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TII)NING FOR t)E ANSTAILDA INOM EOF(}RSKONCERNEN

BOKSLUTET FOR AN T957
Au Kamrer BERT HEI/NING,

Detta nummer av B-pilen utsdndes till "prenumeranterna" n2istansamtidigt med att Aktiebolaget Bofors officiella irsredovisning for Lt 1917
ldmnat tryckpressarnaoch distribuerats.Med den
redogorelse for bolagets verksamhet under det
forflutna iret, som irsredovisningen utgor, har
silunda skrivits ytterligare ett blad i Bofors linga
historia - dnnu ett ir har lagts till handlingarna.
Fiirvaltn i" gsber?ittelsen
Innan vi i denna uppsats g3'r att behandla den
siffermissiga delen av historieskrivningen,d. v. s.
vinst- och forlust- samt balansrikningarna,i vilka
ju verksamhetenangesoch mdtesi siffror, kan det
vara skdl att ldmna n6.grauppgifter ur styrelsens
ochverkstdllandedirektorensf orvaltningsberdttelse.

Bofors

under senaredelen av 8'r 1957 en viss avmattning
i orderingingen bl. a. p6.valsat stil, under det att
orderingingen pi smidda produkter, sdrskilt hejarsmide,varit jdmforelsevisgod under hela iret.
Forsiljningen av de civilkemiska produkierna
frin Nobelkrut, i synnerhetifrhga om de nya likemedelsspecialiteterna,har haf.t en gynnsam utveckling, men forsiljningspriserna d'rf.ortfarandemycket hirt pressade.
Forvaltningsberdttelsenomtalar vidare, att bolagets produktionsavdelningar varit i stort sett
tillfredsstillande belagda.Man har dock ej till fullo
kunnat utnyttja tillgiinglig kapacitet inom vissa
metallurgiska avdelningar och tillverkningen av
springimnen vid Nobelkrut har mist skdrasned
under senare delen av iret. - Den under hela
efterkrigstiden ridande bristen pi yrkeskunnig
arbetskraftkonstaterasha upphort under 1957.

Fakturerirug,orderstockm, m.
I ett avsnitt som handlar om fakturering, orderinging och orderstockomndmnes,att orderstocken
den 31 december 1917 var totalt nagot storre in
vid foregiende irsskifte men att icke obetydliga
forskjutningar d.gt rum i orderstockenssammansdttningmellan olika produktslagoch verksamhetsgrenar. lfrl.ga om bolagets sttjrsta produktslag,
krigsmateriel, siges, att den nya forsvarsplansom
kan bli faststilld i Sverige for de ndrmaste iren
kan komma att foranleda framstdllningar fri.n de
militdra myndigheternassida om stoppandeav en
del pigiende arbeten.Denna omstdndighetliksom
iven den mojliga avmattningeni de allmdnna koniunkturerna kan medfora svirigheter i friga om
sysselsittningeni bolaget med itfoljande omldggningar och inskrdnkningari produktionen.
Vad de civila stilprodukterna betrd'ffar forelig

Inuesteringar
Iffiga om investeringar omndmnes,att Kilstavalsverketsnya dmneshalltagits i bruk, att utbyggnaden av smedjorna p3"g5rliksom iven av stilverket, vars nya ljusbigsugn med en kapacitet av
30.000 ton per ir, berdknaskomma att igingkoras
under sommaren 1958. Iordningstdllande av nya
bergverkstdderi Boisen pigir och utbyggnadenav
industriskolan har iglngsatts. Vid Nobelkrut har
bl. a. uppforts en ny ytbehandlingsanliggningfor
granater, kloraminfabriken har utbyggts och anldggningen for tillverkning av nikotinsyra har utvidgats och moderniserats.Byggnadstillstind har
erhillits for ombyggnad av fabriken for tillverkning av lacknitrocellulosa. For att trygga forsorjningen av elektrisk energi har bolaget ingitt
som deligare i ett nybildat kraftforetag, Korssel-
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LEDAREN:

REFLEXIONER KRING KONJ,UNKTURLAGET
Av DisponentSVERRE R:SON
Den allmlinna neddlimpning au uiirldskonjunkturerna, soru tydligt borjade mdrkas und.erslutet au
forra i.ret, har fortsatt under inneuarande d.r, pd.
uissa hd.ll i okad takt. I USA, diir de neddrgdeide
te.ndensernaforst bleao rniirkbara, nr tri[et fr)r
produkd.agenutan tuekdn ganska bekyrnmersamt,
tionsuolymeninom industrin, som under de senaste
d.ren uppuisat synnerligen aackra siffror, sjunker
Araftigt ocb ligger for mars m,inad i ,ir omkring
11 7o under motsuarandesiffra fdr forra d.ret.Siirskilt h,irt tycks jiirn- och st,i.l-samt bilindustrierna
ha bliait trdffade. Som fdljd hiiraa ha alluarliga
sysselsiittningssud.righeter
uppstdtt, ocb antalet irbetsltisair nu str)rre iin nd.gonsinunder hela efterkrigsrid en.
Inom Viisteuropasliinder hr bilden iinnu sd.ll)nge
ej fullt sfr rndrk som p,i. andra sidan Atlanten. Likail saknasej ned,itgd.end.e
tendenserinom konjunkturbilden iiuen i denna del au afirlden. Aaen hlir ha
sd.lunda uissa sysselsittnin gssudrighet er upp k omnit
till fdlid aa minskad och orillriick,lig orderingd.ng
inom stora delar au industrin. Risker f oreligga iiuen
att man pd. uissahdll komnter dtt se sig nt)dsakad
att d.terinf dra importrestriktioner och aalutaspiirrar
till skydd f or den egna ekononrin, Varje sd.dand.tgiird - sedd i ett stiirre samrnanhang- kommer
med. nodaiind.ighet att ytterligare bidraga till att
f)rudrra en i uiss grad redan kritisk situation. IJtsikterna for genomfdrandet aa de ui)steuropeiska
allmiircnaintegrationsplanernapd det ekonomiska
omrddet te sig i dagens liige ilirfdr ej alltfor tjusa.
I ud.rt eget land ha ui ej kunnat undgd.att krinna
aerkningarnaau de suiktandekonjunkturernai USA
och Vdsteuropa. Vdl ekonomi iir ju i sdrskilt hr)g
grad beroende au ad.r handel rted utlandet och
frarnfdrallt dd. med. de nu ndmnd.adelarna i ai)rlden. Det iir uiktigt, att i detta sammanbangkomma
ihdg att groat sett uar f/irde arbetstagareinom ud.r
industri finner sin sysselsiittninginom udra exportnhringar.
Det bd.rdnandeekonomiskaklintatet hos flera au
ad.ra kundliinder har pd sistone lett till att adra
exportuaror frd.n skogs- samt frd.n ii)rn- ocb meta//industrierna fd. minskad ausiittning, samtidigt som
konkurrensen p'i. udr egerzhemmarnarAnadytterligare skkrpts, frimst pd grund au ut,landets okade
anstri.ngningar att hiir siilja sina uaror. Icke ruinst
spelar udra i de europeiskasamrnanbangen
fdrhdllandeuis ldga tullar hiiruidlag en uiktig roll..

SOHLMAN

Son ldljd au dessaf orhd.llandenhar stagnationstend.enser,uad.produktionen betriiffar, inbm flera
industribranscher bliait alltmer markerade, Nya
rapporter onz drifts- och produktionsinskriinkryingar, med ty dtfdljande permitteringar, ha ju
heller inte saknats,iiuen ont ui samtid.igi ha anleldning konstatera, att totalsiffran for antalet arbetslosa i landet i)nnu ej ndtt ni.gon alltfdr oroandehr)jd,
Vad sorn ar saensksynpunkt i detta liige, med
klart neddtgdendetendenser i aiirld.sekonomin,ter
sig uerAligt alluarligt iir det faktum, att ud.r motstd.ndskraft och ud.ra nuaarande ekonomiska forsuarsmdjligheter Anappast kunna betraAtas sont
siirskilt goda. Samtid.igt sorn ui allt fortfarande ha
att brottas med klart ittf,latoriska tendenser i adr
ekonomi, und.erblista bl. a. au ett kraftigt okande
statsfinansiellt underskott, riskera ui att udrt relatiaa kostnadslige rdkar i elt ur konkurrenssynpunkt
foga auund.sudrtliige, Om ui dessutomta i ietraktande att udr ualutareserl),.tom i)r auseddatt kunna
g,e oss en uiss frist i ett betriingt ekonomisAt Dige,
for tillfnller till sin storlek iir li.ngt ifr,in titlfredsstdllande, forefaller det som adr sitttation l)r sd pass
allyarlig, att ai br)r ha anledning att otngd)nde
yidlaga sd.danaitgiirder, som snobbt ocb elfektiut
bidraga till att stiirka a,ira saiktande koniunLturpolitiska positioner.
Vira industrier bdr i Bofors ha ej Aunnat undgd
att under sena.rtetiden bd.oliki s)itt och inorn oliAa
delar pd.uerkasaa den )llmAnna konjunkturutuecklingen. Inom den ciuila sektorn har sdlunda nedgd.ngen bl. a. inont uerkstadsindustrin resulterat i
otillrdcklig orderingd.ngfor ualsstdl och aissa slag
aa smide. Ndgon fristiillning au personal har iinnl
sd. liinge ei bebout homma ifrd.ga. Dock ha uissa
onrflyttningar iigt rum. Det fdrefatler ernellertid
ofrd.nkonzligt att ilssa personalinskriinknircgarhdr
mdste koinma ifrd.ga liingre fram. A andr) sidan
tycks bilindustrins iinnu sd liinge gynnsamma liige
for udr del rnedge en tillfredssriillande sysselsiilt
ning inom hejarsrnedjan,Ett liknande forbdttande
gliller betrdffande gjaterierna. Vira ciuilkerniska
tilluerkningar slnas iinnu sd.li)nge likaledes gynnas
au forhdl/andeuis tillfredssthllande koniunkturrr.
Den mycket betyd.andedel au udr pioduktion,
s.omsysslar med krigsntateriel, kommer antagligen
liingre franr pd ,iret att fd. riikna med aissainsArinkningar, dirmast som en fr;ljd au den kommande
suenskafdrsuarsplanen.Sett ur specifik Boforssyn-

punkt, torde denna otaiaelaktigt inne.biirand'gotau.
en besaikelse.Sd'uitt rnan nu kan bed'rima,kunna ui
under niirmaste tiden ei annat i)n i riitt begriinsad
omfattning riikna med' ndgra ytterliga're bestiillningar d.2e konuentionella uapen- ocb amrnani'
tioistyper, som ai hitintills arbetat med. Sarntidigt
ui anmodas
f drelifger uiss sannolihhet f dr att
ei kunna
uilka
order,
igi.ngsatta
del
redan
stopp)1n
detta
och
planen,
inrymmas i den nu frarnlagda
alluarliga
komm.ermed.noddindighet att fi)torsaka
storningar inonr. uira produktionsplanetingat. Pd'
ldngreiikt Attr i)r det tiinkbart, att de nya konstruktioier pd. uapenomrd'd.et,som ui sYsslatn't'edunder
senast; tiden, homrna att bli foremi'l ftir besthll'
ningar ocb diiraid ge en uiss sysselsittning i ud'ra
uerkstiider,
I syfte att i moiligaste rni'n kompensera den
sjunkande beliiggningen, har sedan nfr'gon tid ett
energiskt arbete pd.gd'nfdr att fi fram ciaila obiekt,
passandefor den maskinpark,som ui fotfoga ouer
och som nu deluiskommer att st,i'utan arbete.Vissa
uppslag ha redan kommit fram, och dessakro nu
bearbetfbiem'i) fdr sd.uilteknisk sorn kommersiell
ning, Det giiller hir kanskeei si mycketrypenlego-

arbeten sont fastntera ntashinkonstruktioner,dhr
uira betld.anderesurserpfr de metallurgiska, uerk'
stads- och konstruktionsmi)ssiga om'rddena biira
komrnaudl till pass.
Auen om den snabbild.,sont iag hiir Sett i;uer
konjunkturerna i allmi)nhet samt betriiffande lhget
i Bofors i synnerhet,ei iir enbart appmuntrande,
uil.l jag likai)l understryka, att situationen ei ger
anledning till ni.gon katastrof- eller panikstimning'
Att dssi omflyttningar inom personalenAommer
att bli ndduiindiga, liksonr' att en uiss reducering
komnter att i)ga rum, iit ett mycket
aa d,ensamrna
beklagligt faktum, som ui tyudrr ej kunna komma
ifri.n. Med kraftiga och milmedaetna anstrhngningar i si.dan riktning, som iag hiir i Aorthet
skiiserat, iir det trotr allt min bestiimda f6rhoppning, att det skall lyckas ossdtt bemiistrade uintade
sadrigbeterna.

brinna AB, som skall bygga ut vattenkraft i bl. a.
Angermanilvens vattensystem.
I enlighet med tidigar e trd-f.fatavtal har bolaget
under iret till Karlskoga stad silt sina anld,ggningar
for den distribution av elektrisk kraft inom vissa
delar av staden, som bolaget omhdnderhaft.
Den for bolagets utveckling angeldgna forskhar bedrivits i
nings- och experimentverksamheten
storre omfattning dn tidigare. Inom detta omride
har under iret nedlagtsca 11,5 milj. kr mot 8,6
mili. kr Fu 19)6.
I forvaltningsberdttelsenldmnas iiven en del
uppgifter om de storre dotterbolagen.

en sdrskild atomkraftavdelning organiserats,med
uppdrag i huvudsakfrin AB Atomenergi.

Dotterbolagen
Nydquist & Holnz AB:s fakturering minskade
med ca 9 milj. kr jdmfort med ir 1916 tlll68 milj'
kr, vilket sammanhdngerdels med att Nohabs
leveransertill Bofors varit nigot mindre in foregiende ir, dels med en allmdn konjunkturavmattning, sdrskilt inom sjofartsniringen. Av de tre
huvudtillverkningarna inom bolaget, jdrnvdgsmateriel, dieselmotorer och vattenturbiner, forelig
iikning av faktureringen endast for den sistndmnda
gruppen; for de bida iivriga redovisasen minskning. 50 % av de civila leveransernagir pi export. - Nohabs plitslageri har tillbyggts med en
hall om 1.800 m2 och i gjuteriet har en ny sandberedningsanldggning tagits i bruk. Inom bolaget har
3

Boforsi april 1958.

Faktureringen hos AB lf . Dan Bergman okade
ffin 2O mitj. kr fu 7956 till 23,5 milj. kr ir
1957, vilket frdmst beror pi. stiirre leveransertill
Bofors. Bel2iggningenav sandgjuteriernaminskade
vdsentligt under senare delen av iret. - Bland
investeringari bolagetmdrkessdrskilt ett nytt karnmakeri. Eftersom en stor del av orderstockenvid
irsskiftet 1957-1958 avserbestdllningar frhn forsvaret ir \Tedaverken i hog grad beroendeav de
slutgiltigt faststillda fiirsvarsanslagen.Bolagets
civila tillverkningar rir dnnu inte av den storleksordning att de kan kompenseraett eventuellt bortfall av militdra bestdllningar.
(Jlasunda Verkstiider AB har under iret fullt
kunnat utnyttja anliggningarnas kapacitet och
faktureringen okade med ca 0,5 milj. kr till p milj.
kr, till stor del beroendepi storre leveransertill
Bofors. Bolagets egna produkter domineras av
verktygsmaskiner,for vilka konkurrensenir hird
och priserna pressade,sirskilt pi exportmarknaderna.
Vinst- och fiirlustr2ikningen
Vdrdet av AB Bofors fakturerade leveranser
under Lr 1917 uppgick till ca 367 milj. kr, vilket
innebdr en okning av ca 24 milj. kr jiimfort med

t3000
r2000
il 000
r0000
9000
8000
OOO

7000
6000
5000
4000
3000
2000_

0-

Genomsnittsfortjiinst f6r anstiilldavid Bofors iren 1945-1957.
Den streckadelinjen anger levnadskostnadernas
utveckling.

foregiende ir. Faktureringen fordeiar sig pi foljande sdtt:
Forsdljning av krigsmateriel m. m.
frin Boforsverken
t9,
frin Nobeikrut .
47 242 milj. kr
Forsdljning av civila produkter
frin Boforsverken
i00
frin Nobelkrut .
18 118
Forsdljning av and,raprodukter och
tjdnster
..........

7

,,

,,

Summa 367 mili. kt
I jimforelse med t956 f.oreli*ger okning av
,
fakturavdrdena for Nobelkruts krissmateriel. vilket dock vdsentligen sammanhdng.f m.d fakturering av vissa nyanldggningar i utlandet, samt for
Boforsverkenscivila produkter. For den sistndmnda
gruppen iir okningen ca 11 milj. kr, som till stor
del dr att hdnf.on till okad fakturering av smidda
produkter.
Frin de silunda redovisade forsdljningsintikterna avght bolagets kostnader. Foljande loner och
arvoden har utbetalats:

till styrelse,verkstdllande direktor
och andra foretagsledare . . . . . kr
till tjiinstemin, arbetsledarem. fl.

till arbetare
kr

972.000
41..678.000
69J98.000
L72.448.000

I figur t hir ovan visas ufvecklingen av genomsnittslonen per anstrilld under tiden |g45-t9j7.
Som framgir harav har genomsnittslonen fu 'J.945,
kr 4.945,okat till kr 12.904Lr L957.d. v. s. med
261 %. For att fi ett mitt pi den s. k. reallonestegringen miste man emellertid ta hiinsyn till
penningvdrdeforsdmringen, som i figuren angivits
med levnadskostnadernasutveckling i den stre&ade
linjen. Denna kurva visar hur stor genomsnittslonen skulle ha varit hren I948-L957 f.or att motsvara 1945 irs reallon. En lon av ca kr 7.900 itr
1957 hat alltsi samma kopkraft som en lon av kr
4.945 Lr 1945. (Omman 6ortser fr6.n fordndringar
i personalenssammansittning kan ocksi sdgas,att
av lonestegringeni genomsnitt per anstdlld mellan
Lren 1945 och Ig57, ca kr 8.000,har ca kr 3.000
slukats av penningvdrdetsfall, medan ca kr j.000
utgor en reell genomsnittslonestegring.)
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1957
INTAKT

AV RORELSEN

Resultatfore avskrivningaroch
avslttning till pensionsstiftelser, skatter m. m.
Avgir:
avskrivningi
jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader
kraftverk, egn .
kraftverk, rdttigheter ...
bostdder
maskiner, verktyg och inventarier
avsittning tiII
AB Bofors Pensionsstiftelse av Lr 7947 ..
AB Bofors Allminna
Pensionsstiftelse

45.48r.000

49.397.000

8.000
2.596.00O
290.000
478.000
244.OOO

5.000
2.874.000
19t.000
522.OOO
24t.OOO
19.029.000

20.537.OOO

22.866.000

24.r53.000
4.700.000

10.000.000
300.000

10.300.000
| lt.t66.ooo

300.000 29.7t3.000
1.6.328.OO0

16.23r.000

Nettointikt av rorelsen . . . . .
INTAKTER OCH KOSTNADER I OVRIGT
Vinstutdelning i aktier
i d o t t e r b o l a .g. . .
i afidra bolag .
Intdktsrdntor
frin doiterbolag .
andra intdktsrdntor

1.206.000

r.226.000

47.000

47.OOO
4.60t.000

Avgir: linerintor
Summa intdkter fore skatter. .
Avgl"r: skatteroch investerings'
avgifter
Nettouinst

Sedanloner, materialkostnaderoch ovriga kostnader for tillverkning, administration och forsdljning avrdknatsfrin de sammanlagdaforsdljningsintdkterna erhilles ett resultat fore avskrivningar
5

260.000
1.0t3.000

20.000

4.652.000

2.821.000

1.878.000

4.181.000

3.618.000

2.260.000

3.499.000

682.000

18.491.000

17.010.000

10.340.000

8.403.000

8.151.000

8.607.000

och avsittning till pensionsstiftelser,skatter m. m.
Som framgir av den hdr ovan itergivna vinst- och
forlustrdkningen, i vilken aven L956 irs vdrden
angivits for jdmforelser, uppgick detta 7957 &ts

resultat till 49,4 milj. kr, vilket vdl fir betraktas
som tdmligen gott.
Arets avskrivningar p6. fastigheter, maskiner
m. m. blev totalt nigot ldgre dn motsvarandebelopp for 3"r1956,ett forhillande som helt sammanhinger med avskrivningarna p6. maskiner och inventarier. Dessaavskrivningarforetagesmed 20 %
av kostnaderna for anskaffademaskinerunder den
sistforflutna 5-irsperioden.
Frin bruttoresitatet avg6.rvidare avsittning till
bolagets pensionsstiftelser, avsedda att trygga
gjotda pensions&taganden
gentemot de anstdllda.
7957 hrs avsdttning, I0,3 milj. kr, d.r,som synesav
vinst- och forlustrikningen, i det ndrmastefordubblad jimfort med foregiende irs avsittning.
Efter dessa avdrag uppgir nettointdkten av
rorelsen tlll 16,2 milj. kr, vartill sedanskall laggas
saldot av ovriga intdkter och kostnader.De erhillna utdelnin garna pi aktier i andra foretas dr i stort
settofordndradejiimfort med foregiende 6.r,medan
inkomstrdntorna okat med ca 1,8 mili. kr. Denna
okning beror frimst pi en forbdttring av bolagets
likvida stdllning, men iven den vid halvirsskiftet
1957 foretagna diskontohojningen har givetvis
medverkat hdrtill. - De av bolaget betalda rdntorna har endasti mindre omfattning p&verkatsav
diskontohojningen,di huvudparten av utgiftsrdntorna avser obligations- och forlagsli.n, for vilka
rdntesatsenar fast och bestimd redan vid upptagandet av dessalln. Ddremot har bolaget under
iret hojt rdntan pi de anstilldas sparkasserdkningar
till 5,5 7o, vilket val ar anledningentill att posten
linerintor i vinst- och forlustrdkningennigol okat
i jimforelse med r9j6.
Hirefter framkommer summaintdkter fore skatter, 18,5 milj. kr for fu t9j7.Pe dennavinst med
vissa justeringar krdver stat och kommun ca j7 7o
i skatt. Det avgiende skattebeloppetinklusive investeringsavgiftpi irets investeringaruppgi.r till
10,3 milj. kr och uigor den hittills storsta skattebelastningenpi bolagetsekonomi.
Nettovinstenredovisasddreftermed kr 8.1i 1.000.
lflhga om anvdndningen av denna vinst foreslir
styrelsen och verkstdllande direktoren att kr
1.100.000avsdttestill skuldregleringsfondensamt
att aktieagarnaerhiller oforindrad utdelning med
kr 7.040.000(: 8 kr per aktie).
I anslutning till denna redogorelsefor bolagets
redovisaderesultat kan det mi.hiinda vara av intresse att nigot mera ingiende diskutera vinstbegreppet.
Vad Zir vinst?
Det kan till en borjan fastslis, att man inom
foretagsekonomin anser ett Lr valz en for kort

tidsperiod for att man skall kunna faststilla ett
verkligt resultat av ett foretagsverksamhet.For en
foretagare,som sdljer varor i kommission,d. v. s.
fir iterldmna till leverantorende varor som han
ej lyckas salja,t. ex. en tidningsforsaljare,kan det
nog gi bra att ndr som helst bestdmmadet verkliga
rcsultatet av rorelsen. Flertalet foretag arbetar
emellertid pi helt andra villkor och med andra
forutsittningar. Handelsforetagarnafhr sjalva stFL
for risken att inkopta varor blir osilibara eller att
de av nigon anledning minskar i varde. Gir man
vidare till industriforetaget blir fijrhillandena in
mera komplicerade.Industriforetagethar inte blott
riskerna med de inkopta rhvarorna, som kan bli
oanvindbara och faIIi i vdrde. Industriforetaget
skall ocksi sti for alla de risker som ir forenade
med sjdlva produktionen och produktionsutfallet.
De firdiga produkterna kan kanskeinte finna avnamare till de forsdljningspriserman kalkylerat
med och nya produkter, som upptrdder pi" marknaden, kan gora foretagetsegna produkter mindre
attraktiva.
For att i.stadkomma en resultatbestdmningerfordras att olika tillgingar i foretaget blir foremil
for vdrdering. Eftersom silunda inget exakt eller
verkligt virde kan bestimmasfor det inneliggande
lagret av rivaror och fdrdiga produkter forrdn
rimaterialet forbrukais och de fd.rdigaprodukterna
silts - och betalts - kan nigon riktig resultatsredovisninginte heller i.stadkommasndr si ej skett.
Den verkliga vinsten i ett foretag kan egentligen
inte faststdllasexakt, forrdn foretagetupphort med
sin verksamhet och awecklat alla engagemangi
till gln gar och skulder.
V iirderingsproblemet
Vdrderingsproblemet ifriga om varulager i industriforetag kompliceras av det forhillandet att
inte allt material ligger i form av obearbetaderivaror och fadiga produkter vid redovisningsperiodens (irets) slut. I hela tillverkningskedjanligger
ocksi.mer eller mindre bearbetadeoch behandlade
materialposter,pi vilka si.lunda dven arbetskostnader nedlagts,produkter i arbete,for vilka vdrden
skall bestdmmas.Vilket vdrde skall isdttas dessa
produkter i arbete?Skall de totalt nedlagda kostnadernaansesvara verkliga virdet ? Hur skall man
di kunna ta hdnsyn till eventuellakassationervid
den fortsatta bearbetningen? Ar det sdkert att den
si sminingom firdiga produkten blir funktionsduglig och kommer den i si fall ocksi. att representeradet pris, som man i dag kan rdkna med ?
For industriforetagsom Bofors, vilka i stor omfattning arbetar med forhillandevis "linga" order,
d. v. s. produkter som har li.ng genomloppstid i
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BALANSRAKNING
TILLGANGAR
A nIiiggni ngsti IIgd.ngar
samt tomtmark
Jordbruks-och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader
Bostider

2.190.000

Kraftverk, eSna
Kraftverk, rdttigheter
Pigiende nybyggnader

136.501.000
12.693.000
12.730.000
16.983.000
27.386.000

Maskiner, verktyg och inventarier

206.2g3.OOO
220.352.O00

426.64r.000
Avg6.r: Virdeminskningskonton for:

fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk, eSna
kraftverk, rdttigheter
maskiner, verktyg och inventarier

61.8t9.000
8.475.000
8.564.000
2.2tr.ooo
i82.t8t.000
263.698.000

Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g . .
andra forskottsutbetalningar.
Aktier
idotterbolag....
andra aktier
Forlagslin till dotterbol^g. .

2.189.000

162.947.000

2.189.000

28.709.000
5.177.000

33.886.000
2.000.000 203.212.000

Omsiittningstil Igd.ngar
Varulager
Materialbehiliningar
Frodukteri arbete

36.r92.000
74.333.000 rro.525.ooo

Forskottsutbetalningar
till dotterbol"g ..
andra forskottsutbetalningar .
Fordringar
hos dotterbolag .
andra fordringar .
Accepteradevdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

13.498.000
t4.372.000

27.870.000

6.694.000
66.050.000

72.744.000
110.000
93.443.000

Kronor

304.692.000
,07.904.000

DEN 3I DECEMBER

1957

De stcirredotterbolagensbalansNydqvist &
Holm AB
tkr

Tillgingar
AnIdggni nga i IIgd.ngar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk och vattenfall
Pigiende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventaier . .

AB I/. Dan
Bergman
tkr

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr

779
18.350
1.108
1.000
180
33.404

726
8.056
r25

129
3.740
,:

60r
L2.772

5.438

r.5;

54.821

21.080

9.397

2.005

74 1-7)

13.246

Avgi.r avskrivningar i. samtliga anldggningstillSangaf

AB Tidah verken
tkr

20.349

7.834

Aktier i koncernbolag

89
)s1
77

r .5 67
3.882

444

r24

Andra aktier
Reversfordran hos koncernbolag

150

695
20.499

7.834

4.70L

444

)6.447
7.828

4.108

1.105

7.L72
8.304

4.447
L40
742
2.636
3.516

405
977
1.509

1.1r3
1_6
84

,3.751

10.881

6.999

2.358

18.715

11.700

2.802

Omskttni ngstil Igfr.n
gar
V a r u l a g e r. . . . : .
Forskottsutbetalningar
Fordringarhos koncernbolag.
Ovriga fordringar
Banktillgodohavanden
och kassa

Summatillglngar 74.2io

tillverkningsprocessen, dr naturligtvis vdrderingen
av pigiende arbeten dn mera vansklig, eftersom
bl. a. riskernafor kassation,konstrukiionsdndringar
etc. gor att det upparbetadevdrdet av pigi.ende
tillverkningar ej nodvdndigtvis kan komma att bli
tdckt av den slutliga faktureringen.
Ett ir d"r alltsh for kort tid for att man skall med
exakthet kunna faststdlla ett foretagsresultat,vinst
eller forlust. Det egentliga resultatet kan som
ndmnts inte med absolut sdkerhet bestdmmas,
forcdn foretaget awecklat hela sin verksamhet.Di.
emellertid varken skattemyndigheterna- stat och
kommun - eller foretagets dgare skulle finna det
forenligt med sina intressen att i LrataI fL vdnta plt
uppgifter om foretagetsresultat, fir metodenmed
en irlig resultatbestimning tillimpas. Det sdger
sig di sjdlvt, att det resultat, som ett foretag redovisar for ett ir och som till en del grundar sig pi
en tillgingsvdrdering, i vilken ett visst mitt av
subjektiv bedomning nodvdndigtvismiste gora sig

gillande, inte dr det absolutriktiga. Den redovisade
vinsten i en vinst- och forlustr2ikning kan silunda
vara upptagen med for hogt eller for ligt belopp,
beroende bl, a. pir de forvdntningar om framtiden
som spelat roll for varulagervdrderingen. Hdrav
foljer en viss begrinsning i mojligheterna att i
vinst- och fodustrZikningen for ett enstakafu f.i ett
uttryck for foretagets effektivitet.
Lit oss i detta sammanhangnigot berora den
nidiggande frigan om
Motiven fiir fiiretagsvinster
Sedan gammalt har foretagsvinstenansetts i sig
inkludera ersdttning for :
risktagande
ranta ph av :igarcn i foretaget insatt kapital
foretagarlon
Om vi i denna framstillning begrdnsar resonemanget till att omfatta de storre aktiebolagen, ddr
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rlkningar den 3r decemberry57
Skulder och eget kaPital

Nydqvist &
Holm AB
tkr

AB'W. Dan
Bergman
tkr

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr

AB Tidah.vetken
tkr

Egerkapital
A k t i e k a p i t .a. l. . . . . .
Reservfond
Investeringsfond f.or byggnader . .

ir
Disponibla medel f.rin foreg?rende
Arets vinst

4.000
760

500
1,01

16.000
2.280
202

6.000
600

1.8.482

6.600

4.785

601

948
78

1.091
34

5r,

19.436

7.626

t.9LO

L.L59

12.000

3.100
2.000

1.725

1.000

r2.000

5.100

1".725

1.000

9.488
24.334
1.186
7.259

2.500

296
2.388

1,.447
868
2
L.748

608

42.267

,.795

4.065

608

566
388

)7

3

Lingfristiga skulder
.
Pensionsstiftelser
Skuldertill koncernbolag'

Kortfristiga skulder
Forskott frin AB Bofors
Forskott f.r?tnoviga bestdllare
Skuldertill koncernbolag.
Andra kortfristiga skulder

>+l

Skatteskuld

Summaskulder och eget kapital 74.250

utijvandet av foretagsledningen sker av anstdllda
personer,skulle vinsten i dessasilunda utgora eriatttri.rg for rdnta.p&det av agarensatsadekapitalet
och for risktagandet.
Fdretagandetsrisker
Vi har redan i fiiregiende avsnitt behandlat en
del av de risker som dr forenade med allt foretagande.Dessarisker avsig bl' a. det ftirhillandet,
atl foretaget fvingas att betala anskaffat material,
att betala loner till arbetskraften, attbetala andta
utgifter som ir forknippade med produktionen av
vaior och detta utan att sdkert veta vilken tickning
i form av ftirsiiljningsintdkter som kan erhillas for
dessautgifter. Utbetalningatna for loner, material
och alla andra kostnader sker for ovrigt lingt fore
den tidpunkt, di eventuella forsdljningsintikter
inflyterf och hiirfijr erfordras rorelsekaPital. Hat
kommer ocksi in ett nyit moment i bilden, ndmIigen den pigiende penningvdrdeforsdmringen'
TL

6rr

35

194
t8.7I'

11.700

2.802

Forsiljningspriserna miste ofta goras upp lingt
innan de av penningvdrdeforsdmringen foranledda
stigandekostnadernaldggsner.
For att istadkomma en produktion av varor behijvs emellertid iven anldggningar, byggnader och
maskinell utrustning. Investeringarmiste alltsi. ha
dgt rum, innan nigon produktion kan ifrigakomma, och iven dessadr kapitalkrivande. Om foretagets dgare sjilv inte formir satsa- och riskera
allt det kapital, som silunda erfordras i rorelsen,
miste upphning av frdmmande kapital ske. Aven
detta sistndmndadr forenat med risker, om exempelvis produktionen i anldggningarn? av nigon
anledning inte skulle kunna uppritthillas.
Det kan inte fornekas att overvigande antalet
foretag i virt land strdvar efter att istadkomma
vinst och ddrmed ge ersittning firr fiiretagarriskerna och rd'ntap3"det egna kapitalet. Det dr emellertid inte sdkert, att man alltid lyckas i dessasina
strdvandenutan a,tti stdllet forlust uppstir.

Produktiuitetsdkning
Eftersom silunda motivet for eit foretags verksamhetbl. a. d"ratt uppni vinst - lit ossfor ogonblicket bortse frl.n att m&nga andra motiv utan
tvivel finns for att driva ett foretag - ligger det
naturligtvis i foretagets- liksom i de anstilldas intresseatt de i foretaget verksammaproduktionsfaktorerna anvdnds pi bdsta mojliga sdtt, si att
foretagets produktion blir si effektiv och si litet
kostnadskrdvandesom mojligt och si att bdstamojliga produkter skapas.Ddrmed garderarsig foretaget for de overraskningarsom kan mota pi. forsiljningsmarknaden i form av bdttre och billigare
produkter frin konkurrenterna, som eljest skulle
kunna sli. ut de egna produkterna.Foretagetsoker
givetvis att si lingt detta dr mojligt forsdkra sig
om att f6. avsittning for produkterna p6"marknaden - ty ddrmed okas foretagetsmojligheter inte
bara att hilla sysselsdttningen
iging utan iven att
istadkomma den for foretagetsbestind och utveckling nodvindiga vinsten.Foretagetkan i den skarpa
konkurrens som rider aldrig sli sig till ro och vara
nojt med vad som uppnitts utan miste stdndigt
van ph jakt efter nya mojligheter att gora produkterna bittre och attraktivare och att sdnka oroduktionskostnaderna.Rationaliseringar,inforandet av
bdttre arbetsmetoder,investeringar f.or ytterligare
mekanisering av produktionsprocesser,overging
till serie-och masstillverkningo. s. v. - ingen mojlighet fir ldmnas oprovad for att foretaget skall
h6.1lasig med i konkurrensenoch fA avsdttningfor
sina produkter och silunda leva vidare - och allt
sker ior att tillgodose detta enda, som vi hdr nigot
forenklat kallat vinstmotivet.
Som den drade ldsarenredan har forstitt, istadkommer produktionsokningen inom ndringslivet
ett ekonomiskt frami.tskridande,vars frukter kommer alla till del, dels i form av bdttre och billigare
varor, dels genom att effektivitetsokningen i ett
foretag ger foretaget stijrre mojlighet att ldmna en
okad betalning for de insatser,som olika produktionsfaktorer gor i foretaget.Vdlstindet stiger.
F oretagssparande
Vi miste allts6.komma frcm tili slutsatsen,att
foretagetsvinstintresseingalunda dr av ondo utan
tvdrtom samtidigi tillgodoser de anstdlldas,med,
borgarnasoch samhdlletsintressen.
Det dr vidare stdllt utom varje tvivel, att fdretagens vinster spelat en hogst betydanderoll for
storleken av sparandeti virt land. I allmdnhet har
ndmligen de i foretagen uppkomna vinsterna i avsevdrdomfaitning kvarhi.llits i foretagen och kon,
soliderat deras stillning. De har gjort det mojligt
for foretagen att med egna medel investerakapital

i nya anld.ggningar,vilket i sin tur gjort produktionsutfallet storre och rikligare och som i sin tur
tenderar att driva pi den ekonomiskautvecklingen
till nytta for alla.Den industrialiseringsprocess
som
under de senaste25 hren i si hog grad omvandlat
samhdllet och samhdllslivetoch som si visentligt
har hojt den allmdnnalevnadsstandarden
ar i sjalva
verket till stor del ett resultat av foretagensvinstintresse och foretagssparandet.Det dr alltsi de
effektiva foretagen,de foretag som lyckasredovisa
stora vinster som dr de nyttigaste i samhdllet och
som samhillet for sitt eget bdsta och for sin egen
utveckling i forsta hand bor vrirna om och ge allt
stod. Detta innebdr ju inte, att statsmakternautan
vidare skall ldmna de i detta avseendemindre
lyckligt lottade foretagenhelt it sitt ode. Men det
dr knappast ett samhdllsintresse
att pi ldngre sikt
bevara en fodustbringande produktion pi. bekostnad av den vinstgivandeproduktionen.
Stora inuest eringsbeh ou
En fortsatt okning av vdlstindet i virt land dr
mycket beroende av att investeringsverksamheten
inom niringslivet fortsdtter. Med de snabba tekniska framsteg som praglar vir tid syneshart ndr
otroliga mojligheter foreligga till hojning av vdlstindet, om hdrfor erforderliga, stora investeringar
kan foretagas.Tyvdrr har dock foretagensmojligheter att med sparadevinster sjdlvfinansiera rrya
anldggningar i hog grad beskurits genom de
strdngarebeskattningsreglersom nu gdller.
Balansr?ikningen
Efter alla de redogorelser for balansrdkningens
detaljer och dess uppbyggnad, som forekommit i
tidigare bokslutsredogorelseri B-pilen, torde de
intresseradelisarna nu vara si hemmastaddamed
balansteknikenoch balansrlkningenso,lika poster,
att nigon ny kommentar i fu inte behover skrivas.
516.alltsi upp sid. 8-9 och gi pi upptiicksfiird
i balansrdkningen, bedom bolagets ekonomiska
stdllning. Borja med tlllghngarna forst anld.ggningstillgi.ngarna med de bokforda vd.rdena av
fastigheter, maskiner och ovriga anlaggningar, bolagets aktieinnehav i ftammande foretag, frdmst
dotterbolag,fortsdtt med omsdttningstillgin garna,
begrunda vdrdena av varulager, fordringar och
likvida medel. Gi sedanover till balansrdkningens
skuldsida, studera de lingfristiga och kortfristiga
skulderna och tag slutligen del av skulderna till
foretagetsdgare,det egnakapitalet,som ju dr redovisat under tvi rubriker, Aktiekapital och fonder
samt Disponibla medel. De storre dotterbolagens
balansrdkningar,publicerade pi sid. 10-11, kan
genomgis pi motsvarande sdtt.
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HARDVERKSTADEN
I STOCKHOLM
HAR FATT NYA
LOKALER
Bofors Stockholmskontor startade den forsta
hdrdverkstadenir 1942, ^[Ee fot L6 ir sedan,i
forhyrda lokaler i Hantverkshuset,Thulegatan 19'
Lokalerna lig i tredje viningen och hade en golvendast721 m2.
yta pFL
det visade sig snart, att hirdverkstaden hade en
funktion att fylla och att forslagsstdllatnahaft ratt
i sina berdkningar. Arbetstillgingen var redan vid
starten mycket god och okade snabbt.Ugnsutrustningen miste successivtutijkas och kornpletteras
och redan efter nhgrair visadedet sig att lokalerna
var alltfor smi och trhnga.
Ar 7949 lyckades Stockholmskontorethyra en
storre lokal i AB Linhams verkstadsbyggnadvid
Huvudstavi gen 49 pi Kungsholmen, i ndra anslutning till industriomridena dir. Golvytan var
- fordelat
hdr ndra 3 glnger si stor - ca 321 m2
pi verkstadslokaler, kontor, personalrum samt
iir,.tt" smiutrymmen for stdllverk, kompressor
m. m. Vid inflyttningen tyckte man allmint att
lokalbehovetvar mer dn vdl tillgodosett. Verkstaden var ocksi myckei vdl planerad och utrustad'
4,19fi-)
(Se
' reportagei B-pilennr
Hdrdverkstaden hade nu hunnit bli kdnd, den
utforde ett mycketgott arbete,fortroendet var stort
och kundkretsen vixte. Verkstadens beldggning
fortsatte att 6ka, ugnsparken m&ste kompletteras
med nya, modernare eller storre enheter och efter
endastnigra Lr var iven denna lokal utnyttjad till
Detta visadesig tydligast i statibristningsgrdnsen.
per lr, som trots mycket
tonnage
hdrdat
stikenovei
h6jas over ett visst
kunde
god arbetstillging, icke
maximivdrde.Ndr detta forhillande uppmdrksammades,borjademan inyo diskuteralokalproblemet,
och tanken uppstod di att i nigon form skaffa dnnu
sttirreoch blttre lokaler.
En undersokningom mojligheternaatt losa lokalproblemet sattes iging pL allvar i februari 19)6'
Undersokningenutmynnadei tvi forslag:
1. Stockholmskontoretskulle arbetamed tvi hdrdverkstdder,en i Stockholmsnorra industriomride och en i det sodra. Verkstad i norra omridet fanns redan; inom sirdraomridet erbjods
for inkop en redan befintlig och i ging varande
1.3

l:;r*: ;:
F)g. 1. Den nya hardt,erkstadsbyggnaden.
F 6r mansaiigen. Bof orsfoto Tillman.

hdrdverkstad.En ndrmareundersokningvisade,
att detta forslag skulle innebdra betydande
svirigheter betr. administration, transporter
m. m. och dven i stor utstrdckningkrdva dubbla
uppsdttningar av hardaggregat.
2. Egna lokaler skulle anskaffas,si. stora, att en
efter stockholmsforhillandenvdl tilltagen hdrdverkstad ddri kunde rymmas'
Genom en tillfdllighet fick Stockholmskontoret
veta, att ett storre omride omedelbart soder om
Liljeholmsbron i borjan av 6t 7956 blivit upplitet
for industriella Indamil, frdmst med tanke pi
nedre Norrmalms reglering. Detta omride har ett
centralt ld"gei den stockholmskaindustrigrupperingen (se karta 1) och det stod ddrfijr klart, att en
hdr beldgenhdrdverkstadskulle pi ett utmdrkt sdtt
kunna betjdna Stockholms industrier'
Forbindelsenmed Stockholmskernu uteslutande
over Liljeholmsbron - ldngs Sodertdljevdgenoch
enligt de planeradehuvudtrafikRiksettan
lederna genom huvudstaden, som ingir i Stadsbyggnadskontoretsforslag till reglering av innerstaden,sekarta 2, kommer hirdverkstadenatt ligga
helt ndra den punkt, ddr "Arstaleden" frin Sodermalm och de ostra stadsdelarnamoter "Essingeleden" frin Kungsholmen och de vdstra stadsdelarna. Dessutomkommer nya tunnelbanegrenaratt
byggas frin Slussenover Liljeholmsbron soderut.
Av de bAda kartorna framglr tydligt hur vdl den
nya hdrdverkstadend.t placetad.Katta 1, som visar
Iokaliseringen av jd.rn-, metall- och verkstadsindustrin - alltsi hirdverkstadensnuvarande eller
blivande kunder - dr uppgjord av Handelshog-

KARTA

1.

Grapperingen au f iirn-,
metall- ocb uer6sladsindustrin inom StorSrocAholnz.Den stora
cirkeln marAerar industrierna

inom tullarna. Grupperingen i
iiare aiinstra /tiirnet
induorier inorn (Jlusunda,

Smdbyberg.
stora cirAeln i
NNd marAerar AGA
pA Lidingi;. Grupperingen i nedre aiinstra
Den

hdrxet L. M. Ericssons
industrier
uid fuLidsornntarkransennz, f l.
ind.ustrier och aerkstiider i H*ddinge,
Hdgersten

o, r. r.
Grupperingen i SA
ttarkerar industier i
Nacka, lobanneshoa
o. t. a. Pilen anger
hirdue&stadens ldge.

skolan pi uppdrag av Stockholmskontoret.Karta
nr 2 d,rhiimtad ur Bilkalendern 1957.
*
Nu borjade en tid med ndra nog dagliga uppvaktningar hos olika myndighetspersoner.
Eftersom
Stockholmsstad inte sdljer industriomriden, kunde
Bofors inte forvirva tomten, men erholl nyttjanderdtten till densammapi en tid av 80 hr, rdknat frhn
1956. Uppvaktningarna resulteradei att byggnadstillst&nd erholls. Myndigheternas positiva instdllning till en hirdverkstad, som skulle kunna betjdna
Stockholmsindustrierna,
i.terspeglasi den korta tid,
pi vilken byggnadstillstindet erholls. Redan den
27 juni 1956 soktesdetta tillstind och den 14 september samma hr var det beviliat.
Fig. 2. Interi|r

at nedre biirdaerAstaden, sedd nzot ink|rsporten.
Tangt gods llfts in med telfer. Boforsloto Tillman.

Ungefdr vid samma tidpunkt beviljade Bofors
styrelseanslag till hzirdverkstadenoch det gnllde
silunda att sdttafull fart f6r att erhilla alla ovriga
tillstind och lov samt klara alla formaliteter. Uppvaktningarna hos myndigheterna fortsatte, planerings- och ritningsarbetetforceradesoch resultatet
blev, att erforderliga handlingar ramlade in som
mogna frukter over kontoret.
Den 1 december1956 togs det forsta spadtaget
och redan den 15 februari 7957 var sprengningsoch schaktningsarbetena
avslutade.Under mellantiden holls tdta konferensermed olika konsulter i
Stockholm och experter i Bofors f"or att klara alla
problem, men slutligen kunde byggnadsarbetena
sittas iging. I novembersiod byggnadenfdrdig till
det yttre. I decemberborjade installationenav nya
ugnar och overflyttningen av de dldre vgnarnaftAn
hdrdverkstadenvid Huvudstavdgenoch i slutet av
februari 1958, alltsi efter endast 7Yz ?rrsforcerat
arbete, stod hdrdverkstadenf2irdig och i full produktion.
Byggnaden har ritats och konstrueratsav Sven
Tyr6n Konsulterande Ingenjorsfirma AB, Stockholm. Ventilation, vdrme, vatten och avlopp har
utarbetatsav Hugo Theorells Ingenjorsbyri AB i
Stockholm.
Byggnadsarbetethar omhinderhafts av Svenska
Entreprenad AB Sentab sisom huvudentreprenor
och med foljande entreprenorerfor ovriga arbeten:

1"4

Ventilationsarbeten AB for ventilation, AB P'
Naumburg & Co for vdrme,vatten och avlopp samt
ASEA for hela den stora elektriska installationen'
*
Lit ossnu gora en rundvandring genom den nya
hirdverkstadsbyggnaden.Den ligger helt nata
Sodertdljevigen octr med fasad och neonljusskylt
BOFORS vdl synliga frin denna. Niirmaste grannar ar Fagersta stillager, nigra industrier samt
n|.gra gamlaforstadsvillor av omisskdnligkikstadskaiaktdr. Byggnaden,sefotos, sektioneroch planer,
dr hf,.lleni en strikt och saklig men vdlproportionerad arkitektur. Den ligger nedanfor och omedelbart
intill en bergknalle, ddr det finns goda mojligheter
att sprdngaoch inreda bergrum for olika indam5"l'
ntt iOrsta pislag till en bergtunnel har redan
sprdngts foi att vid fortsatt sprdngning ej skada
verkstadsbyggnaden.
ByggnadJndr i 2Vz plan, ddrav tvi verkstadsviningar med 5 m takhojd samt - en takvining
rymmande fldktaggregat,hiss, maskinrum m. m.

KARTA

Fig. 3, Raden du rlora malf elagnar i nedre hiirdt'erhstaden. Kylkaren ned o/ia och tdltelt Jes i t'drgrunden baLon pe/aret /' tt'
tsoforsfoto Tillman.

Omkring 7/rr av byggnadsytan dr avdelad som
kontors- och personalutrymmensamlade omkring
en hiss.Denna del av byggnadenat 4 vhningarhog
inklusivetakviningen. (Se fig. 6.)
Flin entr6n Pl nordfasadenmot Formansvdgen
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Fig. 4. Plan au hdrdaerAttadensbouentLning med agnarna inritade ocb numrerade.K: kilAar.

Fig. 5. Plan aa biirdterAstadens drcradning. P:
kylhar, T : trans'formator.

(fastighetsbeteckningenir Nybodahemmet nr 2)
kommer man in i en entr6hall med kapprum, kontor for arbetsledningensamt arkiv. Trappan rakt
fram leder upp till ovriga kontors, och personalrum. Genom en dorr till hoger och en kort trappa
kommer man in i nedre hdrdverkstadslokalen.(Se
fig. a.) Denna upptar ca 3/4 av viningens plan.
Allt in- och utgiende gods kan direkt transporteras
genom en jalusidorr in i verkstaden.Tyngre gods

kan lyftas med en telfer, som gir ost-vistlig riktning, allts6. frin inkorsporten till ugnarna och
kylkaren.
I nedrehd.rdverkstaden
dr 6ugnar placerade,dels
4 muffelugnar, dels 2 konvektionsugnar (homougnar), samtliga elektriska, samt 2 kylkar, ett for
olja och ett for vatten. For sdtthdrdningenfinns hdr
ocksi. ett inpackningsrummed separatutsugningsanordning. I denna vining dr iven stdllverksrum

Fig. 6. Sektion genom hirdaer.hstaden. Kontorsafrningarna ,. r.,
hiirdae&stiid.erna t. h.

Fig. 7. Plan tiaer den utscbaLtade delen at, kiillartininxen.

pannmar, K:

BASSANG
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inrymt. Den norra delen av denna vining zir dnnu
icke disponerad.Golvytan dr ca 200 m'9.Hogt sittande f8nster i vdstra fasadenger lokalen ett utmdrkt ljus.
Kdllarvf,.ningendr endastdelvis utschaktad,dels
dels under kontorsviningen'
under kylbasszingerna,
Hdr ligger vairmecentralmed en gaseldadpa-nna'
som sorier for det viirme- och varmvattentillskott,
som kontorsrum och sanitetslokalerkrdver' Hdr
finns ocksi ett rum med mzitarefor gas-och vatten&tgingen.
Hissen for oss upp i andra viningen (se planen
fig. 5), ddr ca,/+ ii ytan ocksi upptagesav hdrdu"tktiudtlokal, omfattande ca 200 m2. Denna inrymmer speciellt aggregat for verktygshdrdning'
All" .rgt ut ar hd.rplaceradeunder fonsiren ldngs
veistralingvdggen. Frin soder (vdnster) till norr
(hoger) stir fOtlundeugnar: inkolningsbad (cyan
-"d forvirmningsugn och kylkar, saltbadugn
"g")
(iitrerugn), tvi gaseldademuffelugnar' en snabbrieltrrgrll en saltbadugn (degelugn)' ett etapphild.
nings[ad samt en ny storre elektrodsaltbadugn'Vid
moisatta vdggen ar tvi konvektionsugnar Placerade.
I samma plan ligger ocksi den ovre kontorsviningen med ett kontorsrum for hdrdverksingenjo,"r'rl p.rronalens matrum, ett storre forrid for
diverie material, samt ett mindre forrid for giftpreparat(saltero. dyl.). Ytterligare en trapPauPp
iigger arbetarnasstora och rymliga omklddnings
och duschrt,moch iinnu en halvtrappa upp har vi
takviningen med fldktrum och hissmaskinsrum'
Fig. 9. Hiirduerksladens hoplor. T' t. kontori-rt lohn Fdgetqai'rt,
t. h. l:iirdmlistare Ni/s Rehn. Boforsfoto Tillman'

Aure biirdaeth.rtaden ned tader ttlt ilqndr' Se lexten'
Fig.8.
Boforsfoto Tillman.

Hdrifrin kommer man ocksi ut pl hdrdverkstadenstak.
Vid planldggningen av verkstaden har mycket
stor uppmdrksamhetdgnatsventilationsproblemet'
Tvi olika vzirme- och luftkonditioneringssystem
sorier for att rumstemperaturoch luft skall vara
bista mojliga ur arbetssynpunkt.For uppvdrmrdknar man att norningen av verkstadslokalerna
malt utnyttja strilningsv;irmen frln ugnarna. Sommartid fir temperaturenreglerasgenom inblisning
av svalareluft.
Flera nya ugnar har anskaffats och ugnsparken
omfattar nu 17 aggregatmed tiilhorande kylkar,
transformatorerm. m. Verkstadslokalendr med
nuvarandeutokning endastutnyttjad ttll car/z.Den
dr med andra ord vdl tilltagen och det finns allts&
stora mojligheter att undan for undan utoka ugnsparken. Tomtens struktur och byggnadsdttetmedger dessutom en utokning av byggnaden i flera
olika riktningar om detta i framtiden visar sig
behovlist.
Det iortroende, som hdrdverkstadenredan vunnit hos Stockholmsindustrin,lovar gott for en fortsattkraftig expansion.
Fig. 10. Plan au Personalr u n t s u i n i ng e n ,
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MEKANISERAD
AMNESSLIPNING
Av Bergsingenjdr
ALEX

BordslipnzasAin,tlp Centro-Mdskin. Framfdr maskinen pulper
med reglagen.Bahon masAinexaaskiljare l6r slipstot'tet.BoforsIOIO I rllman.

ar

)edan goten valsats eller smitts ut till dmnen,dr
som regel lmnesytan behdftad med fel av olika
slag. Ytfelen kan ha uppkommit i St8.lverket,t. ex.
frln stzink vid gjutningen i kokillen eller frin
sprickor i kokillvdggen, vidare avdragssprickor i
samband med gotets sielnande; det kan vara fel,
som orsakats under valsningen resp. smidningen,
t. ex. fel i valsbanan,veckbildningarm. m.
Dessa ytfel blir kvar i den fortsatta varmbear
betningen av stilet och kan i vissa fall forstoras
med forhojda kassationerpi det f.d,rdigastilet som
foljd. Dzirfor miste felen avldgsnas.
Sedan gammalt har man vid de bruk, som tillverkar kvalitetsstil, ddrvid anvdnt sig av mejsling
och slipning, i begrdnsad omfattning dven av gashyvling. Mejsling d.r en for arbetaren mycket krdvande arbetsoperation och d,r dd.rf.ori avtagande,
varfor slipningen blivit den helt dominerande ytrensningsmetoden.
Men dven slipningen i pendelslipmaskiner
(bild t) dr ett relativt tungt arbete. Dairtill kommer att produktionen dr jiimforelsevis lig. I MVK
slipar en man ca 375 kg dmnen per timme, medan
virt gotverk pi samma tid producem ca L2.5O0kg
dmnen. For att hilLa jdmna steg i produktionskedjan skulle si.ledesca 33 slipmaskinererfordras,
forutsatt att hela dmnestonnag.trkutl slipas.Aven
om materialfiodet kan balanserasmed skiftgingen,
blir gdrna slipningsavdelningen en tring sektion
i tillverkningen. Forutom sliparna ingir i sliparIagen dven synar-och transportpersonal.Personalstyrkan for slipning blir alltsi. mycket stor.
Det dr givetvis ett forsta ordningens onskemil

BLOMGREN,

Bofors

att kunna f.nmstdlla dmnen med felfria imnesytor
och ddrmed eliminera den ligproducerande, mycket personalkrdvande, arbetsamma och dyrbara
rensningsoperationen.Arbetet med dessa ffitgor
har sedan ldnge p&ghtt inom stilhanteringen, men
gottillverknings- resp.valsnings-och smidningsmetoderna har Zinnu ej utvecklats ddrhin. Vi miste
alltjaimt ytrensa,dvs. slipa dmnena.
Under senare irhar man gjort allvarliga forsok
att mekanisera slipningsforfarandet. Den hittills
bdsta maskinen som framkommit ir en ryp av
bordslipmaskin, fabrikat Ceniro-Maskin (bild 2).
Amnet spdnneshdr fast pi slipbordet i en pneumatisk fasthillare. Bordets fram- och itergiende
rorelse d,r oljehydrauliskt manovrerad, liksom slipskivanstvirrorelse. Slipskivan dr driven via kilreo
av en elmotor, placerai pi slipdockan,vars rorelser i vertikalled manovreraspneumatiskt.
Framfor maskinen finns en pulpet med reglagen
till ndmnda rorelser.Sliparen kan alltsi styra hela
forloppet med spakar, t. ex. vid fliickslipning, dvs.
ndr endast lokala partier pi dmnesytanbehover
slipas bort. Han kan iven stdlla in maskinen for
automatiskging, vilket ir aktuellt, di. hela dmnesytan skall slipas av.
Pend.elslipare i arbete. Boforsfoto Tillman.
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Vy 6aer nya drnnesballen i
ualsuerket, Kilsta, MVK 40.
I ldrgrunden och till ilinster
upplag ao osliPade dmnen.
.16r
Till hdger station
fdrsyning aa iimnen, liingre bort
rafr kallsigar, aPPlag ldt
slipskitor och fdrmanskon'
tor. I baLgrunden t. a. de
I yra C entro ntashi n erna i iiml e
station fir efterslning.
Boforsfoto Tillman.

dr sliptrycketi
Vid slipningi pendelslipmaskin
h6g grad beroinde pi sliparenskroppskrafteroch
koidition. Normalf ligger sliptrycket vid 60 e
diremot dr sliptrycket
s0 kp. Vid Centro-Maskinen
Hd-rd'ri forstahand
styrka'
oberiendeav sliParens
slipmotornseffekt avgorande.
med 2, hk motorer'
Vira maskinerlevererades
Med dessavar miijligt att uppni sliptryckpi ca
125 kp. Awerkningen, dvs. den avslipadespinal) Centro'MasAin i arbete. Pfr bordet sittet ett limne
inspiint. Krasten ao :lip:to-ft Jtyes nedA,, aaroid det tyngre stoftet
uppsamlas i lLdor i hrtllaren, clet liittare ausAilies i clAloner'
Nhrbitd

Boforsfoto Tillman.

mdngden Per nettotim. dr vid pendelslipning ca
72-7, kg, medan Centro-Maskinenmed 25 hk'
motorer gu ,a 40 kg:s avverkning. Maskinens
konstruktion medger emellertid storre slipmotor
och ddrfor har vid en av maskinernaen provningsseriemed 40 hk-motor utforts.
Dirvid har vid uppmdtningar kunnat konstateras, att vibrationerna dr mindre dn vid drift med
25 hk-motorn. Den viktiga slipskivespindelnhar
med den storre motofn lugnare och sdkrare
zto iL 3OO
ging.
-vidSliptrycket har kunnat hiijas till
enstaka korttidsprov har sliptryck over
kp,
<io t p uppnitts. Med stigande sliptryck ijkar av't'erkningeq dvs. produktionen, men even den spec.
slipskivifiirbrukningen. Med andra ord blir avu"ik.ri.rg..t, riknat per slipskiva, mindre vid okat
sliptryck. Hdrvidlag inverkar givetvis slipskivans
sammansdttningi myckethog grad.
Vid proven har uppnitts awerkningssiffror pi
100 kgfnettotimme och ddrover,men di med onormalt hOg slipskiveforbrukning.Slipskivekostnaden
dr hog, den ligger mellan 30 och 5o % av totala
slipningskostnaden.
Vid hiigre sliptryck kan dven bortslipningsprocenteniika, med andra ord foreligger risk, att slipa
bort for mycket material frin samma imne.
Det giller siledes att noggrant awd'gade olika
faktorema mot varandra for att n& optimal driftsekonomi.
Det torde vara mojligt att i Centro-Maskinen
erhilla en produktion, som overstiger 3 pendelsliomaskiners.
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"Det dt modernt med gymnastik"
Au Ouerlrikaren,
med.dr HELGE SI6Vaff,
Fdrfattaren,i)aerliiAare
.uid.centrallasareltet
i Orebro, bar en ouanligtrih erfarenbetaa de bepiir i
rdrelseapparaten,
iom tyaiirr alltmer Aontmit att
kdnnetecknaden rnodernamiinnisAan.Hans maning till 6kadaktiuitet- rill systematitkt
tillgodoseendeao ufr.rtbehoaao allsid.igrdrelse- bar auktoritetensbela tyngd. Den iir en apell till den
modernarniinnisAan
att inrAttasitt lia efter det liu
det modernasarnbiilleterbjuder.
Jag arbetar pi. en ortopedavdelning och har dagligen med mdnniskor att gora som har besvir frin
ryggat, kndn, fotter, axlar o. s. v. Till ndstan alla
stdller jag sammaffitga: "Ar Ni med i gymnastik
eller utovar Ni n&gon idrott?" Det dr beklimmande sdllan som man ffu ett positivt svar. Ddremot ir argumenten varfor man inte deltar i
kroppsovningar tahrka: "Jag har si. tungt arbete
sh jag behover ingen gymnastik", sdger den ene.
"Jag har s6.litt arbete sL jag behover inte nigon
gymnastik", sdger en annan. "Jag har inte tid."
"Jag har hillit pi med gymnastik men jag har slutat." "Jag har forsokt mej pi gymnastik, men jag
fick bara mera ont." Alla dessa ger jag ungefdr

Mekaniserad iimnesslipning, forts. ochslut.

For ovrigt kan foljande fordelar vinnas:
bdttre och jdmnare yta pL dmnena,
bdttre arbetsforhillanden och ddrmed ldttare
rekryteringsmojligheter,

)rebro

sammasvar. "Det dr just av dessaanledningarsom
Ni befinner Er hdr hos mig i dag pi min mottagning." Jag forsoker sedangora klart for mina patienter varfor kroppsovningar ar si. betydelsefulla
for vir hdlsa. Pi samma sett skall jag nu forsoka
forklara det for Er.
Kroppen anpassar sig i viss min efter belastningen.
MdnniskanshAllnings- och rorelseorgandr uppbyggda av tre system: 1) skelettet, 2) bindvdv,
som bildar ledkapslar, senbandoch ligment samt
3) av muskulatur som dr den aktiva rorelsekdllan.
Alla dessa vivnader rea.getatolika for olika pifrestningar. Silunda dr t. ex. skelettetkdnsligt for
tryck. En skelettdel som utsdttes for en ovanlig
belastning byggs pi overraskandekort tid om for
att anpassasig efter de nya tryckforhillandena.
Bindviv som utsdttes for tdnjning forldnges pi
den ena sidan och drar ihop sig pi den andra sidan
och dven dessaforindringar sker snabbt.Muskulaturen dr ddremot praktiskt taget okdnslig for tryck
och for tdnjning inom mittliga grader. Ddremot
behover den en regelbunden anvdndning for att
hillas vid normal styrka.
Aven den normala muskulaturen har, som vi
alla kdnner till en for vale individ begrinsad
prestationsformhga.Vi ldr oss helt omedvetet att
utnyttja denna givna prestationsformiga med tillborlig sparsamhet och en hel rad viktiga funk-

phtaglig reducering av erforderlig personal.
En vdsentlig nackdel vid si.vdl Centro- som
pendelslipmaskinerir den, att det bortslipadematerialet ej kan tillgodogoras. Endast vid foretag
med egna legeringsverk kan det vara ekonomiskt
att tillvarataga sp6.nfrin vissa hoglegeradestilkvaliteter, t. ex. rostfritt, for omsmdltningtill legeringsmetall.
Per ir bortslipas vid vlLravalsverken spinmdngd
av storleksordningen1.000 ton, vilket - dven om
det endast skulle kunna anvdndas for omsmdltning - representerarett stort vdrde.
I det avseendetdr metoder som mejsling, ffisning eller hyvling bdttre, di spinen frin denna
hantering kan anvdndas som skrot for omsmdltning. Utvecklingen pi detta omride pekar i dag
dock pi stor maskinpark av dyra maskiner.

*

.zEt
da)

Visst bar man tid
litet gymnastiA !
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'fdr de i)mma, onda
Vi
srniirtande |)tterna'

tioner sisom stiende och giende dr automatiserade
och sker med ett minimum av muskelarbete'Det
dr denna automatiseringav viktiga funktioner som
gor det mojligt for den minskliga organismen att
uttett" de kriftprestationer som den under normala forhillanden dr i stind till. Vidmakthillande
av den upprdtta stdllningen t. ex. sker normalt genom en ryimisk vdxling mellan passivtutnyttjande
av skelett och bindvdv i lederna och aktivt ingri
pande av muskulaturen. Sker det en rubbning i
ietta rytmiska samspelmellan passivitetoch akti
vitet i rorelse- och hillningsorganen leder det till
rubbningar i den normala funktionen. Om vi i
storre utstrickning dn normalt litar till skelettets
och bindvdvenspassivastodjeformiga, riskerar vi
ett alltfor starkftryck och tdnjning pi dessavdvnadssystem,vilket leder till i forsta hand en
iiversirdckningoch iivertdnjning av ledkapslaroch
senband, t"tit" till en ombyggnad av hela ledsystemet.Om denna tdnjning gir over det tillitnas
grdnser ingriper normalt den aktiva rorelseappaieten och ateifor leden till dessldmviktsldge,rnen
om den aktiva riirelseapparatendr for svag eller
om den ingriper ftir sent, overtdnjesden passiva
stiidjeapparaten,vilket ger upphov till smdrttillstind. bet vanligasteexemplet harph dt kanskede
smdrtor man filr i foten di fotvalvet overbelastas
utan att skyddasgenom aktiv muskelverkan.Vi fir
di de omma, onda, smdrtandefotterna, som om
inte hjdlpen kommer - sn sminingom deformeras
under inverkan av kroppstyngdo. s. v.

passiva apparaten for okade pifrestningar dels
-inskas triiningsm6jligheternafijr den aktiva rorelseapparaten.Vi 6r numera betydligt lingre in
uadutriaforfider voro;bara pi de senaste50 iren
har medelllngden hos vira vdrnpliktiga okats med
7 cm, och detta betyder ait musklernashivstlnger
blir ldngre och mera svirmantjvreradein tidigare'
Annn viktigare ar, enligt mitt formenande,den allmdnna okningen av kroppsvikten, som utan tvivel
skett. Hur stor denna genomsnittliga overvikt ir
hos svenskafolket finns dnnu inga exakta uppgifter om, men dven om den skulle rtira sig om en si
forhillandevis Iig siffra som 10 procent medfor
dessaextra kilo en stdndig och stdndigt verkande
merbelastning Pa rorelseapparaten.En storre del
av vLr befolkning bot numera i stdder.Vi ror oss
pi hlrda golv, pi hhrda stadsgator.Mycket arbete
iker stillaitiende vid maskiner och samtidigt har
mojligheterna for ett utnyttjande av-en trining av
muskulaturenminskats.Vi iker med samfdrdsmedel fram och iter till virt arbete,vi iker moped i
stdllet for att tidigare ha cyklat, vi iker i hiss i
stdllet for att gl i trappor. Yira maskiner skots
med enkla, foga kraftkrdvande ingrepp och dven
i de tyngre kroppsarbetenaforekommer nu i stor
utstriikriing hjeipmaskiner som minskar kraven pi
det direkta muskelarbetet.Det moderna samhiilet
krdver alltsi mera av den passivarorelseapparaten
men minskar samtidigt kraften hos den aktiva
komponenten.Resultatet blir en rubbad harmoni
med smdrttillstind, triitthet, huvudvdrk, diligt humor o. s. v. som pltagliga fiiljder. Man kan inte
ostraffat forsarnrna muskelmdnniskan.I det moderna'samhdlletkrdvs en god muskulatur men den
"normala" livsfdringen ger inget utrymme att UPP-

Det moderna livet dr ogynnsamt fiir kroppen'
De forhillanden under vilka den moderna minniskan lever inverkar synnerligen ogynnsamt pi
hillnings- och rijrelseorganen; dels utsdttes den
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Vdra nzasAinershdts nzed enkla, fbga hraltArduande ingrepp

ni nodviindig trdning. Vi miste ddrfor soka hjnlp
i frivilLiga, extra i.tgdrder.
Man kan har gL f.ram pL tvi. olika linjer: Man
kan forsoka att minska den passiva pifrestningen
$enom en bittre utformning av arbetsplatserna
o. s. v.2 men minga ghnget ir detta besvidigt och
dyrbart. Eller kan man genom frivillig trdning av
den aktiva muskelapparatenge den en sidan styrka
att harmonien i rorelse- och hillningsorganens
funktion iterstdlles. Denna senarevd'g d'rden som
dr ldttast for var och en ati sjilv genomfora.
Den som har tungt kroppsarbete borde v'dl flt
tillr2icklig trdning av sin muskulatur. Nej, det dr
inte alls sdkert.Det som gor oss till vana arbetare
ar att vi ldr oss att begagna si lite muskelkraft
som mojligt. Nyborjaren blir efter sina forsta ar
betsdagar hopplost uttrottad och kan inte folja
med i den vane arbetarens takt, men efter nigon
tid har han helt omedvetet lirt sig knepen att
skona sin tillgdngliga muskulatur. Det gfu bra sit
ldnge han ror sig inom det vanliga rorelseschemat,
men plotsligt kommer det en situation di han behover andra musklers hjalp, di dr dessaotrdnade,
de ger inte det krafttillskott som de skulle kunna
gora och de reagerur, som all muskulatur som blir
trott, med vdrk och obehag,vilket varje idrottsman
kdnner till. Pitagligt sdmre stdllda dr de som inte
har nigot kroppsarbetealls. Si mycket i det moderna samhdllet sker som vi vet utan nigra egentliga kroppsanstringningar. Vill vi ha ljus vrider
vi pi en knapp, vill vi ha vatten vrider vi pi en
kran, vill vi ha eld i spisen vrider vi pi en annan
knapp, vill vi ha varmt i rummet vrider vi pi en
aflnan kran o. s. v. Men si plotsligt sitter t. ex.
husmodern iging med en stortvatt p6, gamma,lt
sitt. Hon skall sti. bojd over ett badkar och skolja,
hon skall sti och gnugga tvdtten pi en tvdttbrdda.
Ar det undedigt att den otrdnademuskulaturendi
reageratmed trotthet och virk ?

Men pl|tsl;gt

siitter husmodem iging med en srortaiiu pd gatnmab sAfi. Hoiz stdr bdjd. 6uer ett badkar . . .

Det dr inte att stjdla tid frin sin familj om man
deltar i gymnastik eller idrott. Mycket mera tid
gir till spillo genom onodiga sjukdomssymptom,
genom onodig trotthet, genorn vintan i ldkarnas
mottagningsrum, genom linga perioder av behandlingar hos sjukgymnastero. s. v. Jag dr overtygad
om att det i l;ingden dr mycket mer tidsbesparande
att avsdtta en viss tid varje vecka it kroppsovningar an att bara lhta det gi till symptomen hopar sig s6.,att man inte kan klara sig l2ingre.Symptomen frin den forsummade muskelmdnniskan
behover inte vara s6, pitagliga som ryggbesvdr
eller fotsmirtor det kan vara bara en allmdn
kdnsla av trotthet och higloshet. En sidan trotthet
kan man aldrig vila bort. Den kan endast fuiinas
bort.
Den frivilliga
viigen.

gymnastiken erbjuder den letta

Det dr hir som den frivilliga gymnastiken, a.ntingen den har sAsommotionsgymnastik,husmorsgymnastik, kontorsgymnastikeller industrigymnastik, enligi mitt formenande spelar den avgorande
rollen. Man kan sjdlvfallet gi igenom ett gymnastikprogram sjdlv hemma, men erfarenhetenvisar
att det blir bara till en viss tid. En kvdll kommer
man hem och tycker, "i dag dr jag si trott sL jag
tar det dubbelt si. mycket i morgon". Men i morgon blir det heller ingenting av och eit tu tre dr
man borta frin sin regelbundnatrdning. Om man
deltar i en grupp dr det alltid svirare att utebli,
och man vet di. ocksi att man fir en vdl avvdgd
och ldmpad trdning. For alla dem som avbrutit sin
frivilliga gymnastik pi grund av som de tycker
okade besvir rdcker det kanske att framhilla att
en helt otrinad kropp sjilvfallet fht besvdri form
av triningsvdrk di man borjar med nigot utovande av idrott. Detta borde i vir tid, di idrotten
ju intresserarmhnga vara vdl bekant och inte forvina nigon. Sjilvfallet dr det av den storsta vikt
att den gymnastikgrupp man deltar i ir avpassad
efter ens egen formiga och att den gymnastik som
ges dr avpassadfor sitt zindamil. Det dr ju inie
meningen att vi a.lla skall bli svenska mdstare i
gymnastik. Det rdcker inte vir fysik tiil for. Den
gymnastik som skall ges och den gymnastik som vi
fir i de grupper som leds i SvenskaGymnastikforbundets regi dr avpassadfor gemene mans behov. Gymnastikens mttl ir, styrkeniining det g2iller att oka muskulaturens styrka,. Alltfor stark
trining ir, som framglrr av vad jzgovan sagt, icke
till nytta. Kdnslan av stelhet i ryggen t. ex. beror
oftast inte pL att sjdlva ryggraden dr stel utan den
beror pi att muskulaturen inte vigar sldppa till en
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alltfor stor bojning for att ddrigenom inte skador
p3. ryggen skall uppsti. Rorelserna tas dd'fi.ot
limpligen ut tills det tar emot, men man Pressar
inte igenom det muskelmotst&ndsom man ddr kdnner. Det vet varie erf.arcnledare. Man hiller kvar
riirelsen i vad min pi gymnastiksprik kallas for
ett "aktivt kvarhill" och gir sedan tillbaka till
utgingsliget. Man skall di finna, att om trdningen
bedrives pi detta sitt, kommer man utan att man
nigonsin har tdnjt pi sin rygg att boja sig mer och
mer undan fiir undan, inte ddrfdr att ryggen har
blivit mjukare utan ddrfor att muskulaturen har
blivit si stark att den tilliter storre rorelser dn
r
tidigare.
Det dr modernt med gymnastik. Det moderna
samhdllet kriver gymnastik for vidmakthillande
av det harmoniska samspelet mellan kroppens
olika delar. Mot folksjukdomarna onda ry19ar
och omma fdtter finns folkrorelsen Svensk gymnastik.

Ut ossbebfrlla
tpiinsten in i
Slderns hdst!

VARFOR INTB LONSPARA ?
Redannu ldnsPararmer in 100.000
unqdomar i v&rt 1and, ddrav 1OO-tals
en6att vid Boforskoncernensf6retag.
Detta visar, att det ldnar sig att sPara
- annars skulle inte si minga gdra
det. Bankerna betalar 5 /o tanta p3"
insatt kapital och dessutom ffu varie
kinsprrar-evara med pi lcinsparloiteriet. Varie &r fcirdelasi detta lotteri
<iver4.000 vinster pi mellan 50 kr'
och 10.000 kr. bland dem, som under
fdregiendeir regelbundetsparatminst
7 minader. Vinstumman beviljas irligen av riksdagen.Alla som ldnsparar
hir alltsi chansenatt fe 10.000 kr.
varie ir. Ordinarie dragning sker i
mars minad och var 16:e deltagare
brukar vinna.
Men den stdrsta vinsten d'r att flt
en e7enstor sparadslant ndr man bdst
den,liansketill studier,boslttbehdlver
ning eller inkdp av nigon verkligt
nyttig sak - och att di kunna gora
ett fdrdelaktigt kontantkdP.
Vill Du uara med' ocb l1nsPara
miste Du bestimma Dig fdr att inte
ta ut nigra Pengar f6rr[n Du fYllt
25 Lr - eller om Du redan fyllt zz F'r
fdrst om 3 ir. Och just i 25-irsildern
kan det van bra att ha ett rej?ilt
kapital.
-Skolle
Du behciva Pengarna fiire
fvllda 25 &r, kan Du fi ta ut dem, men
ie rkull Du ha ett giltigt skiil. Om Du
tdnker gifta Dig och skall bos?ittaDig,
di dr detta ctt skdl. Ekonomiskasvi-
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righetet pi grund av sjukdom eller
arbetsl<ishet
samtfiirsd,rjningsplikt mot
n&gon nira anhd,rig ir ocks&godtagbara skil.

LONSPARANDET
VID AB BOFORS
Nobelkrut

har f. n. )4 angdomar antecknadei
l6nsparandet, de flesta anslutna till
nu
Dig
redan
alltsL
Bestiim
De hade vid irsskifPostsparbanken.
fcir att sparaen viss summa- lO, L2, tet ca 80.000 kr. innest&ende,ddrav
23.OOO
kr. och
1l kr. eller mer varie vecka eller 40, har 29 milnadsavlii'nade
50, 60, 70 kr. varje m&nad.AnPassa 65 timavldnade ca 57.000 kr. Oclr
sedaniivriga utgifter efter sparslanten,
dessasummorvdxer varie veckal
si mdrker Du inte efter ett par minader att Du aldrig fir dessaPengar i
+
handen. Tjd,narDu 150 kr. i veckan
och spar lo % - allts& 15 kr. - si Boforsverken
har Du efter 3 fu 2.505 kr. Pi Ditt
hade vid Ersskiftet ca 750 anstillda
ddnv 165 kr. som rlnta.
konto lonspaTitta litei pi tabellen hdr nedan och anslutna till Postsparbankens
r&dedr sedan med Intressekontoren,
rande. Den innestiende behlllningen
eller niSpaibanken,Postsparbanken
kr. och det minatliga
eon affdrsbank. Dd'r fitr Du alla var ca.54O.oO0
upplysninger och alla anmllnings- tillskottet i ir blir ca 30.000 kr.
blanketter.
Men dirutdver fanns det 47 sPat
klubbar i verksamhet,vars medlemmar
A[.en beslutaDig kuickt tillhiirde de hiigre tldersskikten. Den
d& har Du chansen att komma med sammanlagdabehillningen hos dessa
redan i ldnsparlotteriet1959. Nu i
sparklubbarvar ca 525.000kr.
hdst blir det ?6r <ivrigt en extra drag'sparkassanhos Intressekontoretvid
ning ftir alla som fiire 1 september
1958 kinsparatunderminst 3 m&nader' Bofors har f. n. ca 3.50Okonton med
en innestiende beh&llning PL ca 4,2
Vill Du aktiesparapl snmmaging
ocksi
det
si
gir
som Du lcinsparar,
betalarf. n'
milj. kr. Denna sparkassa
bra. Du fir ndmligen ta ut en del av 5,,
% p& innest&endemedel och
pengarnafrin Ditt l<insparkontooch
h<igstainslttningsbeloppZir10.000kr.
iattu-in dem i en aktiesparklubbutan
till dessakonton flyter det in
Aven
att Du gir miste om fdrm&nen aIt v^ra
stora belopp varje m&nad.
med i ld'nsparandetslotteri.

Meddelanden
frdn

das insats, di det giillt att undvika
olycksfall. Han tackade ocks6.arbetsbefiilet fcir ett gott samarbetei skyddsfrigor.
Ltn
*

SKYDDSTJANSTEN
rooo olycksfallsfria

arbetsdagar

Den 18 mars hade grupp 13 i Nobelkruts skyddst2ivlinga?6etat 1000
dagati strdckutan olycksfall. Gruppen
omfattar personalen i byggnaderna
TU 7-10 och hdr hemmapi Ammunitionsavdeln
ingen.
Frir att hylla den goda prestationen
had-ede anstdlldainbjuditslill en kopp
kaffe pi Bjdrkborns restaurang. I iit
anfdrande tackadedirektdr \Tahlquist
fcir den utmdrkta insatseni skvddsarbetet.
" Alla i fd,retagethar glddje av att
olyckor kan hlllas borta, inte minst
arbetstagarnasjiilva. Gruppen blev den
fd'rstaproduktionsavdelning,
som uppnidde 1000 olycksfallsfriaarbetsdagar
sedanskyddstivlinqeni sin nuvarande
form staitades1952.Den 6 sept.1954
intrdffade gruppens sista olycksfall,
vilket fcir civrigt var en mycket lindrig
skadamed kort frinvaro.
Antalet anstillda i gruppen har varierat ritt avsevdrt. Hdgsta kvartalsmedeltalet har vailt 38 ;h det ldssta
19. Genomsnittssiffran sed,an1954 ar
drygt 26 och totalt har s&lunda26.ooo
dagsverkenutfcirts av gruppen. Arbetsuppgifterna tillhcir ingalunda de risk-

Skyddsontbudet Edain Karlsson ocb cbelen
fbr NVA ingenji)r L.-O. Berg:trdm tittar
pfr gduorna. Boforsfoto Falk.

friaste di arbetet innefattar en minsd
transportarbeteoch hantering av tun'ga
"
ammunitionsdetalier.
Direkt<ir \Wahlquist uppmanade
gruppeo att ej vila pi de vunna Tagrarna utan nu nirmast stdlla in siktet oi.
2000 dagarutan olycksfall.Han utdtlade slutligen en liten minnessak till
vaf ocn en. .
S-kyddsombudet
Edvin Karlsson tackade pi arbetskamraternasvdgnar fdr
att bolaget uppmdrksammatde anstlll-

Nobelkruts

centrala

kommitt6s

irssammantriide

skydds-

Onsdagenden 19 marshdll Centrala
Skyddskommitt6n sitt ordinarie irssammantrdde under direktd,r Arvid
\Tahlquists ordfcirandeskap.Bland de
inbjudna gdsterna mlrktes yrkesinspektcir Bertil Ahlfors, byriingenj6r
C. A. von Krusenstierna,Sprdngdmnesinspekfionen,
brandchefStenSandkvist, Kadskoga, och brandingenjd,r
Ralf Nyman, fd,rsdkringsbolagetSveaNornan.
De itglrder, som av kommittdn rekommenderatsvid fciregiende irssammantrdde och vid irsinspektionen,
hadei stortsettkommit till utfcirande.
En kommentar limnades i de fall f<irslagen ej genomfdrts.
Skyddsinspektd,r
Ld,nnqvistldmnade
nigra rapporter frin skyddsverksamneten.
Olycksfallsstatistik

Under 1957 intrdffade f6r timavliinad personal 47 yrkesskadormotsvarande en frekvens av L8,2 per en
mil,ion arbetstimmar (angivet per 100
irsarbetare 4,4). Det ?ir den lZigsta
olycksfallsfrekvens, som noterats vid
fdretaget, 1955 var frekvensen 19,6
per en miljon arbetstimmar.Den steg
Personalenpa ru 7-10 tamlad aid Bj7raborns restaxtrang.
Fr. a. sren Hedlund, Gunnar
L956 till 24,2. Genomsnittsfrekvensen
Aronsson, Gdsta Johansson,Birger sddernzan,Kurt Karlsson, osaar Gusraasson,L,-o,
1948-l%7 llgger
Bergstrdnz,Edain Karlsson,Elis Gastaasson,Frits Fridaall, SoniaLarsson,Kail Andersson, fdr lO-Srsperioden
sixten Nystrdm, Nils Karlsson, Gr)staJobansson.Siglrid. Gastausson,Nils Mogoorroo:. pL 44,5.
Holger OhlssonochKurt Engstrdn.BoforsfotoTillman.
Yrkesskadornamedfcirdeu nder t957
en sammanlagdfrinvaro av ca 10.000
timmar. Det utgdr O,4 Vo av den utfcirda arbetstiden.Antalet fdrlorade
arbetstimmarper skadavat 2L2.
De intriiffade yrkesskadornaf6rdelar sig pi 36 olycksfall i arbetet, ett
yrkessjukdomsfall(hudbesvdr)och 10
f?irdolycksfall.
Betri.ffande olycksfallen i arbetet
konstaterades med glZidje att inget
d<idsfall intraffat och att endast en
skada medfd'rt bestiende invaliditet.
Det var en klimskada pi vinster tumme och invaliditetsgrudenour 10 procent. Tv8. skador har medfd,rt slukskrivning i mer dn 9O dagar.
Fiirdolycksfallenvar 1957 10 stycken. Det ar 2I procentav totala,antalet
yrkesskador. De av flrdolycksfallen
fciranledda skadorna var relativt godartade och medfdrde endast i ett-oar
fall ldngre frinvaro. Vid fiirdoly&sfallen har den skadadei fyn fall ftit-
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dats pi cykel och i lika mEngafall pl
rnop.d eiler motorcykel. Ett fall har
intreffat vid fZird med bil och ett
till fots.
Betrdffande orsakernatill olycksfallen i arbetet kan det Yara av intresse
att nimna att endastfyta olycksfall har
orsakats av exPlosion eller eld i krut
och springdmnen.Samtligadessafyra
fall hiirriiide sig frin pressexplosionen
i B Z g d e n2 8 j u n i .
Bland minadsavlijnad personal har
under 1957 sex olycksfall intrdffat,
varav hdlften var firdolycksfall' Frekvensen Per en miljon arbetstimmar
vat ca 7 ,5.
Som en jZimfdtelsetill Nobelkruts
frekvens, rb,z Per en miljon arbetstimmar, kan ndmnas de av Arbetarskyddsndmndenredovisade siffrorna
f6'r 19)6. som dr sista tillgiingliga
iret. Fiir till Allmiinna Gruppen anslutnafdretag var frekvensen37,Oper
en milion arbetstimmar.Genomsnittssiffranfijr all industri lig dvenden pi
ungefir samma nivL, 37,7..Hdgst Hg
Sdf,ra Sveriges Sfuvarefdrbund med
158 och liigJt Konfektionsindustrifijrbundet med 7,5.
Fiir ati klargiira vad en olycksfallsfrekvensav L8,2 per en miljon arbetstimmar innebdr, kan ndmnas,att det
med hdnsvn till normal fr&nvaro, betyder att en anstdlld drabbas av ett
otycksfall P3 25 frr'
Viktigare skyddsitgeirder
En sedvanlig iiversikt av under &ret
vidtagna viktigare skyddsitgZirdtt liT,radei Tte till fyra exempelgavs frin
varie avdelning. Hir skall endasi
,,amnasn&gra ;v dessa.
Pe NVA har en genomging av arbetsolatsernafdr kontroll av arbetsstilllinearna giorts i samarbetemed
dr Heirieman.-Ettflertal dndringarav
Rolf Nyman talar pZ Centrala Skyd'dskonminins Srsmdte' Boforsfoto
Falk.

Bmnd.ingenii)r
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bdnkenskvdd:onzbuden
P3
Delragarei CetltralaShydd:konminins frrssammantrijde, |ri)nsla
Erihssonoch Allan
Eltoy
iook,
Folke
Suanteolsson, Brito Aodrrrlrotn,Mary Holmg.ren,
n7' Lars Erihsson'Gtnnar Gmnholm' Bertil
'aA
't'
ba;"i';
andta
Pi
Reinholdsson.
"'
Falk'
iittnr}, Fritz Dal6n och SrenSandkaisr'Boforsfoto

utformning har som Bofors Nobelkruts industriarbetsplatsernas
brandkir
fijlid dZiravgenomftirts.
Genom Jm- och tillbYggnad av
Skvddskommittdndr o&si brandO 4 hat arbetet
massablandningshuset
skvdiskommitt6inom f iiretaget'Brandradikalt fordndrats och det tunga ar- (rilsornu har kanske tidigare ir blivit
beiet med iisning av krutmassai cen- niiot styvmoderligtbehandlade'Vid
f iirsvunnit.
trifugerna
-nitroglycerinfabriken
&rJtssammantriidJtogsde dZirf<irupp
har nitrerI
som huvuddmne sedan de ordinarie
rDpxrat o.'chseparator fcirsetts med frlgorna avverkats.
airiomatisk tdm-ningsanordning,som
Brandfiirman Gdte Nilsson redoutlciscsvid temperaturstegring'
organigjorde
fcir industribrandklrens
I sambandmed iteruPPbYggnaden
fYra
av
f.
n.
bestir
Klren
."ation.
av vertikalkrutPresseni BZ t har
industribrandmdn'
28
och
brandbefiil
och
skyddsanordninlgarnautvecklats
De senareuppdelade pi fyra avliisfdrbdttrats.
ninsarmed lourtiiinstvir fjerdevecka'
En ny skyddsvallhar uPPlagtsP&
hilles varje fredagmed.tvi
Oun-ingar
i
iistra sidan av trioliekristalliseringen
per ging. Av redogcirelsen
avlcisningar
Tj.
itt industribrandkiren
ocksi
framsick.Ny tyP av seParatorerhar installefcjrfo"ear ijver en riklig utrustning'
rats i trotylnitreringen.
Manlar s&lundabl. a. tre brandbilar
Till industribrandkirenhar tre fdroch fem bogserbara motorsPrutor'
ninlliga eldskyddsdriikterfcir livriiddSlangftirrldetZirdrygt 1).000 m'
ning anskaffats.
BrandfdrmanNilsson meddeladeatt
under iret gjotts 23 utryckningarmen
SkyddskamPanjen
att inga brlnder varit av stcirreomEn redosijrelseldmnadesfdr skyddsupplZiggningoch hur -den fattning.
kampanjen"s
bedrivits.D& kampanjenutfdrligt behandlats i fiireglende nummer av Fra Mary Holmgren,NVA, hdmtarklubB-oilen hdnvisastill denna artikel'
bens prispengat ut ditehtijr IVahlquists
kampanjens avslutning skall dgnas hand. Boforsfoto Falk.
trafiken och bedrivasi samarbetemed
I(arlskosa Trafiksdkerhetskommitt6'
Den koi-rmer att flyttas till i maj minad istdllet fdr april, som ursPrunglisen tenkts. Fcji de hittills ganska
pielimindra planerna redogciresi en
vidstiendenotis i detta nulnmer.

-

Nigra skadeerfarenheter frfur
brand i eldfarliga viitskor
BrandingenjdrNyman talade sedan
om nigra av de vanligaste inom industrin anvdnda eldfarliga vdtskorna
samt de egenskaper hos" dessa, som
frdmst har intreJse ur brandskyddssynpunkt. Ingenjcir Nyman berettade
sedanom nigra stdrre industribrdnder
i eldfarliga vdtskor.
Prisutdelning i skyddstiivlingen
I direkt anslutning till skyddskommitt6ns sammantrddefcirdttade direkt6r $Tahlquist prisutdelning j 1957
irs skyddst[vling.Sammanlagtutdelades premler pL Il.75O kronor. Av
dessagick 3.930 kr. till klubbarnaoch
1920 kronor som personligapremier
till skyddsombuden
pt de aideiningar,
som sdnkt olycksfallsfrekvensen.
nrbetsledarefrirbundets lokalavdelnine
fick 9oo kronor fcir arbetsledarnas
inl
satseri td.vlingen.
Mest pengar fick NK-klubben, vars
ordf<irandeNils Helgessonhade nd,jet
emottaga1.690 kronor. Brisansklubben erhcill via Edvin Kadsson 1.320
kronor. Obetydligt sdmre var yrkesklubben, ro* g.io- sin ordfcirande
B<irjeHjelm fick ett tillskott av L.3to
kronor i klubbkassan.
Direktd,r \Tahlquist tackade f6r alla
de goda insatser, som gjorts i tdv-

lingen, och fcirmodadeatt den varit en
bidragandeorsak till att olycksfallsfrekvensenvid fdretaget kunnat pressas
ned till den liga niii, som underfjol5.retnoterais. Han hoppadesocksi att
tivlingen under detta-ir skulle sporra
till nya krafttag i skyddsarbetet.
Lt,
*

Skyddskampanjen"Det iir Din insafs det gdllet"
Vinterns stora skyddskampanj narmar sig nu sitt slut sedanden pngitt
i fyra mltnader.Kvar dr sistau.trl.rit-t"t,
som skall dgnas trafiken. Enligt de
frin bcirjanskisseradeplanernaikulle
jen f<irlagts rill april
trafikkampan
minad.
Di trafiken och fdrdolycksfallen i
huvrrdsak
_dr ett problem, som ligger
utanfdr fabriksgrindatna, hat ett ialmarbete med stadensmyndigheter och
motororganisationervaiit niturligt och
ncidviindigt fdr att kampanjen"skall
kunna ge isyftat resultat.
Stadenhar ocksi beslutatatt medverka i trafikkampanjenoch har uppdragit it Karlskoga'Trafiksnkerhitskommitt6 att svaraTdr arrangemangen.
Till ledare fcir kampanjen har utietts
<iverkonstapelHerold Andersson.
Trafiksdkerhetskommitt6n
besldtvid
sitt fcirsta sammantride,att kampanjen skall framflyttas till maj minad.

;-

Detta med hdnsyn till att vd,gana dlt
ar fia. fuhnsncioch is och traiiken livligare. En annan vinst dr, att olika
tekniska itgdrder hinner fullfcjlias
sisom linjemarkering.dversyn^r rigsKvltar
m. m.
'Progr"--.t
fdr kampanjen at, dB.
detta skrives,dnnu ej faststailt.Inbjudan att medverka i- kampanjen har,
f6,rutom till AB Bofors och berrirda
organ inom staden, s?intstill MHF,
Karlskoga Motorklubb, Bofors Cykelklubb. Cykel- och Mopedfrdmjander,
ABF, TBV m. fl. organisationer.
Kontakt har dven etablerats med Nationalfcireningen frjr Trafikslikerhetens
Frdmjande (NTF).
Preliminlrt har Traf iksdkerhetskommitt6n tdnkt, att kampanjenskulle inledasmed trafikundeivisninei skolorna. Hdr kommer givetvis live*nbolagets
industriskolamed. Den 17-18 mai
ordnasbiltestpi Gellerisensmotorstadion. S<indagen
den 18 har man ocks&
tenkt att pi motorstadion ordna en
stdrre trafikfestlighet. Bilutst?illning,
mopedrally och andra publikdraganJe
arrangemaxgingfu i planerna.Mopedrallyt skulle utgcira avslutningen pi
mopedkurseromfattande motJr- oih
trafiklara.
Kampanjenskall sedanavslutasmed
en speciell,hela stadenomfattande,trafikvecka.Den dr tdnkt att fcirl2iggas
till
sista veckan i maj. Tnfikpropaganda
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Tr?iningskurs fiir nyanstiillda vid F-avdelningen,
Nobelkrut
Den 29 oktober f6rra iret startade
inom fabriksavdelningenfdr organisk- i
kemiska produkter vid Nobelkrut
kallad
nedan
hir
dven
och
tal
dagligt
f-ivdllningen (NVF) - en trdningskurs fiir nyanstdllda arbetare.Behovet
av en dylik kurs har i m?nga Lt varit
miirkbait.Arbetarnai flera av fabrikerna sktjter stora anldggningskapitalmed
en mingfald sinnrika och dyrbaramdtoch registreringsinstrumentoch 6vervakar e-llerreglerar inveckladekemiska
i minga
Drocesser.om vilka de inte har nlgon stiirre eller
ta[ diupare
'Man kunskaP'
kZindeendasttilt - eller hade
order p& - att ndtt det instrumentet
visadeett visst virde eller di tempera-

turen nitt ett visst gtadtal, skulle man
rippna den ventilen eller sliippa pi
eiler tiimma ut den eller den vdtskan'
Vad som hiinde i alla rdrledningar och
ventiler, behlllare, centrifuger,destillationskolonnero. s. v. hademan blott
en dunkel aning om.
Ftir att ge denna kunskaP
givetvis miste vlcka ett stdrre intresse
Fo. iobb.t och ddrmed ge stdrre trivsel- och samarbetskinsla- ladeskursDrogrammetuPP.Kursen kom att omianZ K timmai, f<irdeladePi 18 tisdagar och frcdagarkl. 14-16, alltse
z Timmar per kursdag. F<ir eleverna
utgick specialtimldneller i fdrekommi'nde ?al1 tjvertidsers[ttningunder
kurstimmarna. Kurslmnena, som gav

slvdl allminna orienteringar som sPeciella kunskaperoch informationer,var
friliande.
1. Bofors och Nobelkruts historia och
orsanisation.Drifts- och hjiilpavdelniigarnas uppgifter, spec.NVF:s organisationoch dagliga funktion m. m'
Ingenjiir L. Sterky,
I tim. FOreHsare,
NVF.
2. Arbetarskyddoch skyddsfdreskrifter, allmdnna och speciellasamt hithijrande fr&gor. Personlig skyddsutrustnine, s[rskilt betr. iigon-, hand- och
andiingsskydd. Miirkning av r6rledningar.-Fdig- och formsignaler.Lyfttekiik. 4 t=tm.Fcirelisare:SkyddsinspekttirU. Ltinnqvist,NS.
3. Yalda delaravkemiensoch fysikens
grunder tilliimpbarapi arbetsoperatioier inom NVF. Syror, baser,vanliga
rivaror, sammanblandnings-och fdrvdxlingsrisker, smiltning, kokning'
vlrmevdxlare, kylverk, vdrmeekonomi,
uppl<isning och ldsningar etc., om-

nerna; dock saknadesinte smlrre an- Skyddst?ivlingen 1958
Skyddstjiinsten,forts.
mdrkninqar p& flertalet avdelningar. fortsdttermed sammaregler som gdllskall di fdras i alla former _- trafikEn betyd'ligtiOrbattradordning kunde de 1957. Som villkor f6r utbetalande
dirigering av fdrstlrkt polis, affischedock konstateras.
av stipendierna gdlle4 att frekvenstalet
ring, fdredrag,filmvisningar etc..
fdr olvcksfall i arbetet icke tiverstiger
naturligtvis
d:r
TrafikkamPanjen
Olycksfallsstatistiken
5,0 olvcksfallper 100 lrsarbetare'SeIven avsedditt drivas inom fdretagen'
biirjade,
1957
f'6t
I'r
dan 1942,di Skyddst2ivlingen
Olycksfallsstatistiken
trafikkommitFiir detta har speciella
av
utbetalats
klubbar
resultatet
och
liksom
enskilda
har
till
Nobelkrut'
kommenterades,
och
Bofors
vid
t6er tillsatts
De preliminira siff- ca 178.000kronor. OlycksfallsfrekvenSkyddstiivlingen.
Ledare fdr dessa kommitt6er dr vid
tidigare publicerats sen har under denna tid pressatsned
vid
redan
ha
och
roina
Bofors iiveringenjiir \Tahlberg
(B-pilen
sid. 67) och den fd:n 22,0 t1ll 4,61
l/1958
nr
Carbonnier.
iiveringenjdr
Nobelkrut
Kampaniensmotto, "Det dr Din in- slutgiltigastalistikenvisarsammasiffror.-Hdiutdver mi endastndmnas,att Bullerbekiimpning
satsdeig?ifler", dr liisenordetdven fdr
handled och fingrar
trafiken.
i
s?iklerhet
ii.kad
Lrn skador i hand,
Sedanfdrhandlingarna avslutatsh6ll
dominerar statistiken med 42 /o, dd'tG. Frykskog(BAV) f<iredrag
ingenltir
nist kommer fot- och t&skador med
och bullerbekdmPning.
Boll"r
o2t,6 %, ben- och kndskador med
E. L,
9,9 %.Endast 4 dgonskadorfiiranCenttala skyddskommitt6n
*
ledde sjukskrivning, men ddrutdver
vid Bofors
tvingades milnga a1t upps<ikaklinik
Inga liisa hundar!
Bofors Centrala SkYddskommitt€ etlei fdrbandsrum fdr att fi dgonen
och
(smuts
smnpartiklar
frin
befriade
hdll sitt ordinarie lrsm6te ldrdagen
Nu ndr viren dntligen nalkas och
wLtillbud
det 22 mars pi Stillaboratorietsfdre- st?ink). Minst 20 dYlika
iter vaknar till liv, miste alla
naturen
ted'erbiiran'
ldsninqssalunder ordfdrandeskapav ltade kunnat undaikat om
se till, att hundarna h&llas
hunddgare
de anaiint skyddsglasdgon.Det slarvas
direkt6r Axel \Tahlsteen'
under s&dankontroll,
eller
kopplade
perIngenidr Gunnar Granholm redo- fortfarande bet?inkligt med den
l6sa och st?illertill
mycspringer
Ett
inte
atide
in- sonliga skyddsutrustningen.
giord:eforst fdr Skyddskommitt6ns
181
yrkesskadorna
markerna.
av
de
i
ofog
antal
ket
stort
avipektionsronderp& Metallurgiska
ha kunnat
Aven inom bostadsomridenamiste
d'.lninsurnnoch Verkstadsavdelningar- var "oncidiga" och borde
31.016 hundarnahillas under sammakontroll,
fd,rlorades
Totalt
na t8lt9 febr. i &r, och frlmst f6r de undvikas.
genom
anmirkningar betriffande ordningen arbetstimmar fijr arbetare
timmar
8.984
och
arbete
i
olvcksfall
skyddsden
personliga
p&arbetsplitsen,
springpojkarej ftr kl?idersdnderbitna
pd srund av fiirdolycksfall. FZirdanordningen fr. fr., som ddrvid frameller andra obehag.Minga barn blir
?ir alltid svirare och orsakommit. I ftirsta hand ville man blvck-sfallen
av en livlig hund,
frlnvato p3' 25o ocks&litt skrlmda
konstatera resultaten av skyddskam- kade i genomsnitt en
"sndll"
denna dn kan
och
fdr ska- hur liten
oanienspropaqanda.I det stora hela arbetstimmarmot 208 timmar
iur'*"rr'gu.rslia ndjd med insPektio- dor i arbete.
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och Harry Gullbrand, fcir att hdra derassynpi kursen.
Bengt Carlsson gick pi Liidingsverkstaden (Industriskolan) Lg461947 och var sedanute i fria marknaden som reparatcir, svetsareodt rdrmokare, innan han i januai L957
iterkom till Nobelkrut som skiftq&ende driftsreparatd,r pi F-avdelniigen.
-- "Det var en bra kurs, som man
har nytta av. Det mestavi fick veta om
kemin och fysiken har ju jag som reparatcir inte nigon direkt nytta av.
Men det var ju bra att fi. veta litet. Fdr
min del var orienteringen om appar:;telement,ventiler och rdrledningii, tarman Allan Karlssons lektioner, och
om mdtinstrument och regulatorer f6r
fcirman Malmqvisi, mest nyttiga. DIr
tyckte jag att det var alldeles ftir kort
tid, vi hade behcivtminst 4 timmar
till. Sedanvar genomgingenav fcirriden mycketnyttig, fOi aa-fict man se
vad ddr fanns fdr grejor.
- En del materialkdnnedomskadar
nog inte. Likasl hade nlgon lektion i
svets_ningbehdvts, sirskilt svetsning i
Kursdeltagarna sanzlade till leation f6r fdrman Allan KarJsson, F 21, Jom biir demonsnerar
specialmaterial.
Pl F-avdelningeninoliAa rlper a! aentiler och arcnar. stdende Bengr carlsson och Bengt Eriksson.
Sitrande
vdnder vi en hel del specialriaterial.
lonnar lYelam, lohn f ohansson, ldrgen Cbristoflersen ocb Harry Gullbraxd.
exempelvisHastelloyx) ?0. b.kladrr"j
Boforsfoto Tillman.
av apparuteri bottnar och pi omr6rare
kristallisering m. m. 8 tim. Ldtare: 10. Driftslaboratoriets organisation, och propellrar: Det er ett hycket dyrt
mateilal, som fis i plit och ,om id,r
Ingenjiir L. Sterky.
provtagning, kvalitetskontroll, kvalioch stinger, och det-dr svtrt att beartetsmedvetande.
2 tim. Ftireldsare:
4. Enhetsoperationer,
sisom centrifubeta,innan man ldrt sig knepen.
gering, separering,filtrering, torkning, Ingenjdr C. Hikanson, NLD.
malning, kokning, destillationo. s. .rr.
Detta omfattande kursprogram gemed demonstration av olika typer av nomgicksav de sexkursdeltagarna,som
separatorer, filter, centrifuger, tork- samtliga visade ett mycket stort inapparaterm. m. 10 tim. Llrare: Ingen- tresse,och den 31 januari L95g vat
jcir K. J. Molin, NVF.
helakursenavverkad.
Meningen d.rnu, att di och di fort5. Apparatelementsisompumpar,vens:itta
med liknande kurser, si. att alla
tiler, 16r-och packningsmateriel,
tryckkerl m. m. z tim. InJtrukt<ir:Fdrman nyanstdlldafir en god kdnnedomom
vad som rcir sig inom F-avdelningen.
A. Karlsson,NZE.
Denna fdrsta kurs var endast ett
6. Md.tinstrument och regulatorer av
prov" ehuru ett mycket lyckat
olika slag, reduceringsveitil.. -. -.
sidant - och kursledninsenville derStudiebesdk i Instrumentverkstaden. frir, innan man
iter satte-iging, giirna
2 tim. Instruktcir: FcirmanA. Malm- fl en uppfattning
om vad eleverna
qvist, NB 93.
tyckte om kursen. Ett frigeformuldr
7. Demonstration av tvl. fabrikspro- tillstiilldes samtliga elever, som mer
cesserinom NVF med teknisktiilemp- eller mindre utfcirligt besvaradeoch \eparatdrBengt Carlssonbyter en oerztil.
Tillman.
ning av tidigare kursavsnitt.2 fi;1. kommenteradefr&gorna. Svaren gav Boforsfoto
vid handen,att samtligadeltagarevar
Ciceroner:Ingenjd,rerpa NVF.
- J^g sysslarju inte baramed repancijda, mycket niijda t. o. m., med
8. Nobelkrutsbrandorganisation,
alarkursen och att densammavarit qivande rationer utan ocksf,.med nykonstrukmeringssystem,brandmateriel m. m.
och lirorik. Vissa Lmnen bordi emel- tioner och monteringaroch installatioPraktiska slickningsdvningar vid tivlertid beredasytterligare tid i ndsta ner. Reparationav mdtinstrumentfi.r
ningshuset.2 tim. Instruktcir: Brandkursprogram och likaledes cinskade inte vi gcira, vi ffu barc. byta vajrar
mestareB. Carlsson,NOX.
mrn, att ett kompendium samman- eller byta hela instrument.Di kan det
9. Nobelkrutsfdrridsorganisation,vis- stdlldes.Alla var helt enisa om att vara bn att veta litet mer om instruning av central-och rrirfcirrid. Process- kursdager,tidpunkteroch antalettim- menten.
dvervakning och <ivning i journal- och mar var lnmpliga.
rapportskrivning. 2 tirn. Instruktcir:
B-pilen har tagit kontakt med ett ti) En nickellegering, siirskilt bestendis mot
Ingenjd,rK. J. Molin.
par av kursdelttgarna, Bengt Carlsson kemikalier.
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bakom de fiir den miinskligablic- Si en sak till, som jag kanske gram. P5.I&ng sikt har denna utbild- och
ogenomtrangliga-apparatvaggana'
ken
att
mil,
som
dven
kunde fl sdga:Vi har oncidigtmycket iingsverksamhet
mellan de olika kursAw[gningen
ytkesmedvetandehos den
reparationeipiventileroch kranarhdr ska6a ett
sdkert att bli ftiremil
ju
komher
imnena
dr
Det
oi F-avdelninqen.Man kunde gott kemiskaindustrinsarbetare.
'u^ra
beroendepi veisikter,
fiir
skiftande
verkstadsinen
i
exempelvis
att,
litet aktsimmareom ventilerna' lett
dagligavdrv och
kurselevs
derbcirande
efter yrkesarbe.tarna
^medan
Skulle det bli nigot fel, si skall man dustri. gruppeiaf<irefaller dock
Det
intresseriktning.
kemisk
en
i
detta
genastkalla pi en reparatciri stdllet skickliglet,
nog omojligt utan alla som om F-avdelningenskurs inte kan
Idr att dra tili eller krlngla med ven- industi-i ir ndra
pi att i aftonfhr mentagasover en kam. HIr miste siiras kortare. Tanken
tilen si h&rt, att den skadas."
kurs i fysik
fylligare
ge
en
"keikol.fotrn
skapas,
Harry Gullbrand dr gammalbofor- en yrkesskiiklig kategori
pessande
Nobelkrutsfijrf6r
som kan civer- och kemi.
sure,mld bcrtit 16-17 tjdnste&rsom miska fackarbetare",
de olika pro- h&llanden,-bcir ndrmare undersdkas
dirigera
och
fcilja
vaka,
juni
han
i
frdsarcoch kontorist, innan
med en ingiende kunskapom och utvecklas
1956 kom till Nobelkrut. Vi traffade cesserna,
E. L.
16r sig i de slutna systemen
vad
som
honom i dttiksyreanhydridfabriken,
F 32, ddr han ensam Pi skiftet gir
omkring i byggnadenoch sktjterhela En ljusning pi bostadsmarknaden
den iniecklide apparatureni tvamilprendr. Inflyttningen i det fcirstahuset
Under den gFngnahijsten och vinjonersanldggningen.
redan i i-titten au mars' och
Lo.i"d.
bygantal
stort
tern har ett pitagligt
hyresglster i de bida husen
samtliga
vdlett
ldmnat
som
iging,
varit
sen
ha inflyttat under april miberdknas
6eh<ivlisttlttskott till bostadsmarknapL dessaligenheter,
Efterfrigan
nad.
hand
fdrsta
ir
i
Det
den i Karkkoga.
i forStiftelsen Bofbrsgirdar, som uppfdrt som ligger mycket centralt s&viil
Nobelkrut,
som
Bofots
till
hnlande
pi Karls-Abyoch i.Brickefastigheter
stor.
elrdin, ta-t uida.e ett Par bostads- har varit
Boforsgirdar har ocksi flera bYgiettsfdreningar, som har fastigheter
En del gen ig&ng inom Brickeg&rdsomridet'
i Sandviken.
underuppfcirande
Stidrnhuseti kvarteret Rddingen mot
dels i
arbete
under
esnahem'drocksi
reB*rickegirden,under bolagetsmedver- Oiebrovdgenstod inflyttningsklart
Det
1957
'
sensommaren
under
dan
Karlkan, dils vid Bondevdgen,ddr
rymmer 63 ligenheter om l--3 rum
skoga stad ir initiativtagare.
i kvarteret Missiondren Pi Kads- och kcik samt 9 rum med kokskiP,
Aby, pi tomten fcir den gamla Bleck- elltsi sammanlagt72 hyresmirjlighebyggerBoforsgirdartv.en- ter. I kvarteret Gdddan efter Sandbergsstugan,
har vidare 2 lamellhusom
har ninga nAtinrtranzent ne stota bostadshusom sammanlagt torpsvdgen
HarryGullbrand.
75 ldgenheterom 1-3
29
sammailagt
och
48 (24 + 24) ldgenheter
Tillman'
i F 32. Bofotsfoto
,tt pdssa
samt 6 enkelrum blivit
kiik
och
rum
5
10
ldgenheter.om
Det
blir
guage.
kunde
hyresgdsterna
De
flesta
- "1a. vi dr tre man hdr i fabriken, ium-och k<ik pi ca 1,10m2, 22 |igen- f?irdiga.
ldgenjul
dessa
i
inflytta
fdre
redan
4 rum och kdk Pi ca92- 94
en pi varieskil't.Vi gir runt i de olika heterom
heter.
och
rum
om
3
16
ldgenheter
och m2 och
vininqarna,ldserav instrumenten
Intressetfcir egnahem,somju kanske
kiik pi 75-8b tn2. Husen zir projekfciljer"och PassarProcesserna.
Jag gir
den trevligastebostadsformen,blir
dr
Skinska
BEFA, och AB
f. n. omvlxlande-hir och i fabriken terade av
st<irre,och ute i kvarteren Siken
allt
huvudentrcvarit
har
Cernentgjuteriet
F 16.
- l(u15sn var verkligen givande
Asa radhus i ktt. SiAen pd Btickegcirdsgdrdel' B-pilen f olo'
och lirorik och matnyttig,och fdr min
del sdrskilt eggande.Nu tdnker jag
ldsa och forska mera i kemi och om
kemisk industri i allmdnhet. Det var
nos litet knappt med tiden i vjssa
em"nen,i kortaiie laget sdrskiltntir det
av mdtinstrument'
sillde beskrivningar
ientiler. kranar bch sldant - alltsi
den praitiska delen.
-' Mycket av kemin och fYsiken
forstod vi fijrst inte alls, f6r vi hade ju
insa fdrkunskaPer,men vad vi fick
hd"ralockadetili vidareshrdier'Kunde
si
man f& litet litteraturanvisningar
vore det bra. Kanskeman kunde fi en
fortsittningskurs som aftonskola just
i imnena Tysik och kemi. Att en nY
kurs behdvs, n'ir nytgubbar skall tagas
in, det stir ju alldelesklart'"
Dessauttalandenbtjr giyetvis sporra
kursledningentill att ordna nya kurser
med samrnaeller litet utvidgat pro-
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och Sarvenpi Brickegirdsgdrdethi.ller innehillande 36 ldgenheter.Det
dr vil
Asa-hus p5. att bygga 18 egnahemav ndstan cjverflddigt att
n[mna att dessa
typen radhus om 4 rum och kdk samt ld.genheter
redan d.rsilda.
garage. Husen har en praktisk planDe nu fdrdiga ldgenheternakommer
lcisning och ett tilltalande yttre (fisadgivetvis att medfcira en tempord.rldtttegelklZidda)och de har r<iltgod efter- nad i bostadskcin.
Alltfortfarande bef Agan - samtliga dr silda. priset 6r hcivsett stort antal ldgenheter
i staden
ocksi.mycket fcirminligt, ca 58.000:fcir att brlans skall ufpsti mellan tillkr. med och ca 55.O-OO:-kr. utan ging och efterfrigan. Om blott
nigra
kd.llare.Insatsendr relativtligoch'mie1 - ett styckein pi 60-taletnadskostnaden
"ppberdknastill c ZSO:n8.r medlemmatna"-av
krissirens sto;a
kr., i vilken summa dven inse.r kost- bernkullar giftasvuxen [lder, vilket
naden fcir uppvd.rmning.Efterfrigan givetvis ocksi. kommer att pi.verka
pi. dessaegnahemhar gjort, att beslut efterfrigan pi bostlder. Det nya
Ekelattats om byggande av ytteiligare 7 byomridet, f. d. Tegelbruksomridet,
radhus av sammatvD.
kommer di vdl till oa"ss.
Bostadsrittsfd,reningen
Nobo tillh<ir
riga fastigheter i Karlberg har nu
tivertagitsav Karlskoga Fastighetsaktiebolag. Av de 48 lZigenheteinadis- In dustriskot"rrr*orUyggnadponerar Bofors 24, dd.rav14 ph 4 rum
bettre utbildningsmiijligheter
och kdk och 10 p3' 3 rum och kOk. to
av den strirre typen har mcibleratstill
Just nu hiller Industriskolanstillungkarlsbostd.der
med 3 enkelrumoch byggnad p6. att ta form. Till hcisten,
1 dubbelrumi vardera.Hdr har siledes di de nya lokalerna tas i bruk,
stir
50 man fitt bekvdma och trivsamma skolan rustad att ta emot flera elever
bostider.
dn tidigare.
Utbyggnaden av skolan kommer
. Slutligen kan nimnas, att yttedigare
bostadsbebyggelse
dr iging i'den ri"stra framfd'r allt den metallurgiska utbildstadsdelen.HSB bygger inom kvarte- ningen till godo. Hittills f,ar skolmdsret Laxen 4 st. fastigheter, omfattande sig grundutbildning fdr de metallur117 liigenheter, och Bostadsrdttsfcir- giska yrkena kunnat ordnas
endast i
eningen Saxlyckanuppfcir en fastighet begrdnsad omfattning, men
i hd,st

kommer alltsi karlskogaungdomarna
att kunna ta landets f<irsta, verkliga
ho/a i besittnine.
ii rnbru kss
Jirnbruksskolan d,r iu- en del av
Industriskolan och har dirfrir byggts
si att den skall kunna arbetapi'samma sitt som den redan befintlisa
verkstadsskolan(ldrlingsverkstaden).
Den kommer att best8.av 3 avdelningar: en f<ir smidesutbildning,en
fcir utbildning i vdrmebehandlingoch
en fdr gjuteriutbildning. Sjiilv?allet
kommer den att fi en fcirstklassigutrustning: DIr kommer att finnas ett
par smideshammare,
hejareoch skiggpressar och ett flertal ugnar. Mycken
mcidaher lagts ned pi lokalensventilatronsAatt den dvensommariidskall
fi ett behagligtklimat. Drygt ett 30tal elevplatser kommer att finnas i
denna jirnbruksskola.
Elevintagningentill Industriskolan
sker i maj och brirjan gciresmed jdrnbruksskolanselever. I.-fcirsta klassen
kan endast16 elevertasin si det gdlier
att passatillfiillet. Elevplatsskallicikas
personligengenom besdkpi Industriskolan. Diirvid skall endait befgsboken frtn folkskolan medtaqai. De
scikandebdr vara 1i helst 16-3r. Alta
karlskogapojkarhar sammachans,men
det giiller som sagt att anmdTa
sig i tid.
Hil.

BOFORS MUSIKKAR BLEV SVENSKA MASTARE
Vid Nordis| Amati)rmusikunions tiulingar i Trollhduan den
23 nars mellan oliAa nordiska nzusiALfr.rir, blea K6penbantns
Harmoniordester (60 man $ark) nordisk4 mAstare, iau
latjda
aa Bof ors MusiAddr (32 tnan), som diirmed
lick dex inofficieila
titeln "Saensha miistare,,. Dirigent uar Stig Gusrafsson. I
den
dantAa krtren ingdr flera Aonserttatoriestudirande :om medlem-

nzar. Som obligatorisLt nr spelade samrliga Afue:r
loh. Cbr. BacbSINFQNIA op. 18 No 4. Som sjdlac,ilda nr spelade
leiins
Boforc MusiAhdr B. Britens Soire|s Musiclales ocb
2:a rt/!en t
Alen.delsohns Symfoni nr 4. - Forot aisar Boforsmusikanterna
i
Trollhittans FolLets Hus.
Foto Ragnar Hcigman, Uddevalla.
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Ethtin rYablstr'm, Karl lYahlstr\nr, Frans Lindstt,nt, Ernfrid
Bortre raden, srdende:Adofi Bjiirnd.abl, Karl Bidrn, oskar lYablsrr|n,
Maxe, Araid Kling, Dat'id Lindquist, Ftiden Etlandsson'Knut Rein'
Lund, Emil Agren. Tredje ,ndro ,tAroiu Johan Lundberg, Dauid
Andra iaden siftande: Karl Martin Fotsbetg, Karl SandEilandison.
c;tiO,rrg,''nroot
olle
Lund,
hold.sson,Valfrid. Forsberg, Gott-t'rid.
Nlstri)nt, Pehr BrLthe' Rickad Gillberg' Ftdmre
Dauid
Karlberg,
Karl
berg,Hernran Sandberg,Kori prororrra*,'Throdo, Flod"ian,
och Elis Ahland'
Lindqu'ist
Karlsson,
Ahlstrdm,
lohan
vr;ilrttnr
lohan
mde, siltande: Karl KartslonTlir*,

GAMLABRUKSPoJKARIBoFoRSANNoIS9S

i
i;

Gruppen bestir av "Bruksp ojkar" frin Bofors
som brukade hilla ihop och'oidna gokottor och
andra festligheter. Ma'ngu goda si"ngare fanns
bland dem oct ku"rtettsafig fEr"ko. vfr ala sammankomster. "Fast liksori klippans grund" var
tydligen deras "signaturmelodii. I sailbarrd med
io,io'grufrringe' hid. man kommit overensom att

dta en gemensammiddag pi Josefsonspensionat'
viren 1958' lever endast fem av de trettioI
{ug'
tvl, nimligen: Karl Forsberg,Arld 5]*9, Johan
Karlsson, Theodor Flodman och David Lindqvist,
vilken ldmnat ovanstiende uppgifter' Fem av de
avlidna dr begravda.iU. S-A. FransErlandssonoch
David Nystrom omkom vid skjutfdltsolyckan1902'

inomBoiors
Moderngraiikpf,vandringsutstiillning
I februari startadep[ Bjdrkborns restaurang(se,fotot)- en
vandringsutstiillning modern svensk grafik, litografier i fir-g
och svait-vitt, etsningar,trdsnitt fl. fr., som sedanvandrat till
olika lunchrum inorrrNobelkrut, Boforsverkenoch Kilstaverken
f6r att den 18 april avslutaspn MVK. Bortet 2000 anstdlldahar
samtliga blad var- till
sett utst[llningen och kdpintresset-salu blev o&si stort,ty mer ?in80 blad fann k<ipare'PL firgta
fdr att underlltta
avd. hademan t. o. m. biidat konstsparklubbar
ddr sparValsverksklubben,
visade
intresset
Stdrsta
inktipen.
klublen fick inte mindre dn 30 medlemmar.Vandringsutstdllningens final utformadessom en liten hdgtidlighet'-Fotograf
Ivaf Orstadius demonstreradekonstverkenftir klubbmedlemmarna jdmte ftuar, som fick vara med och viilja ut konstverken'
ute i Valsverket'
Direfter gjorde man ett studiebestjk
Det goda initiaiivet till dennautstdllning har tagits av ABF,
med studieinstruktdrenTure Viksten som drivande kraft.
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Sedanall rivrig rekvisita,sisomtommr oljefat, fdrg, presenningar,ldmpligt tyg fcir flaggor, infcirskaffats,b<irjade ett hektiskt arbete pi f<irridet.
Vid 4-tiden pi morgonen rullade en
bil mot Torslanda. Godset vidarebeM/S POLARHAV undsafi pd' rekordtid
fordradesddrifrin med flyg via BrysVir reservdelsservice
fdr dieselmo- tyget till hamn, varf<ir rederiet bestdm- sel till Leopoldville, dlr en specialcheitradDC-6 frirde godsetvidareut
torer och vi.rt fd,rrid har minga gilnget, de, att delarna skulle kastas ut till
ndr det g?illt bridskandereservdelsbe- fartyget frin flygplan. Fcir att vara civer Atlanten. "Droppningen", som
stdllningar,stiilltspi hirda prov. Ar- helt sdkrapi att fartyget skulle fi de- norrminnen kallade den s. k. bombbete pi nitter, scin- och helgdagar taljerna ombord, bestiillderederiet 3 ningen, gick lyckligt, och detall'erna
kom ombord. Pifriljande eftermiddag
d.r,om inte precisvardagsmatfdr per- likadanasatser.
sonalen,si dock mycketofta frirekbmBestillningen och specielltinstruk- var motorn iter startklar. och M/S
POLARHAV stdvademot Newfoundrnande, och allt vad nutiden har att tionerna fcir packningenutlciste"fullt
land fcir, scm vi hoppas,lyckadesiilbjuda pi i kommunikationsvdghar pi"drag" pi Nohab. Delarna
skulle
rangster.
minga ginger mi.st anvdndas fcir att packasi oljefat fyllda med kork
och
Rederiettackadefcir en fcirstklassie
frakta reservdelartill ot8list ventande med pisvetsatlock. Utanfcir
oljefaten
maskincheferi olika delar"avvlrlden. en presenning och runt om presen- servicc,vilket hdrmedvidarebefordrai
Si hlr kan det g& till:
ningen ett tjockt lager kork o& slut- till bercirdpersonal.
Mo.
I bcirjan av mars i 5.r fick vi en ligen ovanpi ytterligare en stark prebestdllning,som ifr&ga om effektue- senning, som skulle milas gul. Dess- Minadens krumelur
ringen sdkerligen dr unik i Nohabs utom skulle hdrifrin Ievererasen
historia. Det norska salflngarfartyget l?implig flaggstAng med gul flagga.
POLARHAV, utrustatmed en Nohab
Bestillningenkom pi eftermiddadieselmotortyp ML-8, rikade pi v2ig gen den 27 febr.och redanpifciljande
till Newfoundland fr&n Sydpolen, morgonkl. 7 skulle godsetbefinna sig
ddr det under en l2ingretid biottats p5.Torslandaflygplats.Att pi denni
med Antarktis ismassor,ut fcir ett ma- icortatid packal?dana satsertycktes
skinhaveriutanfcir afrikanskavdstkus- omcijligt,men den Brattskaenvisheten
ten i hdjd med Loanda. Kugghjutet och idogheten ville annat. Att fylla
fdr drivning av spolslidenhade enligt det aktuellabehovetav kork pi Noirab
uppgift gitt scinder,och leveransen var naturligtvisinte mcijligt.En biliast
till fartyget, som drev utanfcirkusten, kork bestiilldesddrfcir i ill hast frln
miste ske pi snabbastmdjliga s?itt.pi
GciteborgKorkfabrik i Alvdngen, och
grund av den starka tidvattenstrcim- vid 6-tiden pi eftermiddagenlnldnde
men var det omcijligt att bogserafar- en bil dzirifrin.

TV-

Fall -fart nzed inkorAning, insyning och beruSlning au
faten innebdllande reserudelarna till
nz/s Polarbau. Nohabfoto O. Eriksson.
Barsh och buuer, en aning strdng i tonen
han rr)tf med hraft ocb entiild siu teknisha
hontor,
Meil ,rolr den ndgot hirda apparitionen
en stor portion au butnor i hans inne bor,
Diesel och turbin iir split ocb kia
allt son rullar iir hans lia.
Pfr Houds utan caddy han lritiden
f\rtlriuer
ocb soiinger golfAlubban med aerLlig iaer.
LT, F.

LV-tornen

fiir?indras

I bergsterrd.ngen
straxutanfcir31 :an
har ett par LV-torn stitt kvar som ett
minne frin ofredsiren. Trd.virket och
barackenhar under iren bcirjat murkna och nu har mannar frin FO-staben
rivit ned allt trevirket. Tornen ser
nistan nakna ut. Ndr det lir dimmigt
kan de ibland bilda en effektfull si-ihuett, men fcir det mesta ser de si
trikiga ut att man helst siq att de helt
fcirsvann.De har ju knalpast nigon
uppgift attfylla.ldngre.
Fort
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Nytt

frin

NOHAB's

IF

Den traditionella irsfesten har under god tillslutning g&tt av stapeln pi
Gull-riset.Fcirstits en hlrlig sup6 och
sedanblev det ett karusellprogramddr
en del av numren lockade till goda
skratt. Direfter triddes dansen med
Iiv och lust. Minga framhdll, att det
var den trevligastefesten hittills, vilket vil dr det bdstabetyg som arrang<irernakunde fi.
Arsmijtet har ocks&h&llits och i styrelsenblev det omval civerhela linjen'
Inom NohabsIF siuderdet av aktivitet
och alla hoppasatt Nohab skall kunna
dominera [orpsporten i staden' Fcireningen har tO olika sektioner och
dverillt arbetasdet fcir fullt. Sommaren skall vdi kommas&sminingom och
di sitter man iging Pi skarPenmed
fotboll, varpa, tennis m. m.

I
I

I

Bordtertnitsenp& fdretagethar under nigra hr varit mycket svag..Nu
igen
hoppasman dock fi upp intresset
hyra en lokal underndste
och'fcirsciker
sasong,ddr man skulle kunna spelaen
kvdll i veckan.
kommer.ndr den nya
V,rrpakaslartta
srisongenbdrjar, att ordna aktivitetskort Ttir alla kastare.DIr skall alla
kastkvdllarfcirasin och pi si sdtt f&r
man en eod bild av hur trdningenbedriveso& [ven hur tdvlandetgir. Den
mycket goda id6n Ir John Larssons'
Allt komrner att gtiras frir att 1958
skall bii ett framg&ngsrikthlilso&r'Viil
I
mritt kire ldsare pi idrottsbanorna
Alltid finns det nigon gren' som Passarjust Dig I
F ors

Brid ge-korPmesterskaPet

Pi Gullriset har Nohabs ldrottsforenines Iivaktiqa bridgesektionh&llit
Tiivlingen gick
sitt flubbmest"erskup.
tjver tre omgingar och slutsegerntogs
hem med 50 podngsmarginal av Paret
I tdvlingen delSettung-Appelgren.
Vackra siffror i skYddstog t 6 pui. ni f<iretagetfinns det
vilkasnamn tjiinsten
rn[ngugodubtidgespelare,
resultatlistornas
se
i
brukar
man-of1a
Denna bild fEr tala ftu sig sj?ilv'
Fastdndet inte finns nhgonscbacki de stcirretdvlingarnai staden'
topp
'Slrrtresultaten
minga
har
IF'
sektion inom Nohabs
avd. 3I, fcirtjdnar
i klubbmdsterskapet Automatverkstaden,
anstillnl"g piitlttgodaschackspelare
di frimst skyddsoch
honndr,
extra
podng
en
blev:
iaget och dessahar spelat en klubb\Wennergren
(t. v.) och
K.
som de 1. Settung-APPelgren
777 ombuden
match mot Uddevallavarvet,
727 Hedebrand.
vann med hela'7-3.
2. Gustafsson-Magnusson
O. Eriksson'
Nohabfoto
I korbhockeYnhar vi ocks& varit 3. Dahlberg-Andersson
l"
f ors
Nohab I kom trea
med i seriedansen.
n&dde
i div. I och samma Placering
Nohab II i div. II.

Nohab deltogmed 2 lag i korPserien
Nofrab I belade en bra
handbott.
i
andraplatsmedanNohab II blev femma. Flygmotor I tog hem serien och
deraslae var faktiskt inte mycket att
gcirait. b" ltur klart bdst och virda att
vinna.

HiilsoSret 1958 hat Nohabs IF enqaqeratsig i. I skrivandestund har
i"Lt.t starterunder irets bida fcirsta
rninader rapporteratsupP till Stockholm. Det [r av synnerligenstor betydelse,att sektionernar.ogameddelar
till styrelsendet antal starter,som-gitt
undei ndrmastf6regiende minad.
I fkltskytte har Nohab. deltagit och
haft'ett relativt gott resultat.Intresset
fcir skyttet iir glndjande stort och en
"ring't fcjr att sParaPengartill ink<ip
av qevdr har bildats.Skyttedr en lrn
spoit och det Ir alltid trevligt ndr
iFrgru nyn namn kommer med i delt^garc-och resultatlistorna.
Man hoppaskunna tjka intressetfdr
orienteringstportenochett sammantrdde har hilliti f6r att fdrsdke-finna nya
vdsar. Nohabs IF var ocksl representer-adoch kommer att fi svara ftir en
litet enklare tdvling, dlr dven andra
[n elitorienterarekan deltaga.
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Korpidrott
TV-korpens bordtennisturneringir
nu slutspelad och vi kan meddela
resultatet;
Klass A:
1 Ulf Johensson,2 Roy Andersson,
3 Ove Johansson.
Klass B:
1 BcirjeKarlsson,2 Leif Johansson,
3 Stig Claesson.
Klan C:
1 Lars Bi.th, 2 Ernst Persson,3 Ernst
Strandberg.
Klats D:
1 G6sta Ahlander, 2 Evert Sand, 3
Erik Pettersson.
Klass E:
1 Ulf Olausson, 2 Lennatt Antonsson, 3 Henry Ekvall.
Vi tr?iffar fcirman Erik Pettersson,
som blev 3:e pristagarei Oldboysklassen, och fr6.gar honom om nigra
intryck frin turneringen.
- "Ju, det var en mycket trevlig
tdvling och ddr fanns representanter
fcir mycketolika spelstilar.En del lade
an p5.att sli hirt, si att bollarna slog
t v6.ggarna,andra hade halwolley som
specialitetoch somligavar mycketgoda
specialisterpi placering."
Sj?ilv hade Erik P. tidigare spelat
litet pl Ulvesborg f6r flen nr sedan
och sedanhade han deltagit i en kurs

pi Arbetsledareinstitutet,
dir man pi
fritiden hade spelat bordtennis pi
kvd.llarna,
men nigon trdning hadehin
inte lagt sig i, utan varit med fdr ncijes
skull liksom alla de civriga.
Lokalen, Personalhuset,
var mycket
bra, men det blev litet trenst di'man
miste spelavi.l tvi bord samtidigtoch
plrcera dessapi tvairenciverrummet.
Korpfcireningenhade 15.natbord frin
annathill och inkciptett genomanslag
frAn Tidahoimsverken.
Herr Pettersson
anser,att det hela
var etf mycket lyckat initiativ och det
har medfdrt en uppryckning av bordtenniseni staden.S?irskiltnimner han
en del lovande yngre fcirmigor med
segrareni Klass A Ulf Johanssonsom
primus.
Intressethar ocksi blivit vlckt och
medfdrt att ytterligare en bordtennisturnering kommit i gi,ng. Det Ir Polisens IF som stir fdr denna och
matchernagAr i Idrotishallen.
Limon

Bandykorpsegern gick till TV
Den livaktiga korpen har iter hemburit en seger.Pi. Hyltasjcinsis kdmpade TV:s bandylag till sig segern
dver Hivens IF. Slutresultatetblev
8-5. Vi visar ett foto dver de glada
segrarnajdmte domarenRolanJ Ekvall. Lagledare var korpordfciranden
Christensson,som dven i<niipptelaget
efter vinsten.
Limon

TV-horpens bandllag. Foto G. Christensson.

De bida augiende brandmiinnen yngae
Alrngren ocb Konrad Karlyrdm
tillsamtnans ned brandchel Stig Hanson,
Foto Carl plantin.

Brandkirsnytt frfln TV
Vid irsskiftet avgick iterigen tvi
spinstiga 50-fuingat frin Industribrandkiren vid Tidaholmsverken.
Denna g&ng var det Yngve Almgren och Konrad Karlstrdm som slutade rulla slangoch kl[ttra i brandstegar
i beredskapen
mot den rcidehanen]
Inte vet vi om det dr <jvninqarnai
brandk&ren som konserv.ru, For-.rt
och humciret, men "pensiondrerna"
tycks inte precis Iida ai nirgraildersKramDof.

Vid den sedvanligakamratfesteni
Personalhuset
avtackades
de bida veteranetnaav brandchefenStig Hanson,
som dven dverllmnade en blomsterhdlsning frin fd,retaget.Att de dessutom var hedersglster vid den allt
igenom lyckadefestensiger sig sjiilvt.

c, .t.
Hiilsoiret

1958

En hilsokonferens i anslutning till
kampanjen "Hilsoiret 19j8" h6lls i
Bibliotekshuset,Tidaholm, onsdagen
den12mars.
Fd'redraghcills av personalchef56ren Karlsson,Stockholm,om rehabilitering, idrott och motionsgymnastik.
Folksams fournalfilm om rehabiliteringen visades,liksom filmen "Tnppa
utan slut."
Frin Tidaholmsverkens anstdllda
medverkadeherr Nils Holmer. sorr
hd.lsadetalare och publik vdlkomna,
samt Gunnar Christensson,som avtackadeoch passadepi att gcirareklam
fcir motion och korpidrorr.
Arrangemangeti Tidaholm hade
samlat en mycket stor publik och
tidaholmarnafick erkinnande fcir sitt
intressef<jr dessaviktiga hdlsofrigor.
Linton
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av 29.400 kr. Diagrammenfig. 1
IO-ARIGTFORSLAGSFACITVID BOFORS ma
och 2 beskriver f<irdelningenav inldmnade fdrslag och utbetalade beliiningar. Observera,att antalet inllmnade f<irslag totalt uppgir till 388,
Kommittdn hadevid irsskiftet f<iljande men att av dessa40 st. antingen icke
medlemmar:OrdfdrandedirektdrAxel ansetts kunna belijnas eller itertagits
Vahlsteen, sekreteraredr Egil Ldnn- av resp. fdrslagsstlllare.
berg, iivriga ledamtjter:frin Bolaget
Lejonpartenav de belcinadefdrslaiiveringenj6r Nils \Tahlberg och gen eller 27,6
% riir hjiilpverktyg av
ingenjcir Stig Olsson, fr&n fackfijr- olika slag. De flitigaste fiirslagsstdllareningarnaherrar GcjstaNilsson, Gijsta na finns inom VK-avdelningarna,varOstling och Carl Gustaf Pollack. I
ifr&n kommit 89 frirslag eller 22,7 /o
kommitt6n ingir vidare ingenjiir Karl
av samtliga inldmnade.Tabellerna L
Olof Johansson som teknisk utred- och 2 visar dels fdrdelningen av ftiri
ninqsman.Kommitt6n sammantrdder
slagsomridena,dels fd,rslagsst[llarnas
r"gJl .n gl,ng i kvartalet omedelbart arbetsplats.
fdre det ordinariefdretagsndmndssamB-pilen har i anledning av de 10
mantridet. F<ire varie kommitt€samnren
passatpe att giira en liten "jubimantr[de orientetas ledamdterna via
leumsenklt" hos ett PM aY Fdrslagsutredningsmanoen,om vilka fdrslag,
kommitt6ns ledamijter samt hos ett Par
som stir i tur att behandlas.
av de under irens lopp beliinade fdrslagsstdllarna.
348 ftirslag : 29.400kronor

Drygt zg.oookronor till f+8 ftirslag

I 1946 &rs avtal om Fdretagsnimnder $ 4 talas det bl. a. om "intresset
att de anstllldas erfarenheteroch insikter tillvaratagas". Det dr denna
passus,som ligger till grund fcir den
omfattande fcirslagsverksamhet,som
fcirekommer tiverallt inom de svenska
fciretagen.
I Bofors kunde denna verksamhet
vid utgingen av fu 1.957fira 10-irsjubileum. Det f6rsta sammantr[det
med den d&varandefiirslagsnlmnden
hdlls den 30 awil 1948. Ndrvarande
frin fdretagsledningen var direktdr
Axel \Tahlsteen samt dveringenj<irerna Bengt Striimberg och Nils ITahlberg, frin fackf<i'reningssidanherrar
Ingvar Andersson,Erik Franssonoch
Gdsta Nilsson, och vid protokollet
Kommitt€ns ordfcirande, direktdr
doktor Egil L6nnberg. Vid detta samUnder de tio iren har sammanlagt
mantrdde enadesde nirvarande bl. a. 348 f'drclagbeldnatsmed en totalsum- Axel V/abltteen, ldgget fiiljande synom, att samtliga fiirslag, som var virda
en beldning, skulle beldnas med en
Antal ftlnstag
enhetssummapa 100 kr. Endast siT
dana fiirslag, som var slrskilt epokgcirande eller mirkliga, skulle belcinas
med sttjrre belopp. Under irens lopp
har betalningsreglerna varit fiiremll
fiir justeringar och numera gdller
andra normer, 6verenskomnamellan
bolagsledning och fackfdrening

*1

F1rslagsmannr 7 nu i kommittdn'
Det f6,rsta fiirslaget, som beldnades 1948 med registreringsnummer
1/1948, var inlimnat av Gtista Ostling,zVK 52. Sammedstling iir i dag
ledamotav "Fdrslagskommitt6n",som
gamla Fdrslagsnimndeni dag heter.

TY-gttan,fofis.
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t952 1953 l9S4

1955 l9s6

1957

!9. l. 0iagnamijvenantaletinldmnadeliinstag undenl0-Snspfrbdel-1948:l-952

z-

ttGetantt
Att gissa gltor ligger tydligen inte
frir vir tids mdnniskor - det er annars en fin och fiirn?imlig gammal
intelligenslek. Retta svaret pi vlr gltta
skall vara FIOL.
Redaktionen besldt att dela ut 5
priser till:
1. AvsynareGdte Norrstrdn (3428),
avd. KA 800, Bofors.

1949 r9s0

Herr Karl Dahl (514), avd. VK
25, Bofors.

5

styrelse utiikas

Avd. 1,63av SvenskaMetallindustribesliit vid sitt irsarbetarefd'rbundet
mcjte att utdka styrelsenfrin 7 till 9
ledamriter. Under ir 1957 dkade anHerr John Ryd6n (81183), avd. talet medlemmarfrin 558 till 604.
761, Tidaholmsverken.
Bland beslutenkan ndmnas,att avkollektivansl6tsig till Fiirdelningen
Avsynare Rolf Henriksson (NoDag och att ABF:s
Barnens
eningen
hab), Sandmarksv.18 a, VdnersIokalavdelningfick ett bidrag pi 100
borg.
kronor till inredandetav den av staden
c. ,t.
Redaktionen uppl&tna nya lokalen.

Herr Carl-Olof Albeman (1162),
verktygsavd.,Tidaholmsverken.
+.

Metalls

de metallurgiskaavdelningarnaha hdvdat sig v?il pi f<irslagsomridetoch
slrskilt vid Kilstaverkenhar intresset
varit stort under de senasteiren. Det
ir ju svirt att just pi den rent metallurgiska sidan komma med fcirslaq till
metodfdrbdttringar o. r. ,r., -"n .*trh.l
:.
del goda och iven produktionsfrimjande detaljfcirslaghi sett dagen hdr.
- Totalt [r iu 388 inldmnadefcirslag pi 10 ir - 3j-4O fcirslagom
iret - inte mycket fcir Bolorsveikens
del. Dei finns minga svenskaindustrier ddr fcirslagsverksamheten
varit
mycket stcirre och alltsi betraktas sisom livligare.
- Fri.n bolagsledningens
Direkti)r Axel lYablsteen
I
sida upp_
skattavi dennaverksamhetmycketoih
punkter pi f6rslagsverksamhetens
roll
jag hoppasatt verkstadsingenjcirer,
ari fd'retaget:
Metalls ordf . Gdsta Nilsson
betsbefiiloch arbetsledare
i alla grader
.l
- "Det dr klart att f<irslaqsverksam- gcira sitt
bista fcir att hjnlpa alla fcireningsrepresentant
hetenvarit av storbetydelseinte
i kommitt6n, ser
endast slagsstdllare
till riitta.
som de anstdlldastalesmanfciliande
fcir samh<irigheten
mellan de anstdllda
fcir-och nackdelari verksamheten:
och bolagetutan ocksi fcir sjilva pro- Sparsamhetsfriimjande f iirslag
"Att frirslaqsverksamheten
duktionen.Av de ca 350 fcirslaqsom iinskvdrda
bcir
omfattas rned stori intresseav alTaankommitt6nansettvara vdrdabei-cining
- Vad vi i dagensldge frdmst be- stiillda,
ha flera inncburit betydandebespa-borde numeravara sidlvklart".
h<iver
dr just sparsamhetsfrdmjandesdger herr Nilsson. "Presiigehdnsyn
ringar i tid, material,sliiagepi verktyg
och maskineroch silunda medfd,rtett frirslag.Vlra omkostnadermiste pres- bd,r inte hindra en fd,rslaessteilare
att
ipara fl. den hjiilp som han beh-iiveroch det
f cirbilligandeav produktionskostnader- sas ned. Vi miste systematiskt
na. Den formel, som vi anvdndafcir pi rimaterial, fdrbrukningsmaterial, intressesom han vdntar siq inf6r en
verktyg och maskiner, och vi miste id6 till fcirbittrinear i arbetelt.
berdkning av belciningssummornaf6r
- Utan risk fdr d,verdriftkan man
dessafdrslag, kan, om det rrir sig om ocksi <ikaproduktionenper tidsenhet.
just
dr
civertygad
om
pi
att
nog pist&, att de timavlcinadedr den
Jug
storaseriereller dyrbaraarbetstempon,
f inns mycket itt
grupp inom fciretaget, som snabbast
ge ganska stora pengar till fcirslags- besparingsomridet
gcira och man beh<iverju inte hdr va:u- fattat betydelsenav fcirslagsverksam,
stdllaren.
- Sjiilvfallet ha de flesta fcirslagen nigon stcirreteknisk begivning fd,r att hetensom produktionsdrivande
faktor.
fL fram goda fcirslag."
Deras insatserinom denna verksamkommit frin verkstadssidanoch di
frin montageavdelningarna,
men dven
Svarvare Gdsta Niltton. fackf6r- het har visat, att det finns mrijligheter
att med sm6.,enkla fdrdndringar pi.
maskiner och verktyg frirbiittra oih
TABELL 1
TABELL 2
underldttaarbetsmetoder,
hcijaprodukF drslag inlrimnad.e1948-1957.
tionen och i ml,nga fall ocksi. kvaliFdrilag )nldmnade1948-1957.
teten, vilket inte ir minst betydelseFdrslagen fdrdelade pi resp. avdelningar.
F6rdelning efter fdrslagsomride, fiirblttfullt.
ringar eller nykonstruktioner.
Antal
%
- Mlnga av de fcirslag, som inVK
89
2 2 , 7 llmnats, har haft rinqa ekonomisk
Antal
%
beVA
1 2 , 7 tydelse fcir fciretaget,ln"r ..r
50
Hjiilpverktyg
.. 108
belcining
27,6 VV
36
9 , 2 d.venfcir dessakan ju medfcira,att fcirFastspdnningsanord,ntngar
13,2 MS, MSK
52
9 , 7 slagsstdllareniterkommer med bdttre
34
Maskinfdrb?ittringar . .
48
12,2 MV, MVK
7 , 9 och betydelsefullarefdrslag ndstaging.
31
VP
Andrade tillverknings22
5 , 6 Ingen bcir avvisas,det minsta initiativ
X
19
4 , 9 ir bittre in inget alls. Fcirslag,
metoder
2g
7,4
som
MG
16
4 , r inneburiten direktsdnkninsav aikordsSkyddsanordningar
. . . . 27
6,9
VR
14
3 , 6 priset bcir behandlasmeJ fcirstielse;
Detaljer pi ugnar, pres11
2 , 7 det ir en mycket k?insligdel av fcirsar o. d.
6,9 VE, KKH 70
t0
2 , 6 slagsverksamheten.
Numera finns iu
Besparing av verktyg
KA 7'
2 , 3 ocksi normer vid bedcimninqav
9
sio c h m a t e r i a. l. . . . . .
2j
6
r , 5 danafcirslag.'
6 , 4 BAM
VT
6
7,5
Konstruktionsindringar
MH
6
7 , 5 Htigre beliiningar - vidgat
pi. bolagetsprodukter g
)\
MRK
6
1 , 5 omride
Ovriga fdrslag
23
6 , 0 VF
5
1,3
.- "Beld,ningens
Atertagnaeller inte bestodekhar ett gynnME
t1
samt
inflytande pi fdrslagsaktiviteten,
Icinadefdrslag
40
I1,7
Ovriga
.......
L4
44
den sekend.rklar" , sdgerherr Nilsson
Summa 388 1 0 0 , 0
Summa388 100,0 vidare. "I stort miste man dock kon-

1,

1i
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slaqsstlllare it, nlr han funderar ut
sin'afdrbettritgat?" frigar intervjuaren. "Ritar han upp sina id6er, lig,ger
han och funderar Pi ndtterna eller
kommer dom spontant och sjdlvklara
lng?"
'p l e n g
- -f'tii min del har de frirslag jag
kommit med stitt klara fcir mig ndra
'satt
nog pi en ging. N?ir jag s..4..s.
igln-$ tankevcrksamheten kring en
ti"todf.itbattting, arbetar synminnet
och jag ser framf<irmig,.hu1 f<irslaget
kommEr att verka praktiskt", sdger
herr Nilsson.
Ett annat sp6rsmil, som intresserar
intervjuaren:
RePdral\t Agnar N ilsson
- "Hur stiller det sig med fdrslag,
drdndringar
sombetyderkonstruktionsf
statera,att de erh&llna belciningarna pi leveieradutrustningoch som levevarit fdr smi fcir att ha den pidrivande iantcirensedanutnyttjar i sina komverkan, som vore ijnskvdrd.
? Fir ftirslagsstillamande leveranser
- I fortsdttningenmiste, enligt min
nigon revenyav s&danaf<irslag?"
ren
vdsentligeninrneninq,verksamheten
- "Atminstone tvi av de f<irslag,
"pi
av behcijning
ordentlig
en
riktas
som ias kommit med, har utnYttjats
ldningirna och pi att fcirslagssilllarna av leveiantciren
och blivit standardi
fir all den hj2ilp och uPPmuntran'-de
siger herr Nilsutrustning",
dennes
behdver.En bredarebas frir hela fcir"men
fallet har jag
ingetdera
i
son,
bcirvidareskapassi
slassverksamheten
fdr det'
nngonkompensation
fitt
si2ilv
att alla kategorieranstdlldakan inlem- Men. man sf,allviil inte baratinka, att
mrs i den och kan fi del av belci- fi ut det mestamcijliga i teda
Pengar
ningar."
ftir sina f<irslag,utan fit vil ocks&se
pe, att man ger sig sjdlv och f<iretaget
I pumpcentraleni valsverketi Kilenklare
statiaffar vi reparatdrAgnar Niltso.n. ett handtag genom att fL ftam
metoder"'
fdrslag
billigare
och
bra
mycket
Han har fett 3'st.
- "En annan sak, som skulle dka
beltrnadeoch har nu ett fjirde inne fiir
behandling i Fdrslagskommitt6n'De tillstrcimningenav frjrslag, dr om vi
tre beldnadehar gett herr Nilsson ett hade stcirre fijrstielse och hjiilp att
sida", sdger
vdnta frin arbetsbefdlets
tillskott i portmonndnP3,27)kt'
- "Hur b?ir sig egentligenen f<ir- herr Nilsson vidare."Om vi fir en id6
Bettjning
f\FOnOF

6000

2000

t000

t9€

t949

t950

t95l

och delgerfijrmannenden, s&anmodar
han i s]n tur en ritare att skissaupp
id6f6rslaeet.Ritaren har i allminhet
inte tid iust di, men han lovar att ta
det vid liimpligt tillfZille.Detta tillf?ille
kan ta halv&i och mera, innan det
kommer och ibland kanske drendet
avskriveshelt. P& det viset blir vi inte
si pigga pi att framldggaid6eroch det
ar lu octsi trikigt att understundom
'det
dr vi ritare,som gcir arfi hcire:
jobbaren
tar Pengarna'.
och
betet
p&
Fiir att rida bot en sidan sakvore
det lZimpligt att Ftirslagskommitt6ns
utredningsmankunde frikoppas fcir
viterliearevdrdefull hlelp it fcirslagsstallaina och ges bdsta lhnkbara sttid
frln ledningenssida"'

En annan "id6sPruta", som ligger
vZil till i fdrslagsstatistikendr herr
Oskar SkansenP6,YT. FYra ftirslag
har han fitt igenom till ett sammanlagt belciningsbeloPP
Pi 400 kr.
- "Bakom mina fdrslag ligger det
etskilliga vakna nattimmar", berittar
herr Skansen."Jag tYcker om att gi
och fundera pi metodfcirbdttringaroch
speciellt di smtirjningsproblem,som
jig haft mest att giira med. Men jag
kutt l.tt. sdga,att jag sersakeroch ting
si diir klari i f<irvdg,som Agnar Nilsson, utan iag fltr liksom brottas med
olika uppslagslndar,innan jag kommer fram till nigonting, som jag tror
kan vara praktiskt utfcirbart."
- "Att jag kommit att intressera
mig frir smdrjningsproblemberor ju
'smiirjar-tomte' pi
p3,,att jag fiirr var
iilsta och fick tilfnle se mycket,som
iae tyckte var galet i smdrjningsfciriaiandet. Jag fiik den uppfattningen,
att smdrjningenvar eftersattredanp[
konstruktionistadietoch det verkade
i
ofta, som om maskinkonstrukt<irerna
sista stund kommit Pi, att maskinen
ocksi m&steha olia och fett fdr att
1954 1955 l9s6 1957
lgs2 l9s3
kunna gi runt, och s& Plockademan
inen 1948-1957 in ett pir smcirjkoppar,dir det passai fcjnslagsvenksamheten

belriningan
Fig.2. Diagnamijvenutbetatade
JI

OskarShansen
Olieseruiceman

de. Smcirjcentralernai Valsverket i
Kilsta, som jag hittade pE,harmedfcirt
blde effektivareoch sd[raresmcirining
och arbetetmed smcirjningenhar ock#
underlittats betydligt. Irite minst den
cikadesdkerhetendr viktig. Det [r stor
skillnad ur skyddssynpunktpi att
kunna gd pi golvnivin och skcitaall
smdrjning via centralt beliigna koppar
mot att behcivakrypa ned i smdrfgravar och riskerabli ihjalkHmd."
-- "Min std,rstabehillning av fcir-den
slagsverksamheten,
frinsett
rent
ekonomiska,Ir den att den *Dessutom
qer utlopp
fcir ens mekaniska sinne.
vill jag gd.rnaunderstryka den vdldefulla hj?ilpsom utredningsmannen
ger.
Att det finns tillging till tekniskr
kunlig personal so'm"hjalper en pa
ritningsomridet okunnig f6rslagsstiilIare tillrdtta, dr'den bZistavaeJn till
cikadfdrslagsverksamhet.Man Sehdver
inte vara blyg fdr ett till synesofullkomligt utvecklat fdrslag utan man
kan med fullt fcirtroende iiverldmna
sin idi i utredningsmannenshand",
slutar herr Skansen.F.
*
Fiirslagsverksamheten
Boforsverken
11 st. beliinade f t)rilag aid drsta
f
sammantriidet1958.
Fdrslagskommitt6n vid Boforsverken sammantridde frirsta gingen L958
den 3 april och behandladede 16 st.
nyinkomna och z st. bordlagda fdrslag.
F<iljande11 fdrslag beld,nades:
Reg, nr 46/57 21183 Olou Mfurghrd, MSK 9o: Yd.ndanordning fcir
kuts vid Maxi-pressen.
Frin uppvirmningsugnen till Maxipressen leder en fallrdnna fdr det
uppvdrmda materialet. Vid rdnnans
nedre del - ndrmastpressen- finns
en_vdndanordning,som har till uppgift att ge kutsen-ettliimpligt lagei6r
tinggrepp f. v. b. pressen.Dennu anordning var tidigare fast och endast
lii-mpadftir viss bestlmd kutstyp. Mirgirds vdndanordning,som di itallbar
fcir olika kutsdimensioner,
har provats
en tid och fungerar bra. Beidning:
100kr.
Reg.-nr58/57 - 576 Manfred LundmarA, MSK 83; Uppsamlingsbordvid
ugnar i MSK 50.
Vj! h.altering av spdnningslcipta
.
detalrer,bl. a. vevaxlar,glller dei att
se till, att detaljerna ej faller ned och
skadas.Hanteringen av de r6dvarma
detaljerna innebdr en viss olycksfalls-

risk. Lundmarks fd,rslaggtr ut pt, att och d,verfdrdetill
denna typ av arbete.
ett- bord placerasframldi ugne'n oar- Belcining: reklamsak.
vid- godset glider ut pi bo"rdet,ddr
nedsvalning kan ske- innan vidare Reg. nr 2/58 18 Georg Ekldf,
V R 90: Metod att frdsakolonietn" uid
transport.Beld,ning:100 kr.
reparation av Niles-hyvel i VK.
Reg. nr 60/57 - 1506j EriA FransPi hyvelns kolonner skulle vissa
ton, VT 6.' Stagningsanordningfdr
i sambandmed repalastbilsflakvid sandningoch grulning. frd.sningsarbeten
rationenfriretagas.Man sig sig dn iill
Franssons
lastbil har en speciellflak- att bdrja
med ingen annan rid in att
tippskonstruktion. Di flatet 2ir lvft
montera ned kolonnerna och bearbeta
fcir sandning/grusning blir det htt
dem i en arborrmaskin.Arbetet hir"svajigt". Fcirslagsst?illiren
har genom
-si
med skulle innebdra bide besvdrlis
korslagdavajrar stagat flaket,
att
"svajkrafterna" 6verfrirestill rambal- hanteringoch omfattandeuppriktnin!
efter frdsningen. Kolonnernis storlef
karna. ildrigenom avlastas tippaxeln
-elimi- rcir sig om ca 4 m hiiid och 2 m basoch risker fcir maskinhaveriei
bredd. Ekkif frireslog,aft en ,'sldde',,
neras.Beldning: J0 kr.
pi vilken ett frZishuvudspints fast.
Reg.nr 61/57 - 1513)Harry Drus- skulle_.anbring,as
pe kolonnernasgejdrar. Sldden skuile kunna drivai'av
ge, MSK 81.. Armstd,dvid slipningfi
hyvelns egen h6jdmatningsanordning.
MSK 81.
En av de anstdllda vid slioavdel- Metoden provades och det besv?idiia
kunde undvikas, samtidilt
ningeni MSK 81 hadefitt ontl axlar- demo-ntaget
gick mycket
na och detta antogs hd.rr6n frin obe- som frdsningsoperationen
kvdm arbetsstnllning.
Drugge fcireslog bra. Sammaslddehar sedermera'kunda, aft ett armstridskulle provas.Arm_ nat utnyftjas vid en annan maskinrestd'detavsig att stiidja upp armbigarna paration inom VK. Beldning: 200 kr.
under den trcittandedelen av arbetet.
Reg.yr 5/58 - 16492 Vagn AnderEfter en tids anvd.ndning av stcidet
sen,MVK 90; Chuck fdr svarvning av
fcjrmd.rktes
inget av det obehag,som Iagersdienpi
inledarrullar fcjr finvllslett till sjukskrivning. Fcirshglt har verKet.
granskatsav doktor Heinemai. som
Inledarrullarna. f6r finvalsverket
betecknar det som ett gott p.or, a'r,
bioteknologiskt tankande. Bekinine: har tvi siten fd,r kullaqer. Det har
tidigare varit svirt att fl dessakon/> Kt.
centriskavid svarvning,vilket i sin tur
Reg. ryr 62/57 - 19592 Agnm Nits- orsakat lagerskador. Andersen har
ton, MVK 90., Metod fdr utbyte av gjort en chuck, som, fdrutom att den
hjul och motorer pi traverser.
spar tid, ockst ger noggrannare konMetoden, som endastdr anvdndbar centricitetpi lagersdtena.
Fcirslagetbe_
gdr y.i traverserldper pi sammabana, lcinadesenligt "beld,ningsregelf'.Bernnebar,att den enatraversentj2instgdr ld,ning:80 kr.
fdr uppfordring av utbytesmoior
"I=ler Reg. nr 8/58 - 4340 Gustaf Kron-hjul via en brytskiva i byggnadens
berg, VTK: Fdrb?ittring p6 sandtakkonstruktion. Metoden uur lana
sPildare.
vid Boforsverken men tilliimpad i
som vinterKilsta frirst genom Nilssons initiati".
. -Det sandningsaggregat,
trd
dr monterat pi Kronbergs lastbil,
Bekining: reklamsak.
Iimnade fcir mycket sand avEn dn dei
- 5807 Karl Lindberg,
instillt p8. minsta sandmdngd.
41E, ", 63/57
-var
MH 20: Fcirbittrad ting fdr lyftning
Kronberg frireslog di ett sd.ttatt dka
av tunga skivor.
styvhetenpi den gummiridi, som beDe tdnger, som tidigare anvdndes stdmmer sandmingden med pifrjljd
vid Brinellprovning och liknande ar- att den minskade.Vinsten ligger i, itt
beteni MFi, var ;rite bra ur sdkerhets- stcire vdgstrdckakan sandasper lass
synpunkti sj?ilvagripmomenret.Lind- och att sanditgingen blir minire. Beberg experimenteradefram en ting, Itinins: 50 kr.
som grep skivorna pi ctt annat bide
18338Ragnm
enklare och sikrare sdtt. Belcining: Reg. ,nr 191i8 KKH
70/VE.
Verktyg"fdr
)0 Kf.
llrofd,
l8.sning av axlar och kugghjul vid
Reg. nr 1/58 - 4510 Haryy Linder, glapp- och stlvhetsmitningii
av transB 27: Bockningsapparatfdi pendlar mlsslonef.
till rcirupphiingnin!.
Vid en del mitningar av glapp och
Rrirpendlarna bockadesfd,rut efter styvhet har de
tidieire koistr'uerade
-ttva^rlnilS med gas.Linder tog upp verkfygen icke kunnat anvdndas. berden tran bockning av armeringsjdrn roendepi utrymmesbrist.
Strandgjor-
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de en mdtarm,som lesesmed en cYkelkedia.Denna anordningtar liten plats
och dr lett att anbringa PL tthnga
stdllen och har miijliggjort mitning,
ddr sidan fdrut varit svir att utfdra.
Beliining: 75 kr.
Fyra fdrslag ansigsicke kunna belcinas, tvi st. 6ordlades fcir ytterligare
utredning och ett hade &tertagits av
fdrslagsstillaren.
Fd,go. lhA
Nobelkrut
sammantrdVid fdrslagskommitt6ns
de den 20. 2. L958 behandlades4
nyinkomna och 5 tidigare bordlagda
fdrslag. Ett tidigare behandlat och
bel.jnit fcirslag togs uPP till ny behandling. 4 lorslag bbrdlades {dt
ytterligareutredning och prov under
irift. Ett fcirslagansig sig kommitt6n
ei kunna fcirordatill beliining och nedanstiende5 fdreslogosbli belonade:

och dgnadeslt en redogdrelsef6r avdelningsorganisation och arbetsupp-glltef.
Trdff nr 2 kom den 11 februari Pi
varvid ingenjdrerBofors samlingshus,
na de Verdier och Palm6frin avd' KM
berdttadeom, hur det gir till att sZilja
Bolagetuttalar genomFcirslagskom- krissmateriel.
mitt6n sitt tack fcir inidmnadefdrslag.
ben tredje trlffen dgde rum den
17
mars,med civeringenjcirErik Ber*
gendal, chef fri'r Planeringen,som gestNedanndmnda ftirslagsstillare har fcirelisare. Amnet var Planeringens
erhillit premie fdr var sina fem belci- plats i produktionsaPParaten.
Egna inl2igg frin avdelningenssida
nade forslag, ndmligen under 1957:
gjorts av ingenjcir Sten Nilsson,
har
1221Anton Kucira, avd.79
som redogjort fcir en unders<ikning
2542 Bertil Persson,avd.79
ang. ekonomisering av ammunitions1743Hawy f onsron,avd. l'64
tillverkning, av ingenjd,rLars \Tilsby
och hittills under1958:
ang. standardtideroch tempoindelning
samt av ingenjdr K. E. Petterssonom
avd.3l.
Ottman,
2004lobn
en rdknesticka fiir studier av svarvPremieutgir med kr. 200, ndr fem
ningsoperationer.
frirslag fr&n samme fd,rslagsstdllare
De hittillsvarandeinformationstrifbelcinats.
- en slags SAKO-verksamhet
farnt
*
- har mottagits
pi tjdnstemannasidan
Eller
for att citera
intresse.
ined
stort
vidgar synen
Information
en av de dldre tjdnstemdnnenPi
p&jobbet
avd. A: "Jaghar liirt mig mer om Bofors p& de hdr td'ffarna'dn pL 30 iLr
Fiir avd. A i Bofors och NA i Nofijrut i bolaget". Information om ens
en
serie
inletts
iret
belkrut har under
informationst rd'ff at f'il avdelningarnas egei och andrasarbetevidgar synenpi
jobbet och stirker samhcirighetskdnspersonal.Den fdrsta trdffen hdlls pi
lan in&t och ut&t.
janaari
21
den
Tjdnstemannamdssen
Fdg

1987 Bernt Karlsson, avd. 31: NYtt
material i detalj w 4 PL verktYg
2861t. Beldningkr. 100:-.
avd. 80 c: Juster2587 A. Gurtaatsorz,
verktyg ftir stoppklackar till fiillbrygga. Beld,ningkt. 35:-.

52j03 Algot Nilsson, NVK 20: D|
verse f6rbdttringar vid avdelning
NVK (teg. nr L52). Beliining
400 kr.
51503 Bengt Olof Biickman,NZE:
Metodindring vid tillverkning av
nikotinamid (reg. nr 1)4). Bel6ning 300 kr.
54813Carl Holmberg,NVK20:Yagn
fdr transPort av krutrdr (reg. nr
r66). Bel-iining50 kr.
Komrnedfiirslag- extravflrtfivling Vi delar ut 3 pris P?t20, 15 och 10
51108Gottfrid Heli, NVA 32: Forkronor till de biista"ftirslagen".
Vad sdgersmeden?
enklad metod vid laddning aY
Adressera kuvertet "V8.rtdvling",
en lZimplighistoriaeller en
Hitta pi
sprdngkapsel till tendrdr iik sar
-"trdffande"
B'pilens
redaktion, Bofors' Tiivlingsdenna
replik till
Xt/>> S (reg. nr 167). Beldnings- bra och
den 1 juni 1958.
utgir
tiden
ett
irs
av
summanir beroende
Pro- tecknins.
duktion varfdr en delbeldning av
25o kr. fcireslogs.
51108Gortlt'idHeli. NVA 3z: Appa'\
av tetrylladdrat for planborrning
ning i sikringskula till tdndrdr
//, 1r
(reg. nr 146). En beidning av 250
kr. har tidigareutdelats.Kommitt6n
beslcitatt fcjrordaen ytterligarebel<ining av 206 kr., si att det totala
beloppet utgcir 20 /o av besPatad
arbetsltinunder ett nr.
Sho

{i

Nohab
Forslagskommitt6nhar Pi sitt sebeslutatbelcinanenastesammantrdde
fcirslag:
danst&ende
2122F. Etlingtonoch z0o4 l. ostnzan,
avd. 31: Enkel "delningsaPParat"
frir frdsning av bl. a. 6-kant. Belcjn i n g k r . 1 5 0 :- .
3o EmanaelShoogocb 319 l. Lundh,
avd. 79: Fdrsdnkningav kolvringsknaster.Bekiningkr. 100:-.

39

ffi-_

->>lN MEMoRIAffi<

Gustaf Andersson

Eduard BecAman

Bofors -1

Torsten Cadd

T idabo/ntstterken .t

T. R. Olsson
N obelkrzt

Ciista Giiransson
Bofors I

Nohab

Albert Quich
Bofors

Anderston, Anders Gustaf, fodd 22 |uli 1892,avliden
1 april 1958. Anstiilldesvid Bofors i mai 1929som verktygssvarvarepi Verktygsavdelningenoch hade denna
sysslahela sin anstdllningstidca 29 fu. Erholl 1954 medalj och gratifikation fcir 25 tjd.nsteir.
Beckntan, Nils Eduard, f6dd 13 sept. 1896, avliden
28 mars 1958. Anst2illdes1 mars 1940 som kontrollant
vid de stora anldggningsarbeten
som di pigick vid Tidaholmsverkenoch blev, di dessaarbetenavslutades,
verkmd.stare
pi Driftsavdelningen.Denna tjlnst hade han till
sin bortg&ng.
Gadd, Torsten Olof , fddd 1B september1901, avliden
11 juli 1957. Anst?illdesvid Nydqvist & Holm r)r5, dar
han de senaste&ren var planerarepi planeringsavdelningen. Rd.knadeca 32 tjdnsteitrndr han gick bort. Erh<ill
7952 medalj och gratifikation fd,r 27 tjdnste&r.
Gdransson,GztttaaRichard (G6sta), fddd 7 febr.lB9G,
avliden27 mars1958.AnstZilldes
i sept.1910 som verkstadsarbetare
i Kanonverkstadenvid Bofors och blev i
juni 19L6 ritare pi Konstruktionskontoret.Slutade sin
anstillning i okt. s. i., men iterkom i sammasysslajuli
1919-okt. 7920. Ateranstdlldesi juli I92I som plane_
ringsingenjcir, blev t922 of fertingenjcirpi. Krigsmalerielavd. och utndmndesj dec. 1932 till chef fcir Kanonverkstaden.Frin juni 1952 har han tillhdrt Verkstadsavdelningens och Tekniskaavdelningensledning (avd. V och

Albert Sannerqilst
Nobab

T 3). Rnknadevid sin bortgS.ngca 42 tjanste1troch mottog
vid jubileet 1946 medaljoch gratifikationfcir 30 tj?insteir.
Olsson,Tage Rune, fddd 3 aug. 1916, avliden 25 jan.
1958. Anstiilldespi Ammunitionsavdelningen
vid NoLel_
krut 11 febr. 1938 och arbetaded2ir som reparatciroch
schablonskdrare.
Blev i nov. 1955 sjukpensioneradoch
rdknadesilunda ca 18 tjd.nsteir,ndr han gick bort.
Quick, Fred.rik Albert, fddd 26 jan. L8)3, avliden 8
mars 1958. Arbetade vid Nobelkrut maj l)I4_juni
1916, innan han i november 191g anstdlldesvid Vals_
verket i Bofors. dverflyttade j mars 1948 till Hdrdverket
som hdrdningshj2ilpare.
Frin juni 1956 arbetad,e
han pi
Vdrmebehandlingsavdelningen
i Kilsta. Erh<jll vid iubi_
leet 7946 medalj och gratifikation fcir 30 tidnsteir och
hade siledes varit anstdlld i sammanlagt42 fu nd,rhan
gick bort.
Sunnerquitt, Gustaf Albert, f6dd n augusti 18g8, av_
liden 22 januati 1958. Arbetadesom suarrrure
och arborrare pe Maskinavdelningen
vid Nydqvist & Holm I92I_
1924. Aterkom 1935 i sammasyssloroch blev 1937 verktygsutllmnare pi Verktygsfcjrridet.
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oUeternner
slffislutatstnqCIrlSf,+

Eni! Andersson
Bol ors

Einar M. Bragren
Bof ors

Gastau Andersson
BoJors

G. E. Dahl
Bol ors

Anclercson,Augast Emil, f'6dd zz febr..1893, pensionerad 1 mars 195-8'Anstilldes i febr. 1916 som arbetare
i Valsverket.HIr utndmndeshan 193f till f6rman och
som
dverflyttadessenaretill FZirdigstiillningsavdelningen,
han tillhtirde tills han avgick efter ca 4z tjiinste&r'Vid
Bofors' 3OO-irsjubileum1946 erhcill han medalj och
gratifikationfdr 30 tjdnste&r.
Anderssort,GustaaRobert, fddd 2 februari 1890, pensionerad1 april 1958. Anstelldesi Bofors i aptil r%7
,o- ,rruruu.Ji Fdltverkstaden.Overflyttadei september
19t1 till avd. fdr Tillverkningskontrollsom avsynareoch
hade denna sysslatills han slrtade efter ca 21 tjinsteir'
Aronsson,Araid Valdemar,fodd 7 dec' l892,,pensionerad 1 aoril 1958. Anstrilldesredan 1906 som kontorsbud vid Btfors, arbetadeiren 1909-1912 vid Nobelkrut
och itervinde derefter till Bofors som elektriker pi
Elektriskaavd. Utndrnndesi iuli 1936 tlII fcirman och i
ian. 1946 till verkmistarepi sammaavd. Erhcjllvid 300irsjubilect1946 medaljoc-hgratifikation ftir .40 tjdnsteir
ori t9:,6 storamedaljenfor 50 tjdnsteir.Riknade 52 ir
i bolagetstjdnst ndr han avgick.
Doartte, Fritz OscarFrithio-t',fddd 5 mars 1891, Penvid Bofors i maj 1918
sionerad1 april 1958. AnstZilldes
som bokh&llarep& Byggnadsavd.,kom senaretill Efterkalkylavd. oct-tsi.ttudii febr. 1925. Aterkom 1936 ttll
Bofors, kom till Materialbokftiringeni okt' 1940 och var
fr&n okt. 1949 ingenjcir pi anlziggningskontoretfcir
ca 29 tidnstelr ndr han slutade'
Kilstaverken. R2ikna-de
Erhiilt 1954 medalj och gratifikation fcir 25 tja-nstelr'
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Nils Andersson
Tidabolmsuerken

Aroid Aronsson
Bofors

Fritbiol Dourrte
Bo'fors

Gastaa Ekendahl
N obelkrut

And,erssott,Ni/s GustartAtrik, fodd 10 febr' 1899,
pensioneradf april 1957.Yar tidigare anstdl]dvid Tidairolms Bruk o.t-t ,q.g Volator (som senaredrev bruket)
och anstdlldesvid AB Tidaholmsverkeni dec' 1936' Han
arbetadei Maskinverkstadensom transportarbetareoch
i Ammunikallsisare och blev senaremetallbearbetare
tionsvirkstaden.
Broprett,E)ttarMalkts, fddd 28 mars 1891.pensione-,"d r'^prit 1958. Anstdlldesvid Bofors i iuli r9L4 p2'
Overflyttade.inovember1919 till
Byggnadsa,rdelningen.
Siiiierket, diir h"an senare blev kokillfcirman' Denna
svsslahaie han tills han slutade efter ca 44 tjd'nste|r'
drh<jll vid iubileet 1946 medali och gratifikation ftir 32
tjdnsteir.
fddd 18 ian' 189r, pensioneDahl, GunnarE'tnanuel,
vid Bofors i jan' 1911 som
AnstZilldes
1958.
febr.
rad 1
i St&lverket,ddr han senareblev smlllransportarbetare
iur..b"n"u sysslahadehan till mai t949, d& han fiyttade
Riknade
tiil Automatavdelningensom fcirr&dsarbetare'
ca 47 tjansteLr,ilir han avgick. Erhiill vid Bofors 300irsjubileum 1946 medalioch-gratifikationfdr 35 tj?insteir'
Ekendahl,GustauActolf, fddd 27 febr' 1893,pensioneAvlciningsrad zS febr. i958. Anstnfdes 1 sept. I9L2 PEL
pi
bokhiliare
senare
blev
kontoret vid Nobelkrut och
Planeringsavd'
pi
tj?inst
tids
kort
en
Efter
Bokfcjrinssavd.
vid Bofois blev han ftirestindarefiir Driftslaboratoriets
expedition,vilken befattning han innehade.tills han slutaie efter ca 45/2 tjdnstelr.Erh<jllvid jubileett946 me
dalj och gratifikationfcir 34 t.ilnsteir.

Karl Eriksson
Bofors t

OskarEriAsson
Bofors ,.1

,.rff'

Karl H. HafirrtAnl
Bofors

Gustaf Johanston
T idaholn.srerAen

Ragnar Larsson
Bofort

Karl Mogel
'Nohab

:

{

l. E. lohansson
Bofors

Euald liirn6t,i:t
Bofors

EriAston, Karl Axel, fddd 1j jan. Ig9I, pensionerad
1 febr. 1958. Anstiilldesi nov. iglo ,o--.iaskinist og
BjcirkbornsKraftverk och hade denna tjdnst i ca 28 ir.
Erh<ill 1955 medalj och gratifikation lcir 25 tjd.nsteFLr.
EriAsson,OsAarErnanu,el,fodd.5 juli 1g91, pensionerad r juli 1957. Personaliai f<iregiendenr orr'B_pil..r.
H)ittstrorn,Karl HenriA, fddd 19 jan. I89l, pensione_
rad 1 febr. 1958.Arbetadevid Nobelkrut maj-au g. 1926
och kom i nov. samma3._r
till Bofors som grovarbe"tare
pi
Byggnadsavdelningen.
Hdr arbetadehan t"illshan slutaie
.f t:f":u 3.t 51,.ibolagetstjiinst. Erh<ilt 1952 medalj och
gratilikationfcir 2t tidnsteir.
, lo.hansson,lohan Etdl, fddd 7 jan. t89I, pensionerad
1 febr. 19j8. Var Lren 1907-1912 anstiilld,rid V;llingrberg, som di iigdes av AB Bofors-Gullspinq. Arbet;de
sePt.1929-dec. 1942 i Hyttan vid Bofors^.At"eranstdlldes
i. -u.:.. L9.49 som gjuteriarbetarei Handformningsgjute_
riet, ddr han arbetadetills han avgick efter samira"nlagt
ce 28 tjlnste8.r.
liirnkuist, Per Eualtl, fddd 3 nov. 1887, slutade vid
uppnidd pensionsilder 31 mars 1958. Anst?illdesvid
Bofors i nov. 1950 som pumpskdtarei Smidespressavd.
och kom i aug. 7955 till plitveikstadensom st?idare.
LarJson,Karl Ragnar, f6dd T nov. 1890, pensionerad
7 dec.1957. Personaliai friregiendenr av B_pilen.
Nilsson, Hfaltnar, f6dd 2g mars 1g91. pensionerad1
april 1958. Anstdlldesi april 1935 ,o- ,rru'rrr.r"p& Feltverkstadeni Bofors. Flyttide i nov. sammair tiil Avstick_
ningsverkstadeni sammasyssla,som han hade tills han
avgick efter ca 23 tj^nsrcet.

lobansson,Gu:taf Vilhelm, fodd 29 mars 1891, slutat
vid.uppnidd pensionsilder9 april 1958. Anstiilldes 25
aprtl 1949som stidarei Maskinverkstaden
vid Tidaholmsverken och hade dennasysslatills han slutade.
Mogel, Karl Algot, f6dd 27 januari l8!1, pensionerad
1 mars 1958. Arbetade vid Nydqvist & Holm 7909_
1916 samt iren 1918-t924 p|t-Plitslageriverkstaden.
Aterkom 1927 tlll sammaverkstad,men dve"rflyttade 1929
till Elektrikerverkstadensom elektriker. nrhOll vid No_
habs.1O0-irsjubileumt947 medalj och gratifikation fdr
36 tjinsteir och rdknade siledes ca 47 {jinsteiir nir han
avglcK.

Peysgn, A.ygutt Enzanael,f6dd 24 mars 1891, pensio_
nerad 1 april 1958. Anstdlldes i septemberL9i6 som
modellsnickarepi ModellverkstadenI Bofors. Overflyt_
tade i mars 1942 tlll Tillverkningskontrollensom avsynare,vilken sysslahan hadetills hin slutademed pension
efter ca 22 tjdnstefu.
. Rosendal,Gustaf Antonius, f6dd 13 6a15 1g!1, pen_
sionerad1 april 1958.
-Anstdlldesvid Bofors i aug.i9z9
som fcjrman p& Fiilfverkstaden,utnd.mndesi ian. tglt till
ved<mdstare.pi
snmmaavd. Frin nov. 1936till sin avging
har han tillhcirt Kontrollavdelningensisom verkmeiarel
Erhdll 1954 medalj och gratifikati,onfdr 25 tjdnsteir.
Stockman,Anders ViAtor, f6dd 23 mars 1891, pensio_
nerad.l april 1958. Anstdlldessom gjutare pi Ta&jarnsgjuteriet 1906, dd.rhan sedanarbetadetilf r9f g, tiden
I92O-I924 samt frin L926. 1937 dverflyttadehan till
Automatverkstadensom stidare. Riknade ca 4g tid,nste|tr
nl.r han slutade.Erhrill vid Nohabs 1OO-irsiubileum
me_
dalj ochgratifikationfrir 37 tjdnsteir.
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Hjalmar Nilsson
Bofors

Filip Strdmull
N obelArat

August Persson
Bof ors

Gastaf Rosendal
B of ors

Karl Torsrens.sort
Nohab

K. A. Stennberg
Bofors

Striimuall, Fili7 Karls:oir-, fddd 7 mars 1891, penstonerad 7 mars t958. Anstilldes vid Nobelkrut 26 juli
1924 ochhar hela sin anstdllningstid,ca 33 ltr, arbetatpFt
Nitrocellulosakrutbruketmed fcirtorkning och knytning
Erholl 1949medalj och gratifikation
av krut i presshuset.
f6r 25 tjiinsteir.
Nil: Karl Albert, fddd 12 dec' 1890,penSt,ennberg,
sioneradr lebr. 1958. Anstdlldesvid Bofors i ian' 1929
som smed och riverflyttadesi nov. 1938 till Kanonverkstaden,ddr han blev slipare,en sysslasom han hade tills
han slutadeefter ca 29 h i bolagetstjiinst' Erhdll 1954
medalj och gratifikation for 25 tjdnsteir.
Karl Vithelm, fddd 2 jan. 1891,pensioTorstensson,
nerad29 febr. 1958. Bcirjadearbetaredan i aug' 1904

A. V. StocAnzan
N ohab

IYlihtor Wredenberg
'f
tdJbolnlJuefRen

som svarvarldrlingpi Nydqvist & Holm' Blev senare
och slutade2 iuni l9L6'
svarvarepi Verktiqsavdelningen
tltS' blev13 febr' 1937
A t e r k o m ' is a m m ai r b e t e i
"pi;l
utndmnd till fcirman pi Verktygsavd' och. dverflyttade
1 a p r i l I 9 l 8 t i l t D e t e l j p l a n e r i n g esno m p l a n e r i n g s m a n
f<irierktyg. Sistairet tjzinstgiordehan.pl Verktygsri-tko1;
toret. Rril"nade 52 tiansteltrner han slutade och fick vid
Nohabsjubileum ^.autj och gratifikationfdr 41 tjinsteir'
Wred,ettberg,Attdert WiAtor Ernanuel, fcidd 2 mars
1 april 1958' Anstilldesvid Bofors i
1893. pensionerad
Utpi Affiirsbokfciringen'
bokirillare
som
1928
ianoari
'.re-.rd.,
i janttari L94o till kamrer vid Tidaholmsvetken
och hade denna befattning tills han slutadeefter ca 30
ilanrt.at. Erhbll 1953 medalj och gratifikation f6t 21
tiinsteir.

ord varfor man frin ldkarhill ar s3"angelaqenatt
en sidan vaccinationgenomfores.
Stelkramp dr en mycket farlig sjukdom, som
fortfarande har ungefdr 50 % dodliqhet' Alla kan
forvd,rvasjukdomen.I vissa yrken dr risken storre'
Det fordras ibland blott ett till synesobetydligt sir

BOTAGSTBIININGBN
Meddelande angiende frivillig stelkrampsvaccination av anstellda vid AB Bofors
AB Bofors har, ph forslag av bruksldkarn^,veIvilligt lovat bekosta en frivillig vaccination mot
stelkramp av de anstellda.Hzir nl"gra forklarande
+J

som ingangsPort.
Skyddmot siukdomenkan ordnasSenoma) aktiv
och b) passivimmunisering.
a) Aktiu intmuniserins sker dels di man fhr
siukdomenoch dels vid vaccination,d. v. s' injek-

tion av ympdmne (renad toxoid). I bida dessafall
bygger kroppen si smlningom upp ett skydd mot
sjukdomen: det bildas motgift, s. k. antikroppar
eller motkroppar. Man blir med andra ord immun.
Det drojer emellertid ungefdr en minad innan man
blivit immun, men immuniteten varar i stdllet
destoldngre.
b) Passiu intmuniserins.. De fiirdigbildade motkropparna tillfores kroppen genom en injektion av
serum. Det ir serum frin ett djur (hiist eller not),
som biivit vaccineratmot stelkramp (aktiv immunis) och hos vilket motkropparna silunda redan
bildats, som alltsi. injiceras pi den skadademdnniskan. Vid passivimmuniseringuppkommeralltsi
pf,.kort tid ett skydd. Denna metod anvdndesddrfor (och endast!!) vid redan uppkomna skador ddr
man vill ha ett skydd mot sjukdomeninnan inkubationstiden lopt ut (1-3 veckor).
Varfor kan d6.inte denna metod, med seruminjektion i sambandmed uppkommenskada,anvdndas
som normalmetod? Jo, sakendr den att serum kan
ges "blott en ging och aldrig mera". Ges samma
sort serum, t. ex. fri.n hdst eller frin not, en andra
ging, finns stor risk for komplikationer,som ibland
kan vara ytterst allvailiga, serumchock. Har man
alltsi. en ghng tidigare fi.tt serum, t. ex. som stelkrampsskyddeller mot difteri, 'ar man mycket illa
stilld vid en fornyad skada,som fordrar skyddmot
stelkramp. Den tidigare erhi.llna seruminjektionen
ger nu inget skydd, eftersom effekten for liinge
sedan forsvunnit, utan dr nu direkt orsak till de
otrevliga kompiikationerna.
Ldkarna rjnska ddrfor fi bort dessaseruminjektioner. Detta kan ske genom en forebyggande injektion av ympdmne,d. v. s. vaccinering.Det dr en
sidan vaccination som nu foreslis. Vaccinationen
ger ett lhngvarigt skydd. I samband med forsta
vaccineringen (en eller tvi injektioner, se nedan)
bildas ett grundskydd pi ungefir 5 ir frami.t och
vid en ny skada,som misstdnkesvara infekterad av
stelkrampsbaciller,ges ej sertlm iltan en ny injektion au yrnp)imne,genom vilken motkroppar under
loppet av en veckaha okat si mycket att ett ordentligt skydd erhillits mot stelkrampssjukdomen,
med
dess inkubationstid som ibland ir blott en vecka.
Vaccinationssprutan ger inga stcirre besvir,
ibland kanskelokal omhet och rodnad och ev. obetydlig feberstegring, s5.av denna anledning behover
man ej dra sig for en vaccination. Den inverkar inte
pi. arbetsform6.gan.

Sammanfattning:
Vaccinationen:
1) ger ett lingvarigt och effektivt skydd,
2) kan foretas hur minga ghnger som helst utan
risk for komplikationer. Grundskyddetforbdttras efter vale ny vaccination,
3) ersdtter serum vid akuta skador hos en redan
vaccinerad,
) kan naturligtvis dga rum iven om serum tidigare givits,
5) ger inga storre besvdrvid injektionen,
6) AR ALLTSA OFARLTG.
Seruminjektionen:
1) ger snabbt skydd vid akut skada, men den
skyddande effekten forsvinner efter kort tid,
2) kan eller bor pi. grund av den stora komplikationsriskenej ges mer in en ging,
3) dr alltsh si pass farlig, att man frhn ldkarhill
energiskt forsoker fA fram vaccinationen i
stdllet.
Virldshzilsoorganisationen(WHO) har vddjat
till alla virldens ldkare att setta igi.ng med massvaccination. Inom det militdra har man flera hr
hillit pi med denna ffivilliga vaccination. De
flesta av vira barn trippelvaccinerasnumen. Tnppelvaccinet ger skydd mot stelkramp, kikhosta och
difteri. Idrottsmdnnenhir i Karlskoga vaccineras.
Om alla vaccineras,blir laikarnasstillningstagande vid sirskador mycket ldttare. Nu stir doktorn
ibland tvekande: "Skall jug g, serum som stelkrampsskydd och di. dven stiilla patienten i den
ddrigenom uppkomna, ovan skisseradesituationen
eller ej ?"
Grundskyddet erhilles genom en eller tvi. injektioner, med ungefdr en minads mellanrum. Genom
tvi injektioner erhilles ett nigot bdttre skydd.
Yarje vaccinerad fir ett skriftligt meddelande
om vaccineringen,och bokforing hdrom sker ocksi.
i. Polikliniken.
Organisatorisktkan vaccinationentdnkasutforas
pi foljandesdtt:
1) varje anstilld vaccineras(frivilligt),
2) vaccination sker avdelningsvis pi. Forbandsrummet i nya kontorsbyggnaden eller ute pi
kontoren eller verkstdderna,
3) vid leikarbesokfor annan ikomma pi polikli
niken eller Forbandsrummet.
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Angiende hittegods i Bofors

Avdelningschefeneller Budcentralen
flr svara fdr ftirvaringen av det upphittade fdrem&let intill dess det blir
avh[mtat.
Hoppas "Sdkare" Zir n6jd med det
ldmnadesvaret.
Sp/EF

anmllan, fi sitt "bolagsplagg" tvlttat
kemiskt. Detta givetvis under fdrutsittningen, att kemtvdtt vore f6r plagget och "smutsen" tn^rt f trrrn,U,

En gringpoike bittade en d'ag ett
p3 en au Satornatnom
par glasi)g_on
Bofortuerken.
Vad aar utt 8dr4, oart skulle ban
eller aaktti)nd.aig? Si)herhetutilinsren
Vad skulle Du ha gjort?
?
audelningen
't'i)rbi ett.
lag kom ganska_nyligen
Med irbetsledningens bistLnd togs
I itet-uattendr)g med lunn na!tgammal
Bofotstviitten
kontakt med aaktaudelningen.Dir
is. P3 den hdll ndgrasmL barn ( j-4
'fick man det besAedetatt aiinda sig
thillnad
Prt tu) PA att leka med sParkaroch boblag undrar om det ir
till Budcentralen'
6uerdragskliider
p2
de
bar.'lag sTg hur isen bLgnadeander
tuittmetod.er
Nu und'raroi P3 iobbet om det ut'
mot barnin" och-bediimde situationenf arpfr
BoforstaAtten
inliirnnas
sorn
pdil nA*ot meddelandet)ll arbetsleddr iag sa till dem.att S1 da1.'.
och de som liimnat au dem hg, uarf'Efterim
ii ngen"angiende uart upp hi ttade saker betalning
tudtt
aa
ingen lyilrad.e till
k.
r.
har-d.en
;fiLn.
ft)rmfrnen fri
skalt sandas.I uarje fall bar ui aldrig tom
upptnanade
arbete.
uPbmaninRen,
smutsigt
iag den pi
fi)r
hiirt talas otn llt Bud'centralenfunge' '
biista ArTtnplria sort o'1it *rd hag oli bestiind rtist: Korn
au
plagg
Ett
iit
Att
den
rAr sor't Hittegodtmagasin.
iindd lagas lill elt pat nllmtner gena$ uPp! Det d)ir iir farligt! Inte
elt liinpligt foram fdr tranrporl' da mdste
onznian tkall kunna anaiinda heller d.ennauppmaning hade nSgon
ldr
stort,
upphin)de"smLtaker'fdrstir ui, men 'det
ett par tuiittningar, fdrutom
uerkanp3 barnen.Diirenot dppnad'es
efter
nSgon
i
liisan behduerhanskeatredas
'inrians
'fi)nsierpfr ett niirbeliiget bostadsbut,
urblekt.
iir
alldeles
det
ett
ocb klara betAedliimnastill all att
Skatt fri tuktt riihnat som f6nn3n, och en kuinna apPmanadernei (med
bersonal,
nLgon iindring gi)rat' Som det nu en tuordom) att lStabarnenaara.Dem
bdr
kan
men
Detta iir ingen stor fr7ga,
man {aktiskt inte r&d att ilt- hdll hon sjrilu reda Pfr.
iir.
hai
i mSngafall ahlla onddig irritation.
Infdr d'etta- rorn iag ft)rmodar ttSiih,are" nlttia denna, d.3 ett blLstiill iir slut
gar.
i)aertaalland'e uttryck f dr modersinef' t er 4-5 t uiittn)n
Svar.'
inliimnas
det
som
atl
hdrt
har
ttinkt "drdp" iag iuiig.
lat
Det ir alldelesriktigt som "Sdkare" mit"betalning iindes t'ill Karlstad och
Inorn paientet sagt sTg iag en stund
framh&ller, att det ir bra om det fintt,iftraskemiikt. Hur iir det med' d'en !endre, ndr iag passerad'ei motsatt
nasklara beskeddven om en s&dansak saken, tkulle i s2 fall inte den fria riktning, hur en man fi)rde bort barn
som hittegods.
taiiltetzkunna liimnat d'it ockfi?
ocb leEmateriel frLn den farliga lekTill att bdria med kan man ju siiga'
Tacksamfdr tuar blatsen.
att allt som upphittas utanfcir vetkVad. skulle Du ha giort? lag anser
Hh.se
stadsomridet eller utanfcir bolagets
atl nxan bi)r ingripa ocb fdrsdka auldmpligen b6'r inldm- Svar:
kontorsomr&den
udria olycAor. Barnen bdr iu p3 sdtt
nas till Polisenshittegodsavdelningi
ocb uis till hela mfinskligheten!
Taiittning aa 6aerdragthli)der.
Karlskoga.
"D-l-n"
Tvlttningen av tiverdragskliidertillFdrem&I,som uPPhittasinom verkSvar;
privatpersoner
och
bolaget
hdrande
eller inom kontoren,bcir
stadsomr&det
Denna ffiga ar sannerligeninte ldtt
efter samma
llimpligen ldmnas till nigon- instans sker som vattentvdtt
att
svaraoi. Vi dverldmnarden ddrfdr
rorn rnibbt kan sdttaut ett meddelande schema.
ldsekretsenfdr begrundanoch betill
av
bolagshar
tvdttningen
Hittills
om det upphittade fdremilet Pi ansvaranoe.
endast skett i
iiverdragskliider
dgda
slasstavlan.
En sak torde dock sti klart och det
dessakldder
bet fijresl&s derfi;r, att allt uPP- lritt..r. Kemisk tvdtt av
att det finns ofdrst8ndigamiidrar,
dr,
kunna
v[l
mYcket
givetvis
hittat gods liimpligen i fdrsta hand skulle
som l&ter sina barn leka var som helst
tdnkas.
inom
ijveddmnastill avdelningschefen
Men di det minga ginger ir for- utan tillsyn. Att modern i det ovan
den avdelning dlr f<iremilet upphitrelaterade fallet dZirtill var otacksam
med vattentvdtt och flerdelaktigare
tats. Anslag uppsdttes di genom avendastof drstindet.
understryker
pi
tvdttade
kliiderna
fi
iinskar
talet
av$elpi
delningschJfeni-fdrsorg
'Aven
nu, ndr sommaren
frigan
om
ej
lZimpligt
ningeri anslagstavlor. Samtidigt bor detta sitt, dr det mihinda
kanske inte ir si
ddmen,
infiir
stir
tviitt.
kemisk
till
riverg&
helt
att
meddelandesdndastill Budcentralen
F. n. liter vi kemiskt tvitta 6ver- aktuell, hoppasvi p& minga svar. Det
om att ett fdremil upphittats och blivit
som' vid finns fler farliga lekplatser: vdgar,
dragsklddertill de anstZillda,
utannonserat
Pi avdelningen.
anmllan gator och sjiistrdnder,ddr ett riddande
gdr
10,
P
e
Anser marr det l[mPligt, att anslag inldmnandet
nigot hin- ingripandekan vara nOtt^ ntu,t.
uppsettespi flera stdllen, f&r detta hlrom. Det skulle ej mdta
*"r.
"Hl'ge"
liknande
efter
att,
Iampligen-skegenom Budcentralen' der fdr
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15. Krutbruksarb.Lisa Hagberg
(50381), avd. NVK 20, Nobelkrut.
Riitta liisningen och prislistan
16. Hlrdare BernhardStrand(4676),
avd. MH 24. Bofors.
I
Detta korsord blev tydligen en fullBonoplexarbetare
Ivan Andersson
17. F<irman Tore Kahlin (84348),
traff, ty atskilliga 100 kuvert frin ndr
( 10261), Tidaholmsverken.
avd. VK 23, Bofors
och fid.rranstr6mmadein till Redaktio5 . Martinarbetare Erik Gustavsson
18.
Krutbruksarb.
Albin Crona
nens bord. Ett och annat kuvert, som
(6018), avd. ME 20, Bofors.
(54950), avd. NVK 21, Nobelkom senaredn 1 april, lades ocksi till
o . Pli.tslagare Carl Streng (3619),
krut.
samlingen. Redaktionskommitt6n beavd. 80 C. NOHAB.
19.
Krutbruksarb.Martin Nilsson
sldt, i samr6.dmed avd. S och NS, att
7 . Glcidgare Martin Ljungberg
(51115), avd. NVK, Nobelkrut.
dela ut 21 st. priser i anledningav det
(6543), avd. MH 22,Bofors.
20.
Automatsvarvare
Gilbert Hellstora intresset fd,r tdvlingen. Efter
B . Metallslipare Bertil Becker
q
v
i
s
t
(
6
8
3
6
)
,
a
v
d.611, Tidablandning, dragning och kontrollds(2897), avd. MRK 21, Bofors.
holmsverken.
ning fick prislistanf<iljandeutseende: o Frisare Kenneth Dahl (21163),
21. Hopsitare Rolf Berglund (t47),
avd. W 21, Bofors.
1:a pris 50 Ar.: Ingenjdr Rune Carlsavd. 6t B, NOHAB.
son (75247), avd. NA, Nobelkrut. 1 0 . TruckfcirareCarl Carlsson(t403),
avd. 256, NOHAB.
Att d<imaav prislistan har Nobel2:a prit 40 hr.: Frirman Karl Kind1 1 . Tritvdttare Benny STaldemarsson krutarna tydligen haft god tur (kanske
gren (76322), avd. NVA, Nobel(20407), avd. VA 30, Bofors.
beroende pi skicklighet) med detta
krut.
L2, Kontorist Eva Marcusson
korsord. Vi lyckdnskar pristagarnal
3:e prit 30 kr.: Lb,jtnant Tage Jan(83799), avd. PV, Bofors.
nemark (84787), avd. KKZ 3,
.JtL).
Fru Lisen Fagerlund, Box 203,
Bofors.
Bofors.
4-21 pris Bokbandelnspretentkort)
1 4 . PlitslagareOsten F. Karlsson
10 Ar. till:
(9305), avd. VP 22, Bofors.
Utanfiir sortimentet
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Vid Pressbyrikioskenstod en liten
flicka och valde bland vykorten. Hon
skulle kdpa ett at sin mamma,men det
var omd,jligt frir henne att bestdmme
sig. Kioskbitridet fcirs<iktehj?ilpahenne och fd'reslog:"Kanske din mamma
skulle tycka om de hdl gula solrosorna?"
- N.j, sadeden lilla flickan.
- Den hlar bll,a sjdn di? Eller de
sritasmi barnen?
-- N.j.
- Men vad tycker din mammaom
egentligen?
- Farbrcider.
Paus
Det berittas att en skogvaktarevid
namn Pausvar pi en kongressmiddag.
Efter middagenbjdd han upp en ung
dam och dansadeldnge och vd.l.Eller,
rdttare sagt, viil liinge. Till slut utbrast
den unga damen,som inte uppfattade
skogvaktarensnamn:
- Ska vi inte ta och gtjra en liten
Paus.
I onid
- Varfdr ir chefen s& arg pi dej ?
Jo, pi firmafestens&ropadehan:
"Ldnge leve personalenl" och di sa
jag"vad dlt av?"
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TV-KRYSSET
och dessutomett antal nyttiga och trevliga trostpriser.
Adresserakuvertet TV-KRYSSET, B-pilens reHermansson,Bokforingsavdelningen.Omkringmodaktion, Bofors. Anvdnd "vanliga" brevkuvert i
nogrammet TV har han konstruerat ett korsord,
format C 6 eller liknande. Alla storre kuvert miste
som vi nu hoppas ldsekretsenskall hjdlpa oss att
Frin redaktionen vid Tidaholmsverken har vi
fitt nedanstiendekorsord, forfattat av herr Gunnar

vrld,ggait sidanvid dragningen.
Tdvlingstiden utgir den 1 juni. Lycka till I

Iosa.
Vi delar ut 3 penningpris) 40,)0 och 20 kronor

1. Kvinnlig onskedrom.
5. Brukasvid servering.
9. Ett hinder for mhnga.
10. Kinesiskt mitt.
11. Kan ofta ge ekonomiskvinst.
lt. Arabisk hamnstad.
Lt. Isldndsksagofigur.
17. I kyrktornet.
2I. Blir man stundomi ko.
24. Y|fi inte nigon ha sitt namn.
25. Bevispi visst kunnande.
26. Ovningsstycke.
27. Mikron.
28. Kvalster.
29.Borgi.
30. Aluminium.
31. Fridtjof Nansen.
32. Ar somt av.
)4. Fore Laval.
31. Vdsen, oftast vlnligt.

Ogrds.
Aro ndbbiga.
Halsduk.
Varnandeljud.
Vass.
Israeliskprdst.
Vdstgotaberg.
Tagesvid vdrk.
Losmynt i England.
Hisstyg.
Sidan skala finnes.
Pi kuvert.
Jordstycke.
Blir ofta tavla.
Brdnnbargas.

7

I

-1'

A

'6.

ri

4t. Vapenslag.

,?

1,,.

52. Nuna.

lJt

t4. Fattigmansbostad.
t5. Skalton.
56. Neon.
t7. Det ir ovana.
58. Verklighetsskildrare.
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47. Roadei biirjan Pi seklet.
48. Fattig.
(,t

ty

A

tL.

t^.

.l

T

,z

f

44. Y ggdrasll.

49. Hiller sulan.

?

lt

36. Lindring.
39. Forbinda.
41. Norsk ilv.
41. Sotaknolar.

21. Skovel.
22. Rosenir ocksi detta.
23.Anno.
32. Ar lossatfaftyg.
33. Utsmyckning.
37. Grekisko.
38. Forstlrkt.
40. Stenbock.
42. Fir man svarja.
43. Hogijutt forkunna.
46. Akrobatisk.
47. Tandvirk.
50. Gora sur.
11. Dryckeskanna.
52. Himmelsfdrg.
53. Blodsugare.
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SKYDDS-KORSORD 1958
L6sningen insdnd
Namn

Ndsta nummer av denna tidning,
som blir nr 3, berriknasutkomma omkring den 1 juli, eller i god tid fcire
semestefn.
Redaktionenir tacksamfiir att fi
ev. bidrag snarastmdjligt och ej gdrna
senaredn den 1 juni. Alla bidrag,uppsatser,notiser, meddelanden,anekdoter, historier, teckningaroch fotografier, mottagasmed stdrstatacksamhet.
Adresserakuvertet B-pilens redahtion, Bofort, och glcim inte att tala om
namn och adress.
-4'

H?int pi TV
VerkstadsingenjiirX visar verkstaden och dessmaskineri sambandmed
resonemangmed en fcirsdljarei oljor.
De kommer till frd.sareY, som hiller
pi med ett litet sklr i maskinen.
- "X: Kan Ni inte kciramed stcirre
sk[r i den hdr maskinen?"
- "Y: Jo, men di blir detaljenfrir
liten."

Avd.
Bostadsadress
(Gata, hus-nr oehort)

Adresserakuvertet:

SKYDDS-KORSORD 1958
*&*

Redaktion
BOFORS

E.I.
Karlstad 7958. Nermare Trycksaker 803114

R E D A K T I O N SK O M M I T T E T R :
BOFORS
KARL AN DE RSSON' ExPedit<ir
fiir Bi6rkbornsFabriksarbetarefackf6rening
Representant
Fil.kand.(FRK)
ANDREE,
cOsTA
Repr. {cir avd-24 av SvenskaIndustritj'dnstemanna-Fiirbundet
R A G N A R L I N D A H L , F t j r m a n( Y 2 0 )
Repr. f<ir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref<irbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. fcir Avd, zo av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
ARVID \TAHLQUIST, Direkt6r (ND)' Odl
Representantfdr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGrL LoNNBERG, Fil.lic., (ER)
adress: B' pilens redaktion,Bofors'
Redahtionens

NOHAB
JOHN LAR SSON, Ritningsutl5mnare
Representantf6r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BEN GT MOSSBERG, Servicechef
Representantfiir SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantfijr Nohabs Arbetsledareklubb
UN O TELL, IngeniiSr,Ordf.
Representantfiir Nydqvist & Holms ABrs ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON' Fiirman
Repr. fcir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tj?instemiin(SIFavd' 19)
Ordf'
EVALD MOLIN, Brukstjdnsteman,
ledning
Tidaholmsverkens
AB
fdr
Representant
CARL SJOGREN, Montcir
R"p.. i6. Avd' 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
IWEDAVERKEN
TORE JOHANSSON' Klrnmakare
Representantf6r SvenskaGjutarefcirbundetsfciretagsklubb
STEN LARSSON, Ingeniiir
Repr. ftir Sv. Industritjdnstemanna-Ftjrbundets

fciretagsklubb

GOSTA LIN D H, Chefmerallvg ordf.
Representant ftjr AB \fl. Dan Bergmans ledning
HOLGER

BACKMAN

FdTMAN

Representantfcir SverigesArbetsledaref6rbundsf6retagsklubb
GUN NAR \f ELAN DER, Verktygssvarvare
Repr. fdr Sv' Metallindustriarbetaref6rbundetsverkstadsklubb

TIVA
BoRJE LARDN E R, Ingenjiir
Representantf<ir SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamret,Ordf'
Representantfcir UlvsundaVerkstlder AB: s Iedning
BERNHARD STOHR' Svarvare
Reoresentantfiir UVA :s verlstadsklubb

'Det

rir bcistatt gjuta biten i stdl.

Tala medBofors?

Formgivning

av stll genom gjutning ir en tekniskt och ekono_
miskt {cirdelaktig metod, och stilgjutgods ger stor frihet sivdi
vid den konstruktiva utformningen som vid materialvalet.
Bofors, en av de ildsta tillverkarna av stilgjutgods i landet,
har stor erfarenhet pi omridet. Ridfriga Bofors helst redan pi
konstruktionsstadiet.
Bofors levererar godset i den form som 6nskas: obearbetat, helt
elier delvis maskinbearberar.

ffiB1u

AB BOFORS, Bofors
STOCKHOLM
'IeL
234480

GOTEBORG
TeL 1761.60

MALMO
Tel. 38210

OREnRo
"1e1.
124125

ESKILSTUNA
Tel.37740

SUNDSVALL
AB N. O. RONNE
Tet. 55850

I

I
Biloganr I till &a-

nr 2 - 1958

T I D N I N GF O R D E A N S T A T T DIAN O M B O F O R S K ( ) N C E R N E N

FRAN FORETAGS
NANNNDERNA
NOHAB
Fdretagsndmndenvid Nydqvist &
Holm Aktiebolag hdll sitt fcirstasamrnantr[de fcir 6.ret m&ndagen den 17
mars under direhtdr Odelbergt ordfcirandeskap.

-

r:a kvartalerr9j8

Suppleanter:
Einar Sarnuelsson
Karl Wennertten
T age Lindbolnz (gjutare)

Saen Andersson fungetar dven innevarande Lr som varselrepresentant.
Likasi omvaldesherr I. lodansrcn till
sekreterareutom ndmnden.

Valdat. o. m. 31"/121959

Fdrslagskommittd
fdr 1958:

Ordinarie:
Erik R. Larcson
loban Nilsson
Knut Tbunberg

Direktcir Odelberg fcirklarade samrnantrddet cippnat och hilsade s?irskilt
hercar Thunberg, tidigare fdrste suppleant numera ordinarie ledamot, oih
Allan Holmkuist, nyvald fdrste supp- Suppleanter:
leant, vilkomna till arbeteti n?imnden.
Allan Holrukoist (l:e suppleant)
Bertil Persnn
Ndrnndens sammansiittning
Tore Daag
Efter de val, sorn f<iretagitsvid trsskiftet, ir ndmndens sammansittning Tjiin st erilin f arbetsI edares r epr e1958:
sentantef:

Fcirslagskommitt6nomvaldes i sin
helhet och bestir alltsi f.& fu 1958 av
herrar
Carl Hohnquist
Carl-EriA Carlsson
lobn Larsson
Ake LjungAaist
Nih Prestell med Erntt Norelittt
som suppleant.
Hen Prestell fungerar som kommittins sekreterare.

Bol aget s repre sentanter :

Valdat. o. m. 3r/121958

Ekonornisk Vitjoumal

Ordinarie:
Ernst Noreliut
AAe Ljangquist

Stillfilmen "Ekonomisk Viriournal
I 958" visades.

*

Per Odelberg
Erik Bidre
Carl Holmquist
Richard Keller
GdstaMl.ntton
Carl EriA Saala
Bertil oreliu:
Ar b etarnas re prc Jen l(tnt er :

Yaldat.o. m. 3r/1.2LSSB
Ordinarie:
lohn Laruon
Carl-EriA Carlstcttt
SuenAndersson
AAe Karlsson (gjutare)

Suppleanter:
Sixten Hagquist
Guwtar Modigb
Valda t. o. m. 3L/t21959
Ordinarie:
Karl Axel Gustautson
Suppleant:
SuenBeugtston
Direktcir Odelberg kvarstir som
ordfdrande.Till vice ordfcirandeomvaldes herr fobn Larsson, och herr

Konjunkturliiget
. Direktiir Odelberg redogjordc f<ir
den senastetidens konfunkturutveckJing och lilnnade nigra uppgifter sorn
komplelnent till den nyss visade filmen "Ekonomisk Virjournal".
I USA har dnnu inte framtrdtt nigra
legken pA en konjunkturfiirbiittring.
Stilindustrins kapacitetutnyttjas f. n.
till endastca 70 /6, och in motsvarande nedging noteras frir bl. a. bilindustrin. Den stora avbetalninsshandeln inorn USA, som beriknas ippga
till ca 13 /o av konsumenternai-in-

junkturen vdl kan antasdelvis bero pi
osdkerheteninom fcirsvarsgrenarna
och
omldggningarra ifdga om vapenutrustning. Detta torde van fallet sdrI England har den kraftiga rintei Englandoch USA. En bidraganskilt
hiijning, som fdretogs i hdstas,d?impat
torde iven vara, att USA i
de
orsak
den inflationistiska spdnningen men
fjol fullfdljde och avslutade sitt proiven medfd,rten uppbromsning av den
gram fiir strategiskrivarulagring.
ekonomiska expansionen. Dd.rigenom
har efterfr&gan minskat pi kapitalvalngeniir Hagquiil undnde, om nedror, vilket kan komma att inverka gingen kunde antas bero pl att inmenligt pl den svenskaexporten dit.
dustrin awaktar utvecklingen inom
For Frankrike redovisash<ijdapro- den s. k. 6-statsgruppen.Planerarman
duktionssiffror, rnen handelspolitiska miijligen frirflyttning av industrier
Itglirder komplicerar den svenskaex- frln linder med hdga arbetskostnader
till llgliinelZinder?
porten till detta land.
komster efter skatter, anses innebdra
ett avsevirt tiskmoment i konjunkturutvecklingen.

Maskinverkstaden

avd. 60

lr med 31.000 tim./per. fullbelagd
till mitten av nista &r. Sv8.righeterhar
fdrelegat vid omplacering av arbetare
frln en maskingrupp till en annan.
Revolversvarvningbestdlls borta pi
grund av brist pi revolversvarvare.
Avdelningens maskinpark dr delvis
Sammar.
Herr C. E. Carlston anslg, att maskinparkensilder inverkar menligt pi
produktionen, varfdr utbyte av maskiner borde <ivervigas.

Montageverkstaden
avd.6t.
DireAtiir Odelberg p&pekade, att
I Vitttyshland expanderar ej inMed 35.000 tim./per. dr avdel"Ekonomisk Virjournal" ju f<irutser
dustriproduktionen s&snabbtsom tidiningen fullbelagd till mitten av nista
en livlig investeringsverksamhet
frln
gare, bch investeringarna visar likasi
ir, huvudsakligen med 40 mm kano'dn
industrins sida, som ej tyder p& att ner. Detaljtillfijrseln fcir dessa har
en ldgre dkningstakt L956.
planer skulle fiireligga pi n&gon om- v&llat svirigheter liksom ytbehandSouj et ty cksfortfarande uppr?itihilla
fattande utflyttning av industrier. Han
lingen av pjdserna.Efter kommande
en ofrirminskat hiig sysselsdttning.Leansig det dock tvivelaktigt, om inm&nadsskifteiterst8r 19 lok att monveranser dit av svenska produkter 6r
dustriinvesteringana"kommer att <ika tera. I januari 1,959skall leveransav
dock i hcig grad beroendeav de kvaninnevarandelr. Hitiills har det i vissa boggier f<ir ellok biirja. Turbinmontiteter sovjetisk olja som Sverige imfall varit lcinande att fcirliigga filialtaget behciver hela detta &r ungefir
Portefaf.
fabriker till liinder med hiigt tullskydd. sammaantal montdrer som fcir ndrvaI Sterige var den allminna ekono- Om en frihandelszon skapas inom rande, men sedan sjunker turbinbemiska aktiviteten hcig under 1957, Europa, kan det tZinkasbli fdrdelaktigt ldggningen snabbt.
men visadeen tydlig avmattning under att forld,ggatillvetkning till ltgldnesista halviret. Importen dr fortfarande llnder. A andrasidankan en kostnads- M a s k i n - o c h m o n t a g e verks tad avd. 3 t
stor och uppgick under januari mlnad utjiimning vdntasske. Krav i den rikt1958 till rekordsiffran 1.225 mkt.
ningen ifrlga om socialakostnaderhar ir rned planerad tid av 7.000 resp.
Industrins investeringslusthar ddm- redan framstlllts av bl. a. Frankrike. 4.000 tim./per. fullbelagda ett sty&e
in pi ndstat'r. Omstdllningenfrln 20
pats, och ansdkningar om byggnadstill 40 mm pjiser befaras komma att
tillst&nd g6,rs nu i avsevdrt mindre
Nohabs beftiggning 1958
v&lla vissa personalsvirigheter.
omfattning dn fiir ett tr sedan. Arbetslcisheten
i Sverigeansesej oroanlngenji)r Landberg redogjorde fcir E l v e r k s t a d e n
de, och senast publicerade siffror
beliiggningen av de olika verkstads?ir fullbelagd hela detta 1r med nuvatyder pi ntgon minskning.
avdelningarna:
rande arbetsstyrka.
En avsevird stegring av levnadsP
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kostnadernabefaraskomma att intrdda
Dieselavdelningens
under sista halviret i ir. Bland annat d,r med 36.000 tim./per. fullbelagd m a s k i n v e r k s t a d
vdntas prisstegringar pt jordbrukspro- t. o. m. tredje kvartalet i ir. I biirjan iir belagd i nuvarande omfattning till
dukter. Smdrexporten befaras komma av L959 minskar beliiggningensnabbt. semestern,varefter beldggningenminsatt fijrsvlras genom skydds&tglrder i
Plitarbete, som tidigare kcipts borta, kar. Nya upplegg har diskuteratsmen
England, fciranleddaav klagomtl frtn
f<idlggs nu till egna verkstdder.
ej beslutats. Reservdelstillverkningen
bl. a. Danmark, som anserden svenska
Herr lohan Nilston uttryckte sin ger verkstaden en god bottenbeliiggexporten otillbddigt subventionerad.
tillfredsstiillelse
med att bortabestdll- ning, och framtiden torde kunna emotVerkstadsindustrins produktionsdksesmed viss optimism.
ning synesstagneraoch uppgick 1957 ningarna minskats, men satte ifriga,
till endast 2 /o. Undet den hittills om dndringen ej kommit vdl sent och D i e s e l m o n t a g e gilngna delen av 1958 f6refaller dock om ej yttedigare arbetekunde placeras v e r k s t a d e n .
En frtn 19.000iill 18.000tim./per.
sysselsdttningenha varit n&got st6rre i egna verkst[der. H?irtill genmlldes,
iin fjZirde kvartalet 1957 utom fdr el- att det fijr lok varit nddvd.ndigt att minskad beliiggning varar till semesindustrin, ddr en avmattning skett. utnyttja frdmmande verkstadskapacitet tern. Ddrefter minskar beliiggningen
Priserna p3. verkstadsprodukter synes fd,r att innehilla leveranstiderna.Det under andra halvlret i ir successivt
stora utrymmesbehovet hade d?irvid och
vara ned8tg&endeutom fijr bilar.
berdknas i december uppgi till
inverkat. Nya bortabestillningar av 12.000 tirn.,/per.Tio montdrer
miste
underreden och lokkorgar har ej ut- beredasannai arbete
*
nu och ytterligare
lagts, och en minskning av bortabe- 1) efter
semestern.
Under den diskussion,som fiiljde
stdllningarna av krigsmateriel iiverV
e
r
k
t
y
g
savdelningens
p& direktiir Odelbergsredog6relse,p&- vigs. Detta medfdr, att pl&tverkstaden
ingenjdr
Landberg,
pekade
att den blir mycket hirt belagd under de nirbeliiggning iir ej tillfredsstdllande.Avnedltgiende tendensen i viiddskon- maste6 mtnaderna.
delningen sysselslttsmed korta arbeten
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fiir Flygmotor och detaljer till kanoner. Maskinerna kan beliiggas med
kanonarbeteltngt in pi ndsta ir, men
ftlarna dr svlra att sysselsdtta.

utsikter till bestiillning kan inte d.nnu rike. Turbinverkstidernas kapacitet
bedtimas.
dverstigerf. n. marknadsbehovet.
Fcir de svenska jdrnvdgarnas del
Eftefifigan pi turbiner Zir do&
kommer dieseldrivnalinjelok knappast stor. Sllunda fcirbereder Kungl. Vatif.rlga, eftersom huvudlinjerna dr tenfallsstyrelsen ett stort upphandSmedjan
elektrifierade. Fiir sekunddrlinjer fiirelingsprogram, fcir vilket Nohab borde
iir ej tillfredsstillande sysselsatt,och ligger ddremot ett visst behov av die- kunna f&
leveranser. Ett par mindre
stillesttnd har fiirekommit.
sellok, dels stdana motsvarande vlr
turbinbestillningar har erheflits i ar,
typ'T4, dels mindre typer. Nlgon
och utsikterna till ytterligare order
Gjuteriets
bel?iggning varar fram till semestern. upphandling torde dock ej vata att fcirefaller relativt goda. En fijrutsittvdnta detta ir.
ning ir dock, att Nohabs tillverkningsModellverkstaden
kostnader
kan sinkas, eftersom de i
Pt' fri,ga av heru lohn Larston, om
iir belagd 8 veckor fla'm8;t.
mlnga.
fall
tycks vara hdgre [n konfdrdelar frir Nohab kunde vdntasuppSom en sammanfattning fralnhdll komma genom den av ekonomiskasvfl- kurtenternas.
Pt' ffi'ga av herr loban Nilsson, on
ingenidr Landberg, att det f. n. dr righeter pttvingade likvidationen av
Boforsbestillningarna, som hlller be- GM:s tvi 6vriga europeiska licensta- iiverg&ngen till svetsad plltkonstrukl2iggningen uppe. Nya civila bestiill- gare, svarade direAtdr Odelberg, att tion i stlllet fiir gjutgods varit till
ningar iir niidviindiga. Aven om dylika det tyska fciretaget ombildats och sd- fcirdel, fcirklarade ingenjdr Suala att
kommer in snart, torde en viss arbets- kedigen kommer att fortsdtta rcirelsen. sl slkerligen varit fallet. Alla turbinI vilket fall som helst kan Nohab ej tillverkare synesiiverg8 till pltt.
brist i vissa avdelningar vara ofrlnkomlig i brirjan av ndsta ir.
rdkna med lokleveranser till ett s&
Oaeringenjdr Keller hade vid besdk
Direhtdr Odelberg tackadefdr redo- protektionistiskt land som Tyskland. nyligen hos den tyska turbinfirman
gdrelsen och konstaterade,att risken Den hittillsvarande belgiske licensta- Voith konstaterat,att man ddr arbetar
fd,r permitteringar ii'kar de ndrmaste garen kommer antagligen att upphcira med betydligt mindre arbetsmln pi
mlnaderna. I f<irsta hand bercirs die- med tillverkningen av GM-lok, men gjutna detaljer. Han rekommenderade,
annan licenstagarci Belgien vdntasbli
att iven utlindska leverantdrer av
selverkstadenoch smedjan.
utseddi stiillet.
gjutgods fcir turbinskovlar tillf:'3,gas.
Nya bestiillningar
D ir eht 6r Od eI berg fcirklaradevidare,
Oueringenjdr Holmqoist ansig, att
DireAtdr Odelberg redogjorde ddr- att konkurrensenfrin General Motors, avsevdrdabesparingari arbetskostnad
efter fdr utsikterna till nya fdrs?ili- som hittills offererat sina standardlok skulle gdras, om arbetsmtnen kunde
huvudsakligen pe utomeuropeiska mrnsKas.
ningar:
rnarknader,nu giir sig allt mer mlrkbar
Lok.
Ingenjdr Hagqoist hade vid resor
dven inom Europa.
Norges Statsbaner (NSB) viintas
utomlands mirkt en viss fd,rvEning
Dieselmotorer.
komma att k6pa yttedigare fem Nobland utl?indskafirmor iiver den skarhab/GM-lok. Dessa dr redan under
Den f6rsdmradesjiifarts- och varvs- pa inb6rdeskonkurens p& exportmarktillverkning. Med Jugoslavien fcirs konjunkturen inverkar menligt pl mo- naderna, som rider mellan svenska
intensiva fiirhandlingar. Sex diesel- torbestillningarna hos Nohab. Pris- fiiretag.
elektriska Nohab/GMlok
och tve konkurrensendr mycket htrd, speciellt
Direhti)r Odelberg fiirklarade, att de
lokomotorer typ Z 6 tillverkas fdr ndr- frln de tyska motorfabrikerna, som tar
svenska
lokfilnorna genom Swedloc
vatande pi egen risk, utom de ndmnda bestillningar dven i Sverige. Htigvarsamarbetarifrt ga om exportleveranser
fem norska. Tanken dr att ett av viga stationdra motorer efterfrEgas i
Nohab/GM-loken skall kunna place- transoceanaldnder, men Nohab saknar av lok. Swedlocsverksamhet har utras i Norge och fem i Finland. Valuta- fdr nlrvarande sidan motor. En nv strdckts att omfatta dven elektriska
situationen i Finland komplicerar motortyp dr under konstruktion men lok. Ifriga om turbiner hade det dZiremot ej gltt att lstadkommasamarbete.
emellertid en leveransdit. DEssutom kan ej vdntasbli fZirdig fcir f<irslljning
erh&ller Finland billiga kol frln iist- fdrrd.n om nlgra &r.
Herr lobn Larston iinskadeveta orstaterna, som gcir att dieseldrift blir
Fiir ndrvarandemonterasos&ldamo- saken till bortfallet av den ryska
mindre lockande in i andra ldnder.
torer av Nohabs och AD:s typer, f6,r turbinmarknaden.
Generellt kan slgas, att utsikterna vilka delar i viss omfattning finns p&
Ingenjdr Saala :upplyste, att upptill exportleveranserav lok ir mycket lager. Trots detta har beliiggningenav
oslkra till fiiljd av dels jlrnvdgarnas dieselverkstadennedgitt och befaras vaktningar flera gtnger gjorts hos
allmdnt di.liga rldntabilitet, dels den minska ytterligare. Nigon 6kning av Ryska Handelsrepresentationen,som
utlovat flfifi.gningal nir behov skulle
starka orotektionism av inhemsk lokdieselfdrsZiljningen kan ej fiirutses,
industri, som rtder i flertalet ldnder. fcirrd.nen fiirbiittring intriitt i sjdfarts- uppsti. N8gra fiirfrlgningar hade
emellertid ej erhillits. Tydligen fylls
StatensJarnvi,garvdntas komma att konjunkturen.
det ryska turbinbehovet genom levek<ipa7 dubbellok,d. v. s. 14 lokenheranser frtn verkst[der bakom i?irnriter av Dm-typ fijr Malmbanan. Nohab V a t t e n t u r b i n e r .
din. Ryssarna har sjd.lva tiliverkat
borde liksom hittills fE leverera ramIngenjdr Saala, som redogjorde fiir
vdrldens
till dimensionerna stdrsta
verken till dessa. Planer fcireligger turbinmarknaden,framhdll att fy'ol&ret
dven pi anskaffning av ett mindre an- gett ett mycket diligt fiirsnljningsre- Kaplan-turbiner, som enligt uppgift
tal ellok av typ BoBo, som Nohab sultat. Priskonkurrensen hade varit varit kvalitativt fullgoda.
offererat till SJ. Konkurrensen om mycket kinnbar bl. a. frln ltgliinel?inDirektdr Odelberg konstateradeavdessalok iir mycket htrd, och Nohabs der som Italien, Tyskland och Frank- slutningsvis, att turbintillverkningen

vid Nohab i fjol hade g&tt med f6rlust. Sammavar fiirh&llandet med den
nya motortypen N. Det dr ddrfijr
oundglngligen n<idvdndigt, att tillnedbringas.
verkningskostnaderna
Dragfri viigg i avd. 61

ans&gdveringenjdrHolmqvist en igenmurning av f<instren ollmplig, eftersom man di m&sterdkna med artificiell belysningdvenunder dagtid.
Efter yttedigare inld'gg av herrar
lobn Larston och lohan Nilsson besliits, att daeringenjdr Holmquist och
byggnadschefeningenjiir Lars Holm'
quitt, ev. i samrid med skyddskornurittdn, skulle undersdka frigan och
inkomma med fdtslag till itgZirder.

Denna frhga hade tidigare behandlats vid nimndens sammantrideni'maj
och december1956. Herr loban Nilsson anslg, att den foretagna Isoflexisoleringen av fcinstrenej var tillfredsBostadssubventioner
stillande och tog iter upp cinskemilet
Hen lohn Larston anfdrde, att en
om igenmurning av en del av fd'nsterNohab-anstdlld hade byggt ett tviytorna.
familjshus och hyrt ut den ena ligenOueilngenjt)r Holnr.qaist var ej beheten utan att hembjuda den till bolaredd att svaraPe framstillningen, som
get. Hyresgistendr anstllld pi Nohab,
ej varit upptagen pi den ursprungliga
Full subvention hade ei ldmnats utan
En undersdkning,
fciredragningslistan.
kr. 3.000,vilendastminimibeloppet,
gjort, tyder
som byggnadsavdelningen
ket villat misstimning. Herr Larsson
emellertid p& att draget kommer frin
hemstdllde, att subvention skulle betaklanternineni byggnadensena ande.
viljas [ven fd,r den uthyrda delen av
Ombyggnad av lanterninerna kan
huset.
knappastkomma ifrlga, eftersomtaket
Personalcb efen )reliut fcirklarade,
ftir
att
turbingods
hdjas
ev. behciver
att ndr tvifamiljshus subventioneras,
skall kunna hanterasi lokalen. Likasi
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f<irbehiller sig bolaget rdtt att anvisa
hyresgdsttill ena ldgenheten.I enligtolkning
het med personalavdelningens
av gdllande bestdmmelserhade full
subvention ej kunnat kimnas i detta
fall, efterson-rl[genheten ej hembjudits till bolaget.
Direktdr Odelbergiovadeprcivaherr
Larssonsframstdllning men ldmnade
ej nlgra lciften om hdjd subvention.
Premiering av anstdllda med 25 irs
anstiillningstid
Sedannigra ir tillbaka har anstlllda
med 25 irs anstdllningstid erh8llit
rnedalj plus gratifikation. Herr lohn
Lartson fiireslog nu, att en klocka
skulie ldmnas i stdllet fdr medalj.
Gratifikation skulle utgi dessutom.
Direktor Odelberg fcirklarade, att
nya former fiir belcining av 25-Lrsanstiillda dryftats inom Boforskoncernen
och att d?irvid klockor tagits uPp som
ett alternativ. Herr Larssons fcirslag
skulle rivervdgas.

r,I.
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BOFORSVERKEN
Fdretagsnimnden vid Boforsverken
h6ll, under ordfiirandeskap av disponent SaerreR:son Sohlman,ftedagen
den 11 april 1958, sitt fdrsta ordinarie
sammantrddefcir iret.
Konjunkturliiget
KVE:s stillfilm "Ekonomisk Virjournal 19)8" visades.
I anslutning till filmen ldmnade
disbonent Soblman en dversikt iiver
konjunkturliiget ute i vlrlden och i
virt eget land, med sZirskildbetoning
'oi Bofors.
Den visadefilmen har gett en klar
men kanskenigot summariskbild 6ver
den ekonomiska utvecklingen i virt
land under det g[ngna iret, samtidigt
som den ldmnat oss vissa hillpunkter
fcir en bedcimning av den tdnkbara
vidareutvecklingenunder detta ir. Vad
utlandet betrdf.far, har vi fl'tt nlgra
korta glimtar 6ver lZiget fdr dagen,
frdmst inom de ldnder, som ha sdrskilt
stor handelspolitisk betydelsefijr virt
landsdel.
Mot dennabakgrundkunde det vara
anledning att dels nigot ndrmareskdrskida konjunkturfiirh8.llandena hos
n&graav dessaviktiga handelspartners
i liuset av alka senastetidens hdndelser pi det konjunkturpolitiska planet,
dels ocksi sdka fcira fram vir egen
situation hIr i landet sL ndrasom mdlligt till dagsldget- den visadefilmen
hdnfcir sig till ldget den 15 februari
L958 - och dels slutligen ge nhgra
mera detaljsynpunkter pi situationen
vad vir egen industri betrdffar.

USA
Den avmattning i konjunkturerna,
som ganska inglende beriirdes i decemberdversikten,har under den gingna delen av detta 6r fortsatt praktiskt
taget 6ver hela det amerikanska ndringslivet, och nigra mera tydliga
tecken p& en vindning till det biittre
kan frir dagen ej skdnjas. Den sista
siffran fcir industriproduktionen, avseendemars minad, ligger ca Ll,o %

under motsvarandenotering fd,r ett ir
sedan. De industrigrenar,som drabbats h&rdats,dr idrn- och st&lindustrin,
som idag arbetar med endast nigot
civer 50 /o av befintlig kapacitet (:
4o /o ligre in vid samma tid fdrra
iret) samt bilindustrin, som har en
produktion, som ligger 20 /o ldgre d'n
under sammatid ftira lret. Den nuvarande bilfdrsiiljningen ligger vid en
nrstakt av 3,5 mili. enheter mot omkring 6,0 milj. 1.957.
Huvudskdlen till denna nedglng
synes ligga i en kraftig minskning i
investeringarnaunder L957, med ty
itfciljande sjunkandeorderstockarhos
kapitalvaruindustrierna.Samtidigt har
lven efterfrigan sjunkit i vissa konsumtionsvarorsom bilar och hushillsartiklar.
Niir konjunkturerna pi detta siitt
bdrjade att fiirsvagas,uppstod en allmdn strdvan att minska lagren, vilket
naturligtvis ytterligare accentuerade
den neditgiende trenden. Denna lagerminskning tycks dnnu ej ha n&tt
sin botten,dvenom en viss tendenstill
minskning i utfiirs?iljningen kunnat
spiras under de senasteveckorna.
Arbetsld'sheten
har under de senaste
minaderna dkat i oroande grad och
tycksnu varauppe i 5,4 milj. arbetare,
motsvarande omkring 7 /o av den
'dt
den
totala arbetskraften. Detta
hrigsta siffra, som fdrekommit under
hela efterkrigstiden.
Ett mzirkligt fcirhillande i den amerikanska konjunkturbilden utg<iresav
sivdl
den saktastigandepristendensen
betriffande konsumtions-som partipriser. Hdrvidlag awiker utvecklingen
itminstone hitintills i visentligt avseendefrln tidigare fijrhillanden.
Betriffande den fortsatta koniunkturutvecklingeni USA gir meningarna
frir dagen starkt isdr. De mera optimistiska beddmarna,diiribland presidenten och hans nlrmaste omgivning,
fcirutsp&r en vdndning till det bZittre
inom de ndrmasteminaderna, under
det att de flesta industrimin och ritt
mlnga nationalekonomerrdknar med
att det nog kommer att drtija till irets
senaredel innan man kan rdkna med

att fi se nigon mera md.rkbar fd,rbiittring.
Den amerikanskaekonomin har redan fitt och kommer abt ytterligare fi
stimulans genom de ekonomisk-politiska itgirder, som vidtagits. Silunda
kommer de militira bestdllningarnaatt
stiga vdsentligt under fuet fr€n 35
miljarder dollar 1957 tlll47 mlljtder
i ir. Diskontot har sdnkts tvl ginger
under senastetiden, och utl&ningsmdjligheterna ha successivtliittats pi. Fcir
dagen diskuterasallvadigt en genomglende skattesdnkning fcir att pl si
sdtt <ikaallmd.nhetenskdokraft.
Storbritannien
I England, som allt fortfarande dr
v8r strirstakund, rider stagnationstendenserinom industrin, fremst till fitljd
av den restriktiva ekonomiska politiken. Sysselsdttningen
ligger dock fortfarande pi en hdg nivi, och arbetslcisheten dr ej pi nigot sdtt oroande;
siffermdssigt befinner den sig pi
1,9 Vo, d. v. s. ett bra sty&e under vir
egen siffra. Valutallget har under
senasteminaderna vdsentligt fdrb?ittrats i sambandmed en gynnsammare
Vissa
ufteckling av handelsbalansen.
orosmoln saknas likvll ei. Orderingingen frin hemmamarknaden
till industrin bdrjar att minska, samtidigt
som de utldndskabestdllningarnafortsatter att sjunka. S2irskilt gdller detta
inom maskinindustrin.Det allmdnna
kostnadsllget inger allvarliga f.arhlLgor
och konkurrensenfr&n utlandet,frdmst
Viisttyskiand men iven Frankrike och
Italien, inger allvarliga bekymmerfiir
framtiden. Regeringen har hitintills
fdrt en inflationsbegrdnsande
Politik,
allra frlmst i syfte att skyddapundet.
Med den relativt gynnsammavalutautveckling, som dgt rum pi sistone,har
man funnit anledning att i vissapunkter omprciva den fdrda politiken, och
detta har fdr dagen resulterat i en
sdnkning av rdntanffi"n 7 /o till 6 %.

Viisttyskland
Aven det tyska ndringslivet har under senastetiden haft ytterligarekin-

ftingar av de sviktande internationella
konjunkturerna. Industriproduktionen,
som under f6rca Lret fortsatte att stiga
med en takt av 6 /o, Lycksnu sakta av
och ligger vad <ikningstaktenbetrdffar
fcir de fcirstam&nadernai fu vid 5 /o,
med risk fcir fortsatt nedging i takten.
Arbetskishetenhar under de senaste
m&naderna rikats med nlgra 100-tal
tusen,men detta 1r itminstone delvis
en fdljd av fortsatt tillstrdmning av
flyktingar frin Osttyskland. Minskningen i den tyska exportenhar forisatt under innevarandeir och samtidigt
ha de utldndska orderna fortsatt att
sjunka i ganska markerad takt. Fiir
fdrsta gingen pL flera ir tycks nu den
tyska industrins ingiende order vara
vlsentligt ldgre dn vad som faktureras.
Det senasterelationstalet,giillande f<ir
januail, tycks ligga pi 88 /o mot
exempelvis Loo % och ll4 ,/6 fdr
respektiveL957 och 1956. Den gska
exportindustrin tycks numera dven i
stegrad omfattning fi vidkinnas avbestlllningar av redan inneliggande
utldndska order, som fdljd av de
utllndska kciparnasfinansiella svirigheter.
Inom vissa delar av den tyska industrin dr dock ldget visentligt ljusare.
Detta giller exempelvis bilindustrin,
under sistakvartalet
ddr ordering&ngen
fdr f.6na iret iiversteg motsvarande
period 1956 med 2L /o.I dnnahogte
grad glller detta televisionsindustrin,
ddr den tyskaindustrin fdr nirvarande
upplever en exceptionellt gynnsam
koniunktur. Aven fdr maskinindustrin
tir. ldtget ftir dagen tillfredsstlllande,
frimst tack vare den goda inhemska
ordering&ngen.
De lcinefcirhandlingar,
som just nu
pigir f<ir stora delar av den tyska industrin, frimst d& jdrn- och metallindustrierna och dir kraven p& iikade
inkomster dr jdmfdrelsevisbetydande,
kan tdnkas fi riitt si allvarliga konsekvenservad den tyska konkurrenskraften betrdffar. En avtalsmdssightijning
av storleksordningen>,
% dr mhhinda hlr realistisk.
Saerige
Den gingna delen av innevarandeir
har fiir virt land och dess ndringsliv
och frdmst di industrin i stort sett
medfcjrt en fortsatt ddmpning i konjunkturerna, p3. sina hill av ganska
markerad art. Marknadsl?igetfcir &tskilliga av landets viktigaste exportprodukter har f6rsvagats,och i en del
linder ha import- och valutarestriktioner skdrpts. Det sagda gZiller sivll
trivaror som vissa tvDer av massamen
i sirskilt hiig grad betrdffande jdrnmalm och jdrn och stil. Aven exporten
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av verkstadsorodukter- bortsett frin
ty&s visa klara
transportmeiel tendenseri neditgiende riktning.
Den fcirsimradeexportkonjunkturen
har i sin tur bdrjat att piverka industrioroduktionen. Aven om siffrorna fdr
iciregiende ir f<ir de flesta industrigrenar visar en viss dkning i fiirhillande till iret fcirut, ir utvecklingen
under det sistakvartalet 1.957ej fullt
si uppmuntrande.Tar vi silunda massan,ligger den fdr sistakvartalet frira
8,ret 5 /a ldgre d.n motsvarande tid
iret dessfiirinnan,och fdr ldrn- och
metallverkennoteradesen motsvarande nedging av 3 ,/o.Inom den viktiga
verkstadsindustrin,varven undantagna,,llg sysselsdttningennlgrz procent
under fjdrde kvartalet1956.Konjunkturinstitutets senasterapport fcir denna
industri ger vid handen, att ldget fd,r
ndrvarande prdglas av en tydlig stagnation. Orderingingen frln exportmarknaden synes vara mindre dn i
fjol och dven efterfrigan frin den
inhemska kundkretsen tenderar att
minska i avsev[rd grad.
Det kirvare ekonomiska klimatet
avspeglas dven pi arbetsmarknaden.
Antalet arbetsldsa hat stigit f rltn
4L.OOji decemberI9t7 till 59.000i
januari, men tycks i mars ha sjunkit
till omkring 54.ooo, vilket dock dr
inemot 40 /6 mer dn under motsvarandetid fcir ett ir sedan.Denna siffra
f6r mars minad motsvarar nigot civer
medlem3 Vo av arbetslcishetskassornas
mar. OmkrinC 40 .% av de arbetskisa
utgdres for ndwarande av byggnadsarbetare.Inom hela jirnhanteringen,
som omfattar ca 44.OOO
arbetare,rdknas fcir dagenmed att 800 i 900 man
har blivit arbetslcisaresoektiveber<irts
av reduceradarbetstidetc.
Hur Aomnzerde saensdaAonfunhturerna att utuecLla ig under de niirmastemLnaderna?
Svaret hdrpi beror i mycket hdg
grad pL huru den internationella utvecklingenkommer att gestaltasig. De
synpunkter, som tidigare framhi.llits
rcirande llget fcir dagen hos vira
viktigaste handelspartners,synes tyda
p8, att vi knappast kunna pird.kna
nigon meramarkeradvdndningtill det
bdttre under de ndrmasteminaderna.
Snarare flt man hysa den fiirhoppningen, att ld,get ej skall ytterligare
fcirvirras.Vid sidan av den utldndska
konjunkturutvecklingen och dessverkningar frir virt ndringsliv, har vi tyvirr
vl-ta egnaspecifika bekymmeratt brottas med. Till fdljd av en fortg&ende
stegring av utgifterna inom den offentliga sektorn, ett hirt ansvd.lltstatsfinansiellt underskott,tycks de infla-

tionistiska impulserna stadigt f<irstlrkas och kraven {r&n lintagarnas sida
pi kompensation fdr redan konstaterade prish<ijningar lat sdkerligen inte
utebliva. Samtidigt med denna utveckling riskerarvi att fi mcitaneditgaende
tendenserinom flera av vl"ra kundldnder med vdsentligt frjrsvirade avsdttningsmiijligheter frir vira exportprodukter som fdljd. Tyviirr dr det just
detta som nu hiller pi att hdnda och
som ofrinkomligt led-ertill dkade sysinom virt ndselsdttningssvS.righeter
rinssliv.
Fcir att motverka dessa allvarliga
depressivatendenser,synesdet i fitrita
hand vara ncidv2indigtatt snabba och
kraftiga i.tglrder vidtagas fcir att i
m6jligaste mln underldtta industrins
mdjligheter att framciver kunna hdvda
sig i den skdrptakonkurrensen.Okade
investeringar i rationaliserande syfte
och fiir helt produktiva syften Lr ett
livsvillkor fcir virt niringsliv, varfcir
ldttnader pi kreditomridet och f<ir
sjilvfinansieringen genom skattelindringar bd'r komma ifriga, ddrest vi ej
skall gi emot en ytterligare accentuerad stagnationi utvecklingen.

Boforsind.ustrierna
De neditgiende tendenser,som under de senasteminaderna gjort sig
klart mirkbara inom den svenskakonjunkturen i allmdnhet, ha fiirklarligtvis ej ldmnat vhra egna industrier
obercirda. Verkstads- och idrnindustriernasfcirsdmradeorderlige har lven
hos oss satt so&r i form av minskad
efterfrigan & virt valsst&loch betrdffande vissa slag av smide. A andra
sidan kan konstateras, att vlr hejarsrnedja har en hygglig beldggning,
frdmst tack vare bilindustrins innu si
linge goda konjunkfurer. StLlaerAet
arbetar fcir nirvarande med god bel?iggning och om inget ofiirutsett intraffar fiirefaller l?iget hlr ganska
hoppfullt den nirmastetiden framdver.
Sammafdrhillande gdller giuterierna, d'ir orderingingen i motsats till
vad fallet dr hos de flesta andrasvenska
gjuterier iir fullt tillfredsstlllande.
Sammanfattningsviskan betriffande
avdelning M s[gas, att vi fcir den nirmasteframtiden dr relativt optimistiska
f<ir sysselsdttningen
inom hejarsmedjan, gjuterierna,st&lverketsamt valsverken. Ddremot ar ldget betrdffande
samt hammarsmedjan
smidespressarna
allt fortfarande ganskabekymmersamt
och vissa driftinskrinkningar ha ddr
redan genomftirts.
P8,KM-ildan, som ju produktionsmlssigt betyder mer dn hdlften av
hela fciretagetstotala fdrsiljningsvdrde, dr ldget i stort sett fiiljande:

V)lka Ltgiirder Aommer att uidtagas flera olika skdl inte kunna givas publiVid senaste&rsskiftethadevi siffermdssigtsett en god orderstock,vilken i detta otilaelahtist riitt t2 alluarsamnta citet, avseendeen del produkter, som
dock dels till fitlid av sammansdtt- ttige ft)r att orn ttzijtigt kompenseraden bolagetsn sminingom kunde tinkas fi
ningen och dels tack vare i vissa fall angiuna nedgingen i beliiggningen? i tillverkning. Rent allmlnt kunde hir
mycket lingt utdragna leveranstider
Att vi pe alt sdtt s6ker fi svenska ndmnas,att produkternaskulle ge dkad
med nddvdndighet medf<ir en viss fcirsvaretsmyndigheter att ldggaft nya sysselsdttningfcjr valsstilet och hejarsnedbelastninginom vira verkstdder. bestdllningar avseende sidana kon- smidet samt gjutgodset och verkUnder de glngna minaderna av detta struktioner, som vi p& senastetiden stiderna.
ir har emellertid vissasakerintriffat,
f6rt fram, siger sig sjdlvt. Dessutom
Ingenjdr lY/amstad st?illde fr&gan
som inger bekymmer fdr framtiden. gcir vi kraftiga anstrdngningar for om vilka konsekvenser,som kunde
Virt arbetepi utomlandsmarknaderna, att aktivera f<irsdljningsverksamhetentdnkas uppsti fijr Bofors med anledi syfte att fi iikad avslttning f<ir vira
utomlands, dven om utsikterna hdr, ning aY tullunionen inom 6-statssenaste vapenkonstruktioner, har ej som nyssframhAllits, ej iir alltfiir ljusa. blocket.
krcints med den framging vi tidigare Vad betriffar de ifrigasatta annulleDitponent Soblrnan erinrade i anansig ossha anledningatt rdkna med. ringarna,framfrir allt av 12 cm marinI dvervdgande
grad synesdettavara en pjdser, har undersdkningarigingsatts slutning hiirtill om att linderna inom
6-statsgruppeninlett ett nd'ra samarfdlid av dels bristandemedelstilldel- i syfte att fF,,klat om och i vad min
ning hos vira tidigare kundldnder fdr vi sjilva kan tlnkas ha intresseav att bete, innebdrandebl. a. att tullarna
med bijrdylika anskaffningar,dels en viss all- fullborda vissa grupper inom dessa ldndernaemellansuccessivt,
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order. En sidan itgdrd skulle givetvis
av s. k. konventionellavapen, kanske verksamtbidragatill att cikaut antalet och varahelt slooadeom 12 och i vissa
fall L5 tu.
i avvaktanp& vad den nya vapentekni- arbetstimmari kanonverkstaden.
VidaDe av minga europeiskaldnder med
ken kan komma att bjuda pi.
re studerarvi fcir dagenmdjligheterna
Vidare tycks den nya svenskafcir- att inom andra delar av verkstaden stcirstaintresse omfattande Dlanerna
svarsplanen,i varje fall sett ur vir
kunna syssel- pi ett vidgat europeisktsamarbeteligbl. a. fcir maskinciversyn,
i st6psleven.Frin
specifika synvinkel, bli nigot av en sdtta en del av den atbetskraft,som ger fcir nd.rvarande
franskt hill gcir man ndmligen allt fcir
besvikelse.N&gra ytterligarekanonbe- kan berlknasbli fristilld. Dessafrisor
stdllningaravseendefiilt- och lv-kano- torde Idmpligen kunna bli fciremil att torpedera ett samarbetept bl. a.
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relserna si snart vi fitt mera klara
Hir ldmnades en mera detaljerad beskedfrin myndigheternassida och bete utanfcir 6-statsgruppen. Denna
redogdrelsefcir det svenskaftirsvarets dFL vfua egna planer tagit fastare instdllning dr mycket beklaglig d& pi
llngre sikt den enda tdnkbara ltissannolika planer pi anskaffning av former.
ningen for Europa miste vara ett sikanoner, raketer, ammunition etc.
Sett pi lingre sikt, synesden enda
Som ytterligare jobspost tycks nu mdjligheten att skaffa nigon form av dant allomfattande samarbete.Frin
komma ett rinskem&lfrin myndighe- kompensation,si lingt detta dverhu- skandinaviskthill dmnar man inom
ternassida att stopPavissa betydande vud taget iir mcijligt vad bortfallet av kort frir att komma ur det nuvarande
dcidliigettaga initiativ till en kompromarinkanonorder,avseddafcir de av KM-orderna betrd.ffar, van att flt in
miss
ifriga ora det vd.steuropeiska
riksdagen redan tidigare beslutade ytterligare civila tillverkningar i vlra
bilda jagana Lappland och Vdrmland verkstdder.Att enbart si in fdr att samarbetet. Skulle detta icke lyckas
Alvsborg.Aven fr&n fcirscjkafi t2impligtlegoarbetedr har- eller o& annat sdtt samfcirstlndkunna
samtminkryssaren
flygvapnetssida signalerarman vdsent- vidlag knappasten riktig viig. Det giil- uppnAsblir frirmodligen resultatet tvi
vdsteuropeiskablock, med 6.ena sidan
ligt reduceradeorder i f<irh&llandetill
ler nu liksom tidigare fcir ossatt komoch i andrasidanSkanvad som tidigare angivits, frimst be- ma in pt sidana objekt som vi kunna 6-statsgruppen
dinavien,
England,
Osterrike m. fl.
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lediga i vira verkstdderoch vilka vi
att vi inom Aanonaerhstaden(YK)
kan ju lett tenka sig vilka f<irdelar
under senatedelen av dettair i sdmsta dessutomi minga fall dro ganskaendetta skulle innebdrafiir bide Ostmakfall har att rdknamed en l5-2o /o-ig samrla om i landet. Givetvis d.rdet ur
terna och Amerika.
nedging i antalet arbetstimmar.Be- vir synpunktlven ett betydandeonskeUr Bofors synpunkt borde ett allldggningen sjunker sedermerasucces- mil att vi i sambandmed upptagandet
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lZimpligtstadium koppla in virt kon- icke inneblra nigra storre nackdelar
av det iret kan berdknashgga.p3'50struktionskontorrned dessstora kun- for vl.ra civila orodukter - de mili60 /a av nuvarande.
nande och erfarenheteroi det kon- tira orodukterni torde icke ndmnvdrt
P3. amrnunitionssidaniter medger
bercirasav huruvida vi fi ett europeiskt
struktivaomridet i allm?inhet.
inneliggande bestillningar, fdrutsatt
SedannAgontid tilibaka pigir inom samarbeteeller icke. Pi liingre sikt
att vi ej fltr n|gra obehagliga 6vermnste man dock rdkna med, att ett
med koncernraskningari form av ytterligareannul- fciretasetoch i samarbete
europeisktsamarbetekommer att skapa
fciretagen
energiska
anstringningar
leringar, normal sysselsdttningunder
skdrpt
konkurrens f6r vira svenska
just i syfte att fh frz"m n&gra s|dana
hela detta fu. Frhn och med bcirianav
indulstrier,
i f<irstahand frin de st6,rre
1959 sjunkeremellertidbeldggningen tillverkningsobjekt av passandeom- lindernas sida med std,rre tillverkfattning
karaktdr.
och
hir kraftigt fcir sivitt vi under tiden ej
ningsenheter.Infdr en fri europeisk
kan fL in n&gra order frin utlandet.
D)tponent Sohhnan ldmnade hdr marknadkan man mdjligen rikna med
Vissa utsikter hlrfrir torde fcireligga. vissainformationer,som for dagenav ett intresse frin amerikanskt hill att

investera kapital i Sverige och detta
skulle ju enbart fijrbdttra vira fijrutsdttningar.
Herr GdstaNilron erinradeom att
man i biirian av detta &r med anledning av brist pi arbetsuppgifter fdrkortat arbetstideninom hammarsmedjan. Somfdljd av ytterligaref<jrsdmrad
bel?iggningi denna smedjahar sedermera de berd,rda arbetarna kunnat
omplacerasp& andra arbetsuppgifter
inom bolaset. Med tillfredsstdllelse
kunde man*s&lundakonstatera, att nL'
gon permittering icke behcivtf<jrekomma, ivensom att omplaceringen av
berijrda ca 30 man kunnat forsiggi i
enhetenstecken.
En viss oro hade uppstitt bland de
anstdllda infdr den minskade beld'ggningen,och man undradelite till mans
hur det skulle bli i fortsdttningen. Det
vore givetvis mycket vdrdefullt om
man hlr kunde vidareinformeta i
stdrstamdjligt utstrdckningde anstlllda om bolagetsplaner p& bl. a. nYa
tillverkningsobjekt. Sa smeninSom
skulle det sllunda, enligt vad som
framgEtt av disponent Sohlmansanforande, bli mtijligt att iterkomma till
dessafrigor.
Vad betr?iffar de eventuella nya
tillverkningsobjekten,vore det av intresse att veta hur bolagsledningen
slge p& bolagets mcijligheter att tillverka dessaprodukter till konkurrenskraftiga priser.
DireAtiir lVahlfieen framhdll, att
det vore p& sin plats att erinra om att
i hammarsmedjantorde det idag icke
finnas beldggning fcir mer dn ca en
vecka.framht Detta hindrar emellertid
icke att det, med hlnsyn till bridskande behov av leveransertill vira verkstdder, kan behd'vassivdl <ivertid som
kanske skiftging, trots den i civrigt
diliga belZiggningen.
Inom hdrdverkettorde vi inom den
ndrmaste tiden fi rlkna med att viss
personalpi grund av brist pi arbetsuppeifter blir fristZilld. Hdr kommer
att^rippstnsvirigheter dl det giiller att
omplacera denna personal och man
torde inte kunna undvika vissa permitteringar.
Vad betriiffar planerade nya civila
produkter, skulle tillverkningen ^v
dessabygga pt tempolistor och tider,
som tillhandahlllas av vederb6rande
licensgivare. H?ir giiller det s&lunda
att inneh&lla de tider etc., som fiirutsittas frir arbbtena. Kan vi inte gcira
detta, blir det inte miijligt fdr oss att
fullf<;lja ntgra planer pi sldana nya
civila produkter.
Hen Giista Nilron framhiill i anslutning hdrtill, att man p& arbetarhill
+

vore fullt medvetenom att alla klutar
m&stesdttastill. Det gdller emellertid
inte bara arbetarnautan lven tidnstemannasidan.

med simre belziggning. De nya ldrlingar, som i lr komma att avsluta sin
utbildning vid ldrlingsskolan, torde
s&vitt man kan se kunna beredasarbete
inom bolaget.

Verkmiistare Tore Hohn iterkom
Herr Gdfia Nilron ansig att man i
till hammarsmedjanoch erinrade om
att 32 man redan fdrflyttats till andra stort sett borde llta anstdllningstidens
Detta innebar att Perso- lingd vara avgcirandefijr den ordning
arbetsplatser.
i vilken permitteringar skulle ske.
nalen minskatsmed 9 smideslag.
Hiirtill kommer, att ytterligare 12 Givetvis bdr man kunna taga hdnsyn
man flyttats 6ver frin smidespressarna till fdreliggande socialafall och diirfdr
och detta inne- ir det inte alltid mdjligt att strikt hilla
till andra arbetsolatser
bir i sin tur atl smideslageni denna pn att anstdllningstidenskall vara avgcirande.En riktig princip vore nog,
avdelning minskats f fi'n 4 till 2.
redan framDet har redan tidigare omvittnats, vilket direktiir Wahlsteen
hillit, att lita de dvernriga i fdrsta
att omflyttningen av personalen frin
tillbaka och detta gdller
hammarsmedjan gl"ttfriktionsfritt. Det hand trida
som,vilket f<irekominte
minst
sidana
finns emellertid en hel del oroblem
fr8'n andn aroch sv&righeter.
som man ldmpligen mer, uppbdr pension
betsplatser.
hdr kunde ventilera.I bcirjanav detta
Det miste, som direktdr \Tahlsteen
ir arbetadeinom hammarsmedjantre
yngre arbetare,som gltt igenom ldr- vidare framhlrllit, vara riktigt fr&n bolingsskolan.Samtligatre var utbildade lagetssidaatt i stdrstam<ijligautstrdcksmederoch wi av dessaha nu mist ning frirsdka se till att de arbetare,som
ldmna smedjobbetoch fortsltta som gitt igenom ldrlingsskolan,kunde beDen tredje arbetarallt- redasarbete.
smideshjiilpare.
Vad betrZiffar den av verkmistare
jlmt som smed. En del av de dldre
arbetarna pi arbetsplatsenstdller sig Holm berdrda frlgan om ifrigasatt
hdt ffitgan, om det ir riktigt att en dvertid trots dilig beliggning, hade
yngte arbetskamratskall fi stannakvar man frin arbetarhill full fdrstielse fcir
att bolaget i vissa fall m&stetillgripa
pi sin plats medan Zildref&tt vika.
Med den minskning av personal, dvertid i sidana situationer.
som skett i hammatsmedjan,kommer
Direktt)r lY/ahlsteenhiill med herr
man icke att sti redo att taga emot Gijsta Nilsson om att nyanstillda, som
eventuellaorder, som kan inflyta. Unicke gitt igenom bolagets liirlingsder sidana fiirhillanden kan det bli skola, i de flesta fall fiire andra an'
nddv?indigtmed en viss iivertid om stillda komme att berdras av arbetsbeldggningeni dvrigt ?ir mycket dilig.
inskrinkningar.
Det kanske inte alltid dr s& ldtt att
Ditponent Sohlman framholl, att
finna fdrstielse fdr en sidan sak och
det inte vore miijligt att skapa n&gra
fcir dagen fdreligger vissa svirigheter
generella regler fdr permittering. Gihdrutinnan.
vetvis miste man hir ha vissaallminna
Direktdr lYablsteen framhdll, att riktlinjer, men i iivrigt finge man beden av verkmlstare Holm berdrda dtima fdrhillandena frho tall till fall.
frlgan om i vilken ordning permitte- I stiirsta mdjliga utstrickning bdr man
ringen skulle komma att berdra olika givetvistaga hinsyn till personermed
kategorier allt ifrin dveririga till par- fdrhillandevis ling anstlllningstid.
tiellt arbetsf6raoch arbetare,som gatt
Her KarlAulrl beriirde fr&gan om
igenom llrlingsskolan, vore nog si
den eventuellaannullering,som svenkomplicerad.I och fiir sig vore det nog
ska fdrsvaret kommer att verkstilla
inte riktigt att den senast anstdllde
ifriga om tornen till jagarna,ocll konmiste vid minskad belZiggning fcirst
stateradedlrvid att ett avbrytande av
ldmnasitt arbete.Det vore dl riktigare
dessa arbetsuppgifter i fcirsta hand
att de ijveririga i ftirsta hand blir bekomme att drabba montiirerna. Aven
rdrda av sidan minskning. Vad anglr
om man vlrgadehysa optimism betriifkategorin partiellt arbetsfdra,vore det
fande de nya civila produkterna, torde
omdjligt att sd,gai vilken turordning
det vil iindi driija si ldngeinnan dessa
dessaskulle bertiras.Hdr som annars
komma i produktion att en del monkunde familjeh?insyn och andra sdrtcirer bli utan arbetsuppgifter under
skilda sk2il spela in och det vore nog
Stminstoneen viss tid.
riktigast att fr&n fall till fall taga stlllDirektiir lVahlsteen framhdll i anning i permitteringsfrigan.
Vad betr?iffar de arbetare,som gatt slutning hdrtill, att bolaget fcir nlrvaigenom bolagets lirlingsskola, borde rande har ett visst civerskottpi monman s& lingt detta iir mdjligt forsijka tiirer. Man kunde inte komma ifrln,. att
bereda dessaarbete dven under tider det torde bli svlrt att bereda en del

av de montdrer, som arbetari Holland, Nya metoder i rationaliseringsarhos Kockums och Gdtaverken, arbete, betet
dt de nuvarande arbetsuppgifternadr
Oueringenjdr Kjell Str?)mber
g medavslutade.Det finns emellertid vissa
delade som en information ifriga om
utsikter att beredavissaav montdrerna
nya metoder i rationaliseringsarbetet,
arbete,om en planerad tillverkning av
att AB Volvo-Pentaverken 6verensen viss typ av maskiner fdr skogsbrukommit med fem industrifdretag,
ket kan komma iging redan i hiist.
ASEA, Bofors, Flygmotor, de Laval
Ingenjdr Stig Olsson bekrdftade,att och Olofstrdm att till dem dvedimna
bolaget har ett visst dverskott pi. mon- alla data om, hur Pentaverkentilliimtdrer och erinrade om att man redan oar och har utarbetat sina standarddiskuterat miijligheterna att omskola iider, baseradep& MTM, ftir verktygsen del av dessatill maskinarbetare.
tillverkning.
Fdr vir del har vi beslutat att 6verFiirslagsverksamheten
flyttningen av dessastandardtiderskall
6 uerin genj dr lY abI berg meddelade tillZimpas VR
p&
90 och tills vidare icke
att fdrslagskommitt6n vid sitt senaste pi VV. I princip tillZimpasdessadata
ordinarie sammantrddeden 3 april fcir enstyckstillverkning och beroende
19)8 behandlat18 olika fcirslag,varav av, vilken produkt det g?iller.
2 tidigarc bordlagda och 16 nya. Ett
Tre skil talar f& detta val:
av fcirslagen hade itertagits av fcjr1. VV Ir redan nu tdmligen vdlutslagsstdllaren.Av de iterstiende 17
fcirslagenhade 11 ansettsvdrda beki- vecklat vad betrdffar ackordsdttningi
ning, 2 bordlagts fcir ytterligare utred- motsats till VR. som i allmdnhet inte
ning, medan 4 f.drslagicke ansettsbijra har fdrhandsackord.
2. Det finns utsikter, att VR 90
beliinas.
Det skulle antecknas, att sedan kommer att flyita in i de lokaler, som
direktrir \Tahlsteen, som varit ordfci- blir lediga efter VA 20 under sensomrandei fcirslagskommitt6nsedan1948, maren. Di skulle fiirutsittningarna f6r
av tidsskdl tr2itt tillbaka frin ordf6- en fullgod tilliimpning av dessatidsstandards vara for handen. VR 90
randeskapet,tiveringenjd'r\Tahlberg i
skulle d& ocks&kunna startasin ackordhans stllle utsetts till ordf6rande i
fdrslagskommitt6n.I <ivrigt hade kom- sdttning med en hygglig teknisk
mitt€n fiiljande sammansdttning:6ver- standard.
ingenjcir Caspersson,ingenjiir Stig
3. VR 90 omfattar 42 man och Ir
Olsson,herr GcistaNilsson, herr Gcista betydligt littare ait hllla greppet om
Ostling, herr Cad Pollack med dr E. in W:s 248 ma-n.
Lcinnbergsom sekreterareoch ingenjcir
Den grupp, som direkt skall arbeta
K. O. Johanssonsom utredningsman. med dettadr:
Herr Arne Oblsson ftireslog, att a) gruppledare,ingenjdr Roland
Jonstill ytterligare ledamot av fdrslagsson,
kommitt6n mitte utses som repre- b) MTM-analytiker, ingenjdr Torsten
sentant fcir Kilstaverken herr \lils
Quarfordt,
Larsson,MVK 90.
c) ackordsdttare,som vi skall utse och
Disponent Sohlman fcirklarade hdrutbilda bland diirtill l?impadeoch
till, att man frl.n bolagets sida godvilliga arbetare.
klnde att herr Larsson blev medlem
Di tiden vid sammantridet inte
av fcirslagskommitt6n.
medgav n&gon information om, hur
D)reAtdr lYabltteen meddelade,att dessastandardtiderbyggsupp, kan hdr
p& fdrslag avciveringenjiirKjell Strcim- endastmeddelas,att grundlig informaberg bolaget imnade f.yn glnger om tion kommer att givas till alla"berijrda
&retpublicera en del av de fcirslag,som och intresserade Dersoner om s&vil
MTM-systemet som denna speciella
behandlatsav fdrslagskommitt6n. Det
hade ansettsvdrdefullt, att inom kon- form av tilliimpning. HZirvid kommer
cernen sprida kdnnedom om nyttiga givetvis SAKO-kommitt6n i fdrsta
rummet.
fdrslag, som dermed kunde komma till
Overfciringen av standardtiderna
anvd.ndningi stdrre utstrickning dn
hittills. Publikationen, som givits nam- startar den L4 april i form av en fdrsta
kurs om en ve&a fdr den verkstillande
net "Metodbladet", skulle varje ging
utgivas i 2.000 ex. till en berdknad gruppen i Skiivde och berdknas taga
kostnadav totalt ca 4.000:- kr. per &r. tvl. Lr, innan den iir helt genomfrird.
Herr G6$a Nilron framhdll, att
Herr Gdila Nilsson framhtill att,
det enbart m8ste vara till fdrdel med dven om MTM-frlgan mera hade facken information, som via "Metodbla- lig karaktdr, det givetvis vore vdrdedet" komme att n& koncernens olika fullt, att man i fciretagsndmndenf&r
f dretagoch avdelningar.
tillf?ille ventilera fdretasets nirmaste

planer pi detta omride. Det vore hdr
av stdrsta vikt att bolaget meddelade
all erforderlig information om planerna pZ att infd,ra nya metoder. I det nu
aktueila fallet ansig man frin atbetarh&ll, att bolaget fdr sent givit information, ivensom att informationen icke
varit tillriic-klig. Inte fd'rrin den 3 apil
hade silunda meddelandeldmnatsom
planerna pt att bdrja infijra MTMmetodeninom VR 90.
Fiir en tid sedanhadefackfdreningen
i skrivelse till bolaget fiireslagit att
man skulle taga upp till diskussion
sidana frigor som platstimliiner och
betalningsformer och det vore hdr av
intresseatt efiara bolagetssyn pe dessa
fdgor.
Det vore dven av intresseatt veta i
vilken grad ritningar fcirutsattesfdr de
arbetenoi vilka MTM-meioden skulle
tilliimpai.
Herr Arne Oblron understrcikliksom herr Nilsson vikten av fullstZindig
och riitt-tidig information och tillade i
d,vrigt att informationen icke varit
helt tillfredsst?illandeifrlga om MTMmetodensinfiirande inom VR 90.
Direktdr lVlabXsteenframhiill, att
det nog vore fdr alla inom bolaget
vilbekant att det sedan lZinge p&g&tt
en utbildning av personal bl. a. i
MTM-metoden, i vilken utbildning
fdr 6vrigt en representantfijr arbetarna deltagit. Redan fiir ett par ir sedan
meddeladesvid en sammankomsti rationaliseringsarbetetpi Samlingshuset
att bolagetimnade infdra nya moderna
metoder s&somarbetsvirdering,MTMoch frekvensstudier.
Vad betriiffar det aktuella fallet med
planernapi infiirande av standardtider
inom VR 90 Zir det mdjligt att informationen icke varit helt tillfredsstiillande. Det d.remellertid bolagetsklara
instdllning att information skall ldmnas i stijrsta mdjliga.utstrdckning.
Vad angir herr Nilssons friga om
diskussion om platstimlijner och betalningsformer kunde meddelas, att
dessa frigor iir fcirem&l fdr central
behandling med representanter fcir
JiirnbruksftirbundetochMetallindustriarbetarfdrbundet och sE ld.nge denna
friga behandladescentralt borde man
lita saken lokalt bero.
Ingenjdr Stig Olsson framhdll, som
svar pi herr Nilssons fr&ga, att det
miste finnas ritningar pi varje detalj,
som skall tillverkas under anvdndande
av MTM-metoden. H?irtill kommer att
om systemet skall fungera pi bZista
sitt, man miste stdlla sirskilda krav
pi ritningarnas utfiirande.
Oueringenf6r Strdmberg erinrade
om att MTM-metoden innebar en god

fdrande, dvriga ndmndledamiiterherr Anslag
Karl Hanssontill vice ordfdrandeoch
Direktiir lVablquist redogjorde si
arbetsledamciternaherr Henry Carls- fiir beviljadeanslagtill stdrre reparafdr ir 1958, tioner, maskininkd,pm. m.
son till varselmottagare
samtliga kvarstiende.
Frin avdelningarnahade dskanden
Herr U. Engstrd'm fick fortsatt fcir sammanlagt2,3 mkr inkommit.
uppdrag att fungera som sekreterare. Trots att samtliga lskanden var vdl
att herr F. Book ut- motiverade,miste en nedskirningfdreDet meddelades
settsatt eftertrddaherr Helge Karlsson tagas.Efter diskussionermed fiirslagsHerr Glitta Nilsson ansig fcir sin
som ordinarie ledamot av ndmnden. stdllarnaoch noggrannativervlganden
del, att det inte vore riktigt att vdlia
till 1,28mkr.
nedskarsanslagsbeloppet
reparationsverkstadensom fcirsta ar- Ekonomisk V&rjournal
objekten
mera
intressanta
av
de
Nigra
Hdr
utb&splats fiir MTM-metoden.
Stillfilmen Ekonomisk V&rjournal ndmndes:
f6rdes n?imligenen stor del av arbetet
utan nigra ritningar och ddrfdr kunde 1958visades.
NVA briuns.' brotschmaskinf& 40
Av denna framgick bl. a. att Pro- mm granateri TU 9. Denna kommer
ifrigasdttas om man inte borde vdlja
duktionsdkningeni Sverigeunder ftire- dock att bli f<jremil fcir fcirnyad pr<iven annan arbetsplats.
&r stannadevid 2 /o, innebd- ning och ett inkdp blir beroendeav
g&ende
fiirklaP2"ffi,ga av herr Kihlsrdm
eo
lingsammare tikning d'n hur avseddmetod kommer att utveckla
rande
nde i)ueringenjdr Stri)mberg, att med
Den
stdrsta produktionstik- sig. Enligt ingenjrir Bergstrcim ser
tidigare.
god vilja ffin blda. parterssida torde
industrin f6r, eller med maskinenut att fylla det avseddabeningen
stod
trivseln pi arbetsplatsenej bli sdmre
i genomsnittfdr iret. Denna hovet, men genom nyinftird lndrad
vid MTM-metodens inf<irande. For 3y2 %
under de tre fcjrsta gjutmetodoch ett annatsvarvningsfciristadkoms
iikning
tivrigt torde fcirutsdttningana har i
medan det ffnrde visadeen farande dn tidigare, ser vinsten ej ut
kvartalen,
Bofors varu" gode. och bida parter
markant avmattning. Detta huvuddrag att bli si stor, som ftirst hade riknats
bordeha allt intressefijr dennametod,
gick igen i branschefter bransch.Pro- med. Anslag har iven beviljats fiir
som syftar till god ordning och reda
icke av lyftanordningariTU 9 ochND 4 m. m.
duktionsiikningenmotsvarades
pi arbetsplatsen.
n&gon ndmnvdrd cikning av arbetsNVA, ilj, tiindm.: regleringsorgan
Disponent Sohlmanframh<ill,i likstyrkan.
fdr befuktning i vissa rum i NQ 24
het med direktiir \Tahlsteen, att frin
som helhei in- och i TU 4. I NQ 15 skall ftirsok med
Pi arbetsmarknaden
bolagetssida vid flerfaldiga tillf2illen tr[dde bdttre balansmellan efterffirgan bunker fcir tdndmedelsfdrvaringutfdlimnats informationerom att man pla- och tillging pe arbetskraft; dock ras. F<ir NU 37 anskaffas appant for
nerade infd,ra nya rationaliseringsme- ridde fortfarande brist pi yrkesarbe- pyrotekniskasatser.I NQ 11-13 intoder pi olika arbetsplatserinom bo- tare och tekniker. Arbetslcisheten
steg redes ett matrum och NU 36 f& tvl
laget. I det aktuella fallet, VR 90, dr i vissadelar av landet,men trots detta st. hydrauliska lyf.tvagnar.I NQ 24
det miijligt att informationen kunde var sysselsittningenunder 1957 hiig. gciresett intressantf<irsdk med s. k.
ha ldmnatstidigare och pi bettre sett. Konsumentprisindex l&g i genomsnitt enhetsbord.
Det vote givetvis bolagsledningens 4 /o hogre ln iret tidigare.
NVA, rep. ftr en del utrustning
dnskan att pi allt sdtt bidraga med
Vir byteshandelmed utlandet vdgde
a..en dragvagnmed hydraulisklyftbl.
r?ittidig information.
frir fdrsta gingen pi lnnge nigorlunda
anofonlng.
idmnt.
Bolagets transpottorganisation
Utomlands prdglas liget nu av en
NVA, teruice ffu bl. a. en del utrustning fdr beredningsgruPPerna.
Chefen fdr bolagets transportavdel- diimpad konjunktur, vilket kan fi
sdrskiltfdr v&raexPortning, ingenfdr NorbiicA, llmnade en &terverkningar,
NVA, RA: I RA 2 skall en ombyggredogcirelsefdr bolagetstransPortorga- industrier och ekonomernav&gar icke nad fcir arbetsberedning
utfdras.
rdkna med annzt dn ofcirdndrad utnisation.
NV D : Kylverk till pentylnitreringen
Di siirskilt referat kommer att in- rikeshandelunder innevarandeir, till
och
truckbanor anldggas.
som
8ren,
de
senaste
fr&n
skillnad
fdras i B-pilen hdnvisas i detta samutmdrkt sig genom kraftiga iikningar i
NZF; Bl. a. gaffelstaplareoch pallmanhangtill tidningen.
hyllor och moderniseringav kylverket
I anslutningiill ingenj<irNorblcks utrikeshandeln.
Enligt finansdepartementetsfijruti F 30. Det gamla och nu uttjdnta
anfdrande forekom en kortare dissdgelser skulle produktionsokningen absorbtionssystemet
fcir saltsyraabsorbkussion.
1958 stanna vid 2 7o. Att den icke tion utbytesmot ett nytt.
Divetse
blir hdgre, beror bl. a. p& arbetstidsvid B 19, meNVK 1: Betongbana
Ytterligare ett Par smdrre drenden fcirkortningen.
talldetektor fcjr krutmassaavsyning,
Den privata konsumtionenberdknas halvkontinuerligt vertikalvalsverk,omanmildes, men uppskd'tstill nlsta samvdxa
med 2 /o mot I Vo l9r7 och den byggnad av lokaler fcir skirning av
mantr[de.
Sms privata investeringen med ) /o mot granatkastarkrut.
likaledesL /o f&n Lret.
Aven NZK 3 flr anslagtill betongI irets trontal sadesbl. a.: "Fiir att
NOBELKRUT
och vidare till lyftblock f<ir
bana
virna exportndringarnas konkurrensvid pressarna2 och 3 och
massaburkar
fulla
sysselsdtttrygga
den
den
kraft
och
Arets fdrsta sammantrddehdlls
kondensor
utbyte
av
i NC 14 m. m.
ningen miste tendensentill inhemska
25. 3. under direAtdrAroid lYahlqui$t
NVT : Lagerbehillarna fcir salpeterpris- och kostnadsstegringarmotverordfdrandeskap.
kas. Statsutgifternassiegringi f6rening syra utbytas och utdkas, fcirbZittrad
Presifium
med statsverketsstarkt begrdnsadein- vdrmningsanordningf<ir fat i T 36
Ftirst meddelades,att arbetsgivaren komstiikning leder emellertid till ett skall installeras.I T 14 ordnas med
instrumenteting fdr fj[rrman<ivrering.
utsett direktd'r A. \Tahlquist till ord- anstrdngtlige".
vng till standardiseringpt arbetsplatsernaoch skapadei iivrigt ordning och
reda. I och fdr sig innebure MTMmetoden vidare en ganskabetydande
omldggning av arbetsmomenten,men
det kommer givetvis att taga sin tid
innan systemetverkar och civerfiires
pi betalningsfronten.

6

:lI
NB 5 {3"rbl. a. tvi st. transoortabla granater,kommer granskningenatt bli
Yad Nc-Arut betrdffar, har ordermanskapsbodar.
N.B 90 ocb 92 forses mycket ingiende.
ldget vdxlat och dr mycket oklart.
med en del kompletterandeutrustning.
Herr Hansson antorde med anled- Stora anstringningar gdras fd,r att fl
NB 70: En lastbil utbytes mot en ning av anslagen till forskningsverk- order. Konkurrensen iir dock synnerny, Volvo Starke med lastapparat,tvi
samheten,att fdr tv& i tre ir sedan ligen hird och vi har tvingats att i
nya traktorsldpvagnar anskaffas samt stora svirigheter f<irelegatvid press- vissafall gi ned under sjdlvkostnadi
som prov en larmanordning fdr hastig- ning i NU 3. Personalfrin laborato- pris i v8la offerter.
hetskontroll pi smalspirslok m. m.
riet arbetadeett Dar minaderstid med
P3" Ngl-krut fiireligger fdrhopputredningar
om brsakentill besvdren. ningar pi nya bestdllningar. Skulle s&
I NX skall verkstadsutrymmetdkas
genom flyttning av verkstadskontoren. Emellertid har inget sedan hcjrts om bli fallet torde nuvarande drift kunna
En del ny utrustning skall ocksi an- dessa undersiikningar och man kijr h8llas under innevarandelr.
fortfarande pi samma sdtt och med
skaffas.
Nuvarandeorderbel?iggnin
g p3.tr ot yI
s3.mmabesveilgheter som tidigare.
mdjliggdr
2-skiftsdrift
&ret
ut.
NZD.' En del ny och modern laboHer Hagberg fr&gade,om det vore
ratorieutrustning.
De tidigare fiirhoppningarna betrdfmdjligt ordna med att varje bilZigare fande pentyl ser nu ut att grusas.Ldget
OP: Tlllbyggnad och inredning fcir finge sin bestdmda
parkeringsplats
an- ir osdkert.Man m8ste nog rdkna med
ny likarmottagning i A 16.
visad. Ofta fullbeslttes parkerings- en nedging. Pi
l?ingre sikt kan mdjrYZL' Inredning av personalutrym- platserna dven med bilar tillhiirande ligen en nterhimtning ske.
icke Nobelkrutsanstillda, slsom entremen.
De inhemskabehovenav sprdngdeg
N ZE : Utyidgad fd'rsiiksanliiggning pren6rerspersonaloch andra.
har minskat. Exportorder i viss utfdr MEP, apparaterfdr tillverkning av
D)rektdr lYahlquist meddelade,att strlckning kan mihinda rdknas med.
ldkemedel samt komplettering av fdrffigan ingl',endediskuterats men fdrBellggningen i stubinfabriken d'r
siiksanldggningfrir nikotinamid.
slaget faller pi att tillrZickligt med
relativt
god.
parkeringsplatser
ej finnes.Om platser
NZL: B1. a. infrarcidspektrograf.
reserveras
kan
det
bli
si,
att
dessafi
Hexogenfabriken k6r f. n. p& sparNZL 70: Diverse apparatur frir
sti tomma ibland, och det dr nddvdn- llLga. Mojligheterna till nya order er
llkemedelsmanuf
aktureringen.
digt att alla platser finnas tillgZingliga. smi. Man har tinkt att kijra upp ett
NZM: Diverseutrustningsamtd.ndBetr. undersdkningarna
i NU 3 kun- lager ban fdr att halla fabriken iglng.
ringsarbeteni byggnader.
de f6'r dagen ej meddelashur frtgan
F6r ammunitionvad.elningarna er
Diuerse: Varningssignal uppsdttes ligger till. Pressningenhar dverhuvudfcirhillandet
det, att gjuterierna har
vid utlastningskajen
vid A 10. Somett taget stritt p& stora sv8righeter, men
Hg
beHggning,
medan tlimligen jiimn
fijrsd,k fcirsestre st. trafikspeglar med hdr vid Nobelkrut har vi dock kommit
virmningsanordningfdr att fcirhindra rdtt lingt. Pressexplosionernasantal bel2iggningkan fdrutses fdr patroneisbildning. Avloppsledning ldggesfrtn
har starkt minskat, tack vare anvis- ringsavdelningarnaoch RA resten av
iret.
branddammen vid Trotylvd.gen till
ningar frin forskningsavdelningen.
Ordering&ngen minskade kraftigt
Timsilven. VdgenN 13-K 16-A 15
fcirra
Personal{iirdndringar
iret. Att faktureringen iikade bepermanentasoch bredspiren upprusrodde
p& eftersldpningfrin tidigare6r.
ias. Ny provningsanordning f6r lyftDirektdr lYahlquitt redogjorde f6r
block anskaffas och tvi nya parke- de personalfcirdndringar
som skett unDen ciaila sidan hat relativt god
ringsplatserfdr bilar anordnas.
der tiden decemberl957-mars 1,958 orderinging. Den bedijmesbli ungefiir
D ir eAt 6r lY/ahI qui st poangterade,att betrdffandemrnliga arbetare.Av den- densammasom fdrra iret. Ldnsamheanslag endast beviljats till maskiner na redog6relseframgick, att samman- ten Ir dock icke god pl grund av llga
o. d., ddr dessainnebd.rverklig ratio- lagt 33 man uppsagts pi grund av priser. Trots defta Ir vi glada fdr att
vi har dessa tillverkningar, som ger
nalisering, till anordningar fdr under- driftsinskrdnkning,att 10 man frivilllttande av arbetet, till skyddsitgZirder ligt dvergitt till Bofors, att 7 man god syssels[ttning.Direktiir S7ahlquist
gav sitt ofd'rbehillsamma erkdnnande
och i iivrigt till sidant, som kan be- slutat pi egen begd.ran,att 4 man gltt
i pension samt att 5 man avskedatspi
It personalenvid NVF, som nedldgger
traktassom hd'gst6nskvirt.
grund av fcirseelser, en minskning mycket arbetepE att istadkomma :o;tioHerc Hansson drog den slutsatsen alltsi
med 59 man.Av de 33 uppsagda naliseringar och kostnadsminskningar.
av inkcipet av en ny brotschmaskinftir
har 14 st. placeratsi Bofors, 4tt. ny40 mm gtanater,att fdretagsledningen
Herr Hanston anfirde betriffande
anstdllningarhar skett, nimligen 1 rd,rrdknar med fortsatt tillverkning av mokare,
de
liga priserna, att det mih?inda blir
1 reparatdr och 2 elektriker.
denna granattyp. Han framh<ill den Den
vinst
i alla fall, om man tar hinsyn
22. 3. lanns vid Nobelkrut av
stora investeringdenna maskin inne- kollektivavtalsanstdllda
till redangjorda avskrivningar.
819 manliqa
biir och ansig att om andra Stgdrder och
304 kvinnliga arbeiareeller ti-llDireAtor lYahlquitt medgav, att det
gcir att den icke f<irbilligar si mycket,
sammans1.123 st.
kan van si i vissa fall. Det dr viktigt,
som fcirst berlknats, bcir man mihdnda
att man har ett nigodunda brett reytterligare fundera pi saken.
Beliiggning
gister av bra produkter, varvid en
DireAtr)r lY/ahlquitt genmilde, att
Betrd.ffandebelnggningoch order- fdrlust i ett fall kan uppvigas av vinst
synnerligen noggranna <ivervdganden liige anforde direkiOr Slahlquist, att i ett annat fall. I en del fall har
vi
skall g<irasinnan kcipet sker. Enligt de det f. n. fdreligger stora svirigheter dock nridgats nedlaggatillverkningen
fcirsta kaikylerna skulle maskinen ha att rned bestdmdhetuttala sig om ut- av nl.gon produkt, pi grund av
uppenbetalt sig vdl barc p& inneliggande sikterna diirfdr ?ir liiqel afltfdr
bar olcinsamhet.Det gZillerd&, atl iOka
order. Nu di andra nya metoder kom- labilt. De h2ir friliande rittalandena fi anvdndning fdr lokal och apparater
mit fram och osdkerhet r&der betrdf- miste betraktasmer eller mindre som fcir nigon annan produkt. Ett eiempel
fande fortsatt tillverkning av avsedda gissningar.
hZirpi ?ir perit fdr civila Indamil, diir

en sidan vdg van til hjelp f6r dessa liinge tillverkat och tillverkar ldkemed. v. s. medicinsktverkdelssubstanser,
mddrar.
samma kemiska eller biologiska subDireAtdr lYahlquist anfdrde, att delstanser, t. ex. de rena produkterna
tidsarbetetidigare har provats,men att
acetylsalicylsyra,prokain etc. En senresultateticke var lyckligt; Man skulle
tida verksamhet dr ddremot tillverkmdjligen kunna tinka sig nigot enninqen av manufaktureradelikemedel,
staka fall. Hemsiimnad dr ocks& en
Herr Hansson undtade om fiirhild. v. s. den slutliga form, i vilken den
landena fdr nikotinsyra dr lika goda miijlig utvig, men dven det arbetet eller de aktiva substansernatillhandaminskar. F rlrganskall undersijkas.
nu som tidigare.
hillas liikaren eller patienten, t. ex.
Herrar Book och Hagberg iftl,ga' Nobegantabletter, injektionsldsningar
Direhtdr lVahlquist svarade,att l1av Carbocainm. m.
get nu dr bekymmersamt.Prisutveck- satte om icke bolaget kunde stiilla bil
till fdrfogande f6r skjuts av batn ftln
Doktor Dahl6n berdrde den allminlingen har ej blivit si bra, som vi
na utvecklingen pi ldkemedelsomridet
riknat med och konkurrensen har Bjdrkborn till daghemi staden.
fr&n
skirpts. Man m&ste[ndock hdlsa med
DireAti)r lYablquist ans&g,att detta samt ldmnade en del statistik
tiltfiedsst?illelse,att den stora nybygg- vore en sak, som tillkomme det all- U. S. A. belysandemedellivsldngdens
naden fcir tillverkning av denna pro- md.nna.Han meddeladeatt personalen storaokning under 1900-taletsamtden
dukt kommit till. H?irigenomkan tillpi daqhemmettidigare hai underrdt- enorma tillbakagingen hos vissa sjukverkningen rationaliserasoch kostna- iats oih mddrarna skall f& skriftligt domar sirskilt tack vare tillkomsten
dernaminskas.Avsikten dr dven,att vi
meddelandeunder fdljande dag. Be- omkring i'r 1'940 av sulfonamider,
si?ilva skall vidarefdrddla nikotinsyra triffande mtijligheterna, att placera vacciner och antibiotika, bland vilka
till nikotinsyraamid och andra pro- barnen i stadens daghem undersdkes senaremdrkespenicillin, streptomycin
m. fl. Men i stlllet har andra sjukdodukter.
detta av personalkonsulenten.
mars andel i diidligheten accentuerats
Heu Hagberg framkastade tanken och dessa sjukdomar har kommit i
Bjiirkborns daghem
pi att miidrar frin Bjiirkborn kunde blickpunkten for anstrdngningar, att
Dire ktiir lY ahlquist meddelade,att
fe bOtia arbetet en timme senare dn ni fram till effektiva ldkemedel.
det av bolaget bedrivna daghemmet
atdta, tarigenom de kanske kunde
Den allm[nna grunden fiir utveckfiir fdrskolebarnkommer att nedldggas
hinna med lokalbussen till stadens lingen av den kemiska industrin dr
vid tiden fdr ordinariesemesterperiods
daghemfram och &ter.
forikningsverksamheten. Detta gIller
intride i Er. Han erinrade om att dagTill en
Herr Hantson wdrade om icke icke minst ldkemedelsindustrin.
hemrnet kommit till vid en tidpunkt,
andras
pi
leva
visserligen
d& bristen pi kvinnlig arbetskraft var andra mii'jligheter till lokaler kan del kan man
en
i
klrnan
men
arbete,
inskrdnkdi
nu
Progressiv
komma att yPPa sig,
stor och framhdll, att det har uppfyllt
en funktion under den tid det funge- ningar befaras,t. ex. i S?iby,d?irganska ldkemedelsindustriIr docJ<den egna
Att varafiirst
rat. P& grund av llkemedelshante- stora och rel. litet utnyttjade personal- utvecklingsverksamheteo.
att skydda
och
nytt
preparat
ett
med
ringens expansionhar oundvikligt be- utrymmen finnas.
fakvdsentlig
en
iir
med
patEnt
detta
giillangjort
sig
utrymme
av
dkat
hov
Ingenjdr Berg$rdm meddelade,att tor. L?ikemedelsindustrin
ddrfdr
krdver
de. Vi hoppas och tror p& en gynnsam planer finnas p8.att taga dessautrymrelativt sett stora insatser av forskuweckling av denna verksamhet,ddrhen i anspr&k f<jr kontrollorganen, ningsverksamheten.
Detta beror bl. a.
f6r erfordras bl. a. en stor apparat ftir
som m&steiika.
pi
att ett likemedel ofta har kort livspropaganda, information o. d., som
endr nyare effektivare PreParat
detta
ilngd,
understrdk
I
i
s
t
D )rektdr lY/ah sa
kriiver vidgat utrymme. Vi har funnit
undan de gamla och att utProvatt
sprida
trdnger
g&r
i&e
inrYmt,
att
det
dr
och
pipekade
daghemmet
ddr
byggnaden,
ldkemedelsavdelningendver ett stort ningin av nya produkter m&ste ske
mycket liimplig f6r det lndamllet.
omrnde. Sj2i1va1?ikemedelshanteringen med ytterstaftirsiktighet. Ofta kompliEn grundlig undersdkning betrlfdag'
finnas
som
nu
skall koncentrerastill X-omridet och ceras arbetet av fdrhillandet att nya
de
barn,
fande
PL
hemmet och fdrh&llandena ftir deras den stota byggnadendlr, som nu dis- effektiva produkter kan visa sig ge si
fdrdldrar, har utfdrts. Av denna fram- poneras av Bofors, skall dvertagasav allvarliga biverkningar, att de icke kan
gLr, att av de 19 barnen blrjar 6 oss. Pt detta omride finnas goda ut- anvindas. Det [r ett mddosamt och
skolan till hdsten och iven ett Par vecklingsmiijligheter.Dl det htu dt tilamodsprtivande arbete, som m[ste
andra barn faller bort, genom att mam- frl,ga om mycket k?insligaprodukter, utfdras iinan man kommer fram till
mottagliga fdr t. ex. lukter, 6r det en slutlig anvlndbar produkt och det
morna slutar sina anstlllningar h[r. Av
viktigt att hanteringenforldgges utan- dr ett fakfum, aft ett lyckat resultat
de kvarvarandebarnen ir 7 frln Biiirkde
att
fdr fabriksomridet. F6r besdk, som oftast har fiiregltts av hela serier av
born och de dvriga bor s& till,
Ur
ir det ocksl en fdrdel, att ha misslyckanden. Detta iterspeglar sig
kommer.
daghem.
stadens
kan
utnyttja
ev.
social synpunkt synes det diirfcir icke avdelningen liggande utanfijr fabriks- ocksl i kostnadskalkylernafdr de anvindbara produkterna.
bli slrskilt besv?irligtmed daghemmets portarna.
Talaren-tjvergick si till att tala om
nedliiggande.
Likemedelshanteringen
pi detta omr&de vid
fdrhillandena
Herr Hantson beklagade denna inDoAtor A. Dabl|n htill sedan ett Nobelkrut:
dragning av en social fiirm&n. Det
Vira fijrsta civila produkter, dynamed
stort intresse &hcirt fdredrag om
att
den,
6r
tanken
om
som
fOrefaller
eter och lacknitrocellulosa,utveckmit,
liikemedelspi
man kan tillgodose arbetskraftbehovet bolagets verksamhet
direkt ur det militdra Ptogram'
lades
omridet.
har
utan anlitande av miidrar, som
Ar L934 giotdesen trevare att ta
met.
att
om,
erinra
att
med
Han
biirjade
personer
fi
att
kommer
Vissa
barn.
tillverkning av en mera fristiende
svlrigheter p& grund av indragningen. Nobelkrut sedanminga ir bedrivit en upp
pi6a"m,
nzimliienkloramin,men fijrst
ldkemedelsmed
haft
verksamhet,
som
Tidigare har diskuterats deltidsarbete
3t tgZo pibtirjades en mera
imkring
f<ir kvinnlig arbetskraft. Miijligen kan omrldet att g6ra.Vi har s&lundasedan
priserra 2ir si h&rt pressade,att det
2ir om6jligt fijr oss att vat^ med i konkurrensen.Vissa delar av avdelningen
skall anvlndas fdr att tillverka en annan produkt, varvid dock i viss min
ny utrustning behdvs.
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systematiskoch sjdlvstdndig uppbyggnad av den civila verksamheten.
Den frd.mstaanledningenh?irtillkan
slgasvara att i dennas&gsen konjunkturutjdmnandefaktor. En annananledning var, att vid Nobelkrut redan
fanns erfarenhet av kemisk industri
och tillging till metoder och rivaror,
som vdl kunde utnyttjas f6r detta
Indamil. Men marknadsbehovet
miste
van avgdnnde vid valet av produkter
och ddrav kom det sig, att vi t. ex. tog
upp tillverkningen av acetylsalicylsyra
fu t944, di stor brist pi denna vara
rldde inom landet och mycket smi
utsikter till import fdrefanns.
I fdrsta ut6yggnadsstadietvar det
icke friga om att framstdlla nya och
originella produkter, utan vi tog upp
sidana kZindaprodukter, som det fcirelig behov av och som vi ans&goss ha
fd,rutsdttningar att tillverka. D1rigenom kom programmet att uppvisa en
provkarta pi produkter med mycket
varierandeanvindningsomrEden:
plaster, ldkemedelssubstanser,
mellanprodukter frir fdrgdmnenoch liikemedel,
sdtningsmedel
etc.
Vill man vara efl kemisk industri,
grundad p5. basrivaror,mesteman se
till, dels att man har bredastm<ijliga
bas att sti pi och dels att fi stdrsta
m<ijliga anvdndning fcjr mellan- och
biprodukter.
Vir svenskakemiska industri har
betydandesvirigheter att kdmpa mot.
En sidan dr det fdr vir export hdmmande hdga tullskyddet i minga llnder, medan v8.rt eget tullskydd iir
ganska blygsamt, i ml'nga fall obefintligi.
V&ra mdjligheter att giira oss gtillande beror dZirfdr i h6g grad pi i vad
min vissa speciella fcirutsd.ttningard.r
ridande:sisom:
1) En mycket integrerad tillverkning, 2) stor naturlig marknad, 3)
tekniskt goda fd'rutslttningar t. ex.
dverldgsna tillverkningsmetoder, 4)
hiig fiiriidling och hrig kvalitet och
5) helt nya produkter med dverldgsna
egenskaperoch med tillverknings- och
marknadsskydd.
Detta 1r ocksi de principiellalinjer,
som ir vdgledande i vtr forskningsvetksamhet,och ddrvid synesoss icke
minst punkterna 4 och 5 ovan innebdra
fcirutsittningar till framging pi nigct
ldngre sikt. Ett viktigt ktav dr emellertid att vi koncentrerarvira trots allt begrlnsaderesursertill eft fatal omriden.
Sndanadvervdganden
har lett osstill
att mer och mer intresseraoss fdr
likemedelsomridet och ddrvid icke
blott inrikta osspa nya likemedel, utan
ocksi pi att fijr2idla dem till fdtdiga
preparat,s. k. specialiteter.

Vissa fd,rutsd.ttningaranser vi att vi
diiribland vdlja vad som synes passa
har pi just ldkemedelsomridet.
Vi har b2istfdr de egna fdrutsdttningarna.
ju ling erfarenhetav produktion av
De syntetiska,biologiska och klildkemedelssubstanser,
vi har ett i och niska omrE.dena
erfordrar stora Dersofdr ldkemedelintresserade
kretsargott nella och materiella resurser,i-form
namn, vi har en god forskningsorga- av olika expertis och tillgeng till unj ligheter.
nisation och vi kan rd.knamed tillging
derscikningsmci
till den svenska medicinska forskAven den analytiskasidan iir viktig.
ningen samt svenskakvalitetsproduk- Den svarar f6,r att de framtagna proters good will i utlandet.
dukternas kvalitet iir riktig och att
metoder utarbetas, tjdr/riga fdr analys
Det egentliga utvecklingsarbetetpi
av de sedermera tillverkade och fd,r
nya specialiteter daterar sig till ir
1945,de vi i anslutningtill den av oss fdrsZiljning avseddaprodukterna.
Forskningen p8. den galeniska utupptagnatillverkningen av bensokain,
formningen
syftar till att finna l2impprokain och senaretetrakain bdrjade
vlrt arbetemed att sdka istadkomma ligaste formen fd'r likemedlet att tillnya lokalbeddvningsmedelmed i olika fdras kroppen.
VAr egen forskningsverksamhet
var
avseenden gentemot fdrekommande
till en bdrian i humdsak avsedd att
preparatf rjrbd.ttrade
egenskaper.
Men det dr egentligen 1952, som tillgodosev&rt arbetemed utvecklingen
av tillverkningsmetoder.Allteftersom
fi.r anses som f<idelseiret fd,r vir
specialitetstillverkning,di de fdrsta milslttningen skiftade karaktir miste
preparatenRaumanon (tuberkulosbe- nya resurser skapas. I dag Zigna vi
r/2 av den totala civila
kdmpandemedel) och Nobesal(smdrt- mellan /3 och
forskningen
it
l?ikemedelsomridet.
stillandemedel)fdrdesut i marknaden.
Utprovningen ay rrya ldkemedel
Sommaren1954 kom fcirbandsplasbcirjari allmdnhetmed djurexperimenten Nobecutan,som med sinavariinter
telia underscjkningaroch vi har funnit
vunnit d'kadavsdttning,icke minst pi
det nddvdndigt att sjdlva ha tillging
export. Samma Er btirjade Nobegan
till resurserhlrfiir. LaboratorietF 13
att salufriras och T956 startade fdrhar just utbyggts fcir detta lndam&I.
sdljningen av Hexanicit, ett utmdrkt
Sedanett nytt likemedel blivit fiiremedel mot vissabesvdri blodcirkulamil fcir noggrann d.iurexperimentell
tionsorganen.
granskning vidtager de kliniska fdrEfter mycketkri.vandeoch tidsddan- sdken. F<ir dessahar vi inga egna rede arbeteutsldpptes1957 lokalbed6v- surser,utan hIr miste vi anlita den
ningsmedletCarbocain,ett medel,som medicinska sakkunskapenvid vetenitminstone i nlgra visentliga avseen- skapligainstitutioneroch lasarett.Det
den dr det bista hittills existerande dr hdr frl.ga om ett utomordentligt
lokalbedcivningsmedlet.
Vi vdntar oss ansvarsfulltarbete,som miste genommycket av denna produkt.
fciras under strlngaste vetenskapliga
Doktor Dahl6n redogjorde si f6r
observationeroch kontroll. Som exemlikemedelshanteringensorganisation pel kan ndmnas,att man i <ivertre ir
och bedrivande, av vilken redogd,relse kliniskt arbetademed Carbocaininnan
bl. a. fciljandeframgick:
nigot dl.rom publicerades.Vidare geEn fullstiindig industriell verksam- nomfcirdes tandkirurgiska prdvningar
het pi ldkemedelsomridetomfattar i England, Tyskland och Italien. Till
forskning, tillverkning av ld.kemedels- dato torde flera hundratusenanestesier
substanser,manufakturering, kontroll,
med Carbocainha utfd'rts.
information och ftirsiiljning.
Vid introduktion ^y ldkemedel
Forskningensuppgift dt, att fit fnm
utomlandserfordrasi de flesta ldnder
nya likemedel, att utprova dessaoch en kompletterandeklinisk dokumentaandra ldkemedel, att utarbeta tillverktion, dven om en aldrig si vederhiiftig
ningsmetoder,att biheda vid uppta- s&danfinnes i det egnalandet.
gandet av tillverknin g, att ge ldkemedVirt arbete inom ldkemedelsomrilen den ritta beredningsformen,att det berdr [ rcmf drallt lokalbeddvningsbitreda vid upptagandet av manufak- medel, smdrtstillandemedel, cirkulatureringen och att samla och sovra allt tionsfrdmiandemedel,bakteriedijdande
underlag fdr informationsverksam- medel och medicinsk anvlndning av
heten.
plast. Till detta kommer partiellt utFciljandegrenar kan urskiljas inom vecklingsarbetemed produkter, som
ldkemedelsforskningen
: kunskapande, erbjudes oss i virt samarbetemed
syntetisk,biologisk, klinisk, galenisk andra friretag.
och assisterande.
Produktionen av llkemedelssubstanDen kunskapandeverksamhetendr ser sker ofta i sm&kvantiteter och blir
mycket viktig. Det glller att gciraklart
dd.rigenomkostsam.Kontrollen m&ste
fcir sig marknadens behov och att vara minuticis.

Hdr manufaktureradeprodukter torAven manufaktureringen miste 69de
av flera skdl i den- formen icke
nas stor omsorg.S&danal<isningar,som
sdlias annat dn i de skandinakunna
eller
i
i
muskulaturen
skall insprutas
blodk2irlen,miste t. ex. vara sterila. viska linderna och miijligen n&gra
Vir avdelning f6r manufakturering andra ldnder. I de stdrre linderna
torde i stor utstrdckning manufakturemlste bli fdremil fiir en rationell bide
kvantitativ och kvalitativ utbyggnad. ringen f& ske p& platsenoch di i samarbetemed n&gonvllkdnd ldkemedelsDen miste vara flilagd i en miljci, dir
firma.
damm,
genom
for
fdrorening
risken
Vi rdknar med en stadig tillviixt
rdk och saser dr minimal. Hittills har
under
de ndrmaste Lren av fiirsiiljden bedrivitsi Forskningsavdelningens
fcir likemedel. FdrsZiljningssiffrorna
en
siratt
skapas
avses
det
men
regi,
skild fabriksavdelning,som skall kon- ninsen sker nu till flera tiotals ldnder
Vi tror att vi i ir pi
centrerastill X-omr&det,d?irbefintliga i alla v?irldsdelar.
in Pi USA-markkomma
ailvar
skall
utnyttjas.
skall
f6rsta
hand
i
byggnader
Frir att ett ldkemedel skall kunna naden och d& i f<irsta hand med
Nobecutan.
silias, miste det g6ras k?int. I friga
ett i jZimfdprepant
Frir dagen sysselsdttes
receptbelagda
vissa
icke
om
sker dettagenomannonseringi pressen relsetiil omsittningenbetydandeantal
och genom annan reklam. Annars dr bersonerdirekt eller indirekt i vir ldkedet ldkaren,som skall dvertygas.Detta hedelsverksamhet.Men detta miste
sker genom fciretagensinformations- ses mot brkgrunden av att vi nYss
verksamhet.Denna information mnste startat och effekten av dagens anoch str6ngningarpi t. ex. forskningenssida
varavederhdftig.De vetenskapliga
kliniska rapporterna bildar underlag kommer ftirst framdeles att mdrkas.
fcir informationsverksamheten. Det
Utvecklinssarbetet dr som n[mnts
rdcker ei att bara skicka ut ett samlat mycket kostJamt. Utvecklingen av en
dokumentationsmaterial till ldkarna, helt ny produkt hos osskan mycket vdl
utan informationen miste i stor ut- dra kostnadersom dverskrider1 mili.
strdckningskegenompersonligabescik. kronor. Hiirtill kan komma kostnader
Detta dr en dyrbar aPParat och fcir patentskyddet,som kan fi rdknasi
kronor.
m&steddrfiir arbetamed si stort pro- hundrafusentals
duktionsregistersom miijligt. Man soEn hel del investeringarkommer att
ker darfdr att utcika de egna produk- bli nijdvZindigafrdmst p& manufaktuterna med s&danafrln andta.firmor. reringssidan.MF'ngaspeciellafdrhilmed landenmdter ossinom dennaindustriFdr vir del har vi inlett samarbete
den stora amerikanska ltikemedelsfir- gren och stora krav st2illaspi alla som
man Squibb, varigenom vi hoPPas dr engageradederi, det m& vara den
kunna berika virt program. Tanken dr vetenskapliga,den producerandeeller
den att Squibb-produkterna s& smi- den merkantila personalen,men med
ningom skall bli fdremil fdr manufak- god vilja och gott samarbetehoppasvi
turering hos oss p& basis av inkopta kunna bygga upp en god llkemedelslikemedelssubstanser.I vad min dven industri, som st&rpL egnaben och kan
dessasenarekan bli fcirem&l fcir tillfdrsdrja sin egen vidare utveckling.
verkning hos oss blir en senareftlga.
PiL )ngenjdr Dal1ns friga upplyste
Aven genom samarbetemed andra
doktor Dahlin att prokain fortfarande
utldndska firmor rdknar vi med att shum i blygsam omfattning - ankunna komplettera virt register'
vdndes som lokalbedcivningsmedelpi
Informationsavdelningen hos oss
sina hill, Carbocainethar betydande
bestlr av en informationschef, persofcirdelar framfdr prokainet. Prokain
nal (d?iribland en apotekare) fcir ledhar emellertid en helt annanhuvudsakning och hemmaarbetesamt f. n. tre
lig anvdndning, varf6r man icke behd(apotekare),arldkemedelskonsulenter
ver rdkna med att vlr prokaintillverkbetandeuteslutandeinom landet.
ning hotas av Carbocainetstillkomst.
Distributionen av likemedel sker i
Ingenji)r SterAy framhiill, att knapvirt land fr&n fd'retagentill droghandI % av vir prokainf6rsZiljningg&r
pLst
apotelarna vaiftln de befordras till
Det dr en
ken och vidare till lasareft, likare och till lokalbed6vningsmedel.
patienter. Hirigenom blir fdretagets ren industrikemikalie, som gir till
intal direkta kunder litet, vilket er antibiotikaindustrin.Konkurrensenpi
lokalbed<ivningsomridet kommer vdl
en fiirdel.
Exportfdrslljningen dr mera kom- att sti mellan Carbocainoch det andra
plicerad. Varje land fordrar sin indi- svenskapreparatetXylokain.
viduella skcjtseloch vi arbetar pi att
Ajournering
i varje land
skaffa fastarePresentanter
Efter diskussion 6verenskoms,Pi
av intresse. Informationens karaktdr
fcirslag av berrar Hagberg och Hansvdxlar f.rln land till land.

10

son, att pi grund av den llngt frl:nskridna tiden ajournerasammantridet.
Extra sammantrddeskall h&llas inom
en minad fijr behandling av de tre
iterst&endef fi.gorna, ndmligen
Frirslag till kurser i arbetsstudieteknik.
Redogdrelse fdr Samko-verksamheten.
Rapport fr&n Fdrslagskommitt6n'
Eog.

TIDAHOLMSVERKEN
vid AB TidaholmsFcjretassndmnden
verken simmantridde tisdagen den 1
april 1958 under ordfcjrandeskapav
dieringenjdr H. Prolliu.
I sammantrddetdeltog direktdr A.
rVahlsteenfrin Bofors, som hilsades
vdlkommen till fci'retagsndmndenliktil7arnsom de nya ledamdternaherrar
stam, Antonsson, Petsson,Christensson, Johansson och Olausson samt
suppleanternaherrar Lundberg, Lindgren och Hammarlund.
Parkedngsfrtgor
I sitt jungfrutal i ndmndenframforde herr B. Antowson dnskemil om ett
ijkat antal skyddstak f<ir motorcyklar
ocl-rmopeder.Dessafordon hade ijkat
samtidigt som antalet velocipeder
minskat.Vidare cinskadehan en spolplatta eller dylikt fiir bilar, varigenom
de anstdlldaskulle erhilla fdrminen
aft fe tvd'tte sina bilar med hjiilp av
anordningar som kunde istadkommas
av fdretaget.
Ingenjdr larlesten ans&gdet llmpligt att bygga en enkel trdbro ijver
kanalenndr den nya parkeringsplatsen
blir fZirdig utmed Smedjegatan.
Herr Chrittensson talade fiir uppvdrmningsmojligheter exempelvismed
motorvdrmareav fordon som anvlndes
av partiellt arbetsf<ira.
oaeringenj1r Prollius: Som bekant
skulle en ny bro civer kraftverkskanalen byggas och i samband med detta
lades ledningar ut och gatan skulle
f?irdigstlllas. Ndr dessa arbeten var
f irdiga, skulle Tidaholmsverkensparkeringsplats vid Smedjegataniordningstdllas och d& hade man tenkt att
flytta bilparkeringen dit och parkeringsplatsenvid Broholmsgatanskulle
anvindas fcir motorcyklar och mopeder. Hdrisenom skulle fabriksomridet
och passagengenom fabriksporten befrias frin alla motorfordon, vilket
vore en stor vinst icke minst ur sdkerhetssynpunkt. Dessf6rinnan skulle
ytterligare platser under tak beredas
fdr mopeder inom fabriksomridet genom dndring av cykelstdll.

Sedanherr Antonsson uttryckt farh&gor f6r att motorfordonen ej skulle
f8" vara ifred utanf<ir omr&det, vilket
enligt dueringenjdr Prolliu s allmdnna
ordninssmakteni fcirstahand svarade
fdr, ocl herr lohn loltantson understrukit att det ur sdkerhetssynpunkt
vore blst att motorfordon ej vore placeradeinom fabriksomridet,avslutades
diskussionen.
Ekonornisk iiversikt
Oueringenjdr Prollias ldmnade i en
ekonomisk dversikt atskilliga intressantauppgifter och synpunkter pi det
ekonomiskallget. Talaren behandlade
den konjunkturavmattningsom intrdtt
under senaredelenav Lr 1957och som
lett till att produktionsdkningenunder
detta ir blivit liigre dn f<iregiende.
Vidare berdrdesden svenskaiordbruksnirineenoch desssmdrdverskott.
Ganskautf-ddigt behandladesstrivandenai Europaefter frihandelsomriden
och den storabetydelsefdr det svenska
ndrinsslivetsom dessastrlvanden har
lrur. r=isvi blir med i frihandelsomr&det ellir mot ftirmodan skulle stdlla
ossutanfcir.
Verkstadsindustrieni virt land belystesganskaing&ende.Denna bransch
m<iter nu hird konkurrens och vflra
mdjligheter att exempelvisllmna de
linga krediter som kundernacinskardr
mera begrdnsade dn v&ra konkurfentefs.

Orsaken till den vikande konjunkturen kunde lokaliseras till USA d?ir
industrioroduktionen hade minskat
kraftigt-pi det senaste&ret.
I Sverige hade sjdfartsnettot icke
kunnat tdcka gapet mellan import och
export. Valutareserven var svag och
motsvarade cirka 3 minaders import.
Inflationen fortsdtter och statsfinansernadr anstringda.
Herr Cbristenjion som direfter talade, hade,stciddp& siffror frin Konjunkturinstitutets senasterapport, i 8tskilliga punkter kommit till en annan
uppfattning dn inledaren. Ndr man
talade om statsskuldenborde man
ocks& nimna att di statsskulden i
Sverige tjkat si hade lven statenstillgingar dkat.
P8.grund av bristande utrymme och
d& de ekonomiska fcirhlllandena utfiirligt behandlas p& annat stdlle i
nimndbilagan mtste vi tyvdrr nrija oss
med detta kortfattade referat och
dvergl till
Tidaholmsverkens bokslut

fu tr tgSZ
Kamrer Lennart lYarnstam llmnade
en redogdrelsefcir bokslutet i form av

beskrivandevinst- och fcirlustrlkning.
H2irvid framgick bl. a. att utbetalda
ldner till personalen uppgick till
,.962.723 kronor, kostnaderfdr material, tillverkning, fcirs2iljning,elkraft,
forsdkringar, tullar, frakter, sociala
utgifter m. m. till 5.946.8L8kronor.
Tack vare bidrag frin Boforskoncernen hadeen avsdttningtill Tidaholmsverkens pensionsstiftelseav fu 1957
kunnat slie med 1.000.000:- [1sns1.

hdgre in 1957. Utvecklingen hittills
bestyrker att den berdknadefdrs?iljningsvolymen kommer att uppnis.

Oueringenjdr Prollius: Diagram 6ver
beiiiggning uppgdres regelm[ssigt och
har iu vid ett flertal tillf?illen framlagts i Fdretagsnlmnden.Skillnaden
nu ir den att man tidigare alltid kunnat f6rlita sig pi att man fick pnfylning av arbetsobjektvid den tidpunkt
di diagrammenvisadeavtagandetendens.Detta dr icke si sdkertnu. Vi vet
Beliig$dng i verkstiiderna
is alla vilken revolution som intritt
pi vapenteknikens
omr&de.AtombomMaskinverkstaden.
ber. raketer. robotar ersdtterde s. k.
Ingenji)r S. Claeston:Antalet pro- konventionellakanonerna.Detta inneduktiva man var cirka"160. Under hela bdr stora sv&righeterfcir ett litet land,
ltr 1958 ridde god bel?iggningliksom di kostnadernablir oerhcirda.Uweckunder en stor del av fu 79)9.I maski- lingen kommer slkedigen att medfdra
nernaintrdderen minskningunder 1:a en nedging fd'r vir Maskinverkstad
och 2:akvaftalet L959.
efter nngot ir och fcir AmmunitionsRullg?ingnings-,kallstuk- och rundverkstadenblir nedgingen akut om
kan levererasmed ett halvir. Plastavdelningenhar pibockningsmaskiner
kort varselliksom saxarBS-100.Saxar- verkats av att den kalla och llngvariga
na glr numera nigot trdgt att sdIja. vintern hrimmar byggnadsverksamheNya maskiner, som vlntas i som- ten och uppskjuter ig&ngsdttandet
av
mar, d,r 1 Pittler revolversvarv och
nya foretag.
1 Droop & Rein vertikalfrdsmaskin.
Herr Li)ugren efterlyste den nya
I hus 16 pigir inredandetav sprutlokalen fcir riktning av plit, diir
milningslokal med vattenridnbox.Den
hrirselskyddandebyggnadsiitt skulle
berdknaskunnatagasi bruk undermaj.
anvindas.
l?ingre
pi
Betrdffande bel?iggning
sikt dn hir ndmntsridde osdkerhetoch
ji)r Prolliut meddeladeatt
Oueringen
nlgra uttalandenkunde icke gdras.
golvet ej var fdrdigt i lokalen endr
gjutningen hindrats av vintern. ArbeAmmun itionsve rkstad en.
tet p&gick och skulle bli fiirdigt inom
Ingenfor G. larlesten visade dia- KOft.
gram 6ver beldggningeni denna verkFiirsla gsverksamheten
stad.Just nu hademan ndstanf<ir litet
folk, men det kunde ej komma ifriga
Fcirslagskommitt6n
bestodfci'rn[rvaatt 6ka personalen,di bel[ggningen rande av herrar Hagstrcim,\Trangenavtar snabbt efter kort tid. Ingenjcir feldt, Sj<istedt,
OlaussonochBergstrdm.
Jarlesten har fortlcipande kontakter Av Friretagsndmndensledam<jtervar
med planeringeni Bofors, men nigot
det nu endastingenjcirBergstriimsom
ytterligare arbete av tillrZickligi omtillika tillhrirde F6rslagskommitt6n.
fing kan ej pir?iknas.Fdrsiljningsav- Man uttaladecinskemilom att ytterlidelningen sijker skaffa tillverkningsgare stdrka kontakternamellan F6reobjekt, men marknaden ir trcig. Artagsnimnden och F6rslagskommitt6n.
betstillgingen rlcker skapligt aret ut,
Om nngon plats i kommitt6n bleve
men ddrefter ter sig framtiden mycket ledig skulle man tillse att en ledamoti
m<irk.
Fdretagsndmndenbleve invald. Man
att Fcirslagskommitt6nmed nubeskit
Bonoplastfabriken.
varandesammansdttningskulle kvarsti
Ingenjr)r N orenbag: Gjuteriets ka- till ndsta sammantrddemed Fciretagspacitet har dkat genom hiijning av ndmnden.
produktiviteten i ugnarna samt genom
Ingenjor Bergttrdm redogjorde fcir
nya formtillverkningsmetoder. I mavisadeskisseroch utredningaranoch
viss
skinerna fanns fcir ndrvarande
giende
5 fcirbiittringsfcirslagav vilka
ledig kapacitet.Pressarnavar mindre
ett
var
bordlagt frin fciregiende ir.
mera
och vacuumformningsmaskinetna
Fdrslagskommitt6n
hade fcireslagitbebelagda dn tidigare. I sugmaskinen
och Platschefen
kiningar
till
samtliga
kommer arbetetatt 6ka i maj och juni.
hade
instdmt.
Tillverkningssittet synesg& frin pressartill vacuum.
Bostadssubventioner
Fcirsdljningenunder 1957 l&g cirka
Herr Erntt Perssonijnskadefi upp25 /o 6ver 1956 &rssiffra, och budgegifter om storleken av nuvarande av
ten fcir Lt 1958 hade berdknats25 /o
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bolaget fastst?illdabostadssubventioner
till anst?illda, som bygger egnahem
eller kciper bostadsrdtter.Det fcirekom
mlnga iififi'gnhgar p3. arbetsplatsen
om detta, men man kunde icke ldmna
nigra besked.
Herr lobn lobanston instdmdeoch
fcireslog att avdelningen skulle fi en
avskrift av bestzimmelserna.
Detta utlovadesav ordfriranden.
Avslutning
Oueringenjt)r Prollius tackade e
fd,retagetsoch Fciretagsnimndensvdgnar de avgiende ledam6terna och
suppleanterna herrar \Trangenfeldt,
Lundin, Hagstrdm, Malmefeldt, Gustafsson, Ryd6n och sirskilt kamrer
S7redenberg,som nu bevistade sitt
sistasammantrldeoch tillika liimnade
bolagetstjdnst, fcir det intresseoch de
insatserdessanedlagt inom ndmnden.
Kamrer lYreclenbergtackadefd,r de
hyllningar som kommit honom till del
vid hans avg&ngur tjd.nst och framfdrde ett varmhjd.rtattack till Friretagsndmndens alla ledamdter och suppleanter fdr det goda samarbetesom
alltid bestitt och fdr de goda minnen
han medfd'rdefrin sin tid i nlmnden.
E. M.

TIVA
UVA:s Fdretagsnimndhtill sitt fj?irde ordinarie sammantrddemindagen
den 30 december1957 under direFtOr
Lennart Od c1u
i st s ordf rirandeskap.
Det ekonomiska liiget
Herr Ordfdranden ndmnde,att fcirhlllandena i USA pekarpi en vikande
konjunktur. Industriproduktionen har
under de senasteminaderna av 8,ret
visat nedging s?irskilt inom kapitalvaruindustrin, och man fdrutser en
fortsatt krympning av bL. a. stfllproduktionen. Inom den amerikanska
verktygsmaskinindustrin riknar man
allmlnt med ett pressatliige fdr en tid
f ramilt. Orderingingen inom den amerikanska industrin har minskat och
motsvarar ej leveranskapaciteten,varfijr man fl"ttbdrja tfua pit orderstocken.
Den &terhimtning under hcisten,som
man hoppats pi, har uteblivit och dven
pl officiellt hill bekr2iftas,att en fcirIndring skett av det ekonomiska klimatet. Trots detta befarar man icke
nigon mera betydandekonjunkturnedg&ng och det finns iven de som anse,
att det endast rdr sig om en andhd.mtningspausinom det amerikanska
niringslivet.
Serman pi situationeniVdsleuropa,
si r&der stor osdkerhetinfiir de ekono-
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miska perspektiven, och konjunkturfd,rsdmringeni USA har utldst en viss
oro fdr en allmd.nkonjunkturfdrsvagning d.veni Europa. Dollargapet har
iter iippnats, och om den nuvarande
konjunkturutvecklingen i USA forts?itter, kan det bli en hird press fcir sdrskilt de mindre ldndernaJekonomi.
I England ir utvecklingen svir att
beddma. Produktionen tenderar att
mattas,och konjunktudlget kdnnetecknas av fallande priser pi rlvaror och
frakter. Det hiiga rdnteldget ir ett
uttryck fijr inhemska inflationsspdnningar och ett tecken pi att man innu
ej lyckatsbekiimpainflationstendenserna. Samtidigt har emellertid fdrtroendet fcir pundet itervlnt, och rdntan
har p& sina hill till och med bcirjat
bliva attraktiv. Storbankernap3. kontinenten ha under senastetiden olacerat storabelopp i London-bankerna.
I TysAland har till skillnad frin utvecklingen i de flesta dvriga europeiska
linderna Droduktionenfortsatt att vdxa.
V?isttysklind, som har en mycket stark
valutaresetv, bildar en av de stabila
faktorerna i europeisk-ekonomiskpolitik.
Vi har hdr i Soerigevant ossvid att
timligen bekymmersldstbetrakta den
ekonomiskautvecklingen i virlden och
vi har ju ocksi kunnat gl?idjaossit en
stZindigtexpanderandeekonomisk aktivitet, som bl. a. medfcirt dkade realItineinkomster och en atbetsmarknad,
d?ir lediga platser tiverstigit antalet
arbetssiikande.
Visserligen kan vi erinra oss mindre v|gdalar i den annars
uppitpekande kurvan - i slutet pl
o-t^let och efter det Korea-boomen
ebbatut fdr ca 4 ir sedan- men dessa
avbrott iivervannssnabbt.
Tyvd.rr har inte den siffermdssiga
dkningen av beloppen i avliiningskuverten motsvarats av en lika stor
standardf<irblttring, ty vi har ju fitt
vidkd.nnasen kraftig penningvlrdesfcirsdmring. Men denna stdndiga penningvirdesfdrsdmring tycks snarareha
6kat hlxdansen om de utgiende 16nerna och inflationsspiralenhar varit
r ruu gang.
Minga f rl'ga sig vad det spelar f6r
roll om penningvdrdet sjunker. Det
gZillerju bara att ld,necikningarna
maste
griraslitet st<irreoch som ldntagarehar
man ju alltid mdjlighet att kompensera sig fcir penningvdrdetsfall.
Hdr dr man emellertid inne pi en
utomordentligt fadig och ofiirnuftig
tankeg&ng.I flerafu har detvisserligen
trots allt gitt fdrhillandevis bra och
vir valutastlllning har, d.venom llngt
ifrin god, dock kunnat betraktassom
godtagbar. Detta har emellertid varit
miijligt endastdirfijr, att vhr omvlrld

haft sammaproblem som vi sj?ilvaoch
de flestas valutor ha rutschat nerfcir
samma backe. Men nu varslas andra
tong&ngar ffitn flera hill. Betydande
krafttag vidtagas i utlandet f.& att f.2t
bukt med inflationen, och dt samtidigt
vdrldskonjunkturen genomg&ren markant fcirsvagning,uppstlr deflationistiska tendenser,d. v. s. prisstegringarna upphtir och prisfall fdrekomma pi
en del hill.
Ett land som d3'fortfarandetraskar
pi i inflationistisk riktning g&r di
snabbt mot mycket stora svirigheter.
Exportprodukternablir fd,r dyra och
exporten sjunker katastrofalt. Att kunna sdnka priserna siffermd.ssigtdr en
mycket smirtsam och sv&rgenomfiirbar
process,och om det ej lyckas har man
ingenting annat att g6ra dn att s[ sminingom devalveravalutan, men di har
ofta nog exportindustrin redan lidit
kanske obotliga skador.
Hur ir nu det aktuella liiget fijr virt
land ? Si vitt man nu kan beddma biir
mafl nog rdkna med en viss stagnation
pi exportsidan.Den investeringsddmpande politik, som bedrivespl mlnga
hlll i vlra avnimarldnder, kommer
sikert att Sterverka pi v&r export av
kapitalvarunatur. Vi f&r nog vara beredda pi en markeradprispress,dels
beroendepi de svtrigheter vir export
mtiter, dels beroende pi en fallande
prisnivi iven p& importerade produkter.
Vi pi I-fVA, som tillverkare av
kapitalvaror, kommer sdkert att fi
kdnning av detta och det har vi f6rresten redan mdrkt under hdsten, genom att flera verktygsmaskinbestdllningar f6dorats till konkurrenter i
Tyskland och Schweizberoendepi att
vira maskiner varit fcir dyra.
Vad skall vi gd,ra f6'r att fdrbilliga
Droduktionen? Vi mtste striva efter
itt organiseravir tillverkning s&effektivt som miijligt samt att utveckla och
fcirbdttra vira konstruktioner och produktionsmetoderefter modernaste-linjer. Detduger icke att kommapi efterkiilken gentemot vlra konkurrenter.
Det dr tvirtom nddviindigt att vi hiller
oss i oaritet med den senasteutve&lingen p& virt arbetsfllt och helst
ligger nlgot f6re vlra konkurrenter
iffiga om kvalitet och prestanda pA
vira maskinet. Talarcn ndmnde i fcirbigiende, att han nyligen varit i tiIlf?ille bestika den firma som tillverkar
SlF-verktygsmaskineri Schweiz.Detta
fciretagvisadesig vara mycket fcirndmligt uppbyggt sivdl administrativt som
produktivt. Ingenting var ldmnat it
slumpen utan allt planlagt och organiserat med stiirsta omsorg. Det gemensammam&let f<ir fdretaqet var att
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fnmstd,lla och fcirsiilja en i allo htigklassig produkt. Vi har i alla fall hdr
p& UVA en god grund att bYgga P3',
bch de nykonstruktioner som vi nu
hiller pi med vdnta vi oss mycket av.
Genom qoda insatser frin alla anstdllda var Jch en p& sitt omrlde biir vi
dven ha mdjlighet att fdrbittra vira
produkter samt frdmja fiiretagets utveckling.
Fiiretagsrapport
Direkti)r Odqoist hinvisade till den
uppst[llning iiver inkomna och inneliggandeorder med jiimf6randevlrden
f& 1955, 1916 och 1957, som mdtesdeltagarnahade framfdr sig pi bordet.
Av denna framgick bl. a. hur orderingingen samt orderstockenfijrdelade
sig p& de olika tillverkningsobjekten.
Dit-framhdlls, att ordering&ngenfrin
Bofors kommer st6tvis och mYcket
oregelbundet.I ir hade tillfcirseln av
Boforsorder varit ovanligt hd,g.Denna
tilh'erkning utgtir en mycket bra grund
f<jr UVA att bygga p& och Passarbra
in i virt dvriga tillverkningsprogram.
Betrdffande ordering8ngenp& hydrauliska vdxlar av SRM-typ si var denna
mycket ojdmn, och de svlrigheter man
haft under lret med denna tillverk'
ning torde i viss min ha orsakatdr6'jsmtl med yttedigare bestillningar. Det
fanns emellertid gott hopp om att iven
dessav[xlar skulle utveckla sig till en
god exponent fdr bolagetsproduktion.
Fcirsiiljningssummanfdr slipmaskiner med tillbehiir var ungef* lo /o
'dn
tret fdrut. Minskningen hdr
ldgte
var frimst att tillskriva det fdrsdmrade
l?igetp& exportmarknaden.

Direktdr Odqaist genm[lde, att fcirbittringar som gdras pn olika omr&den
i rationaliserings-och moderniseringssyfte i regel inte ge omedelbartutslag
eiler lita sig avldsas i kalla siffror
genom t.ex. iikad orderinging. Faktum
dr dock, att vi pi UVA fatt ett helt
annat grepp d'ver sivdl vir orderplanering som produktionen genom de
organisatorisla dndringar och utbyggnader av produktionsapParaten som
skett.
Vad betrdffar det hirda konkurensldget, s&ir ju detta, som tidigare sagts,
dels avhdngigt av virt lands hiiga
l6,ne-och kostnadsllge,dels en fiiljd
avvalutakriser och kredititstramningar
pi exportmarknaden.En av de stdrsta
ivirigheterna ir att anpassakostnadsnivin inom landet till det l[ge, sotn
betingasav den internationella utve&lingen.
Ifr&ga om Bofors si dr det riktigt,
att tillverkningen av vissa mekanismer
och detaljer ir 6verflyttad hiirifrln till
moderbolaget. Det torde rdra sig om
ungefdr 2/3 av ifrLgavarandetillverkning som gitt tillbaka till Bofors. Anledningen till oml?iggningen dr att
Bofors numeraiter har utrymme i sin
produktion fdr denna tillverkning och
ierfcir dnskat lterfora den till moderbolaget.
Herr Holmberg nimnde, att nir man
hiir talas om de kassationeroch varjar,
som stindigt fdrekomma inom lokvlxeltillverkningen, si fr&gar man sig
vilka konsekvenserdetta medfdr fdr
bolaget ekonomiskt sett. Ar det UVA
eller SRM som f&r betala kalaset?

Direktiir Odqritt replikerade, att
ensam
Hen Stobr framhiill, att det av UVA som leverantdrav vlxlarna
juridiska
ekonomiska
och
det
ffu
bara
affdrsrapporterna att ddma fijref6ll
ansvaretfdr leveranserna.Bolaget har
som om konkurrenssvirigheterna fdr
gaUVA skulle besti i ofiirminskad grad givetvis att ikliida sig sedvanliga
kunderna
gentemot
iantif<irpliktelser
alla s. k. rationaliseringsitg?irdertill
o& lokvixlarna likav2ilsom fcir maskintrots. Man vore med anledning hirav
ivilar inget
frestad tro, att de kostnader och det leveransernam. m. SRM
Diremot
natur.
av
ekonomisk
ansvar
arbete som nedlagts p& utbyggnad av
konstruktiv
oss
vederbdrande
limnar
den
speciellt
organisationen, inom
tekniska sektorn med bl. a. ny metod- och teknisk hjilp nnr si Ir av behovet
avdelning, tillsiittande av nya frirmdn pikallat. Det iir alltid mycket k?insligt
etc., skulle vara till ingen som helst att ge sig in pi n&gotnyft och opriivat,
men n&gon miste ju vara den fcirste.
nytta. I varje f.all hade talaren hittills
Det kan dZirvidtill en bdrjan icke undicke kunnat md'rka nt.gra mera pitagvikas att problem av olika slag uppsti,
vidtagfciljd
av
som
liga fiirb2ittringar
som kunna v&lla besvdrligheteri samna organisationsindringar.
med leveranserna.Normalt bruka
band
Eftersom en del Bofors-order tagits
svirigheter vara av dverg&ende
dylika
tillbaka s& har vil avsikten vait, att
natur, och det finns inget som tYder
den lediga tillverkningskapaciteten
oi att si inte skulle bli fallet Ziven
skulle tagas i anspr&kfiir de nya lok- -betriffande
nu bercjrda tillverkning.
vdxlarna. Denna tillverkning har enundrade, om behovet
Herr
Hansson
ligt vad vi nyss hdrt tills datum varit
fdga dfiabel, och nngra nya order av arbetskraft nu [r fyllt eller om Persynesju ej heller vara att vdnta inom sonalen fortsdttningsvis kommer att
den nirmaste tiden, efter vad som sagts. utiikas i sammatakt som hittills.

Direhtdr Odqaist svarade,att detta
var beroendeav utvecklingen och ordering&ngen.Man fick med andra ord
rdtta sitt handlande efter de f<iriindrinqar som evenfuellt framdeleskunde
intiada. P& lZingre sikt kan det bli
aktuellt med en dkning av personalen
hdr och var, men ddrom vet man ingenting just nu.
Fiirsla gsverksamheten
)ueringenjdr Sten ldmnade en kort
redogdrelse fdr fiirslagsverksamheten
under 4:e kvartalet. Ett protokoll frin
fcirslagskommitt6nssammantride den
I8/L2 uppldstes.Av detta framgick
bl. a., att ingenjiir Ostrijm i fd,rslagskommitt6n den 9/12 besdkts av sekreterate Fredell fr&n Bofors. Bestiket
avsig att ge en orientering om planerad utgivning av ett "Metodblad".
Avsikten var att utgiva detta en ging
i kvartalet. I denna publikation skulle
bl. a. llmnas en dversikt och en relativt utfci'rlig beskrivning av fdrslag,
som kunde tinkas vara av stdrre intresse fdr olika fdrslagskommitt6er
inom koncernen att fit taga del av.
Frin sekreterare Fredell hade dven
under hand erhillits prov pi formuldr,
som anvindas hos Boforsvid derasfdrslagsverksamhet. Fdrslagskommitt6n
hos UVA ville fcir sin del rekommendera infcirandet av liknande formullr
hos oss, anpassadeefter v&ra speciella
fiirhillanden.
Det anmlldes, att fdrslagskommitt6n
vid sitt senastesa"mmantridebehandlat
foljande f6,rslag:
Reg.nr 66: Fdrilagsstiillarenr 301,
lY. Ruppert: Fdrslag till stiillbart anslag pi frismaskinbord.
Ftirslaget hade tidigare varit uppe
f6r behandling men bordlagts i avvaktan p& vidare utredning. Det konstaterades,att verktyget ej kommit till
anvindning i den utstrlckning som
fiirslagsstdllaren tdnkt sig. Detta berodde delvis pl att uppl?igg av hydr.
vlixet typ H-60 ej gjorts pi ling tid.
Fdrslagskommitt6nuttalade sig fdr en
beldning av fdrslaget.
Reg. nr 71: Fi)rslagsttillare nt 156,
Ldf qaifi : Andring av provtryckningsanordning MA 1007 f6r provtryckning av backventil till hydr. v?ixel
tvo
O.
" -Au.n
detta fdrslag hade tidigare
bordlagts. Verktyget var nu tillverkat
och fungerade till bel&tenhet.Fdrslagets ekonomiska virde var svirt att
precisera,men di det i och fdr sig var
bra, fdreslog kommitt6n en honorering
av detsamma.
Reg. nr 72: Fdrilagttthllare nr 73,
H. lohantson' Fijrenklat utf6rande av
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kil K-21842 samt enklare montering i
hylsaK-21841.
Kilen ifr&ga dr utfdrd i ett stycke
med en nit, i vilken kilen skall fistas
invdndigt i hylsan. Fd,rslagsstillaren
ftireslog, att kilen utfdrdes av vanligt
standard-kilstiloch fdstesmed ett par
skruvarsom sd.krades
medelstett kcirnslag. Flera liknande kilar finnas sannolikt pi de ildre konstruktionerna.
De frirekomma dock alla.i sml antal.
En l?implig belcining fcir fcirslagetansigs bcirautgi.
Direktijr Odquist ta&ade fd,r redogcirelsen samt bverld.mnadeordet till
ingenjcir Geller, som ldmnade en
rapport frin Skyddskommitt6nsverksamhet.

2) Verka fd'r att alla fcirsciktill s. k.
spritlangning omedelbart stoppas.
3) Ej ansedet som utslagav okamratlighet att motarbetaspritkonsumtion under arbetet- utan tvlrtom
som en sj?ilvklar plikt fdr var
och en.

Direhtdr Od,quist understrdk, att
spritfd'rtd.ring under arbetet var en
friga med stor rdckvidd. Sdkerligen
blir det ingen ldtt sak att komma till
rdtta med f<ireteelsen.Nigon patentlcisningfinns tyvdrr inte att tillg6, utan
man f\,r prciva sig fram plt ett eller
annat sdtt. Problemet har ndmliqen
minga sidor och man kan ej gi 7Or
schablonmdss
igt till v d.ga.Olika ildersskikt reageraej p& sammasdtt. FrigeRappott frin Skyddskommitt6n
komplexet blir siledes hur man skall
bete
sig eller handla fdr att ni ijnskIngeni6r Geller nppotterade, att det
trydrr intrdtt en markant fcirsdmring vird effekt och med vilka medel. Att
med avseendepi olvckslallsfrekvensen ett gott kamratligt inflytande och stcid
dr av utomordentlig betydelsehZirvidvid f?ird till ocir frin arbetethos UVA.
Det inte minst sorgliga med denna lag torde f3. ansesostridigt.
Betrdffande olycksfallsfrigan vore
kategori av olycksfall var, att de medav
intresse f8. veta, om de olycksfall
fcirde ett si stort antal sjukdagarfcir
dem som drabbadesav olyckshdndel- som skett pF,vdg till och frin arbetet
serna.Fdr att bevisasagdafrirhillande varit i nirheten av arbetsolatseneller
omtalades,att under 1957 intr'affat 5 i grannskapetav hemmet.
olycksfall vid f2ird till och frln arbeIngenidr Geller upplyste, att nlr
tet. Denna numerir f<irefcill kanske arbetet slutade i verkstaden, stod
vid ytligt betraktandeinte si stor, men vanligtvis tv& bussaroch vdntadevid
om hdnsyn togs till att de inalles med- hillplatsen. Olycksfallsriskerna bruka
fort L57 dagars frinvaro, d. v. s. i
dlrfci'r vid avfirden frin arbetsplatsen
medeltal 31 pr olycksfall, si kom det vara mindre dn under resanssenare
oroande i situationen blttre till synes. skede.Givetvis fanns dock rdtt stora
Som jZimfdrelsekunde ndmnas, att risker iven vid startentill fdlid av den
under sammaperiod hade intrdffat 10 dIr passerande
bilkaravan,som brukaolycksfall i arbetet, vilka tillsammans de komma gatan fdrbi i bida riktdragit I2j frinvarodagar, eller i me- ningarna frin ndrliggandeindustrier.
deltal pr olycksfall I2,3 dagar. Med De olycksfall som talats om i kv?ill
dessaallvadiga konsekvenserfdr cigo- hade si vitt talarenkZindetill intrdffat
nen ville talaren varmt rekommendera i ndrheten av hemmet.
en energisk upplysningsverksamhet
Herr Stobr konstaterade,att ufveckbland de anstillda om olycksfallsrislingen
tyvd.rrsynesg3.mot en fdrsdmkerna inte minst vid ferd till och frin
ring
till
ftiljd av den 6'kadebiltrafiken,
arbetet samt om nd'dvdndieheten av
tjkad aktsamhetoch sklrpt uppmiirk- IffiLga om spritfdrtiringen pi arbetssamhetbide i trafiken och i arbetet. platsen hcill han med om att den var
En annan sak som talaren ville be- av ondo och ett oskick, som man miste
rd'ra vid detta tillf?ille, dven om den strdva efter att fi bort. Han ansis
inte direkt hdrde ihop med olycksfalls- vidare, att frirnultigt upplagd propui
ffi,gan, var fthgan hur man skulle ganda borde kunna bidraga till en
komma till r?itta med spritkonsumtio- minskning av spritkonsumtionen. I
nen i verkstaden.Vid det senastesam- svira fall fick man vll som sistautvdq
frln arbeietpi visi
mantridet med Skyddskommitt6nhade tillgripa suspension
bl. a. denna angeldgenhetdryftats rdtt tid, vilket han hcirt stundom brukade
Personliingiende, och samtliga deltagare var anvdndasinom statstidnsten.
gen
hade
han
dock
det
intrycket,
att
ja rentav
enseom att nigot borde
lnget pi denna punkt n&got fcirbdttrats
miste gtiras fd'r att fi en b2ittring till
st8.nd.Som rdttesncirefiir de anstillda under senaretiden, dven om det ei
skulle man dnska sli fast fdljande kunde rubriceraspi lingt ndr som tillfredsstdllande.
teser:
1) Var och en av de anstdlldab6r ar
Ingenit)r Geller meddelade,att det
beta fcir att fdrhindra spritfcirtd- enligt herr Stohrsutsagoofta var samring pi arbetsplatsen.
ma personer,som fcjrtdrde sprit under
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arbetet och som silunda brdt mot
glillande regler. Det giiller dZirfcirf6rst
och frdmst att se till att skaran av
alkoholkonsumenterej iikas,utan tvdrtom helst minskar. Kunde man inte
tdnka sig, att nigon medicinskt sakkunnig personeller annan,somvar vdl
insatt i hithdrande ffi.got, tillkallades
och finge ldmna orienterandeupplysningar om spritkonsumtionenoch dess
Iafof.

Hert Hanssonvar av den meningen,
att det var en mycket svir sak att komma till rdtta med. Den kategori folk
det hdr 6.r frhganom dr som regel icke
mottaglig fcir frirnuftskdl eller propaganda. Skyddskommitt6nsfdrslag ir i
och fcir sig bra, men pi vilket sdtt skall
det kunna realiserasmed framg&ng?
Hery Stohr troddefcir sin del, att det
skulle bli svirt vinna n&got gensvar
bland de anstdllda frir fdredrag inom
hithcirandeomride. Bdttre d& att l&ta
Skyddskommitt6n arbeta vidare efter
de riktlinjer som antytts samt eventuellt under hand tasa kontakt med
arbetsparternas orgaiisationer, som
efter vad som meddelats dmnade
ig&ngsiitta en propagandakampanj i
syfte att bekZimpaalkoholmissbruket.
D ir eAtt)r Od qah t tackadeledamdterna fd'r diskussionenoch de synpunkter
som framfcirts i f rlgan och hoppades,
att var och en efter fd,rmisa skulle
propagera bland kamraterna-om helnykterhet i arbetet.
Tillsiittande av personal till liittare
kontors- och verkstadsarbeten
Direktdr Odquin anmllde, att frl"n
Fiiretagsndmndensarbetargrupp frirelig en skrivelseav friljande innehill:
Ang. tillsiittande aa detalikontrollanter
och personal fdr liittare kontorsgi)ronzdl.
Det har alltid varit kutym vid Ulvsunda Verkst2ider att vid tillshttande
av detaljkontrollanter (detaljiagare)
ute pi. verkstaden att man rekryterat
till denna post bland de yngre.'fullt
arbetsfijra krafterna, vilka kunnat placeras pi st<irre uppgifter.
Vidare har vid ftiretaeet anstellts
lldre arbetskraft utifrin f<ir utftirande
av ldttare kontorsarbeten. sisom oostbdrning o. dyl.
Arbetaregruppen fdreslir, att man
vid kommande vakanser e6r fiirsiik
med dels att detaljkontrol-lanter dels
personal f6r ldttate kontorsgdromil
tillsZittes frin de ildre arbetare som
kan anses l?impliga och som av ildersskZil ijnska en ldttare sysselsZittning.
Hoppas denna friga upptages p&
ndmndens dagordning.
Fdr nZimndens arbetaregrupp
Bernbad Stohr.

Direktor Odsaist anfdrde i anslutning till nyssndmnda skrivelse, att
ndr det dt ffiga om att <iverflyttah.ldre

arbetskraftfrin en sysslatill er annan,
s&instiller sig ofta ett awdgningsf<irhillande. Det g[ller i fd,rstahand att
avgora,om det finns n&gotarbete,som
motsvararvederbtirandeskrafter, kunskaperoch forml"ga.Dessutomkan det
mlnga. ghngervara svtrt fcir en arbetsgivare att aygora, om vederbdrande
verkligen dnskar byta sysselsdttning.
Det talasi skrivelsenbl. a. om detalijagare. Dessavar som bekant till antalet mycket fn, och arbetetsom s&dant
krlver stor rdrlighet och aven god anpassnings- och organisationsfd,rmiga.
Herrar Sten och Lundberg understrrjk b8.da,att det inte ir en fullt s&
litt sak attvan detaljjagaresom minga
tycks tro. Det g?iller att snabbt kunna
fdlja upp arbetsstyckenagenom de
olika arbetsprocesserna
samt tillse, att
inte nigot avbrlck i produktionskedjan
intrdffar. Vidare miste vederbcirande
efterse, att orderdetaljerna kommer
f nm i ratt tid samt f<;lja upp dem dnda
tills de ni kontrollen.
K arnrer Sandberg anfcirdebet:rd.{f
ande den dldre arbetskraftenoi kontoret, att de vaktmdstarpostea
som vdl
nd.rmastisyftades, ej direkt kunde betraktas som nigot sdrskilt lett eller
vilosamtarbete,snararetvd.rtom.Utom
distribution av ankommandeoost till
olika avdelningar ingick i ndmnda
vaktmdstares&liggandenatt skdta vissa
kontorsmaskiner, vilka anvdndes fcir
mingfaldigande av bl. a. ordersedlar
och arbetskort etc. Hiirtill kommer
postregistrering, skcitselav arkiv och
blankettfcirrido. d. jdmte expediering
av avgiendepost till s&vdlin- som utlandet. De personer,som hittills ansteilts,hadendr de bdriat varit i ildern
5r-60 ir, samtfr&n sin tidigareverksamhetredan haft viss vana vid vaktmdstar-och expeditionsgdrornil.
Efter ytterligareen del diskussioner
i dmnet utlovades frin bolagets sida,
att man i fortsdttningen vid utannonseringav befattningarav angivet slag
ocksi skulle tillkdnnagiva detta genom
meddelandep5. anslagstavlorna.
H..t.

Efter val av justeringsmangenomgicks fdrst fciregiendemcitesprotokoll.
Kamrer Flock lamnadebl. a. en oreliminlr rapport angienderesultatetav
den genomging av de anstdlldassynfdrmiLga,som utfdrts av optiker Sandh.
Sammanlagthar 54L personerunderscikts,vilket praktiskt taget d.r 100
/a-igt deltagande.Av dessavar 41,4
utan anmdrkning,i varje fall hade de
inte d.nnu n&gra besvdr av en nigot
minskad synskdrpa.105 st. visadesig
behcivaglasrigoneller korrigera sina
gamla. Resterande,22 st., visade dd.remot sidana defekier, att optiker
Sandhremittcratdem till cigonllkare.
Han har hdrfcir vidtalat lasarettets
dgonlikare, doktor Strcimberg,som
kommer till lasrrettetvarje onsdag,
och gjort upp med honom om underscikningav dessrpatientervid fcir dem
specieiltanordnadunderscikning.
Ddrefter diskuterades
en del interna
frlgor. Bl. a. togs frigan betrdffande
fciretagsndmndernas
arbeteoch ersettning upp. D)rektiir Lind meddelade,
att frirslag till nytt avtal fd,religger.I
en av LO utgiven skrift redogciresfcjr
indringarna och vissa punkter ur
dennafrjredrogs.Silunda dr exempelvis ett fciretag icke skyldigt att i
ndmndenredogcirafcir koncernensfcjrhillanden. Arvodet frir deltasandei
ndmndens
sammentrhde
c;kasfiin 6 kr
till 10 kr, vilket alltsi genomfcires
fr. o. m. 1958. BetrZiffande
vrkesutbildningenf dreliggers?irskildskrivelse,
vari talas om behcirishetfdr de anstdilda att medbestdmma
om ifrls.avarandeutbildning - nigot sornlock
inte dr nytt nlr det giller \Tedaverken. Flera andra dndringar fcireslis,
och direktcirLind sadeatt hela avtalet
skall gis igenom nir det slutligt godkdnts av parterna.Fcirst ddrefter blir
det aktueflt att fciretagade dndringari
ndmndensarbetssdtt,som kan komma
ifrl"ga for $Tedaverkensdel.
Yad betraffar tideo fcir vira egna
semmantrddenbekrdftadcs,att dJssa
enligt klubbarnasbegd.ranskall bcirja
kl. 17.
Konjunkturldget

Direktiir Lind rcdogjorde hdrefter
fcjr det allmdnna konjunkturldget.
"Molnet pi himlen dr det amerikanska
ITedaverkensfciretassndmnds
frirsta nd.ringslivet
och inga tecken pi en
ordinarie sammantridJ fcir irei hcills
fdrblttring kan skd'njasddrute" sade
den 18 mars 1958 under ordfrjrandedirektcjr Lind inledningsvis.Di liiget
skap av direAtdr Saen Lind.
i USA i hcig grad piverkar hela konjunkturldget ir det dit blickarna i
Miitets iippnande och fiiregiende
fdrsta hand riktas, fortsatte direktcir
miites protokoll
Lind. Bevis frir optimism scikerman
Direkttir Lind halsadede ndrvaran- fcirgd.ves.
Tydliga tecken p5. ligkonde vllkomna till &retsfcirstasamman- junkturen finner rnan i konsumtionen
trdde i fdretagsndmnden.
av t. ex. bilar och hushillsmaskiner,
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som under fjoliret sj6nk med t6 y'o,
och avmattningen har fortsatt under
irets gingna 2 mi.nader.Arbetsldsheten stegocksi till ny rekordsiffraefter
kriget. Men det finns dock trots allt
vissaljusa sidor. PrisernapL begagnade bilar har p8,sistatiden S.tstramats,
vilket man tyder som ett gott tecken.
Stilverken arbetarmed endast54,6 qa
av sin kapacitetmen kan dock rapportera en liten <ikningav bestillningarna.
Man kan mdjligtvis hoppas p8. en
vdndning av detta ldge i mitten pi
iret. Det dcmokratiska
partiethar lJgt
upp ett program frir ati bekiimpa kr1sen och man sl5.r denna ging in p5.
helt nya vdgar. Silunda dvervdgsen
skattesinkning,som man hoppasskall
ge gott resultat. Det behcivsnu olika
itgirder frjr att stimulerandringslivet,
och statens avgifter fcir motorvdgar
torde cjka med 11 /o, och militlirbestdllningar utldgges t1ll 47 miljarder
dollarsmot tidigare39 miljarder.vilket allt givetvis piverkar sysselsdttnlngen.
Dagenssiffra fcir antalet arbetsl<isa
i USA d.r mellan 5 och 6 miljoner,
vilket dock flr sesmot baksrunden
av
-mdnniskor.
normaltsysselsatta
70 milj.
Oslkerhetenfcir framtiden inverkaroi
arnerikanernasavbetalningskdp och
just avbetalningsfcirfarandet
dr typiskt
f<jr USA. Hela L3 /o av konsumenternas inkomster efter skatter utgrires
av avbetalningsskulder,
och detta"fcirhillande dr av stor betydelsevid ligkonjunktur. En amerikan,som ir orolig f<ir framtiden, skyndar sig att betala av dessaskulder men idrar sie
inga nya avbetalningsfcirpliktelserl
Handeln rned sidana varor som bilar
och hushillsmaskiner pi.verkas och
affdrsminnen fir stora llaqerav dessa
varor. En depressionau 50-tuletstyp
tror man dock inte p6.
R&varuprisernai.r som sagt av stor
betydelse,fortsattedirektcirLind. Om
USA minskar sin import av t|varot
frin olika rivaruproducerandelinder,
sjunker rivarupriset med itfciljande
kedjereaktioner. De r6.varuproducerandeldndernamiste minskalina kcip
av industriprodukter.England exporiterar rivaror till USA frin sina dominions, och den engelskakonjunkturen
frjrsdmras.Engelsmlnnenscjkerdock
gora allt fcir att hllla den uppe. Man
har silunda hcijt rdntan fri,n 5 tilIT /a.
Det dr ett drastisktsteg- men man
har ddrigenom fitt biittre grepp om
ekonomin. USA:s ligkonjunktur har
dock dnnu inte slagit igenom i England, men tecknenpi nedging ir dock
tydliga. England har f. n. omkring
400.000 arbetslcisa,
den hcigstasiffran
sedan1953, och dessaarbetsl<jsa
utgcir
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befolkL,8 /o av den yrkesarbetande
ningen. I vissa,hirt drabbadedistrikt,
t. ex. \7ales, [r arbetsldshetssiffran
20 /o. Som gHdjande teckenkan omtalas, att bilexporten fortfarande Ir
hdg bl. a. till USA.
Vad Viisttyskland betr?iffarhar produktionen sjunkit med ),3 /o i januari
i jlmfdrelse med decembersiffran.
Detta dr dock troligen en sdsongfcireteelse. Just nu p&g&r ldneftirhandlingar fd,r att fi upp lcineldget, men
fackfdrbunden tycks g6ra eftergifter
och nhgrastrejker ir inte ftirutsedda.I
olikhet med andraldnder sinker Tyskland diskontot,och landetsekonomiska
st?illning ir mycket god. Den i viss
min fcirsvagadehiigkonjunkturen innebir dock ett hot mot vtr egen sysselsdttning, och vi har som bekant
redan haft kdnning av konkurrensen
pi gjutgods fr&n tyska tillverkare.
N&got s[mre konjunkturklimat ln fciregiende ir miste man rdkna med.
Den f iirslmradevdrldskoniunkturen
inverkar givetvis pi v&rt land, som dr
si beroendeav exDorten.Betrdffande
1917 kan
Sverigesf<irsdrjningsbalans
f6liande noteras: Bruttonationalinkomstenvar 56,410milj. i kronor rdknat, vilket 1 1954 irs priser motsvarar
49,700 milj. Uppgnngen i bruttonationalprodukten var 2 /o. Expotten
cikademed 7 /o och tillgingarna har
tikat med 3 /o.Den offentliga bruttoinvesteringen har ijkat med 6 /o och
den privata med t /o.
Betrdffande syssels[ttningen har
dennavarit olika inom olika industrier,
framhiill direktcir Lind vidare. S8lunda
har produktionen inom verkstadsindustrin tjkat med 2 /o fri"n 1956. Privatkonsumtionen har underg&tt vissa
f6rlndringar mellan L956 och 1957.
Inkcioen av bilar har silunda 6kat med
hela 11 /o i fastapriser rdknat. Hushillens bilkostnader har d,katmed hela
lO /o och inktipen av bilar steg med
L4 %.Statenskraftiga uppliningsbehov har nu kommit i blickpunkten.
I,6 miljarder m&stelinas upp fcir att
klara utgifterna innevarandebudgetir.
Nya skatter o. dyl. dvervdgs och nya
punktskatter p& t. ex. sprit och tobak
har redan infdrts. En hirdare kreditpolitik vore olycklig, di ftiretagen
behiiver rationalisera. En prelimindr
budget fcir ir 19)8 visar en produktionscikning av 2 /o men exPorten
ber?iknasbli densamma 1958 som
1957. Det dr dock klokt att tills vidare
rdkna med fortsatta svirigheter. Frin
alla delar av vir industri kommer
rapporter om besvirligheter ifriga om
ordertillging, dlliga. priser och permitteringar. M&nga olycksprofetersiar
om en begynnande djup depression,
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ganska linga omloppstiden fiir gjutgodset medfdr en eftersliipning av
leveranserna,som kommit till uttryck
Ordertillging och fakturering
fcirst under dessa fdrsta perioder av
F6r \Tedaverkens del betecknade 1958, de leveransernavar 70 /o av
motsvarandefor 1957, Leveranserna
direAttir Lind ld,get sisom kirvt. Vi
handformat magnesiumgods var
av
miste gi ned i vlra priser till botten
1957 t. o. m. avsevdrtstdrre dn
under
f6'r att skaffa order iiver huvud taget,
sade direktdr Lind och redogjorde b6de 1956 och 1955, men hir hade
dlrefter fdr dagenssituation:Inkomna ocks& sysselsd.ttningenvarit relativt
order under veckan 3-8 mars upp- bdttre.
gick till 2I2.7oo kr, ddravpumpar ftir
Herr Tbore lobanston tinskadegdra
ca 75.000. Summan f6r utestiende en ffitga ang5.ende
och
sysselsdttningen
offerter under veckanvar 553.400kr, omtalade, att man i gjuteriena ft|gar
och allt gdres fd,r att fdlja upp dessa sig om det skall bli nlgra permitteanbud. Kassarapportenfiil tiden 23/2
ringar. Det har bl. a. blivit en om-8/3
utvisar inkomna bestdllningar svdngning i tillverkningen, eftersom
pi 415.800 kr, frin &rets bdrjan kdrngodsethar minskat, framhcill han,
4.54?'.600kr. Summa ofakturerat ut- och av tidigare 9 sysselsattakdrnmagdr L9.737.O00,varav aluminiumgjut- kare finns fdr ndrvarande bara 3
gods utgdr 2.881.000kr och magne- handkdrnmakareoch 1 maskinkdrnmasiumgjutgods4.454.000.Bofors andel kare. Fem man d.r alltsS.utolacerade
av vlta" leveranserhar iikat betydligt pi annat arbete,och man frigar sig,
och utgdr fdt dagen35 /o.
hur det skall bli i fortsdttningen.
men optimisternariknar med en vindning till det bdttre i sommar.

V er6miistare Gustafst on ndmnde,att
det framfcjr allt var de stora FlygmoV erhmltutare Gufi aft son redogjorde tor-detaljerna som fordrade mycket
sedanfcjr beldggningen.Beldggningen kdrnmakeriarbete, och dessa har nu
d.r foftfannde mycket oj?imn p& de fdrsvunnit.Pi den civila sidanblir det
olika avdelningarna.Omstdllningar av inte si mycket som kan ersdtta dessa
verksamheten inom samtliga avdel- arbeten.
ningar kan kd.nnetecknas
av "ur hand
DireAtiir Lind f'6tklarade,att arbei mun". Korta leveranstiderkan l6mtarna
givetvis miste omplacerasibland
nas fdr gjutgods frin s&vdlsand- som
kokill- och pressgjuterierna. Avdel- och det har blivit s&, att anliggningsavdelningentjZinstgiirsom nigon sorts
ningarna f6r stingpress och giitgjut"clearingcentral" hZirvidlag. Enligt
ning samt smide dr fortfarande vll
belagda med leveranser till Bofors. uppgift d,r f& ndrvarandeendast 1
Giitgjutning f<ir eget behov m&ste man ute och det har ju lyckats oss att
h3,1laalla med arbete, varfcir det hela
emellertid minskas, di lagret dr vilfungerar ganska tillfredsstiillande i
fyllt.
nuvarandeldge.
DireLtdr Lind plpekade, att ldget
Herr lobanstaa meddelade,att ytterdock inte ir ndmnvdrt fdrslmrat sedan
klubbstyrelserna sammantridde sist. ligare 2 man skulle omplaceras i
Fciretagethar trots svirigheterna inga morgon, vilket iikat oron.
planer pi nigra drastiska itg?irder i
Diredtdr Lind fdrsd,krade,att nflgra
form av permitteringar utan vi hoppas
permitteringar inte var aktuella men
p& en fdrbiittring, understrdk direktdr framhiill, att alla miste fcirscika
finna
Lind. Statistikendver antaletanstillda sig i dessaomplaceringar,som grirs i
visar en nedg&ng.Summaarbetarevar
bdstaavsikt.
450 sisom topp i juni-juli fdrra iret,
Herr lobanston sa.de,att han naturoch det senastebeskedetbetrdffande
anst[llda i fabriken rir 420. Allt giires ligtvis f6rstir att dylika omplaceringar
f& att hllla samtliga i arbete och vi kan vara nddvdndiga men att man
har vissaf<irhoppningaratt kunna gdra samtidigt dr orolig fdr att en allvarlig
omsvdngningtill det slmre intritt.
det i fortsdttningen ocksi.

Beliiggningen m. rn.

Kamrer Floch visadei grafisk framst?illningen jdmfdrelse av sysselsiftningen under 1956 och L957 i sandformningsgjuterierna.Under de fem
fcjrsta m&naderna fdljdes sysselsdttningskurvorna 1t f'dr att ddrefter divergera i ogynnsam riktning. Statistiken
dver totala leveransernaav sandgjutgods visadetrots detta ej nigon minskning fcir 1958 beroendepi att den

Direhtiir Lind sade, att ledningen
trots allt Ir optimistisk - mf,.ngafcirfrigningar inkommer dagligen och vi
har m&ngaofferter ute. Det som skall
hjelpa till att klara upp situationenfcir
oss dr snabbaleveransertill kunderna,
och vi mnstesti redo att ta bridskande
bestdllningar. Om det skulle hdnda
nigot ofiirutsett eller intrdffa nigon
allvarlig frirsdmring i ldget, skall vi i
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god tid taga upp sakenmed klubbarna, nu gitt 2 6r sedanen dylik resa fcirelovade direktdr Lind, och anmilan tagits och han frigade, om det fanns
kommer ocksl att sketill Arbetsfdrmed- nigra mdjligheter att fL rcsai &r.
lingen. Samarbetskommittdernafinns
Direktdr Lind anmdrkte, att dylika
och arbetar, varfdr informationer kan
besdk inte brukar sesmed blida cigon
erh8llasiven den vdgen, slutadedirekav industrierna men lovade att lita
td,r Lind, och herr Johanssontackade
undersdka vart en resa skulle kunna
f6r de lugnande beskedhan fitt.
stdllas. Eskilstuna, Atlas-Copco m. fl.
nd.mndesslsom mcijliga resemil.
Fiirslagskommitt6n
I detta sammanhangndmnde i)uerIngenjdr Lindb ld.mnade direfter
ingenjdr Molin, att rilTedaverkeni vir
ftiljande rapport frin fdrslagskommit- kommer att besvdraindustrierna med
t6ns sammantrldeden 13 mars 1958. en studieresa
fcir l?irlingsskolan
samtatt
Sex fd'rslag behandlades,varav tvt
exempelvisPentaverkenredansvaratja,
fdreslogs till beliining, ett fcireslogs
Herr Arbji)r,€ tog upp fr8gan om
en uppmuotran och tre bordlades fdr
hdgtalana i stingpressen, som inte
vidare utredning eller utprovning.
fungerat p3. ungefdr ett ir. Musiken
Fdrslagnr 118 innebdren besparing
har dver huvud taget inte varit iglng
av kostnadernafcir riintgenavdelningen
och m&ngasaknarden. De flesta skulle
genom tillvaratagande av kartongfdrocks& girna vilja htira TT:s dagsnypackningarna till filmerna. Fdrslaget
heter under middagsrasten.
tillstyrktes en beldning.
Direktdr Lind sade att han inte
Fdrslagff L2O avser en anordning
f<ir snabbare och slkrare anspinning kZinde till fdrhlllandet och hamrer
av arbetsstyckeni modellverkstadens Floch upplyste om att man beslutat
trdfrdsmaskin.
Anordning - en sn[c]- upphdra med musiken "fijr att se om
nigon reagerade". S& hade inte varit
formad l&sskiva- ir orovad med tillfredsstdllanderesultat,-varfdrfdrslaget f.allet. DireAt1r Lind ansig att ny understikning skulle f<iretagasfdr att utfiireslogsatt belcinas.
Samtliga av kommitt6n fattade be- rrina intresset frir musik och dagsnyheter och lovade att htigtalarna skulle
slut var enhiilliga.
reParefas.
Diverse
Oueringeni1r Molin ans&gdet i viss
Herr lo/tanston ndmnde,att skydds- min felaktigt, om en minoritet f.Lr avombuden vartanoat fu fltt grira en g6la flhgan. MiLnga blir nervdsa av
gemensams. k. skyddsresa.Det hade musiken. den kan iritera och rentav

pl&gaen del mdnniskor.Utebliven musik har inga sldana verkningar. Det
kan inte ansesriktigt, att fdgan avgdrs
med enkel majoritet, framhcill ingenjdr Molin.
D)rektdr Lind beslit att hela fdgan
skulle ingtende utredas genom gallup
innan avgcirandesker.
Avslutning
Efter middagen visades filmen
"Ekonomisk Virjournal 1958", som
pi ett liittfattligt och intressant sltt
klargjorde konjunkturliget och pt sitt
sd.tt bekrdftade direktcir Linds uttalanden.
Olika imnen togs upp till kortare
eller lingre diskussion.Ingenii)r Sten
Larron och ingenji)r Giista Lindb beskrev iskidligt framstdllningen av aluminium ur rimaterialet bauxit och
redogjorde fdr de olika processerna.
P3,,en fdga. vad H-mirkt gods betyder ute i verket svaradedireAtorLind,
att handelsgodset
tillkommit som led i
vir strdvan att tillmdtesgi kunderna
och tillhandahilla gods till billigt pris.
Detta H-gods skall g3. snabbareigenom verket dn d'vrigt gods, det skall
inte genomgi lika noggrann kontroll
etc., di det billiga priset inte medger
detta.
DireAtdr Lind. f6*latade hirefter
sammantrd.det
avslutat.
H. L.
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Industritjiinstemannafiirbundet
Avd.24, Bofors
Ordfrirande:
Vice ordfdrande:
Sekreterare:
Kasscir:
Repr. fiir BNK:
Vice sekreterare:
Vice kassdr:
Ledamot:
Suppleanter:

Revisorer:
Revisorssuppl.:

Brukstjinsteman Ove $Tahlqvist
BrukstjdnstemanAke Ldnnqvist
Ingenjdr Elof Vamstad
Brukstjdnsteman Olof Simonson
Ingenjcir Torsten Jansson
Friiken Birgit Edfast
Ingenjiir Ake Stridh
Ingenj<ir Karl-Erik Settergren
Ingenjdr Tore Hjorth, ingenjdr Olof
Streth
En suppleantplatsd,rvakant under iret
Brukstjd.nstemanFolke Hultquist
BrukstjdnstemanManfred \tr7il6n
Brukstjinsteman Erik Andersson
Kassdr GdstaNilsson

Nobelkruts Tjiturstemannaklubb
Efter &rsmciteden 4. L2. 1957 och efterfdljande konstituering av styrelsenglller nedanstlendefdrdelnin[ av
funktioner inom Nobelkruts Tilnstemannaklubb for ar
betsiret1958:
Ordfiirande:
Torsten Jansson
Vice ordfijrande: Arne Sjcibom
Sekreterare:
Olof Strtth
Kassdr:

Folke Edstr<im

Ledamiiter:

Anna Jonson,C. G. Olsson och Vidar
Kadsson

Suppleanter:
Revisorer:

Bernhard Holmqvist o. Yngve Larsson
GcistaNilsson och Manfred Wil6n

Revisorssuppl.: HildingMagnusson
Representanteri Fciretagsndmnden:Torsten Janssonoch
Folke Edstrijm med Olof Strith och Arne Sjdbom som
suppleanter
Kapten rJ7atzminnesfond: Gtjsta Nilsson
Matr&det:

Margit Myhr
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Skyddsombud:

!:

RagnarLindfors med BernhardHolmqvist som suppleant
for mil.-lab.: Bror Ekendahlmed Ivan Sandvallsom
suppleant
Robert Krisell med Roland Myrb2ick
f6'r civ.-lab.:
som suPPleant
Fabr.-kont.suppl.: Arnold \Tallquist
i Centrala Skyddskommitt6n:Bror EkenRepresentanter
dahl med Robert Krisell som supPleant
fcir kontoren:

SIF:s Fiiretagsklubb vid Nohab
Ordf6rande:
Vice ordfdrande:
Sekreterare:
Kass<ir:
Ledamdter:
Suppleanter:
Uppbiirdsman:
Skyddsombud:

Ingenjcir Ernst Norelius
Herr GciteBjurbiick
Fru Agneta Berlin
Herr Arne Byhman
Herr Kurt Lindqvist och Ingenjdr
Georg Rogler
Fru Ingeborg Derans och herr Gustav
Thcirnqvist
Herr Arne Byhman
Ingenjdr Ake Ehrle, herr Henning
Israelsson,herr Kurt ITolter, herr
Sven Hall och ingenjtir Nils-Erik
Ericsson

Avd. 19, Tidaholm
Ordfd,rande:
Sekreterare:
Vice ordfcirande:
Kassrir:
Medlem:
Suppleanter:

Lennart Aveus, Vulcan
L. Norstrdm. Tidaholms Trdindustri
B. Skerd6n,Tidaholmsverken
Monica Lust, Vulcan
S. Malmefeldt, Tidaholmsverken
I. Carlssonoch G. Johansson,Tidaholmsverken

SIF:s verkstadsklubb vid Tidaholmsvetken
Ordfd,rande:
Sekreterare:
Medlem:
Suppleant:

GristaJohansson
C. H. Josefsson
S. Hammarlund
Mary Andersson

Tjdnstemannaklubben UVA
Ordfdrande:
Vice ordfcirande:
Sekreterare:
Kassdr:

Gunnar Klang
AndersNorberg
Vera Siirensen
Alef Asberg

l
1E7lfi
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Sveriges

ArbetsledaretflflflS$
LrV&Y/U
forbund

Avd. 153, Bofors
VerkmdstareTore Holm, avd. MS 1
FcirmanGustav Bergfalk, avd. VP 25
Fcirman Gunnar rJ[ahlstrdm, avd.
NVA 1
Vice ordfdrande: VerkmdstareLars Bodin. avd. KMPS
Vice sekreterare: Fiirman Nils Hahne, avd. X z0
Representanti Fdretagsndmndenf& ?Lr L9)7-I958:
verkmdstareTore Holm med fdrman Gustav Berefalk
som suPPleant
Ordfd,rande:
Sekreterare:
Kasscir:

Fdrman R.
Representanti B-pilens Redaktionskommittd:
Lindahl,avd.Y 2
Representanteri Centrala Skyddskommittdn:verkmistare
E. Groph, avd. B 9, fcjrmanK. Karlkvist, avd.MG 23,
och fcjrmanE. Birath, avd.VK 29
Representanter
i Kjellbergs-Nfijkanderskafonden: verkmestareA. Berndt, verkmdstareG. Osterlundoch verkmistare G. Rosendahl
Avd. 281, Nobelkrut
VerkmdstareGustavHellstrdm
Ordf6rande:
Vice ordf<irande: Frirman Helge R6nn
Fdrman Henning Olsson
Sekreterare:
Vice sekreterare: Frirman IJno Persson
FcirmanNils Brobeck
Kass<ir:
Nohabs atbetsledareklubb
TorstenGenander
Ordfdrande:
Herbert Kopp
Kassdr:
Alfred Bjurblck
Sekreterare:
Vice ordfcirande: Ake Ljungkvisi
Vice sekreterare: SvenSandberg
TorstenGenander,Ake LjungUnderhandlingskommitt6:
kvist och SvenSandberg
Skyddsombud:Ake Carlssonoch SvenSvensson
Ombud i B-pilens redaktion: Otto Skild
Avd. 70. TidahoLn
Ordfdrande:
Sekreterare:
Kassrir:
Ledamiiter:
Suppleanter:

Einar Strdm, Tidaholmsverken
Tidaholmsverken
Thore Johansson,
Sven Sandberg,Vulcan
M. Janssonoch B. Johansson,Vulcan
J. Moreen och F. H<iglind, Marbodals
SnickerifabriksAB

Tjdnstemannaklubben Wedaverken
Holger Lindqvist
Ordfdrande:
Vice ordfiirande: Ake Birring
Sekreterare:
Erik Hellstrand
Kassiir:
Harry Holmer
Klubbmdstare:
SvenJansson
Fdrhandlingsdelegerade:Holger Lindqvist och Sven
Jansson
Representanter
i Fdretagsndmnden:
Holger Lindqvist och
SvenJansson
Skyddsombud:StenLarsson
Representant
i B-pilensredaktionskommitt6:
StenLarsson
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Tidaholmsverkens arbetsledareklubb
Ordfcirande:
Kass<ir:
Sekreterare:
Suppleant:

Thore Johansson
K. H. Edgren
John Lindgren
Roy Andersson

Arbetsledareklubben UVA
Ordfijrande:
P. Hedqvist
Vice ordfdrande: H. Ldfstrand
Sekreterare:
T. Andersson
Vice sekreterare: H. Ekman
Kassdr:
T. Johansson

I

:l
Arbetsledareklubben

Wedaverken

Ordfiirande:
Sekreterare:
Medlemmar:

Carl-Martin Eriksson
Gunnar Liiedahl
Ake Lundh"olm,Gustav Lundgren och
SverreNicklasson
Representanti Fiiretagsndmnden:Sven Johansson
Representant i B-pilens redaktionskommitt6: Holger
Bdckman

Svenska
Gjutarefiirbundet
Avd. 25, Bofors
Ordf6'rande:
SvetsareOlov Karlsson
Sekreterare:
Kdrninsd.ttareArvidVahlberg
Kass6r:
Handformare Algot Pettersson
Ovriga ledamdter: Svetsare Carl Polla&, handformare
Birger Andersson, handformare Roland Grd,nlund och uppslagareGustav
Vahlsten
Avd. 59, Trollhiitan
Ordfd'rande:
Ake Karlsson
Kassdr:
Tage Lindholm
Sekreterare:
Gdsta Pantzar
Medlemmar:
Biirje Andersson och Gdsta Lindgren

Avd. 163, Tidaholm
Ordf6rande:
John Johansson,Tidaholmsverken
Kassdr:
Gunnar Claesson,Tidaholmsverken
dvr. medlemmar: Nils Holmer, Kurt Persson,Sven Johansson,Stig Jakobsson,Gunnar Christensson och Kad Andersson, Tidaholmsverken samt Urving Lilja, 816derna Hcigberg
Suppleanter:
Bertil Gustavsson och Cad Sjcigren,
Tidaholmsverken,Rolf Lager, Brdderna Hdgberg
LfVA:s Verkstadsklubb
Ordfdrande:
Vice ordfdrande:
Sekreterare:
Kassdr:
Vice sekreterare
Verkstadsklubben

Svenslca
Metallindustriarbetarefiirbundet

Gunnar \Telander
SvenSTehlin
Tage Johansson,Gcista Arbjdrk och
Rolf Norman
Representanteri Fdretagsnimnden: Gunnar r$Zelander,
Tage Johansson,GdstaArbjrirk och Rolf Norman
Representant i B-pilens redaktionskommitt6: Gunnar
\Telander

De Fiirenade
Fiirbunden
Bjiirkborns

Fackfiirening

Ordf6'rande:
Sekreterare:
Vice ordfcirande:
Vice sekreterare:
Studieledare:
Medlemmar:
Expeditdr:
Skyddskommirt6n

Avd. 76, Bofors
Ordfiirande:
Vice ordfiirande:
Sekreterare:
Medlemmar:

Expeditdr:

Gdsta Nilsson
Arne Ohlson
Gdsta Ostline
Nils Sdderh6lm, Nils Ekman, Yngve
Johansson, Olov Nordh och Sven
Jansson
Gunnar Pettersson

Representanteri Fciretagsndmnden:Arne Ohlson (vice
ordftirande), Herman Kihlstrdm, G6,staNilsson, Arne
Kadkvist, Nils Larsson och Karl Gustavssonsamt gjutarnasrepr. Cad Pollack
Nohabs Verkstadsklubb
Ordfdrande:
Sven Andersson
Kassdr:
Stig Samuelsson
Selreterare:
Bertil Persson
Vice ordfcirande: Folke Renholm
Vice sekreterare: SvenEllstrdm
Organisatdr:
Torsten Hedstrdm, Gunnar Kdll

Vedaverken

Ordfdrande:
Kass6r:
Medlemmar:

Gjuteriklubben'Wedaverken
Ordfiirande:
Thore Johansson
Vice ordfiirande: GcistaRost
Medlemmar:
Thure Ohlsson, Erik Gustavssonoch
Nils Holmgren
Representanter i Fiiretagsnimnden, Thore Johansson,
Thure Ohlsson och Erik Gustavsson
Representanti B-pilens redaktionskommittd: Thore Johansson
Ledamot i Fdrslagsndmnden:Thore Johansson

Robert Engstrdm
Yngve nojnas
Arne Hansson
Bernh. Stohr
Ivar Lindkvist

Vitalis Hagberg
Ingvald Runnilv
Henry Cadsson
Rut Jonsson
Willy Sehlberg
Karl Hansson och Nils Olsson
Karl Andersson
vid Tidaholmsverken

Ordfdrande;
Ingenjdr Giista Jadesten
Sekreterare:
Sjukvirdare Georg Franz6n
Huvudskyddsombud Axel Ldvgren
SkyddsombudenIngrid Christensson,Olof Albeman, John
Johansson,Paul K. F. Karlsson, Inge Blank och Tore
Samuelsson
Fdrman K. H. Edgren, fcirman Ake Cronholm
Ledamiiter av Fiiretagsniimnden vid AB Bofors,
Nobelkrut 1958
Au fdretagtledningen uNtedda:
Ordinarie

Suppleanter

Direktd,rArvidlTahlquist
(ordf6rande)
Kamrer E. A. Bjdrndahl
Ovgring Nils Carbonnier
Tekn. dr. Allan Dahl6n
Ingenjtir Fritz Dal6n
Overing. Ernst Lindqvist
Ingenjiir Ludvig Sterky

Ingenj6rGunnarRenius
Bokfiir.-chefSvenSinclair
Ingenjcir L. O. Bergstrdm
Tekn. lic. Erik Bengtsson
Ingenjiir John E. Jansson
Ingenjiir C. G. Sjiilin
Ingenjd,rRolf Berntson
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Au arbetarorganisalionen
Herr Kad Hansson (vice
ordf.) (1957-1958)
Herr David Bjdrnberg
(1958-r959)
Herr Vitalis Hagberg
(t958-1919)
Herr Ingvald Runnilv
(1917-1958)
Herr Henry Cadsson
(r958-1919)
Vakant
Herr Martin Nilsson
(r957-1958)

Fr6ken Rut Jonsson
(r9t7-1958)
Herr KadGunnar Larsson
(1958-r9r9)
Herr Harry Rehnberg
(1958-1919)
Herr Bengt \Tasberg
(1957-r9t8)
Herr Erik Larsson
(1.918-1919)
Herr Folke Book
(19r8-1959)
Herr Allan Reinholdsson
(1957-r9r8)

Aa tjinst emannaorgani sati on erna ul sed da:
Verkm. Gustav Hellstrdm
(r957-t9r8)
Herr Folke Edstrdm
(19r7-r9t8)
Ingenjdr Torsten Jansson
(1958-1959)

Fdrman Helge Riinn
( 1957-1958)
Ingeniiir Arne Sjiibom
( 1957-1958)
Ingenjiir Olof Strith
(1958-1959)

Ledamiiter i Ulvsunda Verkstiider AB:s fiiretagsnnmnd fdr Af, 1958
Fdr arbelsgioaren:
Herr L. Odqvist, ordf.
Herr H. S4ndberg,sekr.
Herr H. Sten
Herr D. Geller
Herr T. Lindqvist

Herr B. Stohr
Herr H. Holmberg,
v. ordf.
Herr K. Jens6n
Herr J. N7ikstrdm
Herr A. Hansson

Suppleanter:
Herr E. Bartholf
Herr K. Svenningson
Herr H. Axelsson
Herr B. Lardner
Herr G. Gluchowics

Herr R. Engstriim
Hem T. Johansson
HerY. Bojn?is
Herr I. Lindkvist
Herr H. Blomberg

Ffu tjinstemiinnen:
Herr B. Ulmnds
Herr G. Klang
Herr K. E. Lundberg

Sekreterare:Herr Urban Engstrcim

Karlstad 7958. Nermarc Try:ksaket 804027

Friiken V. S6rensen
Herr S. Martinsson
Herr H. L6fstrand

