och ndmnde som exempel fiyttning kom under diskussion. Han
revolversvarvarna, som finnes i tre ansngdock, att t. ex. ifriga om revolversvarvarnavore det det viktigaste,
grupper, placerademycket l&ngt ifrin

-

Di och di inventerasbehoven,varvid man bestdmmersig att klara de
mest angeligna.Modellfcirr&doch d:o
Herr S. Hagqui:t delade ej den
verkstad miste nog stdllaspi framtiuppfattningensom tidigareanfcirts,att
den, under det ati behovet av en ny
transporternavore avgcirandefcir rnaldrlingsskola trdder mera i fcirgrunFastmervore det arskinplaceringen.
Ett problem som pockar pi sin
den.
fdrmiga att "rcira" sig.
betsstyckenas
lcisning ir dven "parkeringarna" och
Det 1r dock svirt, att med en veckojust nu.
lcisninghdravunderscikes
planering klara saken.Han bestyrkte
att man med den maskingruPPering
rran nu har i avd. 79 och den hjnlP Diverse frigor
mrn fir frin andra avdelningar,nir
Herr l. Niltson efterlysteresultatet
ett mycketeffektivt resultat.Det dr en av den undersdkningsom skulle griras
allmdn erfarenhet,att man f. 6. nir
ifrlga om ritningarnas materiallistor.
blttre resultat med att koncentrera (Sidant fcirelig ej ?innu.)
tillverkningen av vissa delar i stdrsta
lngenjdr Norelius anmrilde,att ritmojliga utstrdckningi sdrskildaverkkontorspersonalen
pi huvudkontorets
Nohab
dei
system
och
Herr C. E. Karlsson delade ei den stadsavdelningar,
tredje vining ans&g vdrmefcirh&llanb:a.
vara
talaren
ansig
tilldmpar
nu
uppfattav herr Norelius uttryckta
dena otillfredsstdllande:Di sommaren
ningen ifriga om maskinplaceringen. 6aeringenji)r Holmquist rnedgav,
dr det mycket frir varml, pl vintern
Talaren ansig att med den ordning att man hade bekymmer fcir modellkallt.
man nu hademed maskinergruPpera- fcirr&det och b<ir man dirfdr rensa
Karnrer MZnsson och senaredven
de kring tillverkningsobjektet,vunne bort si mycket modeller sorn mcijligt.
man mest: minskadetransporttiderocir Talaren gav exempel pi hur svirt det ordfciranden upplyste om, att man
mera samladerfarenhetoh d." iftegu- ddrvid dr att vdlja. Inte heller modell- upprepadeghngerstuderatdenna frim. rn. verkstadendr tillfredsst2illande.
kommandedelarnasbearbetnir-rg
Tanken ga. Tillfri,gade ventilationsfirmorhaMen ddrmed vore ej sagt, att man har varit uPPe, att om nYtt kontor de givit anbud, men kostnadernavore
icke, om en avdelning tillf?illigtvis bygges,det gamlakontoretskulle kun- s& hciga, att man beslutat sig att stdlla
bleve dverbelastad,skulle scikahj2ilp na dndras till modellverkstad,men sig avvaktande,ttots att man vissteatt
hos andra avdelningar.
ziven andra fcirslag finnes. Men s&- fdihnlandena ej vore bra, utan hellre
viil
modellfcirr&dsom modellverkstad spara pengarna till ett nytt kontor,
det
Herr Modig understrcik som
en ej allfcir avvdsentliga,att materialet"fltjte" snabbt m&stenog komma efter andra ange- som m&stekomma i
framtid.
ldgsen
cinskemil.
och dndamilsenligtfram. Men det dr ldgnare
ju framfcir allt planeringensuppgift
Herr l. Nilsson anmdrkte att det
lngenji)r Norehus PiPekade, att
att se till att si sker.
man,ndr det g?illdeutrensningav lno- yttrande,som han gjorde vid sammanI detta sarimanhang ville talaren deller, dock mnste iakttaga fcirsiktig- trddet i Bofors den I4-L5 juni ifriga
framhilla, att hdrdverktadensutrytn- het ifriga om dieselmodeller med om bostadssubventionering,
ej blivit
men var mycket fcir knappa och att tanke o& reservdelsbehovet.
Man un- riktigt refererati protokollet,utan att
man h?ir behrivdeen utvidgning. Ge- derstikir nu av hur minga riktigt cn vdsentligdel bortfallit. Han dnskanom angivandeav produktionssiffror- garnlamotortyperdnnumotorerf innes de fi detta beriktisat: han hade i Bona f<ir hdrderietunder Lren 1946 och i arbete, resp. vilka reservdelarfcir fors framh&llit, a1t spridningen av
1956, varvid produktionen stigit frin
dldre typer, som fortfarande efterfri- bebyggelseninom den egna kommuca L2.950 kg/vecka rill 26.125 kg/
gas. Detta skall ge god ledning fcir nen vore mera en kommunal fr&ga
vecka,ville talaren styrka sitt pistien- modellutrensning.
och att kommunernasdkerligensjdlva
de. Att man trots ofcirdndratutrymme
skuile tillse, att spridningen ej bleve
Herr l. Nilsson framhcill, att iven fcir stor. Men talaren hade vid detta
klarat denna cikning berodde pi dels
bdttre utnyttjande av truckar samt av om Nohab har en mycket god yrkes- tillfZiile iiaen vttrat- att ddrest den anatt anvdnda " gilngarna" fdr upplZigg- skola, vore det vdrdefullt, om denna stdlldeuppfyllde de vilikor, som vore
ning. Det senarekan dock vara farligt kunde utcikasatt dven omfatta utbildfaststdllda,sn borde denne fi subvenoch nu iir f. ij. griinsen nAdd, ansig ning fcir plitslagare och svetsare,vil- tion, dven om han byggde i en komket skulle vara Lv betydelsefdr fcire- mun utanf<ir den, ddr friretagetvore
talaren,varfdr en utvidgning av hirdtagetsutveckling.Sidana arbetensom beliiget.Detta skulleinnebdraen stcirre
grad
behcivlig.
i
hcigsta
verkstadenvore
bercir dessaarbetsgrupperhar ju <ikat rittvisa, de anstdlldaemellan.
Karnrer MLnston upplyste om, att i omfattning och betydelse.
Nohab tidigare dgt den mark ddr moHerr S. Andersson p&pekade,att
Direhtdr Odelbers tackade herr dven i referatet av hans anfcirande
dellverkstadenl&g. Niir Nohab ville
k6pa till mark sciderutf.& nlLgtaFLr Norelius fdr att han tagit upp fr&gan fcjrekomfel och exemplifieradedessa.
till diskussion, (Ernellertidupplysteordfcjrandenatt
sedan betingade KVFS sig, att den om maskinplaceringen
skulle - med hinsyn till de nirbe- vilket dr nyttigt. Det finns ingen fdr- detta dr redan bcmdrkt och felen skall
ldgna kraftledningarna och brandris- dig generalplanph Ld'ngresikt. Vi har rzittas.)
endast skisseratvad och var vi kan
fF' for
ken fcir modellmagasinetHerr l. Larssott efterfrigade hur
D& bygga, men vi vet dnnu ej pi liingre
vdrvamarkenvid modellmagasinet.
skulle bebostadssubventionsfrigan
byggnaderna
ska
vad
de
olika
sikt,
marken
fi
att
angeliget
det var mera
sriderutgick Nohab med Pi KVFS:s disponerasfor. Vi kan t. ex. komma handlasi fortsdttningen.Kan man frirvillkor, men man kompromissadesi, att ta upp tillverkning av atomreak- vdnta besked frin AB Bofors eller
torer eller andra sakeroch f&r d& an- miste man gdra en framstdllninghdratt Nohab dock skulle under viss tid
ifrin. Talaren fcirutsatteatt AB Bofors
fi disponeramarken vid modelimaga- passaossddrefter.

att man fciljde g&ngen av arbetsstyckena och att man i det storahela scikte
Transminska transDottkostnaderna.
porttiderna stall "jagas"' Uttalandet
ityrktes med exempelfrin Scania-Vabis och Husqvarna.
Med anledning av att modellmagasinetomndmntsav tiveringenjrirHolmqvist och di han h6rt, att detta lige
pa ofti grund, ifrigasatteherr Larsson
om det ei skulle vara klokt att s6ka
flrvdwa den mark, ddr magasinetl&g
samt att bygga ett nytt st<irremodellmagasin.Det gamla ir ju mycket fcir
Iitet och modellerna utspridda i fcirhyrda lokaler, vilket dr kostsarntoch
tidstidande.

sinet. Ett ftirvdrv av dennamark vore
ddrfcir nu sdkerligenutesiutet.

styrelsedven beslcjtefcir koncernfcire- uppskjuta tills vidare, men det var ej
OueringenjdrProlliu nimnde, att
tagen. Han vore tacksam fcir besked meningenatt slopadem.
doktor L<innberg skulle komma till
hirutinnan.
Tidaholmsverkenm&ndagenden 2/9
Het Sjogren frlgade efter en beDirektdr Odelberg upplyste att stimd tidpunkt, ndr verkstadslokalen 1957 och han undrade om kornmitt6n
direktdr Nordqvist
bearbetadedenna bleve f?irdig och berrar l. lobanston dl vore klar med sin utrednins. Han
-begdlt
ville icke fdregripakommitt6nsarbete.
frhga och har
uppgifter frin
och Ldugren yrkade pl att underscikde olika fciretagen.Samtidigtstuderar ningar av hcirseln skulle verkstdllas men troddefcir sin del att det vore bdst
med en broschyr "Sdkerhetsfcireskrifman hur andra foretag ordnat denna utan drcijsmil.
ter"
och en "Introduktion".
sak. Subventionernakommer sdkerliMan beskit att avvakta den rapport
gen ej att vara.lika utan miste anpas- som ingenjd,r Jarlesten kommer att
Ekonomisk iiversikt
sas efter fdrhillanden och behov o& avlagga.frir Sdkerhetskornmitt6n
sedan
olika orter.
han bevistat Arbetarskyddskonferen- 6 ueringenj dr ProI li us hadesammanC. E. S. seni Sdlen,varunderhan skulle samri- stdllt en skriftlig ekonomiskdversikt,
vilken i f6nag tillstZilltsledamciterna.
da med dr Johansson,Bofors, m. fl.
Kommentarer till den ekonomiska
TIDAHOLMSVERKEN
utvecklingen kan icke undgi att bli
Arbetstiden 1958
fd,rgade av uppfattningen hos komFciretagsndmnden
vid AB TidaholnsOueringenjdrProllius pipekade,att mentatorn,icke minst av dennespoliverken sammantrdddeonsdagen den frlgan om dndring av arbetstiden,pl
tiska instdllning,men mest av hans
28 augusti1957 under ordfcirandeskap grundval av ny lagstiftning om fcirkor- stiillning i nd.ringslivet,som ju gcir att
av dueringenjdr H. Prolliu.
tad arbetstid, egentligen var en avtals- han ser hlndelsernafr8.n sin soeciella
sak,men att en diskussionalltid kunde utsiktspunki. Objektivitet dr ldealet,
Atgetder mot buller och undersiikmen varl'ehindelse kan bedcimasfrin
f& f<irekomma.
minga olika synpunkter.
ning av hiirselskador
Herr I. lobanston inledde och
RZintehdjningen
dr en sidan tilldraIngenfdr larlesten redogjorde fdr relateradeinnehi.llet i ett cirkuldr son-r
gelse pe affirslivets ornride, sol1i
vad som skett sedanfcirra sammantri- utsdnts av fackfcirbundet.Fr&n alla
mcittes av hela skalan av reaktioner
det. Han hade diskuterat saken med parter, som fdr ndrvarandehade 48fr&n starkt fcirdcimandetill djupaste
doktor Johansson,Bofors, och blivit timmarsvecka,deklarerades
att minskbel8tenhet.Produktionensfolk visade
av hcirsel ningen i arbetstidbordeuttagasi form
upplyst om, att underscikning
sig t. ex. vara enseom etgardensnytta
och ev. hcirselskadorsamt orsakerna av fli.a-lci'rdagareller fria "hhldagar"
och nd,dvdndighet.
Varfcir nu si olika
till sidana skadorsuppkomst var be- vid helgeretc.,ej i form av minskning r r n n f a f f n i n a 2
tydligt mera kompliceradin som kun- med 1 timme per vecka.
Storindustriensfolk har dnnu mdide synas vid ett ytligt betraktande.
lighet att av sina, trots allt, ej helt utArbetarskyddetsmilsmin frin arbets- Fiirslagsverksamheten
tcimda reserver hilla rrirelsen rred
givare och arbetaresamt dess likare
Herr lngt,ar lYzrangenf
eldt redo- pengar, men anser att pi llngre sikt
hadeuppmdrksamheten
riktad pi bullgjorde
fcir
z
fcirbittringsfiirslag
som dettablir allt svirare och hilsar ddrfrir
ret och dettasbekdmpande,men man
hade intet den h6jda r:intan som en god hj2iipatt
hade icke dnnu fitt klarhet om bista fcirelAg.Fciretagsndmnden
fL f nm pengar pi kapitalmarknaden,
Emellertidbedrevs att erinra mot kommitt6nsfcirslastill
tillvdgagingssdtten.
lven om dessablir dyrare.Smiindustbelcininger
av
civeringensomgodkdnts
forskning och man kunde nog icke berien, som i regel miste arbeta utan
hcivavdnta si ldnge,innan tillfd'rlitliga jcir Proilius.
eller med ytterst knappt eget kapital,
mitningsmetoder och undersiiknings5056 Carl Bergh: Drift fcir filning, var s& mycket gladare. Dess existens
frirfaranden var faststdllda.Tills dess
passning sektorer, Excenter de- var starkt hotad, nigot civerdrivetsa'
borde man avvakta.
tali 4018803, 4019095, 4028755, man: "Vi betalar gdrna hrigre rlntor,
ot,eringenjdr Prollius informerade
bara vi katt fh krediter." Byggarna
4028756,utliggare,FAK 40.
om att anslagbeviljatsfcir ombyggnad
iterigen satt dn vdrre till, deraskreditvid Pl&tverkstadenav en lokal med 6831 Einar lacobtson: Andring av m<ijlighetervar slut, det fanns ej mdjarbetssitt fijr fjiderarm detalj ligheter att fd,rvandlakreditiven tili
ljudd?impandevd"ggaroch tak fcirsett
4028779, vagnat, FAK 40, varige- permanenta inteckningar. Bankinlimed s. k. kulihattar fcir eliminerande
nom fcirslitningen av h8.rdmetall- ningen,som sjunkit hela halvlret,
av bullret. Sedan friliggande fcjrvasteg
verktyg betydligt minskades.
ringsskjul byggts,skulle den nya lokaomedelbartoch m<ijliggjordeicke bara
len byggas, dir nuvarandematerialOueringenjor Prollius uttryckte sin nya inteckningslin utan ei.ventvi nya
upplag finns. Golvet var redan klart gliidje civer de inldmnade fdrslagen statslin. De som ddremot icke blev
fcir det friliggande skjulet. Fcirvarings- och pipekade, med instdmmandeav
glada var fastighetsdgarna.Samtidigt
skjulen berdknadesvara fdrdiga i okt. ingenjdr Claesson,att man bcir beakta som statsmakterna
kungjort sin avsikt
-nov. och sedanskulle ornbyggnaden
att icke endast nya eller fdrbdttrade att aweckla viss del av subventionerna,
plbdrjas. Ddrigenom finge man en verktyg belcinasutan dven nya at- hcijdesprivatbankernasrintor till 6 i
lokal fcir riktnine och ev. annat starkt betsmetoder,materialbespa
- 7 /o. Utan ytterligarehyresh<ijningar
ratde Ltgd.r
bullrande arbete.De som arbetadedir
sjunker ddrfrir avkastningenpi fastigqer etc.
fick givetvis trots detta anvdndahdrheterna katastrofalt.
selskydd,men de civriga arbetandei
Slutligen har vi kdpmiinnen.De som
Introduktionsbroschyr
Pl5.tverkstaden
var iu i stort sett besiiljer bilar och mera varaktigainvenHerr Malmefeld.t meddelade att tarier rdknar snart ut, att det lcinarsig
friade fr&n starkt buller. Han ansis
varaait itgdrdervidtogs kommitt6n icke sammantrdtt sedan bdttre frjr folk att spara pengarnadn
det vdsentliga
senast diskuterade att k6'paupp dem och de fir di se sin
mot bullret. Hdrselunderscikningarna Fciretagsndmnden
kunde man, enligt r&d av ldkaren, dennaangeldgenhet.
fcirs2iljningsjunka.
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Alla har vdl ej kunnat undg& att ntStatenslin blir dyrare. Kan man
hciratalasom det fenomenala
minstone
litet
pi
avbetala
fcirsdker
tro, att den
sina skulder? Statsskuldenhar sedan uppsving, som kdnnetecknarVdsttysk7953 stigitfrln12,5 miljarder till 17,5 lands ndringsliv av i dag. Tyskland
rniljarder, alltsi pi 3/2 ltr med 5.000 konkurrerar ph alla.hill framg&ngsrikt
miljoner, eller ungefdr 1.400 miljoner n-redde gamla industrildnderna,vilket
om &ret. Men skall rian betala skul- lett till att den tyska DM-valutan viirder, f&r man dra in plt anntt och det derasndst dollarn som en av de starblir icke si litt, om fullsysselsittning kastevalutorna.
Vi - och andraldnder- uppeh&lsamtidigt som stabilt penningvdrde
ler
trots detta en tvingsvis fdreskriven
av
den
pigiende
skall hillas. I ljuset
propagandanfci'r obligatorisk tjdnste- vdxelkurs,som ej nlmnvdrt dndratsp&
pe-nsionf&r man nog svaranej p& den fuatal, allt medan vir kronas vdrde
under dessa ir siunkit med bort&t
Iragan.
P& den tiden, di ligrdntepolitiken 30 /6. Ltknande 2ir fcirhillandet i
England, Frankrike och de andra norproklamerades,var parollen: "Liga
hdga skatter". Tanken var, diska linderna m. fl. Man krdver nu,
rrintor
att skatternaskulle betalasav de hdga att Tyskland skall sdttaned sin vdxelme- kurs, & andra sidan siger Tyskland
inkomsternaoch fdrmcigenheterna,
nej, det ir de andrasom skall hcijasin.
dan resten av folket skulle slippa rltt
Iindrigt undan. I sj?ilvaverket har de Frankrike har redan genom olika ithdga skatternagjort, att stat och kom- gdrder, bl. a. importavgifter och exsatt ned sin kurs med
muner kunnat d,kasina utgifter l&ngt oortsubventioner
utciver inkomsterna, att sparandet 1> V. Finland likasi. Hur verkar nu
minskat och skuldsittningen <ikat pn detta?
Skulle vi justerav&r vdxelkurs (dealla hl,Ll, si att vi nu miste hcija rZintorna. Vi har allts&nu bLdehdga rdn- valvera) gentemot DM skulle vi fi
tor och htiga skatter.Kvar har vi den betala sdg 1.60 mot nuvarande 1.25
- ennu - tack fcir DM, vilket skulle betydaen hel del
fulla sysselsittningen
vare vira stora naturtillghngar och att prishcijningarp3. varor diirifrin. Vir
import frin Tvskland skulle bromsas.
den utlindska konkurrensen innu i
Knapphetpi vissavaror skulle uppst&,
stort sett kunnat hillas stingen. I
andra ldnder, t. ex. Finland, har detta med stigandepriser som fdljd. Aterej lyckatsutan en betydandearbetsl<is- igen tyskarnakan i dag kcipavir krona
het dr ddr ett faktum. Om statenej kan fcir ungefir 0.80 DM, efter en devaliterbetala sina skulder utan fortsdtter vering gcir de det for 0.62 DM. De
den fcirda expansionspolitikenfinns skulle kunna k6pa vira varor billigare,
endast en utvlg ndmligen ny skatte- t. ex. jdrnmalm,med rikad export frin
oss som frilid. B&da dessafcireteelser
h<i.jning.Man fcirsciktesig pi det, di
- men kan
pi sitt sdtt rinskvdrda
Riksdagenbesltit den nya energiskat- dr
arbetslcishet
och
frainkalla
en
temoordr
ten. Resultatet ser vi i dagarna, di
- vi importerar
vissa
prishdjningar
partiprisindex hdjts d. v. s. levnadsju fcir att vi har meraPengardn varor
kostnadernacikat.Viss tur har vi dock
i v&rt land, vi rubbar allts5.den berykhaft di efter Suezkrisenoljepriserna
tadebalansen.
sjunkit och i viss m&n kompenserat
Vi kan ta ett annat exempel,som
hcijningen.
faktiskt
Ir dassaktuelltfcir oss.FrankInom parentes:Det finns ocks&en
vdxelkursgentemotvir
rikes
lndrade
annanutvig - den man vdl siktar pi
krona gdr, att vi i dag skulle kunna
med den obligatoriskatjdnstepensio- kdpa glasfibermattaddrifrin billigare
neringen.Ingen har vdl sagt det, men dn vad vi kdper frin USA eller Asea,
di statenetablerarsig som den stdrste som vi fcirhandlatmed men ei dnnu
med giort stcirrekcipifrin. Vi fir alltsi hZir
pensionsfcirsdkringsanstalten
monopol - har den snart mdjlighet billigare varor, vilket motverkar prisatt uppsluka de andra fdretagen:fd,r- hcijningarpL andra varor. Erfarenhesdkringsbolagen,d. v. s. socialisera ten sdger,att <ikadexport och minskad
dem. Di dessasenaredr de stcirstalinimport ger rncravalutor- som vi ju
givarna tili staten dr detta ett utom- i hcig grad behdver - och trycker
ordentligt bekvdmtsdtt att gcirasig av prisnivin. Just den handelspolitiksom
Vilka
med stdrredelenav statsskulden.
tyskarnabedrivit och som bringat dem
som i si fall egentliger fiLr betala dr stigandevdlst&nd.
litt att inse.
Liknande effekt skulle kunna nis
Jag har hirmed nigot litet bercirt medelst6kade tullar d. v. s. minskad
tvi dagsaktuellafr&gor: rtintan och import, men t1'virr ej iikad export, ty
Det finns en tredje di cikarocksi de linder vi iinskar extjzinstepensionen.
nlmligen dagensinternationeilavalu- portera till sina tullar. Och dagens
strdvani Europa ir tullsinkningar och
tatrassel,

gemensam marknad. Diir kommer
melocks&tvinget in att vdxelkurserna
lan de olika valutornaverkligensvarar
mot derasinre vdrde, dnda ddrhdn att
en gemensamvaluta vore idealet somt. ex.i USA.
Denna kortfattadeexpos6har gjorts
fcir att pivisa hur berdttigadeinledningsorden dr, att isikterna om de
ekonomiska frhgorna helt beror Pi
frin vilket hill man ser dem och hur
olika de verkar.
Betraktar man virt iand som ett
fciretag,vilket det ju pi sntt och vis
dr, och anlaggeren friretagaressyn pi
ekonon-rin,miste den vildsamt cikade
skuldsdttningenoch den ddrav f<iljande nedgingeni aktievdrdetd. v. s. v&ra
pengar och obligationer, vdcka de
stdrsta bekymren fdr framtiden. Stisande kostnaderoch medvetandet,att
f,ir f,titbettri.rEar av rcirelsen fordras
kan endast
storabeloppi investeringar,
fcira en sidan ledare till slutsatsenatt
hir miste kostnadernanedbringasoch
produktionen tikas fcir att fi nigot
civertill fornyelse.
Tittar han pi fdrsnljningenoch dess
resultat har han in stcirre sk2il till
missmod.
Utrikeshandelnhar, med undantag
fcir 1951. visat underskottvartendair
och ligger nu uPpe i I.400 milj. &rligen, i &r t. o. m. juli har det redan
stigit till 1.rL7 mllj., alltsi pi ett halvt
kassa,d. v. s. landets
ir, och fciretagets
valutareserv, har visserligen sedan
1951 irs lSgrndrkeh8llit sig iiver tvnD. v. s. den rdcker
miljardersgrdnsen.
i dag till nltt och iamnt 2 minaders
import, (den har som sagt stigit frin
tgjt tus soo milj. till 2,6 miljarder
1956) men det dr riknat efter den
officiella kursen, som ej dndrats,medan kronansinre virde i sjdlva verket
siunkit med en tredjedel. Reserven
borde varit ungeflr en hel miljard
stcjrre,om den s. a. s. skulle hillit sig
konstant.
Produktionen i landet har stigit.
Den har rikat med 5 /o, jdnf'drt med
fdrsta halviret L956. Tyngdpunkten
har legat pn malm och massa,alltsi
v&ranaturtill glngar. Kvar stir konkurrensendi det giiller manufakturerade
varor och vinstmarginalernasmalnar
civerallt.
Hdr och ddr skymtar i tidningarna
svirigheterfcir fdretagoch kommuner.
Gciteborgsstad och Stockholm har
t. ex. levat pi vdxlar ganskaldnge.Det
ir illavarslandeteckenp& en l&ngsamt
smygandeavmattning i v&r konjunktur. Tecken, som borde kunna undvikas med mindre ldttsinne i statens
aff tuer.

Diskussion
Herr lXoltner.'Man kunde ha olika
uppfattningar i ekonomiskating. Pi
en del punkter awek hans egen uppfattning frin kommentatorns.
Tidigare hade Belgien och England
n;imnts som mcinsterldnderi dversikterna. Nu var det tyst. Fortfarande
stilldes Vdsttyskland pi piedestal.
Herr Holmer hade f<iljt utvecklingen
ddr och sjdlv kunnat gdra en del iikttagelserunder en resai Tyskland.D2ir
r&ddelig levnadsstandard
bland folket
och l?Lgalciner.Silunda hade en poliskonstapel i Hamburg exempelvis att
reda sig _pi cirka 4OODM i rninaden
och kripvdrdet av en DM motsvarade
i Tysklind 1 krona i Sverige.Prisstegringar var fcirest&ende
i Tyskland och
lonerna mAste hcijas. Amerikanarna
pumpadein massorav pengar i Tyskiand och dessutornhade Tvskland ei
stora utgifter fcir sitt fcjrsvar.Ndr
Tyskland fitt f<irsvarsutgifteri proportion till Sverigesi kommer valutafcirh&llandenaatt lndra sis och "det
tyskaundret" att bleknabort.
Ligrdntepolitiken hade varit till
gagn. Inflationens orsaker dr krigen.
De utgifter stat och kommuner har,
g5.r till nyttiga investeringar.Har i
Tidaholm hade ex. oi senasteirtiondet byggts avloppsverk,reningsverk,
vattenverk,brandstation,anlagts parker etc. F6rut hade detta fcirsummats
helt. Man krdver att staten skall
minskasina utgifter. Ange konkret var
indragningarskall ske.
Herr Carl Sjdgren: Bilfcirs2iljarna
kan icke klaga, de har fitt sdlja mera
dn nigonsin. Angiende skatter ansi.g
han det riktigt att dessatogs ut efter
bdrkraft. han tvdde uttalandeti oversiktensom n8.gotironiskt pi den punkten. Som helhet tyckte herr Sjdgren
att det blivit biittre och bdttre i landet
under senaredecenniet.Fdrdelnineen
av produktionensresultathade blivit
ruittvisare.
Herc Litugren utldsteur Industriens
Utredningsinstitutssiffror, att produktionen i Sverigecjkatmed 95 /o sedan
1938. Den hcigrerdntan medfcirdeej
ndmnvdrt sparande.Ddremot passade
banker och andra penninginrlttningar
pi att Hngtidsplacerasina pengar till
hcig rdnta. Det vore intressantatt fi
hcira nigot om det egna fdretaget. I
civersiktenhade kommentatorningenting ndmntom detia.
Yttranden fdrekom dven av berrar
l. lohansson, Hagstrdm och Malnzefeldt ang?tendebl. a. den aktuella
tj dnstepensioneringen.
Oueringenji)r Prolliu pipekade, att
han icke hade n&grapolitiska avsikter
6

utan endastdeklareratsina personliga
isikier. Politikerna var starkt bundna
vid olika grupper och fdrfiiktade deras
intressen.Att skatternauttagas progressivtansig han riktigt, men orimligt h<iga skatter borde undvikas ocl.r
skattemedlenanvd.ndas
rned fcirstind.
Vad redogcirelsef<ir fciretagetsstlllning ankommer,si ldmnar avdelningscheferna informationer hiir senare.
Bokslutet fcir fcirstahalviret 1957 blir
fnrdigt i slutet av denna mlnad och
kan siledes icke refereraspi dagens
sammantrdde.Produktionscikningeni
landet har varit mindre dn utgiftsstegringen. Detta ir orsakentill valutans
frirsimring och valutafondensminskning.
Debatteni dag hade visat stcirreintressein fcirut fcir ekonomiskating,
vilket var gl?idjandeoch motsvarade
inledarenssyfte.
Information

om fiiretaget

Ammunitionsverkstaden
lngenfdr larlesten: Beldggningen
stir sig fortfarande bra. Nya best?illningar hade kommit, som bl. a. medfcirde mycket arbetefcir verktygsavdelningen. Bestdllningw 4o mm fcirel&g
och skulle utfcirasi B 42 Index. Ytterligare en sidan maskin ir ktipt, rnen
dnnu ej levererad.En del snabbgiende
bdnkborrmaskineroch sm& revolversvarvarhadeinstallerats.

leveransunder oktober. Saxar tillverkades i vanlig takt. Sp8.rfrdsmaskiner
och kallstukmaskinerskall f?irdisstiillas, si ait de kan levererasomsa=ende
vid order.Krypprovmaskiner
levereras
i rask takt. Legobearbetningenhar
upphcirt.
Sorrrersdttning fcir 2ildremaskiner
har man st?illt i utsikt att f5. inkcipa 1
vcrtikal frdsmaskin,I revolversvarv
samt 1 svarv fcir bussningsarbete
speciellt. t programstyrd
borrmaskinvlntademan leveransav.
Bonoplastf abriken
Het
Nylin llmnade uppgifter
om Bonoplastfabriken.Fdrsd.ljningen
t. o. m. per. 8 hade i stort sett fiiljt
den uppgjorda budgeten.Nettofaktureringen likasi. Orderstockent. o. m.
per. B uppgick till 1,7 miij. Gjuteriet
var civerbelagt.Ester-Bonowelllevereras omedelbartefter tillverkning till
kunder. Verktygstillverkningen yar
fullbelagd och en del arbeten m8.ste
ldggas hos underleverantcirer.Man
hade bcirjat tillverka imkupor med
vdvarmerinsi stdllet fdr matta.
Den stora pressengir i 2-skift just
nu. 2 smi pressarkcirdesocksi z-skift.
Fcirs?iljningen
av skyltarhadegitt bra.
En nyanstilld hade bcirjati verkstaden
i mindags och ytterligare1 skulie anstillas innevarandevecka.,{ntalet anstnilda i verkstadenuppgick fcjr ndrvarandetill 66.

jor Prolliu meddelade
Ouer)ngen
dlrutciver,att fabrikenkommeratt visa
Arbetet fortgick normalt som tidi- underskott
vid halvirsbokslutet.I gjugare. Man hade nu gjutit de fcirsta teriet r5.ddeunderkapacitet,
men detta
locken av Araldit-plast, vilket lyckats skulle fcirbdttras
under senarehalviret,
mycketgott.
Det fanns stora svirighcter att beoueringenjdr Prolliu:: Produktio- mistra, men man var pi god vdg. Konnen i avd. 611 hade hittills i ir varit kurrensen dr ytterst hird och nigon
ldgre dn som kalkylerats,men omkost- nzimnvd.rdvinst ir knappast att piriiknadernahade ocksi varit mindre.
na fcir innevarandeir.
E. M.
Herr Hagstr1m phtaladeden ryckiga
av
produktionen smigranater.
Orsaken hZirtill lig enligt river- \WEDAVERKEN
ingenjdr Prollius och ingenjdr Jarlesten hos underleverantdren,
vilken ej
Wedaverkensfciretagsndmnds
tredj c
levererathylsornai riitt tid.
ordinarie sammantridef6r iret hrills
den 2 september7957 under ordfcjMaskinverkstaden
randeskapav direAtijr SuenL)nd.
Ingenjdr Claetson: Beldggningen
Efter mcitetscippnande,
val av justekunde sdgasvara stabil och god det ringsmdn och genomging av fciregienndrmaste5.reti fcirstahand. Man var de rncitesprotokoll llmnade direLtor
pi v?ig att jamna ut beldggningen pi
Lind en redogcirelse
fcir det allmdnna
olika sektorer inom verkstaden.Om- konjunkturldget.
kring ny&r berdknadesproduktionen
kunna flyta betydligt jd.mnare.Hus 16 Konjunkturldget
var nu f2irdigt att tagasi bruk fcir sitt
dndamil. Ett skjul fcir lagring beriik- Allnziin 6aersikt.
Detta kdnnetecknasi de vdstlisa
nadesbli fiirdigt okt.-nov. i ir.
av en viss srasnationi
5 rullgdngningsmaskiner
var i mon- demokratierna
teringsstadiet
och berlknas fa:diga for den hittillsvarande
hcigkonjunkturen.
I
Hysolavdelningen

USA dr oroduktionenrelativt ofrirdndrad med stigandeinkomsteroch priser.
Nedgingen i bostadsbyggandet
och det
upphcirandelageruppbyggandet
inverkar hdmmande.Utgifterna fdr bilkdp
ir hcigre,men pi grund av de stigande
bilpriserna ar antalet silda bilar liigre
in friregiendeir. Nigra entlediganden
i stcire omfattning har icke dgt rum,
trots den inom vissabranscherminskade sysselslttningen.
Over huvud taget
d.r foretagarna fcirsiktiga betr. expansionsolaner.Den inhemskamarknaden
fdr konjunk?irju-helt utslagsgivande
turen och det kan noteras,att befolkningscikningenfrin den 1 juli 1956
till 1 juli 1917 ttgjort 3 mrlj. Resandestrdmmen till Europa har denna
sommarslagit alla rekord och nr 9 %
stcjrredn fciregiendeir. Fcir ndrvarande har 1r0milj. hushill TV-apparater,
45 milj. kylskip, 41 mllj. tvdttmaskin
och 8,6 miij. har frysbox. Av dessa
uppgifter framgfu, vilka mtijligheter
den amerikanskaindustrien har fcir
storaserietillverkningar.
Om vi vdnderblickarnamot Europa,
si kan Euglandglzidjasig it nya rekord frir sin bilindustri. I ir produceras
omkring 1 milj. vagnaroc6 e*porten
har cikatmed 1z /6 mot 1956.Industrien oroasemellertidav nya lcineframstcitrr och inflationsfarandr civerhdngande.
T ls Aarnahar f ortfarandeett riycket
stort exDortciverskott.Detsammahar
cikat med 19 y'o tr,ot fciregiendelr.
utGuld- och valutatilleodohavandena
grir ca zz miljarder DM. Liksom i
England oroasndringslivetav krav pi
lcinehdjningarpi 8 12 %. Frigan
om revalvering av marken diskuteras
allvarligt, och utldndska banker fcir
redan civer stora belopp frln andra
ir
valutor tiil DM. Bostadsbyggandet
det stijrsta i Europa, och var fjdrde
familj bor i bostdderbyggda efter ir
1950. Trots allt 1r emellertid expansionsiaktenlingsammarenu In fcjr
nigot ir sedan.
I Frankrikehar genomfdrtsen smygdevalvering, som medfcirt att den
officiella kursen fcir dollar tikats frin
350 till 42o francs.Kraftiga Atgdrder
har vidtagits frir att minska importen
och cika exDorten.Silunda skall vid
import 5O/o av fakturabeloppetdeponerasi bank. Dessutomhar de till omkring 100.000 italienska arbetarnai
Frankrike senom restriktiva valutaitgiirder mist skdra ned sina remissor
till hemlandet.JZimteimportrestriktionerna har detta vdckt mycket stor fcirtret i Italien.
Expansionstakteni industriproduktioneni Saerige,som avspeglas
i indexsiffror frir irets fcirstahdlft, kommer

sannolikticke att kunna upprltth&llas aluminiumgjutgods konstateras,men
under andra halviret. Inom kapital- ingingna order pi maskinformatgods
varuindustrinkan en viss avmattnins har hillit sig endastobetydlig ldgreln
spiras. Stagnationstendenserna
framl
fciregiendeir. Betr. elektronprodukter
trdder i fcirsta hand inom verkstads- har tendensenvarit densamma.Ofakindustrin, ddr sysselsdttningen
sjcink tlrrerat av inneliggandebestdllningar
med 4 c/c frin aprii-maj och endast ser siffermdssigtbra ut och siffran
l1,g 2 c/a hcigre in juni minad i fjol.
utgcirca 18 milj. kr.
Under fcirstahalviret innevarandeir
har vissafaktorer piverkat produktio- Beldggningen
nen i gynnsamriktning. SkeppningarDd.refterredogjorde direktdr Lind
na av trivaror och massahar exemDelfcir
beldggningenpi de olika avdelv i s k o m m i ti g n n gt i d i g a r eg e n o md e n
att ldget
milda vintern. Suezkrisengav fcirbitt- ningarna och konstaterade,
icke var fullt tillfredsstillande :olt
fcir jlrn
rade fcirsdljningsmdjligheter
av ojimn fcirdelningav orderna
och st&I.R2intehcijningen,
samt arvak- grr-rnd
tan p& investeringsavgiftens
borttagan- p& avdelningarna.Fcir tillfZillet iir bede vid irsskiftet r9r7-58, torde fcir liggningen sdrskilt dilig frir handndrvarandeinverka hdmmandeoi in- formningen i aluminiumgjuteriet. I
vesteringarna.
Okade svlrigheterfdr viss min giller dvendetta fcir maskinexport pi vissaomriden har uppstitt. formningen. Liget dr dock dir nigot
En stegradsysselsdttning
i verkstads- biittre, di en del order kan fcirvlntas
industrin kan visserligenkonstateras, inom den ndrmastetiden. Situationen
men stegringenkommer huvudsakli- i elektrongjuterietdr betydligt bdttre,
gen pi varvsindristrin,dir sysselsdtt- med en genomsnittlig beliggning av
ningen var 5 a/a hcigre under fcirsta 4-5 minader framit. Pressgjuteriet
l.rarbittre beliiggning dn pi ldnge och
iralviretan 1956.
fiir dagen inget strirre bekymutgdr
fcir
Betr. arbetsmarknaden
rider
nirvarandeen viss balans.Omsdttninsen mer. Stingpressenhar full bel?iggning
pi arbetskrafthar minskat, antalet 6ret ut och pressmedjanhar arbetetill
lediga platser har i genomsnittlegat i slutet av december.Mekaniskaverkstaden, sivil verktygs- som bearbet13 % ochantalettillsattaplatser1,7/o
Idgre dn sammatid i fjol. Arbetslcis- ninl;ssidan,harrelativtgod bel:iggning.
Hdrav fnmg|r, att det dr liget inom
heten bland byggnadsarbetarnahar
cikat icke ovlsentliet. Arbetsi<ishets- aluminiumgjuterietsom fcir ndrvarande dr verkligt bekymmersamt.B-10
procentendr dock foltfarande l3'g.kman
miste dir bereda sig pi att bli
verkstadsmebetsliisheteninom
och
tallindustrinhar stigit trots nigot 6kad overfcirdatill annat arbete.Vilka som
hdr kan komma ifriga, skall i vanlig
Detta beror pi att tillsysselsdttning.
ordning underhandlasmed klubbstyen
g&ngenpi arbetskraft6kat. Utom
okning av befolkningeni de arbetsfcira relsenom. Orsakentill de svirigheter,
ildrarna har ocksi invandringsriver- vi delvis stir infcir, dr en viss 6terh&llskottet varit stcirre?in i ffol. Antalet sanrhet som fcir ndrvarande pra"glar
arbetsanstdlldautldnninsar var den rnarknaden, sivil inom civila som
1/ 4 13t .OOo,v ilket di den hcigsta rnilitdra instanser.Dessa tillkommer
srffra som hittills redovisats.Somslut- utijver de i inledningen omnimnda
omdcimeom konjunkfurllget i Sverige rent allmdnnaorsakernatill konjunkkan siledessdgas,att man tyviirr miste turavmattninsen.Fciratt delvisbemcita
svirigheternahar order givits om vissa
konstatera en avmattning, som fdr
stora delar av industrin nu pi hcisten iagertillverkningar.N&gon anledning
torde resulterai en minskadorderin- till panik finnes emellertid inte fcir
dagen. Vi miste visserligenvara begl'ng.
redda pi en mindre belaggning an
vanligt under hdstmhnaderna,men
Ordertillging och fakturering
man kan dock hoppas att ldget skall
Betr. $Tedaverkenshittillsvarande
ljusna mot siutet av iret, slutade
verksamheti ir kan vissaglddjedmnen
direktor Lind, som ocks&lovade att
noteras, konstateradedirektdr Lind.
hilla klubbarna vdl informerademed
Gentemot fciresiende&r har den avtdta sammantriden;om si p&fordras,
sdnda vikten av aluminium okat 6 /a
-.". Fi^.r^^lJ" och elektronprodukter7 /o. For vissa
materialslaghar dessutombittre priser
Herr Thore lobanssonframhcill,att
ernitts, si att faktureringen per den man pi arbetarh8llen ldngre tid varit
24/8 hgger ca 3,3 milj. hcigre iin medvetenom att en stasnationintrdtt
fciregiende ir och nu uppg&r till
Man
och att arbeteti gjuterieirninskat.
1 4 . 6 0 0 . 0 0k0r .
var ocksi pi det klara med att vissaav
Fcir inkomna bestdllningarkan en arbetarnam&steomplaceras,och man
betydandenedging fcir handformat har inga invdndningar att gcira hdr-

emot, da man inser nd'dvdndigheten
av
ett dylikt arrangemang.Han ansig det
virdefullt med tlta sammantrdden
fdr
att fi fuil information om ldset undan
fcir undan. Han ndmnde vidare, att
klubbenhadetdnkt ta upp dennafrlga
till diskussionom direktd,rLind inte
sjzilvhadendmnt den. Vidare framfdrdesrjnskemiletatt klubben i si god tid
som miijligt skulle f& vetskapom vilka
av arbetarna,som skulle komma att
omplaceras.
Herr Suen Weblin pipekade, att
medlemmar tillhcirande Metall arbetar
i renseriernaoch han fr|gade, om de
ocksi skulle bli berordaav dennaomplacering. P& detta svaradeilrektdr
Lind., att dessaavdelningard"runderbemannadeoch att det fiir dasen darfcir inte ar frlga om nigra inskrZinkmngar. Ldget kan dock dndras,varfrjr
givetvis iven Metalls klubbstyrelse
skall hillas underrdttadeom utvecklingen.
D)reLtor Lind. redogjorde hdrefter
frir liiget fdr \Wedaverkens
fdrdigprodukter. Betr. Mobilapumpenhar uppstitt fcirslljningssvi.righeter,
di f<ir
ndrvarandefinns ca 12 konkurrenteri
marknaden,vilket gjorde att Nfedaverken miste sdnka sina priser hcigst
visentligt. Hittills utfdrda prov pi den
nytillverkadeldnspumpenhar utfallit
synnerligen vdl, och seriefabrikation
kommer iging i slutet av iret. Den
projekterade tillverkningen av lyftYagnarhar dnnu ej kommit iging, men
order har givits att gjutgods tillverkas
fcir en fcirstaserie.Avsikten med fdrdigfabrikatenir att skapaen viss buffert frir variationeri civrigordering&ng,
och fdretaget skall arbeta energiskt
vidare pi dennaiinje. S&ledes
kommer
ytterligare konstruktcireratt anstlllas
fdr att snabbarefullfdlja igingsZittningen av de nya fdrdigprodukterna,
oavsett om arbetstillg&ngenminskar.
Samarbetskommitt6erna

provats och utfallit med gott resultat.
Ett annat fdrslag fcir gjutning av
tackor i vattenkylda kokiller avbrijdes
mest med tanke pi risken vid gjutdr
ningen och att anvindningsomr&det
till uppgjutningav restsmilbegrdnsat
tor. Det tredje fdrslagetbordladesf<ir
vidareutredning.
Tv& nya fcirslagbehandladeslven,
varav endastdet ena som upPmuntran
tilldelades en mindre beldning, di
detta ansigs ligga p3'grdnsen till f<jrarbetsuppgifter.F<irslaslagsstdllarens
get, en fixtur fijr signing av ingdt, var
Direktdr Lind efterh6rde, om det
utfrirt och anvint med gott resultat.
gillde svenskaeller utldndskaarbetare,
Samtliga av kommitt6n fattade besom vanlisen underliter att anmdla
slut var enhiilliga.
sjukdomsialloch fick till svar,att det
rcir sig om svenskaarbetare.
Divetse frigor
lngenjdr Bergstrdm omtalade, att
Herr Thore lohansson framf<irde,
vid senastetilffnilet hade ett skiftlag
med
anledning av de fila lordagarna.
pi
en man och
blivit stiende i vdntan
ndsta
vir och sommar, 6nskem&lom
det mest flagranta exemplet hade lett
skulle flyttas fr&n
att
avldningsdagarna
till avskedande.
f redagartill torsdagar.
Dire ktrir Lind rekommenderade,att
Karnrer Flock svarade,att en omsakeo skulle tagas upp med klubbl?iggningendastkunde tdnkasom avsryrerserna.
ldningarnautbetaladesvar L4:e dag i
Herr Wehlin ansig, att dessasam- stlllet f<ir som nu varje vecka. Det
arbetskommitt6er
var till stor nytta och finns ingen mcijlighet att hinna med
den diskussionom arbetsdisciplinsom utrikning och utbetalning varje torsfrirekommithade gjort medlemmarna das. Eventuellt kunde ett fcirskottsfcirmedvetnaom vissabrister.Underinten- faiande tdnkas fdr dem, som i bcirjan
het att anm;ila bortavaro kan inte fcir- inte tycker sig kunna klara en sn pass
svaras,d& de flestabrir kunna meddela ling period som 14 dagar.
anledningen till frinvaron och hur
Herr lohansson trodde att en omldnge denna berdknasricka, antingen
ldggning,liknande den AGA har, med
det dr frhga om sjukdom eller olycksveckan rdknad avslutad pn torsdagen
fall. Niir nu frigan kommit pi tal,
och ny vecka fr. o. m. fredag skulle
dmnar man ta upp den inom klubben
kunna genomfdras.
och upplysa medlemmarnaom deras
skyldigheterh2irvidlag.Betr. det ena
Karnrer FlocA vidhlll dock att torsav ingen.jcirBergstrdmpetaladefallet dag som avliiningsdagvar tlnkbar enndmndeherr ril7ehlin,att man inte vet dast vid avltining var 14:e dag.
om det rdr sig om sjukdom eller skolkHerr lobantton p|talade vidare, att
ning, endrdet gdlleren personsom dr
gjutarnasomklddnadsrumfortfarande
nervsjuk och siledesmer eller mindre
dr smutsigtoch trist, trots att tvittrumett undantagsfall.
met milats om under semestern.Man
Direktdr Lind sade sig vdnta, att dnskadeen fcirbdttring hiirvidlag.
klubbstyrelsernahjZilper till att uppIn genj dr Alf b eim svarade,att f firgan
rZitthilla disciplinen och herr lobansoch
varit uppe i samarbetskommitt6n
ton bad i samm.anhanget
att fL veta,
ddr hade man utlovat dnskad itgdrd
vilka persorrerdet gdllde, si att man
s3.sminingom. Overbyggnadenav inkunde ta direkt kontakt med vederbcidustrigatanm. fl. arbetenmiste fdrst
rande och framhilla att avskedande
bli klara. Fcirstddrefter kan man ta itu
kan bli f6ljden.
meo renoveringsarbetena.
Detta kan eivetvis
till sin arbetsledate.
orsakaminga besvdrligheter,
oih h"lt
nyligen har ett fall intdffat i stingDressenoch eit i verkstadendir vederbrtrande varit borta 3--4 veckor utan
att man vetat anledningen.Ndr arbetarfordrana &tervlndetill arbetsplatsen,
de de att fi sinaarbetentillbaka.Dessa
nyligen intriffade fall har pi nytt
akfualiseratfrigan om arbetsdisciplin
kluboch ingenjdr Bergstrtim<jnskade
barnasmedverkanfcir en fcirindring
till det b?ittre.

Samarbetskommitt6ernas
arbetediskuterades, vawid ingenjor Ljungdell
ndmnde,att protokollensdttsut pi anslagstavlansi att den som iinskarkan
ta del av desamma.Inom andra kommitt6er, bl. a. ingenjdr Bergstrdms,
sdnds protokollet ut till kommitt6ns
medlemmar,pi vilka det ankommer Fiirslagskommitt6n
att hllla. kamraterna underrdttade om
F<irslagskommitt6nhade sammanvad som fcirekommit.
tride den 29 augusti och ingenjdr
Ingenjdr Bergstri)m tog upp en Dndh lamnadefciljanderapport.
Tre bordlagdaf<irslagdiskuterades,
disciplinfriga som varit uppe till diskussioninom hanskommitt6.Det frire- varvid fcirslag nr 108 fcireslogstill
kommer trydrr ofta att en arbetare, belcining.Detta innebar,att 2 st. lcipare
som blivit siuk eller r8.kat ut frir placeradespi anslagsvinkelnvid ritsolycksfall,undeil&teratt anmdladetta ning av detaljer. Anordningen hade
R

Direktdr Lind bekraftade sistndmnda yttrande och lovade att senare ge
order om milningsarbeteno. dyl. frir
att fiirbdttra trivseln i omklddnadsIummen.
Fiiretagsniimndernas arbete
S&som gdst vid dagens sammaokomst hade genom Gjutarklubbens

ofantligt mycket inom ett fciretag, syrliga ord om friretagsnimndernai
minga problem, som de anstdlldakan ailmdnhet" fortsatte herr Eriksson.
fL va,ramed och ta ansvatetfcir. Fcire- "Hdr sitter en grupp mdnniskor pi
skulle bli rier blran- sammantridenaoch si diskuterarman
taesndmndsid6n
de, intresset frir fciretagetoch dess en del saker,och vissacinskemilframproduktion skulle bli innu stcirreom stilles frin arbetarnassida. Chefen
Direktdr Lind inledde med att man fick
dela ansvaret.Jag tror inte kanske svarar att det dr omcijligt att
n;imna,att han trodde att arbetetinom det gir att bibehilla intresset
fcir den- grira nigot, eller att han skall fcjrefciretagsndmnderna
behdvde frirnyas.
na verksamhet med den nuvarande ligga sakenfcir styrelsen.Ja, sEslutar
Det blir ldtt en slentrian man fciljer.
och n-iangir hem.
fonnen, med dessfcirslagsverksamhet sammantrddet
Man borde diskutera,om icke nigot
och dessinformationsverksamhet.
Ndsta dag kanske kamraterna pi
skulle kunna fcirdndrastill det biittre
Man avser att skapatrygghet, men arbetsplatsenfrigar hur det var pi
si att stcirreutbyte frir ndmndensleda- fr&gan ar
om man verkligen skapar sammrntrddetigir kvnll och om det
mciter kunde ernis. Han ldmnade si
nigon trygghet genom fdretagsndmn- blev nisot resultat. Vad kan man
ordet till ombudsmanEriksson med derna si som dessanu dr sammansatta
svara an-natin att det vet vi inte, vi
fcirhoppningenatt denne skulle komoch utfonr-rade.Lit de anstdlldavara hoppas att det skall g& bra. Denna
ma med friska synpunkterpi arbetet,
med och ordna s&,att den trygghet de rnentalitethar ibland insrnugit sig,
som direktcir Lind fcir sin del ansig klmoar fcir skall kunna vinnas. Det
men den fir p5,inga villkor odlas,fijr
varabide viktigt och allvarligt.
har berdttats mig, att det lir mcijligt di mister vi de mojligheter vi har att
Herr Erikssoninledde med att om- att icke fuil arbetstidkan hillas hdr fcirverkliea den vackra id6 vi haft i
taIa, att han sjdlv en ging st&tti pro- vid fciretaget.Instiller sig inte d3,fr\"- fciretagsndmndsverksamheten.
Det fnr
duktionen och vid ett tillfiille deltagit gan fcir just dem som stir i farozonen inte bli slentrianmdssigt.
'Vad
arbetarvi di
i en studiekommitt6d;ir en seriefcire- att stlllas lt sidan:
Ndr man kan konstatera,att nigon"Ldr
kan skifta ting verkligen blivit gjort, fir man
hdr fcir, ndr arbetstillg&ngen
drag lagts upp under rubriken
oi si kort tid - vad har vi d& fcir lust att lira kinna fciretasetoch lusten
kd.nnaDitt fdretag". Denna hadegivit
lr
r
mycketoch han friLgadesig nu, om de tryggnetsKansra
art istadkommanigonting blir ocksi.
Kdnslan av trygghet skulle kunna stcirre.Kdnslan fcir det jag producerar
anstdlldaverklisen i allmdnhetkinde
sitt fciretag. Ch.f..t, ledaren, som vinnas vid medbestimmanderdtt.Vi
skall vara avgdrande,och tycker jag
kanskeocksi iger friretaget,kdnnerdet m&steocksi ta upp frigan om fdrnyelse allting Ir bra kommer vi-andansldan
vil, men vad vet arbetarnaom vad som i arbetet inom ndmnderna,vi skall den 6cir vara' enligt fciretagsndmndsfcirekommer.Id6n med f<iretassndmn- kunna resoneraossfram till en lcisning id6n. De synpunkterjaghar utvecklat
fcir det fortsatta arbetet. Fciretags- vill jag diskuteraoch fcjrsvara"slutade
dcrnavar fr&n bcirjanatt just g";nfotskall uutu ett ombudsmanEriksson.
mation om vad som tilldrog sig inom niimndsverksamheten
stycke industriell demokrati, men sifriretagetoch hdr miste man vara kriKantrerFlock valdestill ordfcirande
tisk betrdffande vad som meddelas som s&dandr den lingt ifr&n full?infcir diskr-rssionen
som nu folide. och
dad,ja ibland inte alls genomfcird.
inom denna :am. "Jag skall tala orl
dil
direktr)r
Littd
Iorst tos till ordr.
frigan
fcirst
bdrjade
diskutejag
Ntu
vad
anseroch vill sedangd"rnahorz
Han srdesig ha vlntat ett dtlikt inlegg
i en diskussionvad Ni tycker" sade ras, pi L92o-talet,rlknade man frin
arbetstaearhillmed att driftsndmnds- frin herr Erikssonssida betr. ndmnherr Erikssonoch fortsarre:
"Ndr fciretagsnimndernabcirjade verksamheten,som den di kallades, dernasvidare utvecklins och att medldmnastill ledamcisitt arbcte 7946 var man nog litet skulle fi n&gonting mera ein vad bcstdmmanderdtt
verkligen terna. Han ville dock bemcitaen hel
sp:ind pi vad detta nya samarbete f ciretagsndmndsverksamheten
skulle innebrira och vad som skulle flck 1946. Det dr klart att iborjan av del av de framfcjrdasynpunkterna.
Betr. plstiendet, att den grupp mdnett dyiikt fd,retagmiste man gL fram
kunna lstadkommas.Under den tid
son-igitt sedan dess har man minga fiirsiktigt, om samarbetetskall kunna niskor som utgcir fciretagsndmnden
ginger haft anledning yara besviken ske friktionsfritt, och vi var kanske samlasoch pratar och att ingenting av
inte mosna att ta en mer utvecklad vad som fcirevaritkommervidare,ville
civerarbetetsutformning. P&senaretid
har man frin vfu sida diskuteratfr&- demokrati 1946, men ndr vi nu h&llit direktcjr Lind kraftigt bemrita. Pa
tro, att vi dr Wedaverken skrivs ordentliga protopi i 10 ir, vill jag gd':rna
san om inte tiden vore inne att fi si
'mera
mogna ftir att gcira nigonting mera. koll ut och vem som vill kan ta del av
kcitt pi benen' ifriga
itt regu
Det dr dags att skapaom detta av- dessaoch fi redapl. vad som utrattats,
om ndmndernasarbete och lata beda
tal, och jag tror vi alla skulle tjdna vilket 1r en viktig detalj i arbetet.Men
parter ta det gemensammaansvareti
vissa fall. Detta skulle skapa stcirre mer pi att id6n, kansketill att bcirja g i v c t v i s k a n d e t i b l a n d b l i s i , a t t
intresseoch ge bittre resultatfcir fcire- med lokalt, skulle fijrverkligas. Jag nrimndenbiir en grupp, som arbetar
menar inte, att vi skall gL utanfor av- utan att de civrisa anstdlldavet vad
taset i stort.
talsramen,'menmcijligheterfinns att som diskuterats,men hd.rbrister det i
Allu kut-tju sdgasvara anstdlldai
andl' ti, fram nlgonting av det jag kontaktentill kamraterna.Det vdsentett fciretag, alla ffin direktcjrentill
liga i,r ffi,gan, vad fdretagsn;imnden
talat
om nu. Arbetstagarnam&stefi
springpojken,och det vore inte mer rin
rdtt att alla hade sammamcijligheter ett bettre begrepp om produktionsld- gcir fcir att skapa stcirre kdnsla fcir
fciretaget,och direktcirLind viile i det
att vata med och ta ansvaret.Kanske get, och fcir att f& ut mera av vlr
sammanhanget
dra en lans fcir ndmninvdnderman, att de inte satsatnigot produktion och ddrmed fdrbdttra vir
miste vi gciragemen- derna i dess nuvarandeutformning,
levnadsstandard,
ekonomiskt,men vi satsaralla vlrt ar'
Men dessaan- ndmligenatt de givna informationerna
sammaanstrdngningar.
bete, viiket dr iika viktigt. Ddrfijr
f\L mer att sdgatill
strdngningarblir endast utfcirda, om har en stor betydelse.
bordearbetstagarna
m1n ger ansvarit dem, sotn inte fitt
Ndr det gdller \Tedaverken hade
om i sitt ftiretag.
han sedanminga ir frjrsriktge en bild
Vissa frigor kan naturligtvis inte nigot ansvar."
"Till sist vill jag bara sd'ganhgra av fciretaseti dessnationellaoch interbehandlaspi detta sdtt,men det finns

medverkaninbjudits SverigesGjutarefcirbundsombudsnatzT hure Eriksson
fcjr att efter middagentala om "Ndgra
sTnpunkterpd arbetet inotn fdretagsniintnderna".
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nationellasammanhangoch friretagets
beroendeav olika omstdndigheter,sivdl yttre som inre. Man relaterarliget
inom olika avdelningar, det ekonomiska ldget, fcirsdljningsutsikteretc.
Ledningen har fcirstielsef<ir arbetstagarna och talar uppriktigt om hurudant ldget ir, dA man f<irst&ratt detta
ar angeld.getoch ncidvdndigt f<ir f<irstielsen fcir uppkomna svirigheter.
Direktdr Lind ndmnde,att han bdrjat med friretagsndmndi Arboga l6ngt
innan sidanafannspi andrahnil, detta
i en klar kdnsla av att informationer
behcivs.Inom fciretagsnimndenuppnir man den fcjrdelen, att man kan
komma tillsammansoch diskuteraoch
ld.rakdnna varandra.Det giller kanske
ban en liten grupp, men den representerar olika ldger och olika isikter, som
dock har det gemensamt,att man strevar efter fciretagetsbdsta. Direktcir
Lind efterlystedock en smulalivligare
aktivitet frin deltaearnai ndmnden.
,,,.:..
'
l)et kan iblandbli litet vdl mycketav
enmansteater".
Friredragshillarentog upp dmnet
men gav dock
medbestdmmanderdtt,
inga klara begrepp om hur det skulle
ordnas.P[ vilket sitt vill de anstlllda
vara med och ta ansvaret?Det finns
ju ingen som helst garanti f<jr att en
anstilld, som blivit helt insatt i olika
frlgor av stor vikt, verkligen stannar
inom fciretaget. Han kan flytta iiver
till ett annat, kanske konkurrerande
foretag och berdtta allt om vad vi
tdnker gdra. Och hur skall ansvaret
frirdelas och utformas? De fiesta frigor rdner endastpassivtintressefrnn
de fiestah&11.
En fciretagsledaremiste dagligen
fatta beslut i skilda frigor. Styrelsesammantrdden
fcirekommerkanske1 i
2 glnget om iret och i rivrigt skall
verkstdllandedirektcirenensamta ansvaretoch fatta beslut.Hur skulle det
g& om olika personalkategorier
skulle
fdr att vara
dragasin i sammanhanget
med och dela ansvaret fcir beslutet?
Det gir inte att leda ett f<iretagefter
en sidan demokratiskindelning. "En
man i toppen och hansndrmastemedarbetaremiste ta ansvaret,si dr det
6verallt" betonadedirektcirLind, och
slutade:"medbestdmmanderitt
ir praktiskt ogenomfcirbart".
Herr Eriksson begarde ordet och
genmdlde,att talet om att en anstdlld
kan sluta givetvis 1r riktigt, men att
den saken galler alla, frin chefen och
nedit genom hela linjen. Man miste
skapa vi-anda, di stannarfolk. F6retagsledningenoch speciellthcigstechefen har klnsla fcir fciretaget,men den
miste finnas ei.venhos den anstdllde.
Den som dr VD miste ta ansvaret.men
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iiven den anstdlldeskall vara med och
bestdmma,vi har andra former att
falla tillbaka pi., som bevisar att det
gir, ndrnligenkommunalaoch statliga
inrdttningar.Vir standardhar fdrbdttrats och gfu Lt rd',tthill, och det dr
resultatet av gemensammaanstrdngningar, ddr minga tagit ansvaret.
Ingenji)r Ljungdell anmdrkte, att
den omrdstning som sker pi statliga
och kommunala institutioner med lika
medbestdmmanderdtt
inte gir att genomfcira inom ett fciretag. Hur skulle
det se ut, om alla finge vara med och
bestdmmat. ex. om ett nytt gjutningsfrirfarande skall infiiras eller inte?
frigade han.
Direktor LinrJ undrade In en ging
vilket ansvar som ndrmast nsyftades,
di det v2ilknappastkunde vara tal om
det ekonomiskaansvaretinom fciretaget. Detta vilar i sistahand pA bolagsstyrelsen,ndr det gdller stora engagemang. Den dagliga skritseln,det dagliga ansvaret vilar p& VD. Det dr
sjdlvklart att alla. skall samarbetaoch
hjZilpasit, men ansvaretmiste dndi
ligga p3"en eller ett par man i toppen.
oueringenj1rMolin phpekadei sitt
inlZigg, att man talar om att foretagsndmndernaskulle ges stcirrebefogenheter, men jag tror att ledamciternai
de flesta fall inte dgnarsitt intresseit
vdsentligafrigor. "Under de ir jag
varit med i ndmndenhdr, har man inte
nigon ging framfcirt en cinskanom att
fi diskuteran&gon strirre investering
som gjorts eller ens givit sig in i en
diskussion om motiveringen till en
stcirre investering. Fciretagsnlmnden
har hittills knappast kvalificerat sig
fcir att ta, eller fi, nigot stcirreansvar.
Trots
de sysselsittning,som idag varit pFLtal,
blev det ingen diskussionutan man
ignade sig it bagatellartadefrlgor,
vilket miste ansesanmirkningsvirt."
HerrThore lohanssongenmdlde,att
ansvareti friretassnimndenmiste vi
erkdnna,att vi arbetareinte dr mogna
frir. Vi kan inte ta det ansvar som
minga g6.ngerskulle behcivas.En sidan frlga som den ikvdil betr. sysselsittningen skulle vi nog vilja ta upp
med ledningen, men det blir oftast
ingen diskussiondnd&,vi kzinneross
inte mognafcir en sidan.Kanskeskulle
den gamla slentrianenkunna brytas
minga gi.ngermed fr&gor eller kanske
ithutningar, men ddrvidlag sitter nog
den gamlaandankvar frin tidigare,d3,
man inte vigade yttra sig mot ledningen. Den sitter kvar, fastdn vi vet
att ingenting skulle hdnda, t. ex. ett
avskedande,
om vi sadeemot direktcir
Lind eller ingenjdr Molin. Men vi p[

arbetarsidantycker nog lnd&, att aktiviteten frin tjlnsteminnens sida dr
dnnu lamare, och att ddr saknasintressei dnnu hcigregrad.
V erAmiistare I obansson framhcill, att
det vdl ndrmast ar f rl,ga om att deia
ansvaretinom ett friretag.Det dr inte
bara VD utan vi alla, som har delat
upp ansvareti olika sammanhang.
Ndr
det g?iller fciretagsndmndens
arbete
skulle vi resonerasom si, ndr vi fir
reda pi fakta i en allvarlig situation
"Vad
scm dennamed sysselsdttningen:
har vir utvecklingsavdelning
eller f<irsiljningsavdelningengjort fcir att undvika detta eller fcir att mcita den nuvarande situationen?" De olika avdelningarnas speciellauppgifter i sammanhangetskulle det vara intressant
att fL rcdapi. Avdelningarnahar [Ltt
samarbetskommitt6er
och de har en hel
del att ldra oss,ddr tnffar man personer som har nigot att sd.ga,
ddr fir man
informationoch ddr kan man frhgaom
oiika saker.Fcirslagsverksamheten
har
ocksi en viss funktion att fylia i sammanhanget.Inom fiiretagsndmnderna
kunde man dela upp ansvareti oiika
skikt.
Herr W eblin sadesig ha fcirstitt, att
direktcirLind var positivt inst2illdtill
friretagsndmndsarbitet,
men att man
pi fciretagarhlll var en smula besviken
pi resultatet.Man har ocksi understrukit vikten av att fh informationerfrin
"Jag har ncijet tillhcira
arbetstagarna.
en samarbetskomrnitt6och dven om
det inte alltid finns resultat,som man
kunnat protokollfcira,si har man genom den stdrre bredden i kornmitt6n
f&tt ett bra mycket bittre begrepp om
vad som hinder och sker pi oiika hill
i verkstaden dvensom p3. fciretaget i
civrigt.Vi-andan nis vll inte pi nigra
fi Ar, det ir kanske friga om decennier, men den gamlamentalitetenkdnner vi till, nir det gllier arbetandeoch
fciretagsledning.
Genomatt man kommertillsammans
inom kommitt6erna eiler fciretagsnimnden, kan man komma till rd.tta
med mycket.Medlemmarnai kommitt6n behciverstcidnerifrin och imoulser
ocksi.Olika frnsor ventilerasoch man
fir fcirstielsef<jr olika probleri. Den
som satsatpengar i ett fdretag miste
givetvis fi bestdmma,han vill helst
bestdmmasjilv och har vil svirt att
tdnka sig att ta direktiv fr2"n de anstiillda. Att ta ansvar 2ir till syvende
och sist VD:s sak.Men allihop har vi
ju ansvar.Om jag t. ex. gcirfet pi ett
verktyg for 20-30.000 kr. 2 ginger
i nd fht jag slkert inte stannakvar eller hur? Si vad jag In har fcir arbete
har jag vdl ansvarocksi."

DireLtiir Lind tog iter till orda och
anmdrkte, att det verkmdstareJohansson och herr \Tehlin sagt om att var
och en har ansvar fdr sitt jobb var
riktigt och bra. "Sj?ilvser jag det mera
i stort. De stijrre linjerna fd,r frjretagets verksamhet, t. ex. om jag skall
sitta iging egna tillverkningar eller
utvidga pi annat sitt, kan jag ju inte
eller arbegdraatt tjdnstemannastaben
betarklubbarnaskall kunna eller vilja
ta ansvaretfijr. Det ir vir uppgift att
leda fdretaget och dessuweckling. Jag
hade besijk av chefen fcir det engelska
HDA fdr en tid sedanoch belysande
fiir v8r sifuation dr vad han d& berdtta'vad jag
nu sysde mig. Han sadeatt
selsdttermig med idag'dr vad vi skall
sdtta i hdnderna p3.vira anstlllda om
5 Lr'. - Det g?iller att planera fdr
framtiden, ta ansvarav olika slag dven
if&ga om detaljer,som kan synasobetydliga men som inte Ir det.
Inom Bofors ledning dr man glad 3"t
arbetet inom samarbetskommitt6erna,
som dr till verklig nytta. Vi dt alla
minniskor, som kan goravlra misstag,
och det ir klart, att man ocksi gjort
fel, gjort felinvesteringar,men det dr
i alla f.all bdttre dn att inte vlga gora
nigonting alls. Ett fdretag miste utvecklas, och det dr chefens sak att ta
risker i sammanhanget.Vilket ansvar
de anstdllda skulle ta i dylika fr&gor
skulle jag vilja veta."

tror, att de inte f6rst&r ett dugg, vilket
dr alldeles fel, det dr bara blyghei. Vi
f<irestdlleross ofta att saker och ting
dr sv&rared.n de i verkligheten dr. Vi
kan inte fordra, att alla skall vara
nationalekonomer, men sunt fcirnuft
kan hjnlpa ntskilligt. Det praktiska
kunnandet hos de anstlllda Ir kanske
lika mycket vd.rt som det teoretiska.
Det finns miijligheter att diskutera
vilken friga som helst och det finns
mcijligheter att ta vilket ansvar som
helst. Men tilliter man det ? F<iretagen
har konsekvent nekat oss miijligheten
att ta ansvar.Ni sdgeratt friretagschefen bestdmmer,frir n8.got annat stir
inte i fdretagsnimndsavtalet.Men ansvaret behdvdeju inte gllla de stora
ekonomiskafrlgorna. utan de sm5,frigorna. Om man byggde upp detta
l&ngsamtkommer den att ge n&gotfd,r
virt gemensamma
bdsta."
"Det sdgsocks&att det aldrig blir
nigon sakdiskussion" fortsatte herr
Eriksson. "Frin vir synpunkt sett
ir fdretagsndmndsledamciterna
alldeles
f6'r sndlla.GL pLbara"pressafdretagschefen att ge Er ni.got att sdgatill om,
att ge Er mera ansvar.Fdretagsndmnderna har gjort en hel del, och jag
miste grira det erkdnnandet, att Er
fdretagschef;ir intresseradav nlmndarbetet.Men Ni skulle pressachefen
meradn Ni gjort. Litet fight skall det
van. Frl"gan om ansvarsfdrdelningen
inom friretagetskulle tas upp, vi miste
Herr Thore f obansson:"Samarbetskdnna ansvar om de demokratiska
kommitt6erna dr till mycken nytta. De
id6ernaskall fcirverkligassisom det dr
Iokala f.figorna tas upp och ges en helt
meningen.Det dr dock inte meningen
annan belysning dn vad man kan
att genomfdraen socialiseringav fcireistadkomma inom fdretagsnzimnden.
taget utan att f<irsd,kaf& ut det bdsta
Kanske samarbetskommitt6erna
si smimrijliga resultatet",sadeherr Eriksson.
ningom kan istadkomma bdttre liv"Vidareinformationen Ir heller inte
aktighet och aktivitet dven inom fdrevad den borde vara, den dr inte tilltagsnlmnden.Men naturligtvis miste
r?icklig i nuvarande form. Jag kd.nner
vi di visa mera intresseoch aktivitet
till hur man p& olika hill skciterinforf& att fh mera fatt dver det hela. Som
mationen.Den dr mycket ofullst2indig
det nu ir lyssnar vi och gdr i stort sett
och ger ingen mdjlighet fcir de anstillinga anmlrkningar."
da att bilda sig en uppfattning om
Herr Eino lelueghrd bemdtte ptm6jligheternaatt hella fciretagetiging
st&endetom den diliga aktiviteten frin
och man fir i regel informationen ftir
tjlnstemdnnen. "Anledningen h?irtill sent. Det skulle g& myclet smidigare
1r att vi oftast g&r tjlnstevdgen och tar att arbeta. om vi inte behdvde ha allt
upp de ffigor vi dnskar diskutera prdntat pi papper."
direkt; det dr bdttre att gL denna vdg
)ueringeniir Molin genrnllde, att
en att ta upp frigorna inom fciretagsndmnden.Dessutomfir tjdnstemdnnen det ju var frl.ga, om olika former av
information eller vetskap om de flesta ansvar som hela tiden givits samma
fcjrekommande frl,gornz i sitt arbete, namn. "Varenda en har ju ansvarfcir
varfdr det stdller sig ganska svirt att sin syssla" sade han. "VD kan inte
bli aktiv i ndmnden fast man girna skcitavarje detalj, han ger order och
vill" sadehan bland annat.
ansvartill sinandrmaste,det glr vidare
Erikston
ville
Ombudsman
besvara till arbetsledarnaosv. Hela vlgen
direktdr Linds fr&ga om vilket ansvar miste var och en ta sin del av ansvaret.
det gnflde. "Ftiretagsndmndenskulle Den som kommer i sista ledet kan
omtijligt f& sammaansvarsom den i
kunna ta vilket ansvar som helst. Hdr
och toppen."
sitter fdretagsndmndsledamtjterna

DireAtdr Lind: "Det dr alldelesriktigt att det finns ansvar i alla grader.
Det praktiska kunnandet ir lika mycket vdrt som det teoretiska,som o&si
visar sig i dessaolika kommitt6er, det
har ingen f6,rnekat.Vi ir enbart glada
fdr ati det praktiska kunnandet kommer till sin ritt. Och vad betrdffar att
ledamriterna i ndmnden skall pressa
chefen si sdger jag ban: Pressi mig
gdrna.s8.mycket Ni vill. Kanske ir
man litet fcir siilvsdker och tror att
man begriper saker och ting bdttre d.n
andra, men det blir litet arbetsamtfd,r
ledaren om han skall diskutera alltvad
han skall g6ramed de anstdllda."
Herc lYehlin yttradebl. a.: "Det dr
tydligen ansvarsfrigan vi fastnat pi i
den hlr diskussionen.Ombudsman
Eriksson sdger, att man i smifrigor
kanskekunde bcirjage ndmndenmcijlighet till beslutanderdtt.
Ndmndarbetet betyderen hel del, men vi dr kanske
trots allt besviknadver, att det inte ger
strirre resultat. Hur skall vi dl istadkomma en frjrdndring till det bdttre?
Man miste tydligen g3,in pF'nya,vdgar
och kanske dr en av dem medbestdmmanderitt, inte i de stora frS.gorna
rnen i detaljer i allt det som rcii sig,
kanskepersonal-eller trivselfrigor etc.
Vi kommer kanskeunderhandlinssvagen till resultat indi, men kinske
skulle det gi dnnu bdttre inom f<iretagsndmnden.Fdrslagsvisskulle nimnden kunna bdrja med att bestdmmai
befordringsfrigor o. dyl. men frl-gan
behiiver tinkas <iver,frir att man skall
komma fram till en liimplig linje."
Kamrer FlocA avslutade diskussionen med att framhilla, att "diskussionen gitt hit och dit och som vanligt
har man inte riktigt hillit sig till
imnet. Det hade varit intressantatt fi
hdra litet mer om arbetet sidant det
fcir ndrvarandebedrivs inom fciretagsnlmnderna.Det rdr sig ju dock om"en
'ridgivande
mera
f6,rsamling' och inte
om motparter som kivas, ri.venom det
Ir olika kategorier med i nlmnden.
Det gdller ju frirst att ge rid och fi
information frin b&da hill. Det tycks
finnas risk att friretagsndmnden'blir
ett forum frir klagomil eller en tribun
fd'r hur bra vi dr. Det ligger tydligen
ett latent missndie och en besvikelse
dver att arbetetinom neimndeninte ger
nigot nytt, men man kanskedr mogen
att leda in arbetet plL nya.vdgar" sade
herr Flock, som dlrefter tackade fcir
kvdllens inliigg och det intresse som
visats.
Med ett tack till ledamdternafcir det
livliga intresseti diskussionenavslutade direhtdr Lind darefter sammantrddet'
H'Lnt
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NOBELKRUT
Tredje kvartaletsordinariesammantrdde med Nobelkruts Fciretagsndmnd
hiills Cen 11 oktober under direktdr
Ara id lV ah'I qai t t s ordf orandeskap.
Ekonomisk hiistjournal
Frirstvisadesstillfilmen "Ekonomisk
hdstjournal 1957". Filmen 8sk&dliggjorde den ekonomiskautvecklingen
under iret fram till augustijZimteviktigare hindelser pi den ekonomiska
fronten.
Direkti)r lVahlqaist redogjorde si
fdr viktigare investeringsprojektsamt
frir belZiggningenpi de olika avdelningarna och bcirjademed att tala om
pigiende och planeradebyggnadsarbeten enligt upprdtiad programPlan:
Investeringar.
Under &ret har tillbyggnad av mikrobiologiskt laboratorium, F 13, och
nybyggnad av ett emballagemagasin,
K 20, fnrdigstellts.Det sistndmndaersdtterett i stadenfcirhyrtmagasin,som
numerautdcimtsoch mist rivas.
Ombyggnadav kn&dhusB 11 pigir
och berdknasvara fdrdigt kommande
vir. Vid ombyggnadenhar erfarenheter frin en tidigare brand tagits ad
till?imnotam.Ett sdkrarebyggnadssiitt
pas och knidarna placerasvar och en
i skilda rum.
I skogen s<iderom RA bygges en
halvteknisk fcirsdksanldggningbestiende av fyra fabrikationshusoch fem
lagerhus. I fcirsta hand ir anld'ggningen avseddf<ir prov av nya drivmedelstyper,men dven andra provtillverkningar skall kunna fiirsiggi d?ir.
Byggnadssdttet
dr sidant, att Personalen kan arbeta under betryggande
sdkerhet.
I ngl-krutbruket peger uppfcirandet
av ett mindre lagerhus fdr nitroguanidin, ett tillsatsdmnetill ngl-krut, vilket
klassificeras som sprdngdmne,varfdr
invallning sker.
Fcir den nya malnings- och blandningsanldggningen fcir nitrocellulosa,

R4,har dntligen
som fitt beteckningen
kommit iging.
fcjrberedelsearbetena
Byggnadenberdknasvara {d''rdig for
etc.
pibrirjande av maskinmonteringar
i bcirjan av april ndsta ir och vdntas
vara fullt flirdig p& hcistsidan.
I S2ibyskall byggasen tlnddmnesfabrik, NQ 17, avseddi fd,rstahand
fcir ett primlrspringdmne,som hittills
kripts. Byggnadendr konstrueradenligt bunkerprincipen med sikte pi
Denna
absolutsikerhetfcir personalen.
fabrik blir ur flera synpunktervdrdefull fcjr oss.Dels siippervi kcipatiindmedlet frin annat h&11och dels kan vi
framstdllajust den kvalitet,som Passar
ossbdst.Vidare har vi ddr mcijligheter
till utvecklingsarbeten.
Det stdrstaaktuellabyggnadsprojektet gliler tillbyggnad av nikotinsyrafabriken, F 39. Uppforandetav denna
byggnadhar biivit nigot fcirdrtijt beroende p& att marknadenfdr de produkter, som tillverkasddr, ett slag sig
ganskaoroandeut. Tillverkningsmetoden har utarbetatsav ossoch [r Datenterad.Den har hittills visatsig mycket
konkurrenskraftig. Produkterna ifrAga
sir delstill livsmedels-och delstill ldkemedelsindustrin.
Nikotinsyranframstdlles ur en syntetisk produkt som
kallas MEP. Aven for denna produkt
utlrbetats
har en framstillningsmetod
hdr och det kan tdnkas,att vi si smnningom sdtter iging fabrikation lven
av dennaprodukt.
Vid tillverkning av nikotinsyraUPPstir besvdrande stotvis kommande
nitrdsa gaser.Nuvarandeabsorptionssystemhar sv&rtatt tagaemot de stcirre
stdtarna.En fdrbdttring av denna absorptionsanliggningdr nu under uppfcirande. Denna fcirb?ittring kommer
icke endast att medfdra att besvdren
med de nitrdsagasernaf<jrsvinnerutan
en <jkaditervinning kommer dven att
bli fiiljden.
En genomgripandesystemlndring
av ngl-kruttorkningen har utarbetats
och orovats i ett mindre fcirsiikstorkhus. Ett nytt torkhus skall nu byggas
f6r tilliimpning av det nya systemet,
vilket bl. a. innebir forenkladetrans-

portei och fcirbdttrade arbetsf<irhiilanden.
Vattenproblemenhar pockat pl en
lcisningoch styrelsenhar nu beviljat
medel frjr ombyggnadav pump- och
filterstationen,M 2.
I X-avdelningen upprustas en av
Ldbyggnadernatill l?ikemedelslager.
kemedelstillverkningenhar gradvis
dkat, varjdmte dverenskommelse
triffats med en stcirreamerikanskldkemedelsfabrikom att sdlja dessprodukter.
Direktcir\Tahlquist anfrirde,att det
dr storabelopp,som varje ir anvdndes
fcir investeringar, men att det dr
ncidvindigt att lagga ned pengar pn
rationaliseringaroch tillbyggnaderfcir
att kunna folja med i utvecklingstakten och mdta den allt hlrdare konkurrensen.
Fcirsdljningen.
Direkt<jr \Tahlquist omtalade, att
Nobelkrut fr. o. m. i ir icke lingre har
ett eget bokslut, varftir det numeraej
glr att IL fnm siffror i sammautstrdckningsom f<irut.En del tilgnngliga uppgifter fdr fcirstahalviret i 3r
limnades:
Fdrsdljningenhar 6kat i jdmfcirelse
med semmatid i fiol. men lcinsamheten har varit sdmre.PrisernaoL v|,ra
produkter har i minga fall sjunkit,
medanomkostnaderna
har stigit, vilket
icke dr en frireteelsespecielltfcir Nobelkrut. Det dr mAngaindustrier,som
rikat ut fiir detsamma.
Fcirsdljningenav egta produkter har
cjkatmed 13 %, ungefd,rlika f<ir sivdl
den militira, som fcir den civila sidan.
Av de civila produkterna har 53 %
exporteratsoch tar man undan nitroceilulosan blir siffran 64 Vo, vllket
miste betecknassom gott. Av den militlra sidans produkter har endast ca
2O /o exporterats.De svenskamilitdra
myndigheternatvingas nu att pi grund
avmedelbristskdranedbestdllninqarna.
Belnggning.
I'lc-krut: ldget, som sig dystert ut i
b<irjanav 8.ret,har f<jrbdttratsoch fcirhoppningar pi ytterligareorder fcirefinnas.

N gl-hrut har gitt tillfredsstiillande
och vi hoppas, att nuvarandesysselsdttningsgradskall kunna hillas under
&r 1958. Hir mirkes dock fcirsvirade
fcirhillanden, isamkade av brist pi
medel hos de militdra myndigheterna.
Trotylfabriken har order pi trotyl,
som tdckerhela ndstair. Det har dock
varit ett markeratprisfall och exportprisernaligger nu ungefdr i nivi med
vira sjdlvkostnader.
'dr
PentylfabriAen
en liten enhet,
som dock arbeta.rtillfredsst2illande.Vi
har haft goda order pi sprdngdeg,men
tyvirr ser det ej ut som om nya skulle
komma. d& de nuvarande tar slut. Vi
bearbetar dock exoortmarknaden och
har ocksi lyckats i viss min, i det att
en del order erhillits, varjdmtevi har
fcirhoppningar om flera. God belnggning berdknasfcir 1958.
Detonerandestubin hat gitt bra under innevarandeir. Fcir export har en
del order ingitt.
Ordertillgingen fcir bexogen slg i
bcirjanav Lret ljus ut. Vi rdknademed
treskift till en bit in pi 1958.Emellertid har de ekonomiska bekymren frir
de militdra myndigheternatrasslattill
situationenoch vi har tvingatsgn ned
tiil tvaskift och avseratt vid nyiret g3.
ned till daggi,ng. Detta medfcir dven
bekymmer fd,r formalinfabriken, endr
formalin ingir i hexamin,som i sin
tur ingir i hexogenet.
Arnmunitionsavdelnin

garna

Nuvarandepersonalstyrka,
I94 petsoner, torde kunna sysselsd.ttas
under
hela1958.
Bland de olika objektenmdrkes:
30 mm och 4O mm amrnunition ser
ut att kunna kdras i nuvarande takt
hela 1958. Orderna pi 57 mm torde
ricka till mitten av n-dstkommande
ir.
Vi har nu pibcirjat tillverkning av
en fdr Nobelkrut helt ny produkt,
ndmligen rtikvinggranatermed gul fosfor. LLngvariga och ingiende underscikningar har i samarbetemed olika
myndigheter och industrier fd'regitt
igingsdttandet fcir att f5. en garanterat
riskfri hantering. Personalenkommer
att sti under rigorris ldkarkontroll.
Pi stridskoner fdrefinnes rd.tt stor
order och order pi sjunkbombervdntas.
F<irliiget p& den ciaila sidan arbl. a.
f<iljandeatt notera:
Prisernair vikande och kampenom
marknadernayttersth5.rd.
Den stcirstaenskilda orodukten dr
fortfarandenitrocellulosa.Det dr dock
mdjligt att nikotinsyraprodukternadi fabriksutbyggnaden blir klar kommer att g[ fdrbi. Det har ju l?inge
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hivdats, att nitrocellulosanspelat ut
produkterskulle
sin roll och att andra-Si
komma i dess stdlle.
har dnnu ej
skett och m&ngatror, att utrymme fcir
den alltjdmt kommer att finnas. Av
den viktigaste delen, lacknc, sdljes
85 /o inom landet och t5 /o p3,export.
Fcir att kunna behilla marknaderna
miste produktennu siljas med fdrlust
till en del h311.
P3.procain har efterfrl.ganvarit stor.
NVF har dZir gjort en fcirndmlig insats,dels genomproduktivitetshiijning
och dels genomkvalitetshdjning.Man
kan utan iiverdrift pisti, att vir produkt hlller en kvalitet, som ir den
htigsta i marknadenfdrekommande.
Pi pentaerythritdr priserna nu si
pressade,
att vi ej lingre kan vara med
i konkurrensen.
Av visst intressed.r en specielltyp
av bonoharts,som tillverkas f6r Perstorp och som ingir i den s. k. perstorpsplattan.
Betr. llkemedel nimnde direktd'r
\Tahlquist, att vi dels tillverkar egna
produkter och dels sdljer produkter
frin ett amerikanskt storfdretag. Av
v8.raegna produkter har lokaldedrivningsmedlet Carbocain tilldragit sig
specielltintresse.Annu kan inget sdgas, om hur utvecklingen fcir detta
preparatkommer att bli. Vi sjdlva anser det emellertidvara bdttre dn fcirut
i marknadenfcirekommandelokalbedrivningsmedel.
Heru Hagberg tackadefdr den fylliga och intressantaredogcirelsen.
Han
uttaladesin glndje sirskilt dverutvecklingen p3,den civila sidan.Herr Hagberg erinrade om, att det tidigare
sagts,att nikotinsyraskulle kunna slljas i si stor myckenhetsom helst,men
att det nu ser ut som om en kdpp satis
i hjulet. Han undrade vad orsaken
kundevara.
Ingenjdr SterAymeddelade,att flera
nikotinsyrafabrikeruppfrirts i Amerika, som en f<iljd av att produkten givit
god kinsamhet.Detta har gjort att vi
fir svirare att hivda ossp& den amerikanskamarknaden.Men man har frln
Amerika ocksi biirjat trdnga in pi den
europeiskamarknaden. Det kdnnbaraste avbricket fdr oss har emellertid
varit att Schweiz, som har en mycket
stor f<irbrukning av nikotinsyra fdr
sina avanceradeldkemedel, byggt en
egen fabrik och ddrigenom har denna
marknad fdrsvunnit fdr oss. Vidare
har en viss prispress fcirevarit, vilket
orsakat, att man awecklat sina lager
och awaktar ytterligareprissdnkningar,
Direhtdr lYablquist pipekade, att de
amerikanskatullmurarna dr hdga, vilket stimulerar till kdp av inhemska

produkter. Att vi endockkunnat sdlja
d1r dr tack vare vir tillverkningsmetod, som ir ekonomiskt fdrdelaktig.
Oueilngenjdr Carbonnier framhcill,
att det finns en mycket stor potentiell
marknad fd,r nikotinsyra och att det dr
pi deona vi baserar utbyggnaden av
tillverkningskapaciteten.
Herr Niltton frigade hur det ligger
till med det planeradepersonalhusbyggetA 21,.
D)reAtor lVahlquist meddelade,att
beslut hlrom ej fcireligger, vilket dock
ej betyder, att frlgan iir bortglcimd.
Sakenhar diskuterats,men klara linier
fcir hur den skall lcisasf<ireligger ej
lnnu. Vi hoppas att fr|gan skall ha
klarnat fdre ndstkommandevinter.
Herr Bjdrnberg undrade, om man
efter ombyggnadenav M 2 kan piriikna renarevatten. Som det nu ir ligger
sig slam pn ledningar och dyliki.
Ingenjdr Dal6n meddelade,att det
fina slammet,som ir det mest besvdrliga, ej g3l att fi bort annat dn genom
filtrering. Pi grund av de mycketstora
vattenmdngder,som etger her, steiler
sig en anldggning f<ir filtrering av hela
vattenmdngdenmycket dyrbar att genomfcira.Vid s2irskiltkdnsliga fabriker
fhr man anbringa sandfilter, som t. ex.
gjortsi K 19.
Elektriska avdelningen
Ingenjdr lYiksten redogjorde fcir
Elektriskaavdelninsenoch dessarbetsuppgifter. Redogcirelsen
iskidliggjordesmed tablier.
Avdelningensarbetsrippgifter
best&r
i att mottaga kraft fr8"nBofors och att
distribueradenna till de olika avdelningarna, samt att utfrira elektriska
installationeroch skritaunderhillet av
desamma.Inom avdelningen finnes
konstruktions-och ritkontor, verkstad
och fiirrid. Konstruktionskontoretprojekterar alla elektriska installationer,
verkstaden utfcir insiallationsarbetet
och underh&ller de elektriska anld.ggningarna. I fiirridet finnes den material, som behrivshd.rfd'r.
Den el. kraften genererasdels i
Bofors egna kraftverk och dels k6pes
den frin andra fdretag. Under ir
1956 fcjrbrukadesvid Bofors, Kilsta
och Bjdrkborn sammanlagt170 millioner kITh (kilowattimmar), varav 4)
MkNfh kom frin egna kraftverk.
Effektuttaget per ve&a har hdr vid
Bjrirkborn fcirdubblatsunder den senastetioirsperioden.Under 1930-talets
bdrjan var energifdrbrukningen ca 3
Mk$Zh per ir frir att under fjoliret
uppgi till ca L7,5 Mk\7h. Rd.knatper
timanstllld och ir uppgick fcirbruk-

-ru

ningen under 1930-ta1ettill 6.000 i
8.000 kSfh, vilken siffra successive
har stigit till drygt 15.000k\Vh, vilket
tyder pi en utveckling mot allt stdrre
mekaniseringav tillverkningarna vid
fabriken.
NVF iir den avdelning, som har
den stdrsta energifdrbrukningen inom
Nobelkrut (2r %). Den fcil.iestiitt
av NVN med 20 /o och sedan kommer pumpstationer,kompressoranldggningar och tngcentraler samtNVT och
krutavdelningarna.
Kraftpriset har under sista fem&rsperioden stigit frin 3,8 6relk\7h till
5,7 6re/kVh, i vilket pris ingir den
sdrskildael.-skatten,som med lo /o
utgitt under de senasteiren.
Den elektriska pannar.,vars fcjrbrukning icke dr medtagen i de h2ir liimnade siffrorna, har under de senaste
iren ei kunnat kiiras i stdrre utstrdckning beroendepi el.-kraftbristen.El.kraftfdrbrukningen fijr denna har
vafient och var t. ex. 1950 ei mindre
iin 35 Mk$Zh, under det att den 195)
ej uppgick till mer [n 3 MkN7h.
Fcirlusternai ledningar och transformatorer uppg&r till 5 A 7 %. Tlll
ca7 /o av vl'r
belysningsdndamllittghr
totala fcirbrukning.
Elektriska avdelningens projekteringsarbetenomfattar dels vira egna
anld.ggningar och dels anld"ggningat
fiir utlindska bestdllare.
Betr. antalet installerade motorer,
anfcirdeingenjor \7iksten, att en mycket kraftig stegring skett under &ren
e{ter L94o. F. n. har vi ca 5.000 instailerademotorer pi fabriken.
Ar 1942 fanns det 75 el.-mont6rer
anstdllda.Antalet har kunnat kraftigt
nedbringasoch de sista tio iren har
antaletvarieratmellan 25 och 35 man
och f. n. har vi 27 st.
En hel del tid itgir frir reparationer
och underh&ll. Ingenjcir \Wikstenunderstrdk vikten av systematisktunderhill och som exempel pi betydelsen
av detta ndmndes,att antalet sijnderbrinda motorer sjunkit kraftigt. Ar
1951 de det fanns ca 4.OOomotorer
var antalet stinderbrdndalindningar
80 st. (: 2,O %), men ir 1956, d3.
antalet motorer <jkat till 4.860 st.,
skedde endast 18 s6nderbrdnningar
eller O,37 /6. Detta har istadkommits
genom utveckling av den f6rebyggande skritseln av i fdrsta hand motorskydden samt provning fcire installationen med en frir Indamilet anskaffad
provutrustning.
I detia sammanhangkan ocksi ndmnas, att antalet skiftgiende elektriker
har kunnat nedbringas.Fdr tio ir sedan
hadevi itta st. elektriker i kontinuerlig
skiftging, medan vi nu endasthar tvl.

st., vilka gir wiskift. Detta betyderen
god kostnadsminskning.
Fcir en hjiilpavdelning av detta slag
f&r man alltid rdkna med overtidsarbete i viss utstrdckning sivdl fd,r
ingenjcirer och arbetsbefd.lsom fiir
timavlcinadpersonal.Genom ett planmissigt planeringsarbete
har ijvertiden
starkt kunnat begrlnsas. Aven det ett
direkt resultLt av att underhill och
skcitselkunnat f<irbdttrasi si hdg grad
somskett.
Den sk<itselav batterier. som her
L945 ca 6 man. Nu
utfdres,sysselsatte
klarar en man det arbetet. Fcir att
kunna hinna se till batterierna pi de
olika avdelniflgatna, har batteriskiitaren utrustatsmed motorcykel.
Fcirutom el. motorer finnas ett otal
elektriska apparater vid v&rt fdretag.
Silunda finnes t. ex. ca 340 batterier
av olika slag, 46 stdmpelur, 80 fas100 likkompenseringskondensatorer,
riktare, 49 telfrz'r samt dessutom el.
kaminer, varmvattenberedare,
vdrmeskip, ugnaro. s. v.
Fcir att rationellt kunna utfdra monteringsarbetenaerfordras tillging till
All denliimplig installationsmateriel.
na dr centraliserad till eti sdrskilt
fcirrid, diir det dven finnes upplag ftir
verktyg och maskiner.Varje mao'dr
utrustad med en verktygsHda och en
cykel. Aven fcirr&dethar rationaliserats. Silunda har vArt lagerkartotek
slopatsoch ingir nu i bokfdringen i
Bofors.
NAgon fdrman speciellt avdelad fdr
el. fcirridet finnes icl<e numera. Den
elektriskamaterielenhar standardiserats,vilket gjort att lagerhlllningen ej
behdver vara si stor och att oms[ttningen kunnat cikas.Hela lagret omsdttesnu under loppet av ett ir.
De elektriska besiktninsarnasker
dels enligt Kommerskollegiioch dels
efter brandfrirsdkringsvillkorensfcireskrifter. Ar 1,952betaladevi till utomstiende f6r utf<irda besiktningar ca
6.2ooi- kr. frjr 34 besiktningsdagar.
Ar 1956 itgick endast11 dagartill en
kostnadav ca 2.300:- kr. Aven denna nedging nr en f<iljd av det systematiska underhillsarbetet.
Trots den rikliga nederbijrdenrider
f. n. effektbristi hela landet.Framfdrallt gZiller detta under dagtid. Det dr
ddrfdr av stcirsta betydelse att vara
sparsammed el.-kraften. Man miste
se till, att allt sldseri och oniidigt anvdndandeav el.-kraft fdrhindras.Man
miste t. ex. se till att maskinerna ej
oncidigtvis ffu gE i tomging och
elektrisk uppvirmning av lokaler etc.
fir endasti undantagsfall fd'rekomma.
En besparing av 1 kV betyder under
ett ir en minskadutgift p& 500:- kr.

Ingenjcir Sfiksten sade sig vata ijvertygad om, att man kan hitta mlnga
exempel pL, dd.r sparsamhetmed el.kraft verkligen lcinarsig.
Ingenjtir \Tiksten avslutadesin intressanta redogcirelsemed att ndmna
att avdelningen berdknas fi en j?imn
sysselsdttning
under restenav detta och
fiirsta delen av nistkommande ir.
Han ansig, att det dr av utomordentlig vikt fdr utbildningen och trivseln
att personalenpi NX fir tilfnlle att
syssla bide med nyanliggnings- och
underhillsarbeten.Arbetsplatsenstdller stora krav pi att kunnigt och med
vEra tillverkningar vdl fcirtroget folk
rlnnes.
Dir ek t 6r lY/ahI quist uttryckte nimndens tack frir den intressantaredogcirelsen.Han vilie gratulera s&vdlingenjcir \Tiksten som hans personaltill det
lyckade resultat, som de gemensamma
anstrdngningarna
lett till. Han understrrik betydelsenav underhill och god
Pranerlng.
lngenjiir lYiksten meddelade p&
direktiir lYablquists f rl.ga, att fcirutom
de ).000 installerademotorernafinnes
ca 500 i reserv.Alla dessafinnes ej i
fcirr&d. Standardiseringen
gcir, att vi
kan ta ut motorer frin fabrikationer,
som ej dr iging, och anvinda pi annat
hill. I fiirrid finnes ca 350 reservmotorer. Den stora korrosionen. som
fcirekommer h'ir, krdver en stdrre
reserv, dn vad som dr normalt vid
industrier. Tillverkningens art gijr
ocksi, att montdrerna ej kan utfdra
repatationer i fabrikslokalerna, utan
,notorerna miste friras till verkstaden.
D)rektt)r lVahlquist meddelade,att
det finnes ett register iiver alla motorer upptagandealla datam. m, varigenom man snabbtkan fh fram iust den
motor som behdvs.
Avdelningarnas liinsamhet
Arbetadedamciterna
hade i skrivelse
hemstd.lltatt Fciretagsndmndenskulle
informeras om de olika avdelningarnas
ldnsamhet,var f<ir sig och i relation
till varandra. I informationen skulle
ingi uppgifter om respektive avdelningars omkostnaderoch vinster.
Herr Hagberg anfcirde, att f.rhgan
tagits upp med anledning av att personalenpi de olika avdelningarnaofta
diskuterar om hur den eller den avdelningen biir sig ekonomiskt. Det vore
ddrf6r av intresse,att fh rcda p3.dessa
fd'rhtllanden. Man iinskar veta varfiir
en avdelning blr sig bdttre in en annan, om det beror p& olika grad av
rationaliseringeller pi prisfdrhillanden etc.
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Direktdr lYahlquist erinradeom, att
Nobelkruts bokfciring numera dr samordnad med den i Bofors, varfd,r vi ej
ldngre ffu fullst?indiga siffror, vilket
fiirsvirar detaljerade upplysningar.
Allmdnna upplysningar brukar lzi.mnas
i ndmnden om de olika avdelningarna,
men att gi till detaljsiffror ir svirt.
Det Ir ju si vid v&rt fciretag, att avdelningarna furnerar varandra med
produkter frir vidarebearbetning och
det beror pL, var man ldgger vinst
eller fdrlust.
Vad som gdr en avdelningsldnsam=
het bdttre dn en annansdr beroendeav
mhnga faktorer. En mycket viktig sak
dr de kostnader en avdelning har,
kostnader sisom fd,r r&varot, material
etc. som dr svirt att g6ra nigot it.
Fcirdelaktiga kdp kan dock inverka
nigot. Vidare inverkar givetvis sidana
saker som skcitselnav det fd,rebyggande underhillet och icke minst arbetsinsatsenfrin avdelningenspersonalav
alla kategorier.Sedantillkommer prisffiLgan. Det avgdrande ir emellertid
hela fdretagetslcinsamhetoch fcir den
redogdresen ging &rligen. Direktd'r
\Tahlquist meddelade,att man under
senare tid bcirjat upprZittaproduktivitetsdiagram, av vilka man flr en bild
av de olika avdelningarnaseffektivitet.
Samarbetskommitt6erna
kan fi del av
dessaatt anvdndasom bas fdr diskussioner. Nigon direkt redogiirelse fcir
de olika avdelningarnas
ldnsamhetkan
dock ej ldmnas.

Direhtiir Wablquist meddelade,att
ett fdrslag snabbt utarbetats.Det gir
ut pi att ett vindskydd i anslutning till
den fcirefintliga visitationsanliggningen vid porten anordnas.Fdrslagethar
godkdnts och kommer att utf<irasmed
det snaraste.
Herr Nilston tackadefiir detta snabba verkstdllandeav dnskemilet.
Samko-verksamheten
Herr U. Engstrbm ldmnade en rapport frin Samko-verksamheten:
Verksamheten har nu kommit i
g&ng och samtligakommitt6er har haft
var sitt fcirsta sammantrldemed undantagav den i NVD.

metoddndringariT 3 och T 5. Klubbordfciranden pitalade att hjiilpavdelningarnas folk vdgrar arbeta i eller i
nzi.rhetenav tillverkningsavdelningar,
d& driften fu ighng, iven om det ej
fcireliggernigon som helst risk. Driften har dirftjr mist stoppas ibland,
vilket vdckt irriation hos avdelningens
folk.
Sammantridet i NB tcirde sig huvudsakligen om transportproblem.Redogiirelse ldmnades frir servicen av
lastbilarnaoch man diskuteradeuppfcirandeav en egen smdrjanldggning.
Bristen pi lastbilar och den gamla
frigan egnalastbilar contra lejda var
ocksi fciremil fcir behandling, liksom
anskaffandet av ett eget vdxellok fcir
normalspiren.

En kort sammanfattning civer vad
som fcirevaritvid dessasammantriden
NX diskuterade tr&ngboddheten,
ldmnades:Vid samtligasammantrdden lunchrum f6r m&nadsavltinad
personal,
har reglerna fdr verksamhetengenom- kraftrtrirscirjningsproblem
m. m.
gitts, varjdmteman behandlatinterna
Herr Engstrdm anslg, att allt tydde
beldggnings-,personal- och investep& att Samko-verksamheten
fitt en god
ringsfrigor etc.
stari och hoppades pi en lyckosam
I NVA redogjordes bl. a. fcir fortsdttning.
"bioteknologin". Ddr ftireslog klubbordfciranden i Siiby, att fdrbud skulle Fiirslagskornrnitt6n
utfirdas mot att medtaga r<ikverk,
En redogdrelsefr&n Fcirslagskomtdndstickoretc. in i "failiga" arbetsmitt6n
ldmnadesav t)ueringenjor Carlokaler. Man efterlyste instruktion
betr. de olika tillverkningsdetaljernas bonnier,sommeddeladeatt kommitt€n
funktioner och diskuterade arbetsstu- sammantrdtttre ginger sedansistasamdieavdelningensarbetssdtt,i samband mantrddet med Nobelkruts Fiiretagsnlmnd. D?irvid har nitton nyinkomna
varmed en redogdrelseldmnadesfdr
och ett bordlagt fdrslag behandlats.
en planeradarbetsberedning.
Sextonfdrslag har slutbehandlatsoch
I NVF ldmnadesen redogrirelse
fcir
Herc Hagberg tackadef<ir svaretoch
fot fyra pigir utredning. Av dessa
sadesig hoppas, att frlgan ej avgl6m- en tdnkt plan till en koncentrerad trd- sexton frirslag har elva fdrordats till
mes utan att si ingiende redogrirelse ning i foim av kurser fcir nyanstlllda. beliining. Tio bekiningar har redan
Vidare framstdlldes6nskemil om att
som mcijligt ldmnas.
utdelatsfdre semestern.
klubbenmeddelasom varningarinnan
Fcir de belcinadefrirslagenredogdres
desseutdelas.
Vindskydd vid porten
under rubriken "FdrslassverksamheI NVK 1 kom man civerensom att
Ar betarI edamdI erna hade i skrivelse
ten" i B-pilen
utse gruppmdn, som skall fungera som
begirt ett vindskyddvid huvudporten.
OveringenjdrCarbonnierkunde tykontaktmdn mellan avdelningarnasarSom motivering hiirfcir hade man anvlrr konstatera, att en avmattning i
betsgrupper och kommitt6n.
fiirt, att bussresandearbetare,som vid
inldmnandet av frirslag fijrmirkts unNVK 3 hadebl. a. internatransportporten miste byta buss, ofta ffu vdnta
der tredje kvartalet. Frirslagskommitpi den buss, med vilken de skall problem pi sitt program och NVN
t6n kommer att propageraf6,r en ijkad
vidarebefordrastill resp.arbetsplatser. belysningsfrigor och matrumsbekym- frirslagsverksamhetbl. a. genom en ny
Man har f. n. inget som helst skydd mer 1T1.m.
affisch'
vid d&lig vdderlek.
I NVT redogjordes fcir plgiende
Eng
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BOFORSVERKEN
Fdretagsnimnden vid Boforsverken
hdll, under ordfcirandeskap
av disponent Suerre R:son Soblman, tisdagen
den 15 oktober 19)7, sitt tredje ordinarie sammantrddefii.r iret.
Konjunkturl?iget
Frirst visadesKVE:s stillfilm "Ekonomisk hdstiournalL957".
I anslutningtill filmen, som endast
avs&gfdrhillandena i Sverige,limnade
disponent Sohlman en kompletterande
sammanfattning av det ekonomiska
l2iget i Sverige, en utblick pi fdrh&llandenai virlden i iivrigt samt slutligen nigra uppgifter angiende Bofors.
Suerige

intrddde,rlknade man med en7 d 8 /o
sdmre skcird dn fcireg&endeir. Innevarandeminad kommer man att gdra
en ny underscikning,som skall ligga
till grund fd'r berdkning av den kompensation,som torde komma att ldmnasit jordbrukarna.Sivitt man nu kan
bedcima,torde vi som foljd av de synnerligendiliga v?idedeksf
ijrhillandena
och med ty 8tf<iljandeskdrdeskador,
behrivaimDotterabriidsiid fdr ca 100
milj. kr. Hertill kommer, att exporten
av jordbruksprodukter sannolikt kommer att minska med ca 200 mili. kr.
Budgetenhar blivit en missrdkning.
I bcirjan av iret fiirutsades ett 6verskott p& 500 milj. kr., medani,verkligheten budgeten utvisar ett underskott
p3. 800 milj. kr. Budgeten har med
andra ord slagit fel med hela 1,3 m1liard. kr. Staten har mist finansiera
stdrre delen av underskottet medelst
kortfristig upplining. Statens tillfiilliga skuld har hdrigenom stigit med
drygt 1,5 miljard. kr. frin jdi 1,956
till juli 1957.
I stort sett utmdrkesvdrldskoniunkturen forifarande av relativt hcig expansionstakt,dock med vissapitagliga
avmattningstendenser
inom en del lZinder. Samtidigt har rivarupriserna och
sjcifrakterna kraftigt nedgitt. Som
exempel kan nlmnas, att kopparpriset
under iret reduceratsmed omkring
h2ilften.

I Sverigerider alltjdmt hdgkonjunktur, dven om fiir dagen nigot diimpad.
I stort sett har balans uppnitts E
arbetsmarknadoch betrZiffandepriser.
Aven om det varit vissasmdrrerdrelser
p& prisfronterna, torde det inte vara
nigon dverhdngandefan for att konsumentprisindexskall ni det kritiska
talet 15b.
I filmen nl.mndes,att industriproduktionen ftjr fdrsta halviret stigit
med 5 /o, vllket innebir en dkning
jiimfrirt med vad man frin b<irjan
rdknat med eller 3 /o. Sivitt man kan
se av den fortsatta utvecklingen efter
halvirsskiftet, torde emellertid produktionen vara nigot mindre, varfdr ge- U, S,A,
nomsnittet fiir hela iret sannolikt kqmDen amerikanskakoniunkturen har
mer att ligga nigonstans mellan 3 och inte fciretett nigra std,rre dndringar
under den senastetiden. Det finns
t%.
Aven utrikeshandeln har under det dock tecken,som tyder pi en viss konsenarehalviret utvecklatsjdmfdrelsevis junkturnedg&ng.Orderingingen inom
ogynnsamt med ett allt stdrre importden amerikanskanyckelindustrin, bildverskott, t,2 miljatd. kr. mot 950 industrin, fiireter en viss minskning,
milj. kr. fdr motsvarandetid ftiregienoch detta kommer att i sin tur plverka
de &r. F<ir hela 6ret riknar man med dven andra industrier, kanske i fcirsta
en deficit i handelsbalansenom ca 1,,6 hand stilindustrin. Fd,r fdrsvarsutgifmil.iard. kr., vilket i sin fur kan komma terna, som ju utgtir en stor procent av
att medfcira en viss iderlitning av vir
nationalprodukten, rlknar man fcir
valutareserv.
finansiret 1958 med en nedg8ng av
Fcirhillandenapi skiirdefrontenin- ca lo /6, med ty &tfdljande iterverkger stora bekymmer. Vid en uppskati- ningar pi andrahill. Vidare kan ndmning av sktirdeutfallet i augusti, innan nas, att investeringsverksamheten
hilde katastrofala vdderleksfcirhillandena ler pi att kulminera, och hdr rdknar

man i allmlnhet med en markerad
nedging under borjan av ndstair.
Det fihns emellertid lven tecken pi
en fortsatt j ?imnkonjunkturutveckling,
eller mcijligen tendens till stegring.
Hirfcir talar den exDansiva utvecklingen av privatinkomsler och konsumtionsutgifter. Aven bostadsbyggandet
tycks efter en viss avmattning ha b<irjat
dka. Slutligen synesjordbrukenstidigare strukturellt betonadekrissituation
ha llttat nigot, vilket givetvis verkar i
konjunkturstimulerande riktning.
Sammanfattningsvis beddmes det
ekonomiska amerikanskalZiget pi itminstone kort sikt ei komma att underghnltgrastcirrevdxlingar.' i'
England
Industriotoduktionenhar under innevarande-8r i stort sett utvecklats
gynnsamt, dven om expansionstakten
varit ldgre dn under tidigare &r. Utrikeshandeln har likaledes stigit, och
har &tminstoneej fdrhandelsbalansen
simrats mot fdrra iret. iven om utvecklingen ldmnar en del 6,vrigt att
cinska.
En allvarlig inflatorisk tendenshar
gjort sig mlrkbar under senastetiden,
fdranledd av de betydandekostnadsstegringar, som intrdffat friimst pi
ldnesidan.Pundetsstdllnins har varit
i'farozonen, och i allmlnh-etvdntade
man sig ndrmast en devalvering av
pundet. Det fijrekom samtidigt stora
spekulationeri det engelskapundet.
Fdr att motverkadessatendenserhdides diskontot nyligen ffin 5 tlll 7 /o,
den stdrsta hdjning, som lgt rum pi
de senaste25 Lren,och detta satteitminstone f<ir tillf2illet definitivt stopp
frir spekulationeni pund. Konsekvenserna av denna diskontohtijning zir
svirbeddmbara.Ur svensksynpunkt dr
utvecklingen inom England av st6rsta
betydelse,icke minst med tankep& vir
stora export av skogsindustriprodukter
till dettaland.

Visttyskland
Hdr dr bilden helt annodunda, med
en stindigt stegrad export och allt
st<irrevalutareserver.Prisernahar varit

nigorlunda stabila, och pi det hela fortplantande iterverkningar pi det
Direhtdr l(/abl$een frarnhcill, att
taget fcireter industriproduktionenen ekonomiskaliiget i Viisteuropa. I den beldggningen i hammarsmedjansamt
gynnsam utveckling, med en dkning min som de rivaruproducerande
trans- i 1800-tonspressenfrir nlrvarandevar
om ca 7 /o. F6r att ytterligare stimu- oceanaldnderna d?abbasav minskad mindre tillfredsst?illande.Frir Bofors
lera nd.ringslivet
har man sdnktdiskon- avsi.ttning fcir sina olika produkter pi
dr, som disponent Sohlman framhillit,
tot i bd,rjan av septemberffi,n 5 /o
den stora nordamerikanskakontinen- bilsmidet en vdsentlig tillverkning.
till 4 %. P5.sista tiden har likviil kun- ten, blir resultatetmycketsnart succes- Man miste dock rdkna med. att prisernat iakttagasvissa stagnationstenden- sivt minskadekripmdjligheterav Vdst- nahdr d,'r,med hdnsyntill den riiande
ser, frd.mst inom investeringssektorn. europasolika exportvaror.
starka konkurrensen,mycket pressade,
Vidare har orderinglngen till industrin
varfdr dennadel av tillverkningeninte
Bofors
nigot minskat, men detta gdller frlmst
ger nigon egentligvinst. Vidare miste
s. k. hemmaorder. Exporten ligger
Sedan fciretagsnimndens samman- man hilla i minnet riskerna fcir en
fortfarande pi en mycket hcig nivi,
minskad beliiggning som friljd av hdntrdde i juni har icke nigon stdrreIndoch betalningsbalansendt for ndwa- ring skett i "Boforskonjunkturerna". delser av internationell r?ickvidd. sirande i hcig grad aktiv, med allt stdrre
som Suezkrisenfd'reg5.ende
ir.
dverskott gentemot de flesta ldnder. Krigsmateriel
Vad betriiffar precisionssmidet,torDen tyska valutareserven rlcker f6r
En allmdn orientering om beliigg- de man trots allt kunna rdkna med, att
nirvarande fdr mer dn 8 minaders
ningen och ordering5.ngensamt de denna tillverkning skall vara n&got si
normalimport mot fdr Sverige3 mlna- ndrmaste framtidsutsikterna
limnades ndr stabil n|gra Ftrfrl;mlt.
der. Man har vidtagit sdrskildaitglrif.fi.ga"om kanoner, ammunition, krut
Herr Gdtta Nilxon frigade, om
der i syfte att 6ka importen och sam- och
sprdngdmnen.
det med hinsyn till den nuvarande
tidigt diimpa exporten. Produktionsbeldggningenifriga om precisionssmikostnaderna Zir fcirhillandevis liga i
Civila produkter
de skulle vara nddvandigt med iiverVdsttyskland,vilket gdr landet synnerEn allmin avmattning i efterfrigan
tidsarbete pl slipavdelningen inom
ligen konkurrenskraftigt. Emellertid
p& stilomridet har intrdtt under senaste MRK.
har nyligen genomfiirts en viss liinetiden. Fdr Bofors vidkommande har
hiijning med 7-10 /o ph timl6nena,
o ueringenj 6r IY abI berg fcirklarade
silunda orderingingen minskat med
och det torde finnas anledning att
hiirtill,
att det frir ndrvaranderidde en
20 %, jZimfcirtmed sammatid fcirerdkna med ytterligare ldnehdjningar
p6.slipavdelningen
g&endeir. I sdrskilt hdg grad berdres viss underkapacitet
inom den nirmaste tiden, icke minst
i MRK. Svirigheter ha ritt att fi prohd.rvalsstilet.
med hdnsyn till det fcjrestiendesamFcir smidet och sdrskilt heiarsmidet duktionen att 16,pa tillfredsstdllande
arbetetinom den s. k. 6-statsgruppen.
har intr[ti en viss fcjrbdttrine under inom slipavdelningen.Produktionen
inom dennaavdelninghar varit betydinnevarande5.r,ndrmastsom En frilid
Frankrihe
ligt
l?igre in motsvarandeproduktion
av de cikade leveransernatill bilinI Frankrike, som dr vir ffdrde haninom de engelskaverken.Ddrest produstrin. Samtliga vira bilindustrier i
delspartner, dr den ekonomiska situalandet ha fcirutskickat avsevdrt 6kade duktionstaktenstigertillriickligt, skulle
tionen mycket allvadig med utpriiglad
bortfalla. Det
leveranstakter f6r nista ir, och det behovetav <ivertidsarbete
inflation. Industriproduktionen <ikar,
finns anledning hoppas, att Bofors kunde tillnggas, att ett sdrskilt SAKOoch detta gZiller i fd,rsta hand inom
hlrigenom skall tillfdras vissa order. sammantrddehillits inom MRK fdr
bilindustrin. Emellertid har exporten
Pressmidet
ligger vad betrdffarstora behandlingav produktioneninom slipminskati omfattning,medanimporten
gdt bra till, medan fd'rh&llandenadr avdelningen.
blivit allt stcirre. Friliden hdrav har
sdmre fdr pressmideav mindre typ,
Hen Gtista I,Jilston f<irklarade, att
blivit en deficit i handekbalansen
och
vilket senaresammanhdnger
med ned- de arbetare,som dr sysselsatta
pi slipett bottenldge iffi.ga" om valutaresergingen p3.valsstilsomridet.
avdelningen i MRK, hade svirt att
ven. Fdr att motverka inflationen har
Fcjr landetsflestagjuterier dr order- fdrst&, hur produktionen inom de
man tvl glnger under iret hiiji diskoningingen fcir ndrvarandebetydligt re- engelska friretagen kunde vara, som
tot, frin 3 till 5 /a. Samtidi,gthar en
ducerad,medan orderstockeni st&l- pistods, dubbelt si stor som produkfaktisk devalveringav francsengenomgjutgods fdr Bofors vidkommande ir
tionen i MRK. Det ifrigasattes, om
frirts med 20 %.Detta har kommit
tillfredsstillande.
icke produktionsfcirhillandena vore
exporten tillgodo. Importen har emelOrderingingen & precisionssmide annorlundai England dn hos oss.Arlertid belagts med en s?irskildavgift
(MRK) har successivtminskat. Fcir betet i vissamaskinerdr alltidmt
icke
om 20 /a, dock med undantag fdr
dagen torde icke nigra stdrre omldgg- ackordsatt,utan utfcires moi timlcin.
importen av r|vaw. Detta kommer i
ningar av driften behd'vafrirekomma, Kvalitetskravet pi smidets ytor d,r
sin tur att medfcira allvarlisa konsemen skulle inga d.ndringar till det kanskestdrrehos ossen i England,och
kvensericke minst fcir SverigJ,som har
bdttre ske, miste man rdkna med vissa detta kan inverka pl produktionsreen betydandeexport av skogsindustrisidana omldggningar.
sultatet.
produkter, jirn och stil samt verkMed tanke pi de sakta vikande
stadsprodukter
till*detta land.
konjunkturerna- fdr krigsmaterielen,
Fiirsla gsverksamheten
har Bofors under de senasteiren taqit
Pi tal om t|vatorna har, som redan sig an en del legoarbeten.Fcir dage-n,
DireAtdr JYabltteen meddelade,ait
tidigare sagts,priserna gitt ned. De di kapaciteten till std'rstadelen tages fcirslagskommitt6nvid sitt sista ordikraftigt sjunkanderivarupriserna
samt i ansprik f6'r krigsmaterielorder,finns
narie sammantrddeden 12 oktober
nedgi.ngen i USA:s kdp av sidana inte utrymme fcir nigot stcirreprogram 1957 behandlat20 olika f<irslag,varav
varor kan si sminingom framkalla dei fcir legoarbeten.Det griller hiir i fcirsta 5 tidigare bordlagda och 15 nya. Ett
gamla vllkd.nda "triangelproblemet", hand att fcirscika
vidmakth&llade leqo- av frirslagen hade &tertagits av fcirndmligenUSA-konjunkturens<iverriarbetenav mera permanentslag,som slagsstdllaren.Av de iterstiende 19
varumarknaderoch r8.r'arullndersig Boforsredantagitp5.sig.
fcirslagenhade 15 ansettsvdrda belci-
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ning, 3 bordlagtsfcir ytterligareutredHerr Gdsta I,Jilston hemstdllde, att tillr?icklig omfattning, bcir man emelning, medan ett fcirslag icke ansetts bolagetmitte i sdrskildameddelanden lertid icke gdran&gonskillnad p3,gifta.
b<irabelcinas.Se vidare i B-oilen nr 5 fdr envar ansti.lld, som disponerade och ogifta.
1957sid.27.
en familjebostadsldgenhet,
ange den
Vid f<iretagsnd.mndsammantrd.det
i
grundhyra, som gdllde fcir ldgenheten juni berdrdes av representanter f<ir
if fi.4a.
arbetrfla. vid Nobelkrut frigan om
Bolagets kraf tf iirstirjning
bostadsbidrag
till ogift kvinna f& laDirektrir N ordquist fdrklarade hd.rDisponent Soblmanframhdll inledgenhet,
som
bestir
av rum med kokvri.
till,
att
bolaget si snart som mcijligt
ningsvis, att bolagsledningencinskat
Bolaget, som tidigare icke ldmnat biskulle
orientera
hyresgdsterna
om
den
informera fciretagsndmndens
ledam6drag frir sidan ldgenhet,dr berett att
ter om de aktuella planernapi bolagets g?illandegrundhyran.
i fortsdttningen limna bostadsrd.ttsbiframtida kraftfd'rscirjning, och till den
drag med kr. 750: - fdr rum med
dndan hade ingenjiir Hahn ombetts 3. Bostadssubventioner
kokvri till ogift anstdlld med barn.
hilla ett anfcirandei dennafr&ga.
DireAtdr Nordquist erinrade om, att
varit
Ingenjdr Habn lamnade hdrefter frigan om bostadssubventionerna
4. Stelkrampsvaccinering
en redogdrelsefd'r bolagetskraftfcir- uppe till diskussionvid det centrala
fciretagsnimndssammantrddet
i Bofors
sdrjning.
Direktiir Nordqai$ framh<ill, att ld.karna i Bofors tagit upp frigan om
Di en sdrskild artikel river detta i iuni i ir, samt framhcill att man frin
dmrre kommer att inflyta i B-pilen, bolagetssida ddrefter nirmare prcivat behandlingemot stelkramp.Hdr finns
hdnvisasi detta sammanhangtill tid- mdjligheterna att gdra"vissa fcirbl.tt- fdrutom de kirurgiska itgdrderna tvi
ringar av dessasubventioner.Senast olika sltt att skydda sig frir stelkramp.
ningen.
har dennaffitgavarit uppe till behand- En person,som blivit skadad,erhiller
I anslutningtill ingenj<irHahns anling inom bolagetsstyrelseden 6 sep- en spruta med stelkrampsserum.
Denftirandefcirekomen kortarediskussion.
temberi ir. Styrelsenhar dirvid beslu- na behandling dr emellertid alltid
tat, att fcir Bofors en dvergingstid skall fcirenadmed vissarisker. Dels kan en
6vrig:a frigor
galla, att bolaget fcirutom genom ofcir- person, som tidigare erhillit stelindrat bidragsl&n till egnahemsbyg- krampsserum,8.d.raga
sig serumsjuka,
r. Medaljfrhgan
gare pFLkr. 2.000:-, skall stcidja vilket kan van nog si allvarligt, dels
Disponent Soblntanmeddelade,att egnahemsverksamheten
genom att bo- kan dvenfcirekomma,att en personp3.
frigan om medaljeringm. m. ndrmare laget efter sedvanlig prrivning gir i
annat sitt dr civerkdnsligfcir stelpenetrerats, sedan denna ffirga varit
Dorgenlof
krampsbehandlingen.
Det kan uppste
uppe till diskussion inom fciretags- egnahemslinpi hrigstkr. 3.000:- frir
nisselfeber,ibland med andncid och
ndmndeni juni 1956. Nigon slutgiltig
egnahempi 3 rum och kcik,
tyvd,rcej alltfrir sd.llanlivsfarliga tillstdllning till hur man i fortsittningen
egnahemsl8.n
p& hrigstkr. 5.000:- fcjr stind med fallandeblodtryckoch dilig
skulle gi tillviiga hade inte tagits,men
egnahempi. minst 4 rum och kcik. hjdrtverksamhet. Det kan vara helt
kunde redan nu meddelasde aktuella
omiijligt att fcirutse dessa f6ljdtillVidare har medgivits, att bolaget
-olanernahdrutinnan.
stind, och ddrfcir dr det ganskanaturFcir irets medaljutdelning gdres hdrutdver llmnar amorterings- och ligt, att ldkaren tvekar att taga denna
ingen dndring if ri'ga om medaljer och rdntehjilp,
risk med stelkrampsbehandling
vid ett
gratifikationensform.
under fcirsta &ret efter inflyttning i
kanske ganska bagatellafiat sir. A
Bolagetsstyrelsehar gitt med p& en
nytt egnahemmed kr. 500:- och andra sidan kan stelkramp uppsta i
visshdjning av gratifikationen.Vidare under andra iret efter inflyttning i
detta slr, och di kanskeett dnnu mera
planerasanskaffandeav en "hedersnytt egnahemmed kr. 250:,-.
livsfarligt tillstind f6r patienten innil" av f<irgyllt kontrollerat silver.
Dessa belopp skall avskrivasefter trdder.
Den nuvarandemedaljen skulle dven
sammanormer som egnahemsbidrags- Nu har emellertidlikarvetenskaoen
i fortsittningen utdelas.
kommit fram till en metod,som inneDisponent Sohlmanf6'rklaradeslut- Iinet.
bd,r att man sprutar in, innan skada
Ifr&ga
om
bostadsrdttsldgenheter
beligen, att man senareskulle iterkomma
slcit styrelsenmedge f<iljandehiijning f<ireligger,ett fcirsvagatstelkrampsgift.
till dennaangeldgenhet.
av bidragenmed differentieringi fcir- Diirvid bildas i blodet motkroppar,
som skyddarvid senareintrdffad sirhillande till bostadensstorlek:
2. Hylrr.na i bolagets bostdder
skada.En stor fcirdel med denna beldgenhetom minst 1 rum
handling rir, att den dr helt riskfri och
Direkttir Nordqait meddelade,att
och kdk och pi minst
samtidigt mycket verkningsfull. Man
bolaget i 6r liksom tidigare kommer
kr. 1.000;36 m2
vidmakthiller skyddet genom att sdtta
att f6lja Kungl. Maj:ts beslut ifriga
in en spruta mot stelkramp vart fjiirde
om generell hyreshcijning,innebiran- ldgenhetom minst 2 rum
och kdk och p5. minst
ir, och det synesvara vdlbetdnktatt
de att hyrornai bolagetsbostZider
hdjes
48 m2
.. 1.500:alla mdnniskor,som pi det ena eller
fr. o. m. den 1 oktober L9)7. Di flerldgenhet
om minst 3 rum
andra sdttet d.r utsatti fcir risken att
talet av bolagetsbostdder2ir uppfcirda
och kcik och pi minst
erhilla stelkramp,anvinda sig av denfcire 1942, kommer hdjningen att
ou m"
2.000:na metod.
uppgi till tt /a p3,grundhyran. Fcir
(eller sammabelopp
var och en anstdlld,som disponeraren
Det kunde ndmnas, att professor
som till eget hem)
Forssman,tidigare i Stateni institut
bostadsldgenhet,
kommer i samband
med avlciningens
utbetalandefcjr oktoTill ogifta anstdllda utgir fcir ndr- f<ir Folkh?ilsanoch numera sakkunnis
ber att i avrdkninssnotan
med intresse- varande icke nigra bidrag. Det har inom SvenskaArbetsgivarefcireningen,
kontoret pistiimplas "hyran justerad nimligen ansettsvara riktigare, att i
fcir sin del rekommenderatatt bolaset
enligt Kungl. Maj :ts beslut om hyres- frirsta hand IL fram familiebostdder. vaccinerade
sina anstlllda nred detta
regleringper den 1 oktober".
Den dag tillgingen pi bostidercikari
f cirebyggande
stelkrampsgif
t.

den och hamnat p& inom Kilsta uppstiillda bilar. Slipdammet har, sannolikt som fiiljd av fuktig v?iderlek,hdftat fast i lackeringen pL nlgra bilar,
och i ett par fall har det visat sig svirt
att utan polering befria lackeringen
Herr Gdsta Nilsson ansig fdr sin frin slipdammet.
del att, direst vaccineringenf<irordas
Normalt kan bolaget icke bdra anav ldkarna, man borde hdr i Bofors
svaretfcir skador av hdr iftlgavarande
prdva en sidan vaccinering.
slag. Med hdnsynemellertid till att det
Herr Arne Oblson meddelade,att hittills icke varit klnt ftir de arbetsdoktor Joharlsson tidigare orienterat tagare, som parkerat sina bilar inom
en grupp afbbtare i denna sak samt Kilstaverken, att denna slipdammsbetillade, att det vore allt skil att gtira ldggoing i' vissa ogynnsammasifuatioett fiirsdk att p& frivillighetens vdg ner kan fdrorsakaskadori lackeringen,
finna anslutning till en sidan vacci- har bolaget i ett par fall bestritt kostnaderna fiir polering av bilarna. I
nering.
fortsdttningen dr bolaget emellertid
PF,"ffiga fcirklarade direktijr Nord.- icke berett att pltaga sig nigra kostqaist, att kostnaderna fdr vaccine- nader hdrutinnan.
ringen berdknadesuppg8 till kr. 3:Slutligen kan tilldggas, att man frin
per man och ging.
bolagets sida undersciker de miijligheter, som sti till buds att begrlnsa
5. Slipdammfrin smedjanpi
utsliippet av slipdamm genom skorstenarna.
Kilsta
En vaccineringav hir ifrigasatt slag
miste givetvis bygga helt pi frivillig
anslutning, och det vore av intresseatt
erf araf orctagsnimndsledamdternas
instZillningtill denna friga.

,

' Ombudsnzan Sjdholm meddelade,
att under den gingna sommarenvid ett
par tillf?illen intraffat, att slipdamm,
som fcires upp genom skorstenarnapi.
smedjan, till fdljd av ogynnsamma
videdeksfdrh8.llandenspritts med vin-

6. Tobaksrijkning
Ingenjdr Vamstaderinrade om, att
man. inom flera olika indusirier i
landet medverkat i en kampanj mot
tobaksriikning och st?illdefrigan, om

man frin bolagets sida hade nigra
planer hdrutinnan.
D)rektiir Nordquifi meddelade,att
bolaget l&tit anskaffa ett hundratal
exemplar av en affisch med uppmaningen "Sluta riika" och att man tdnkt
sig ansl& denna affisch pi liimpliga
stdllen inom verken.
Disponent Soblman fdrklarade, att
han fdr sin del livligt ans16tsig till en
antitobakskampanj.
Aven fdretagsnimndensd,vrigaledamriter uttalade sitt gillande av en dylik
kampanj.
7. Foretagsndmndssammantrddena
Herr Gdsta Nilron iterkom till en
tidigare berdrd fdga, ndmligen olika
sdtt att gdra friretagsndmndsarbetet
mera kdnt fdr de stora grupper; som
inte ha tillfnile att deltaga i detta
samarbete,och framstdllde i detta sammanhang vissa fcirslag, om hur man
l2impligen kunde sprida kunskap om
f dretagsnlmndsatbetet.
Disponent Soblman fdrklarade, att
man frin bolagetssida ndrmare skulle
dvervlga fcirslagen och senare iterkomma h?irtill.
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