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TIDNING F0R I)E ANSTATLDAINOM BOFORSKONCERNEN

BOFORS TRANSPORTORGANISATION
Au Ingenjor/4RNE NORB/CK,

M".,
har sagt vid en del tillfdlle n, att arbetet
inom jirnindustrien bestir av en serie transporter,
som nigot komplicerasav metallurgiskaoch mekaniska processer.Detta ir givetvis en overdrift, men
om man betinker, att senaretiders forskningar har
givit vid handen, att 60-80 7o av en varas pris
hinfores till transport- eller hanteringskostnader,
fir man genasten annanuppfattning om betydelsen
av detta arbete.
Med hantering av gods avseslastning, lossning,
omflyttning eller plockning av gods, som ej direkt
dr att betrakta som en transport.
Transportavdelningens organisation
och uppgifter
Inom ett verk av Bofors storlek har transoortavdelningen en mdngd skiftande uppgifter. Forrldsvaror skall snabbt distribueras till olika forbrukare i kvantiteter frln nigot hekto och uppit.
Gottransporternauppgir till ca 75.000 ton per &r.
Hdrigenom blir dven utrustningenen provkarta pi
snart sagt alla typer av forekommandetransportfordon.
Arbetsplatsernair utspridda over ett stort omrilde, vafior arbetsledning och kommunikationer
forsviras. Transportavdelningensorganisationuppdelas pi. relativt rnhnga formdn och lagbasarmed
begrdnsadearbetsuppgifter.En strdvan att koncentrera arbetsuppgifternafor arbetsledarnamojliggores i viss min genom att forse dessamed cyklar
for internt bruk. Aven genom radioanliiggningen
underldttasvdsentligt dessauppgifter.
Transportavdelningenshuvudsakliga uppgifter
ir foljande:
transportermellan olika avdelningaroch forrid;
transporterinom vissaavdelningar;
transporter mellan industriomridena;

Bofors

packning och lastning av avgf,,ende
gods samt
lossningav ankommandegods.
Dessutom tillkommer en del mindre uppgifter
sisom snorojning, sandning, maskinflyttning, mobelflyttning,sopkorningm. m.
Transportavdelningensorganisation framgl"r av
teckningenp6"sid. 3.
Transporter mellan olika aadelningar ocb forrdd
ombesorjeshuvudsakligen medelst olika typer av
truckar:
Inom Boforsomridet bestdlles trucktransDorter
genom skriftliga rekvisitioner. Dessa rekvisilioner
sammanstzillspi transportkontoret av en lagbas,
som sedan planerar transporterna si att minsta
mojliga tomkorning uppstir. Systemetdr numera
forildrat och under omarbetning. Omldggningen
siktar pi inforande av flera fasta rundturer, omarbetning av transportkortenoch annat betalningssystem for truckforarna. Di. det utfores mellan
1.500 och 2.000 transportuppdragmed truck varje
dag d"r det emellertid en mycket komplicerad omldggning, varfor resultat kan vintas forst under
slutetav 1958.
Inom Kilstaomridet bestdllesall trucktransDort
per telefon och orderna utgir via radio till truckforatna.
Ett for Bofors ganskaegenartattransportsystem
utgor gottransporterna inom Kilstaomridet. All
hantering skermed S-tonsgaffeltruckar och 30 tons
slapvagnar.Aven inldggningeni ugnarna skotesav
gaffeltruckar med speciella gripaggregat.
En intressant nyhet for dmnestransporterinom
Kilstaomridet dr grinsletrucken. Denna truck har
fordelen att sjdlv lasta och lossa, varfor nigon
vdntan p3,kranar ej behover uppsti. Fordonet ser
ganska underligt ut, men det kommer sdkert att
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Hotas denJwlla s)sselsattnmgen,
Hela den industrialiserade uiirlden har under de
senastetjugo dren kiinnetecknatsaa en materiell
ocb teknisk expansionutan tidigare motsuarigltet.
Den djupa kris, som skakad.euiirlden under 30talets f drsta dr, ebbadeld'ngsamtut och eftertriiddes
under decennietssenare del aa ett kraftigt uppsuing, fororsakat delt',issonzen folid' au den tidens
"kalla krig" och krigsfara, rnen ocksi. aa direkt stimulerandesamhiilleligad.tgdrd'era? tlpen "Roose'
welts nya giu".
Efter andra udrldskrigets bdrda ansp)inning och
utarmning au mfr.ngaliinder' befaradeekonomerna
uiirlden iuer att en ny diupgd'endeekonomisk kris
kunde intr)iffa. Denna kris kom emellertid inte,
utan hela efterkrigstiden har kiinnetecknatsaa den
'fulla, ja t. o. rn. i)uerfalla, sysselsdttningen.
Sedan omkring ett ir tillbaka ltar en markant
i
fori)ndrircg au koniunkturen intriitt, framforallt
ocb
USA, mei iiaen i Viisteuropa,med stagnation
tendensertill tiltbahaging aa produktionen, USA
har fdr ni)ruarande mellan 5 och 6 milioner arbetsIiisa och nfr.gonliasning kan )innu ei skonjas.Aaen
om depressloneni TJSAi)nnu blott i ringa utsttiich'
ning fi.uerkat fdrbfr'llandena i ud.rt land, har rtuen
U iAit aidkiinnas en ei sd' ringa koniunkturdli.mpmedfdrt
ning, som under det gdngna uinterha.ludret
krigsslu.tet'
sedan
arbetsl\ibeisiffran
hogsta
dei
Anle"dningentill koniankturnedgi'ngen)ir fler'
analyseras'Det
faldig och ikatl inte bi)r niitmare
'dr
dick ganska naturligt att st)illa frd'gan: .Vad
kotnmer att hi)nda pd ud'taegna arbetsplatserinom
den niirrnaste framtiden ?
Den fulla sysselsiittningenerkiinnes aa alla uara
au grundlkggand'ebetydelsef or en Iortsat.tSynnsam
ekinomisk utueckling och dessbeuarandebor uara
d.agemensamt intresse f 6r si'dil den ansti)lld'asonz
fdr nkringslia och samhiille.

Vid Bofors foretagsnimnds sanmantriide den
11 abril och i in tedinde artikel i B-pilen nr 2
och
1g5s har disponentSohlmangiuit en ingi'ende
Au denna red'ofyttig ouersiAtau koniunkturli)get.
-t'ramgfr.r,
inom
Bofors.industrierna
i)aen
att
gdreTse
"aissa
den
au
beti)rts
miirkbart
tiliuerkiingsomrdden
det
fordndallmiinna ntdgingen. Dkrtitt kommer
rade liige, som uppsti'tt sonz en foljd' au den nya
ailken ttoligen ko-mmeratt
suenski fi;rsuarsplaTxsn,
arbetstillfkll.en pi' det
minskade
uiisentligt
medfora
Bof ors tilluerkning,
aa
krig'smateriel/a ontrfr'det
atin att aara orsakadeau den allml)nnakoniunktur'
nedgdngen.
pbr an, under det hiiruare ekonomiska klimat
som intrdtt, kunna beuaraoch uidareutuecklafotetagets produktiua rnoiligheter och lktmed f6ratutgdr
sAttningenfdr en god och full sysselshttning,
samarbete
ett f oitroendef ut,tt och i)ppenhinrtigt
rnelion foretag och anstiillda en betydandefaktor'
Genom ett samarbeteat detta slag uinner lnan, att
parterna fi.r storre fdrstielse fdr aarand'rassud'r.ig'heter,
ni)duiindiga personalomgrapperingar und'er'
lkttas, de ansrdlldas fdrstielse fr;r rillfAlliga force'
ringar aa arbetet )iuen aid tinga arbetstillgfrng
okis, materialsparandeoch f6rslagsuerksamhetstimuleraso. s, a.
Om ui, i ft)rlitande pi' foretagsledningens kan'
nighet och kompetens samt uira atbetares och
rcAnikersyrkesskicklighet,ser optimistiskt pi ftarntiden, och om ai alla helhi)irtat gor udl d.agliga
insats, skall ui iiaen,inna sui.righeterna och gfi mot
en fortsatt trygg utaeckling i den falla sysselshttningenstechen.

fylla en stor uppgift for billiga och rationella transporter. Den slora hojden motiveras av att lasterna
ik"ll kn.tt staplas,varvid upplagsplatsernabdttre
"
utnyttjas.

utvisa om produktionsavdelningarnasjilva skall
ombesorjasina interna transporter,eller om dessa
ytterligare skall centraliseras.Bida systemenhar
iina fbr- och nackdelar. Tendensen inom svensk
industri ar att produktionsavdelningarnaskoter
sina egna transporter,medan transportavdelningen
srrutai for reparation, underhill och inkop av
transportutrustningen.

T ransport er inom uissa audelnin gar.
Transportavdelningenskoter transporternainom
Kanonv6rkstaden,Plitverkstaden och Hdrdverket'
Hdrmed dr man inne pi en alltid aktuell organisationsfriga. "Hur lingt skall transportapparaten
?" En viss centralisering dr givetvis
centraliseras
alltid onskvdrd och nodvdndig' Framtiden fFLtvdl

Boforsi iuni 1958.
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T ransporter mellan industriomrddena'
Mellan Bofors, Kilsta, Nobelkrut och SkjutfdlSpetet forekommer en livlig transportverksamhet.

Organisationsplan
fdr transportavdelningen

Tnp.anb.ah
ut lastning

L a s t b iI s -

V d xI i n g sanbete

V 5 xl i n q
(ilsti
Transponten
MH

ciellt dr detta forhillandet mellan Bofors och Kilsta
emedanvissaarbetsoperationerdnnu ej helt kunnat
koncentrerastill endera av dessaverk.
Dessatransporterutfores med lastbilar. Cahalva
behovet av biiar inleies och den andra halvan utfores av egna bilar. Kostnaderna for inlejda och
egna bilar dr ungefdr densamma,men genom att
de egna bilarna 2ir utrustade med radio blir utnyttj.
ningsgradensiorre for dessa.En del bilar har ziven
utrustats med kranar for att sora dem oberoende
av andralastnings-och lossniigsmojligheter.
Packning och lastning au augdend.egods.
For packning och avsdndning av mindre skrymmande gods disponerar transportavdelningenett
utrymme i Godscentralen(P 11). Denna lokal rir
endast avsedd som forrid, och ddrfor inte helt
liimplig som packnings-och avsdndningslokal.Utrymmet for lastning dr mycketbegrdnsatoch trdngseln dr besvdrande.
Aven for utlastning av kanoneroch skrymmande
gods dr det tillgiingliga utrymmet for litet. Det
enda utrymme, som nr tillgdngligt dr under kranarna utanfor Kanonverkstaden.Ddrfor dr det ett
onskemil att transportavdelningenerhi.ller en lastkaj for att underldtta lastning och lossningav gods.
Lossningau ankomruandegods.
Stora delar av det ankommande godset lossar
produktionsavdelningarnasjalva,t. ex. skrot, legeringsdmnentill stilverken och forridsvaror i samband med mottagningskontroll. Transportavdelningen lossarovrigt massgodssisom kol, lera, sand,
kalkstenoch tegel.
J

Kollossningen iir numera mekaniseradoch utfcires av en inlejd grdvmaskinmed lastskopa,som
sysselsdttes
ca 5 veckoroch d3.lossarhela det irliga
kolbehovet. Med lastmaskineroch transportband
forslassedankolet till forbrukningsstdllena.
Lera och sand lossas med lastmaskiner direkt
ffin jarnvagsvagnar,men fororsakar vinteriid mycket besvdrgenom att godsetdr hopfruset. Det vore
drirfor onskvdrt om hela vinterbehovetkunde tacas
hem och lagras fore den kalla irstiden.
Tegeltransporternaha numera fi.tt en rationell
losning genom att teglet redan av tillverkaren blir
staplatpi pallar. Att lossaen tegelvagnmed gaffeltruck dr endastnigra minutersarbete.For hand tog
samma arbete dagar i ansprik. Tyvdrr ha vi inte
mojlighet attlagra teglet pi pallar i Bofors. I Kilsta
ir ddremot tegelforridet byggt for hantering med
gaffeltruck och pallar.
Transportkostnader
Varje transport och bantering au materiel kostar
pengar,men foriidlar pd intet siitt prodahten,Ingen
Grdnsletruck t'6r stfingstl)lstr'ailrporter inom Kilstaontrfrdet.

ftirdelninq pi tcanspontavdelningen
Tnanspontnedskapens

Liglfitande

truck ned transporllrtd'or aa iildte ,1P. Dettd twnoc/t kommer nzer ocJt tnet ur

sportJytem iir namera f|rildral
bruA,

uat'ablir ui)rdefullarefor att den plockas om eller
transporterasett antal ginger. Diirfor giiller det,
pd sd.
att med alla medel hdlla nansportkostnaderna
ldg niai som moiligt.
I Bofors, sivdl som ph andraindustrier,har man
sokt uppni. detta genom en iikad mekaniseringav
transportarbetet. Denna mekanisering har skett
genom inkop av ldmpliga maskineroch utrustning.
Man kan inte undgi attlagga mdrke iill mingden
av gaffeltruckar, kranar och lastmaskinerinom de
olika industriomrldena. Trucklidor och transportpallar forekommer i allt storre utstrdckning i verkstdderoch pi upplag.
Men allt detta kostar Pengar. AB Bofors har
under senareir investerat ca 5 mili. kr. i mobila
transportanordningarmed tillbehot, som resulterat
i att vi nu har en mycket modern fordonspark, vilken f. n. omfattar foljande enheter:
47 st. gaffeltruckar,
4L ,, bilar,
4I ,, flaktruckar (delvis av dldre typ),
36 ,, slipvagna,roch
2t ,, specialfordonsisom traktorer, lastmaskiner,mobilkranaro. s. v.
Galfeltrtck ned enhetslastau tegel. (Kilsta)
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Hur dessa fordon fordelas pi de olika avdelningarna fnmgl.r av den grafiska framstdllningen
hir ovan.
Vad ha ui dfr uppni.tt med denna inaestering?
Ddrmed har vi kommit in pi en av de sviraste
frl,gorna inom hela transporttekniken,ndmligen att
pivisa rdntabiliteten av gjorda investeringar. Di
det transporteradegodsethar angivna mitt, kubikmeter, ton eller dyl. dr uppgiften ldtt, men for
sdkert 9o % av den transporteradegodsvolymen
finnes ej phtagbaramittuppgifter. Att transportera
en lida med t00 kg gods 100 m kostar i praktiken
lika mycket som att transporteralidan med 1000
kg, 2000 kg eller 3000 kg samma vdgstrdcka.Di
det ej heller finnes mojlighet aft fA nigon mittuppgift i samband med transportens utforande,
miste storsta delen av kosinads- eller ackordsberdkningarnagrunda sig pi indirekta uppgifter s. s.
antal korda turer, antal uppdrag el. dyl. Ibland
kan produktionen inom en viss avd. eller del av
avd. ligga till grund for en ackordsberikning,men
ddrvid dr inte sikert att transportfordonetsarbete
stir i direkt proportion till den erhillna betalningen. En annan glLng d.r ett transportfordons
arbete mera av passningskanktdr, och d& blir
kanskerelationenmellan arbeteoch kostnaderhelt
missvisande.
Som exempel pi hur dessainvesteringarverkat
kan ndmnas, att totala antalet man pi transPortavdelninqen under iren 1952-79)7 okat med en-

dast 11 st. inrdknat transoorternainom Kilstaverken. En grov uppskattning pekar pi. att 6O-9O
man ytterligare skulle ha erfordrats om inte denna
moderfla fordonsoark anskaff ats.
Ett annat exempel,som indirekt visar hur transportinvesteringarnaverkat, dr inkopet av radioanldggningen. Under forsta iret radion anvdndes
sjonkkostnadernafor inlejdabilar med 300.000kr.
Ddr kan givetvis en del andra faktorer inverka,
sisom minskad byggnadsverksamhet
och dyl., men
att radioanldggningen till stor del bidragit att
minska kostnaderna,ddrom rider nog ingen tvekan.
Den helt overvigande delen av alla transporter
och hanteringar utfores ej av transportavdelningen.
I alla ackord ingir en storre eller mindre del hantering av gods, i alla forrild och med alla traverser
hanterasgods. Uppskattningsvisombesorjertransportavdelningen ca 20 % av allt hanterings- och
transportarbete, som forekommer inom bolaget.
Men det iir av storsta betydelse,att dessa20 %
fungerar vZil emedan avdelningarna ej har egen
utrustning att utfora dessatransporter.
Olika transportredskap ur kostnadssynpunkt
l)irniligar.
Jdrnvdgen1r det dldsta mekaniseradehjdlpmedlet for materialtransporteroch spelar fortfarande
en stor roll, speciellt for externa transporter. Ett
vitt uigrenat smalspirsneitvar dnda till for nlgra
ir sedan huvudtransportmedlet inom de flesta
tyngre industrier. Genom att transportvagarnaar
bundna av spirndtet, blir hela systemetmycket stelt
och tungrott och transportkapacitetenrelativt begrdnsad.Inom hela svenskaindustrien strdvarman
nu att overgi till ett mera flexibelt sysiem med
truckar, slipvagnar och dyl. I Bofors har vi f. n.
endast ett smalspir kvar, mellan Kanonverkstaden
och Stilverket, men avsiktenar att dvendetta skall
forsvinna di vissaomflyttningar i skrotgi.rdenblir
genomforda.
Underhillet av ett smalspirsnlt medfor dven
stora kostnader, speciellt om man betdnker att ett
vagnat dndock alltid miste finnas och ddr hela
godsmdngdenkan transporteras.
Lastbilar.
Vid arbetsstudierpi. lastbilstransporterhar det
visat sig, att iiven vid si passlinga transportersom
mellan Bofors och Kilsta tiden for "korning med
last" endastuppgir till ca 30 % av totala tiden. All
ovrig tid gitr it for lastning, lossning och vdntan
pi kranar. Detta siger en hel del om lastbilens
ldmplighet som internt transportmedel.Di dessutom lastensvikt endastdr ca 50 Voav totala vikten
5

Galf eltrucA med enhetslast d.u:ygartaber.

(Bolors)

av "fordon * last", fir man ytterligare ett beldgg
for att lastbilenej dr lnmplig for internatransporter.
Truckar.
Av truckar finns en rikhaltig flora. Den dldsta
ar f laktrucken som har sammanackdelarsom lastbilen ur lastnings- och lossningssynpunkt.Den dr
dock vdsentligt smidigarc att kora i tringa utrymmen.
En utveckling av flaktrucken ir den ld.glyftande
trucken som har fordelen att inte vara beroendeav
kranar for lastning och lossning av vissa lidtyper.
Gaffeltruckenhar i viss min inneburit en revolution inom transporttekniken.Den ir anvdndbarfor
lastning och lossning av andra fordon, for kortare
transporter,for hojdsiapling av gods och for bogsering av sldpvagnar.For hantering av stingstil dr
den dock mindre kimplig.
Normalt lastas och lossasstingstil med kranar
och transporterasmed sldpvagnar. Detta innebdr
stora nackdelarmed anhopning av sldpvagnaroch
vaintanpi kranar. For att eliminera dessanackdelar
har, for stfi.ngsti.lstransporterna
i Kilsta, en gri)nslenuck inkopts. Genom att uppllgga stingstilet pi
enkla underldgg kan trucken sjdlv lasta och lossa
godset och blir ddrigenom oberoendeav kranar.
5-tons eleAtrisA gaffeln"lcA 16r i?isArtning au legeringsdmnen i
ny liusbigsugnen i Kilstastdlaerket.

Sfr hiir Aonzn.erspAnrraniportei'nadtt ilrl6ras inom Bolors.

Kranar.
Mobila kranar anvandsLrtomhusfor att fi hela
transportsystemetmera flexibelt. De ersdtteri hog
grad de dldre bockkranarna,men har ej derasnackdelar.
Ld.clorocb pallar.
Inom ett stort verk som Bofors kan man ei laborera med speciella emballage for olika typer av
gods. Vi miste hdr standardiseraoch forsoka finna
nl,grafh typer som tillfredsstiller de flesia ansprik,
Huvudsakligen anvdndesfoljande emballagetyper:
1. Trucklddan, rymd 600 lit., dim. 1200X800X
800 mm, avsedd for ca 3-tons last. Lidan dr
lzimplig att hanterasmed gaffeltruck eller kran
och kan staolas.Den kan anvindas for de flesta
icke skrymmandedetaljer, och til varmt gods.
2. Transporthiicken ar konstruerad i Bofors och
har samma dimensioner och egenskapersom
truckl&dan. Den ir lzimplig for mera skrymmande gods s. s. vevaxlar, kamaxlar, framaxlar
o. dyl.
3. Lastpallen av trd har samma bottendimensioner som de bida foregiende. Den anvdndsfor
kuts och annat regelbundetgods, ddr stapling
kan ske direkt pi godset.
En del andra emballageiyperforekommer dven,
t. ex. for eldror och bakaxlar,men dessaZirmycket
speciellaoch finns endasti begrinsat antal.
De tre oanligasl fdreAomntande typerna att slandardenzballage.

Mobilkran li;r lastning och lossning.

Nigra regler fiir siinkning av transportkostnaderna
1. Anuiind enhetslaster,d. t. s. ordna godset pi
sidant sdtt att det ir Inmpligt att hantera med
tillgingliga transportredskap.
Anvdnd pallar eller lidor for haniering med
gaffeltruck, kran eller grdnsletruck.
2. Ordna om mojligt returlaster f dr transportfordonen.
3. Utnyttja f ordonettskapacitet.
4. Best)ill transportappdragi god tid. - Snabba
transporter ar dyra transporter.Det dr givetvis
vdsentligt enklare att ordna billiga transporter
om dessaplanerasi forvdg, si att fordonen alltid kan utnyttja lastkapacitetenoch ntinska
antalet tomkorningar.
5 Unduik manuell hantering och plockning au
gods.
Den biistatransporteniir den,somkan undaikas,
Under det dagliga rutinarbetetservi ofta exelnpel pi. hur det brister i tilldmpningen av dennit,
den enklasteoch bdsta transportregeln.
*
Samtligafotos till denna artikel Boforsfoto Tillman och
Falk.

VETERANER BLAND
VERKTYGSMASKINER
Au IngenjorOSCAR ROSEN, BoJbrs
Bofors kan gott sigas ha fort en aktiv politik
iffitga om anskaffning av maskinella hjiilpmedel.
Frinsett vissa ir med utprdglad depressionhar
stora investeringar gjorts for att modernisera maskinparken. Under senare tid har varje ir bortit
100-taletnya maskiner anskaffats,huvudsakligen
for att ersdtta gamla och forslitna.
Trots detta finnas alltjdmt n6.grastycken verkligt gamla maskiner i drift, som gjort och gor sin
tjdnst och forsvarat sin plats i verkstdderna,varfor
det kan vara befogat, itt dgna dem nigra rader
innan de si sminingom forsvinna och falla i
glomska. De dro gamla trotjinare - utan medalj.
De verkliga veteranernadro tre maskiner, som
anskaffadesir L884 och alltsi. i ir uppni den aktningsvdrdaildern av 74 hr. De dro:
Stickmaskin nr 21 som tillhor Kanonverkstaden,
ddr den sedan 1938 gor god tjinst pi. Provstingsavdelningen med utstickning av provstdnger. Drivningen av maskinen moderniserades pit lg?O-talet
med en kuggvixelmotor men i ovrigt ha endast
normala,reparationerforekommit.
Hidraulisk prcrs tl 104 ffin frr 1897.

HyaelmasLin nr 62 frin
cir 1POO.
Boforsfoto.

L884. Bakonzslner r1)4r'anr 145 frdn

Reff elmaskinnr 61i Kanonverkstadensomgick i
ofordndrat skick till h L940 (56 Lr) di den moderniseradesmed ny drivningsanordningoch ny slide.
Av den ursprungliga maskinen iterstir i stort sett
endast bidden och dragskruvarna.
Hyuelmaskin nr 62 tillhorde Kanonverkstaden
till Lr 1935,di den flyttadestill Grovbearbetningsverkstaden. Maskinen har hela tiden gitt utin
storre ombyggnader, men har nu definitlivt tjdnat
ut och skrotadesunder mars minad i ir.
Alla dessatre maskiner dro av fabrikat Chemniizer \Terkzeugmaschinenfabrik.
Ndst i ilder ir stickmaskin nr 26 anskaffad hr
1887 och alltshlt 3,r gammal.Fabrikat: Sachsische
Maschinenfabrik.Maskinen tillhor Kanonverkstaden och gir sedan tg35 i drift pi Provstingsavdelningen. Den ir av en sdregenkonstruktion, som ej
tillverkas numera, men som ldmpar sig bra for att
sticka ut provstyckenur stora arbetsstycken.Den dr
ej heller pi. nlgot sdtt moderniserad.
Kanonbornnaskin nr 88 d"r62 3.r gammaloch anskaffades ir 1896, ocksi. frin Chemnitzer Maschi
nenfabrik, till Kanonverkstaden. Den gick i tdmHyuelmaskinnr 103 frfrn j899. Bilden oisar masAixeni usprungli gt shick. Boforsfoto.

Bortre maskinen ir hara'
sellsaaru nr j3 frfr.n 1899
pd sin gatnla Pldrr i Kanonaerhstaden. Frdmre
Aarusellex en "ungdon"
frrtn 1P16, nr 595. Bo'
forsfoto.

ligen ofdrdndrat skick trll fu t940, di den moderniseradesmed bl. a. en ny spindeldocka gjord av
Brodrene Sundt i Oslo. Maskinen fick ddrmed ett
nytt liv och torde glt i mhnga dr dnnu.
FrFn kr 1897 finnas tre maskiner innu i drift.
Stora reffelruaskinen nr 93 dr frin detta ir och
gor futlgod tjdnst ndr stora eldror skola refflas.
Den har under iren forsetts med nigra mindre
forbdttringar men dr i stort sett i sitt ursprungliga
skick.
Kanonborymashinnr 94 at "kamtat" till ovannimnda. Den moderniserades3t 7939 med ny
soindeldockaoch diverse utrustning levererad av
drodrene Sundt. Bida dessamaskinlr dro av fabrikat Chemnitzer \Terkzeugmaschinenfabrik'
En 1,897-air ocksi pressennr 104 i Hzirdverkstaden. Den hade ursprungligen en Presskraf.tav
1000 ton, men ir 7932 tillbyggdes2 cylindrar varvid presskraften okades till 1750 ton. Maskinen
anvdndesdi for pressningav rambalkar till Volvo.
Numera gir den huvudsakligen pi grovre riktn ingsarbeten.Pressendr av f.abikat David Brothers.
Frhn 3.r 1899 finnas ocksi tre maskiner i drift'
Kugghyuelmaskin nr 8, fabrikat Gleason, for
koniska kugghjul, var i drift i Kanonverkstadentill
overtog den och
fu 1943 di Reparationsverkstaden
fortfarande gor anvdndbarakugghjul i den. Pi. ett
sdtt dr den den mdrkligaste bland ildringana dlt
det ir en relativt intrikat typ av maskin, som skall
produceraett arbetemed en viss noggrannhet.

Karusellsaaranr 33, fabrikat Bement Niles, btirjade sin bana Lr 1899 i Kanonverkstaden och overflyttades 3"r 7936 till Grovbearbetningsverkstaden
ddr den fortfarande gor sin tjdnst, utan att ha
genorngitt nigra storre ombyggnader.
Hyuehnaskinnr 103, "Stora hyveln", dr ocksi en
59-1ilng. Maskinen gick i tdmligen oforindrat
skick till fu 1955 (i 56 ar!) di den moderniserades
med hydraulisk drivning av bordet och vissa andra
forbdttringar. Ar 1,956intrdffade ett svirare missode med maskineni det att tvdrbalkenfiill ned och
skadadessi att den blev obrukbar.Med hdnsyntill
redan gjorda forbdttringar bestilldes en ny tvdrbalk
med forsittare och sedan detta pimonterats kan
maskinen sdgasvaratdmligen modern och kommer
troligen att si sminingom bli den verkliga veteranen bland maskinerna,dven om endast huvuddelarna bzidd, stativ och bord iterstir av den ursprungligamaskinen.
Frin ir 1900 finnas tre maskiner kvar.
En stor saara nr 145, som gitt i drift i Kanonverkstadentill ir 1956di den overfordestill GrovMaskinen var frin borjan
bearbetningsverkstaden.
en dubbelmaskind. v. s. en prisma med spindeldockor i vardera dndan, tvi slddar och tvi dubbdockor. Den var ursprungligen trappskivedriven
men forseddes 1934 med svarvvdxelmotorer.Tillverkare: Chemnitzer\Terkzeugmaschinenfabrik.
KanonborrmasAin nr 151, fabrikat Sachsische
Maschinenfabrik,har gjort hela sin tjinst i Kanonverkstaden.Ar 1945gjordesen vissombyggnadoch

Reffelnaskin nr 93 i fdrgranden, Kanonborrruathin nr 91 i bahgrunden.
Bida .frin frr 1897.

maskinengir nu uteslutandepi kammarbrotchning
av storre eldror.
De bida kanonborrmaskinerna
nr 142 och 146,
"Dubbelborrmaskinerna", fabrikat Sachsische
Maschinenfabrik, anskaffadesocks6.ir 1.900.I dessa
ha 28 cm eldrriren till kanonernape Sverige-skeppen borrats, liksom andra storre eldror upp till
30,5 cm. Nr 142 skrotadeshr 1956 men nr 146 d.r
fortfarande i bruk. Denna utrustadesir 1,937med
anordning for konisk borrning och slipning (honing), och ir 1943 moderniseradeslagringen och
drivningen av spindeldockan.Maskinen torde f&
vara kvar i verkstaden s5"ldnge som borrning av
stora eldror kan berdknasforekomma.
En "veteran som slutat sin tjdnst" bor iven ndmnas i sammanhanget.Den gamla "Stora suaruen"
rn' 78, som i tdmligen ofordndrat skick gick i drift
fri.n 1890till 1950alltsi 60 ir. Den var liksom7 st.
ovanndmnda maskiner ay fabrikat Chemnitzer
$flerkzeugmaschinenfabrik,Chemnitz. Denna firma, som ej ldngre existerar,har tydligen varit ditida "hovleverantor" av storre maskiner, och med
berdttigat fortroende di deras alster statt sig si
ldnge.
Anskaffningen av dessastoramaskinervar givetvis vid de tiderna affarer av betydandeomfattning.
Om vi titta i "Bofors Historia" finnavi, att det var
under de tider di Bofors vann trivlan med Finspi.ngsBruk om att bli landets kanoniillverkare.I
spetsenfor foretaget finna vi foljande mdn:
Styrelseordforande
: CarlDanielsson1883-18p4,
9

Alfred Nobel Ig94-1896, Fredrik von Essenfrin
1897.Verkst. direktorer: Carl Danielsson188318)2, JonasC:son Kjellberg 7893-7996, Gerhard
Dyrssen 7897-7898, och frin 1899 Berndt \Vijkander. Och verkstadschefvar Arent Silfversparre
hela tiden frin 1885.
Man frhgar sig osokt: "Hur ha dessamaskiner
kunnat stoppa si ldnge?" och "Kommer vi att fFt
sidana veteraneri framtiden ?"
Pi den forsta frlgan kan svarasatt dldre maskiner voro av enklare konstruktion och ddrmed ldttare att underhilla och reparera. De voro ocksi.
mera lingsamtgiende, varfdr de ej voro utsattafor
slitagei sammagrad som modernaremaskiner.Bearbetning med hirdmetallverktyg och hoga hastigheter har knappast forekommit i dessamaskiner.
Sistmen icke minst: respektenfor stora och dyrbara
arbetsmaskinervar storre i forna dagar. Det var
utvalt folk, som fick skota dem och soir v;ixte ihop
med maskinen.Minga minns nog 5n Melker vid
reffelmaskin 61 och "Anners Jansa"vid kanonborrmaskin 151, hur de putsadeoch smordesina maskiner. Man kunde tala om om omvirdnad.
P6.den andra frl.gan kan svaras,att nyaremaskiner med all sannolikhet ei tillnirmeisevis fi en
sidan livsldngd. Visserligenha material och framstillningssdtt av ingiende detaljer forbdttratsunder
irens lopp, men moderna maskiner dro ocksi
ofantiigt mycket mera utvecklade- och invecklade. I de flesta verktygsmaskinernaarbetar man
Forts. bi sid.26.

den. Inte mindre dn 1096 av de ovannimnda timmarna hdrrd,rsig frin tvi
olycksfall, som intrdffat under 1957.
Av fcirsta kvartalets olycksfall har
fyra stycken intrlffat pi ngl-krutavdetning"n. Ovriga atibUaa" avdelningar var NVA 30, NB 5 och NVK

Meddelanden
frdn
aa

SKYDDSTJANSTE,N

irets kvartal, 2,74 mtlj., mot 2,5 fota
2r.
iret.
Den mycket gliidjandenedgingeni
Den L6 april samladestre betrodda
deltagande olycksfallsfrekvensenfFrr vIl anses
Av de i skyddstdvlingen
mdn frin Metalls avd. 76. Gunnar 46 av delnrngarna (tdvlingsenheterna)
vara ett resultat av vinterns skyddsPetterson.Sten Sundstriimoch Gcista redovisadeendast16 olycksfalli arbekan-rpanj.
Ostling samt Olle Katlsson frin Gju- tet och 10 olycksfall vid fiird. Totalt
tarnasavd. 25, summa4hercat,f6r att var 24 avdelningarhelt utan olycksfall. Skydd:onbudstriif
f
" draga" de 9 semesterstipendier,
som Fiirdolycksfall drager som vanligt med
virsammantrddet
Det
sedvanliga
i
enligt
utdelas
bestlmmelserna
skulle
sig ett stdrreantal sjukdagar.Den tna- med Nobelkruts skyddsombudoch er1957 Lrs skyddstiivling.
ning som aldrig nog ofta kan upPrePas
den
sdttaredgderum pi Samlingshuset
blir snlunda:
Resultatetblev:
12 mzj under huvudskyddsombudet
F 6rsta stipendium, 1 .000: - kronor:
AN SV AR
Martin Nilssons ordforandeskaP.
ReparatdrErik Birger Ingemar EriksSkyddsinspektiir Ltinnqvist komOMD6ME
1957 hrsolycksfallsstatistik
son (9904), VR 95.
menterade
HINSYN
och riveringenjcir Carbonnier redoAtta stipendier ) 3oo: - rtve726v;
gjorde fdr minadens trafikkampanj
+
Grupp A
och uppehiill sig friimst vid de itgiirGiitfraktare Edvin Augustinus Jakobs- Glirntar frin skyddstjiinsten
der som vidtagits eller planeratsvid
s o n( 1 3 ) , M V K .
Nobelkrut. Doktor Lund skulle sedan
vid Nobelkrut
Handformare Erland Lundstrom
ha talat om trafiken och alkoholen,
Rek ord l2g oIy ck tf alIrt ate$i k
(628),MG.
men han hade tywdrrhastigt insl'uknat
1958.
1:a
kaartalet
varfdr
detta fciredragfick strykasfrln
Smideshj?ilpareFolke Edvin Jansson
( 1 1 2 7 6 ) ,M S K .
Under irets tre f<irstam&naderin- dagordningen.
Efter kaffet diskuteradesalkoholHerbert StephanPfef- trdffade vid Nobelkrut sammanlagt7
Smideshj2ilpare
olycksfall. Det motsvarar en olycks- problemet pFtvlra. arbetsplatsersedan
fer (2227L),MSK.
doktor Johanssonhillit en uppmdrkfallsfrekvens av 10,0 per en miljon
G rupp B
arbetstimmaroch tir den ldgsta frek- sammadinledning i Imnet. Aven om
FilareOskarGunnarCarlsson(7575), vens som noteratsfcir nigot kvartal. forh&llandenavid Nobelkrut ansngs
VF.
Motsvarandesiffra for 1:a kvartalet vara relativt goda finns det sdkerligen
Leif Magnus Fabian 1957 var 20,0 och fcir hela 1957 I8,2 anledning att f<ilja frigan med uppRevolversvarvare
Flera fcirslagtill positiva
olycksfallper en miljon arbetslimmar. n-rdrksamhet.
Siiderling (r3r75), VA 40.
Av stdrstavikt
ventilerades.
en
arbetsitsirder
medfcjrde
Olycksfallen
Svarvate Knut Henning Bigenholm
tidsfcirlustav 7976 timmar, vilket dr er att personer med alkoholproblerr
(r756r), VA 30.
0.3 ck av den totalt utfcirdaarbetsti- pi ett tidigt stadiumerhiller hjelp i
Grupp C
Fjdderprovare Hugo Valdemar AnNobelkrats Centrala SAyddskonnittt. Frin t. Martin Nilsson, Urban Ettgslrdttt,7rke.r)nd e r s s o n( 8 6 1 ) .
Semesterstipendierna

1958

Vi hoppas,att de nio lyckliga vinnarna. fl.r en angendm och trevlig
semestersom belciningftir ett olycksfallsfritt och gott ir

spekttu AhlJors, EriA Blixt, Emil lYi:tl)ng' Henry !ohanssc,rz,Harry Rebnberg, Katl Henrihsson, Bror EAendahl, Per Land, Bernt Carlssan, Araid' IYablqaist, Toruald Sandberg,
Fitz Dalin, Gunnel Christenson, Nils Karlsson, Nils Carbonnier, Uno Ldnnqt'ist.

siffror i r:a kvarGynnsamma
talets olycksfallsstatistik
vid Bof orsverOlycksfallsstatistiken
ken ftir fcirsta kvartalet 1958 ir nu
klar och fiirdigriiknad. Jiimfcird med
1957 visar den fortsatta gynnsammare
och ldgre siffror i alla kolumner. Antalet olycksfall i arbetetvar 28 (mot
41 friregiende ir), fdrdolycksfall 11
(mot 13), vilket ger en frekvens Pi
14,6 (mot 20,8) per 1 milj. arbetstimmar. Antalet sjukdagar sjcink till
646 i fu frlLn 940 fu 1957. Antalet
arbetstimmar var nigot hdgte under

;,".

;

i

vara vdlbekant f6r "Nobelkrutarna".
Den har ndmligen fcirsilts i mera dn
1.000 exemplar. Vi hoppas att den
skall bli flitigt studeradtill bitnad fcir
trafiksdkerheten.
CentralaSkyddshomnittdnshrsintpektion

Hiir behi)as traliApropaganda! Det dr allt ganska Alent bestlillt med. trafiAhultaren pli uiigen
utanf6r FabriAsporten, niir arbetet slutarfdr d.agen!

l2impligaformer. Ldkarna ansigs ha de
st<irstamcijligheternaatt hialpa och
bcir inkopplas i fall ddr missbruk av
alkohol konstateras.

"Riitt och uetti trafiken"
Ovanstiendeintressantaoch populdrt skrivna bok om hur vi skall upptrida i trafiken bcir vid det hir laeet

Den 19 och 20 maj frirrdttadeNobelkruts CentralaSkyddskommitt6sin
sedvanliga irsinspektion. De frimmande gdsternavar i 3.r fd.te d,n vanligt. Fdrsta dagen deltog dock yrkesinspektrirAhlfors och andradagen1:e
distriktsingenjdrSjdbergfrin yrkesinspektionen. Ingenjiir Sangberg frin
sprdngdmnesinspektionen
och brandchef Sandkvist hade inbjudits men
kunde pl grund av sjukdom resp. annat f6rhinder ej komma.
Frin de flesta avdelningarkunde en
mycket god ordning rapporteras. En
avdelningfick dock samstdmmiga
rdster betyget mindre god vad ordning
och renh&llning betrdffar. Som vanligt
framkom natudigtvis en hel del frirslag till fcirbdttringar beirdffande tekniska skydd och andra itgdrder frir
htijande.
sdkerhetens
Ltn

3812 Eilk Tboresson,aud.80 r,'HandBeldning kr.
skydd f<ir el-svetsare.
z;z1g Torrtro Hermansson,aud. 79:
Utbyte av massiv nit mot rcirnit.
Bekining kr. 50: -.

51502 Siaertb Rydb, NZF.' Stegetill
transportcisternpi gummihj ulsvagn 77 Gunnar Pettersson,aad. 79: ProvNobelkrut
( r e g .n r 1 7 1 ) . B e l c i n i n g
25 kt.
tryckningsverktyg fdr cylinderfoder
KA-r297 och KA-1298. Beld,nins
Fcirslagskommitt6n vid Nobelkrut
55603 Fritz Schubert,NZF.' Metodk r . 3 0 0 :- .
indring vid utvinning av B-bensobehandladevid sitt sammantrddeden
kain (reg. m L72). Bekining 100 kr.
18 april 1958 dels4 tidigarebordlagda
77 Gunnar Pettertton,atd. 79: Provfcirslagoch dels 5 nyinkomna.
tryckningsverktyg. Beldning kr.
50289 Adolf EriAtson, NZE; St2inkKommitt6n beskjt att bordl?igga2
hindrandeejektorp& exempelvisutfcirslag fcir ytterligare utredning och
blisningsrdr frin autoklaver (reg. 5 442 Arne Hall, aud.60.'Arborrhuvud
prov under drift, samt att rekommennr 173). Belcining100 kr.
fcir borrning av kolvtappsh&I.Beliidera fciljande 7 till bel<iningarmed
Sho
ning kr. 250:-.
sammanlagt
750 kronor:
aad. 80: Omkon3312 W. Lind.strl)ru,
Nohab
52303 Algot Nilsson, NVK 20: Andstruktion av hillare fdr signalglas
rat fcirfaringssd.ti
Fcirslagskommitt6n
vid transport och
har pi sina sepi lok. Belciningkr. 50: -.
insdttning av stripskrut (reg. nr
naste 2 sammantrd.den
godkdnt och
Bolaget uttalar genom Fcirslagskom1 ) 1 ) . B e k i n i n g1 5 0 k r .
bekjnat nedanstiendefcirslag:
rnitt6n sitt tack fcir de inldmnade
5)493 Stig Sdderberg,NVK 20: For- 372 Helmut Brandes,aad. 79: Borc- fcirslagen.
enkladmetodvid skdrningav stripsjigg for hil i oije- och vattenpump
krut (reg. nr 168). Belcining75 kr.
samt dndring av centrumstyrning Boforsverken
rnellan olje- och vattenpump.Belci55535Stig Perssort,
NVK 20: FcirbiittFcirslagskommitt6n sammantridde
ning kr. 300:-.
rad sittanordning frir mottagarnc
den 16 juni och nigot referat kan pi
vid vertikalpressarnai B 24 och 280 Helge Suanstri)nt,
aud. 61: Avdra- grund av tryckeritekniska
sk?ild?irfbr
BZ9 (reg. nr 16!). Belcining100kr.
gare fcir hendvev till h<ijd- och inte
ldmnasi detta nummer.
sidriktning. Bekining kr. 200: -.
)1503 Bengt Olof Bicknzan, NZE;
Frirslagsverksamhetenvisar ingen
Nytt frirfaringssltt vid kristallise- 280 Hclge Suatzstrdm,
aod. 6t: Stall- avmattning i ir och tills dato (10
ring av ri niacinamid(reg.nr 170).
bar stiftnyckelfcir Seegerringar.
Be- juni) har ,t t:.:r:- inlimnats.
Belcining200 kr.
Itining kr. 100:-.
Lbs
Fiirslagsverksamheten

1,1
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Hemgirdskonferens

Den tredje kursen fcir kvinnliga
ritbitrlden avslutadesden 3 mai. I
kursen, som letts av ingenjcir Alvar
Jonsson,har deltagit nio unga damer.
Vid avslutningentogs vidstiende bild
av ldrarc och kursdeltagare.

BoforsUngdomsgirdskall den 1822 augusti i ir sti som vdrd f6r en
och omNordisk Settlementskonferens
budsmcitemed RiksforbundetSveriges
Hemgirdar. Till konferensenvdntas
ca 3oo delegater frin hela Norden.
Programmetfdr de fem konferensdagarnaiir till brZiddenfyllt med fciredrag i hcigaktuella dmnen rdrande
mdnniskornasproblem, hemgirdarnas
verksamhetfr. fl., gruppdiskussioner
i anslutningtill fiiredragen,besdkpi
industrierna, busstur till MArbacka,
Rottnerosoch Geijerskolani Ransdter,
samkvim och gemensammamiltider.
Konferensen dppnas i Ldroverkets
aula m&ndagen den 18 augusti kl.
ordfd,rande
10.00 av Stadsfullmiiktiges
Fritz Berggren och disponent Sverre
Sohlman. Denna dag avslutasmed ett
Garden Party vid Bofors Herrgird pi
Boishdjden,di direktdr Helmer Nordqvist talar och Bofors Musikkir kon-

i Bofors

sefteraf.

Bland frjredragshillarnaoch talarna
m[ fiir <ivrigt nlmnas professor Gunnar Beskow, Gtiteborg, rektor Alf
Ahlberg, Brunnsvik, rektor Otto Krabbe och H6jskoleforstanderJohannes
Novrup.
Heii Boforsh&llerbl. a.herrarArtur
Grell och Ake Borsefalk i tridarna

RitAursens deltagare rillsammans med. ldrarna. Frdtnre lr. t..: Inga-Lill Eriksson, ingenidt
Ehland (liirare i matematih), ingenjdr !onsson (ldrare i ritteAnik ocb led.areldr hursen),
ingenjdr Ektdl (lArarc i organisation och uerLstadsteAnik), lanelYidfondochSiaSamuels'
'Jr. t.: Yaonxe l(adstedt' Ingegerd )fuerstedt, Siu Si|strdm, Ann-Chailotte
son. Bahre
Lindholn,

Anita lobansson och Monica Carlssorz'

'^,,1'
"t
".I

Ny kull kvinnliga ritbitraden

Kursen har omfattat:
dels 15 timmars orientering i fciretagsorganisationoch tillverkningsteknik i sambandmed besiiki verkstdderna och Kilstaverken,
dels 105 timmars undervisning i
matematik omfattande: aritmetik, algebra, trigonometri, rdknestickansanvdndning samt viktberlkning,
och dels 160 timmars undervisning
i ritteknik, beskrivande geometri och
maskinritning.
Under tiden som kutsen pngitt har
de blivande ritbitrldena varit anstdllda p& Konstruktionskontoretddr de i
stdrita miijliga utstrdckning fitt syssla
med vdvkopiering och ritning ftir att
samtidigt med den teoretiskautbildningen erhilla praktisk erfarenhet.
Resultatetav kursen ir mycket gott
och samtliga elever dro nu placerade
pi olika konstruktionsavdelningarsom
rit- och rdknebitrdden diir de pi ett
mycket tillfredsstiillande sitt utfcjr sin
Bi.
dagliga gdrning,

,'.,i

atslutadesmed "Tra'
Tralikpropagandan
fiAens Dag" pi Gellerd:ex.trLopedrallT'
bilutstiillning, biltestning n. m., ixgick
i programnet,Hdr prouar sakAunskapen
strfrlkastarlj asel. BoforsfotoTillman.
fdr det omfattande organisationsarbetet. Ett problem, som innu icke 1r helt
kist, glller inkvarteringen av de mtnga
gdsterna,som vdntas. Ar det nngon,
som vill ta emot en glst i sitt hem
under konferensdagarna,
si ring eller
skriv till Bofors Ungdomsglrd (tel.
Karlskoga 32211).
L.

Boforsmiisterskapet i foto
avgJort
Boforsmdsterskapeti fotografering,
som utlystes i viras och som samlade
ett 40-tal deltagare, har nu avgjorts.
De svart-vita bilderna ha bedtimts av
Gdteborgoch de i fdrg av Sandviken.
I stort sett var juryfarbtijderna belitna
med de insdndaalstren.
Visning av bilderna och prisutdelning kommer att ske i h<ist, st snart
Bofors Ungdomsgitd b6,rjat sin verksamhet efter sommaruppehnlet.
Rerultat:
Saart-aitt: Klass A:
2. Algot Hult -

Hans Falk T. Gustafsson.
Klar B: 1. G. Persson- 2. S. Glype
- 3. I. Nyl6n - 4. K. Akerlund
- 5. K. J. Molin - 6. K. Engstrrim - 7. Karin Olsson - 8. P.
Johansson 9. N. E. Hahne
10. S. Collgert.
Klar C: 1. Kurt Andersson- 2.Lars
Larsson.
Flirg: Klass A: I. T. Gustafsson 2. O. Sandbery- 3. R. Aspman.
Klar B: 1. G. L. Eriksson- 2.1. Edvall - 3. K. E. Eriksson- 4. I.
Nyl6n - 5. A. Moraeus- 6. K.
Akerlund - 7. U. Moraeus - 8.
S. Stenelo- 9. A. \il[ahlsteen10. B. Wieren.

Fru Ingrid Sjdberg
t,lintar pli "k6r" frin

nted startnurnte/

23
ralllrs tiiulingsledare
Grnnar Fredell. Boforsfoto Tillman.

Mopedskola

med rnersmak

prov, bromsprov och kontroll av berysnlng.
Mopedskolans"gesdllprov" blev en
krd.vandehistoriaunder ritt s5.vidriea
vdderleksfcirhilJanden.
Det omfattade
ett rally over 43,5 km runt sj<inAlkvettern med tre kontroller och ett avslutningsprov,ddr det gdllde att svara
si rdtt som mcijligi pi 10 st. trafikfrigor. Rallyt skulle ocksi haft med
ett maniiverprov,men terrdngen vid
Motorstadion ldmpade sig inte fcir
sidana civningarden regniga 18 maj,
dn tdvlingengick.
41 av "skolans" eleverolus 8 "free- stZilldeupp
Ianccrs''- icke-clever
till start i aria morgonstundoch samtliga fullf6ljde, vilket fir betecknas
som en beundransvdrdorestationmed
hlnsyn till de olustigayltre omstdndigheterna.Fem st. skoleleveruppnidde
topplaceringmed samma prickbelast- ; - n - ) - ^ . r - ^ - ^ ' 1 l 6 1 1 sbnl e vh r
Bror Ekendahl, NLD 1, utvald till

Rallyts ild:te

deltagare, berr EriA Karlsson,

-- "Det var ett mycket trevligt iniRosensj6,'fallfdljde tiialingen ocb nZdde en
tiativ och en vdldigt intressant och
f drniitnlig placering. Boforsfoto Tillman.
givande kurs", sdgei hr Lennart Mosegrafe.
lin, EPM i Bofors, en av de 57 prel "free-lancers"-gruppenvann en land Eklund och vidare framtrddde
mid.releverna
i den fcirsiamopedskolan
yngling plt 15 3,r- C. H. Engstrcim generalsekr.i Cykel- och Mopedfrdmi Karlskoga.
- och klarade sig frin prickar helt jandet, Olle Tdrnqvist, samt direktd- "Det ar bara synd, att det inte
och hillet.
ren i NTF, Alvar Thorsson.Den sistvar flera, som ville eller kunde stdlla
prestationenav alla torde vll
ndmndeuttrycktesitt storagillande av
Bista
uPp", fortsatter hr Molin, som framuppliiggningen av trafikpropagandan
vaia
dock
den,
som
Erik
75-irige
fcirallt gladde sig it att fLlara sig mooch
Trafikens Dag och rekommendeKarlsson
frin
Rosensid
svarade
fcir.
torns hemligheter.
rade
Den
slutligen en gemytiigare ton i
ytterligt
vitale
mannen
var
bland
Mopedskolan kom till pi initiativ
trafikumgringet,
de
mest
intresserade
eller som han koncenbide
i
skolans
av stadenstrefiksdkerhetskommitt6och
trerade saken "trivseltrafik : sdker
leddesav distriktschefRoland Eklund teoretiskadei och i desspraktiskatili"old-ti- trafik".
frin Orebro, ordfdrande i ldnsavdel- ldrnpning. Icke mindre pigg
mer"
var
f.
d.
skutskepparen
Paril
Mopedskolangav mersmak,det var
ningen av Cykel- och Mopedframjandet allmd.nna omdrimet bide bland
det. Lokalt leddes ett par avsnitt av Clausenmed 70 ir pn nacken.
Kursen, sonrp&gick24 apdl trLLt8
kursledningoch deltagare,och att det
Arvid Svensonoch
poliskommissarie
polisman Ingemar Johansson- chef mai. avslutadesofficiellt men inte blir nya mopedkurser,den saken ir
fcir karlskogapolisenstrafikavdelning htigtidligt utan under mycketgemytlig klar. NIr en s&dankurs startasigen
- och dessabida svaradefcir kursens och trivsarnstdmning pi Bofors sam- brjr rnan nog dock gcira s3, att man
trafiktekniska bakgrund. Deras frire- lingshus.Ddr taladefcirst"rektor" Ro- delar upp den i en ungdomsgruppoch
drag hdlls pi Samlingshuset
och handlade om kort sast "ritt och vett i
Vid ntopedrallltr stl1rt aar det lall uppslatning ocb tiialingsledaten Gunnar Fredell, kande
,,
^'''
r.a
r r a r r K e n r n I r o r e d r a s e nh d r d e i n - i tar och ordning siinda iuig deltagarna i bltitan. Boforsfoto Tillman.
struktivaoch tenkvardulil-.r.
Skolanspraktiskadel omfattademopedkinnedbmunder mottot "kdnn din
moped" och ddr trddde mopedhandpraktiska vetande in i handlarnas -Hrir
lingen.
fick man Tarasig att ta
isdr och sitta ihop mopeden, studera
motorn i tvdrsnitt,och f<iljadessfunktionering in i minsta detalj med hjiilp
av modeller, skisser och planscher.
Denna del av kursen toss emot med
stort intresseoch tack v-rre sode in",F-i
struktcirerkunde ocksi deitaearnafi
god inblick i mopedenstekniskade',8
rarIef.
:.::::::::t:=
Ett tiilfeile till prcivning av fordonets egenskapergavs en av kurskvd.lw;e,
' | :::a
7arna,dL statspoliseni samarbetemed
lokal polispersonaltestadeett 60-tal
fordon. Testen omfattade hastiehetsIJ

Liner?intotna

j usteras

Med anledningav den slnkning av
diskontot, som Riksbanken nyligen
friretagit, har sivdl affdrsbanker som
sparbankervidtagit en del lndringar i
villkoren ftir sin in- och utl&ning.Boforsbolaget har for de sparkasserdkningar, som fdrekommermed bolagets
intressekontor,liksom dven frjr de
byggnadslin m. m. som ldmnas till
anstallda, i stort sett fiiljt fdr?indringarna pi den allmlnna rdntemarkBror EAendahl, NLD 1, Nobelkrut' loltades
naden, dock utan att slaviskt f<ilja
rom se8lare i en grapp au lihudrdiga rallydenna. Bl. a. har bolagetsilunda inte
pokal,
och
en
ister i nropedtiialingen
lick
vid varje tillf?ille hdjt utliningsrdntorsom biir iiuerliimnas aa distriktscbef Roland
na i sammatakt som sketi vid affdrsEklund, ordf. i linets CMF-orgailsation.
och sparbankerna.
Boforsfoto Falk.
Frji att ndrma oss tidigare g?illande
fcirhillande mellan in- och
inbcirdes
en dldre-grupp.Stdrre anslutningkan
har vi endastIndrat
utliningsrdntorna,
sdkertvlntaspi det viset.
men icke
rdntan
p&
sparkasserikning
Fdg
pi av oss ldmnade lin. R?intanPi
skulle silunda sdnkas
Resultat
sparkasserikning
med r/2 /o ffi,n 5V2 % till5 /o och
Mopedralllt "Alkaettern runt' 18/5 1958
ligger fortfannde 3/4 /o ovet spa,Deltagate i Mopedskolan:
bankernas fi'nta I sparkasserlkning.
Prickar
Rdntanp& amorteringslin bibehilles
_u
of<irindradi 6 %.Efter den av sParE 7
" * s ' " bankerna vidtagna sinkningen, blir
den ndrmastfdmfdtbararintesatsend. v. s. bankernasfastighetslin mot
2 2
1. Bror Ekendahl.. 1.45 o
2 2
Nils Olausson.. 1,.46 o
inteckning over 75 /o I borgen t/a /o h6gre in den riintesatsbolaget
Hilmer Reinholds2 2
son ...,.,...1.45 O
skulle tilldmpa. Hdrvid ir att mdrka,
2 2
1.43 O
S. J. Samuelsson
att
de sdkerhiterbolagetfir - om vi
2 2
Viktoria Axelsson 1.45 0
- i regel dr mycket sdmre
fFLrnF',gra,
6. Gerd Engstriim. . l.4l
Y2 2 2Y2
ln de bankernafordrar, iven frir sina
2 3
7. Ingrid Si6berg.. 1,.48 |
har ifrlgavarande l&n.
Nq
1r/"
8. ArneBood..... 1.49
Hans Engstrdm. . 1.39
1.53
S. A. Sanfridsson
1 0 . K e r s t i n H i l.l. . . 1 . 4 2
Erik I(arlsson
( R o s e n s . i. 6. .)1 . 4 6
Gustav Larsson.. L.42
Julius Larsson.. 1.43
. L.15
Greta Sjdstrand.

l1/z
ly2
)y2
0
o
O
o
0

2
2
0
4

1
4
4
4

1Y2
)Y2
4
4
4

4
4

Deltagare utom Mopedskolan:
1. C. H. Engstrdm 1.42
2. Lars G. Frisk . . 1.41

0

0
1/z

3.LarsEriksson..1.43 0
Sten Jonsson .. . I.44 0
Marianne Sundin 1.42 o

2
6
6
6
4

6. Bernt Larsson . . 1,.15 1Y2
7. Sune Martinsson 1.39 L1/2 10
8. Karl

Hettstrdm.

1.39

ry2

72

0
2yz
6
6
6
7Y2
l|y2
11Y2

Prickberdkning:
Akning: 12 pick for varje 1 min.-period,
som 6ver- eller underskrider idealtidens
yttergranser, som ir 1 tim. 42 min. resp.
1 tim. 46 min.
ldealtid: L tim. 44 min.
Banaxs liingd: 4i,5 km.
TrafikfrSgor: 2 prickar fdr varje fel besvarad friLga.

genom herrar $Tahlberg och Helling
medUtbildningskommitt6n.
samarbetar
Forslagtill deltagandei kurser och
ddrmed jnnforliga konferenser(med
ldngre varaktighet iin 2 dagar) samt
ijnskemil om oya kurserskall inldmnas
till <iveringenjcir Kjell Strcimberg

(sk/A).
Ur giistboken

Ett 3o-tal chalmerister,kurs M 4,
bescikteBofors den 10 febr. fcir att studera anldggnitgarna.
vid FilipstadsBergsFtjrmanskursen
skola, ca 20 deltagare,besdkteBofors
den 21 febr.
drbundets Fcirmanskurs
JZirnbruksf
startademed ett studiebes6kvid Bofors anldggningarden 13 marsoch for
sedanvidare till kursortenSvarti.
Sjrikrigshdgskolansallmdnna kuts,
ca 35 deltagare,kom p& sitt irligen
iterkommandebescikden 31 mars.
Tekniska Hd,gskolansirskurs III,
avd. fdr teknisk fysik, studeradeden
16 apil laboratorieroch forskningsavdelningarvid Bofors.
Avgingsklassen
vid FilipstadsBergsskola bes<ikteBofors den 24 april fdr
att studera de metallurgiska verken
i Kilsta och stilforskningslaboratoriet.
Mrs Glen-Smith, kiind fdredragshillare i England med Skandinavien
som specialitet,besdkte Bofors den
19-20 mai och studeradede sociala
anordningarna.
A6e
Storiipremi?ir

Utbildningskommitt6
Sisom ett sammanhillande organ
for frltgor rdrandevidareutbildningav
bolagetspersonal har en siirskild UlbiI dni ngsk ommitt 6 or gantserats.Kommitt6n har fdljande medlemmar:
Nils Wahlberg (T)
civeringenjcirerna
(ordf6rande), Kjell Striimberg (A)
(verkstillandeledamot), Stig Caspersson (M) och Nils Carbonnier(NT),
ingenjdr Stig Olsson (V), rektor Olle
Helling (Y) och personalintendent
Sten Hdggmark (sekreterare).
Kommitt6n skall planl?iggaoch leda
bolagets utbildningsverksamhetsivll
betrdffandeinterna kurser som deltagande i kurser utom fciretaget. Dock
med undantag frir Konsttuktionskontotets hdgskolekurser, utbildning av
kvinnliga ritbitriden, kurser fdr merkantil personal, utbildning av verkskydd och brandskyddsamt betrdffande Nobelkruts Forskningslaboratorium
och Poliklinik. Industriskolansverksamhet ledes av dess styrelse.vilken

L.

med Metall-kurs

Under dagarna6-8 juni ordnade
Metalls avdelning 76, Bofors, en kurs
p& Storrin i Arbetsstudie-och Orgaftir
nisationsfrigormed representanter
alla klubbarnainom Bofors.
Fcirsommarenstod i all sin nyutslagna kivprakt, ndr vi landsteg pi
Stordn.Deltagarnahilsadesvdlkomna
av ordfdrandeGcistaNilsson, och efter
kaffe i den renoveraderestaurangen
krirde kursen i gi'ng i Fcireidsningssalen. Fredagensdmnevar en orientering
om Arbetsvdrderingoch desstilliimpning. Det var Metalls nye ombudsman
Gunnar Lundberg, som sk<itteintroduktionen. L<irdagenignades helt it
Arbetsstudiefrigorspecielltda MTM.
Aven i dessafrigor leddeskursen av
ombudsmanLundberg. Scindagenanslogs &t Aktuella organisationsfrigor
inom Metall under ledning av Metalls
JohanSvedberg.
Jdrnbruksombudsman
Efter alla avsnitt fanns tillfiille till fri
diskussion,som flitigt utnyttjades.
S-nt

t4

Eg
TIOHAB
Y
Nohab-turbiner till tvi nya
storkraftverk
Tuggens kraftstation

Ur besiiksboken
Verkstadsingenj tirsf iireningen
i Finland

Den 20/5 i ir gistadesNohab av
ett 50-tal representanterrned damer
frir Verkstadsingenjtirsfrireningeni
Finland.
f<ir Nohab och
Efter en redogcirelse
De fir vardera cn uaximal cffckt
lrgenjdr lutn StarA rid ett nodell-16phiill i
Carl
civeringenjrir
verksamhet
av
dess
av drygt 80.000 hk per turbin vid
Nohabs hldnuliska labordtol ixtllt. Nohabi
verkstdderna.
rnan
ut
Holmqvist
gick
26,6 n fallhr;jd och 125 r'arv/tnin.
foto Olle Eriksson.
pi lunch i "GullLciphjulsdiametcrn
blir ca 5.700 mm. Dlrefter bjiid Nohab
riset" och giisterna reste sedan med
Fcir att fi de bdsta turbinerna tiil
buss till slussarna,ddr en orientering \Wirgarth, vice ordfcirandeElov Petdennakraftstationhar Kungl. Vatten- gavs, och ddrefter till Uddevalla fdr
Gunnar Ed6n,kastersson,sekreterare
falisstyrelsenlltit utfcira jdmfdrande nya
studiebescik.
Bengt
samt Bror HagCarlsson
scir
Iu,
verkningsgradsprovmed rnodellturbivaldesGunnar
Till
supPleanter
strcirn.
ner frin olika tillverkare. Vid dessa
Metallare pi Nohab-besiik
Grrstafsson.
Henry
L<icif
och
prov har Vattenfalisstyrelsenfunnit,
att den modellturbin,som konstruerats
Lrirdagen den 3 maj bestiktesNooch tillverkats av Nohab, gett den hab av en grupp metallarbetarefr&n
Vid foretagetdr det i ir 14 lediga
hrigstaverkningsgraden.
S?iffle.
och dessabdrjaderedani ma;'
liirdagar
Det fcirsta aggregatct i Tuggcns
*
varfcjr
det alltsi dr 5-dagarsminad,
kraftstation berdknasbli driftklart i
Den 17 rnaj bcsciktes
Nohab av ctt r c t k o r n u f r a r nt i l l i s e p t c m b c r .
r.ror'.1961 och det andrai febr. 1962.
20-tal rnedlemmar av Metallarbetar*
i Raufoss,Norge. I grupfrireningen
kraftstation
Korsselbrdnna
jen ingick 6 damer. Efter rundvandNykvistenstjlnstemannaklubbsirsEn annan stor anldggning,till vilring i verkstiidernabjd'ds deltagarna rncite hcills under god anslutning p&
ken Nohab kommer att levereratur- p& lunch pi Gullriset. Efter NohabrestaurantMinerva fred. den 30 maj.
binerna,dr Korsselbrdnnakraftstation, besciketbesigs bl. a. kraftstationerna,
*
som igs av KorsselbrrinnaAktiebolag. slussarnaoch FolketsHus.
I. L.
Det blir tvi francisturbiner,den ena
p& Ulvdn
Intressetfcjr semestrarna
med en effekt av 87.300hk och den
ir och
fdreg&ende
rir
lika
stort
som
i korthet
Nohab-nytt
andra med 82.400 hk. Varvtalet blir
att
idyllisk
trakt
verkligt
dr
en
det
214 rarv/mtn och fallhtijden111 m.
Arbetsledarnas semesterhernsfcir-tilibringa semestern
pi.
Fors
Anldggningenberiiknasvara i drift
har hillit irscning, oresj<istiftelsen,
1961.-7962.
I 111 rncite. Till ordfcirande valdes Erik
Nohabs Konstfiirening

Nyligen fick Nohab en ordcr frin
I(ungl. Vattenfalisstyrelsen pe tvi
kaplanturbiner till Tuggens kraft-

De linsha rerkstadsingenjdrerna med d.aner och Nohab-r'lit'dar Jotogralctade lrantlbr
" G tllrisets" ezzrl. Nohabfoto Olle E r i k s s o n .

konstituerad
Nohabs Konstfcireningar nu ctt
faktum. Tisdagen den 27 maj hdlls
ett allmdnt utlyst mdte med konstintresseradeNohabiter p2" restaurant
Gullriset.
Stadgarantogsoch ftireningendciptcs till NohabsKonstfcirening.
Frir att si kortfattat som mci.iligttala
om vad fcireningenssyfte ir, citeras
paragraferna1. 4 och 9 i de antagna
stadgarna.
Konstfiirening :ir en
S 1. "NOHAB:S
ideell sammanslutning med indamil
i l t t i g e r n e n s a m t k o n s t i n t r e s s es 0 m manfiira anstillda inom Nohab samt
genom bildandet av inkiipsringar och
konstspargrupper. utlottningar av
konstverk, f6tedrag, utstlllningsbesdk
och tidskrifter h6ja intresset och utveckla sinnet fiir konsten."

Konstutstiillning pd Nohab foto Olle Eriksson.

enkelt tnen bra skdrnr-arrangentangfdr Aonstuerken,Nohab

$ 4. "Medlemsavgiften, vilken berittigar
till deltagande i filreningens konstlotteri, faststilles av irsm6tet. Medlem har ratt att teckna sig fdr 1-5
lotter. Medlem har 1 rdst oavsett antalet lotter."
S 9. "Utlottt-ting av konstverk skall verkstlllas & tid samt pi sdtt och villkor
som av foreningssammantriide best2immes.Lott som utfallit med vinst,
deltager inte i pifiiljande dragning."

Fcir att sdka vdcka intresset fcir
tecknandetav medlemsskaohar interimsstyrclsen
redanhaft en utstdllning,
som pagick i 14 dagar under april
minad i fu. 30 tavlor av konstndren
Lars Norrman och 4 tavlor av konstndren Ingvar \fiede utstilldes.
Norrmans tavlor, vilka erhcillsgenom samarbetemed SAAB Konstfrirening, hingdes i tv& repriser,15 stycken en vecka vardera, pi de bida
industriernasDersonalresrauranrer.
Som framgir av stadgeutdr^get dr
f<ireningen <ippen fcir alla anstdllda
inom fdretaget och medlemsavgiften
bestdmdessi. l&g som Kr. 1:- per
minad.
Det dr ddrfdr att hoppas plt m&nga
medlemmar och att ett stort antal
tecknarsig fdr mer en en lott.
Om allt gir sora styrelsenhoppas,
kan en ny utstlllning ordnas redan i
hcist och samtidigt ddrrned det frjrsta
lotteriet.
N. presell
Nohabs IF med i "fldlsoiret - 58"
1958 uPplever svenska folket ett
propagandair f6r sundare levnadsvanor. Arbetsmarknadens
stora intresseoch fritidsorganisationer,LO, TCO
och Rikskorpen, arrangerar tillsam-

mansmed Folksamett "Hdlsoir", ddr
motionsidrottenberedesstortutrymme.
Startskottetgick den L januari och
landets alla fdretag, militira fcjrband,
skolor och husmorsgymnastikgrupper
har inbjudits att deltaga i rikstdvlingen "Bdsta spensten".Detta dr en
aktivitetst[vling, ddr det giiller att fi
s& minga som mcijligt att deltaga i
nigon form av idrott. Det gdller inte
enbart de nu aktiva utan avsikten Ir
att skapaidrottsformersi att alla kan
vara med och cikaden idrottslisa aktiviteten och spdnsten.M|,nga kanske
anser att idrotten ger upphov till skador, men dessbdttre
dr detta inte nigot
direkt problem pi Nohab. Dessutom
kan man peka pi att det finns minga
grenar ddr ndstanaldrig nigra skador
intrdffar.
I denna stora rikstd.vlinguppdelas
korporationernaefter storleksordning
och NohabsIF tillhiir klassI samthar
en kvot pL 2,35. Detta innebir, att
varje start fir multiplicerasmed 2,35.
Varje start i nigon av fciljandegrenar
ger podng: badminton,bandy, basketboll, bordtennis, bowling, brottning,
bigskytte, cykel&kning(minst 5 km),
dragkamp, fotboll, friidrott, friluftspromenader (minst 3 km), fritidsgymnastik, fiiltskytte, ging, handboll,
ishockey,kanot, korgboll, korphockey,
krocket (fdr handikappadeoch ildringar), landhockey, minigolf (f6r
handikappadeoch ildringar), orientering (dven stadsorientering),ridning,
rodd, simning, skidl<ipning,skotthyll
(f<ir handikappade och ildringar),
skridsko,tennis, tyngdlyftning, varpa
och volleyboll.
I lagsporterfir de spelarereknas,
som anvindesunder en match.Exempelvis i 7-rnannafotbollenger varje

match alltsi korporationen 7 starter,
eftersom7 man deltageri laget.
De starter, som fer riknas, Ir vid
tivlingar och motionsarrangemang
anordnadeinom den egnakorporationen,
mellan egen och andra korporationer,
inom det egna lokalfcirbundet,utom
det egnalokalfcjrbundet(stadsmatcher
eller dylikt) samt av andra organisationer (givetvis miste fciretagetiven i
detta fall representeras
f<ir att starterna
skallrdknas). Att minga anstilldavarje
dag iker cykel till och frin arbetetoch
att vdgen6verstiger5 km ir allisi inte
n&gon tdvling eller nigot som skall
rapporterasi frlga om bestaspdnsten.
Inte heller rlknas det om man gir ut
i trd.dgS.rden
och griver eller dI med
familjen ute och tar en promenaden
srindag.Det miste alltsi vara ren tdvling fcir att det skall rdknas.
Inom Nohabs IF rapporterasinte
mer in vad som verkligen skall medriknas och fcireningenvar bland de
f6,rsta korporationerna i Trollhdttan
att anmdla sig till denna tlvling. Tyvirr visadedet sig att endastett fatal
av stadenscivrigakorporationeranslcit
sig till td.vlingen.
Inom Nohabs IF gdr rnan sig inga
stcirre frirhoppningar om att kunna
hemfcira nigot av de stdrre prisen,
men naturligtvis skall vi vara med
iindfl. I v8.rhektiska tid behcivsmer In
vdl den avkoppling,som en, efter vars
och ens eget tycke, l?implig motionsidrott ger.
Man kan inte blundafdr det faktum,
att ett idrottande fciretas dr ett friskt
fciretag- dven o. m-an ifr|"ga om
lagsporternafir rdkna med litet smiskavanker.Ingen skall f6rsdkaprestera
mer dn han vet sig orka med och det
hela skall mest vara som en trevlig lek.
Under tiden januari-aprll har frin
v&rt fd,retag, efter omrikning med
kvoten 2,3), totalt rapporterats3.316
poeng, vilket Ir en riktigt bra siffra.
Minga frigar om "Hllsoiret -t8",
varf<irdessauppgifter sdkertkan vara
av intresse.I skrivande stund vet vi
inte hur minga poiingmaj minad skall
ge, men vira duktiga varpakastare
har
varit mycket aktiva. Dessutom har
nigra orienteraredeltagit i en tlvling,
vi har haft deltagaremed i l<ipningen
"Lcid<iserunt" och 3 lag deltager i
korpfotbollen,somnu brirjatrullaigen.
Tennisenbdrjar snart ocksi pi allvar och vlra pigga"ldrlingar skrapar
sdkertihop en hel del poing. Man kan
allts5.se ganska ljust mot framtiden
och vara iivertygad om att Nohabs IF,
dven om inte en topplaceringkan nis,
skall hlvda sig gott i konkurrensen.
F ort,

1,6

Minadens krumelur

Ny jiggborrmaskin
Fcir att tillverka jiggar och fixturer
har Nohab nyligen installeraten jiggborrmaskin.Den har hydrauliskrcirelse
rnedmycketnoggranninstillning.
NLgra teknishadata:
1.400 rnm
Bordsrcirelse
1.000 ,,
S p i n d e l r c i r e.l.s. c. . . . . .
Fritt avstindmellanpelarna 1 . 6 0 0
Avstind: bordyta- spin1.000
delnos
Borrningskapacitet(i gjutj?irn)
60 ,,
250 ),
Arborrningskapacitet

1,,
Historie-tiivling

- ProuaHerbertsstarkdroppar. ,
Snabbaocb appl6sande!

vid NOHAB
Redaktionskommitt6n
har utlyst en tdvling om bdsta
NOHAB- och Trollhdttehistorien.Se
pi sid. z0 under
tdvlingsbestdmmelser
rubriken " FrLn Redaklionen".

ETT GAMMALT MINNE
Storstrejken1909 br<itut i augusti,En gjutare,Kalle 8.,
gemenligenkallad "Dunken" och anstdlld i Nydqvist &
Holms divarande stilgjuteri, deltog med alla andra jobbarepi verkstadeni strejken.
Dunken hade i sammaveva vunnit 1.000 kronor pi
Dramatiska Teaterns lotteri, undfitt vinsten och gick
frirstastrejkdagenpi Trollhittans Stadshotellfcir att festa.
Dunken superadei matsalen,tog sina snaPsar,kaffe och
punsch,allt till civermittan.Restriktionerfanns ej. Spritlorbud kom dock senareoch s. a. s. i anledningav Dunkens "strejksup6".
I hotelletsmatsalfanns samtidigtpatron Nydqvist rned
fru (d&varandelgaren till firma Nydqvist & HoLn).
Dunken sig dem och gav dem alltemellanit ett cigafullt
av spekulationer.Di han var full och mitt, ragladehan
sig: "Mitt nummer
fram till derasbord och presenterade
d 115 Karl B. Dom skdllermej for Dunken,i jag knogar
i ditt sketnastilgjuteri. Nu har jag ett kapital - vi kan
Nej, nu djzidrar!
vara jdmlikar se - i jag ville
ladeh&rtsin handpiDunkens
Vavill du?" Envaktmdstare
axel, lirkade honom vant och behiindigtutan alltfrjr stort
uppseendebort mot utgingen och stora trappan.Ute pi
torget vakadeen polis, som genastingrep, sin Plikt likmdtigt. Dunken protesterade,svor hcigljutt och giorde
motstind. "Ja i Dunken - hcjr du dii polis - gjutare i
stilgjuteri - vet du dii - i mej sitter ingen. Nej
-." Polisenvar en s. k. stiiddig sak.Han saxade
ornkring Dunken och kldmde vddret ur honom
"rmatna
totalt. Han (polisen) fiirestdlldehonom (Dunken): "Att
om du si ir gjutare i h-e, si iker du indi in."
Och Dunken hamnadei finkan.
Strejken tog slut. Gjutare infann sig i arbetet, rnen
Dunken fick inte bcirja. Mdster meddeladehonom, att
patron Nydqvist bestimt arbetsfcirbudfcir 115 Kalle B,
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Nohabfoto Olle Eriksson.

tills en ursdkt framfcirtsang&endehdndelsenpi Stadshoteilet i bdrjan av strejken."HF, fanl" sa Dunken obercird,
"tog d[ den vigen. Ne, de gcir ja inte. Dn fick ja ju sitta
i finkan fcir."
Gjutmdstarn vart besviken. (Dunken var en skicklig
gjutare.) Han vldjade till Dunken att va:mftirstindig.
"Nehe", sa Dunken, "ja g1,rhem di." Och han gick
hemmanigra minader.
Fcirejul 1909 gick Dunken till fackfcireningsstyrelsen
och bad om hjZilp. Lotterivinstenvar slut. "Ndhej", sa
styrelsen,"ursikt f6rst, och fir du inte bd,rjaefter det, si
skavi tala med patron."
Dunken stegade,r;idd och vissen,in pi kontoret.VaktmdstarnkZindelZigetoch ordnadefciretride.Di "Dunken"
kom ut efter samtaletmed patron, rrar han fullkomligt
avkvistad.Vad som fcirevarit,fick ingen reda pl.
"Dunken" infann sig emellertid i gjuteriet fiiljande
morgon och kiirde iging formningen av de "vdlsignade
lokomotivhjulen".
Dunken, som var gammalungkarl vid tiden fcir dennr
hzindelse,gifte sig lret efter med en trolheiteflicka.
Aktenskapetblev lyckligt, och hans hustru ftidde tvenne
pojkar. Ar 1918 flyttade "Dr-rnken"tili Motala Verkstad,
dir skrivarenhdrav, en tid senaredven konditionerade.
Jag besdkteDunken sommaren1955 i hans egnahemsstugautanfcirMotala med stor upPvexttrddg&rd,kcjksland
med allt ddri vdxer, blommor - rnycketblommor - och
8 bikupor, och jag lyssnadei detta hans paradis tili
fciljande:
"Jaghar pensionfr&n Motala Verkstadserdu, n-renvila
eller ledighet vill jag inte ha. Med rnycket arbete ger
jorden bra, och Hulda sdljer det som blir dver p& torget.
Det grir gott att leva. Folkpensionfir barnbarna- dom
studerar i Linkdping. Dd. d. vdrst, ndr bina svirmar i
sdttersej pi. hustakan i trdtoppa.Vet du, att ja blir 80 ir
i hcist,& dcjr aldri. Kom, vi gir in te Hulda i fir oss en
kaifegcik."

Representeradei tivlingen var fciljande koncernfciretag: AB Bofors,
cernmdsterskap i bridge
AB Bofors Nobelkrut, Nydqvist &
Arets koncernbridgemdsterskapav- Holm AB, Ulvsunda Verkstlder AB
gjordes 26-27 april i Stockholmmed och \7eda-Verken, varjdmte ett lag
Ulvsunda Verkstlders Bridgeklubb fr&n Bofors insttumentlaboratorium i
som arrangiirer.
Stockholm fd'r f6rsta g&ngenoch med
Sedan gisterna under sakkunniga den lran deltog. Sammanlagtvar delciceronersledning f&tt se virdfiiretatagandet 28 par och 81 brickor spegets anld,ggningar, igingsattes den lades.
med par-barometerupplagda tdvlingen
Tivlingen uppfyllde d.vende hcigst
pi liirdagseftermiddagen med frireta- stdllda kraven pL anatgemang och
gets personalrestaurantsom trivsam iiveringenjdr Harald Sten uttryckte vid
tiivlingslokal.
prisutdelningenf ciretagsledningens
tillRedan i tdvlingens biirjan tog titelfredsstillelse dver det sitt, varpi
fdrsvarande Einar Andersson (EPI. ingenjdrernaE. Kallberg och G. LidBoFors) med partnern Ragnar Sund- ving samt tivlingsledaren Olle Eriksstrtjm ledningen p& barometern, me- son m. fl. skilt sig frin sina itaganden.
dan lagkamraternaGunnar Malmberg
Gdsternas tack till arrangiirerna
och Ake Barkskog tydligen "svivade framfdrdesav Gunnar Malmberg, AB
ut en del i geografin" och vid lcirdags- Bofors, som dven riktade sitt tack till
kvd.llsavbrottetfick niija sig med en ftiretagsledningen, utan vars bistind
medelposition.Sedan emellertid sist- denna arrangemangsfulltr[ff n?ippendmndapar hdmtatfriska krafter i den ligen kunnat ske.
stockholmskanattluften kunde emelDe bista resultatenblev:
lertid inteckningen i vandringspriset
"Guldskottet" pi srindagenklart bdrLagtiiulingen ocb tiiulingen onr inteckgas till Bofors, som ddrmed tog sin
n)ng ) uandringspriset:
poang
tredje inteckning.
och koncernbridgemlstare: BoI par-tdvlingen fick dock Einar
fors Kontor (Einar Andersson,
Andersson-Ragnar Sundstrdm mot
Ragnar Sundstrijm, Ake Barkslutet se sig distanseradeav starkt
skog och Gunnar Malmberg . . 2.419
spelandeUlvsundaparet
Red6n-BlomlJlvsunda Verkstlders lag 1
gren jdmte upploppsstarkaHjortsberg
(Red6n, Biomgren, Jansson,
-Gustavsson. Bofors Verkstdder.
Frans6n)
....
2.1IO
UVA

viird

fiir

1958 flrs kon-

OueringenidrStex'fdrriittarprisutdelningen
och hiir f frr berrar Redtn-Blontgren, UVA,
segrarei partiiulingen,sina pris.
3. Bofors Vetkstdder 3 (Hjortsberg, Gustavsson, Berggren,
Viksten)
.... 2.259
4. Veda-Verkens lag 1 (Hiirkaniemi, Johansson,Larsson,Johansson)
... 2.246
Partiiulingen:
1 och koncernbridgemistare:Ellving Red6n-Kurt Blomgren,
Ulvsunda Verkstdder
7.232
2. B. Hjortsberg-E. Gustavsson,
1 aa ^
Bofors Verkstdder
3. E. Andersson-R.
Bofors Kontor
4 . G. Malmberg-A.
Bofors Kontor

1.223
Batkskog,
1.216

T. Svensson-S. Nilsson, Bofors
Nobelkrut

t.t57

6. L. Carlsson-H.

Carlsson, Bofors Verkstiider.....
1.152
lJ7eda7 . Larsson-Johansson,
Verken.
1.148
8 . Hdrkaniemi-Johansson,
\7eda-Verken
1.098
o
B.
Settung-N.
Appelgren,
Nohab
1.091
Lind-Larsson,
Bofors KKB,
Stockholm
1.080

Mlg

Bofors Kontots segrande lag i 4-mannatiiulingen. Fr. a. herrar Alalntberg, Andersson,
Silndrtrdnz och BarAsAog.Foto Alian Andersson, UVA.

UVA-WEDA-kamp

i bridge

Den 9 april inbjiid \Wedaverken
UVA till en returkamp i bridge. LIVA
hade iu revanchatt fordra f<ir nederlaget hdsten1957.
Det blev ocksi en grundlig revanch
med 2812 po?ingfdr UVA mot NTedas
2588.
\7eda-bridgensallt-i-allo herr HIrkaniemi hade lagt upp tivlingen, som
klaffade perfekt och gick i gemyteis
tecken. I en paus bjcids spelarnapi
kaffe med ett par verkligt goda och
verkligt stora smcirgisar,som pe ett
utmdrkt sett s. a. s. fyllde sin plats.
Utbytet mellan klubbarna ser ut att
i fortsittningen kunna bli ett regelbundet iterkommande avbrott i den
vardagliga tillvaron och en utmdrkt
sparringmatch fd,re de stora koncernbridgetlvlingarna.
K_g

1B

ldngevarit i kontakt med vdnnenJohn
och nu hadeviren framskridit si lingt
att man kunde gi fr&n ord till handling. Det var dock blisigt och kallt si
Foto Stig Tidqvist.
att deltagarantaletblev icke s[ stort
som vdntat.Men kvantitetendr ju icke
Potpurri frin Tidaholmsavg6randeoch rakt inte i varpa utan
verken
de som kom fick en ingiende lektion i
bide teori och praktik. Viktigt var att
Viren kom dntligen och fotbollsman gir mellan kastensi att man inte
vdnnernafick komma ut pi grcingrdstir still utan skaffar sig motion geset.Seriefotbolienhar inte skdnkttidanom ging mellanpinnarna.Avstindet,
holn-iarnasi stor gl?idjeeller framg&ng
som nu i bcirjanhar varit 15 meter,bdr
i ir, men korpen frodas. Vi visar hdr
<ikas undan for undan upp till 20
ett par bilder fr&n en av omgingarna
meter.
i korpserien.DomarenBliicl.rersinglar
Varpatdvlingar kan anotdnas som
slant och lagkaptenernaVidar Johansutslagstdvling,centimeterkast
och lagBeldt,
pl6tslason, borrarna och Stig
att
Varpaspelare
uppmanas
tivlan.
garna,ser pi. Matchen vanns av plitegen varpa varigenomsdkskaffa
sig
slasarnamed 5-1. Pi situationsbilden
rare kast kan incivas.KoncenttationIr
tampasIngemar Johanssonoch Btirje Foto Stig Tidqvist.
a och o i soelet.De som var tillstddes
Karlsson om bollen och Evald $7ahlvar
slada och tacksammafrir den inInitiaoch
regler.
giillde
trafikmdrken
strdm samt Stig Beldt har gitt till
struktion de fitt och vintar sig mera
mdrktes
elektrivilka
bland
tltagarna,
sirid.
ker Griran Karlsson,TV, har hederav ordning och utbyte av varpaspelandet
sitt vdrdefulla uppslag.Se fotot pi si- i fortsdttningen.Vi visar en del av
kursdeltagarnavilka nu komrner att i
dan28.
H o c u s . sin tur tjdnstgcirasom instruktcirer.
Pi fcirsomnlarenkommer tdvlingar
som
att anordnasi s&vdlcentimeterkast
Nu l?ir vi oss varpa !
lag och om standardenstiger kommer
Scindagen
den 4 rnaj hadekorpidrot- senaretdvlingaratt upptagasmot andra
ten vid Tidaholmsverken besok av koncernfirmor, om nigon tcirs stdlla
tuppfcirstis.
varpaentusiastenJohn Larsson frin
Trollhlttan. Tidaholmarnahadesedan
Johtt Ltrrston (nr 2 t'rin riintter) /ill.rnnnans nerJ len liraktiga Tida/tolnare, iinnu litet
otikra i .rtilen. Elet'erna heter St'en Bjdrk, Ingaar lYr,tngent'eldt, Lage f ohatsson, Grnntr
Chris/enssonoch Arne lohansson. Foto Stig Tidqvist.

FotoStig'fidqvist.
Vi avslutarfotbollsreferatetmed en
bild av BcirjeCarlsson,vinnareav fjolirets skytteliga.Hcigerfotendr triun.rferandefcirankradpi den runda boller-r
(att fotbollen :ir rund brukar alltid
framhdvasav sportjournalister).
Fcirstan-rajingick med strilande vdder och firadestraditionelltmed musik
och
av Vulcansrnr-rsikkirpi n-rorgonen
sing av Manskcirenpi aftonen.
En trafiklekskola har varit anordnad pi Folkskolanstornt. Det var inte
att ta miste pi intressetbland de ungdomliga deltagarna.Det dr ju numera
ncidvindigt att barnenfr&n allra fcirsta
stund fir idra sig trafikregler och tra'
fikvett. Minga av deltagarnavisadeett
fcirbluffande gott kunnande ndr det
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lYedauerkens nzonter pA SaensAaMl)ssan i Gi)teborg 10-Jg
19J8. Foto Roslund-Nordin Studios, G6teborg.

naj

utst?illning

P5. Transportutstillningen i Misshallarna i Stockholmden 2-1 1 maj i
FLr deltog N7edaverken med nlgra
produkter,som ddr hade stdrstaaktualitet. Retembal8.daryRetembapallbox,
lyftvagnar och kd'ldboxar, i vilka alla
littrnetall ingir i stor utstrlckning,
visadesoch demonstrerades.
*
Svenska Mzissan i Gdteborg den
10-18 maj i FLrhade en stor och fcirndmligt ordnad monter visandeolika
S7edaprodukter,hel- och halvfabrikat.
Sefotot. Bland f?irdigprodukterna
visades Retembalidan,Retembapallbox,
lyftvagnar, den nya llnspumpen. Av
halvfabrikat visadesgjutgods av olika
slag (sand-, kokill- och pressgjutet),
Korpskytte
stingpressade
profiler, rijr och stdnger
m. m. Utstdllningen kompletterades
Vid SvenskaDagbladets korporamed ett vackerttext- och bildrnaterial. tionsskjutning pi Stora Skuggan sdndagen den 11 maj 1958 lyckades
Iil/edaverken beLigga en hedrande
Personalnytt
fjd.rdeplacering
i A-gruppen med nytt NOHAB-historier
Ingenjor Gunnar Bergilrdm, chef. Iagrekordlydande p3.821 po2ing.
Redaktionskommitt6n vid Nohab
fdr Sttngpressenoch Verkstaden, sluFiiljande skyttar deltog i laget - se
tade sin anstdllning vid S7edaverken fotot - fr8.n vdnster rdknat civre ra- har beslutat att utlysa en tivling om
den bdsta roliga historien. Td.vlingen
den 31 jan. 1958 och eftertriddes av deru Gunnar lobansson,GustauLundingenjdr Rune Hagest,ut?,som bcirjade gren, Lennart Eri€sson,Kurt Carltson, ?iruppdeladi fdljande klasser:
sin nya tjdnst den 1 mars. Ingenjdr Bernt Lindbolnz, nedre nden: Olof
1. Nohab-historier,
Hagestam var tidigare anstZilld vid
Bjdrnberg, Bo Blomquist, Lennait
Z. Trollh?itte-historier,
Separator,Tullinge.
Serrander,lYilly Eriuton.
S. L.
3. dvriga historier.

RBIIAKTIONIBN

lYedarerkens lag i St,ensAaDagbladets KorpsAytte. Wedafoto I7esterlund.

Tdvlingen dr 6ppen fcir Nohab-anstdllda, och bidrag skall inlimnas
muntligen eller skriftlig en tjll avd. t37
eller till nigon av redaktionskommitt6nsmedlemmarfdre den 1). 9. 1959.
I varje klass kommer 3 priser frin
Nohabs reklamavdelningatt utdelas.
Historiernakommer alt bedcimas
av
en jury bestiendeav redaktionskommitt6ns medlemmar.Kommitt6n fcirbehiller sig fri publiceringsrltt av
inldmnadehistorieri B-oilen.
Redaktionskommitt6n
hoppaspi eti
stort intresseoch motsertacksamlalla
bidrag.
Semesterbilder
Redaktionentar tacksamtemot trevliga och bra semesterbilder
till en sida
i ndstanummerSdnd in bilderna ttll B-bilens Redaktion, Bot'orc och anteckna namn
och adresspi bildernas baksida. Vi
honorerar alla bilder som publicerasI
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oUeteraner
slffislutat
stntjansf,s

Edtin Anders.ron

KarJ Ander:son

Edt,in Anderssotz

L. O. Anderson

Bolors

Bofors

N ohab

Bof ors

Einar Aronsson
Bofors

Gerhard. Bergstrbnt
Bofors

Henning Edberg
N obelktat

Andertsort,Araicl Edain, fddd 10 rnaj 1891, pensionevid Bofors i februari 1917
rad 1 juni 1958. AnstZilldes
ddr han senare
som reparatrirpi Reparationsavdelningen,
blev lagfdrman, en tjlnst som han hade tills han slutade
efter ca 41 tjdnsteir. Erh<illvid jubileet 7946 medalj och
gratifikation f6r z9 tjdnstelr.
Andertsott,Karl Adolf , fddd 18 aprii 1891,pensioneden 1 n-rai1958. B<irjadearbetap&
rad efter 44 tjdnstelLr
Laboratorietvid Bofors i aprll 1907, flyttade i maj 19i0
till Kanonverkstadenoch var d?ir till juii 1!14. Tiden
februari 1915-april 1919 var han anstilld vid Nobelkrut
ochmai l919-december 1922vid Bofors.Aterkom1930
till Kanonverkstaden,dlr han fcirst var slipare och frin
jsni 1945kranftirare.Erhrill vid jubileet 7)45 medalj och
gratifikation for 32 tjansteltr.
Andersson,Karl Edttin, fodd 16 sept. 1890, pensionerad t maj 1958. Anstiilldesfcirstagingen 1904 vid Nydqvist & Holm som filare pi Maskinuppsdttningenoch
arbetadedar till 1907. Aterkom 1921 som frrisarei Maskinverkstaden(avd. 60) och hade detta yrke tills han
avgick efter ca 40 tjdnsteir. Erh6ll vid Nohabs 100-irsjubileum l)47 medalj och gratifikation fcir 2! tjdnsteir.
Anderssott,Lars Olou, fddd 22 april 189t, pensionerad
1 muj 1958. Anstdlldesvid Bofors i november1928 och
l.rarhela sin anstillningstid,ca 32 ir, tillhdrt PlitverkstaMedaljtir 795I for 25 tjdnsteir.
den sisom gassvetsare.
Arottssot't,Gustaf Einar, f6dd 10 april 1893, pensio-

2l

Vihtor Erickson
Bofors

nerad1 rnaj 19t8. Anstdlldesredan1906 vid jordbruket
i Bofors som h[stskcjtareoch kusk p& Herrg&rden,blev i
mars 1919 chauff<iroch hade denna tjdnst tlll 1%9, Ae"
han civerflyttadetill Kontrollavdelningensomkontrollant.
Mottog vid jubileet I)45 meda.ljoch gratifikation f<ir 40
tjdnsteir och fick 1956 storamedaljen f<ir )0 tjdnsteir.
Rdknades&iedes)2 Ftri boiagetstjdnst ndr han slutade.
AugustGerbard,fddd 15 maj is9r, pensioBergstrdnt.,
nerad 1 juni 1958. Bdrjadei novemberI9o4 vid Bofors
Slutade i
som grovarbetare pi Byggnadsavdelningen.
oktober 1917, rnen iterkom i december1925 som skogsarbetareoch blev senareugnsskdtarei Hirdverket. Hdr
arbetadehan tills han slutadeefter ca 40 tjdnsteir. Medalj6r 1946med 28 tjdnsteir.
Edberg,Erik Henning, fddd 1 aprrl 7893,pensionerad
30 april 1958.Anstdlldesi april I)r0 pL Papphylsfabriken vid Nobelkrut, flyttade efter ett nr till Krutvalsverket
och tglz till Trotylgjuteriet.Hdrifrin flyttade han 1923
iter civertill Papphylsfabrikenson-rlagbas.Utnlmndes i
vilken
|uni 7941till fcinnanpi Ammunitionsavdelningen,
befattnins han innehadetills han slutadeefter ca 48 ir i
bolagetstjenst. Medaljtir vid jubileet for 36 tjinsteir.
Erickson,Carl Viktor, fddd 29 april 1891,pensionerad
i USA
1 maj 1958. Anstdlldesefter flera irs yrkesarbete
Slutadei rnars
i februari 7922 sornfilare i Friltverkstaden.
1922 och iterkom I juli 1933 som filare i Kanonverksta(VK 50). Denna sysslahade
dens monteringsavdelning
han tills han slutadeefterca 25 8rstjZinst.Medaljlr 7957.

Efruirn Erihsson
Bolors t

Guslaa Franssotz

Araid Karlsson
Nobab -

Henning Karl.sson
Bof ors .J

Bofors I

Eriksson, Karl Elraim, f6dd 27 lmaj 1893, Pensionerad
1 juni 1958. Anstdlldesvid Nobelkrut i februari 1913,
men civerflyttadesi november1919 till Stilverket i Bofors, dir han fcirst var martinarbetareoch i juni 1930
utndmndestill fijrman. Denna tj?insthade han tills han
avgick efter ca 45 Lt i bolagetstjZinst.Medalj& L946 med
33 tjiinste&r.
Fransson,GustauLeander,fitdd 20 maj 1891, pensionerad 1 juni 1958. Arbetade apil l9r6-juni 1919 samt
en kortare tid 1930 och 1931 som grovarbetarep3,Byggnadsavdelningeni Bofors. Ateranstdlldespi sammaavd. i
och grovatbetare,
maj 1.932,ddr han var trddgirdsarbetare
tills han slutadeefter ca 30 tjiinsteir. Medaljiir L953 f'6t
25 tjinsteir.
Gillttrt)nz, Bror Erik, f6dd 1 maj t891, pensionerad
I maj L958. Anstdlldes vid Bofors i juni 1929 som grovoch blev senareslipare
arbetarepi Byggnadsavdelningen
i Kanonverkstadensmonteringsavdelning.Medaljdr fdr
25 tjdnste&r19)4. RZiknadesilunda 29 tjtinsteilrndr han
slutade.
ladohton, Guttaa Verner, fddd 28 april 1887, slutade
vid uppnidd pensionsilder1 juni 1958. Anstdlldesvid
Kilstasmedjani januari 1956 som stddare.
lohansson,OsAarEmanuel, fodd 26 april 1891, pensionerad 1 maj 1958. Anstdlldes vid Bofors i oktober
1936 som vlllare i Smedjan,6verflyttadei marc 1943 till
Rdrverkstadenmen flyttade efter kort tid till Hlrdverket,
vilken avdelning han sedermeratillhiirt.

EriA Gillstrdnz
Bolors
"

O.rkarlobansson
Bofors ,

Gustau Karlsson
Bof ors .r

Jan-Erih Katltson
Boforc 1

Kailsson,Frant Aruid, fddd 2 sept. 1890, pensionerad
1 juni 1958. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm fu 79II
som pHtslagareoch har hela sin anstdllningstid,ca 47 fu,
tillhiirt Plitslageriverkstaden.Erh<ill vid Nohabs 100-irsjubileum 1947 medalj och gratifikation fdr 36 tjiinsteir.
Karlston, Gustaf Henning, f6dd 18 maj t89t, pensionerad 1 juni 19)8. Biirjade arbeta vid Bofors fdrsta
gingen i juni 1908 i St&lgjuterietoch Stilverket. Slutade
i augusti 1911 oeh arbetadesedanvid Nobelkrut i olika
perioder l9l4-september 1918. Aterkom till Bofors i
oktober 1919 som hejarsmedi Smedjanoch dverflyttade
L933 ttll Verktygsverkstaden,ddr han blev verktygsfilare
Rdknadeca 48 tjdnsteir ndr han
och sedanverktygsslipare.
avgick.Medaljdr vid jubileet 1946 f& 36 tjiinsteir.
Karlston, GustaaLeander,fddd 4 maj 189t, pensionerad 1 juni 19)8. Bdrjade redan v&ren 1905 som jordbruksarbetarevid Bofors, kom 1909 till Byggnadsavdelningen och blev i nov. 1913 svarvarei Kanonverkstaden,
ddr han i juni 19)1 blev avsynare(VK 84) och dverflyttade 1 jun. 1916 t1ll Kontrollavdelningen i samma
syssla. Erhcill medalj och gratifikation fdr 4L tjdnstelr
vid jubileet 1946 och fick stora medaljen 1955 f& 50
tjdnsteir. Riknade 53 tjdnsteir nir han avgick.
Karlsson,lan-Erik, f6dd 9 april 1890, slutat vid uppnidd pensionsilder14 april 1958.Anstilldes i marc1947
som stddarei KanonverkstadensSiktavd. (VK 25), en
sysslasom han hadeca 11 ir.
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Kristian Karlsson
Bol ors

Erik NiAlasson
N obab

Albin Kdllstrdm
u o l o st

Karl Norling
Bofors

rhhx

foban Perssot't
N ohab

ffieffi
GeorgRoolf
Nohab

Karlsson, Kristian, fddd 21 juti 1890, pensionerad1
juni 1958.Arbetadevid Nobelkrutmars1915-maj I9l7
i Bofors december1934och pi Byggnadsavdelningen
februari
s. i. till TransportavdelAterkom
i
1937.
ianuari
och har frltn 1946 tillhcirt
ningen som transportarbetare
sorn trddgirds- och grovarbetare.
Byggnadsavdelningen
Rdknade25 tilnsteir ndr han slutade.
Kiillttri)m, Karl Albin, fddd 4 april 1893, pensionerad
i maj 1958. Anstdlldesvid Bofors r mai l93l som resemontdr fcir traktorer,utndmndesI juli 1936 till fcirman
monteringsavdelning(VK 53 och
pi Kanonverkstadens
VK 54), vilken tjdnst han innehadetills han slutadeefter
ca 27 tjdnsteir. Erhcill medalj och gratifikation fd'r 25
tjiinstenr1956.
N)klasson,Erik Gustau,f<jdd tr maj 1891,pensionerad
1 juni 1958.Arbetadevid Nydqvist& Holm L9O6-I908
och 1908-1 95 p2' Stilgjuteriet, Byggnadsavdelningen
och Plitslageriet.Aterkom 1920 och arbetadefd,rstca 20
ir som trlarc i Hjulverkstadenoch ddrefterpi Elektrikerverkstadensom f6rridsarbetare.Erh<jll vid jubileet 1947
medalj och gratifikation fcir 35 tjinsteir. Rlknade ca 46
tjdnste&rvid sin avging.
Norling, Karl Leonard,f<idd den 3 juni 1891, pensionerad den 1 juli 1958. Anstdlldesi iuni 1927 som plitslagarei Plitverkstadenvid Bofors och hade dennasyssla
hela sin anstillningstid eller 3l fu' Ar 1952 erhcill han
medaljoch gratilikationf<ir25 tjdnsteir.
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Gunnar Ri)nnberg
Bofors

A. L. Sanduall
Bol ors

Persson,
lohanVilham, f6dd 9 mars1889,pensionerad
1 juni 1958.Anstdlldes1919 vid Nydqvist & Holm som
gjuteriarbetarei Tackjdrnsgjuteriet.Flyttade 1936 till
Huvudfcirr&detsom fdrridsarbetareoch har friln 1946,
till sin avging efter ca 39 tjinsteir, varit stddarepi Modellverkstaden.Medaljdr vid Nohabs jubileum med 28
tilinste&r.
Roolf, Bror Georg,fddd 10 maj 1891, pension1 juli
1958. Anstiilldes vid Nydqvist & Holm 1919 Pi Plitddr han arbetat som plitslagerihantslageriverkstaden,
langare, borrare, kranskotareoch de sista 20 iren som
detaljbevakare.Medaljcir vid Nohabs jubileum med z9
ndr han slutade.
tjinsteir. Rdknadeca 19 tidnsteFtr
Rdnnberg,GunnarAndreas,fddd 15 april 1891,pensionerad1 maj 1958. Anstdlldesvid Bofors i september
I9i4 som svarvarepi Kanonverkstadenoch hade denna
sysslahela sin anstdllningstid,ca 24 iLr.
Sanduall,Axel Leander, fiidd 29 april 1891, Pensionerad 1 maj 19)8. B<irjade arbeta i Pl&tvalsverketi
Bj6rkborn 1903 och civerflyttade1904 till det nybyggda
Plitvalsverketi Bofors, ddr han arbetadesom mottagare
i Projektilverktill 1913. Yar I9l3-I918 granatsvarvare
staden.Vaktmdstarei FolketsHus och Park 1930-1938.
Ateransillldes i nov. 1938 i Valsverket som lagbas fcir
infraktning av g<it och imnen. Overflyttadei jan. 1949
somplanerareoch hadedennatjinst
till Valsverkskontoret
Medalj<ir19t1 med
tills han avgick efter ca 34 tjansteFrr.
25 tiensteer.

=11

Gastaf Sjdgren
Bof ors

Hjalnar

Skoog

Bofors

Folke IYellman

Cuslaa lf/ester

Nohab

Bofors

Aberg, Anders Gufiaa, fddd 12 nov. 1890,pensionerad
efter 46 tjdnsteir den 1 maj 1958. Anstdlldesi januari
I9L2 p3'jordbruket i Bofors, d'verflyttadei februari l92O
till Valsverketoch arbetadeddrefter i Stilverket. Hvttan
och Stilgjuterietsrensaravdelning,
innan han i febr. ig:S
blev avsynarep8' Fiirdigstiillningsavd.De sistairen frin
mars 1950 var han fdrrS.dsarbetare
De Elektriska avdelningen. Medaljiir 1946 vid jubileet fbr 34 tjiinsteir.

Gastau Aberg
Bo'fors

E. l. Asbom
N obelArut

Sjdgren, Gustaf Edntund, fddd 16 november 1890,
pensioneradL maj L958. Blev redan i februari L9O3 anstiilld vid Bofors sorn lirling i Stilgjuteriet, dir han
senareblev handformareoch gjutare. I maj 19)1 slutade
han detta yrke och blev frirridsman och avsynarepi Avsyningsavdelningen.
Medaljdr vid jubileet 1946 f'6r 43
tjdnsteir. Erhijll storamedaljen 1953 f6r 50 tjinsteir och
rdknade si.ledes55 Lr i bolagetstjinst ndr han avgick.
Skoog,H jalmar Agnar Albin, fddd 2l sept.1890,pensionerad I maj 1958. Anstdlldesredan i juli r9o4 som
hjiilpare i Valsverketvid Bofors, blev senarevalsverksarbetare och i mars 1916 mekanisk reparatiir pi Reparationsavdelningen (VR 93). Erhiill vid jurbrleetL)46
medalj och gratifikation f<ir 42 tjdnstel.roch stora medaljen fcir 50 tjinsteir 1954. RZiknadesilunda 54 tjiinsteir
ndr han avgick.
lVellman, Emil FolAe I:idor, fodd 28 maj 1893, pensionerad3I maj 1958. Anst?illdesfrirstagingen vid Nydqvist & Holm i febr. 1922 och arbetadetlll dec. 1926,
och andragingen frin sept. 1927 ttll dec.L932.Aterkom
L juni 7935 och tj2instgjordevid sin avging efter ca 33
tjdnsteir som kontorist pi Materialbokfd,ringen.
Medalj<ir
l9)2 med 27 tjd.nstefu.
lYetter, GustaaAdolf , fddd 30 april t89t, pensionerad
L maj 1958. Anstilldes vid Bofors i jan. 1913 som
hjZilparei Hirdverket och var IgLt-1916 granatsvarvare
i Projektilverkstaden.Aterkom maj L929-juni 1931 i
pi Kanonsammaarbeteoch blev i okt. 1932 Lteranst?illd-juli
verkstadenssvarvaravdelning.overflyttade i
1939
som avsynaretill Kontrollavd. och hade dennasysslatills
han slutadeefter ca 32 tjdnstefu.Medaljiir l95L for 25
tjlnsteir.

Atbom, Ernst lohan, fddd 3 mars L891, pensionerad
3r maj 1958. Anstiilldesden 20 maj 1935 p3,Byggnadsavdelningen vid Nobelkrut, ii.verflyttade 1937 till Nitrocellulosaavdelningen,d[r han arbetade i Kokhuset till
1943 ochsedanpl Lackullsfabrikentill 1956.De sistatvi
iren arbetadehan pi Emballagefdrridetsom f<jrridsrrbetare.Riknade ca.)z tjdnsteir nd, hun slutade.

*

Tnmnmorifr

Ponnt

Nyttrdm
Bofors

Nystriitn, PonlasAugustinus,f6dd 14 september1898,
avliden2l mej 1958.Anstiilldesvid Bofors i mars 1913
som bud pi Konstruktionskontoretoch iiverflyttade senare till Kanonverkstadens
(VK 71)
Sadelmakarverkstad
som sadelmakare,vilket yrke han hade tills han avled.
Erhdll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fdr 33
tjdnsteir och rdknadesiledes 45 i,r i bolagetstjdnst ndr
han avled.
.)A

'!.2.

60 aelt 7o-dzin4az
III kvartalet

1958

BOFORSVERKEN
Juli.

5O-tringar

1 . Holmquist, Andert Friden, Verkmistare, B 9

\
7.
7.
8.
8.
I-'.

14.
I'.
19.
20.
2I,
25.

Carlson, Alaar Emanuel, Finsnickare,MG 27
Larsson, Erik H jalmar, Kallslgarc, MSK 20
Fengler, Emil Karl August, Hjiilpare, MP
Alnaeus,Nils Sture,Maskinskcitare,
MVK 90
Sund$ri)m, Karl Henry, Fcirman,VF 1"
Ekntan, Nz7r, Verktygsslipare,VV 20
Nilsson, SaenlYilbelm,Avsynare,MS 80-81
Ridesi6, GustauArne,Yerkmistare, B 3
Karlsson, Karl loban Hjalmar, Murare, B
Hedlund, Bengt I ulius,Granatsvarvare,VA 20
lirn, Ernst Gottfrid, Grovarbetare,B
MerAell, Karl Dauid, El. tekniker, KKH

Augusti.
2. Hantson, Lars Birger, Mont<ir, VK 50
2. Landin, Stig Axel Vilbelm, Kalkylator, FSB
2. EriAtson,Karl lohan, Plltslagare,VP 20
4. Strdm, Adolf Arne, Fijrridsarbetare,B 10
5. Suabn,lobn Leo, Svarvare,MG 24
L6. lansson,Nils lYilbelm Gunnar,Filare,VK 52
18. Rosengren-Eriktton, Karl Harald, Mek. reparatiir, X 20
20. Ldnn, Knut Henning lV.,Konstruktiir, BAK
22. Bergquitt, Karl-Olof Reinhold, Plitslagare,
VK 'O
27. Karlsson,Euert Valfrid, Div.-arb., KA 91
29. Olsson,Bror Araid, Maskinreparattjr,VR 90
September.
). Anteholt, Dagmar Maria, Maskinskriverska,
KA 91
11. lohansson, Arne Gastaa Rudolf, Kontrollingenjd,r,KA 80
IL. Moro, Bortolo, Skdnkskijtare,ME 20
B. Haglund, Nils Euiat, Mejslare,MG 31
21. Zander, Allan Mattia.r, Kontorist, KKX
22. Eridston, Erik Filip, Murare, B
24. Allenbrant, Axel Bdrje, Kontrollingenjdr,
KA 7'
26. Erikston, Anders l/erner, Fdrman, ME 3
28. Kellendal, Irrna Malaina, Baderska,OY
28. AJbanus, Gustau Augustinus, Kanonborrare,
VK 21
Juli.
'1.
12.
'!.6.
20.
21.

60-iringat
Anderston, Nilt Edner, Snickare,MG 27
Hiort, Sten OsAarHerman, Stidare, VK 20
Larst on, Karl I ul ius, Handkdrnmakate,MG 22
Karlston, Edoin Engelbert, Avsynare, VF 80
Ljungberg, Karl Eduin, Montiir, MVK 90

Augusti.
6. lanston, Guttaa Elou, Transportarb.,ME 20
10. Herlufftn, Karl O/a, Spinkiirarc,YK 2L
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Anstalld
lr

1937
1940

r9r5
1957
1936
1924
1928
L935
L932
L942
t95'
1949
rg25
1926
L934
1926
r937
t936
L926
1938
1957
1934
L939

Brute, Os6ar Emanuel, Plitslagare,
VP 2,
18. Erikuon, Erik Gunnar, Trlarbetare,
B
L9. Erihston, Karl Bertil Nalanael,KrankoppIare, KA 75
19. LY/idin, Karl Siuert, Kalkylator, FSK
24. lohanron, Mafiin Linus Natanael, Tfdar
betare,B
25. Maxe, Karl FolAe, Avdeln.-fcirestflndare,KKI
September.
2, EriAsson,Karl Gereon, Fcirman,X 2
4. Karlsson, Gunnar Sigfrid, Slipare, VV 24
4. 6tterlund, GastaaGerhard,Verkmlst., VK 51
5. Karlsson,EriA loban, Smdltare,ME 20
8. Hedenkaist,Karl Gereon,Maskinist, X 40
ll. Gdranston,Olof William, Konstruktcir,KKF
L4. Karltson, Gustau Einar, Hjd'lpare, MS
18. Karltton, Karl Adolf, Transportarb.,ME 20
2o. Nilston, Karl Artur, Spinfraktare, VK ,2
23. Arnald, Claet Gerbard, Konstruktdr, KKU
24. Persson,Per August, Verktygshlirdare,MH 24
26. Bengtston,lohan Einar, Tnnsportarb., VT

r93o
I93t
L956
1,925
1927
1913
r92'
1929
L9L2
1919
1930
1935
L940
1c ) r o

1947
1939
1939
1947

NODELKRUT
50-ttingar
Juli.
21. Holm, Erik Bdrie, Ragnar, Ingenjiir, NZK
1934
23. Dahlstrdm, Nils Araid Pontut, Krutarbetare,
L933
NVK 21
24. Larston, Knut Valter Sune, Grovarb.,NB 5 I94O
Augusti.
8. Niltson, Karl Emil, Lastbilschauffd,r,NB 70
27. Landstrdm, Aruid, Trotylarbetare,NVT
September.
7. Sandelin, Bror Alfred, Fcirman, NVF
15. Back$rdm,Karl Hilding, Byggn.-snick.,NB 5
16. Frykrtedt, Ernst Algot, Apparatskijtare,NVF
24. Karltton, Karl Gerhard, Syrablandare,NVN
27. Lundstrdm, Gottfrid Knut Axel, Ammunitionsarb.,NVA 4

L935
1957
L935
1934
L95l
1938
L937

1"937

September.
60-3ring
2I. Pertson,Gu$au Emanuel, Apparatskcitare,
NVF 1933

1933
1947

NOHAB

1c)sl

r925
rg40
t937
rg25
1938
1934

r928
1957
T9L4
1923
1934
1919
19r5

5O-iringar
Sundberg,EriA, Maskinist, Avd. R
Pettersson,Helga, Skrivbitrdde,Avd. gO
Franston,HertnAn,Svetsare,Avd. 8O
Laurell, lohnny, Fd,rridsarbetare,
Avd. F
Gustafsson,Gustaf Adolf,Hopsdtiare,Avd.lt
Hellberg, Algot, Gjuterihantlangare,
Avd. 40
Olsson, Gunnar, Materialutldmnare, Avd. F
Augusti.
6. lobanston,Bror, Ytbehandlare,Avd. P
21. Lartton, Folke, Supportsvarvare,Avd. 6O
22. Andersson,Gustaa,Resemontcir,
Avd.79
22. Bergquitt, Olle, Pl&tslagare,Avd. 80

Juli.
2.
5.
12,
13.
14.
L5.
20.

1953
1942
L956
1957
t94O
1.956
L947
L937
1940
195L
L929

September.
I. Strandlind,Folhe,Verktygsjusterare,
Avd. VF 1940
7. Suenston,Erntt, Hopsd'ttare,Avd, Lab.
L93t
8. Larsson,Gustaf, Svetsare,Avd. 80
1927
10. Landberg, Erik, Gjutmdstare,Avd. 40
L947

Anderc, Motorprovare, Avd. 79
1 5 . Ed.uard.tson,
2 2 . Hedebrand, Folke, Filarc, Avd. 31
2 8 . Erikuon, Soen,Traversfiirare, Avd. 4o

1949
L927
1957

60-tringar
Juli.
14. Holmquitt, Carl, dveringenjd,r, Avd. I43

1933

Augusti.
J. Stenston,Karl,Borrare, Avd. 67
16. Str iintberg, Knut, Verktygssvarvare,Avd. 67

L935
rg29

September.
L9r6
8. Lindell, lYerner, Stidare, Avd. 31
1918
lo. Lartson, Karl, Smed, Avd. 19
14. Hernaall, Gunnar, Revolversvarvare,Avd. 60 1934
1949
L8. RTdqoitt, Suen,Avsynare, Avd. 79

TIDAHOLMSVERKEN
Augusti.

50-fuingar

9. lohanston, Karl Otkar Mauritz, Fcirman
September.
L. Augusltson, Hant lY/ilbelm, M&lare.

1939
19r3

fIVA
S0-iring
Juli.
5. Lindstrtim, Axel Ernst, Svarvarc

1957

Augusti.
60-iringar
L7. BasilewtAi, luan, Stidare
25. Hedmark, Bertil Axel, Avsynare

1952
1956

September.
18. Biick$rdm, Andert, Elektriker

1934

\vEDAVERKEN
Juli.

BOTAGSTBIININGEN
Andrade dagar fiir liineutbetalningen
For att bdttre anpassaavloningsutbetalningarna
for timavlonad personal till ledigheten vid midsommar, semester och jul, har overenskommelse
trdffats om dndring av avloningsperioderna frin
och med 1958. Denna dndring medfor iven omliggning av redovisningsperioderna for bokforingen.
Den nya periodindelningen och de nya avliiningsdagarna f:utmghr av nedanstiende schema.
I avloningarnanr 11 och 14 kommer inga budgetavdragatt goras frin Intressekontoren.
Redovisnings- Avliiningsperiod
period

6

77
72

7

13
A

8

1r-16

1943
L945
t944
1949

60-iring
Juli.
7. LindAait, Karl, Slgare

L94L

70-iring
September.
3. Sandberg, Allan, Kontorsvaktmestare

195r

Veteraner bland. . .

22/' -28/5
29/5 -11/6
12/6 -25/6
26/6 - 2/7
3/7 - 6/8

9

77
18

10

19
20

7/8 -2o/8
2r/8 - 3/9
4/9 -17 /9
18/9 - t/ro

11

21
22

2/r}-1r/ro
t6/10-29/to

12

23
24

30/!o-t2/7r
13/Lr-26/r1.

73

25
26

27/r1-70/r2
r7/r2-37/r2

50-iringar

3. Attrdm, Gutau, Kipphyvlare
12. Rydberg, Silne, Fdrman
21. Carlston, Agne, Verktygsfrdsare
Augusti.
30. ArbjdrA, Gdsta, Matrisfilate

Periodens
omfattning

Avldningen
utbetalas

4- '/6
18-79/6
3/7
7o-1r/7
14/8
27-28/8
70-77/9
24-25/9
8- 9/ro
22-23/70
'- 6/rr
L9-20/t1
3- 4/r2
77-t8/12
L9r9

Samtligadagbockeroch journalerjdmtehuvudboksspecialsamt bokforingsuppgifteroch uppgifskolaomfattaovanstaende
ter till periodrapporter
underfu 1958.
tidsperioder

Forts.
frdnsid.9.

numera med hirdmetallverktyg, varvid maskinen
ocksi. arbetar vid mycket hogre hastigheter dn
tidigare. Kraven pi mittnoggrannhet och ytfinhet
pe arbetsstyckenaha ocksi okat, varfor maskinen
ej fir bli alltfor mycket sliten for att gora fullgod
tjiinst. Och till sist: utvecklingskurvanifriga om
verktygsmaskinerf.Lr en alltmera Progressivstigning. Verktygsmaskinenblir mer och mer ett forbruknings-dn ett inventarieobjekt.

RBIIAKTIO1NEN
Med detta nummer foljer 2 bilagor, en med referat frhn Nobelkruts foretagsndmndssenastesammantrdde,en med sommartivlingar.
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IN SANT:
Frfrn Metalls audelningsstyrelsei Bofort har redaktionen
erhLllit nedanstSendemeddelande,med begiran om publicerandei B-pilen.

annan fcirslkring eller som omfattas av sidan till?iggsfrirs?ikringfcir
invaliditetshjZilpmedeloch tandskador, som meddelas av Folksam,
vare sig medlemmentillhdr sidan
fcirslkring eller ej.

5. Om och i vilken utstrdckningerslttning skall llmnas bestlmmes
av Folksam,sedanyttrandei varje
sirskilt fall inhdmtatsfrin vederbcirande fackliga organisation och
sedandrendetbehandlatsi en frir
Besliimtnelserattseendeeriiltning fdr
detta [ndamil inrittad nimnd,
vari ingir representanterfrin till
kostn,ader
i
satnband
med
bundskongress
och fcirsdkringenglller
Landsorganisationenanslutnafacktebabilitering'
ft&n den i januari 1958.
fd,rbund och frin Folksam. Fcir en
1 . Ersdttning ldmnas till fcirs2ikrad,
och samma siukdom eller fcir ett
Vad innebdr rebabiliteringtsom till f<iljd av sjukdom (.j
och samma olycksfall ldmnas erildersfcirdndring)eller olycksfallsl6rtiikringen ?
sdttning med hrigst 5.000:- kr.
skadadr handikappadoch ddr arAnsijkan om ersittning inslndes
Rehabiliteringsfdrsdkringen
innebrir,
betshindret dr av s5.danart och
till Folksam oi hdrfd'r avsedd
att medlemmar, som till fciljd ^v
omfattning att rehabilitering dr
blankett genom den fackfcirening
sjukdom (dock inte ildersfd'rdndncidviindig fdr en iterging till
den fdrsdkradetillhdr.
ringar) eller olycksfallsskada
dr handiproduktivt arbete.
kappade, kan fit bidrag till direkta
*
kostnaderi sambandmed rehabiliteMed rehabilitering fd,rstis hdr
Den medlem, som <inskars6,kaerring. Kostnadsbidrag ldmnas f'6r alla
varje slag av Ltgtud,som syftar till
fr&n frirsdkringen, skall gdra
sdttning
itgdrder, som syftar till att iterstilla
att lterstdlla eller fdrbittra funkeller fdrbdttra funktions- och arbetstions- och arbetsf6rmigan och hemstlllan h?irom till avdelningsstyfcirmlgan och iteranpassamedlemmen
m6jliggdra anpassningtill arbets- relsen.
i arbetslivet.
l1vet.
Upplysningar och hjelp med uppSom regel limnas rehabiliteringserrdttande av ansdkningshandling lZimsdttningen i form av engingsbelopp. 3 . Ersdttningldmnasi form av bidrag nas av Metalls expedition.
till direkta rehabiliteringskostnaErsdttning ldmnas inte frir kostnad
der, som den ftjrsikradestyrkersig
Karlskoga i maj L958.
under 200 kr. Fdr itgdrder pl grund
ha.
haft
eller
berdknas
komma
att
av en och sammasiukdom eller ett och
Gunnar Pellerston
fi, under fdrutsd.ttning:
samn:raolycksfall kan ersilttning lamnas med hcigst5.000:- kronor. Eratt behovet av rehabiliterings&tg?ir*
slttningen fi.r emellertid inte medfrira
der aktualiserats
efter den dag fd,ratt statliga och kommunala bidng f'6r
sd.kringenbtirjadegdlla med reha- Ins?int frin Nohab
rehabiliteringenreduceras.
biliteringsersdttning
och under den
Innan beslut fattas behandlasvarje
tid den fcirs[krade tillhdrt fcirsZikdrendei en frir detta dndamil sdrskilt
ring, som omfattar sidan ersdttinrlttad ndmnd, vari ing&r represenning;
tanter frln de fackfcirbund, som teckatt Atgdrdenvidtagits eller planenat rehabiliteringsfd'rslkring, och frin
rats i samrid med vederbdrande
Folksam.
likare och/eller samhdlletsarbetsvirdande organ; samt
ViIka personertiLlhi)r fdrslikringen?
att den sammanlagda kostnaden
Fdrslkringenomfattar Sv. Metallinfcir itgdrden ifr&ga uppgir tiil
dustriarbetarefdrbundets
samtliga godminst 200:- [19ns1.
k[nda medlemmar, silunda dven dem,
somavnigon anledningir kontingent- 4a.Ersdttning,eller del av erslttning,
llmnas inte i den min den till
befriade.
friljd av behovsprcivningpiverkar
Ny medlem tillhd,r fdrsdkringen
storlekenav s&danersittning eller
fr. o. m. den dag intridesansdkanunSdg-shriindarenM. bleu efter mLnga
sS.dantbidrag fdr rehabilitering,
dertecknats och full intrddesavgift
Lrs arbete pfr en sfrgfabrik i tydsuerige
som enligt gdllande bestdmmelser
erlagts till avdelningen. F<irsikringen
ldmnasfrin statligeller kommunal fi)rtidtpen:ionerad ocb en yngre arbeglller alltsi fcir rehabiliteringsitgdrmyndighet.Ersittning frnn denna tare ficA duerta bans jobb,
der. som medlemmen fitt behov av
M. bleu dh arg, stega in till Direkfdrslkring f&r silunda inte medefter dennadag.
f<ira en minskning av sidant sam- l6rn 3 sa:
Varje medlem tillhdr fdrsiikringen
h2illeligt bidrag.
- "DA ii inte riittuitt rnot me|,
148
sl linge han [r godkiind medlem av
som
iir gamrnal fi insAriinAt."
f6'rbundet.F<ir medlem, som uttrider
b. Ersdttningllmnas inte fcir kostnad,
ur ftjrbundet, upphiir fdrslkringen att
som ersdttesjzimlikt lag eller frin
"Effen"
Fd'rkdnnedomf&r vi ge nedanstiende information om den rehabiliteringsfdrslkring, som fiir vira medlemmar
6r tecknad mellan v&rt ftjrbund och
Folksam.
n
, , , rattaoes
r ., |
txDeslutet
av ^^^^^L^
senasterof-
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gdlla fr. o. m. dagen efter uttrldet.
Rehabiliteringsntgdrd,
som akhialiseras
efter nimnda dag, berdttigar,silunda
inte till ersdttningfrin fd,rsikringen.

TV-KRYSSET
RATTA

TV-Krysset samlade ett ganska stort antal ldsningar
fr&n de olika koncernfriretagen.Redaktionen tackar fcir
det visade intressetfdr tivlingen och lyckcinskapristagarna! Prislistanblev fdljande:

I

1:a pris: PensionlrJohn Bill (9r4}r), Box 30f,Bofors.
2:a pris: Herr Evert Jansson,Bofors Stockholmskontor.
3:e pris: Ingenjd,r Allan Vinqvist (83434), Avd.
KCM, Bofors.
4:e pris: Herr Egon Strdmstedt,Bofors Stockholmskontor.
Alice Holm (10203), Avd.
5:e pris: Tempoavsynerska
692. Tldaholmsverken.
6:e pris: Bonoplastarb.
Kurt Kjellander (10262), Avd.
605, Tidaholmsverken.
7:e pris: Fdtman Tore Kahlin (84348), Avd. VK 23,
Bofors.
8:e pris: Verkm. GdstaQuarfordt(81966), Avd. X 40,
Bofors.
9:e pris: Kontorist Torbjcirn Kahlin (22145), Avd.
P 14, Bofors.
10:e pris: FrcikenIngrid Hellstnnd (4925), Avd. 692,
Tidaholmsverken.
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Apropl TV-rutan
Denna trevliga bild, som omtalasi
texten under rubriken "TV-rutan" pi
sid. 19 fick tyvZirrinte plats pi niimnda sida. varfcir vi placeradeden hdr.
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Trafikskolan uid starren l6r biltiiolirgen.
Foto G. Karlstriim.

EXTRA VARTAVLINGEN
Vad sdgersmeden?- S&lydde den friga som itfciljde
en expressivteckning fr8n en smedja, ddr smedhalvan
slog fel, si att hammare,t&ng och heta flcig i luften.
Vi stiilldefrigan som en liten extravirtivling, och inte
sL fL gavossfd'rslagtill svar.
Efter mycket funderande gav Redaktionskommitt6n
frirsta priset till herr Kad Dahl (514), VK 25, Bofors,

(adressBox 685, Granbergsdal)som enkelt men kdrnfullt sade:" Mfrndagtmorgon".
Andra pris fick herr Louis Jaconetti,Box 2686,Bofors,
och tredjepris herr GunnarNilsson (VK 21), Box 8175,
Karlskoga. Deras fcjrslag till replik 6.tergervi i ndsta
nummer'
Red'

Karlstad 1958. N*marc Trycksakcr 80416J

R E D A K T I O N SK O M M I T T E N R :
BOFORS
KARL AN DE RSSON, Expedit6r
Representantftir Bjtirkborns Fabriksarbetarefackfiirening
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fiir avd..24 av SvenskaIndustritjinstemanna-Fdrbundet
R A G N A R L I N D A H L , F i i r m a n( Y 2 0 )
. Repr. fiir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefijrbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. fiir Avd, 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
ARVID \7AHLQUIST,
Direkttir (ND), Or4
Representantftjr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LoNNBERG,

F i l . l i c . ,( E R )

Redaktione
ns adress: B-pi lensredaktion,Bofors.

NOHAB
JOHN LARSSON, Ritningsutlimnare
Representantf6r Nydqvist Er Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantf<ir SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantfdr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingentlr, Ordf.
Representantftir Nydqvist EcHolms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fcirman
Repr. ftir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tjiinstem?in(SIFavd. I 9)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Orff
Representantfiir AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Mont6r
Repr. fiir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet

W.EDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, Kdrnmakare
Representantf<ir SvenskaGjutarefcirbundetsfiiretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenj6r
Repr. fiir Sv. Indusrritjiinstemanna-Fijrbundetsfciretagsklubb
GOSTA LIN DH, Chefmetalhrg Ordf.
.1I7.
Represenrantfitr AB
Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN F6Tman
Representantfcir SverigesArbetsledaref6rbundsfiiretagsklubb
GUN N AR \f ELAN D ER, Verktygssvarvare
Repr. ftir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
verkstadsklubb

uva
BoRJE LARDNER, Ingenjcir
Representantf<ir SlF-klubben

Ndsta nummer,

HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Orff
Representantfijr UlvsundaVerlctdder AB: s ledning

nr 4 irging 1958,beriiknasutkomma omkring den 1 sept.
1958.Redaktionen 1r tacksamatt fi bidrag, notiser, med-

BERNHARD STOFIR, Svarvare
Representantftir UVA:s verhstadsklubb

delanden, fotos, teckningar, inslndare, frigor o. s. v.
snarastmSjligt och helst fijre den 1 aug. 1958.
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Foretagsnimndenssammantrdde
vid Nobelkrut
z: dra kvartalet r 9J8
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NERMANS TRYCKSAKER
8 0 6 0 39

r

t

NOBELKRUT
Vid Nobel}ruts F6retagsnlmndsordinarie kvartalssammantrlddeden 2513
medhannsicke samtligalrenden, varf6r
eti extra sammantrlde hiills den 7/5
for behandling av dessa.Direkti;r Aruid
Wahlquistsatt, som vanligt, ordfijrande
och fiiljande lrenden behandlades
:
Beftiggningen.
Direl<tiir Wahlqukt erinrade om, atr
man tidigare meddelat att ytterligare
personalinskrln-kningarfdrutom dem,
som redan verkstdllts, vore att befara.
Pi grund av nedging i orderstocken
har det visat sig niidv?indigt att nu
minska arbetsstyrkani NVK 20 med
77 rnan,i NVN med 7 man och i NVD
med 4 man. Av dessa28 har 11 st kunnat ijverf6ras till Bofors och miijlighet
till ytterligare ett par iiverf6ringar dit
fiireligger. De lediga platsernai Bofors
har i fijrsta hand erbjudits de arbetare
vilka bland dem, som vid samrid
ijverenskommits skall uppslgas, har
lengsta anstdllningstiden och st6rsta
ftirsiirjningsplikten. Samtidigt har det
fijr en tid av omkring 8 manader blivit
niidv?indigt nyanstdlla 23 kvinnliga
arbetare.11 av dessahar iiverfiirts frin
Bofors. Den 215 fanns vid fiiretaget
799 rnanJiga och 322 kvinnliga kollektivavtalsanslutnaarbetare.
Pi friga av herr Hansson,meddelade
ingenjiir Bergstrdn, att man stjkt iiverftira kvimliga arbeten pi m?in och att
pi sidana
7 ) 8 m?in f. n. sysselsdttes
arbeten.
Direktdr Wahlqukt framhijll, att der
1r synnerligen svirt, att i dagens l?ige
sdganigot om hur framtiden kommer
att gestaltasig. Av allt att dijma miste
nog rlknas med en nedging ftjr ammunitionsavdelningarnaunder 1959. Bolagsledningen 96r intensiva anstrlngningar fdr att finna nya civila tillverkningsobjekt.
Kurser i atbetsstufieteknik.
Frin arbetarledamdternafiirelSg en
skrivelse, i vilken man beglrde upp-

tagandeav diskussionbetr. anordnancie
av kurseri arbetsstudier
ftir av arbetarna
utseddadeltagare.Man ansig att 6kade
kunskaper i hithdrande frigor skulle
medverka till att meningskiljaktigheter undanrdjes,att samarbetetpi arbetsplatsernafijrbettras samt att trivsel- och
produktionsstiirningarnedbringas.Kursema borde ledas av fdretagetsarbetsstudiemln och hillas pi arbetstid.

iging studien utan negot som helst
resonemang.Om man fiirst toge ett
litet samtal om studien skulle miijligen
det hela gi ldttare.
Orsakentill beglran om att anordna
kurser pi bolagets bekostnad och pi
arbetstid, dr den, att det ir svirt att
samla deltagarnapi fritid, vilket visat
sig vid tidigare tillfdllen. Tanken 1r
den, att klubbarna utsernegra liimpliga
arbetare
till en kurs. Men det behiivs
Direktdr Wahlquist uttalade sin tilllven
information fiir "den breda
en
fredsstdllelsemed intresset fiir denna
sak. Hur erinrade dock om, att kurser massan". Om arbetaren redan frin
bi;rjan intar en avog stiillning mot en
i Fackfijreningens regi och med hrare
studie,
Ir det ofta svirt, att komma till
frin fiiretaget tidigare ordnats,men att
en uppgiirelsei godo. Fiiljden blir, att
intressetdi varit mycket litet. Han pipekade att Arbetsledareinstitutethar arbetsintensitetensjunker och det kan
kurser i lmnet f6r LO-m?in och enligt driija liinge innan nigot resultat nis.
fOrljudande har Bjiirkborns Fackfiir- Stigande olust fiiljer av detta. Det dr
ening motionerat till sitt f6rbund om di mycket svirt fijr klubbordfijranden
eller fack{ijreningsstyrelsenatt fi rltanordnande av sidana kurser.
pi detta. Det glller att undvika
Frigan 1r emellertid av den art, att sida
sidant
och det Ir arbetarledam6ternas
den ej kan behandlasenbart fijr Nobelatt
tro,
en kursverksamhetIr en vlg,
kruts del; den ber6r lven moderbolaget.
Man Ir d'ir icke awisande till tanken som leder till ett undvikande av
schismeri arbetsstudiefrigor.
och fiir att dryfta frigan, skulle AB Bo.
Herr Hanssontrodde, att om NImnfors den 13/5 anordnaett informationsden intresseradesig fiir frigan och fiirmiite i FolketsHus med diskussion,till
vilket ledamiiternaav Nobelkruts ftire- s6kte samarbeta om den, si borde
situationen kunna fairb:ittras. Nu er
tagsnlmnd inbjudits.
det hnge sedan det fiirekom nigon
Herr Hagbergmeddelade, att ett vikallvarligaretvist, men det uppstir sidatigt fackfdreningsm6tehilles just den na nigon ging, vilket morverkar ett
dagen, varftir det torde bli svirt fijr
gott samarbete.
Nobelkruts folk att vara med.
Ingenjiir Djurberg framhdll, att man
Herr Hanssonnoterademed tacksamhiir vid Nobelkrut i arbetsstu&everkhet bolagets v?ilvilliga instlllning, men
samheten alltid lagt huvudvikten vid
beklagadeatt in{ormationsmijtet skulle
metodstudierna. Det har ndmligen ankomma si oliigligt.
setts viktigare att fe fram rationella
Han erinrade om, att man, di tidsarbetsmetoder,In att pressaupp arbetsstudier fiirst btirjade tilhmpas, varit
takten. Vad sjdlva tidsstudiearbetetbemycket negativt instiilld till dessapi
trdffar, skulle det vara rena rutinarbetet,
arbetarhill. Denna inst?illning har under
om man alltid hade med en medelgod
irens lopp undergitt en fiirhdring och
prestation att g6ra. Si Ir ju langtifran
det fcirekommernu, att arbetareibland
fallet, vilket gdr att prestationsbediimsjiilva begiir tidsstudier.Trots detta inningen blir kriivande och att man miste
trlffar nlgon ging elakartadewister.
kinna bede arbetet och arbetaren.
Just med anledning d1rav, anser arbePi sistatiden har rena tidsstudierbetarledam6terna, att det skulle vara
drivits i mycket liten omfattning och
viirdefullt att sprida kunskaper om
nigra allvarliga tvister har icke fiirearbetsstudiernas
metodik och att arbetskommit pi l?inge.
studiemdnnenliirde k?innahur de, som
studerasreagerar.Nu gir det merendels
Direktdr Wahlquist meddelade, atr
till s5, att arbetsstudiemannensdtter ABF-TBV har en kurs i oroduktions-

vid en studiesframllggande ansett,att
arbetsstudiemannen
blivit fiird bakom
ljuset, vilket framgitt av jdmftirelser
med tidigare resultat och i andra fall
Herr Hanssonframhctll, att man
Herr Hanssonmeddelade,att arbetarna har arbetsledningenkunnat anse, att
tdnkt sig att gi efter kursbrev e.
hyser en motsatt uppfattning och att studien givit resultat i rakt motsatt
utan man skulle vilja ha det si, att en detta kommer sig av att ackordserriktning. Strlvan 1r att komma dll ett
inlormationskurs civerhur tidsstudierna bjudandet hmnas pi en blankett f6rrltwist resultat. Svirigheten att ni ett
bedriveshar i Bjc;rkborn uppldggesoch sedd med arbetsstudiechefens
namn- sidant ligger i stdmningen pi arbetsomfattande de speciellafdrutsdttning- stdmpel och det torde icke kurura fcir- platsen,
vilken ger sig uttryck i arbetsarna fcir arbetether.
nekas,att det i realitetenIr arbetsstudie- kapaciteten.Ingenjor
Janssoalimnade
En friga dr arbetsstudieavdelningens avdelningen, som ansvararfdr erbjuett par exempel pi ytterlighetsfall, ddr
st?illrringvid ackordserbjudandet.Ardandet.
det ena visat orimligt hogt och det
skall v?il vara en
betsstudieavdelningen
andra orimligt ligt resultat.
att
{ramhcill,
Carbonnier
dueringenjdr
hjiilpavdelning,som skaflarfram underHerr Hanssonansig, att det i stor utlag, pi basisav vilket arbetsledningen, det Ir arbetsstudieavdelningen,som
samlar in underlaget i samarbetemed strlckning 1r si, att arbetarenvid en
sltter ackord. Det 1r icke lyckligt att som ofta Ir fallet har - arbetsstudie- arbetsledningen och sedan bearbetar arbetsstudietror att arbetsstudiemannen
malrren bjuder ackordet. Om denne det, men det dr arbetsledningensom fcirscikerlura honom och arbetsstudiemannen i sin sida att arbetarensdker
bjuder ett ackord, som ej kan accep- gcir erbjudandet.
f6ra
honom bakom ljuset. Det ligger
teras, dr fcirtroendet rubbat. Det vore
Direktiir Wahlquisterinrade om ari sakensnatur att arbetarenscikerfi ett
blttre, om arbetsledningen{inge sltta betsstudieavtalets
bestdmmelse,att vid
ackorden efter arbetsstudiemannens fcirhaudlingar i anledning av rvist si bra ackord som nrcijligt.
uppgifter. Det fordras nigot ganskavd- r6rande ackord b6r som regel arbetsHerr Hagbergansig det lyckligast om
sentligt av en tidsstudieman;han miste studiemannenendastdeltaea som sak- arbetsledningenskreve pi ackordserha psykologisk blick och vara ober6rd kunnig.
bjudandet, varigenom arbetarnafinge
av en ev. kritisk instiillning frin den
klart for sig, att det icke dr arbetsstudieHerr Hanssonanfiirde,att dvenarbets- avdelningensorn gijr erbjudandet.
sida.Det vore ocksi av vlrde,
studerades
om man icke bytte tidsstudiemdnfcir ledarna torde hysa den uppfattningen,
Lindquisttrodde det vara
Oueringenjdr
som
ofta. Det dr nog ej heller lyckligt med att det er arbetsstudieavdelningen,
ofta scikerdversi,
att
arbetsledningen
det
har
ty
allt ftjr unga mdn.
96r ackordserbjudandena,
tvist arbetsledarensagt f6ra missn6je pi arbetsstudieavdelhent,
att
vid
Direktdr Wahlquin pipekade, att det
att erbjudandet ej gir att lndra, endr ningen.
1r felaktigt att begagnaordet tidsstudier
Denne
det dr satt av arbetsstudiechefen.
Oueringenj\rCarbonnierfann ingen! detta sammanhang,enlr detta endast har ocksi ofta varit med vid ackordsting
hindra, att arbetsledningenunderarbetsstudieverkliten
av
dr en
sektor
f6rhandlingar och di icke bara som tecknar erbjudandet.Pi si vis undansamheten.
sakkunnig. Ar det si, att arbetsledaren rcijesden nu tydligen allmtut ridande
anger"AvBetr. arbetsstudiemdnnen
stir for erbjudandet, bor blanketten missuppfattningen, att ackordserbjutal angiendearbetsstudier":"Pi arbetsstlmplas med dennesnamn.
dandet lemnas av arbetsstudieavdelstudiemdnnenskompetensmiste stdllas
Vid fortsatt diskussion betr. blan- ningen.
hciga ansprik. En arbetsstudiemanb6r
ketten fcir ackordserbjudandeuttalade
ha teknisk utbildning eller ddrmedjdmDirektijr Wahlqukt anfcirde, att di
sig herrar Sterky, Hellstrcim och Hagfijrbara kunskaper, fcirvdrvade genom
har ett centralt intresse,b6r
kursfrigan
berg med flera instdmmandenfcir en
praktisk verksamhet.Han bcir ha prakden i sin helhet tagasupp gemensamt
av denna.
dndring
tisk liggning och god erfarenhet av
med Bofors.
arbetet inom branschen. En arbetsVerkmiistareHellstrijm fcirklarade sig
Herr Hanssontackade fijr bolagets
studiemanbcjrha uppnitt sndanmogen- overfygad om att arbetarna1r vdl medintresse
fdr frigan. Han ansig dock att
personliga
egenhet och iga sidana
vetna on1 att arbetsledningenkontrolkunde handla sjdlvstdndigt
Nobelkrut
skaper,att han pi ett sakligt, opartiskt lerar ackordserbjudandena
och ansvarar
i
friga
och di tillfalle for Nobeldema
och f6rtroendeingivandesltt kan fullf6r dem. Limpligt vore om sivll
att deltagai informationskrutsanstillda
sina
g6ra sitt uppdrag. Han b6r bedriva
som arbetsledarens
arbetsstudiechefens
miitet pi Folkets Hus ej fiirelig, borde
studier dppet och, n1r si pifordras, giva namn stode pi erbjudandet.
ett slrskilt mote fiir dessaordnas.Flerr
arbetarna del av studiematerialet.Det
man
kenner
anfcirde,
att
Herr
Hansson
Hanssonansig, att det 6verhuvud taget
vid
1r av vikt, att arbetsstudiemlmen
fullgcirande av sin uppgift erhilla stod till att arbetsledningoch arbetsstudie- lutar it att Nobelkrut mer och mer
av parterna pi arbetsplatsen."vidare avdelning samrider om ackordserbju- miste rdtta sig efter forhillandena i
dandena.Det finns de, som tror, att Bofors, vilket han ansigvara beklagligt.
stir: "Arbetarnas egen medverkan vid
arbetsstudiernasuppliiggning och be- samrid hilles innan studien tages,fdr
Direl<tiirWahlquistgenmdlde,att det
drivande utg6r en viktig f6rutsdtming att sf,yrastudien,si att den ger ett visst utan tvivel dr mycket bra att ha detta
fdr ett framgingsrikt resultatav arbets- 6nskat resultat.Detta understrykerbe- samarbetemed Bofors. Ett exempel
studieverksamheten" och "Arbetaren hovet av kurser och information. Van- h?irpi ?ir 6verfciringen av arbetskraft
skall under studientilhmpa sin normala forestillningar skulle derigenom fi;rtill Bofors, di minskning nu miste
svinna.
arbetstakt."
fciretagasher. Att i fiireliggande fall
Ingenji)rJanssonansig det vdrdefullt, samarbetemed Bofors b6r s6kasbottnar
iir Carbonnierpodngterade,
6u eringenj
att det alltid er arbetsledningen,som om arbetsledningenkonsekvent finge i det praktiska i detta, enlr ev. kurser
erbjuder ackorden och att det alltid lemna ut det skriftliga ackordserbju- kan ordnas gemensamt. Nobelkrut
varit si hiir vid Nobelkrut. Arbets- dandet.Som motivering herfdr urfdrde handlar arxrars i mingt och mycket
studieavdelningen5r en hj?ilpavdelning, han, att det hent, att arbetsledningen sjllvstiindigt.
teknik, i vilken ingir ett avsnitt om
arbetsstudieverksamhetoch man ler
vara beredd att dubblera detta avsnitt.
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som ster arbetsledningentill tjlnst med
utredningar och ddrvid dven med
ackordsunderlag.

ldngt gdngskyddoch genom en gummiDirektijr Wahlquistanfdrde, att om
propp pi dettafir ett tomrum i grana- det beskedetkunde ldmras, att Blomtens civerdelunder gdngorna.Fcirslaget berg fitt order att utarbetai{rigavaranhar provats, varvid det visat sig att de arbetsmetod,skulle alltsi enligt herr
vissasvlrigheter foreligger vid genom- Hanssonfrigan falla.
Herr Hanssoniinskade, att direktcir fcirandet. Ifrigavarande
'Wahlquist
rrirtyp anvSnHerr Hanssonbekrdftadedetta. men
vid mijtet fijr Bofors framfcir
desi rel. litet antal och kommitt6n kan
anf6rde, att enligt de uppgifter han
de Ssikter,som kommit fram vid dagens f. n. ej ta
slutgiltig stillning till fcirslaget. erhSllit
skulle i detta fall sndanaorder
diskussion,vilket denneutlovade,ddrest
Emellertid har i Fdrslagskommitt6n
ej foreligga.
han finge tillfiille deltaga.
uppstett en diskussionav hur man skall
Ingenj\r Janssonerinrade om, att det
betrakta f6rslag frin personalsysselsatt
Fiirslagsverksamheten.
rcdan 1.952 gjorts omfattande fijrsijk
i experimentarbete.I f6religgande fall
att 16saproblemet med gingskydd och
Oueringeni|r Carborutierlemnade en hade den arbetsgrupp,i vilken Blominitialladdningshge.
Experimentavdelberg inglr, direkt till uppgift att istadredogdrelsefrin Fcirslagskommittdn
:
ningarna
har
ti.llkommit
f6r att utgcira
komma
en
fcirbdttrad
arbetsmetod.
Vid sammantrlden den 2012och den
en forbindelselenkmellur konstruktion
18| 4 har F6rslagskommitt6nbehandlat
Overir genjcirCarbomier haded?irvid
nio under iret inkomna forslag, fem hevdat, att f6rslag frin personal,som och dri{t, att praktiskt utprova nya
kin 1,957 bordlagda {cirslag och ett har till uppgift att utexperimentera arbetsmetoderoch att fdrbdttra befintliga sidana. Det Ir fullt klart, att det
tid-igarebelonat fcirslag,ddr nu berlkIorbdttringar, icke kan bedcimasenligt
ning av ett irs besparing av arbetslcjn samma principer sorn civriga forslag. stdlleshcigre krav pi arbetarnapn en
kumat ske. Det sistndmirdafcirslaget Beloning i form av premier btjr dock experimentavdelning In det gcir pi
var inldmnat av Gottfrid Helj, NVA 32, utgi som en uppmuntran. Enighet har arbetarnai produktioneir, endr de f6rra
och giillde en apparatfiir planborrning icke forelegat om detta i kommitt6n miste kunna utfcira arbeten av hcigst
av trotylladdning i sdkringskula.Enligt och man har ansett en diskussion i varierande siag. Men det Ir vdl s5, att
de fciljer de direktiv arbetsledningen
utfdrd berdkning utgbr irsbesparingen Fciretagsnimldenvara l?implig.
utflrdar precis som i produktionen.
i arbetsliin kr 2.280 -. Kommitt6n
Herr Haghergansig, att personalenpi
NZE miste - itminstone till vissa
fdrordar en ytterligare belcining av
experimentavdelningarna
i detta hdn- delar - betraktassom ett parallellfall
206: - kr, vilket tillsarnmans med
seende
bcir
behandlas
som
alla andra. till TU 5 och der har belciningarutgitt,
tidigare utbetalda kr 250: utgcir
Det
finns
pi,
exempel
a;tt
belc;ningar liksom till den arbetare i NVA herr
'/,
20 av besparadarbetsicjnunder ett ir.
Hagberg omndmnt och som i sin dagAv de frin 1957bordlagdafem fcir- enligt vedertagen princip utgitt till
person med sidana arbetsuppgifter,att liga glrning ndstan tvingas att tlnta
slagen har fyra slutbehandlatsoch ett
goda mojligheter att pi ftirblttringar. Ingenjdr Janssonansig
bordlagtsytterligarc fcir fortsattadri{ts- han haft sirskilt
prov. Av de {yra slutbehandladefcir- utforma ftirslag. Nigon grdnsdragning skiil ej foreligga att skilja expcrimentslagen har tre fcjrordats till beloning. bor ej forekomma.Man har kontaktat arbetarefrin civriga, di det gailer forAv de nio i ir inkomna fcirslagen LO, varifrin man erhillit uppgiften, slagsverksamheten.
att denna stindpunkt dr riktig.
har itta slutbehandlats.
Herr Hagbergansig, att erslttning bcir
Sammanlagt har kommitt6n forHerr Hanssonpipekade, att nlmndutgi, Iven om ett beordratarbeteleder
ordat 1.2 forslag till beloningar med avtalet icke gdr nigra undantag,di det till en uppfiming, men att man b6r
giiller kollektivavtalsanslutenpersonal. stllla hirgre krav pi en experiment1956:- kr. (Se vidare Metodsidani
B-pilen.)
Samtlig sidan personaler alltsi beret- arbetaresfcirslag.Icke endastuppmuntSlutligen fiireligger ett forsiag av sdr- tigad till belciningarfcir idemnade fcir- ringspremie bOr dock utge utan dven
skilt intresse.Det dr framlagt av 55400 slag. Frin LO har man erhiliit utdrag del av vinsten.
Nils Blomberg,NVA 72. Sedan 1.952 ur SAF:sskrift "En id6". d?irdet bl. a.
CarbonnieransLg,att man
Oueringenjrir
har man forsiikt att eliminera en be- stir, att arbetaredr allmdnt berdttigad
pi
miste
fall, di arbetesker efter
skilja
gjutning
genom
av att fi firrslagbedcimda
svlrlig arbetsoperationvid
nlmnden.
sprdngimneni granater.Man har gjutit
IJndantaggiller frdmst individuella fall, en foreskrift och di rent experimentgranaternafulla med sprlngimnen, var- di en arbetareenligt sina anstillnings- arbete foreligger. Den man frSn NZE
efter ldgefijr inirialladdningensvarvats villkor ?ir skyldig att framhgga fcirslag som bel6natshadeett receptatt gi efter
ur och gingorna rengjorts. Problem- eller fitt slrskilt uppdrag, att enligt ndr det gdllde arbetet,och NVA-manstlllningen har varit den, att scikafinna givna anvisningar gcira vissa anord- nen har icke experimentarbete som
arbetsuppgi{t, men har kanske st6rre
en arbetsmetod,varigenom man skulle ningar. Reparatcireroch likstiillda fir
mcijligheteratt komma med fiirslag dn
kunna undvika dennarengtiringsproce- eljest ej uteslutas,dven om man pi
produktionsarbetare.Blomberg ddrdur och samtidigt direkt istadkomma vissa hill fdr dem stSller hcigre krav en
emot
ingir i en arbetsgrupp,som har
ett lege fc;r initialladdningen. Ett stort pi f6rslagetsnyhetsvdrdem. m. Frigan
antal fcirsok fcir detta har ut{cirts. men dr nu den om Blomberg fitt i uppdrag till uppgift att 16saproblem. Det finnes
fijrst fcirra iret kom man si lingt, att att kcmma fram med en fiirbettrad ingen anledning att skilja hur.s arbete
man kunde istadkomma ett fullgott
metod, eller om det 1r hans eget fun- frin hela gruppens.Ena gingen dr det
skydd fiir glngorna, vilket nu anvlndes. derande eller experimenterande,som en,andragingen en arulan,somkommer
fram med id6n. Gruppen b6r arbeta
Dn granaten skall anvindas med ett lett till resultat. Ar det forsta riktigt
speciellt rcjr erfordras emellertid ett stlller sig sakenannorlundaannarsicke. som en enhet, si att det ej blir si, att
utrymme under rdrglngan {6r att be- F6retagsnimndenhar tidigare behand- var och en grubblar f6r sig och hemligreda plats fijr rdrets nedre del. Detta lat fcirslag frin personal vid experi- hiller sina funderingar tills han anser
gjutningstekniska problem fcjrelades mentavdelningeni TU 5 efterfaststdllda sig ha liist problemet sjllv och framexperimentavdelningen.Blomberg har allmdnna principer. Det kan ej accep- hgger fcirslagfdr be16ning.
nu kommit med ett fiirslag, enligt terasatt arbetarnai TU 5 och liknande
IngenjdrBergstrdmrcdogjorde ndrmare
vilket man vid gjutning med ett fcir- verkstdder skall komma i sirstdllnins. fcir experimentavdelningensarbete i
Direktijr Wahkyist ansig fiJrslagetatt
ordna ett informations- och diskussionsmdte f6r Nobelkrut i stil med det, som
ordnas f6r Bofors, vara gott.

klar linje miste finnas giende ut pi att
endast fdrbettringar, som kommer
fram inom ramenav ett beordratarbete,
skall skiljas frin iivriga i bediimningshlnseende.Det vore bra om Fiirslagskommitt6n kunde utarbeta klara bestlmmelser dels betr. ersltrningar fiir
inbesparadmaterial och dels betr. om
OueringenjiirCarbonnieranfijrde att
och i si fall vilka undantag fran den
Fdrslagskommitt6n vid bediimning av
allmSnnaregeln, som skall g6ras. Det
f6rslag noggrant studerar avdelningsfinns ingenting i uppgiirelsenSAF-LO
chefemasutlitande. Kommitt6n s6ker
som slger att undantagkan g6ras.
att pi basisdIrav bilda sig en uppfattDirektiir Wahlquist sammanfattade
ning av f6rslagetsvlrde och giir jiimf6relsermed ftjrut fijrordade beldnings- diskussionensn,att F6rslagskommittdns
belopp. Generelltbedrimesfdrslag fran ordfiirande intager den stindpunkten,
fiirstiksverksamhetenhirdare In andra, att fdrslag frin arbetare i experimentliksom di det g?iller forslag frin repa- avdelning skall honoreras med en uppHer Nilsson anJiirde, att det fiire- ratdrer. Fijrfattaren till broschyren"En muntringspremieoch icke efter samma
itill svirt att her kunna ltjsa principid6" har vid fiirfrigan sagt, att man ej grunder som fcirslagfran produktionsfrlgan. Det biir unders6kas,hur likdiskuteratfrigan betr. ftirslag frin ex- arbetare.Direktijr'Wahlquist ansl6t sig
nande frigor l6sts pi andra hall. Pi en perimentpersonal,d:irf6r att detta ej till denna uppfattning. I iivrigt har
experimentavdelning framlommer vll
varit aktuellt vid udormningen av an- nigot olika uppfattningar framkommit.
ofta fiirbettringar, som, om de fram- visningama. I Bofors har ett enda fall Herr Hanssonanser.att en&st vid dikommit pi en produktionsavdelning. fiirekommit av liknande art och detta rekta uppdrag att uddra ett visst arbete,
skulle lett till bel0ningar, men som hlr
premierades med 75: - kr som en skall en experimentarbetare skiljas frin
betraktassom naturliga. Dlremot b6r uppmuntran. Det 1r dock klart, att det 6vriga. Vidare har framkommit att
en sidan, som den som jlmf6relse Ir skadligt fiir fiirslagsverksamheten, nigot officiellt stdllningstagandetill frinlmnda arbetaren pi NVA, ej jiimom man finge den uppfatrningen, att gan ej fiireligger frin de fdr de allmlnna
stdllasmed en experimentarbetare.
en grupp helt skulle undantagas, men anvisningarna ansvariga.
dveringenjiir Carbonnier ansig det
Direktijr Wahlquist fiireslog att
Herr Hanssonville fiirrydliga sitt tidigare yttrande. Han ansig, att man bdr oeftergMigt, att man miste stdllah6gre SAF:s och LO:s experter anmodasatt
krav i de fall, di direkt uppgift att ex- gemensamt ta upp problemet till disdra en grlns mellan en produktionsperimenterafram en metod fiireligger. kussion och att uddrda bestlmmelseri
arbetare och en arb'etare,som har f6relagts en speciell uppgift att ltjsa ett
Doktor Dahldn ansig det riktigt, att dennafriga.
problem. Men att helt stdlla denne f6rslag frin fijrsijksanliiggningarbed6Direktijr'Wahlquist understr6k, att
senare utanl6r all premiering Ir icke mes hirdare In de frin produktionen. bolagsledningen Ir mycket angel6gen
rdtt. Fdr att denna grlns skall vara be- Det fdrslag, som framkommit vid
att fbrslagsverksamhetenuwecklas i
rlttigad, miste dock en uttrycklig order grupparbete i NVA, kan ej jiimfiiras gynnsam riktning.
fiireligga, att arbetet glller att utarbeta med fiirslagenfrin NZE. I NZE gives
en viss metod e. d. Skulle ej denna vissarecept,som arbetarenhar att f6lja, Samkoverksamheten.
princip tilhmpas komme slkerligen varfdr arbetet dlr har berydligt sttirre
Herr Engstriim limnade en rapport
fiirslagsverksamheten att lida skada. likhet med produktionen. Finner arbe- frin Samko-verksamhetenav vilken
Mih:inda kan Blombergs fiirslag kunna taren di, att awikelser frin receptet bl. a. fiiljande framgick:
komma till anviindning Iven fiir andra skulle vara fiirbettrande, bdr detta ge
Sex kommitt6er har haft sammurgranattyper In den avsedda.Klara linhonom miijligheter till ersltrning. Sa- trdden sedanf6rra rapporten lemnades.
jer miste efterstr5vasicke bara vad ken kommer i ett annatllge om direkta
Silunda trlffades kommitt6n for NX
detta problem gdller utan lven betr. direktiv utflrdats om att ftirsiika ett den 16 december 1957. Ordfiiranden
inom vilken tid ett fiirslag skall vara ineller annat f iirfaringssltt.
redogjorde der bl. a. fiir eskadeoch
ldmnat efter det det kommit till anHerr Hagbergframhiill, att man med beviljade anslag till nyanskaffningar.
vdndning. Detta fijr att tvist om vem
Betr. vid f6regiende sammantrlde
medel fiirstjker populariserafcirolika
som f6rst kommit med ftirslagetej skall
uttalade
farhigor ftjr den framtida
Minga ginger Ir
uppstA. Herr Hansson ansig det fel- slagsverksamheten.
kraftftirs6rjningen,
omtalade ordf., att
o/o
det svirt att komma till rltta med fiiraktigt att beloning utgir med 20
en lingtidsprognos omsplnnande iren
pi,
hmnades
slagen,
vilket
exempel
endastpi inbesparadarbetslijn.Den bijr
7958-1962 uppgjorts. Som fijrsta
utgi med 20 % pL alla inbesparingar. t. ex. betr. vem som frin bdrjan kommit
punlt ingir ddr utbyte av den s. k.
Det kan g?illainbesparingarav material fram med fijrslaget.Herr Hagberg vldjade till avdelningscheferoch andra att 4-stolpenvid F 4 mot en modern fijrm. m. till stora belopp.
hj?ilpaFiirslagskommitt6ni dessarbete, delrringsstation.
Ingenjiir Sterky anslg, att det finns vilket dr niidv?indigt, om man skall
Ord{ijranden redogjorde vidare fiir
vissa paralleller mellan experiment- komma till goda resultat.
lagerhillrringen. En redogiirelse som
avdelningen i Seby och den fijrsijkstidigare llmnats inf ijr Fiiretagsnlmnden.
Herr Hansson.
uttaladei principfrigan,
En kommitt6ledamot efterlystemdjverksamhet, som bedrives av NZE.
Beliiningar fdr fi;rslag frin produk- att han icke ville accepter^,att arbetare ligheterna fcir montijrerna att erhelb
tionsarbetare b6r vara hiigre In fiir
tillhijrande viss grupp sdttesi sdrstdll- prisuppgi{ter pi. material. Detta skulle
fiirslag frin arbetare i NZE. Ingenjdr ning. En arbetarei t. ex. TU 5 kan ju gtjra dem prismedvetna och &jrmed
Sterky fann det egendomligt att en komma fram till ett fdrslag,som ligger verka sparfrlmjande. Det ansigs vlrt
belOning till en arbetare i NZE hade helt utanf6r gruppensarbetsuppgift.En ett f6rsijk, att till en bcirjanldmna uppsambandmed det diskuteradefiirslaget.
Av denna redogdrelseframgick bl. a.,
att det f. n. icke dr aktuellt att gjuta
granatermed lege for initial. Emellertid
har den grupp som Blomberg tillhiir
bl. a. arbetat med en viss typ granater
ftir att firura en ldsning av problemet
med sdrskilt liige ftir tlndrijren. Flera
misslyckadefiirsijk har gjorts. Slutligen
framlade Blomberg ett fiirslag, som
rycktes godtagbart. Fiir ifrigavarande
granatfiireligger dock arbetefijr endast
ca en minad och kostnadenfdr uppliiggning Ir si stor, att ftirslaget f. n.
endasthar teoretisktintresse.Blomberg
har alltsi arbetat i en grupp, som haft
till uppgift att lijsa detta problem.
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blivit mycket hdgre In till en produktionsarbetarei NVF. Han ansig det
vara helt andra betingelser,som glller,
di man skall experimenterafram en
helt ny metod, mot om man kommer
fram med ett fdrslag till ny metod i ett
f 6rut accepteratf iirf arande.

gifter pi sdrskilt dyrbar materiel, verktyg och mltinstrument.
Vidare diskuterade man rekryteringsoch utbildningsfrigor sivll fijr ldrlingar
som f6r dldre. Det meddelades, att
Bofors Industriskola har fiir avsikt att
starta kurser fiir elektriker.
Kommitt6n i NZK -7 samlades den
1811.21,957,varvid ordftjranden lem-'
nade en beliiggningsiiversikt,av vilken
bl. a. framgick att en driftsinskr?inkning
vlntades bli niidviindig.
Ordfdrandenredogjordeocksi f6r avdelningensnyanskaffningsiiskandem. m.
I NVF trdffadesman den 14 januari.
Ordfdranden redogjorde f6r investerings-, produktions- och personalfrigor
m. m.
Produktionsstatistiken fOr 1957 eenomgicks och kommenterades.
Vikten av h6g och jiimn kvalitet
understr6ksoch diskuterades.En amerikansk uppsatsi lmnet skall d,verslttas
och friserasf6r NvF-fttrhillanden samt

tillstlllas beriird personalf6r att ytterligare stlrka.kvalitetsmedvetandet.
Det praktiska genom{cirandet av arbetstidsfijrkortrringen genom fria lijrdrgar vat fijremil f6r diskussion.
Till NZK 1.'s sammantrlde, som
hijlls den 24 januad hade dven NVK
3 :s komrnitt6 inbjudits.
Ordfiiranden informerade om beldggningsliigetsamtredogjordefijr stijrre investeringar,vartill anslagbeviljats.
Dlrefter h6ll ordfiiranden ett fiiredrag om modernakrut, deraskonstruktion, egenskaperoch anvlndningsomriden. Av fiiredraget framgick bl. a.
den stora roll, som noggrannheten i
tillverkningen spelar.
Ordftjranden redogjordef6r de principer, som varit vlgledande vid urvalet
av personalfdr iiverflyttningar till andra
avdelningar i sambandmed nedsklrning
av driften.
NZN:s kommitt6 sammantrdddeden
5 februari.

Ordfijranden hmnade en redogdrelse
fiir beviljade anslag, en del personalfrigor m. m. Bel?iggningendiskuterades.Vidare redogjordeordfijrandenftir
nya centrifuginstallationer och tillverkningsfdrsiik i samband dermed samt
andra aktuella driftsundersdkningar.
Kommitt6n i NVT slutligen hade
sammantriden den 18 mars.
Ordf6randen liimnade redogiirelse
f6r produktionsstorleken fiir de viktigareprodukternaunder 1957samtjimfijrelser mellan tillverknings- och fcjrkalkyleradekostnaderm. m.
Vidare redogjordesftir bel5ggningen
samt f6r beviljade anslag till stdrre
reparationeroch rationaliseringarm. m.
En friga betr. tillstind att utf6ra
vissa reparationsarbetenunder drift
ventilerades,liksom en friga betr. arbetstidsforlaggning.
Instruktion av pi avdelningen nyanstljllda diskuterades i anslutning till
skyddskampanjen.
Eng.

Bilaganr 2 till 6.aa-

nr 3 - 1958

1958

SEMESTER-KRYSS

1958

SOMMAR-BILDKRYSS
Frin mi.nga av vhrald,sareha vi fitt p&minnelser

av Gunnar Lindblad, Sodertilje. "Sommar-Bild-

om, att lhta tdvlingarna gL som bilaga till resp.

krysset", med fotografier hdmtade ur B-pilen nr 1

nurnmer, si att man slapp klippa sondertidningen.

L957,har forfattats av Elon Myhr.

Detta har Redaktionen nu beaktat och for att gora
under
det hela trevligare och ge mera sysselsdttning

Vi delar ut 3 penningpris i resp. 40, 30 och ZO
kr. i vardera tdvlingen - samt ddrutover ett antal

semestern, sinder vi nu ut 2 tdvlingar med detta

trevliga och anvdndbaratrostpris.
Tdvlingstiden utgir 4 aag. 1958.

nummef,
Det tecknade "Semester-Krysset"har fiirfattats
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nen rrirande formerna f6r premiering lag om aktiebolagspensions-och andra
av 25-&rsanst2illda.
Den allmdnnaupp- personalstiftelser. Avsdttningarna till
Friretagsndmndenvid Nydqvist & fattningen hade ddrvid varit, att de stiftelsen uppgir innu ej till det
Holm AB sammantriddeden 4 juni anstdllda ej dnskadeavsti frZ.n nlgon
skattefriamaximibeloppet.
1958 under direktdr Per Odelbergs del av penningbelciningen frir att i
Vid sammantrddetutldmnadesdiaordfdrandeskap.Nedanndmndaziren- st2illetfi en klocka. Att byta medaljen gram ufvisande sammansd.ttningen
av
mot en klocka skulle innebira en av- fcirsdljnings-, omsdttnings-och fciriidden behandlades.
sevri.rdmerkostnad,och denna vdg an- lingsvirdena, personalstyrkan,
omsittsigs icke liimplig fcir nirvarande. Det ningsvirden per anstdlld och per till,
Frtn f iiregiende sammantriide
hade d2irfdr beslutats att bibehilla
verkningsobjektm. m.
kvarsttende iirenden
medaljerna och att hdja gratifikatioProportionen timavlcinade/minadsa) Drag i avd.6t.
nensbelopp till 350 kr.
avldnade fcirskjuts mot stcirre antal
ReDresentanter
fcir arbetarnabekrdf- minadsavl<inade.Under det gingna
6 aerin genj dr H olm qt,i t t fd'rklarade,
tade, att man ej dnskadeavst8.frin
iret har dettabl. a. berottp3.nyanstd.llatt kostnaden fcir igenmurning av
pengarnafdr att f& en klocka.Ddremot ning av personal frir reaktoravdelfrinstren i vdstra viggen i avd. 61 beansigs,att medaljenkunde slopas,om ningen, personakikningar pit turbinrdknatstill 70.000 kr. Omldggning av
dessvdrdeladestill gratifikationen.
och dieselkonstruktionskontoren, utavdelningens taklanternin har berdkHerr lohn Lartton, som vid fcirra tikad forskning och intensifierad aroats kosta ungefdr lika mycket. Bida
tog upp drendet,mena- betsberedning.Rationellrre drift som
beloppenkan fcir ndrvarandeej dispo- sammantrddet
de
att
alla
nog
blivit ncijda,om man resultat av bdttre arbetsplanering,nyneras,och eftersom taklanterninen Lr i
anskaffnins av effektivare arbetsmasi diligt skick, att risk fcireligger fcir Htit gratifikationen utgi med ofcirdndskiner,
inicirande av flya stilsorter
skador genom nedfallande glas, har rat belopp och anvdnt hcijningen plus
beslutats att i sommar ldgga om lan- kostnaden f<ir medaljen fd,r inkcip ar. medfcirL andn sidan,att sammaeller
stcirreproduktionuppnis med ett ofcirterninen. Ddrigenom beriknas draget klocka.
I detta sammanhangupplystes,att lndrat eller reduceratantal timavlcinai avdelningenminska.
PatriotiskaS?illskapets
medalj av 2'.a de. Tendensen till rikning av antalet
Het loban Nilsson var ej n<ijd rned
storlekenkostar35 kr., varavdet mesta minadsanstdlldai fdrh&llandetill timden fcireslagnaldsningen men medgav,
avlcinade kan iakttas inom hela ingir till vd.lgcirandedndamll.
att lanterninen bdr liiggas om i fdrsta
dustrin, ej blott i Sverige utan d.ven
hand, om den ekonomiskasituationen
utomlands,
och samiidigt stiger dven
Nohabs bokslut fOr tgSZ
gcir, att man miste vdlia mellan de tvi.
produktiviteten.
alternativen. Han fd'rbeh<illsig att fe
Fdre sammantrddethade irsredovisHeru loban I'{ilron delade ej helt
iterkomma i framtiden,i hdndelseom- ningen tillstiillts nl.mndensledamciter.
ldggningen av lanterninen ei skulle Den kommenterades nu av Aamrer denna uppfattning. Han ansig, att
medf<iraavsett resultat.
Guttafsson. Eftersom redovisningen antalet f<irmdn rikat snabbt liksorn
Tidsstudie-och mekan tekvireras ffi"n ekonomiavdel- kontorspersonalen.
tod:vdelningarna
har
byggts ut krafb) Bostadssubvention.
ningen av alla intresserade,antecknas
tigt, men det tar nu ldngre tid att f&
hdr
endast
de
vid
semmantrddet
llmDirekttir Odelberg meddelade, att
ut arbetskorten.Detta kunde ej anses
bolaget miste avsli den vid fdrra sam- nade uppgifterna, som ej kan utldsas tyda pi cikadproduktivitet. Organisamantrddet gjorda framstlllningen om direkt ur redovisningen.
Beloppet fd,r skatter och investe- tionsformernaborde kanske ses dver.
f<irhdjd subvention till en anstilld,
Hen lobn Larssoncinskadef6,biittre
som byggt ett tvifamiljshus och hyrt ringsavgifterdr sammansattav (i avinblick i t. ex. beredningsavdelningens
ut ena ld.genhetenutan att fdrst hem- rundadetal):
arbete, s& att man pi den kollektiva
bjuda den till fdretaget. I bolagets Kommunalskatt (huvudsidanfinge klart frir sig vad som sker,
meddelandet lO79 av mars !951
sakligen : fastighetsr6rande subventioneringav egnahemsskatt) .
1 1 3 . 0 0 0k r . innan arbetet kommer ut i verkstdderna. Det uppdrogs it civeringenjdr
byggen,vilket fortfarande gdller, stad- I n v e s t e r i n g s a v g i f .t .e r. . 5 4 5 . 0 0 0 , ,
gas bl. a., att "ll.ntasaren skall vid S t a t l i g s k a t t
. . . . 3 3 3 . o o o , , Holmqvist att pi lZimpligt sdtt organiseraen dylik genomging.
uthyrande av fastigheten eller del
I orelimindr skatt fcir anstillda har
ddrav fcirst erbjuda bolaget hyresrdt- under iret erlagts6,5 milj. kronor.
Herr C. E. Carlssonundrade, om
ten". Utfdrdade fcireskrifter fcir subden
stora dknineen av de minadsanForsknings- och experimentkostnaventioneringen miste givetvis f<iljas.
stilldas antal var motiverad. Speciellt
der
uppgir
f<iljande
till
f<ir
belopp
de
Frin arbetarnaframhd,lls,att den nu
betvivlade han, att veckoplaneringen
aktuella ansdkanvore att betrakta som olika tillverkningarna:
bidragit till effektivitetens hd'jande.
. . . 9 4 7 . o o o k r . Hdri instdmdedven berr
ett specialfall, eftersom iven hyresgds- d i e s e l m o t o r e r
lohan Nils273.OOO
ten dr Nohab-anstilld. Hade han byggt turbiner
,,
son, som dessutom frlgade sig vilken
ett eget hus, skulle subvention sanno- lok
8.000 ,,
fdrdel man vinner med att nedbrinsa
likt ldmnats till detta, men fcir den
antal,om kostnaderie
I egnahemssubventioner har under de timanstd.lldas
bostad, han nu hyr av en Nohab-an- iret ldmnats
stiger genom cikning av antalet m3.33.000 kr.
std.lld,utg&r silunda ingen subvention.
nadsansiillda.Bortsettfrin dieselverkP3,f fi'ga,av herr C. E. Carlssonmedstadenansig han, att veckoplaneringen
delades,att tillgingarna i pensionsstifc) Premiering av anstallda med
ej bidragit till effektivitetenshd,jande.
telsenav fu I)47, som efter irets av25 Lrs anstillningstid.
sittning uppgir till 11 milj. kr., anOueringenj dr H olm qai st fdrklarade,
Direhtiir Odelberg redogjorde frir vdnds i friretagetsrijrelse. Bolaget har att veckoplaneringenf<ir diesel hade
diskussioner,som fdrts inom AB Bo- ldmnat revers f6r beloppet, som atnju- infcirts sedan utomstiende expertis
fors och iivriga fdretag inom koncer- ter f<irminsrltt enligt stadgandenai
granskatNohabs organisation.Den har
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medfcirt, att tillverkningen nu flyter
frdsmaskiner och filare dr arbetstillbetydligt bettre, och de tidigare frire- gingen simre.
kommandeleveransfcirseninqarna
med
MasLinuerk$aden atd. 60 har sod
iti<iljande risk fcir leveransb"citer,
missbelZiggning. Antalet revolversvariare
nrijesanledningarhos kunderna och
behciver cikas. och personal som fridyrbara forceringar av tillverkningen
stellts i andra avdelningar, kommer
kan undvikas. Fdr dieselverkstadens
att erbjudasomskolning till revolverdel ans&g dveringenjcir Holmqvist
svarvare.Fem nya revolversvarvar
har
veckoplaneringenoumblrlig. I civriga
bestdllts,och ytterligare tre kommer
avdelningarprcivarman sig Innu fram.
att anskaffas.
Ingenjor Hagquist bekrdftade, att
MontageuerAttaden
aud. 61 har arveckoplaneringenvisat sig mycket vdrbetei nuvarandeomfattning till tredje
defull fcir dieselverkstaden,
sedanorkvartaleti FLr.
25 man frin avdelningen
ganisationenanpassats
till verkstadens
har placeratspi annatarbete.
krav. Han rekommenderadedkad inDieselaerkstadensmaskinaudelning
formation till de anstdlldaom orsanihar arbetesdkrattill novemberi er.
sationsformerna.

tighet, eftersom omplaceringen kan
innebdrakinereduktion.
D)rektiir Odelberg erinrade ori, sitt
uttalande vid frirra sammantredetom
att risken fdr permitteringarcikar de
nzirmaste
minaderna,i fd,rstahand fcir
dieselmontageverkstaden
och smedjan.

Ph fri,ga av berr loban Nilsson angiende en ev. leveransav dieselloktill
Finland fcirklaradedirektt)r Odelberg,
att ett antal lok sedan nigon tid dr
under tillverkning p3. Nohabs egen
risk, utan att bestdllning fcireligger.
Fciretagetstrevar att istadkomma ett
hyresavtalmed de finska jdrnvdgarna,
men eftersomdessanyligen bestiilltzO
tunga diesellokhos den finska lokinI dietelterkstadensmontageaudel- dustrin, kan utsikternafrjr ndrvarande
Atbetstillgringen
ning ar beldggningensdmre,och sys' ej ansesgoda. Direktcir Odelbergomselsdttningssvirigheterkan uppst5.fcir talade ocksi, att fcirberedelsergjorts
baeringenjr)r Holmquist omtalade,
ca 25 man efter semestern.
fcir tillverkning pi egenrisk av ett lok,
produktiva
att hittills i Lr har 50
aravsett
fdr Jugoslavien, fcir att kunna
PlLxlageriet
betareslutat.av vilka 2Oersatts
Zir
fullbelagt
under
de
genom
erbjudaett sidant fcir utprovning med
nyanstdllningar.Fdretagsledningendr nzi.rmaste
m&naderna.
kort leveranstid. Tillverkninsen av
nu mycketrestriktiv ifriga om nyintagI frlLgaom bortabestdllningariakttas detta lok fortsitts fram t. o. m. plltningar, och man fcirs<ikeri stdllet gcira
den allra stcirsta&terhillsamhet,och tillskdrningen.Nya upplngg av dieselomplaceringarmellan avdelningarna.I
ingenting kcips,fcirrin alla mcijligheter rnotorer har dvensS.diskuterats,men
n&gra,fall har motstind fcirmdrkts mot
undersdktsatt placera tillverkningen sidana dr mycket kapitalkrdvandeoch
dylik omplacering, men ldget dr nu
till sammakostnad i egna verkstdder. har ej kommit till stind.
sidant, att nl.gra kompromisser ej dr
Herr Saen Andersson beklagade
mrijliga, utan f6retaget miste fdrbeEfter p&pekandefrin herr lohan
att f& anvisa tillgiingligt
den fcigatillfredsstiillandesituationen. N i Isson bekrdftade6ueiln genj t)r H olrn*i3"."*
Eftersomrisk fcjr permitteringarskulle quist, att civertid i nigon omfattning
OveringenjcirHolmqvist redogjorde ftireligga fdr bl. a. montdrer,fann han anvdnts vid tillverkningen av de fcir
ddrefter fdr liiget pi de olika verk- d"-t egendomligt,att fciretagetsi sent Finland avsedda lagerloken. Detta
som den 14 maj inldmnat en dispens- hade berott p& att vi cinskadehilla
stadsavdelningarna.
Smedjan har dilig sysselsdttning anscikanfcir ett 50-tal montcirer.Verk- lovad leveranstidfiir att snabbtkunna
kunde knappasttillstyrka std.llaloken till fdrfogande vid en ev.
sedanen ldnere tid. Konkurrensenom stadsklubben
dispens, om den samtidigt tvingas fdrsziljning eller f6rhyrning. Under
bestZillningaidr mycket hird. Overingenjcir Holmqvist uttalade en eloge diskuiera permittering av ett antal nterstiendedel av tillverkninsen bemontcirer.
rdknasingen <ivertidbehcivatillgripas.
river smedernas
beredvillighetatt medverka till nedbringandeav kostnaderPertonalcbefen6relius fcirklarade,
Ingenf6r Norelius fcireslog,att konna fcir att ddrmed cika mcijligheterne att dispensansdkanej avser dvertid. takt tas med rederier fcir att frirsdka
till nya bestillningar.
Ndr montcirer sdndspi uppdrag utan- placeracivertaligamontrirer som goodfrir frirebaget,miste arbetet ofta bedri- will-maskinisteri fartyg med NohabI gjat eriet kan sysselsdttningssvirigvas mycket koncentreratmed avsevd.rt motorer, ochherr lohn Larssonhoppaheter uppsti efter semestern.Stalgdtmer dn 8 timmarsarbeteper dag under des,att alla utvigar kommer att prcivas
framstd.llningenhar upphcirt,och ddrav
en kort tidrymd. Friretagetcinskarbe- fcir att placeraev. fristdllda pi annat
piverkas sex man.
frielse frnn att fikna sidan dverskiu- arbete,om situationenskulle bli sidan,
Mo d eI I aerAstaden har full sysselsdtt- tandetid som civertidoch vill kompen- att varselmiste utfdrdas i stadgeenlig
ning och kan, om si behcivs,beredas sera den med motsvarandeledighet ordning.
arbete avsevird tid med reoarationer inom viss tid, och det dr detta som
Som en sammanfattningkonstateraoch civersynav modeller.
dispensanscikan
avser. Nir anscikrn
de direAtdr Odelberg, att ingen pergjordes,rdknademan med att dispens
Forrhds- och transportpertonalen
mitteringsrisk torde f<ireligga fdre
behcivdesftir eit 5O-tal diesel- och
har fullt arbete men dr givetvis besemestern.
dvenom situationenLr svir
turbinmontrirer,som sinds ut i serviceroende av utvecklingen inom rivriga
i smedjan. A andra sidan fd'religger
zirenden.
verkstadsavdelningar.
risk fiir permittering efter semestern
I:lerr C. E. Carlston menade,att den av ett antal anstdlldai smedjan,gjuEl uerkstad
en. Fcirutom reoarationsredogcirelsercirandebeldggningen,som teriet och dieselmontageverkstaden.
arbeten,som vdntasfortgi i iedvanlig
llmnades vid sammantrd.det
i mars, Hdrom hade fciretagsledningencinskat
omfattning, berdknas de elektriker,
hade gett en betydligt ljusare bild av informera fdretagsndmnden
i god tid.
som dr sysselsattamed kanonmontage,
situationen. Det hade di ei varit Det fcirsdkrades,att frin fciretagsledha arbete in pi 1960. Lokmontaget
aktuellt med permitteringar detta ir.
ningens sida dnskar man gcira allt frir
rdckerinnevarandeir ut.
Han fann omflyttningen av arbetare att ldsa sysselsdttningsbekymren
i bdsta
Aud. 31 ocb aerAtygsaud,eln)ngenmellan olika avdelningar vara riktig
samfcirstind.
har bra beliiggning i svarvarna. F6r men rekommenderadeen viss fcirsikr.l.

