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TIDNING F0R t)E ANSTAttDA INOM B()FORSKONCERNEN

KILSTASTALVERKET EFTER UTBYGGNADEN
I. Den nya ASEA 35-tons ljusbtgsugnen
av IngenjorH,4NS

WADSTEIN,

Ugnsbyrdn,ASEA, ViisrcrAs

Kilstastilverket har, som den vakne iakttagaren
nog kunnat se, under det gingna iret svdllt ut
betydligt. Inte nog med att ugnshallenslzingdndra
fiirdubblats utan dven en sdrskild gjuthall har tillkommit i vinkel mot ugnshallen. I samband med
utbyggnaden har inte mindre an fyra nya ASEAttavetser installerats.Det nytillskott, som nog drar
st6rstauppmdrksamhetentill sig, dr forst&s den nya
ASEA ljusbigsugnen.
Den dr av s6.kallad svingvalvstyp och har en
fatdiameter av 5.000 mm och dr utford med vridbart ugnsfat. Den dr utrustad med 500 mm grafitelektroder och ugnsfatet har forutom tapprdnna
och slagglucka en arbetslucka i 90" vinkel mot
slaggluckan. Elektrodregleringen dr hydraulisk enligt ASEA:s system.
Ugnen dr vidare forsedd med en induktiv omrorare, som pi sin tid uppfunnits av dr Dreyfus
vid ASEA och som, forutom till Bofors, levererats

till en del svenska stilverk och iven till USA,
Spanien, Frankrike, Belgien, Italien, England, Viisttyskland, Osterrike, Schweiz, Japan, Ryssland och
Polen. Vad dr det d6. for finess med denna omrorare? Jo, den pi.skyndar reaktionen mellan stilbadet och slaggen,medfor att smdltan snabbt blir
homogen,vilket gor att ett enstakaprov blir representativt for hela smdltan, utjdmnar temperaturolikheter i smdltan och undedittar avslaggningen.
Allt detta for med sig en okad produktion och
kvaliteten pi slutprodukten forbittras.
Ugnen dr d,venutford for cirkulerande kylvattensystem med vdrmeitervinning och detta dr sannoIikt den forsta ljusbigsugnen i vdrlden, som utforts
med ett dylikt kylsystem, som ju tidigare dr bekant
fr6.n hogfrekvensugnsanliggningar bland annat i
Kilstaverken. Slutligen finns en rokgasutsugningsanordning.
Ser man sedanlitet pi detaljernasi. finner man,

Ingenjfu Reinholdz intpeAterar 7:a cbargen i A-ugnen den 12
j r n i 1 9 > 8 .B o f o r s f o t o F a l k .

SrniiJtarc Eaert Gutaatson
Boforsfoto Falk.

tndter ten2perataren pfr 1:a cbargen,

LEDAREN:

I{ohab i dagenshonjwnhturlage
Nohab har sedan ett 20-tal ir haft fTra huuudtilluerkningar, niimligen kanoner och kanondetaljer
for Bofors, jiirnuiigsmateriel, aattenturbiner och
dieselmotorer.Denna sammans)ittningau tillaerkningsprogrammetinnebdr bd.defor- och nackdelar.
Det dr en styrka, dlt en konjunkturf oriimring
inotn en ttu branscberna kan motuiigas Aa en
konjunkturuPPg,;og inom en d.nnan bransch, aarigenonz en jiimnare sysselsdttninginom fdretaget
uppnd.s.A andra sidan forsudras specialiseringen,
emedan aissadelar au mashinparken md.stebetjiina
samtli ga t il lu erkningr gr enar.
Tilluerkningsgrenarntts inbordes storleh, har uarierat inotn re/atiut uida grinser. Sedantillaerkning
au lohomotiu togs upp fr)r snart 100 dr sedan,har
denna d.ominerat,och loken utgjorde under 1920talets bdrjan, den s, k. ryssloktiden, bolagets enda
produkt. Annu under 1940-talet represen/erade
jdrnuiigsmaterielen det storsta onzsiittningsuiird.et
bland bolagers produkter. Under 1950+alet har
dieselmotortilluerkningen i u)irde riuertri)ffat jhrnuiigsmaterie/en, niirmast ft;ljd au Boforstillaerkningarna.
Till adra gamla uerksarnhetsgrenarhar sista d.ret
'fogats ytterligare en, niimligen
tilluerkningen au
atomreaktorer,so?nkommer att ndrrnarebehandlas
i dista nulntner au denna tidning.
Konjunkturaalnattningen under 1957 och 1958
har uarit starkt kiinnbar for Nohab. Sjofartens
aktuella sudrigheter har medfort nzinskad efterfrdgan pd. ud.ra dieselnzotorer, ocb /irnuiigarnas
sjunkand.e trafikaolym har gjort, att tidigare anskaffningsplaner for el- och diesellok reducerats
eller sti)llts pfr framtiden. Efterfrdgan pd.uattrentur-

biner i)r diiremot fortfarande liulig, samtidigt son
turbinaggregatensstorlek tenderar att aiixa. Det iir
mojligt, att en for kortare eller liingre tid reducerad
t i I I uer knin gsuoI ym in ont d.ieselnzot or- ocb I ohomrddet hos Nohab kan hompenrerasaa en okad turbintilluerkning.
Konkurrensen dr utomordentligt bdrd.for samtliga udra produkter och detta giiller icke endastpris,
kaalitet och prestationsf)rmd.ga, utan liAa ofta betalningsuillkoren. Leaeranser till finansiellt suaga
linder mdste ibland bygga pd kreditgiuning frdn
leaerantcirlandet.I detta auseend.e
kan saenskaindustrier siillan erbjada lika fordelahtiga uillkor som
ud.rautliindska konkurrenter, uilket kan medfi)ra,
att rnarknader, sotn tidigare erourats med storu
kostnader,nu gdl forlorade,
Den suenskameAaniskaindustrin har ett hi)gre
lone- ocb kostnadsl;ge in ourig europeisAindustri.
Nohabs ldneliige dr iuen efter suenskaforhillanden hdgt. En forutsiittning fdr franzgdng i uil
uerksamhetiir diirfdr, att ai arbetar effektiuare iin
ud.rakonkurrenter. Den hirdnand.e tiden kriiaer en
rationell organisation och utrustning, en ansp)inning au alla ud.ra produktiua krafter och en ui)l
genomford sparsamhet.Al/as udr samuerkani rnedaetandehiirom fordras i nuuarandekonjunkturliige
ft)r att byggn upp sysselsl)ttningenfi)r kommande
tid.er.

Le geri n gsiim n en t i I I slit t s d en'f dr st a c/tar gen. In siit t n i ngssk op an ir
lAst pfr. gaffeltrucAen, som Adrs frfrn aagnudgen (se sid. 5) direht
'franz till ugnen.
Snziiltare Franz lacobi Adr trucken. Boforsroto _ralk.

Snztiltare Lars Sjdberg aid maadaerpulpeten i Kontrollrummet.
Boforsfoto Tillman.
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PlansAiss 6aer Kilstastdlterket idag. Liingst t. a. skrot- ocb nzaterialgLrd, dd.refter Ugnshallen med hi)gt'rekuensilgnarnd och den
nJa liasb7gsugnen. Liingst t. h. gjutballen med gjutgropar (G)
'finns och:3 en rttirre oclt djapare
ft;r gdt. Fratnfdr A-ugnen
'fdr
gjutgrop
gjutning aa stol'd smidesgdt.

att ugnen dr uppstdlld pi betongplintar si att
ugnsfatets ramverk ar i nivl" med arbetspiattformen. Till vdnster om ugnen ligger ugnstransformatorhusetoch snett bakit vdnsterligger manoverrummet med kontrolltavla och kontrollpulpet for
ugnens manovrering och overvakning. I detta rum
finns dven kontrollutrustning for ugnenskylvattensystem,hjzilpkraft m. m.

FrEn arbetsgolue, Aan smiltaren

auldta ocb Aontrollera dessa
"Aloc6ol', au uilAa de nedre aisar Ayluattengenotnstrdmningen
ocb de 6pre rlrdrut)ryAan pi de 3 eleAn'oderna. Bof otsfoto Tillman.

I ett sdrskilt apparatrum pi markplanet dr den
hydrauliska tryckutrustningen for elektrodreglering,
tippning m. fl. hjelpmaskinerieruppstelld. I detta
rum finns dven en tryckluftsutrustning. Tryckluften
frin denna anvdndsbland annat for att oppna och
stenga hhllarna for elektroderna. I eit kdllarplan
dr en kylutrustning for den induktiva omr6ra"ren
samt pumpar och automatik for det cirkulerande
kylvattensystemetuppstdllt.
Utanfor manoverrummetpi ugnsplattformendr
manoverorganenfor ugnensolika hj2ilpmaskinerier
placerade.
Vi finner, att ugnstransformatornhar en effekt
av 13.000 kVA. Ugnen forbrukar vid full drift
lika mycket energi som en medelstorsvensk stad.
Transformatorn dr ansluten till 40.000 V-ndtet,
men spanningarnamellan elektroderna pa ugnen
varierar i i0 olika ligen mellan 325 och 100 V.
For att ddmpa stromvariationernaunder nedsmdltningen2ir transformatornvidare forsedd med
en s. k. reaktor. Sivdl transformatornsom reaktorn
Stndltare ErerN Gustausson st1r hdr ild indideringstaulan i Kontrollrummet. Taalan har tignaler nr. n. '16r elstrdm, Ayluatten,
trycklult, tenzpeMtur m. nt. SkuJle ndgot fel intrdffa, lyset. genast
en rdd aarningslantpa. Boforsfoto Tillman.

Schematitk ritning aisande A-ugnen ilinte fundanent i genotnt, ,. !lner slaggbyttan, Vid
skdrning. Under kontrollrumnet
slaggdragningen tippas ugnen bakdt. Framf|r rgnen hiinger en
sAdnA i trauersen.
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kan kopplas om under full drift med hjeilp av
tryckknappar placeradepi kontrollpulpeten i manovettummet pi. ugnsplanet.
In- och urkoppling av ugnseffekten sker med
hj?ilp av en fjdrrmanovreradtryckluftsbrytare,som
dr placerad i 40 kV fordelningsstationenXK 41,
ca20O m frin ugnsanldggningen.
For den som ir intresseradav ytterligare detaljer
Interiiir frLn gjuthallen under pdgiende giatning, foto frfin
A- ugnen. BoforsfotoTillman.

kanskedet dr av intresseatt f5.veta, att den induktiva omrorarenseffekt d,r 340 kVA, siledes mycket
obetydlig i forhillande till ugnens totaleffekt.
Vidare kanske det bor ndmnas,att sivdl det cirkulerande kylvattensystemetsom omrorarens lindningar och kylvattensystemsamt ugnsbotten dr
forsedd med s. k. motstindselementfor fjzirrovervakning av temperaturen. Vid for hog temperatur
i nigon krets erhilles varningssignalsamtidigtsom
en lampa tdnds pi tillhorande symbol pi kontrollutrustningen i manijverrummet. Pi sdrskilda instrument kan man ddr iven f.jdrravldsa temperaturen i de olika kontrollpunkterna.
Genom detta nytillskott pi. hojden av modernitet
till MEK:s produktionsenheterfor hogklassigistil
har Bofors mojligheier okats vdsentligt att mota
den stegrade efterfrigan pL stilverksprodukter,
som vi hoppas snart skall komma efter den allmdnna konjunkturavmattning, som tyvdrr kunnat
skoniasiiverallt i virlden.
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St1laerdet i Kilsta efter utbyggnaden. Ugnsballen t. o., gjuthallen t. h. Hdg-frehaensugnen (U-ugnen) i agnshallens
bigsugnen (A-ugnen) i d.en b. delen, ntitt entot gjutballea. BoforsfotoTillman.

il. Kort beskrivning iiver byggnaden och den iivriga tekniska utrustningen
au E. REINHOLDZ

(ME),

Det nya stilverkstillbygget i Kilsta rymmer, urciver den ovan beskrivna 30 tons ASEA-ljusbigsugnen,itskilllga byggnads-och produktionstekniska
finesser,vilka ocksi. foftjd'naren kort presentation.
Forst nigra ord om sjdlva tillbyggnaden. Den
forsta etappen av Kilstastilverket (MEK I), som
togs i drift den 18 december1951,efter en rekordkort byggnadsperiod,hade en ldngd av ca,64m, en
bredd av ca 52 m samt en takhojdpL ca 26 m. Ddrtill kom en bakomliggande skrotgird p3"ca 64X
36 m. Planet for hogfrekvensugnen,U-ugnen,upptog ca 'lr av golvytan, medan ovrigt utrymme
upptogs av tappningshalloch materialupplag.
Stilverkshallen (MEK II) har nu forldngts ca
40 m mot norr (nordvdst) och i omedelbaranslutning till detta tillbygge har den 80 m linga och
28,5m bredagjut- eller tappningshallenbyggtsmot
oster (nordost) i rdt vinkel mot stilverket. Samtidigt har skrotgirden forlingts si att den nu har
enyta pLcaL04X36m.
Uppe pi ugnsplanet,entresolviningeni Stilverkef, finner vi de forsta tekniskanyheterna.Bakom
ugnen stir en ling rad med sammanlagt 16 fickor
for slaggmedel (flusspat, kalksten), legeringsmetaller (mangan, kiselmangan,kiseljdrn, kromjdrn
m. m.) samt kulsinter. Fickornafylls fr&n traversen
(

E. LoNNBERG (nn) m.fl.
och toms genom en spelmanovreradrdnna direkt
pi en vig-vagn, somloper pi rdls framfor fickorna.
Frin vigen hdlls materialet sedan direkt i insdttningsskopanpi trucken f. v. b. till ugnen.
Fri.n Larsbo kommer brind kalk och dolomit
direkt i stora, vippbara transportlidor (behillare)
av plit, med tdttslutandelock f.or att undvika luftfuktighet och andra fororeningar. I ett stativ till
hoger om ugnen stir tvi dylika behillare, en for
dolomit och en for kalk, upphdngda upp och ned,
si att materialet rinner ut genom behillarnas hals.
Ugnen chargerasmed en korg med 2-deladbotten, som kan oppnasoch stdngasfr6.ntraverskorgen.
Chargeringskorgenhar en volym p3.ca 24 m3,vdger
SrndltareFranz Jacobi aiiger upp legeingstnetall frfrn fickorna
t i I I aagnuigen.BoforsfotoTillman.

Transportlddornafdr brAnd dolomit och hal6 frdn Larsbo appbdngda i srdtiu inaid. ugnen. Stniiltare Lars Sji)berg sAylflar
dolonzit.BoforsfotoTillman.

ca 9,5 ton och kan lastasmed upp tlll 40 ton skrot
(i praktiken till max. 24 ton), beroendepi skrotets
utseende och form. F. n. gir det it 2 korgar till
va4e charge,men ner ugnen skall utnyttjas till full
kapacitet (ca 45-50 ton) kommer det att gh ht 3
korgar till varje smelta.
Chargeringskorgendr under lastningenuppstdlld
pi en gummihjulsvagn, som fritt kan mandvreras
genom hela skrotgirden under lastningen ay chal
gens olika bestindsdelar:jernsvamp,tackjdrn, eget
skrot, kopskrot o. s. v.
Skrotgirden dr sdkerligenSverigesmodernastei
sitt slag och bjuder dven den pi en hel rad med
tekniska finesser.Hela girden ir overtdckt i plan
med Stilverkets tak. Yaggarna ar, for att undvika
snodrift och regnvatteni skrotet,nedtill tickta med
korrugerad aluminiumplit, upptill med Bonowell,
glasfiberarmeradesterplast,Sistndmndafor ljusets
skull. Tvi traversermed gripskopor och magnetlyft
underlittar lossningoch lastning av skrotet.Genom
hela skrotgirden loper jdrnvdgsrils nedlagda i en
betongbana,dir iven vagnen med chargeringskorgen manovreras.F. o. dr skrotgirden indelad i ett
flertal olika fack for eget fallande skrot av olika
kvaliteter, tackjdrn av tre kvaliteter, jirnsvamp av
olika tillverkning samt kopskrot m. m.
En av skrotgirdstraverserna dr forseddmed autoEn blick 6uer den helt durtiickta skrotgdrden.T, b. facAen'fi)r
kdprLror.Foto frfrn ,raaersbalken.
BoforsfotoTillman.

matiskt registrerandevig. Varje delpost i chargen
kan silunda vdgas hdngande i traversen. Lyftet
registreras,delpostensvikt instdmplaspi en remsa,
varefter vigen iter kan nollstdllas for vdgning av
nista delpost o. s. v., varefter chargenstotala vikt
kan nedsummeras.Vikten registrerasdels pi en
tabli, dels pi en remsa.
Efter tappningen stdlls skdnkenpi en spirvagn,
som av en truck drages over till tappningshallen,
ddr stilet pi vanligt sdttgjuts i kokiller.
Arsproduktionen i A-ugnen blir ligt rdknat ca
30.000ton, varigenom Bofors totala irsproduktion
av stil i samtliga ugnar blir ca 100.000ton. Tack
vare den lingt drivna mekaniseringenkrivs endast
tvi man vid ugnen, en smdltare och en hjiilpsmiiltare per skift. Dirtill kommer en traverskorarei
ugnshallen,en traverskoraretillika vdgare i skrotgirden samt erfordedigt folk i tappningshallen.
Smdltarna ha forarbevis for truck, varigenom de
sjdlva kan klan all inldggning och alla transporter
pi ugnsplanet.Ugnen kor alltsi. med ett minimum
av personal.Det dr ju ocksi "mantimmarna" som
kostar de flesta pen1arna.
Forbindelsernaeller orderkontaktenmellan ugnsplan, tappningshall och traverskorgarhar varit ett
besvdrligt problem att losa. Korningen av de stora
och tunga lyften fordrar st6rstapipasslighetoch en
mycket stor skicklighet av traversktrraren vid avstlndsbedomning m. m. De manuella signalerna
rdcker mLnga ginger inte till och en muntlig kontakt (iven vid tillgripande av alla rostresurser)dr
helt utesluten pi grund av avstind och buller.
Problemethar nu losts pi ett genialiskt, enkelt och
relativt billigt sitt genom en bdrbar radiotelefon,
en s. k. "talkie-walkie". Smdltarn kan nu sti pi
ugnsplattformen och ogenerat tala med traversforaren och vice versa.
Tratersldraren liiser au lyt'tets oikt och slfu in :iffrorna fdr
r egi sI r eri ng pfr. k ontr oII bordet. Bof otsfoto F alk.
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Planerna ph ett semesteromride vid Vdstkusten fiir Boforskoncernen ph vdg att realisetas
Au DirektorHELMER
1 maj 1957 uppvaktadesbolagsledningenav de
tre fritids- och semesterhemsorganisationer,
som
arbeforetrdder tjdnstemdnnen,arbetsledarnaresp.
tarna vid bolaget, med en begd,ranom att bolaget
skulle inkopa ett limpligt omride i norra Bohuslin
att disponerasfor semesterdndamil.Det framholls
inledningsvisi den skrivelsesom overldmnades,att
Bofors tillhor de foretag som g&tt i spetsen,ndr det
har varit frhga om att ordna semesteranlaggningar
for de anstillda. Storon, Labbsandoch Blinis hade
tillkommit tack vare den forst5.else,som foretagets
centrala ledning och styrelsevisat for behovet av
for personalen.
semesteroch rekreationsmojligheter
kom
till, var dock forNir dessa anld,ggningar
hillandena helt annorlunda zin nu. Talesmdnnen
for de anstdlldamenade,att genom den uppnidda
hogre levnadsstandarden
och den lingre ledigheten
okade miijligheter skapats att utnyttja semestern
pf,.ett annat sitt dn tidigare. Det var allt fler som
sokte sig ut till kusterna och i forsia hand di till
7

NORDQVIST,

Bofors

Vdstkusten for att f5. luftombyte och salta bad.
Vissa chanserfanns visserligenredan nu till s&dan
semestervistelse
genom organiseratsemesterutbyte
med andra foretag,bl. a. Nohab och SKF, men det
g?illdehdr endastett faial platseroch mojligheterna
att tillgodose forefintliga onskemil och behov var,
framholls det, mycket smi. Under de 6verlZiggningar, som igt rum mellan representanterfor de
olika personalkategoriernai Bofors, hade man
ocksi enats om att en fritidsanldggning pi. Vdstkusten borde omfatta alla anstdlldainom hela Boforskoncernen.
Vid ett centralt foretagsndmndssammantrdde,
som holls i Bofors i juni samma ir, togs framstdllningen upp till diskussion, varvid representanter for olika personalkategorierinom koncernen
uttalade sig mycket positivt for forslaget. Visserligen hade nigra talesmdn frin Nohab en dei
betdnkiighetermot att det skulle bli en Vristkustanldggning,eftersomNohab redan disponeradeen

sidan pi. Ulvon, men di. denna inte pi linst ndr
rdckte titl for alla inom foretaget, halsade-iven
talesmdnnenfor Nohab forslaget med glddje. For
Tidaholmarna skulle ju det iffigasati omridet
komma att ligga bra till och Ulvsunda-folket,som
inte hade n6.grasom helst fritidsanldg gningar. halsadeforslagetmed gladje.
En mindre kommitt6, bestiende av ordforanden
i Storonastiftelsens
nimnd, GostaNilsson, och nedskrivaren av denna redogorelse,fick sedermerai
lPPdrag att fora fr6.ganvidare. Annonsering skedde i olika omglngar, huvudsakligeni Vzistkusttidningar, efter en fastighet beldgenni.gonstansmellan Lysekil i soder och Stromstad i norr. Efter
gallring bland det 5O-talanbudsom inkom kvarstod
14, som overhuvud taget kunde komma iffiga. Alla
dessa14 omriden besoktesh6sten 1957 och sedan
de olika alternativenytterligare penetrerats,utvaldes de tre som ansigs ligga bdst till. Dessa tre
inspekteradespi nytt viren 1958 och de forhandlingar, som samtidigt fordes med igarna, ledde till
att ett prelimindrt avtal traffades om forvdrv av en
fastighet ph Tjd"rno, som kommitterade ansig ur
aila synpunktervar det som bdst borde passasom
semesteromridefor BoforskoncernensanJtdllda.
Tjdrno ligger en mil soder om Stromstad och
ingir i en grupp om fyn stcirreriar, tillhorande en
kommun som bestir av 365 oar, av vilka 1g dr bebodda. For nirvarande saknar Tiirno broforbindelse med fastlandet, och ett av de direktiv, som
ldmnadesfrin borjan,var att fritidsomridet skulle
Iigga ldtt tillgiingligt intill bilvig pi fastlandet
eller med broforbindelsemed detta. Redan vid de
forsta forhandlingarna anghendeTjdrno hosten
7957 f.orsdkradesemellertid frin de ansvarigamyndigheternas sida, att den felande broforbindelien
for Tjdrnos del skulle piborjas inom den alba narmastetiden.
Med stark kdnsla for sanningen
i det gamla
-fotlitu
ordspriket,,att man icke bor
sig"uppi
furstar, var kommitteradetill att boria med-eansla
skeptiska och tveksamma,trots Tjziinos alli foretriden i ovrigt. Vi blev emellertid efter hand overtygade om att bron skulle komma inom rimlig tid
och enligt vad vi erfarit genom entusiastiska irtiklar i Vdstkustpressensdtter nu arbetet i gilng i dagarna; vi hoppas f. o. att det redan ar i-ghig, nar
detta ldses.Arbetet sker som statlist beredJkaosarbeteoch det dr en2}-S.rigdromom Eroforbindeise
med fastlandet, som hdrigenom forverkligas for
Tjdrnoborna.
Den totala arealenfor fritidsomridet uppgir till
omkring 62hektar, eller drygt 120 tunnlant-flr den
som foredrar det. Det dr belzigetp5.vdstra sidan av
on utmed Saltohamn och vetter mot Kosterfiorden.

Fastighetenbestir till en mindre del av ikermark,
medan iterstoden utgoresav skogsmark,dngsmark
och klippor. Marken sluttar sakta ned mot stranden, som har en ca 800 meter ling badstrandmed
omvdxlande sand och klippor mJd klart, mycket
salt vatten. Utmdrkta omriden for camping finns
inom storre delenav fastigheteni dalglngar mellan
klipporna, pi dngsmark och i skogen bch fisket
skall vara gott.
Redan frhn borian sadesifrin - dven frltn forslagsstdllarnassida - att det inte var meningen
att Vistkustprojektet skulle bli nigon fritidsan_
ldggning av typen Storonmed restaurang,samlingslokaler, bostadshuso. s. v., utan att deihelt enkelt
skulle bli ett omride iordningstdllt for camping
och sjilvhushi.ll. Till att boria med blir det nu nodvdndigt att gora upp en ordentlig generalplan for
parkering, tdltplatser, toaletter och vdgir inom
omridet. Samtidigt fhr mark reserveras"for eventuell stugbebyggelse
i framtiden. Si.dankan naturligtvis komma att ske exempelvis genom itgd.rder
frin de olika personalorganisationernas
sida och
man hoppas ju ocksi att dessaefter rid och ldgenhet och intresse fcjr saken skall ldmna bidrag ii=ven
i ovrigt iili iordningstillande och skotsel * omridet.
Till fastigheten hor en mangirdsbyggnad i ett
mycket gott skick, som i forsta hand ka-rianvdndas
for administrativa dndamhl samt en del ekonomi_
byggnader, som med fordel kan begagnasfor forvaring av materiel av olika slag m. m.Vad forvaltningen betraffar, ndmndesredan vid
det centrala foretagsndmndssammantrddet
i juni
7957, att man tenkt sig att det hela skulle admi_
nistreras av Storonastiftelsensdirektion. Under
denna direktion skulle sedan Storonastiftelsens
ndmnd alltjdmt skota anliggningarna pi. Storon,
medan en sdrskild "Tjdrnondm.rd" m"d en repre_
sentantfrin vardera av fritidsorganisationernafcir
tjdnstemdn,arbetsledareoch arbltare vid Aktiebolaget Bofors skulle bli det for sidlva driften vid
T jarno ansvariga organet.
De ndrmare formerna har icke faststdllts, men
vissa villkor hat ju uppstdllts av styrelsenfor AktieboiagetBofors i sambandmed inkopet, och som
redan omndmnts,har onskemil uttalats och itagan-omden gjorts bide i sambandmed det tidisare
ndmnda centralaforetagsndmndssammantiadet
och
inom Storonstiftelsen.Boforsbolagetsstyrelse un_
derstrok dven, att en forutsdttning for dess medverkan frhn borjan varit, att forvd-rvet av det nva
fritidsomridet inte skulle fF,.piverka skotseln och
underhillet av redan befintliga anld.ggningareller
p6.nigot sdtt forsdmradessasekonomi.
Enligt det trdffade kopeavtaletsker tilltrddet till

Sommaten r95 8
Pisk mot rutan.
Vita kutar
alla med sitt paraply.
Fv!
Himlens pdrlor oserner.
Mer!
Trzidet skakar sina kvistar.
Droppar kldnger, klamrar, mistar
dock till sist sitt tag.
Vilken dag!
Bilen skvdtter,
sparvenspritter
i en puss.
"Hjnlp, en buss!"
For de lingtfallande droppar
(en hel mil kanske)
Trddgirdsgingens sandkorn
hoppar.
(Ingen blir s&ren som de.)
Man sitter inne
och tittar ut.
Har regnigt minne,
ndr dan dr slut.
Spelar poker.
Och slir dank.
Fyrtal - joker.
Ndstan pank.
Ute regnar, ijser ner.
Mer och mer . . .
F. K.

sida.
&fts.rtdnfiireg.
egendomenden 1 maj I959.Det betyder,att dessforinnan just ingenting kan goras. Sdsongen1959
miste ddrfor i hog grad bli ett provisorium, och
nigra storre skaror av koncernfolk kan det inte bli
tal om att kunna ta emot, bortsett f.r6.natt broforbindelsen inte torde bli klar till semestertiden.
Vad som just nu aktualiseratonskemilet om ett
trots att det ju inom
semesteromridevidVdstkusten,
rickhill for de anstdllda redan finns mojligheter
ait fi utnyttja en del liknande anldggningar,dr inte
ban att dessamiijligheter ir otillrdckliga, utan att
motorismensutbredning bland de anstillda skapat
en helt ny tid. Man vill i.ka ut med sin bil eller
motorcykel eller moped och helst vill man di ika
till Vdstkusten.Med den trdngselsom rider pL alla
campingplatser ir det naturligt en stor formin att
ha ett eget stdlle, ddr man kdnner sig hemma och
9

RENAKTIONHN
Arets medaljutdelningar
Den 6 dec. 1958 kommer i.rets hogtidliga utdelning av Kungl. Patriotiska Sd.llskapetsmedaljer
till alla anstdllda vid AB Bofors, vilka under iret
uppnitt 25 resp.50 tjdnsteir, att dgarum. Pi grund
av det stora antalet medaljorer - ndrmare 1p0,
ddrav 7 med stora medaljen - blir medaljutdelningen forlagd till Folkets Hus festsal.Di medaljutdelningen dger rum samtidigt som B-pilen nr 6
gir i press,kan vi endastddr publicera en forteckning over alla medaljorer.Reportageoch fotografier
kommeri nr L av 8'ghng 1,959.
Medaljutdelningen vid Nohab kommer dvenledes
att d,garum i slutet av iret och vi ffu pi. samma
sitt publiceranamnlistaoch reportage.
Kriinikan 1959
Forstanumret av ndsta6:glng, som blir B-pilens
fjortonde, skall som vanligt innehilla en kronika
i ord och bild over alla viktigare hdndelserinom
koncernen. Redaktionen hiller redan nu pi att
samla in materiel till denna kronika.
Vi skulle vara synnedigen tacksammafor alla
bidrag i form av notiser, fotos och bilder snarast
mojligt. Sdrskilt vdrdefullt vore att fi notiser om
tekniskanyheter,intressantaleveranser,nya maskiner och produkter samt naturligtvis alla viktigare
Aven inhdndelserinom personalorganisationerna.
tressanta td'vlingar och tdvlingsresultat, som koncernensanstdllda uppnitt, dr vdlkomna.

i sin fulla rdtt att njuta av vdstkustsol och salta
boljor. Inom en si. stor organisation som Boforskoncernen,med si mlnga vitt skilda arbetsstdllen,
ir risken liten att man skall behovastota ihop med
sammamri.nniskor,som man nots mot i vardagslag
: det dr naturligtvis annarsrisken med fritidsanlziggningarfor en begrdnsadkategori av mdnniskor.
Vid kopekontraktetfinns tvi villkor fdstade;det
ena att Bofors styrelse skall godkinna kopet detta har nu skett - det andra dr, att Kungl. Maj:t
skall godkdnna forvdrvet - och det fir vi vdl
hoppasatt han gor.
Under tiden tills si skett och till dagen for tilltrddet kommer koncernens foretagsndmnder att
informeras vidare och beredastillfiille att, liksom
och fritids- och semesterpersonalorganisationerna
hemsorganisationerna,
diskuteravidare och komma
med onskemil och forslag.

METOD-sidan:

TROGET

VI GAR

Hur minga av v&ra procedurer -

I UPPTRAMPAT
processer -

SPAR

metoder fiiljer Kalvstigen

En d.agigenomurtidsskog
enkalu sin ui)gtill hemmettog.

.lI-Den uiigengich i krok pd.krok
ty kaluar springaju pA toh.
Sendess300 dr ha g,itt
Vir kalu dr bortanu f or gott.

Ty dagen efter kaluensgdng,
en bund tog tranxpatspdr i sprdng.

33E

Men stigen, sornden en gdng togt
har gett d.tdenna clikten fog.
Sd.kom en bagge,stolt, kauat,
tog rdmrud spd.r,ty han aar lat.

q'Qe
+v+

Med.honomfoljde m,i.ngafdr.
De f dlja alltid baggensspAr.
Fri.n nu det blea en anuiind stig,
somgenomskogenslingrar sig.
Ddr ml)nskor bi.de dag ocb natt
ldngs stigenshrokar uandraglatt.

Men iindd,ja manmi.stele,
i kaluenskrokaruandrade,
Au skogensstig enuiigmanf ick,
sombit ocbdit i Arokargick.

Men en och annan hogljutt suiir
ocb tyckerstigenkrokig fir.
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r
I
i

Pd.dennauiig nt.edkrdk pi krdk,
man sdgsnart mdngetstackars6k,
sonzdrog sin uagni solenssken
rueniaen undertimma sen.
Ty trefalt liingre iligen uar
in oru nan fdgeluiigen tar,
och efter hundrafemti dr
man f oljer l)nnu kaluensspdr.
Senbleu au byn en riktig stad
med storahas i ldngan rad,

tI[etl Arctt gd, de intet sh.y.
t,dr aiig bleu gata i en by.

d'ir huuudgatanslingrar frant
emellanhoghus,park ocbdarnm.

Tud hundra dr och f emti till
de ba nu gdtt: Tro den som pill !
Ocb iin ruillioner rniinskorgd
ari de spd.radr kalu f ann pd.

Ack ja, hur blinda miinskori)r,
sorublott den kalaensstig betriir.

ii
a
t
a
a

at???t

Att riita ut, n?anejf drstd.r.
Man f oljer i ett trampat sp;r.

'o
ll

Det alltid gjorts pd detta rAtr.
I uanclaspdr ruan uandrar llitt,
l-rjr uaneliinkaren,sd k/ok,
blir aarjekrok en helig krok.
11

Och skulle ndgonfinna ut
att rita kr6harna till slut,
dd fordras stryrka,hraft och rnod,
rytensamernotm)ingdban stod.

Tink om ett gammalttri)d stodkaar
frdn flyclda sekler, kaluensdar,
ett bpirtligt skratt helt uisstdet fdrt,
ty det har sett x)arkaluengdtt,

BOFoRS UNGDoMSGAno
Au Sekreterare
ARTUR
For att losa en del gemensammafuhgor och gora
ungdomensstdmma hord hade fu 1938 Karlskoga
SocialaUngdomsrid bildats. Ungdomsridet anordnade en del offentliga moten med anledning av de
missforhillanden som uppstitt, di Boforsindustrierna expanderat si. kraftigt. Vid ett av dessa
moten resteskravet pi att industrin och samhdllet
hade skyldigheter att hjdlpa till ati losa de svirigheter som uppstitt. Det var silunda ingen ovanlighet, att 15 iL 20 personerkunde anhillas for fylleri
en lordag. De ansvariga inom ungdomsorganisationerna var naturligtvis mycket bekymrade over
detta. Det skapade miljoforhillanden och vanor,
som skulle ha inflytande i irtionden.
Bofors ldmnar anslag.
Nigon minad efter ndmnda mote blev forfattaren, som d6.var ordforande i Sociala Ungdomsri.det, kallad till divarande disponenteni AB Bofors,
Evert $Tijkander, och fick di det glidjande meddelandet,ait AB Bofors stdllde250.000:- kr. till
forfogande for uppforandet av en Ungdomsgird.
Det var en angendm overraskning.Detta var det,
som vi hoppatspi - men knappastvigat tro. Tdnk
vad mycket som vi skulle kunna gora med de
Pengafna.
Jag var djdrv nog, att ph stiende fot begira ett
- kr. for att tillsammansmed
reseanslagpi f .OOO:
en del intresseradefh tlllfalle att studera liknande
anld.ggningari andra stdder. Jag f.ick omedelbart
peflgal;i'a och tillika en rekommendation att taga
pastor Helge Fosseusmed pi resan. Han var dL
pastorsadjunkthdr i staden och hade iven en del
kontakter med industrin. Studiekommitt6n bestod
f . o. av assistentenpi. socialvirdsbyrin Kerstin
Dahl6n och civilingenjor Ingvar Lilieroth. Vi sig pi
ungdoms- och hemgirdar i Stockholm, Goteborg
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GRELL, Bofors
och Norrkoping och lade sedanfram ett forslag, som
efterfoljdes av lLngadebatter om den forebyggande
ungdomsvirden, om vad som var samhdlletsuppgift, vad som var organisationernasoch vad som
bordevara Ungdomsgirdens.
Planlliggningen.
Si foljde en ling tid av planldggning, konferenser med arkitekten Gustaf Birch-Lindgren, diskussioner inom Sociala Ungdomsridet m. m. samt
uppgorandet av stadgar,i vilket divarande landshovdingen Bror Hasselrot med storsta intresse
medverkade.Si sminingom, sedan riktlinjer och
organisationsformerhade klarnat, blev en styrelse
utsedd.
Vi visste, att det skulle komma att stdllas stora
krav pi. verksamheten.Ansvaret kdndes tungt.
Skulle vi klara av allt detta ? Var det onskedrommar, som vi hadehaft ?
Riktlinjer.
Bofors Ungdomsgi.rd skulle sjdlvsteindigtmen i ett intimt samarbetemed de i stadenverksammaungdoms-och bildningsorganisationerna
bygg^upp en verksamhet,som ejkonkurrerademed
utan kompletteradeovriga bildningsorganisationers
verksamhet.Vi hade d.venvissa forhoppningar om
att Ungdomsg&rdenskulle bli en kulturell samiingspunkt i den stadsdelddr den blev forlagd. Vi
rdknade med ett gott samarbetemed kommunala
myndigheter och med alla andra i staden verksamma krafter p5.ungdomsvirdens omride.
Ftin

Ungdornsgirdens inuigning. Landshi)ading Bror Hasselrot
ocb disponent Ettert lf/iikander. Boforsfoto Tillman.

Bcf ors Ungdom:gdrd.. Boforsfoto Tillman.

$f
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Ea hemgi.rd.
Att ungdomer-rskulle komma att placeras i
centrumvar redan frin borian klart. men vi onskade
iiven, att alla ildrar kunde motas ddr och ldra siq
att kdnna och respekteravarandra.Det var inte
bara en UngdomsgS.rd,det var en Hemgird for
alla Lldrar, som vi ville skapa.
Naturligtvis borde huvuddelen av vl.r verksamhet ni. ungdom under 25 hr, dh vhr verksamhet
borde vara ett led i den forebyggandeungdomsv&rden. Men vi var redan frin borjan overtygade
om att skulle vi kunna utrdtta nlgonting vdsentligt,
si borde alla Lldrar och samhdilsgruppervara med.
Vi hade genom de kontakter, som vi fi.tt med
andrahemgSrdar,fitt klart for oss,att de riktlinjer,
som de foljde, ocksi.var v5.ra.Dessariktlinjer har
uttryckts pi. foljande sdtt:
"Vi mdnniskor behover varandra.Det dr bra och
nodvindigt med foreningar, som arbetar for bestdmda politiska, ideella och religiosa mil. Men
Hemgirdarna - som sdrskilt,men inte uteslutande
vdnder sig till ungdom - vill yara en trdffpunkt
for oliktdnkande.Det innerstasyftet dr att ge mdnniskor stimulans och tankestillare genom att mota
livet i hela dessbredd - i mdnniskor frin olika
ilders- och isiktsgrupper, socialagrupper osv. Vi
behover lyssnatill varandraserfarenheteroch synpunkter. Motas rdtt och slitt som mdnniskor. Vi
har olika erfarenhetav livet, olika behov,olika grad
av mognad.Denna olikhet kan verka berikande,om
vi med oppna sinnen mots och fir delge varandra
av vlta erfarenheter."
Konfakl en tned uttgd onsor ganisationernd.
Kontakten med stadensungdomsorganisationer
har i huvudsak foljt foljande tre linjer:
1. Kontakt och samarbeteskedde forsta iren
genom Karlskoga SocialaUngdomsrid och under
senareir genom Karlskoga stadsUngdomsstyrelse.
Dessa organisationer har tillsatt en stor del av
stiftelsensstyrelse.
2. De olika foreningarna har fitt presentera
sinaid6er for Ungdomsgirdensdeltagarepi de s. k.
foreningsaftnarna. De flesta av stadensungdomsforeningar har p3"si sdtt gjort sina stdmmorhorda
pi Ungdomsgirden. Vi hoppas,att detta samarbete
skall utvidgasoch fordjupas.
initiativ har tasits tillsammans
3. Gemensamma
med ungdomsorganisationerna,
t. ex. till ungdomsledarkurser,
foredrag.tdvlingarm. m.
U ngdomsgird en oclt f oreningarna,
Mi.nga av stadensungdomarhar, genom de kontakter de fitt pi Ungdomsgirden, vandrat vidare i
1J

Ungdornsgirdens stord saJanilindes ilndey 1940-/dlet n?j,cAetsorn
kursloAal. Hlir t'|reLiter breringenjdr Nils IYahlberg pi karsen
"Indu:triell tlenohrati - Bofors-AunsAap", hd.rten i946. Bofors,
roto r rltman.

foreningslivet. Vi betraktar inte Ungdomsgirden
som en konkurrent till ungdomsforeningarna.Vi
vill vara ett komplement till derasverksamhetoch
forsoka att flt de mdnniskor, som vi kommer i
kontakt med, att intresserasig for foreningsarbete.
Pf,.detta sltt kan vi fi en hel del av de s. k. foreningslosaungdomarna med i foreningar, som de
annarsinte sjdlva skulle sokaupp.
Vi kan, genom vl"rt fria- obundna hobbyarbete
och genom vira klubbar, Iattarc komma i kontakt
med den foreningsiosaungdomen.
Missanpassadangdom.
Ungdomsgirden kommer 2iven i kontakt med
mhngamissanpassade
ungdomar i samhdllet.Dessa
ungdomar kommer inte till foreningarna och kan
silunda inte piverkas av dem. Vi har under de ir,
som Ungdomsgirden varit i verksamhet,i hog grad
fitt kontakt med dessaungdomar.Jag tror inte, ati
vi gor oss skyldiga till nigon overdrift, om vi pistir, att en del av dem genom Ungdomsgirden har
fitt en helt ny synpi tillvaron och en ny start i livet.
Deita arbetekriver mycket av personaloch medarbetare.Det fordras forstielse och tolerans. De
rdtta mdnniskornakan hzir utrdtta mycket.Vi skulle
Karserna i lil:bjA
har ttarit n)tcAet popill-ra och en nilingd
nyttiga ba:gerid har tillterLats hiir. Boforsfoto Tillman.

<inska,att vi hade flera frivilliga krafter, som
dgnadesig it dennaarbetsuppgift.
Verksantheten
i n;.grasiffror.
Hur stor har anslutningenvarit till Ungdomsgi.rdens verksamhet
? Det flamgi,r tydligast av
foljandetabell.
StatistiA 6oer dehagarantaletbren 1943_ 58.
Deltagare
Frivilliea
i Karlls'ursde.tAr
med_
skogastads Summa
.
tag.ate
Yrkessko"
afbetare
las kurser
1943-44
+)J
228
708
L94U5
433
220
685
1945-46
581
222
56
859
L946-47
600
40
270
910
L947-48
780
49
268
r.097
L948-49
1.038
48
226
L.3r2
1949-50
216
95L
56
1,223
r950-5L
217
1..24L
955
59
r95r-52
1.085
60
196
r.34r
1952-53
T.176
r68
r.403
59
L9r3-54
827
/+
168
L.069
r954-55
831
62
L23
1.016
L955-56
753
53
836
30*)
t956-57
46
7LI
30
787
L957-58
42
755
827
30
/1

Summa
Lt.9I9

783

2.612

1.5.jt4

Medeltaletkursdeltagare
dr per ir ca 1.000st.
Aldersfdrdelning.
Som ett exempelpi. ildersfordelningenbland
deltagarnakan hcistterm
inen],952ndmnas.Antalet
kursdeltagare
var di r.rsr st. varav
u n d e r6 f u .
15
6-1,3ir...
..360
13-18 ir ...
.. 256
78-25fu...
..350
over25 ir . ..
. . 2OO
Den yngste deltagarendet iret var 4 ir, den
dldste91 ir.
Nfrgot om aerksamheten.
Av ovanndmndastatistikf.nmgl.r onekligen,att
Ungdomsgirdensamlatstoraskarori sin verksamhet. Men detta dr inte tillrdckligt. Innehillet, det
somdeltagarnakan fi ut av verksamheten,
dr lingt
viktigare. Detta innehiil dr, som framgir av riktlinjerna for verksamheten,
mycket svirt att ge en
bild av. H:dr tir eti axplock ur de L5 irens verksamhet:
K u r s v e r k s a m h e t: Kurseroch studiegrupper
av de mest skiftandeslag har forekommit,t. ex. i
milning, vdvning,konstsrimnad,
stickning,srimnad,
*) Omorganisationtill husmodersskola.

heminredning, snickeri, bokbinderi, keramik och
mosaikldggning; danskurserav olika slag sisom
gammeldans,modern dans, folklekar och internationell sdllskapsdans.
Studiecirkl
a r : S t u d i e c i r k l aor c h k o n v e r s a tionsgrupper i de vanligaste frdmmande spri.ken
har alltid statt pa kursprogrammet.Vi har ocksi
haft studiecirklari t. ex. industriell demokrati, arbetarrcirelsenskulturfrigor, fciretagsekonomi,fackforeningsrorelsen,nationalekonomi, psykologi, livsiskidningsfrigor.
S i n g o c h m u s i k : S i n g e no c h m u s i k e nh a r
intagit en framtridande plats. Det har funnits
orkestrar, singkorer och dansorkestrar.
Konst:
Upplysningsarbetetfor god konst har
dgnats ett stort och mycket livligt intresse. Minga
konstsparklubbarhar varit i verksamhet.De har besokt konstutstdllningaroch anordnat diskussioner
om konst. De flesta av de mera kdnda Karlskogakonstnirerna har utstdllt sina konstverk pi Ungdomsgirden. En del av deras verk har inkopts och
en del har vdlvilligt deponeratsddr.
T e a te r: Teaterverksamheten
var under de forsta
tio iren livlig. Aven amatorteaternblommade tidvis
upp. T. o. m. Kasperteaterhar spelats,med stor
f.ramghng icke endast bland den yngre publiken
utan iven bland den iildre.
Under dessa ir fanns det ej nigon Stadsteater
i Karlskoga, och den enda mojligheten att se forstklassig teater i staden var d3,riksteaterns turn6er,
som kom till Ungdomsgi.rden. Teaterbesokarnahar
har fhtt stifta bekantskapmed en del av de nu klarast lysandeteaternamnen.
F e s t e r o c h s a m k v d m : P i . d e f e s t e ro c h
samkvdmsom anordnatshar det dansatsoch lekts,
och singen har alltid haft stor plats pi programmet.
Vid dessatillstdllningar har det varit foredrag om
de mest skilda imnen.
F o r e d r a g: Det ir ml.ngakdnda personer,som
h6.llit foreldsningar eller foredrag pFLUngdomsgirden, och skulle det goras en forteckning, si
skulle listan bli mycket ling. Hdr skall endast
nimnas nhgra f.6.namn: dr Natanael Beskow,professor Gunnar Andersson, biskop Arvid Runestam,
professorHelge Kjellin, froken Kerstin Hesselgren,
rektorerna Hjalmu Furuskog, Ljustus Eljeskog,
Gunnar Hirdman, Honorine Hermelin och Gay v.
\Taisenberg, forfattarna Tage Aurell, Jan Fridegird, Birger Norman, Bo Zetterlind och Elvin
Enqvist, doktorerna Elsa-Brita Nordlund, Gustav
Jonsson,konstndr Axel Erdman samt minga flera.
Flera av vir tids frimsta kulturpersonlisheter
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har vdlvilligt kommit till Bofors och delgivit deltagarna sin syn pi. tidens brdnnande ffi.gor, gjort
oversikter eller givit orienteringar over stora kulturomriden. Dessakontakter har betytt mycket for
de minniskor, som fitt uppleva dem, och det har
fordjupat Ungdomsgi.rdensarbete.
Personaloch styrelse.
Ungdomsgirdensforste forestindare var Chadie
Biornstad. Ddrefter har i kronologisk ordning
forestindarna hetat Anna-Lisa Varg, Britt-Marie
Colliander, Erik Hagelin och f. n. Ake Borgefalk.
Froken Colliander var forestindare i hela 13 hr.
Under hennes ledning byggdesmycket av verksamheten upp och utveckladesvidare.
Den nuvarandeassistenten,fru Anna-Lisa Eriksson,har varit anstdlld frin borjan av verksamheten,
de f<irsta iren som bitrdde i kaffestugan.
En annan medarbetare med ling anstdllningstid
dr nuvarande personalkonsulentenvid Bofors, Rune
Olsson, som var assistenti 7 h. Genom sitt arbete
i kamratforeningen,som dansldrareoch som ledare
av lek och allsing har han betytt mycket for denna
del av verksamheten.
Av den styrelse,som tillsattes iret fore invigningen, finns nu endast tvi man kvar. Det dr rektor
Olle Helling samt den som skriver denna redog6relse. Olle Helling var under 8 ir kassor for
stiftelsen och har under hela tiden tillhort Ung,
domsgirdens arbetsutskott.
Men det ar milnga i vir stad, som varit med i
styrelsenunder itskilliga ir. Bland dem kan ndmnas direktor Helmer Nordqvist, planerare Golge
Nygren, rektor Erik Bdck, herr E. Bergstrcim och
milare Arthur Svensson.
Redaktoren for denna tidning, dr Egil Lonnberg,
och personalkonsulenten vid Nobelkrut, fru G.
Cristersson, har dven under minga ir deltagit i
styrelsenssammantrdden.
Kamrer E. Arneman har som revisor varit med
frin forsta iret. Det stod och den hj?ilp som han
givit stiftelsenhar haft stor betydelse.
Kamratf 6rening -

Fritid.sgird.

Vid Ungdomsgirden har det sedan fu 1946
funnits en kamratforening och ur dess medlemskadrer har det stora flertalet frivilliga medarbetare
rekryterats. Foreningen har vid Forsndstorp inkopt
och upprustat en fritidsgird, ddr medlemmatna
genom storapersonligainsatserskapaten av minga
uppskattad fritidsanldggning.
Friuill i ga nredarbetare.
En av forutsdttnin gatna for Ungdomsgirdens
omfattande verksamhet har varit. att den haft till15

Assistenten Anxa-Lisa EriAtsons "llic6ring"
tuesse.Folo
A. Grell.

i koncentrerat in-

ging till dugliga, frivilliga medarbetare.Det har i
medeltal varje hr varit ett 50-tal, som dgnat fritid
och krafter for denna uppgift. De har kommit vecka
efter vecka, 5t efter ir. Dessa medarbetare har ej
varit avlonade - om jag undantar att under senare
ir ett litet arvodepi lo: - kr. utbetalatsper verksamhetsir. Mlnga av vt.ra frivilliga medarbetare
har sagt, "ndr vi sett glddjen lysa i ogonenp5.kursdeltagarna och all den skapargliidje som utvecklats, di. har vi sjdlva fitt ut nigonting, som ej kan
virderas i pengar".
Samarbete.
Bofors Industriskola har i olika sammanhang
fitt disponeraen del lokaler. Samlingssalen
har anviints tili gymnastik- och skolavslutningar. En del
utrymmen disponeras f. n. i kiillarviningen som
matsal for skolanselever.
Idrottsforeningen Boforskamraterna har haft
sina ledartrdffar och liknande sammankomsterpi
Ungdomsgirden.
Bofors Barntrddgird har sedanett L0-tal ir tillbaka haft en avdelning i Ungdomsgi.rden.
Stadsbibliotekethyr lokaler och har en filial.
Kontakterna med ABF:s och TBV:s lokalavdelningar har varit livlig. Ett stort antal kurser, studiecirklar och f<ireldsningarhar anordnatsgemensamt.
Samarbetetmed Karlskoga StadsYrkesskolorhar
ocksi. berikat verksamhetenoch givit denna del av
kursverksamhetenstadgaoch innehill.
Forsniistorp.Ex uirbild. Foto Artur Grell.

stiftelse.Dess styrelsehar nu 11 medlemmar,vrlka
utses av Karlskoga stadsfullmdktige,AB Bofors,
stadens Ungdomsstyrelse, stadens Yrkesskolor,
Barnavirdsndmndenoch Industriskolan.
Revisorerutsesav AB Bofors, Barnavfi.rdsnd.mnden och av stadensUngdomsstyrelse.
Nuuarandepersonal.
For n:irvannde dr foljande personal anstdlld i
verksamheten:1 forestlndare,2 st. assistenter,
2 st.
deltidsanstdllda, varav en i kaffestugan och en pi
expeditionensamt 4 st. stdderskor.
Ungdomsgird.enrstyelse 1958:fr. u. Erik BAck,lobn Gustausson,
Ahe BorgefalA, Artur Grcll, Sten HdggmarA, Axel Gustaasson,
Gunbild Christersson och Olle Helling. Pd fotot saAnasBeft
Henning, Arne Piscator, Ingrid Ablin ocb Carl-Erik Bergstrdm.
Foto A. Grell.

Samarbetetforst med SocialaUngdomsridet och
senaremed Ungdomsstyrelsen
har varit stimulerande. Under irens lopp har det pi Ungdomsgirden,
gemensamt med dessa organ, anordnats mlnga
ungdomsledarkurseroch kontaktkonferenser.
Ett tidvis mycket livligt samarbete med andra
hem- och ungdomsgardar hu forekommit. Kanske
allra mest med dem i Orebro, men even med hemglrdarna i Karlstad, Goteborg, Norrkoping och
Stockholm. Detta samarbete har varit mycket stimulerande for verksamheten.
Rihsforbundet.
Genom Riksforbundet Sveriges Hemgirdar har
nya id6er och inspiration hdmtats. Riksforbundets
styrelsemedlemmaroch forbundets tjdnsteman har
vid minga tillfdllen besokt girden. Vid de konferenser och ungdomsledarkurser, som forbundet
anordnat, har Ungdomsgirden varit representerad.
Stiftelsen -

Styrelsen.

Ansvarig for Ungdomsgirdens verksa?nhetdr en
Ungdornsgdrdensmedarbetaredret 1957-1958, fr. u. AAe och
Inga BorgefalA, Birgit Jobansson,Miirta ocb Rtne Olsson och
Ingrid Sd6er.Foto Artur Grell.

Lokaler, ekonomi m. m,
AB Bofors har till stiftelsenoverldmnat dispositionsrltten av Ungdomsgirdens fastighet. Bolaget
har dlrutover f6rbundit sig att svara for de kostnaner, som iligger en hyresvdrd, liksom for uppvdrmningen av lokalerna. Utover detta har AB Bofors iven forbundit sig att till driften betala en
kontant summa, lika stor som den Karlskoga stad
betalar.Dessakontantabidrag har under de senaste
lnen varit 20.000:- f.rhn vardera.Dessutom har
AB Bofors for specielladndamil under det senaste
iret ldmnat ett bidrag pi 13.000:- kr.
Statsbidraghar under de senasteiren utgitt med
5.000: - kr. per ir.
Vid verksamhetensstart och ddrefter under alla
ir, har vi i Ungdomsgirden mdtts av den allra
strirstaforstielse och vailvilja.Forst och frdmst har
vi mott den frin AB Bofors genom disponent Evert
$Tijkanders levande intresse for verksamheten.
Direktor Helmer Nordqvists intresse for ungdomsoch utbildningsfrigor har ocksi. varit en stor tillghngfor verksamheten.Aven frin Karlskoga stads
sida har forstielsen och intressetfor verksamheten
varit stort. Vi gldder ossit detta och hoppas, att det
arbete, som nedlagts, har varit till gagn for stadens
innevinare.
Detta arbete, med den omfattning som det fitt,
har natudigtvis minga ghngerinneburit bekymmer
samt en del problem. Vi har ibland gjoft vbra
fel. Minga gilnger har vi behovt fatta svira beslut.
Si. dr det i allt pionjdrarbete. Vi har naturligtvis iven mott mdnniskor, som haft svirt att forsti
vhra strtivanden.De tillhor emellertid undantagen.
Frin de allra flesta har vi mott den storstavdlvilja.
Det ir vi glada it.
Vi har ibland blivit stiillda infor dessa{rkgor:Har
Ungdomsgirdens verksamhet positivt piverkat den
ungdom, som hdr har sin utkomst och hdr bildar
sina hem ? Har det haft nigon betydelsefor utvecklingeni Karlskoga stad, att det under de sista
I) iren har funnits en pla,ts,ddr man mi.lmedvetet
Forts.pd sid.22.
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oUeteraner
slrnslutat
sintjttnsf,r

Erik Andersson
lY edatterken

Axel Broberg
Bofors,

Fritz Beldt
T idaholtnstterhen

Araid Eriksson
IYledauerAen

Anderstort, G. Erik, fddd 15 febr. 1888, slutat vid
uppnidd pensionsilder 5 sept. 1958. Anstiiildes vid
$/edaverken24 aug.1953 som stddarei Mek. verkstaden.
Axelsson, S)gaardLeonard, fiidd 3 naj l9zo, frjrtidspensioneradpi. grund av sjukdom 1 november1957. Anstdlldes vid Bofors i iani 1937 som diversearbetare
i
Projektilverkstadenoch var truckfcirarepi Transportavdelningen aprrl 1919-apill 1941. Ateranstdlldesi oktober 1942, var smideshjllparei Smedjanoch frin oktober
1943 tlll sin avging avsynarei Fdltverkstaden.Rdknade
ca 20 tjdnsteirndr han slutade.
Beldt, Fritz Bernbard, fddd 19 april tg9r, slutat vid
uppnidd pensionsiider4 juli I%8. Anstrilldesvid Tidaholmsverken i november 1940 som grovarbetare,blev
sedantransDorttiroch var de sistairen stddarei Maskinverkstaden.
Berggren,Bror Guttaf Sigfrid, fddd 25 juni 1891,slutat
vid uppnAddpensionsilder5 juli 19)S. Anstiilldesvid
Tidaholmsverkeni januari 1940 som spink<irarei Ammunitionsverkstadenoch slutadei september1946. Atennstllldes i febr. 1947 som portvakt och hade dennatjdnst
tills han slutade.
Bergttrdm, Karl A., fddd 9 sept. 1889, slutat vid uppnidd pensionsilder5 sept. 1958. Anstilldes vid \7edaverken den 6 mars L94O och har hela sin anstdllningstid,
ca 18 ir, arbetatsom brdttmakarepi Modellverkstaden.
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Bror Berggren

Karl Bergsn dtn

T i daholntsuerAen

IY edauerken

Erik Eriksson
IY/edatterken

OskarEriksson
lV edaaerken

Bottrdrn,RustanHaralcl,fddd 31 augusti1900,fcirtidspensionerad
pi. grund av sjukdom30 juni 1958.Anst?illdes i maf 1!20 sorn rritarei Valsverketi Bofors. Blev i
oktober 1938 utrustarep3. sammaavdelning och tjdnstgjorde frin naj l95O somutrustningsfrirman
i Valsverket.
Medaljcirvid jubileet 1946 ned 26 tjdnsteir. Rd.knade38
tjdnsteirndr hanslutade.
Broberg, Axel Vilbeltn, f6dd 18 aug. 1891, pensionerad 30 aug. 1958.Anst2illdes
vid Bofors i nov. 1918som
elektrikeroch blev 1924 maskinistvid Kraftverket. Denna
tjdnst hade han till maj 1957, di han blev kontorist pi
Elektr. avd. Rdknade ca 40 tjinstel.r ndt han slutade.
Erh<ill vid jubileet 7)46 medalj och gratifikation fcjr 28
t,1'dnsteir.
EriLsson,l. Articl, f6dd 24 dec. 1886, slutat vid uppnidd pensionsilder
5 sept.19)8. Anstdlldes3 febr. 1917
vid $Tedaverkensom gjuteriarbetarei Elektrongjuteriet.
Er)ktson,Eilk G.7., fddd 9 sept.1890,slutatvid uppnidd pensionsilder5 sept. 1958.Anstdlldes8 maj 7%O
vid $/edaverkensom betarei Aluminiumgjuteriet.
Erikssott,K. Oskar,fddd 14 dec. 1883, slutat vid uppn&dd pensionsilder5 sept. 1958. Anstdlldesvid \7edaverken 3I jan. 1946 som stddarei Aluminiumrenseriet,
iiverflyttadei april 1949 till Stingpressavd.och var frin
april 1955transportcir
i Pressgjuteriet.

E. V. Fa:th
Bofor.r t

Bror Hedenqtist
Bofors

Ludtig

Frunsson

IY/edaterken

J ohn Hellstri)nt
\f. edaterken

Fa:th, Eilk Valter, fddd 3 sept. 1891, pensionerad1
okt. 1958. Anstdlldesvid Bofors i december1929 som
piatslagarei Plitverkstadenoch hade detta yrke hela sin
anstellningstid,ca 29 ir. Erhcill l%4 medaljoch gratifikation fcir 25 tidnsteir.
Fransson,Ludilg K,, fddd 3 sept.1891,slutatvid uppnidd pensions8.lder
5 sept. 1958. Anstdlldesvid \7edaverken 10 okt. 19)6 som stddarei Pressgjuteriet.
Fredriksson,Viktor Emanuel,fddd 14 febr. 1891,pensionerad1 sept. 1958. AnstZilldesvid Nydqvist & Holm
som pletslagarei PannplitslagerietI9I4 och kom senare
till nya Plitslageriet,di han d.venreste som montcjr fcir
lok och lokpannor. Arbetade de sista ) Lren i Maskinverkstaden,avd. 60. Riknade ca 44 tjdnsteir nlr han
slutade och fick vid Nohabs lO0-irsiubileun 1947 medalj och gratifikation f<ir 33 tjdnsteir.

ViAtor Fredrikston
N ohab

Axel Hurtig
lY:edaterAen

Albin Gustat,sson
Bofort

J

lohan Hdgg
Bofors

gcitv[gareoch skrotsorteraretills han slutadeefter ca 43
ir i bolagetstjiinst. Vid jubileet 1946 erh6ll han n-redalj
och gratifikation fcir 31 tjdnsteir.
Hellstrdm, lohn H., fddd 26 nov. 1888,pensionerad5
sept. 1958. Anstd.lldes
den 2 okt. 1934 vid \7. Dan Bergmans Metallgjuteri som handformarei Aluminiumgjuteriet och hade detta yrke hela sin anstillningstid,ca 24 ir.
Hurtig, Axel F, fddd 4 dec. 1889, slutat vid uppn&dd
pensionsilder5 sept. 1958. Anstllldes vid \Tedaverken
20 febr. l9)6 som stidarei Sliperiet.
Lliigg, Erik lohan, fodd 1 augusti 18p1, pensionerad
1 augusti 1958. Anstilldes redan i septemberI9O4 som
murarepi Byggnadsavdelningen
i Bofors och har hela sin
linga anstdllningstid,cz 54 8r, haft detta yrke. Medaljrir
vid jubileet 1946 med 42 tjanstefu.Erhcill t954 stora
medaljenfrir 50 tjinsteir.

Gustausson,
Vi2tor Albin, fodd 13 aug. 1891,pensionerad 1 sept. 1958. Aroetadevid Bofors i maj I92idec. 7924 som sigverksarbetare.Ateranstd.lldes
i april
1925 som trdarbetarepi Byggnadsavdelningen
och hade
dennasysslatills han avgick efter ca 33 erstjiinst. Medalj 6 r 1 9 4 9m e d2 5 t j d n s t e i r .

fantson,Emil 4., fddd 17 jan. 1891, slutat vid uppnidd pensionsilder5 sept. 19t8. Anstdlldesvid \7edaverken 23 maj 1949 som transportciri Mek. verkstaden
och iiverflyttadederifrin i febr. 1957 som stidare i AnI iggningsavdelningen.

Hedencluitt, Bror Zepbyrinus, f6dd 29 sept. 18!1,
pensionerad1 okt. 19j8. Anstd.lldesvid Bofors i april
191) som mejslarei Valsverketoch civerflyttadesi maj
I9I7 ttll Stilverket dIr han sedanarbetatsom gasskdrare,

Carlssort,Elof Gottfrid, fddd 11 aug. 1893, pensionerad 30 aug. 1958. Anstdlldes i april 1914 vid Bofors
som konstruktiir pi Verktygskonstruktionskonrorer,en
tjdnst som han hade hela sin anstdllningstid,ca 24 &r.
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Enil lanssott
ll7 edauerken

Elol Carlstol
Bol ors

r-;

f,liIll

KLlrlt.tt)n

lYl edaterhen

K. J. Karl.r.ron
BoIars

{

| :;!

Alauritz Carl.r.ron

Robefi Karl.rton

A[ax Ltr-r-ron

Pcler Pelcr.ten

N obelh.rrt

lY/edat'erken

llt'edarerhen

ll:'edat erkert.

Karlstort,Ernst 8,, fddd l4 jan. 1891,slutatvid uppnidd pensionsilder5 sept.1958.Anstilldes11 dec.1950
som hjiilparbetarei Stingpressenoch civerflyttadei jan.
1952som avsynare
till Kontrollavdelningen.
Karlsson,Karl lohan, fddd 19 sept.1891,pensionerad
1 okt. 1958. Anstilldes i Bofors i juni 192) som arbetare
i Martinverket. Overflyttadei juni 1930 till PlitverkstaDenna sysslahade
den som fcirrids- och transportarbetare.
han tills han slutadecfter ca 29 tjanstelr.Medaljiir 1954
med25 tidnsteir.
Carlssort,Karl Maurilz, fridd 22 sept. 1893, pcnsionerad30 sept.1958. Anstdlldesvid Nobelkrut redan
i sept. 1908 och arbetadefcirst pi Fcirr&det,sedan pi
Nitroglycerinkrutavd. och frin 1910 pe AmmunitionsArbetadeinom Krut- ochSprdngavd. som trotylpressare.
Imnesavd.,Syrafabrikenm. fl. avd. fram till mars 1924,
di "Nya Krutbruket" kcirde iging. Hir utnrimndeshan
i aug. l)24 till fcirman, riverflyttade 1928 som fcirman
pi Krutapteringenoch avancerade1933 ttll verkmdstare
pi Nitroglycerinkrutavd.Medaljrir vid jubileet I91t6 med
38 tjdnsteir. Riknade 50 tjinsteir nlr han avgick.

tcri 5 mars 1934 som handfonnarei Aluminiurngjutcriet
och hade dettayrke hela sin anstdllningstid.,
ca 24 ilr.
Pelersen,
l. Peter,fddd 21 april 1891,slutatvid uppnidd pensionsilder
5 sept.19t8. Anstilldes14 jtni 1954
r.id \ilZedar.erken
som transportciri Mek. verkstaden.
Peltertsott,G. Anlon, fddd 16 mars 1888, slutat vid
uppnidd pensionsilder5 sept. 1958. Anstdlldesvid
'ilTedaverken
okt. 1946 som sttidareoch transportarbetarc
i Pressgjuterietoch iiverflyttade1955 i sammasysslorpi
Stingpressavd.
Sandberg,
FransAlbin, f'ddd24 okt. 1891,pensionerad
30 okt. 1958. Arbetadetiden r9o5-r935 pi Villingsberg, som iren 1906-1!16 rigdesav AB Bofors-Gullsping. Anstilldes vid Nobelkrut i febr. 1937, ddr han,
med undantagav nigra korta perioder,arbetatpi Nitrocellulosakrutbruketmed blandning och siktning av krut.
Rlknade ca 12 tjinsteir nir han slutade.Erhdll 1953
medalj och gratifikation fcir 25 tjanstelr.

Karls.ron,
l. Robert,t6dd 24 dec. 1889,slutatvid uppnidd pensionsilder5 sept. 1958. Anstdlldesvid Wedaverken13 jan. 1941som handformarei Aluminiumgjuteriet och hade detta yrke hela sin anstdllningstid,ca 15 ir.

Silfterspate, Klas Arenl:, fddd 19 aug. 1893, pensionerad27 alug.1958. Var anstilld vid Bofors juli
19i8-maj 1921 som ritare och verkstadsinS;enjiir.
Aterkorn i jan. 1934 som kontroliingenjcirpi Kontrollavd.
och hade denna tjinst tills han slutadeefter sammanlagt
ca 27 tjansteltr.Medaljrir 1956 f& 25 tjdnsteir.

Larsson,l. L Max, f6dd 1 febr. 1884, pensionerad5
sept.1958.Anstllidesvid \7. Dan BergmansMetallgju-

Sjoo, Erland Natanael, fodd 24 aug.7992,pensionerad
30 aug. 1958. Anstiilldesvid Bofors i jan. 1!16 som
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Anton PertersJan

Albin Sand.berg

lYedaaerAen -

NobelArut

Karl Solberg
Bofors ..,

Klas Silftersparre
Bof ors ,1

i

Verner Stihl
Nobelhrut ,1

bokh&llare pi Materialbokfdringen och blev sedermera
avdelningsfd,restindare
pi samma avd. Frin juni t9j7,
till sin avg&ngefter ca 42 Lrs tjti,nst,har han tjiinstgjort
pi Planeringensmaterialbevakning.Medaljiir vid jubileet 1946 med 3o tjlnste&r.
Solberg, Karl Hjalnzar, f6dd 24 marc 1897, fijrtidspensioneradpi grund av sjukdom I juli 1,957.Anstdlldes
vid Bofors i juli L946 som transportarbetarei Transportlaget. Overflyttade i januari 7952 till Hdrdverket som
h?irdningshjiilpare.

Erland Sji)d
Bof ors .^J

Gustao Sdderstriinz
lY/edaterhen -

StLbl, Verner Guttaf , fitdd 18 a:og.L8)3, pensionerad
3o aug. 1958. Anst?illdesvid Nobelkrut i nov. 1941 som
fijrman p& Vedgirden. Vid vedeldningens upphd,rande
sommarenL947 ivefilyttades han som fdrman p& Transportavdelningen,en tjinst, som han hade tills hin avgick
efter ca 17 lrs tjinst.
Sdderttrdnt,A. Gustao,fitdd 28 sept. 1884, slutat vid
uppnldd pensionsilder 5 sept. 19t8. Ansteildes vid
lVedaverken23 juni 1953 som transportciri Mek. verkstaden.

betydligt enklare och billigare dn de ordindra stora
otympliga antennerna.Denna mindre utomhusantenn dr ungefdr av samma utforande som de antenner, som idag anvindas for mottagning av
program2.
Med hdnsyn till att televisionsfrigan silunda
kommer att bli lost for staden redan inom tvi hr,
gor man ju klokt i att avvakta denna tidpunkt och
undvika att under tiden uppsitta nu erfordediga
mera kostsamma,skrymmandeoch for omgivningen
storande antenner. Di det giller bolagets fastigheter kommer, med hdnsyn till att TV-antennfrigan alltsfi. fi.r anseskomma att bli lost inom de
nirmaste tvi iren, bolaget icke att kunna medgiva
sina hyresgdsteratt uppsettani.gra utomhusantenner i. bolagetsfastigheter.

BOTAGSTEIININGEN
Televisionsantenner
Som bekant kommer en TV-sindarc att uppforas
i Kilsbergen under forsta halviret 1960. Denna
sindare kommer att ha sidan styrka, att man kan
utnyttja TY-appanterna for god mottagning i
Karlskoga med endast inomhusantenner.Blott i
enstakafall kan det, pi grund av vissareflektionsfenomen och ddrmed sdmremottagningsforhillanden, dndi vara ldmpligt att anordna en sdrskild
utomhusantenn, varvid det dock klarar sig med en
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frirridsarbetare. Rdknade ca 29 tjdnsteS.r,ndt han gick
bort. Medaljtir 1954 medz5 tjdnsteir.
Suendngston, Rudolf Verner, l6dd 2 juni L9t3, avliden efter en trafikolyckapivd.gtill arbetet19 maj 1958.
Anstilldes vid UVA:s sliparavdelning10 juni 1954 och
hade dennasysslatill sin bortging.

Gunnar fuIedin
Bofors

Bernhard Spiik
Bot'ors

Otdar Reiclter
Bofors

Thorsberg, Ernst Teodor, fddd 8 mars 1897, avliden
17 sept. 1958. Anst?illdesvid Bofors i aug. 1936 som
smed i Smidesverkstaden.
I dec. 1948 blev han avsynare
pi sammaavdelning och frin maj L953 avsynarei Kilstasmedjan.R?iknadeca 22 tjdnsteirr,ndr han utan friregiende sjukdomavledi arbetet.
lYilhelmtson, Annie Linnea, fitdd 25 maj 1914, avliden 2 augusti 1958. Arbetade p3, riirapteringen vid
Nobelkrut augusti l944--decembet 1945. Ateranstdlldes
pi sammaavdelningi mars 1956 och tiverflyttadei mars
1917 till ultraljudprovningen pi Nitroglycerinkrutavdelnlngen.
.,^,

Verner Suenningsson
UVA

VICTOR

E. T, Tborsberg
Bolort

Annie lNlilbelmsson
Nobelhrut

Med.in, Edaard. Gunnar Nion, f6dd 8 nov. 1,894, avliden 28 aug. 1958. Anst?illdesvid Bofors i mrrs L942
som tidskrivare i Kanonverkstadenoch iiverflyttade i sept.
samma ir till Centralfdrridet som fcirridsman. Denna
sysslahadehan hela sin anstdllningstid.
Reicber, OtAar, f6dd 2O januai 1p10, avliden 27 juli
1958. Anstiilldesi Bofors i oktober 1957 som kranftirare
och hj?ilparei Kilstasmedjan.
Spiih, Emil Bernhard, fddd 28 maj 1895, avliden 6
aug. L958. Anstilldes vid Bofors i juni 1.929i Mariinverket, dverflyttade i maj 1.933till Byggnadsavdelningen
som triarbetare och kom i febr. 1956 till Kilsta som
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HAMMAR

Fd'rre tekniske direktdren och chefen f6r AB Bofors
konstruktionsavdelningar,Victor Hammar, avled den 22
augusti i Sddert?iljeefter en ldngre tids sjuklighet. Trots
tilltagande sjukdom fick Hammar likviil tillbringa den
sista hcigsommareni sin kira stuga vid sjdn Alkvettern,
llngt frln tidens j?ikt och med ett storslagetvlrmldndskt
panorama framfdr sig, i riktning vdstercivermot den
bygd kring Filipstad, dir han fcjddestill brukspojke och
bruksman. Victor Hammars urna dr ocksi nedsatt i
familjegraven pi Filipstads kyrkogird.
Det som under mellankrigsiren gjorde Bofors namn
kdnt runt om i vdrlden var de epokgd,randenykonstruktioner, frlmst inom luftvdrnsartilleriet, som dl sig dagens
ljus, Minga medarbetareinom bolagets divarande konstruktionsstabkunde dela dtan av dessaframgflngar,men
den frimste - och d2irtill den som sidlv ledde konstruktionsarbetet- var Victor Hammar.
. Ehuru Hammar givetvis icke erhillit nlgon taktisk
skolning fdrm&dde han att med sitt klara intellekt se det
visentliga i de taktiska problemen och sedan ijversitta

de militdra iinskemEleni tekniska konstruktioner.Det
mest strilande exemplet hzirpi iir den helautomatiska
40 mm luftvdtnskanonen,en genial nykonstruktion,som
betydde en helt ny epok inom artilleritekniken och som
bland annat under en ling tid av det andra vdrldskriget
om<ijliggjordeattackflygetsverksamhet.Talrika rapporter
f rln andra virldskriget omtala ocksi, att fcirekomstenav
Bofors 4o:a vid flera kritiska tillfiillen speladeen avsrirande roll i hdndelseutvecklingen,
och det-har dvensafts,
att Bofors 4o:a vann vdrldskriget it de allierade. Om
detta uttalande dr riktigt, si kunde Victor Hammar taga
en god del av dranpi sig.
Som konstruktdr var Hammar alltid klarsynt, snabb
och praktisk i sin uppfattning, m. a. o. en skapandekraft
av stora mitt. Som ledare och arbetskamratvar han en
sdllsynt samlaodeoch inspiretandeperson. Inom konstruktionskontoretskapadehan en samarbetsviljaoch en
laganda, som smittade av sig inom hela koncernen och
gjorde konstruktionsavdelningenoch dess chef till en
stdttrupp, som gick f6re och visade vdgen. Om detta
torde mlnga av de konstruktdrer och ingenjcirer,som
under irens lopp fitt itnjuta f<jrminen av hans klara och
milmedvetna handledning,nu kunna vittna.
Victor Hammar lar icke allenast kanonkonstruktrir.
Han var iven en filosof och en konstndr. Han dlskade
att tdnka i stora,vida tankar,grundadepi en rik fond av
historiskt kunnande, med djdrva och klara perspektiv
framht i tiden. Han brukade sjilv siga: "Stora tankar
fordrar stora utrymmen", och diirf<ir byggde han undan
frir undan ut sitt llskade konstruktionskontori takt med
sina stora tankars flykt. Hans konstnirliga talanger fnmkommo dels i hanskonstruktioner- han trdttnadealdrig
att framh&llaf6,r sina medarbetare
att dventdnka pi skcinheten i konstruktionen- dels i trlsnideri och trlhantverk som hobby.
Som personlig vdn var Victor Hammar hjdrtegod och
alltigenom sympatisk,och alla som lirde klnna honom
fann i honom en htigt skattad kamrat, sdllsynt stark i
anden,och en person,som fcirstodatt skapatrevnadoch
gemyt omkring sig. Hela hans personlighethade en enast6.endefdrmiga att skapa "good will" hos bolagsledning, in- och utllndska kunder och framfcir allt bland
medarbetarna.Victor Hammars kanske st<irstabetydelse
f<ir Boforsbolagetl&g i hans f<irunderligaf<irm6.gaatt
entusiasmera,sivZil hdg som lig, sivdl frdmling€n som
boforsaren.
Victor Hanmar ocb Ettert lVijAander frun-fi)r en nzodell at, Bolors
4O nm luftuiirnsautomatAanon (" ganla 40:an" ), Victor Hammars
sdapelse ocb den pjiis, sonz giorde Bofornanzxet adrldtbeAant.
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Victor Hammar hade ocksi en sdllsynt lycklig frirmiga
att koppla av. Dagens bide stora och smi bekymmer och
frirtretligheter stdngde han ute frin sitt hem, d[r han
ville itnjuta vila och rekreation,dir han ost<irdkunde
fi liisa sin historiaoch ldsa sina problem,ddr hanstankar
stiindigt kretsadekring hans ilskade Bofors.
Victor Hammar fick mottaga rnl.nga hedrande utmirkelser. Sllunda mottog han 1941 Arnbergska priset
ur divarandekronprinsenshand "f<ir diirva och snillrika
konstruktioner pi^milit?irteknikensomride". Han blev
ledamot av Krigsvetenskapsakademien
1938, koresponderandeledamot av Orlogsmannasdllskapet
1939,ledamot
av Ingenjcirsvetenskapsakademien
1940 och 1941 hedersledamotav sammaakademi.
Med Victor Hammar har en av de sistareDresbnranrerna
fcir det dldreBofors gitt bort. Under den tid, under vilken
han verkade, har bolaget vdxt ut fr&n ett tiimligen blygsamt friretag till en omfattande koncern med vdrldsrykte.
Victor Hammarsnamn ir fast sammanlinkatmed alla de
artillerikonstruktioner,pi vilka denna utveckling vilat.
*
Victor Hammar var f<idd i Fdrnebo,Virmlands ldn,
den 14 oktober 1880. Efter avgingsexamenfrin Filipstadsbergsskola1896 och ingenjcirsexamen
vid Tekniska
skolan i Orebro 1901 anstilldeshan 1902 som ritare vid
AB Bofors-Gullsp&ngskonstruktionskontor.Blev konstruktdr 1908, dveringenjdroch chef fdr konstruktionskontoret 1921 samt teknisk direkttir 1933. Han avgick
med pension 1946 och erhdll sammair vid Bofors 300irsjubileum medalj for 44 tjanstefu.
af K.

HO ST
Hostloven faller till marken,
molnen glider forbi, sekunderna
iiiggs till minuter och snart ir
livet forbi. Livet dr som en li.ga,
som lett sldckesut, si minga som
frhgar, ndr livet tar slut?
Di skrattar han liemannen sitt
kalla och hirda skratt. vem vet
nir den l6.ganflimtar, vem vet
ndr den blises ut.
Britt-Marie Sundberg
Bofors Ungdomsgird.

. . Forts.
ffin sid.16.

strivat efter att ldra mdnniskor samarbetaoch att
forsoka forsti varandta, ddr alla varit lika, oavsett
samhillsstdllning,parti eller trossamfund?
Vi kan ej ge ett svar pe dessafrigor. Vi vill bara
hoppas,att Bofors Ungdomsgird skall f5. fortsdtta
att van en plats, ddr det staindigtkommer att goras
forsok att samarbeta- samarbetafor det gemensamma milet - att for minniskorna gora livet
vackrare, mera drigligt och ge det mening och
innehlll.
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En skyddskampanjav den storleksordning det hlr varit frl.ga om torde
nog knappast tidigare ha genomfcirts
vid enskildaindustrifciretagh?iri landet. Intresset bland de. sakkunniga
konferensdeltagmnavar ocksi stoit.
Talrika fcirfrigningar hos boforsdeltrlt:ir tagarna och itgingen av utlagd kampanjmaterialvittnadehdrom.
Ltn
*

SKYDDSTJANSTEN

Fiirdolycksfallen
tenderar

vid Bofors

att minska

Skyddspropagandan,sdrskilt mai
minads trafikkampanj, har visat sig
bdra god frukt. Under irets fdrsta
8 m8.naderintrlffade sammanlagt14
fiirdolycksfall,mot 22 undersammatid
junifdrra iret. SommarmS.naderna
augusti intrdffade endast 3 dylika
olycksfall, eller 1 per mlnad. Deita
visar, att kampanjensmotto "Vaksamhet - Omdtime- Hdnsyn" leder till
betydligt sdkraretrafikfcirhillandenom och ndr det verkligen eftedeves.
Ndr vi nu gir mot en mdrkare irstid g2iller det att dn ytterligare hilla
dettamotto i minnet.
Fordontfdrarsbdr serskilt tZinkapi
Skyddskampanjen presenterad vid A6o-konferens
vad mcirker och halka innebdr betrlfVarje hcist hiller Arbetsgivarnes koncernenkommit i personligkontakt fande bromsstrdckorm. m. KontrolOmsesidiga Olycksfallsfcirsdkringsbo-med den, dr en ytterligarepresentation lera ocksi, att strilkastare,broms- och
Vidstiende bilder av nigra baklyktor och f. d. allt ljus fungerar
lag (AOO) en stor skyddskonferens <iverflcidig.
fiir till bolaget anslutna st<irreftirslkav de i utstdllningen ingiende &tta ordentligt. Anvdnd inte i onddanbldndande dim- och sdkarljusoch kcir pi
ringstagare.I konferensen, som de tablierna ger sikerligen lisaren tillhalvljus eller indi hellre pt parkesenasteiren varit f6rlagd till Silens riicklig uppfattning om uppllggningen.
Skyddsinspektcir
Lcinnqvistlimnade ringsljus inom gatubelystasamhillen.
H<igfj2illshotell, deltager ungefd,r 75
Fotgiingare bdr anskaffa och bira
skyddstjiinstemlnoch 2) industrildka- under konferenseniven en muntlig
fcir kampanjenoch de er- reflexanordningar - de dr ett utmirkt
re. Ddr diskuterasunder tvenne dagar redogcirelse
skydd mot md,rkerolycksfallen.Ge
inom fiiretagen aktuella skyddsfrigor, farenheteroch resultatden eivit.
vilka genom omriistning utvalts bland
deltagarna.I sambandmed konferen- Tufr au utsrdllningstabliema. 6uer.rt introduktionen och appliiggningen. Hiir nedan traliAsen ordnasdven utstdllningarav per- propagandan.
sonlig skyddsutrustningoch nyheter
inom skyddsomredet.
Frin konferensledningenhade till
skyddsavdelningarnai Bofors och Nobelkrut riktats en anhillan om att vi
pl konferensenskulle presenteravin;'
terns stora skyddskampanji Bofors.
Fiir att kunna gdra detta pi ett trev;:
ligt och dverskidligt sdtt kontaktades
bolagetsreklamavdelningoch i samar* ,&tffi* -W*n*'"
betemeddennaordnadesutstillnineen.
Kampanjen presenteradesi en ierie
planscher.I text och bilder visades
kampanjensupplZiggningoch olika avsnitt. Utstdllningen kompletterades
med under skyddskampanjen
anvdnda
affischeroch utsdndameddelandenoch
foldrar. De senarei sidant antal, att
konferensdeltagarnakunde plocka med
sig vad som intresserade.
Di kampanjen ir vdlkdnd fiir denna
tidnings ldsare och de flesta inom
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A@M.erlhrz
Ake Nilsson, vars tdnkvirda ord mijtte
ett triffsdkert gensvar i f6,rste gratuKarlskogas stdrsta fackfdrening, lantens,disponentSverreSohlman,bi"76-an", Metalls avd. Bofors, firade de allvadiga"och stimulerande gratuintrddet i sitt sjunde decenniummed lationstal.
fest och pompa dagarna30-31 aug.
Sedan strdmmade gratulanterna
"76-an" till md,tes,
Dessajubeldagar kommer nog att minochpodiet fd,rvandnas som en hiigtidsstund fiir kadskoga- Iadestill en konst- och blomsterutstdllborna. Avdelningens ordfd'randeGijsta ning. Ogat tirades ndr gamla veteraner
Nilsson kunde under ett jdtte-metall- diplomeradesoch blomsterhiiljdes.Det
emblem, bestiende av 500 vita och hela avslutadesmed en bide god och
riida dalior, hdlsa gdster och medlem- trevlig sup6pi Stadshotellet,dit g2ister
mar vdlkomna till liirdagens fest pi
frin ndr och fjiran samtklubbslyrelseStadsteatern.Den hdgstimda, inne- representanter
m. fl. inbjudits.
hlllsrika Arbetarkavalkaden i musik
S6ndagengick i den llttare stilen,
och sing hade arrangerats av de med ett jdttekaffek^Lls i Folkparken, Odli)runden i trl.etallsaud. 76 Gij:ta Nil:viilk?inda Karlskoga-dirigenterna Stig med revy, varefter festligheterna kulson, b,fillersitt hdlsningstalpi. audelningens
Gustavsson
och Birger djebo. Hdgtids- mineradepi Stadsteaternmed tvi fcire- 60-.irsIest pfr Stadsteatern,
talare var Metallfdrbundets ordfdrande st[llningar av operetten"Glada inkan".
Foto R. Tilander.
Metalls

avd. 76 Bofors

60 ir

Forts. fall per en miljon arbetstimmar (mot
L4,2 ifjol). Det dr den ndst llgsta
ocksi p& g&ngbanoroch trottoarer och kvartalssiffran som noterats vid fiirelimna kiirbanorna fria fcir bilar och taget.
andra fordon. Ddr inte gingbanafinns
Olycksfallen har fdrdelat sig mycket
skall man gi. ytterst pi vdgens hdgra ojdmnt under kvartalet. Silunda var
sida, si att man ser den m6tande juli minad, som redan kunde rapportrafiken !
tetasi fiiregtende nummer, helt olycks*
fallsfri. I augusti hade vi 6 olycksfall.
Ovriga olycksfall visar ocks&n&got Av dessaintriffade jiimnt h2ilften vid
siunkande siffror. I arbetet intr?iffade samma tillfiille. Vid en explosion i
fick tre kvinnunder tiden januari-augusti samman- tdndmedelsavdelningen
lagt 88 olycksfall (yrkesskador) mot liga arbetareskadorp& trumhinnorna.
Denna avdelning hade dven oturen
91 under sammatid L957. Under juli
rapporterades9 och i augusti10 olycks- att fL svara fdr ett av m&nadenstvi
fiirdolycksfall.
fall. Av dessa19 skadorberodde2 pi
Septembervar tter en ur skyddssynbristandeskyddsanordningeller fel pi
redskapeller maskin, L pi brott mot punkt lyckosam minad, med endast
f<ireskrift och instruktion, p pi den ett anmdlt olycksfall i arbetet.
Ltn
mdnskliga faktorn, t pi grund av
*
annan persons fdrsummelse och 6 pi
grund av "andra orsaker".Den mlnsk- Ny brevkuts i skyddsfrigor
liga faktorn er alltjdmt den, som ligArbetarskyddsndmnden utgav f<ir
ger bakom de flesta skadorna:det mi
nlgra.
fu sedanen brevkurs med titeln
nu vara den skadadesegen ouppmlrksamhet, fumlighet, oskicklighet eller Arbetarskyd,dldnar sig. Den ingick i
en arbetarskyddskampanjoch har hitrent ut slarv och nonchalans.
L.
tills studeratsav 83.000personer.Atta
*
olika branschbrev, avsedda att vara
kompletteringsbrev till huvudkursen,
Tre skador vid samma tillfelle har dirutiiver funnit sammanlagt
ldsare.Brevkursend.rfortfaranspolierar nytt botteffekord fiir 34.OOO
de
lika
aktuell och fyller uppgiften att
Nobelkruts olycksfallsfrekvens
vara en grundldggande kursbok vid
Under tredje kvartalet intriiffade
studiet av arbetarskyddsfr8gorna.
fcir timavld,nadpersonalvid Nobelkrut
PersonaladministrativaRidet har
7 olycksfall. Uppgift om antalet ut- sedanbrevkursenutgavs genomfrirt en
frjrda arbetstimmarunder kvartalet ir,
undersdkning av olycksfallens orsaker
di detta skrives, innu ej tillgiingligt.
med hdnsyntill de miinskliga faktorerUppskattningsvis torde frekvensen nas roll i sammanhanget.Undersd,kkomma att ligga vid ungefdr 12 olycks- ningen har utfcirts vid ett strirre fcireMedd.

fr. Skyddstj?insten

tag inom metallindustrin i Mellansverige.Den har delsbekrlftat tidigare
antagandenoch vidgat erfarenheterna
om samspelmellan olika faktorer som
orsaktilfolyckshdndelser,delsgivit en
del praktiska anvisningar om ftirebyggandeitglrder.
Undersdkningsmaterialet
kommer senare att publicerasi vetenskapligform.
I syfte att gcira utredningsresultatet
kint och praktiskt utnyttjat inom friretagens lokala skyddsverksamhethar
Arbetarskyddsndmndeni samrid med
PA-ridet utgivit materialet i form av
en brevkurs, som har fett 1itelft "Varfi)r bdnder det?". Den har utformats
som en komplettering till brevkursen
Arbetarskydd liinar sig och ir avsedd
att vara ett hjiilpmedel i den pi arbetsplatsernastlindigt p&giendestrdvanatt
uppspira och eliminera riskerna fdr
olycks-falloch ohdlsa.
De b?iggebrevkursernakan studeras
sivil enskilt som i studiecirklar.Den
senarestudieformen Ir att rekommendera. I cirkeln bdr ingl alla pE arbetsplatsenverksamma,icke enbart arbetsIedare och skyddsombud utan ockst
arbetsgivare,driftsledare, skyddstekniker, arbetsstudieminm. fl. Den rekommenderasfdr d,vrigtalla kategorier
anstdllda,som Ir intresseradeav att
minska arbetslivetsfysiskaochpsykiska
flsKef.

Brevkursen "Varfdr biinder det?"
kan rekvireras hos Brevskolan, Stockholm 15. Vid rekvisition medfciljer
som studiehjdlpmedel
en bildplrm och
en studievigledning fcir studieledare.
Pris per deltagarei studiecirkelkr.
5 : 7 5, f& enskildstuderandekr. 37:-.
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Till jubileet hade redaktcir Birger
Ridstrcim skrivit en historisk expos6,
som ett komolementtill 50-irsskriften
1948. Intresseradekan utan kostnad
erhilla denna skrift genom kontakt
med Metalls expedition.
S-nt
Hiigskolekursen

vid AB Bofors

Fcir att ge de yngre kiroverks- och
institutingenjd,rernatillfdlle att cika
sina kunskaper i grundllggande imnen har utbildningskurserpi hcigskoleniv8.anordnatsvid AB Bofors. Dessa
kurser, som totalt omfattar tre &rs
studier,pibdrjades hdsten1955.
De imnen som ldsesdr: matematik,
vektoralgebraoch -analys, tillZimpad
matematik (numeriska berikningsmetoder och nomografi), mekanik, hillfasthetslira, matematisk statistik och
fysik. Amnenas omfattning dverensstimmer med vad som ldsesvid de tekniska hrigskolorna.Hdrigenom kommer utbildningen att frilja en allmdngiltig och vZilk2indnorm. Det har ocks5.
gett de elever, som uppfyller fordringarna fcir intagning vid de tekniska
h6gskolorna,en mcijlighetatt vid KTH
bli antagnasom specialsfuderande
i de
angivnadmnena.
I iuni 1958 avslutadesfcirsta &rskullens studier och de ingenjdrer som
dn fulfiiljt dessavar: Arne Bergman,
NZM 3, Verner Eriksson, KKZ 7,
Lars Gustavsson,KKN, Sven Hermansson, KCK, Bertil Lagerqvist,
KKH 70, Lars Lundin, KKH, Gunnar
KKH
Nygren, KKH, Arne Rosenberg,
och L.-E. Stritmbeck,KCY.
Pna

j;:r*"

ena utpianteringenstdderden

Fasanentrivs l&ngt ifrin dverailt.
Den vill ha den iippna jordbruksbygden gdrna bruten med smdrre
skogspartier- men trivs inte i den
sammanhdngandeskogsbygden.Den
vill ha tillging till teta skogsbrynoch
sn&rigmark att hastigtkunna skylasig
i, och den trivs sdrskiltbra i bygd diir
det finns sjriar och vattendrag.Fasanen ir en utprdglad fnltfigel.
Fcir att fasanernaskall gi till iir det
mycket viktigt att markerna i m<ijligaste min hilles fria frin kipande
hundar, vildkatter, rdvar och duvhcikar. Di fasanernamed fcirkdrlekvdlier
vallarnasomplatsfcir sinareden,miste
vid slittertiden genomscikning
och utdrivning ske av figlarna frhn vallarna
innan knivarnaslttes i gl,ng.Tusentals
fasanerfi lrlieen sdttalivet till under
sllttertiden.
En viktig detalj i fasanvS.rden,
som
ofta frirsummas, ir en rationell utskjutning av tuppar. Pi 8-10 hcinor
b6r finnas ett par tuppar. Liter man
fcir m&nga tuppar gi kvar pi marken,
drar dessa ivdg med h6,norna till

Klubbm?isterskapen

i tennis

BJ6RKBORN
Klubbmisterskapen
har avverkats
-ovanligt
under sept. med
stort deltagzreantal mot tidigare ir. I single
stiillde 17 st. upp och i dubbel deltog
8 par. Singlemdstare
blev Bengt Norell, efter finalseger<iverBo Gustafsson med 6-0, 6-L, 0-6, 6-4.
Aven i dubbel blev Bengt Norell
mdstaretillsammansmed Anders Engstrdm,efter vinst 6ver Giista Ohlsson/
Eric Sjcigrenmed 5-7, 4-6, 7-5,
8-6, 6-2.
BOFORS
Bofors klubbmdstarei tennis 1958
blev efter en serievdlspeladematcher:
Singel: klass A: Ake Arvidsson,klass
B: Gunnar Arvidsson.klassC: Anders
Engstrdm. Dubbel: Rolf \7edin och
Ake Arvidsson.
Fiirslagsverksamheten
BOFORSVERKEN

vid Boforsverken
Fdrslasskommittdn
sammantiddde
ldrdagenden 4 okt. och
^d r^r 1
. ^ kv /,5,u^LJr .- ur4
behandladed& 19 fdrslag, av vilka 3
Alla, fl,glar som utplanterats iro
tidigare bordlagtsoch 16 var nya fd,r
vingmdrkta och dr det viktigt att illa, dagen.Kommitt6n beslijt attbelina 1,4
jagare, eller den som finner en ddd av fcirslagen,tacksamtavb6ja 1 samt
figel, sdnder in vingmdrket till den bordl?igga4, di desammaej slutgiltigt
adresssom finns angivetp& detta..
kunnat prcivaseller d& resp. f<irslags,
stdllarevarit sjuk och ej kunnat delIth'
tagai utredningsarbetet.
Nobelkruts
aktuella l?ikeDi sammantr?idet?igde rum sammedelsprogram
tidigt som B-pilen miste ldggasi ptess,
Flera intresserade
ha i anledningav kommer en utfcirligare redogdrelse
Dr Marckerts artikel i fdregiende <iverde olika fdrslasen i ndsta numrner. Av de bel<jnadJfdrslagenfir 12
nummer ringt eller skrivit och frigat
vilka av de omtaladeldkemedlensom st. tillsammans950 kr. och 2 en ldmplig och vackerreklamsak.Hdr nedin
Utplantering
av fasaner
Ir receptfria.
r?iknar
vi endast upp namnen p& de
Av Boforsl2ikemedlen
kan fdliande
Sedan skogsfigeln och iven rapp- kcipasutan receptpi apoteken:Nobe- bekinade f cirslagsstdllarna
:
h<insenblivit ganska sillsynta gdster, gan, Nobesal, Nobesal med coffein,
lob. Buursinh, (2022L), MSK 90,
har man med gl?idjekunnat konstatera
Nobesal med codein (enbart f6rpack- Erik lVretling, (21.376), VV 20,
att fasanensynestrivas i vira trakter. ning om 15 tabl.), Hexanicit,
Nobecu- GdstaAndersron, (21385), MSK 90,
Pi senareir har fasanent. o. m. blivit
tan och Nobepyrol. Av Squibbliike- Hans O. Engstrdm,(9995) ochBertil
rdtt allmin, till gl?idjefdr alla natur- medlendr Tarquinorreceptfritt.
N i It t on, (20267),YR95, H oIger lY alI vdnner och jdgare.
sh'i)rn, (7540), VF 20, Axel Hult,
Mtw
BolagetsjaktvS.rdsndmnd
har, efter
(3244), YA 40, Sten Magnutsott,
samrid med ldnetsjaktv&rdskonsulent, Personalf iir?indringar
(3334), VA 40, GuntzarlVahlttrt)m,
beslutatstdrkaden befintliga stammen
(7569), MSK 90, Bengt Larsson,
och i slutet av augusti utplanterades NOBELKRUT
Qmel , KA 83, Oskar Pettersson,
Uppgiften i m 4 betr. ingenjor (2917) och Oskar Shauen (733r),
50 fasanerpi Nobeikrutsomridetoch
20 styckenvid Kilstaverken.Samtidigt Gtitta Nordahl rFrkade
bli ofullstiindis. YT, Harry Drugge, (15139) ochAke
ldt Karlskoga stad sdtta ut ett 20-tal Rettalydelsenskall vara:
Karlston,(3348), MSK 81 samtWalFrAn den l. 6. har ingenjrir Gcista leniln H jelrn, (16173), X 1.5.
vid Ostra Kyrkog8"rden, godsdgare
Elias Frisk ett 60-tal vid Gellerisen Nordahl utsetts till chef fcir NVA:s
r
och nigra privatpersonerett 20-tal i
samtliga berednings-och experimentTack!
Linnebickstrakten.Den samfillda ut- avdelningar,NVA 1. Ingenjdr Norplanteringenmiste ansessom synner- dahl zir samtidigt avdelningschefens Hj?irtligt tack till alla somuppvaktat
ligen vdrdefull genom att man sam- f<jr NVA stl.llfdretrddare.
pi min 6o-Arsdag.
tidigt pi flera lokaler utsatt fasaner
Ens.
ClaesArnald.

25

w

1799 Tage Ablqaist, aud. 79: Fixt'tr
fcir frdsning av ovala.spir. Belcining kr. 10O:-.

NOHAB

Y

ffi
!=

330 Percy Kjdrnsberg, aud. 79: lnslipningsverktyg f<ir kranhus. Bel6nlngKr. />i-.
3j0 Percy Kjdrnsberg, aud. 79: Yerktyg f<ir gZingningav ringskruv. Belrining kt. 25: -.

Bolaget uttalar genom FdrslagskomP1 mitt6n
sitt tack fdr de inlimnade
fcirslagen.
*

BILDSIDAN: Med Nohabpensiondrernape Ulviin

I
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I
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Under andra veckan i aususti samtidigtsom fdrra numretan-B-pilen
gick i press- gdstadesNohabs vackra
semesterhemUlvd,n av en stiirre grupp
Nohab-pensiondrerjdmte fruar. B-pilens fotograf var ute p& rin och tbg
nigra bilder. Det kan ndmnas, att
vddret under denna vecka var nlgorlunda hyggligt, milt och varmt, d.ven
om solen (som vanligt) mest lyste
"Landskantpssegraren" i saaruning, aerklygssaaruare Vige Karlsson, oid in suaru pd
med sin frinvaro. VeteranernapromeNobabs llirlingssAola. Nohabfoto B. Johansson.
nerade,fiskade, pratade och siortrivdes. En och annan t. o. m. tog sig ett
Nohab-Iarling "Landskampssegrare" i svarvning
dopp i det ljumma vattnet. Fruarna
Att Nohab har en yrkesskickligper- tiivling fick utfrira sina prov pi skilda vilade och hade det skdnt, lingt borta
sonal dr vd.l bekant fcir de allra flesta. platser i Sverige, dock inte p& hem- frin alla hushillsbestyr.
Bilderna, seddafrin liingst upp t. v.
I varje f.all d,t det underfcirstett om maplan. S&lunda fick Vige resa till
till liingst ned t. h. visar fciljande.Reman vet, att Nohab har vattenturbiner, Kockums i Malmd.
dieselmotorer och rullande jiirnv?igsFdrutom det praktiska provet, som daktcirenber om civerseendeom nigot
materiel pi sitt tillverkningsptogram. omfattade svarvning av sammanlagt namn skulle vara felstavat eller filTill stor del utbildas personalenvid
L2 detalje4 vilka skulle van fdtdiga aktigt !
den egna 4-Frtigalirlingsskolan, som inom 45 timmar, skulle dventeoretiska Satnling aid bfrtbrygganinfdr en nxounder de 30 ir den p&gitt undervisat uppgifter l6sas.Nir deltagarnasprov torb1tilur i Audllstolen. - Embarkevar utfdrda slndes dessatill Holland ilng under tiaerinseendeaa UJad-basen
ca 450 elever.
Ett utmerkt exempel pi vad skolan frir bedd,mning,vilket nu dr klart med Carl EriA Carlsson.- Ute
fi fjArden
kan istadkomma med duktiga elever, kint resultat.
med Tage Lind.bolm oid rofuet. - I
dr den snart l9-irige verktygssvarvaMycket ncijd iiver Viges prestation aiinlan p2 middagsmaten sitter hiir
ren Vige Kadsson. I dagarnablev det dr d.ven,som sig b6r, rektorn frir Nofruarna Aaguta Almquist, EIin Rolf,
habs llrlingsskola, ingenjdr Gdte Sahl- Hulda Hernquist samt hewar Georg
ndmligen klart, att han i den tlvling,
som h8llits i svarvning av ldrlingar Derg.
Rolf , Tornmy ocb Hugo Hernquist. B. I.
frin skilda linder i Europa,placerade
Hiir lysmar man p3 aiiderlek ocb dagssig som den frlmste bland alla delta- Fiirslagsverksamheten
nyheterna, fr. ,. Gu$au Pettercon,
garna. De holliindskalddingarnasprov
Nedanstiendefiirslag har pi Nohabs G. A. Bengttson, G. E. Starh med mavar dock inte med i slutbed<imningen, senaste
sammantrddemed Fdrslags- han Hulda, Karl Ytterberg, Anders
dirfcir att det skulle bli alltfcir om- kommitt6n
Emanueltson och lohn Lundgren. belcinats:
fattande att leta fram de bdsta oroven
En " soff a" N ohabpensi oniirer, sittande
1412 Ture Augustston,aud. 89, 1788
bland de tusentals,som de sdnt in.
El:a Gustautron, Robert WickelErik Emanuelsson,
aud. 89,ocb 1738 fru
Initiativet till t2ivlingen har tagits
gren, Erik Saentton ocb GottfridTdrnloban Larsson, aud. 60.' Borrning
av verkstadsindustrieni Holland, som
quic. Sthende Algot Mogel, Guttaa
av fldnshil i ldphjul till turbin.
har en central organisationfdr utbildGustatsson,Erik NicAlaron ocb Karl
-.
Gemensambelciningkr. 225:
ningsfrigor. Deras irliga skolavslutKlaeston. - Hir aabrdt fotograf en en
ningsprov tilliimpas nu i flera andra 476 Carl Larsson, aad. 79: Lyftverkrolig bi$oria. Fr. a. Axel Lartson, Antyg f<ir skiljevngg i RK IV och ders ocb Kristina obansson, Frida
llnder och i Sverieesedanett Er tillf
RK V. Beldning kr. 150: -.
baka. Genom att pioven nu Ir lika, har
Pettertson samt Berta ocb Augut lodet varit miijtigt. att gd,ra dem till en 130 Uno Olsson, aad. 79: Nytt tZii- hantson, - Efter motorbhtsturens?ndstimulerandet?ivling ldndernaemellan.
ningssystem i provtryckningsverk- hade haffet utmiirAt. Hiir serueratau
De 25 svenskadeltagarna i irets
tyg. Beldningkr. 150:-.
fruarna Carhson och Lindholm.
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PROTOKOLL

fi;d vid match upptlckas och verktygen blev ganska v[rjdes. BackenSpetsfick ldmna det

slda. Detta stimuleradeAvs. yttrar till
heroiska anstrdngningar,men intet
hjelpte.
Den internationellacentertankenA.
Avs.
mil.
Borr.
1
mAl.
Retultat:
7
Schuman
tog di initiativet i egna fcitMatchen spelad pi Saabsplan den
ter, irrade kring pi planen, nappade
11.9. 'S kl. L7.30.
it sig "trasan", irrade ett varv till, och
Lagupptti)llning: Avsyningen l\yz
si var det 1-1. Allm?in omklappning
Personer + 1 person som reserv, och pusskalasav samtliga medlcipare.
Borrningen 9 personer* 2 fiskar.
Efter det att bollen iterfcirts till mitPromotor Axberg hade skramlat ten, blev den si hirt sparkadatt den
ihop ett nytt lag och det mest anmdrk- dog di och di, d.nda tills vinnen
ningsvlrda ir mdngden av goda mAl- xxx frin Strdmslundr?iddadeden frin
vakter, 4 st. p& 3 matcher. Herr Axvidare misshandeloch med smekfulla
berg, vars vinliga nuna, ja rent ut r<irelserfick in den i ryssjan. Sedan
klassiskaprofil syneshlr nedan, har blev det xxx igen och efter linga och
nedlagt ett oskickligt och sjZilviskt omsorgsfulla fd,rberedelserblev det
arbete att pi riiti sitt komponera ihop
3-1 till Avs.
de personer,som tidigare varit med
om de ointressantadrabbningarna.
me(Ian 79:ans avsyning och
79:ans borravdelning

?
Axberg,
Domherren kom och andades i
pipan, varvid kadett Mirtenson fdr
Avsyningen och kapten Gundersenfcir
Borr.-avd. steg fram, tacka & bocka.
Domherren framtog en slant som fdrvinat beskidades, tappades i grdset
och eftedetades. Kadett Mirtenson
fann den fiirmodligen, eftersom han
med armviftningar gav sin gl?idjetillkdnna.
Borrarna kom med nyslipade verktyg och hittade ett gammalt hil ninstans,varfiir det blev 1-0 till dem.
Sedan blev det knaster och grus i
godset, ty nigot nytt hil kunde ej

A. Schunzan

xxx synes hdr ovan under dessa
fdrberedelser.
Nu bdrjadestillhetenldgra sig dver
planen, men ritt som det var hcirdes
kadett Mirtensons sonora stdmma:
"FLY MIG BOLLEN", och fr&n
Hunneberg hiirdes ett svagt men tydligt eko "fly mig ollen". Samtligabide
med- och motld'pare flyade bollen s&
att kadetten blev 6veranstrdngd i
stridjespiranoch fick vila sig i kl6vern. Massdr Axberg kom med l&ngsammasteg fram till den fallne kdmpen och bdrjade knida pi knijlen och
efter rast var kadetten iter O. K.
Efter rasten uppste[ning till fortsatta dvningar.
Under vilostunden hade braxen och
sillen slipat om sina verktyg och kom
fnm i fina fiskanfall, som genom
heroiska uppoffringar av fdrsvaret av-

Kadert M

bakre ledet och ersattesav reservnr 1.
I samma stund kom den lille, som
efter de fdrra civningarnagenom idog
trdning i grdtfat och matbunkar ijkat
6 gr, och gjorde 4=-L tLLlAvs. Den
lille syneshdrnedan.

?

/rJ)

' ()

D en lille

Sedan kom den utsvultne Alsen
frin Asakaoch ville ha ett extra riil,
men blev bryskt awisad. Han kom
igen ideligen, lade klciven under bollen pi det mest belevadesdtt, men
mil fick han ej. Milvakten blev si
glad it hans f<irsdk till skjutning, att
han passadep3.att sovamiddag lutad
mot stolpen.

Algen frin Asaka,

Vid passkl. 18.25 kiinde sig domherren frirorittad av en Braxens lekfulla uppfcirandemed fdtter och tunga,
varpi Braxen utvisadesur sumpen och
fick i fortsiittningen leka pi fritt omride till hans egen fdrndjelse. I det
allmlnna virrvarr som uppstod passade xxx pi att mila 5-1 till Avs.
Sedan <ivadesdet en hel del torrsim
eller kanske det var kantarellolockning, vilket ej xxx brydde sig om,
mnlsugen som han var, utan gjorde
6-1 till Avs. I skymningenstimma
s& smdg sig den lille * 6 gram fram
i mdrkret ndstan osynlig pi grund av
formatet och oillrade 7-1 till Avs.
Ndr sedandomherrenkvittrat "eld
upphdr" kunde konstateras,att hemfdrden var kvillens biista behillning
frir skrivaren.
E,P
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SIF-klubben vid Nohab 20 hr
SIF:s fdretagsklubb vid Nohab kan
i fu f.rra.sitt 20-irsjubileum.Natudigtvis har det under dessa20 ir hint en
hel del och en liten iterblick dr pi sin
olats. Nohabklubben var den fcirstaav
avdelning 22:s f.iretagsklubbar.Vid
ett sammantrddeden 15 februari 1938
tillsattes en interimsstyrelsebestiende
av G. Derner, E. Bratt och J. A. Hansson. Vid detta tillf?ille diskuterades
den tilltenkta klubbens program och
det besld,ts,
att samtligatill avd. 22 w
SIF anslutna medlemmarvid Nohab
skulle tillhtira klubben, vars syftemil
skulle bli, att inom ramen fiir SIF:s
stadgar effektivare bevaka medlemmarnas intressen och verka fcir 6kat
kamratskap och starkare sammanhillanning bland dessa.Interimsstyrelsen
sig det vara riktigast att avge rapport
dver detta sammantride till avdelningsstyrelsen si att denna kunde
konfirmera de av interimsstyrelsenfattade besluten.
Svaretblev positivt och tisdagenden
L2 awrl 1938 hiills det konstituerande
mdtel med Nohabs fdretagsklubbinom
SIF. Mdtet iippnadesav J. A. Hansson, ordfdrandei den av avd. 22 trllsatta interimsstyrelsen.Beslut fattades
enhiilligt om att en fdretagsklubb
skulle bildas. Den fiirsta styrelsenbestod av: J. A. Hansson,ordf., G. Derner, V. Luthman, E. Bratt och H. Bdckelin. Vid fdrsta verksamhetsiretsslut
hade klubben 91 medlemmar.En viktig ffirga, som den fdrsta styrelsentill
stor del kan tillskriva sig dran av, var
semesterreglementet,
som tillkom 1938.
Aven SPP-fiirsdkringen var uppe till
behandling.

kuterades.Nigon enighet niddes ej,
vafidr fr8,gtn fick fcirfalla. Under
decemberm&nad anordnadestillsammans med arbetsledarna
en insamling
till fcirmEn fdr neutralitetsvakten i
Trollhdttan och de insamlademedlen
f<irdelades
i samrid med platsbefdlhavaren, riversteliijtnantSmith. En teckning pi fdrsvarslinet anordnadesi
1p41
samr&dmed fciretagsledningen.
kom en cirkullrskrivelse frin TrollhZittans hjiilpkommitt6 f6r krigsbarn och
beslut fattadesom att tidnstemdnnen
skulle stcidjadenna aktion. Den 30
nov. t942 nlmnes, att begdran hade
gjorts att hos klubbstyrelseneller avdelningen fn hjillp med att s<ikatillliiggskort f6r briid it de tjdnstemdn,
som arbetadeskift. Enligt protokollet
frin sammantrldet den 2 awil 1943
Iramg&r,att dettadrendebehindlatsav
kristidsstyrelsen
i Vdnersborgmed negativt resultat.
Sharajirnet, uLrhiilsning ocb sitxtrejk.
Vid irsmtitet den 9 februai 1945
uppldstes en rapport frin fdrbundet
om vad fdr slags arbete, som fick utfdras under den rndande konflikten.
Vid detta tillfZille rapporteradesatt de,
som dnskade uttaga vintersemester,
kunde p&rikna kompensation med
to %. Mauritz Karlsson efterhdrde
intresset om att starta en Nohab-tidning. Senareblev en kommitt6 tillsatt
fdr tidningen "Skarvjdrnet", vilken
sdkert mlnga "dldre" Nohabiter kommer ihig, trots att den utkommit tdmligen sporadiskt.Den 30 ^pdl 1946
stannadeallt arbetei verkstider och pi
kontor klockan 10.30 fcir att all personrl skulle ges tillfZille att gemensamt
hilsa viren. Samlingskeddepi planen
framfd'r huvudkontoret, dlr ett fint
program bjdds av Nohabs singkcir.
Vid allm?intmdte den 18 oktoberfcireslogs att en sittstrejk skulle etableras
fcir ligre skatter samt klara beskedangiende indexberlkningen. Denna friga
hdnskdtstill avdelningen,ddr den fdrklarligt nog avslogs.Tjdnsteminnen
bidrog samma 6r genom lcineavdrag
pe' I % under 4 m8.naderstid till
Europahj?ilpsinsamlingen.

Gastaf Derner, medlem i inteims$yrelsen.

Ed.ntar Bratt,

rnedlerx i interimsstyrelsen.
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Ernst Norelius, Nohabklubbens

nuaarand.e

ordfdrande.

behandlades Nohabs donation till
tjlnstemdnnen fijr en fritidsanliiggning. Med anledning av fd,retagets
10O-irsjubileumhadestyrelsendonerat
50.000 kr. att anvdndasfiir tj2instemdnnens fritidsverksamhet. Tjiinstemd.nnenhade ej tidigare, slsom arbeMedlemmarna i bered&ap.
tare och arbetsledare,erhillit n&gotfcir
Vid sammantrddeden 31 oktober
detta dndamil fr&n bolagei,till stor del
1939 besldts att anordna den fiirsta
beroendepi att de tidigare varit tvekluciafesten. I protokoll fr&n I94o
sammaom sdttet att utnyttja en sidan
omtalas, att styrelsen ansig det medonation, men nu blev alltsS. iven
ningsldst att hilla nlgra allmdnta
tjdnstemdnnenih&gkomna.
sammantriden endr klubbens flesta
Kamrer M8nsson redogjorde fcir
medlemmar deltog i olika slagsberedNohabs lednings synpunkterpL f6gzn
skap: hemvdrn, luftvdrn, industriom utnyttjandet av pengarna och anbrandskydd m. m. och silunda var
sig att en stiftelse, som kunde fcirvalta
mycket uppiagna och inga stcirreirenen sidan donation, vore det ldmpden fdrelig till behandling. Den 24
ligastei organisationshinseende.
Bolaoktobersamma&r noteradesatt insamget hade tankt sig anskaffandet av en
lingslistor skulle cirkuleraf<iratt bereda Donationen1947.
fritidsanliggning hdgst 2 mll ffitn
julgHdje it beredskapsmlnnen
pi NoTrollhdttanoch ldnsstyrelsen
hademdjhab.Klubbensordfcirande.H. AndersVid Srsmd,tet,som hiills den 21 lighet att medverka till avstyckningav
son, hade, p& inbjudan av stadens mars, besliits att f rhgan angiende fritomter fcjr en stdrre sammanslutning
kommunalborgmdstare,varit kallad till
villig skogsawerkan skulle avslis pi
av mdnniskor, Lven n?ir det gZillde
sammantrdde, varvid f$,gan. om en grund av inskrlnkt riittighet i bestdm- tomter med badstrdoder.En rent segemensamlunchtid fiir samtliga sta- mandet av detta arbete. Vid ett sam- mesterbetonadanliiggning var under
dens kontors- och affdrsanst?illda
dis- mantride i stadshusetden 19 iuni divarande fdrhillanden fiir dyr att
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anskaffa och en anl?iggningvid vlstkusten skulle bli fd,r avldgsenf6,r att
kunna utnyit jas fitt, fram-hOllkamrer
Minsson. Till interimsstvrelse.att
handhavafrigan om undericikningbetrdffande l?implig mark och byggnation, valdes Allan Mattsson, Rune
Aberg, John JZimtling, Ragnar Aktiv
och Harald Halvorsen.

denna korta historik skall inte ordas
hirom. Aven de fria sommarld,rdagarna diskuterades.
Klart dr, att SIF Nohabs fd,retagsklubb iir synnedigen livaktig och gdr
vad den kan fdr sina medlemmar,och
man iinskar den ddrfdr garna all lycka
i fortsittningen. I ndsta nummer
kanskevi kan iterkomma om klubbens
jubileumsirsmcite.

Lotteri ocb speceriinAdp.
Under 1948 treddeavtaletom fcire- Kort om Nohab-sport
tagsnd.mndernas
arbetei funktion. Frioch annat
tidsanldggningen hade avancerat si
lingt att en stiftelsebildats och preliKorpfotbollen i Trollhiittan har fcir Finalistema i C-klassen i tennis, Ortar
'l
mindrt ^vtal traff ats om inkcib av Nohabi del varit ganskaframgingsrik.
hdrnblom ocb Reine Bengtsson, med sekSj<ilanda
gird.
Tre lag deltog och sluttabellen visade tiontordf. Gt)te Pettersson i nzitten. Foto
Olle Eriksson, Nohab.
Kommitterade fcir en inkd,pssektion att Nohab III kom p& 2:a ochNohabI
rapporterade,att en speceriavdelning pi 3:e plats. I Cupmdsterskapet
deltog
startats och att man fdrsta m8.naden ocks&tre lag och diir blev Nohab III
den 13 sept. kan vi llsa om under
fcirmedlatvaror fdr ca 1.500:-. I mars 2:a, sedan det fcirlorat i finalen. NoTV-rutan. Segrarnadeladesoch serminad utslndesett meddelandeom att hab I ikte ut i ena semifinalen.
skilt glZidjandevar vdl Tidaholmarnas
de vid Nohab anstd.llda,som hyste
Nohabs budkavleorienteringfd,r 3- fnmg&ngar r varpa. En stor del av
planer pi. att inom staden uppfcira mannalaggick den 7 augusti i regnvia"tao fl'r Nohabs John Larsson tilleget hem i form av villabyggnad, pi
der. Av 25 anmdlda lag stallde 24 skriva sig, eftersom han instruerat och
vissa villkor kunde erhilla lln fr8,n upp. Flygmotor I vann med knapp trdnat TV-laget. Individuellt vanns
bolaget.
marginal,30 sek. senarekom "Stude- varpanav StenJohansson,
Nohab, meDen 1 ianuari 1951 meddelades rande" Trollhittan. Nohabs I blev 3:a dan TV tog lagtdvlingen med fina
klubben tillstind av kommunalborg- med 8 min. sdmretid dn segrarna.
1,844cm. I laget speladeArne Karlsmdstarenatt fi anordna ett lotteri om
Tennisklubbmisterskapenir nu ock- son, Yngve Johanssonoch Bertil Gus600 lotter ). 1: - med valfri herr- si awerkade under stort och intresse- tavsson. Men Nohabs Lag var bala 6
eller damcykelsom vinst. Den 20 mars rat deltagande. Nohabs egna banor cm ( !l) siimre.
1953 tackade Radiohj?ilpen fdr den invid forskningsbyggnadenIr en utomF. 6. Ziratt antecknaatt fotbollsspegiva som insdntsfrin arbetsledare
och ordentlig tillg&ng. 1958 6rs mistare larna funderar starta en avdelnin^qstjdnstemin vid Nohab. SlF-medlem- heter: klass A: Kurt Sahlin, klass B:
setie, om bara planfrltgankan ld,sas.
marnas insamladeandel uppgick till
Ture Schild,klassC: ReineBengtsson, Bordtennisspelarnaha dven lokalbeL.726:-. Under dettair bildadesen klass D: Stellan Karlsson och Kadkymmer. Varpakastarnahiller sig i
ekonomisk fdrening av samtliga fack- Axel Gustavsson.
god klass och i Trollhiittekorpen blev
organisationerfdr drivandet av NoTidaholmarnas besiik i Trollh?ittan det i. o. m. nytt rekord med 427 cm i
habs personalrestaurant
Gullriset. En
gallupundersiikningbetrdffande intresEn del aa Tidaholmarna lysnar till Nohabr I. F:s ordldrande K. A. Gustaussoxs oienterinp
set f<ir sommartidgjordesbland medom fdretaget. Foto Bengt Johansson, Nohab.
lemmarna: 230 vllle ha sommartid
medan 36 rijstade nej. Det blev inte
i!."8- sSstr
"F;'.{i,
nigon sommartid, varfdr det alltsi
L.;
blev minoriteteo, som segrade,vilket
I' i*:.,
inte brukar vara sa vanliqt. Detta ir
fciretogs en insamling t"iil nitrf,;.eningen fiir krnftsjukdomarnasbek?impandesamten julinsamlingtill patienterna pi Kroppefjnils sanatorium.IJn1
der L956 insamladesbland fdretaeets
I
tjd.nsternln 3.4O5:fcir UngJrns
ncidlidandefolk. Enligt protokoll frf,.n
sammantrddemed frirvaltningsutskottet f6r understddsverksamhJtenvid
Nohab den 18 jLrni L956 var anslutningen i maj : 89 /o ml.nadsavldnacle
samt 96 /o timavllnade. Vid allmdnt
mdte den 18 oktoberrapporteradeordfcirandenfrln avdelning 22:s 25-hrsjubileum. Medlemsantaletvar den 3l
december1956 3L2 stycken.
Under L957 var naturligtvis pensionsfrigan uppe till debatt, men i

:,i:i*

30

Dessa fick ur lVrangenfeldts hand
mottaga sina rdttmiitiga beld,ningarfdr
sina prestationer.
Ntgot fd,rsenadeanl?indevi sa tiil
Trollhdttan och Nohab, ddr vi blev
hjaftIigt mottagna av ledare frin Nohab med K. A. Gustavssonoch John
Larssoni spetsen.
Under ciceronskapav herrar K. A.
Gustavssonoch Evert Olsson fd'retogs
en intressantoch givande rundvandring genom verkstdderna, dir de av
oss, som semestratpf,.Ulvcin, trd.ffade
pi gamla bekantafrin i somras.
Nigot stela i benen efter verkstadstrippen embarkeradevi inyo bussen
f<ir en rundtur genom Trollhittan och
till slussarna.Som gemytlig och trevlig
guide fungerade K. A. Gustavsson.
Efter rundresan stdlldes fiirden till
restaurantGullriset, dZir Nohabs I. F.
bj6d pa en efterldngtad lunch, som
smakadealldelesutmdrkt.

TV:s fotbollslag, roln lanlt

Tidaholmsverkens

TV:s lagAapten tiaeiliinzxar blommor
Nobab: lagkapten. Foto R. Ekvall.

6aer Nohab nzedT-4.FotoR.Ekvall.

och Nohabs korpidrottare

till

i jiimn kamp

Tidaholmsverkens
koroidrottaresresa till Trollhdttan gynnades av ett
strilande h6stvdder. Visserligen var
det kyligt ner resan antriddes, men
solen behdvdeinte ling tid pi sig f<ir
att vdrma upp luften.
Det var ett i sanningkampsugetging
fotbolls- och tennisspelareoch varpakastare, som med Ingvar \Trangenfeldt som ledare embarkeradebussen
fdr vidare nappatagmed Nohab.

Niir drygt halva resanavverkatstogs
en paus i det grcinafcir att plundra den
medhavdamatsdcken.Vidare frirekom
prisutdelning fdr 6rets TV-mdsterskap
i varpa. Lennart Johanssonhade dven
i iLr lagt beslag pi 1:a platsen, med
Gunnar Cadstrijm och Yngve Johansson p& platsernandrmast."Montering"
vann lagpriset och laget bestod av Johansson,Carlsirdm och Stig Tidqvist,
TV-verkens energiske varpaledare.

NOHAB-biten forts.
centimetertdvlingen.Det sattesav Lars
rilTiklund och ir av svensk elitklass.
Bridgesektionenhar inlett slsongens
sDel och mdtte Uddevallavarvet den
2Z seotemberi en klubbmatch. Den 7
okt. m<iterman SAAB och den 7 nov.
miiter man Flygmotor, med returmatch
den 5 dec. Over handbollen svivar
f. n. ett stort fr8getecken.Aven hdr
mtiter det stora svirigheter att f& lokal
fdr trining.
Mistaren i svarvning, Vige Kadsson, presenterasi en annan artikel.
Nohabs Yrkesskolahade kursavslutning den 9 septemberdi z1 eleverfick
diplom efter 3 resp. 4 irs yrkesundervlsnrng.
Trollhdttans Befiilsutbildningsfcirbund har hlllit irsmdte, varvid nohabiten \Tilliam Bengtsson avgick som
ordfcirande och mottog, tillsammans
med Ake Ehde, fdreningensfcirtjdnst-

medalj i guld. Tvl. andrc nohabiter,
Pi eftermiddageninleddesde sportYngve Malmer och K.-G. Johansliga
kamperna, d'fuvi klarade oss dver
son, tilldeladesfcireningensfdrtjiinstfdrvintan
bra. Vi tog hem segern i
diolom.
fotboll med 7-4, efter att ha lett med
Arets syaftnar fcir vdlgiirande lndamil, flyktinghjiilpen, skulle ha bdrjat
S. Tidqaist, TV, tacAar Jobn Larsson, Noden 1.7sept. Denna dag hyllade man hab, 'far god nzatch i aarpa.
Foio G. CarlFolke Bernadottesminne, varfd,r de strom.
flitiga damernastartadeden 24 sept.
., tr: ,inrLr.:::rlffi!+
rl, r il"'.iii::.::i
Ovriga syaftnar i hiist blir 1, 15 och - t, ,lf=.t
29 okt. samt 12 och 26 nov.
Sdndagenden 7 sept.demonstrerade
Flygmotor sina nya robotkonstruktioner i Trollhdttan.
Dieselkonstruktionskontorets
anstillda gjorde den 12 sept.ett studiebesd'k
pi tidningen Trollhittan fd,r att fi en
inblick i hur en tidning kommer till.
Bl. a. fick man sealla tekniskanvheter.
klich6-och rubrikrnaskiner,
presiaroch
sdttmaskinerm. m. Ciceronvar redakt6r Per K?itting.
Fort
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7-0, men sedan tog tydligen den
goda maten knd.ckenp& spelarna och
det var pi grdnsen att Nohab fett
ytterligare nigot mil.
Vad giiller varpatdvlingensi hade
vi pi fdrhand rdknat med att inte ha
nigon chans, utan vir avsikt var fcirst
och frimst att sdndaut ett lag f<ir att
ldra. Desto st6rre blev iiverraskningen
ndr vi lyckadesbjuda Nohab en hlrd
kamp. Nu miste i rdttvisansnamn papekas,att Nohab inte stillde upp med
sina allra bdstakastare,men dndi tar
vi resultatet som en stor framging.
Vir bdstekastareblev Arne Karlsson
som belade en 3:de plats i den individuella tdvlingen.Stiongt gjort eftersom Arne endast var uttagen som
reserv,men fick hoppa in istillet fcir
en som blivit siuk.
Tennismatchenblev i viss min en
besvikelsefrir oss, di vi riknat med
itminstone oavgjort. Nu fcjrloradevi
med 3-1 och vir endasegerbdrgades
av Gunnar Bloradahl.I den avslutande
dubbelmatchenledde vi i fdrsta set
med 4-0. men Nohabsmannarvisade
sig vara verkliga figters och tog till
slut hem segern.
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt
tack till Nohabs I. F. frjr det hj?irtliga
mottagandevi fick. Vi hoppas,att det
inte drdjer allt fcir llnge innan Nohabs
idrottare kommer till Tidaholm frir
returkamper.De nr hjiirtligt vilkomna.
Roland

vidare i anfciranden av civeringenjdr
H. Prollius, fackfrireningens ordfciran-

de herr John Johansson,
herr Holmer,
portvaktskollegan Lennart Hagman
samt verktygsfrirman John Ryddn.
B-pilen, som i herr Berggrenhaft en
vzi.noch en flitig ldsare, passar tillfeilet att dnska honom en lycklig och
lugn iillvaro som pensiondr.

L

Limon

Lars FaJh i tjdnsternlinxens lag uann Tid.aholmshorpens skytteliga. Foto G. Carlstrdm.

ldggringar, vilka fdr dvrigt er fullt
upptagna av knattefotboll och annat.
A-lagen ldr visst ocksi trlna ibland.
Byggnadsverksamheten
[r ocksi s5.livStidare Gustaa fobansson nzed. blomtnor
lig, att Sand m. fl. fruktar att planen
och a usk edsp rerent er. Eoto Bergstrdm.
vid HSB snart ei ldngre stir till buds.
Den 9 april Ir ju ett historisktdatum Si kan det ena goda komma i konflikt
med det andra.
och det blir si i ?in hcigre grad frir
stddarenGustavJohansson,
Limon har framkastatatt det dr en
vilken denna"dag 195s gjorde sin sistaarbetsdag god motion att grdva och schaktaoch
pi Tidaholmsverken.
kcira skottkdrror etc. - om man bara
Han hyllades och avtackadesdi av hadeen liimplig plats att anvisa.Det dr
civeringenj6,r
H. Prollius,somijverldm- det vi har att grunna p3.nu alla korpens
nade
Likasi fick oensiond- vdnner, si fir vi se om programmet
blommor.
Tvi veteraner avtackade
ren hcira tacksamhetens
ord bch dven f<ir korpen kan fi nl.gra nya grenar
Den 5 juli 19)8 gjorde portvakten bliva blomsterhiiljd av herrar
John ett tag framit.
Bror Berggren sitt sista vaktpass i
Limon
Metall,
G.
Christensson,
Johansson,
Tidaholmsverkenstjdnst. Han uppvak- montcirerna,Brynolf Antonsson,filartades dirvid med blommor frin fdre- n&,
John Bige, a.vsynaffra,Ingvar
tagsledningen, fackfcireningen samt N7rangenfeldt,arborrarna,och Melker
portvakter och stdderskorpi kontoret. Skatt frin stddarna.
Den populdre och med underfundig
SEvar det en gl?idjeatt se,att prydhumor utrustadepensiondrenhyllades lighet och ordning uppskattasoch att
stddaretydligen dr mycket populira
PortaaAt B. Berggren aatacdadesau Aarnrer
Personer'
lVarnstam, fbtnan R1d6n och )ueringenjdr
E. M.
Prollius. Foto L. Hagman.

Korpf otbollsfacit
Nzir korpidrottens fotbollserie var
slutspeladfcire semestern
stod svarvarnas lag som segrareoch vi fcirevigar
hdr den framgingsrika'sjuan. I tjdnstemzi.nnenslag iterfanns dock den
mest produktive och lyckosammemilskytten, Lars Falk, vilken ocksi hedras
med sitt konterfej i B-pilen.
Det dr ett viildigt intressefcir korpfotbollen och vlnnen Christenssondr
ndstanstlndigt bekymradfcir planfrigan. De "rikiiga" idrottsfcireningarna
vill tydligen inte sl?ippatill sina an-

Suartatttas segrande lag i TidabolnsAorpen,
stdende Bettil Sandberg, Ernst Persson,
Berndt

Bergstrt)m och Rolf Danielsson.
Kniistfrende Rolf Karlsson, Gdsta Janssox
och Erik Suenssoa.Foto G. Carlstrdm.
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ca 1100-1200 ir tillbaka.Birkaorn,
ridet dr icke endastminnesrikt,det lr
ocksi ett utrndrkt vackert prov pi
modern landskaosvird.
Fr8.nBirka rtalld.r flrden iter till
Slandcin, ddr varpamisterskapetavhcills. Sex 3-tnannalagdeltog i lagtlvlingen och viirdarna var ofina nog att
iterercivravandringspriset
med il j9
cm, tiitt friijda av Nohab med tzil
cm och med TidaholmsverkenD3'3:e
plats med 1393 cm. I \rVedalagitkastadeherrarGcisteLindh, StenLarsson
och Holger Bdckman.
D e n i n d i v i d u e l l tad v l i n s c nv a n n sa v
JohanLarsson,Nohab (nlstan professionell; rned 208 crn, tdtt f<iljd av
amatdrenCalleSjdgren,TY, med 276
cm. Bland iagmedlemmarnakastade
Bengt Mossberg,Nohab, bdstoch fick
Jrrl cm Da ) Kast.
Direkl<ir SvenLind presideradevicl
sup6n och fcirrdttadelven prisutdelnlngen.
Mindagen rignadeshelt it f<irhandB-pilens tedaktionskontnittier
inled.de Sddertiilje-IYeda-nzdter ned. en exAursion tilt BirAa.
lingar och studiebescjk
pi Wedaverken
Hiir sitter siillskapet int'id en d! Pol't.u'tla i stadst,allen och Iyssnar till ciceronen. Wed,a.
under sakkunnig ledning av hemmafoto B. \X/esterlund.
kommitt6nsmedlemmar.Bland fr&eor
sornsdrskiltbehandlades
var tekniika
B-pilens redaktionskommitt6er pi',storsammantrilde',
artiklar och meddelandenfr&n de olika
koncernfdretagen,
notiser ang. arbetarpi'Wedaverken
skydd, fcirslagsverksamhet,
personalDenna tidnings 5 redaktionskom- vandrade "redaktcirerna"omkring p& organisationer
m. m. samti allmdnhei
mitt6er -- medlemmarnasnamn stir
det rninnesrika omr&det och bisie
innehillet i den kommandeirgingens
att ldsa p3, omslagetstredje sida borgen, dei gamla stadsomrS.det,olika nummer.
"Svartajorden", stadsvallenoch n&gra
brukar vart annat in traffas i slutet oi
Helhetsintrycket blir, att de tvi
sommarenfcir att diskutera gemen- av de stdmningsfuJla
gravfalten,der dagarna i S<idert?iljebygden
var i alla
sammaoch aktuellauroblem.
kristnaoch hednavikingarvilar sedan avseenden
mycketgivande.
R.
FiSr2 &r sedan,r-9j6, stod Boforskommitt6n fcir vdrdskapet och sam- lVedeuerkens reSrdnde lag i B-pilens elitserie i xarpa. Fr. tt. prisurdelaren,4ireAr6r Syett
mantrzidetformadessom ett Iitet 10- G. Lind sarnt herrar G6.rta Lindb, slen Lar-rson och Holger Biicaman. I fdrgrtnden G6st,t
Andrie, Bof ors. Boforsfoto Tillman.
irsjubileum pi Storcinoch i Bofors. I
ir var det \Tedaverkenstur att sti fcir
vlrdskapet,sdndagenden 31 aug. och
mi.ndagenden 1 sept.
Programmen f6r dessa "storsammantrd.den"brukar gcirassi allsidiga
och givande som mcijligt, med sivil
andlig som lekamlig (viirldslig) spis
L
och tillika med en tiivling i varpa om
B-pilens hederspris.$/edaverkensredaktionskommitt6svek inte traditionerna utan hade ordnat ett mycket
fcirndmligt program, som i alla delar
genomfcirdes, gynnat av strilande
varmt och milt sensommarvd.der.
Samlingen skedde scindagmiddag
vid Mdlarhamneni Scidertilie.varifrin
firden stilldes ombord p5.M/S Sland<in, fdrst till Slandcin,Scidertdllemetallarbetares
ochgjutaresvackrasemesteranldggningi Mdlaren, och dd.rifrin
till Bjcirkd-Birka. Under sakkunnig
Iedning - en charmerande
kvinnlie
ciceronfrin Riksantikvariedlnbetet
JJ

VARA RAMATERIAL: IV

ALUMINIUM
Au IngenjdrSTEN L,4RSSON,

Wedaverken

stegvis med nya, mera ekonomiska
Genom fransframstdllningsmetoder.
Aluminium, den i dag mestanvdnda
mannen Paul Hdroultr och amerikanaldttmetallen,var frjr ca 100 ir sedandyren Cbarles Martin Halls metoder Lr
rare och mer sviranskaffadan bide sil1886, att framstdllaaluminium genom
ver och guld. Ar 1850 i. ex. kostadeett
elektrolys av i kryolit lcist aluminiumkg aluminium 4.000 kronor och metaloxid, kunde framstdllningen giiras belen anvdndesendasttill biiouterieroch
tydligt billigare. Strax intill sekelskifandra lyxbetonadevaror. Vid Napotet nidde oriskurvanbotten med omleon III:s hov anvdndesaluminiumtallkring 1 kr-per kg. Sedandesshar alurikar endastfcir de fdrndmstagdsterna,
miniumprisetpi vdrldsmarknadenvamedaniivriga fick niija sig med att ita
rit beroendeav liknande faktorer,som
p& guldtallrikar.
nytg?illerfdr dvriga massproducerade
Ar 1809 lyckadesden engelskeketometaller. Aluminiumpriset i dag dr
misten Sir Hunapry Dauy fnmstdlla.
ca.2.)o kr per kg. Aluminiums roll i
en aluminium-jdrnlegering,men likkapitalvdrldens tillverkning av s8.vd.l
som vir store kemist l. l. Berzelius
cikarmed blixtsom konsumtionsvaror
hade han ej std,rrefnmglng i sina befart och fi metaller kan uppvisa en lika
m6danden. Det var fdrst 1825, som
snabbproduktionsstegring.Av l?ittfijrden danske fysikern och kemisten
klarliga skiil blev det det andraviddsHans Cbristian Orsted lyckadesframkriget som gynnadealuminiumprodukstilla aluminium genom att leda klor
tionensmeteorlikauppging.
civerglddgad lerjord och erhilla kloraluminium, som sedani en retort upp- Alrrminiumoxid
50-70/.
vdrmdes med kaliumamalgan och ddr3-25%
lo rnoxid
Hanselev,Friedricb K i s e L o ixd
efter destillerades.
lY/t)hler, fortsatte ddrefter experimen- T i f o n o x i d
ten, som resulteradei det lyckadeslutVoLben
resultatet 1845, di \7<ihler kunde
Fig. 2. Analysao bauxit.
jormeddela vetenskapsakademierna
den runt, att han framstdllt nigra smi
korn av en nv metall. somkalladesalu- Framst?illning
Den moderna framstdllningen av
minium efter latinska namnet pi lerjord, alumina.
aluminium sker i tvi etapper: dels
Nigra ir senare grundlades den framstdllning av ren oxid ur r&varan,
fcirsta aluminiumfabriken av den franoch dels framstdllning av metallenur
ske kemisten Henri E. Sainte-Claire- oxiden genom smdltelektrolys.
Den bergart, bauxiten, ur vilken
Deaille, som till en bdrjan anv[nde
\7d,hlers kemiska metod. men ersatte aluminium ldttastutvinnes,dr lika vansenarekalium med natrium.Genomatt lig i sydligare trakter som kalkstenen
Bauxiten,fig. 1, dr en
man anvdndegasflamugn och senare kring Ostersjd,n.
elektrolys, sjdnk priset p& produkten ung bergart, som bildats i tropiskt

Historik

Fig, 1. Bauxit.

UfallninS
Filrrering
TvictninS

Fig. 3. Bayerprocerren.

klimat genom urbergets fcirvittring.
Den bestir av ett tiotal olika oxider.
Bauxii fdrekommer i ett flertal olika
firger och strukturer. Diagrammet &
fig. 2 visar ungefiirlig analysav bauxit.
Bauxiten ?ir ett jordliknande material,
som dels kan fdrekomma hirt som sten
och dels mjukt som lera; firgen kan
vara brungul, skdr, gul, rcid samt nistan vit. Den brukar indelasi 11 olika
grader beroendepi halten av aluminiumoxid, framstdllningssitt och anvdndningsomride.Tabell 1 visar n&gra
av de olika gradernaav bauxit och deras anvindning.
Genom att riklig tillgtng p& billig
elektrisk kraft erfordras f6r att framstllla aluminium, sker d2irfiir produktionen till vdsentligdel i ldnder som i
regel saknarbauxit. Norge och Canada
t. ex. ir ett par ledandealuminiumproducerandellnder som ndstan uteslutande fdridlar importeradbauxit.
'I
illverkninsen av aluminiumoxid
"enligt
sker vanligen
Bayercmetod,fig.
3, men ett flertal andra'metoderfinns,
sisom den norska Pedersenprocesten
och den svenskaHaglundprocessen.
Bauxiten finmales och behandlas
under tryck i autoklav med stark varm
natronlut. Aluminium gir diirvid i ltis-

Tabell l. Oliha typer aa batxit.

Grad Halt av AlrO"

A nm.

AAC

88%

Briind tillstindsform.H6g AlrOr-halt lig SiOr- och FerO"-halt.
Fijr framstdllning av slipmedel.

AAD

60,75 Va

Liknande grad AAC men obrdnd. F6r framstiillning
Al-leg. med hiig renhetsgrad.

CA

60,50 Vo

Lhg halt av okisliga 6mnen,ldtt smlltbar. Ftir framstillning av
aluminium-kemikaler.

CB

58,00 Vo

Fijr framst?illning av vanlig aluminium,
att framstZilla.

MA

60,50Yo

Fdr framstZillning genom Bayer-processen, l&g SiOr-halt.

av spec.

169 FerO,-halt,

billig
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Fig. 4. SchematisA teckning aiunde

ning sora natriumaluminat, under det
f6roreningarna fdrblir olijsta.
Ld'sningenbringas ddrefter att sdnderfalla i lerjordshydrat och natronlut,
som silunda itervinnes. Genom kalcinering vid ca 1.3000C erhilles vattenfri aluminiumoxid, (A1rO3) som ddrefter kan underkastas elektrolys. Ca
450-600 kg rimaterial 8,tgfu fijr att
framstdlla en 50 kg aluminiumtacka.
Elektrolysen sker i kolinfordrade
ugnar med grova elektroder som anoder. Den anvdnda likstriimmens solnning utgtir 5--6 volt, under det
strrimstyrkan fd,r varje ugn vanligen
rcir sig om 10.000-30.000 amp.
Elektrolyten,som utgciresav en blandning av kryolit (NarAlFu) och aluminiumoxid, har eo smiltpunkt av
mellan 900 och 9500C. Den bildade
metallen avsitter sig p3' botten av
ugnen, avtappas med jimna mellanrum och uppgjutes i tackor. Aluminimuoxidens syre bortgir i form av
kolsyra. Ca 18.000 k\X/h itgir fd,r att
framstllla I ton aluminium. Fig. 4
visar schematisktdenna process.
Att aluminium i hcigstagrad Ir en
av framtidens metaller belvsesav. att
produktionen avsevirt kommer att
okas.L952 tillverkades ca 2,2 milj. ton
och 1975 berdknasatt c 6 mili. ton
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kommer att tillverkas, dfuav 3,6 mjlj.
ton i USA och 2,4 milj. ton i dvriga
vidden. ALCOA*) beriknar, att om
ca. LO Ar .kunna tillverka aluminium
med atomenergi och dirigenom ut6ka
sin kapacitet. Tabell 2 och 3 visar
vdddsproduktionen av aluminium under nigra flr.
Tabell z. Vdrldsproduhtionen
aluminium.
P,-

/\r
1956
7955
1954
r95t
1952
t95t
1950
1948
1946
1944

Ion
3.500.000
3.201.000
3.060.000
2.660.000
2.100.000
1.800.000
r.479.o00
r.267.000
770.000
r.69t.o00

R-

nr
1941
1942
1940
1915
7930
7925
1920
1910
1900

da

ton
1.970.000
1.400.000
818.000
258.400
268.100
187.100
154.300
43.100
7.000

Aluminiumlegeringar
Renaluminium (99-99,9 % AI)
har en synnerligenomfattandeanvdndning i valsad och pressad form till
kokkdrl, fd'rvaringsklrl inom livsmedelsindustrin, kraftledningar, folier,
kapsylerm. m.
Vid sekelskiftet domineradetvl legeringstyper f<ir gjutning, dels en
s. k. ty& legering med to-t4
/o

d, 1 ton aluminiunz.

zink och 2-3 % koppar och dels
amerikamk legering med s-tz
/o
koppar.
Ar 1908 ir ett mdrkestr i aluminiumlegeringarnashistoria.
Di uppt?ickteAlfred lVilm dur
a I u m i n. den fdrsta hZirdban aluminiumlegeringen innehillande 4,5 /o
koppar, 0,6 Vo mangan och O,5 /o
magnesium. Tillverkning upptogs av
Diirener Metallwerke A. G. i Diiren.
Ndstautvecklingkom L92O,dL A. Pacz
uppt2ickre de eutektiska Al-si-leger i n g a r n a ,S i l u m i n ,
med ca 1214 /6 Kisel.
Sedandesshar en rad nyalegeringar
kommit fram, vilket 96,r att h6gvnrdiga och motstindskraftiga. legeringar
fdr ndwarande finns fdr en mlingd
olika anvindningsomriden.
Gjutlegeringar finns av m&nga typer. Ur stelningssynpunktkan de indelas i tvi huvudgrupper, eutekthh,a
ochicke eute,tetiska.
Den f<irra gruppen
omfattar endast legeringar med kisel
som dominerandebestindsdel.De icke
cutektiska aluminiumlegeringarnautmirkas alla av ett relativt stort stelningsintervall. Tabellerna 4 och )
visai fysikaliska, respektivemekaniska,
egenskaperf'6r nltgra olika legeringar.
*) Aluminum

Company of America.

Tabell 4. Fy:ihaliskaegensAaper
Aluminium-kisellegeringar har i alll6r legerixg typ Al-Zn-Mg-Ca.
( Al umi ni um-Z i nk-Ma gnesi u nz-K oppar)
mdnhet utmdrkta gjutegenskaper och
dr relativt bestdndiga mot korrosion.
L?impligafcir sand-och kokillgjutning.
S p e c .v i k t v i d 2 o o C . . . . .
Aluminium-kopparlegeringarna ['dm20-1000 C. . . . . .
Vdrmeutvidgningskoefficient
par sig lven fdr pressgjutning.Efter
Vdrmeledningsf'6rmkga vid 20o C cal/cm seko C. .
oC ....
bearbetningoch poliering kan en hird
S p e c .v i r m e v i d 2 o o C c a l / g
och vacker yta erh&llas.
Spec. el-ledningsfdrmiga vid 20o C Ohm/m . mm2 .
Aluminium-magnesiumlegeringarna SmZiltpunkt oC . .. .
har utomordentliga korrosionsegenskaper och dr ldtta, att polera. De lr reTabell 5. Mehaniska egensAaperfi;r gjat- och smideslegeringar.
lativt svira att gjuta.
Gjutlegeringar
I diagrammet, fig. 5, kan man se
en jdmfdrelse mellan typiska meka\7eda40l 17S
niska egenskaper ftir sandgjuten,
kokillgjuten, smidd och stingpressad Streckgrens
... kp,zmm2l7-8
lr:-tS
lzS-lO
aluminumlegering.
Brottgriins
.. .. kp/mm2l t6-zo
I 18-23 | 40-45

De flesta aluminiumlegeingaffi ger
i allminhet bra att gjuta. Frir ritt utformning av aluminiumgjutgodsfordras, att man kdnner till de olika
legeringarnas egenskaper,inte bara
mekaniska och fysikaliska, utan dven
de gjuttekniska.Gjuttekniken fcir aluminium ir i huvudsak lika med den
fcjr andra metaller, men i vissa avseenden fdrefinns rdtt stora skillnader.
Aven mellan de olika legeringstyperna
fdrekommer skillnader, beroende av
gjuttekniskaegenskaper.
Legeringarinneh8llandekoppar och
kisel ir specielltl?impligafdr komplicerat gjuigods. Koppadegeringarbesitter stor "gjutbarhet" men har dilig
varmhillfasthet. Hirdheten iikar dlremot med kopparhalten och i viss min
rned zink. Magnesium och mangan
htijer korrosionsbestdndigheten
hos legeringen.

Den stcirstasv&righetenvillar i allmdnhet metallensstora benlgenhet att
upptaga vdtgas, sdrskilt vid hdg temperatur.Blisor erhills lett vid frir hdg
temperatur vid smdltningen, fuktigt
skrot samt d3. fuktigt flussmedel och
sand anvinds. Si t. ex. bdr sandens
fuktighetshaltej varastdrredn 5-7 %.
Kokillgjutning ger snabbareproduktion, stdrre noggrannhet, bdttre
mekaniska egenskaper,mindre avfall
samt jdmnare ytor ln sandgjutning.
Fd,rpressgjutninganvlnds speciella
maskiner, ddr metallen sprutas in i
formen under ett tryck av 35-50 atm.
Snabb produktion, stor noggrannhet
och minimal bearbetningkarakteriserar dennagjutmetod.
Exempel pi kokill- och pressgjutgods
visasi fis. 6 och 7.

Tabell 3.
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Bearbetning
Aluminium ir i allminhet lett att
forma medelst plastisk bearbetning,
sisom smidning, valsning, st8ngpressr-ringm. m. Den plastiskadeformationen hos de olika legeringarnakan i
stort sett uppstdllasefter ldttheten att
forma materialet enligt nedanst&ende
tabell. Den mest llttformade civerst.
1.
2.
3.
It.

Ren aluminium
Leg. typ Al-Mg-Si
Leg. typ Al-Mg-Mn
Leg. typ Al-Mg
). Leg. typ Al-Cu-Mg

Vid formning av aluminium bijr
man observera,att friktion mellan stEl
och aluminium dr stdrre dn t. ex. mellan stil och mdssing. Till fiiljd av
detta btjr verktygensytor vate si glatta
som mdjligt och hdnsyn m&stetagas
m. m. Smdrjtillminimib6.iningsradier,
ning av verktygen spelardven stor roll.
Vid skdrandebearbetningav aluminium kan skdrhastigheternavara
betydligt hdgre dn fd,r tunga metaller.
Sldtareoch finare ytor erhills hirvid
och utslitningstidenftjr verktygenblir
ldngre. Hdgv2irdigt snabbstil eller
hirdmetallverktygbciranvlndasi verktygen. Eggvinkeln skall vara betydligt
mindre och soinvinkeln stdrre in vad
som dr brukligt vid tunga metaller.
Slipvinkeln varierar med legeringarna
ju hirdare legeringen ir, desto
mindre blir slipvinkeln.

e
@

Anviindningsomriden
Inom byggnadsindustrinanvdndes
aluminium f6,r fd,rsta gingen 1893.
F6r rent dekorativt syfte - fdr statyn
"Eros" pi PiccadillyCircus i London

6EA
388$6EBBBBBB
Es4d338$d$EtedEBBa$333838
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S T A NGER
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S M I D E+

KOKILL.GJUTG.
Fig. 7. Proup3 kohillglutendetall.Pumpgarcl till bydrauliskriixellfrda.\Wedafoto
\Westedund.
1894si6sattes
den fdrstaalurniniumbiten. Den var den engelskbyggda
torpedbS.ten
Le Lansquenet,som byggdes fcir franska marinensrdkning. Seden desshar aluminiumanvlntslnom
skeppsbyggnadsindustrin
fdr en mdngd
olika Indamil. Det amerikanska-passagerarfartyget"United States", med
sina 51.)00 bruttoton. har ca 2.OOO
ton aluminium i skrovet. Detta medfd,r
en indirekt viktsbesparin
g av ca,7.5OO
ton mot om stil skulle ha anv;ints.

VA RME BEHANDLAT

TILLSTAND

22-27
t6- 1l

1-2
5. Mekaniska egenshaper ffu,sandgjut.en, kokillgjaten,
4t|t|tt1n1iln?te
8er/n 8.

och fcir takteckning i stiillet fdr
koppar eller zink pi kupolen pi
St. Gioacchinokyrkan i Rom.

Aren 1945-50 fdrbrukades260.000
ton alun-rinium inom byggnadsindustrin och ddrmed kommer denna
industri som god tvl.a efter den
elektriskaindustrin betrd.ffandestcirsta
fcirbrukningenav aluminium.
Ar 19o7 bciriade frirscikstillverkningen av stS.laluminiumlinor,
d. v. s.
en st&lkdrna<iver vilken man slaqit
flcra tr5.darav ren aluminium.Sedan
desshar ca 10 milioner km stilaluminiumlina si.lts i hela vrirlden.
Aluminium har genom sina minga
goda egenskaper,bl. a. sin 15gaspec.
vikt, goda rnotst5.ndsfcirmiga
mot korrosion, goda vrirme- och ljusreflekterande'fcinniga stor anvdndninginom
olika omriden av tekniken. Tabell 6
visar aluminiumfcirbrukningenper invinare i olika ldnder; tabell 7 visar i
procent anvendning av aluminium
inom olika omreden.
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snzidd och stdngpresrdd

Fis, 6. Nigra exempel pfr pres.rgjutnade.
taljer au aluminiumlegetingarrill b)l- ocb
kontorsmasLinindusrrier.
Foto Ateli6 lvahlberg.

Fig. 8, Genonskilrn)ng aa alaminiurnft)ns,er nonlerat au oliha stingpressad.e proliler
ocb lister.

Fcirpackningarav olika slag av aluminium b<irjadeatt anvdndasomkring
1930 och har sedan dessgitt stadigt
framht. I dag anvdnds aluminium i
stor utstrd.ckning
till olika slag av fcirpackningar, och i Norge anvdndes
ndstanuteslutandealuminium fdr konservemballage.
Fig. 8, ! och 10 visarslutligennigra
andra anvdndningsomridenfcjr aluminiurn och ddrmed har en liten del av
aluminiurnsstora anvdndningsmdjligheter bercirts.

honom. The, vin, kaffe, 61, alla fruktsafter kunna fcirderfahonom; till och
med svettbercjfvarhonom hanspolityr
tl
AI um i n r'umforbrukn tngen
och fcirvandlar aluminiumsmycketpe
lo
ytan till vanlig lerjord. Vbie alltii
per invinare tgf,
alurninietsfdrg dfven vackraredn han
I
dr och kunde man [fven meddeladet
den grannastepolityr, skulle det fcjr
B
sin ovaraktighetaldrig kunna ersd.tta
1
silfret. Fcir nd.rvarande
finnas i Frankrike
tre
fabriker
och
i England en,
6
som i stort framstdllaaluminium.
5
Genom framstdllnins
i stort har
-hvilket
priset
pi aluminium,
1856
q
uppgick till omkring 900 rdr skilpundet, gitt ned till 37 rdr; men fdr
3
det dndam5.l,hvartill metallen med
2
verklig nytta kan anvdndas,dr priset
dnnu allt f<ir hrigt. Om vi fi' ansebeI
rittelsen cifver den senasteverldsutstdliningeni Paris som en dfversigt af
de artiklar, som leta framstdllasig af
q)
J
il
aluminium, finna vi, att det hufvudFd
'-r
sakligastanv[ndestill bijuteriarbeten.
-!s0
js
Broscher, knappar, nilar, armband,
()r
L
rnedaljer,pennskaft, spelmarker,teacoj
tl.
terkikare, livr6sndren, filigramsarbeTabell 6. Aluniniuml)rbrukningen per inrinare.
ten och dylika artiklar ha blifvit
fcirf?irdigadeaf aluminium. Mot guld
gcir det en vacker effekt, i synnerhet
Sornauslutn)ngp3 dennaartiAel
om dessyta dr matt och ciselerad.
om alum)niunz han ui citera fdljande aumitt ar "UppfinningarDen enda egenskap, hvarigenom
aluminiet skulle kunna tillvinna siE
nas Bok" Band IV i L'a upplagan
nigon praktisk betydelse,ir dessring-a
1873. Tiden ocb utaecAlingen
g3r
tyngd.
Af denna orsak har man fdrerottl r)tltermychetfort.
slagit att begagnadet till myntmetall,
emedanman hoppadesatt genom meAluminiets egenskaper
tallens ldtthet omdjliggcirafalskmynt"Den pi det ena eller andra sdttet
ning. Detta var dock en villfarelse,ty
framstillda aluminiummetallen dr i
ingenting ir ldttare In att gifva en
rent tillstind af silfverhvit flrg, hvilkropp af en bestdmdstorlek en ringa
ken han dock ej fortfarande behiller. Fig.9. BroriicAe
au alantiniuntriir.
specifik vigt; man behcifverju blott
Vanligen d,r fargen pi ytan griaktig i
giira honom ihilig eller fylla hansinre
en nyans,som ligger emellanplatinans nira messing.Han tir temligen seg, med ett specifikt llttare dmne. Deroch tennets. Han dr blott 2t/2 g&nger liter hamra, valsa och utdraga sig till
emot blir det fullkomligt om<ijligt att
tyngre dn vattnet. Med afseendep3' trid. Dessutom kan man pressaoch genom nigot konstgrepp ersdtta den
bdrigheten stir han i gjutet tillstind
drifva honom, hvarvid det dr dnda- tyngsta metallen med nigon annan,
milsenligt att cifverdragahonom med och vore det fdga om framstdllning
Tabelll. Aluniniumfdrbrukningeu
f drdel- en fernissaaf terpentinolja och stea- af ett mynt, hvilket skulle gdckahvarje
ning pi oliAa anuiindningsontriden 1955.
rin. Till sina kemiskaegenskaper
visar falskmyntaresfrirhoppningar,vore irihan en stor frdndskaptill syre,hvarf<ir dium en dertill liimplig metall, ty det
Pressgjut gads.
han ej heller i naturenpitriiffas gedi- cjfvertriffar i tyngd bide guldet och
gen. Af rent vatten angripeshan ej, platinan."
rnen vdl af alkaliskalcisningar;i vatTcansporfoedel I l.s
ten med fri syra, som kan fdrena sig Fig. 10. Crlauagnar
t5%
fi)r Aol resp. llusspat.
Maskrner weel,.[j9 =
med den bildade lerjorden, lciserhan
€lel,,fris[ rndgsf.r! o,e %
sig ganskaldtt under vitgasutveckling.
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Hvad kan man vdl nu vdnta af en
s&danmetall, d3' det ju knapt finnes
en vdtska,som ej d.raf tillrdckligt sur
eller alkalisknatur frir att qanskasnart
frjrlndra hans yta, ja, till och med si
sminingom helt och h&llet upplcisa
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i Bofors
Chefen: "la, iag aet att bolaget tillfrter en Aort Aaffepaut
- nten det ilir g2r uiil i alla
fall fdr lfingti'
Klippt ur "Blast Furnace
and Steel Plant"
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Kamprolilstdlet leoereras i aalsat utf6rande antingen i kapade liingd,er, fiird,iga liir p&suetsning, eller i tilluerkningsliingd,er orn ca 2 m. Kamprofilstdlets utlormning 6uerensstiimrner meil
den ursprungligu kamprolilen och har
45" lasainklar tdr saetsning. Det tillaerkas i 3 olika d,imensioner, passande
till de lle sta I ii r ekornrnandebandplatto r.

speeialhtirdade
kamprofilstfll oeh
kamhalvor
Om plattorna i ett traktorbandhar nedslitna
kammar men i iivrigt 5r i gott skick, kan de
med fdrdel repareras genom pisvetsning av
Bo{ors kamprofilstil eller kamhalvor. Dessa
tillverkas av sammaspecialstilsom v6ra bandplattor - ett stil som l5mpar sig viil f6r svetsning och som visat sig vara mycket slitstarkt.

Kamhalaorna iir hejarsrnidd,a och utl6rd,a med.f|rstiirkning i hdjd- och sidled, i karniind,arna, sotn utsiittes 16r den
stdrsta I iir slitningen. Karnhalaorna har
en lorm som ansluter sig till d,en slitna
kammen och iir f|rsedda rneil 45" fasainklar 16r saetsning. De tillaerkas i 4
olika storlekar, passand,etill de tlesta
| 6r ekomrnande bandplatt or.

W

Kamprofilstilct och kamhalvorna iir specialhiirdade.
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NOBELKRUT
Den 22 september h<jll Nobelkrut
sitt ordinarie sammantrddefrir 3:e
kvartalet. Till sammantridet, som leddesav direktdr Araid lYablquitt, hade
iven suppleanternai nlmnden kallats.
Konjunktutliiget
Direhtdr lYahlquist inledde med en
redogiirelsef<ir beliiggningenm. m.
Han framhiill fcirst att de ekonomiska
fcirh&llandenai U. S. A. kraftigt inverkade pi det ekonomiska livet i
Visteuropa. LZigeti U. S. A. dr i dag
mycket oklart. Vissa tecken tyder dock
pi att en iterhimtning ur downperioden iir skrinjbar.Nigon sdgerprognos
dr dock icke miijlig att stdlla, uttalanden av i amerikanskafiirhillanden vdl
insatta personer divergerar mycket.
Sd.krastdr dock att rdkna med ett fortsatt kdrvt ekonomiskt klimat och att
inrdtta sig direfter. De labila politiska
fdrhillandena m&stedlr tagas med i
berdkningen.
Betriffande f<irhillandenafcir Bofors del, ndmnde direktcir \Tahlquist
bl. a.:
Faktureringen hittills i lLt har varit
god, kanskebdttredn vad man hoppats
pi. Det dr dock att mlrka, att det dr
tidigare order som nu fakturerats.Orderingingen p& den militdra sidan
bide fdr Bofors och frir Nobelkrut har
varit avsevdrtldgre dn fcir motsvarande
tid fcirra iret. Pt den civila sidan har
fcir Bofors del inkommit order av
ungefir sammastodeksordningsom i
fiol men fcir Nobelkruts del har en
relativt stor iikning skett, vilket noteras
Fdr fortmed stdrstatillfredsst?illelse.
sdttningen av Lret kan Innu ej nigot
slgas. Nobelkruts civila sida arbetar
p& ganskakort sikt och inneliggande
order torde rdckakanskeett par minader. TilI iikningen har ldkemedelsproduktionenbidragit i hciggrad. Fdrs?iljningen av ldkemedel har fd'rdubblats
sedanfciregiende&r.
D3. ingingen av order p& den militdra sidanminskar,naggasgivetvisden
inneliggandeorderstocken,
vilken ock,

si nedg&tt. Den civila orderstocken
ligger dock biittre till iin i fjol. Detta
g?iller siviil Boforsverken som Nobelkrut.
Betr. beliiggningennimnde direktcir
\Tahlquist bl. a. friljande:
I Nc-Arutbrukethar orderingAngen
varit ojdmn. I dagana har en utldndsk
order erhillits, vilken dock ej blev si
stor, som man hoppatspi. Den ncidviindiggcir emellertid en viss iikning
av arbetskraften,vilket till stdrsta delen har skett genom d,verflyttningar
frln andraavdelningaroch endastfem
man har behdvt iteranstdllas av dem
som fick sluta i viras. Strdvanhar nu,
liksom tidigare, varit att srjka hilla
arbetsstyrkansi konstant som mdjligt.
Alla avdelningar,och di s&v?illedhing
som anstdllda,har visat god fdrstielse
hdrfcir, och <iverflyttningarnahar gitt
att ordna utan slitninsar. Ndmnda
orderrdckertill ungeflr medioav ndsta
ir. Anstrdngningar gdras {6r att fFr
ytterligare order, men priskonkurensen 1r oerhcirt hird. Andra innelisgandeorder krymper och efter irsskiTtet miste sikerligen takten minska.
Genom tillmtitesgiende frin fdrvaltningarnas sida har programmet fcir
Ngl-krutaudelningen kunnat ldggas
om nigot, varigenom personal har
kunnat linas ut till Nc-krutavdelningen. Beldggningenpi Ngl-krutavdelningen Zir god och nuvarande takt
torde kunna hillas till en bit in pi
1960. Mdjligen kan nya order komma
in i slutetav Lret.
I Trotylaad.elningen
finnes order p&
trotyl som med tveskiftkdrning rdcker
drygt ett ir f:r:'milt. Hexogen- och
hexotol-tillverkningenkan med nuvarande order h&llas ig&ng pL daggi,ng
ca.20 mlnader. I T 4 har man ett Dar
minadersarbetepi daggi,ogoch i T t
sex minaders. DIr kan dverskott pi
arbetskraftsedanuppkomma.
I Spriingiimnetaudeldngen har fcirh&llandenavd.xlat,men i dag ser det
rZittljust ut. Utldndsksprdngdegsorder
har erh&llits och en forffiLgan ptL en
std'rremingd har just erhillits. Mindre
order pi pentyl fcireligger och lven

d?ir iir fcirfr&gningari ging. Arbete pi
utveckling av ett nytt stridsmedel fcir
rcijning av minfd.ltpigir. D2ir kan det
giilla betydande kvantiteter, men det
kommer sikerligen att dr<ija nigot ir.
Stubinfabriken har haft fdrsdmrad orderinging.
PL Ammunitionssidan iir liiget fcirsimrat. Bolagsledningenmiste ddr
rdknamed en kraftig nedg&ngndstair.
Nigon ljusning kan ej iakttagas.
Den militdra sidan av NitrocelluI osaaudelningen fdljer utvecklingenpi
krutsidan. Den civila nitrocellulosan
har hd.vdatsig gott, trots sp&domarom
mo$atsen.
Allmiinna tekniska audelningen fiknar med sysselsdttningi nuvarande
omfattning fram till slutet av iret.
dverlitelsen av personaltill andra avdelningarkan betydaatt entreprendrer
behciveranlitas i nlgot stiire utstrdckning in nu.
ElehtrbAa aud,elningen signalerar
minskad atbetstillging i bd,rjan av
1959, om ej nya objekt framkommer.
Organisk kemiska aadelningen har
en orderstockfdr ca tv& minader. Beldggningen ir dock oj[mn med stark
forcering i F 29 och hiig belZiggning
i <ivrigt utom i frlga om kloramin,
perit, hexamin, niacin och dttiksyreanhydrid. Betr. niacin har frirsZiljningen varit avsevdrtmattare iin tidigare. En stor utbyggnad av fabriken
har ju skett fcir cikadproduktion, men
ocksi fcir att fi tillverkningen koncentreradtill ett stiille.Trots allt ir det
tillfredsstZillandemed denna utbyggnad, vilken b<ir hj?ilpa till att flt ftam
en billigare produkt. Aven andra produkter skall kunna framstdllas ddr.
LZiget f6r avdelningen bed<imsvara
si, att ett fristdllandeav personalkan
bli n<idvnndigi slutet av iret.
Antalet anstiillda vid Nobelkrut dr
. !
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Arbetare .. . . 78O
Ovriga timavl. 40
Minadsavl. . . 347
Summa 1167

Kvinnor

Summa

310
39
82

1090
79
429

42,1
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Efter semesterperioden
har fdljande
personalfcirdndringaravseendearbetare skett:
MAN
Slu- Antat stillda

NBt.
NVA.
NVF....
2
2
NVK20.. NVK21x)3
NVN.
2
NZE.....
1 NOX.
1-

Overfcjrda

Okning el.
minskning

7
-6

7
-6
+ 0
-10

-10

+16
+L9
+ 8 +10
1 2
+ 1

Summa3S+5
Av den kvinnlisa arbetskraftenhar
under ndmnda period fyra slutat,men
ingen ny anstdllts.
Fcir ett tillfZilliet arbete skall Ammunitionsavdelningenlina ett antal
kvinnliga arbetarefrin Ngl-krutavdelningen. Avsikten hade annarsvarit att
fristdlla en del av dessa.Di arbetet
ifrlga tar slut, kommer uppsigning att
tivervigas fcir den i viras pi h<igst 8
minader anstillda Dersonalen.
Antalet tjinstemdn har frin irets
bd,rjan minskat med sju och antalet
arbetaremed ett 70-tal.
Di. antaletarbetareminskar frirvdntar man sig mihdnda att iven antalet
tjdnstemd.nskall gi ned. Det dr dock
si, att i svira tider m&steman intensifiera t. ex. forskninq o. d. Ld.kemedelssidan,som ar under upparbetande,
behciverpersonalutcikning.

ir indelad i fyra fack, varav tv& fdrst
provas fdr att utrcina om n6.gradndringar beh6'vervidtagas. I detta torkhus behciveringen vara inne, vilket dr
en stor fcirdel ur skydds-och trivselsynpunkt.
Byggnadsarbetetfrir ny ultraljudanldggningberiknas pibdrjas i oktober
och avses vara slutfcirt i mitten av
7959.
Anllggningen fdr flirdigstdllandeav
i fcirsta hand lacknc, R 4, berdknas
vara.klar i november. Den dr si konstruerad,att man iven kan kdra viss
krutnc. Genom tillkomsten av denna
anldggning hoppas man f3. produkten
billigare,varjdmteen del tungaarbeten
eIlmlneras.

m&stehilsas med tillfredsstiillelse,dl
det pi allt sdtt gdller att pressaned
omkostnadernai konkurrenshlnseende.
Den silunda frist2illdaDersonalenhar
man scjktsysselsdtta
vid andra arbeten.
Det g?iller dven att rusta sig i kvalitetshdnseendeoch det arbetas d.ven
h?irfrir.Bl. a. har tdndhattsoressar
ombyggts,si att kontrollerad-tidsinstiillning av presstryck och dirigenom
strirre noggrannheterhillits och handmaniivreringar har i stor utstrdckning
utbytts mot pneumatiska man<ivrerlngssystem.
I st?illet fcir planerat inkdp av en
maskin frir ett specielltarbete,har man
funderat ut en relativt obetydligt kostnadskrd.vande
omldggning av driften,
varigenom tillverkningskostnaden
vid
gjutning samt svarvning fcir initiallZige
i granatet Indock kunnat nedbringas.
Genom metoddndringvid milning
av 15,5 cm-granaterkan dagsproduktionen cikastill mer dn dubbelt mot
fcirut.
I tdndrcirsavdelningen
har en line
fcir tillverkning av Bofors-Tavarotdndrd'r enligt arbetsfrirenklademetoder upplagts. Problemet har studerats
enligt MTM-metoden. Resultatethar
blivit en ganskaavsevirthdjd produktion, utan att den personligaarbetsanstrdngningenddrfrir cikat.
Aven i F-avdelningen har liknande
arbetenpig8tt. Kloraminproduktionen
har varit fciremil fd,r metoddndnngar,
som givit gott resultat liksom tillverkningen av prokainhydroklorid. S&viil
forskningsavdelningen som produktionsavdelningen arbetar hirt pi en
fd,renklingav acetylsalicylsyratilverknlngen.
Krutavdelnin gatna dr ockst fd,remil
fdr dversyngZillandesi.vd.ladministrationen som tillverkninesmetoderna.
T. ex. betr. jaktkrutet, var"sfcirs?iljning
gir bdttre och bdttre, dir man sdker
att genom att anvdndakoksalt i st?illet
fcir salpeter fi ned rS.varukostnaden.
Man arbeiar pi ny metodik fcjr tillverkning av ldsningsmedelsfrittkanonkrut och scikersystem fd,r effektivisering av arbetet i massatorkhusenoch
mycket annat.
I Trotylavdelningen har man lagt
ned mycket arbete och stora kostnader
pl f<irbZittringar.Genom ombyggnader
i T 5 har driftsstcirningarnapi grund
av koksbildningar vid destillationen
eliminerats och mingden virdekis
drank gitt ned. Toluolfd,rbrukningen
har dven nedbringatsliksom ingF<;rbrukningen.Genomallt dettahar prissdnkningkunnat ske pi T 5:s pro-

I nitreringsanl[ggningenR 2 pigir
fcjrs6k med ny nitreringsmetod och
prov med ny centrifugtyp.
I planernapi rationaliseringav Ncavdelningen ingir dven att flytta hela
tvdtt- och malningsverksamheten
till en
tillbyggnad till R 4. Detta ir dock en
mycket kostsam sak och ndr den kan
icirverkligaskan ej nu sdgas.
Ett skyddsrumsbyggefiir BZ-avd,.ar
i det ndrmasteklar och ett fcir B-avd.
pibcirjasi bdrjan av nista ir.
Utbyggnaden av pump- och filterstation M 2 berdknasvara avslutadvid
irsskiftet.
P& den halvtekniska anliggningen
fdr framstdllning av drivrnedeli RAomr8.detpigir de avslutandearbetena
och viss apparatanskaffningiterstir.
Anldggningen Zir byggd si, att man
Investeringar
skall kunna sysslad.venmed annat In
krut.
DireAtor lYablqui:t redogjorde si
S5.som
tidigare meddelats,infordras
fcir hur investeringarnaenligt styrelsenumera
i november vatje 3.r uppgifter
beslut fortskridit:
Anldggningen fcir tillverkning av frin de olika avdelningarnapibnskemil om maskin- och andra investetinddmnen, NQ 1s, beriknas bli klar
ringar m. m. En visssummaanslis och
fcir inkcirning i oktoberminad. Det dr
en rationell och bra anldggning,som frirdelas efter noggranna 6vervd.ganden till sidana objekt som bolagsledtnao d-rmycket glad river. Det har varit
fiirdelaktigt, att vdnta tills nu med ningen anser ncidvdndigast.Direktcir
denna sedan ldnge beramadeanlZigg- N/ahlquist redogjorde nu dven frir
ning. Hade den kommit tidigare hade dessamindre investeringar:
Fcir en utlindsk bestdllninshar en
den ej kunnat fi den rationella och
anldggning f6r fyllning av gil fosfor
fcirdelaktigautformning den nu fitt.
Tillbyggnaden fcir niacin, ffi. ffi., i vinggranatermonteratsi NU 4i. Bestlllningen gick med frirlust, men anF 39, vdntas bli f2irdigmonterad vid
ldggningen har givit oss erfarenhet av
irsskiftet.
Absorbtionsanldggningen
F 40 f<ir dennahantering, vilket vi fd,rut saknat.
absorbtion av nitrcisa gaser ir i det Nu kan vi fortsdttninssvis vara med
och offerera dvensi.dani arbeten.
nirmaste f2irdig f<ir inkcirning.
I peritfabriken F 16 a, p3.g5.rmonI NVA har startatsen beredningstering av apparaturfcir tillverkning av avdelning syftandetill att studerale
niacinamid,vilken vlntas vara klar i
olika processernaoch att s<ikaskapa
november.
bdttremeioderetc.fdr frirbilligandeiv
Torkhus C 25 f6r nsl-krut har produkten. Ganska mycket har redan
byggtsefter nya principer. Byggnaden gjorts och pi. grundval av vad avdelningen kommit till, har personalinbe- ouKtef.
*) Ldngre fram ytterligare 10 A lj man
sparingar av titt stora mitt kunnat
Andra besparingsitgdrder,som vidfrin NVK 20.
fciretagasp& en hel del arbeten.Detta tagits, Ir minskning pi st?idningen
pi

kontor och laboratorier och borttagan- "Ekonomisk htistjournal"
de av vakthundarna.
Stillfilmen "EkonomiskH6stiournal
prdvas.
Alla mdjlighetertill sparande
1958"
visades.Av denna framgick
Avslutningsvis anfcirde direktdr
a
.
:
b
l
.
Vahlquist, att forskningsavdelningen
Industriproduktioneni Sverigevixte
atbetar ofdrtrutet och med entusiasm
1954 och t955 med 9 /o. Fortbl"de
fdr en fortsatt lyckosamutveckling.
farande stor var dkningen 1956 och
Herr Hansson frz,m|drde nlmndens
1957, men dkningen19)7 kom pi de
tack fd'r den fylliga och klarliggande tv5. fdrsta kvartalen. Sedan kom en
redogdrelsen. Ldget f.orefaller labilt,
dlimpning som har fortsatt i ir. Fd,rsta
men man kan utlisa en viss fcirtrcistan kvartalet i fu l1g s&lunda etdast 2 /o
i det direktdr \Tahlquist framfd,rde. civerfjolirets fcirstakvartal och denna
Han uttaladesin tillfridsstlllelse med d?impninghar sedanfortsatt.
det sitt, varpl man f6rsdker 16saperPrisfcirlndrin garna visar dock, att
sonalfrigor och varigenom fdrefintlig
det {inns inflationskrafter kvar. Kurpersonal i mdjligastem&n beredesar- van fdr konsumentprisernapekar fortbete. Herr Hanssonfr&gadendr man fannde uppet, trots avmattningen i
kan berdkna att reduktiofl av aF
produktionen. Rd.ntesdnkningar
i en
betsstyrkani ammunitionsavdelningen rad ldnder tvder p& att man avseratt
miste ske.
ldtta pF,infiationitrycket fcir att f3, i
Betr. den nya tdndmedelsfabtikeni
ging en ny expansion.
Snby hade direktcir N7ahlquist uttalat,
Exportvdrdet har minskat 4,, %
att det varit bra att fi den nu. Men frin fotsta halviret i fiol till samma
hade det inte varit bra att haft den fcir tid i ir. Pn mioussidan stir frdmst
nlgra ht sedan, d& eftefir&gan plt skogsindustrins
produkter.Verkstlderitrlgavannde produkt var stdrre dn nas export gick ddrernotupp med bilar
vad man nu kan vinta.
som speciellt gliidjenmne. Maskiner
llerr Hansson ansig det intressant och instrumentiikade ivenledes.
Importens virde sjcink ocksi med
att hd'ra om vad som itgjorts fiir att
4,5 % under sammatid. Detta beror
vilnedbringaproduktionskostnaderna,
ket dr vdsentligtfcir a|la anstdllda,och dock icke pe att importvolymen minsvar tillfredsstllld med, att man g&tt kat, utan p& att rivarupriserna g&tt
andn" vagat dn ldnevdgen, vilket ej ned, liksom brdnsle.Vissa varor har
rikat i import i f6rsta hand bilar och
skulle ha varit lyckligt.
I V-aPparatef.
DireAtdr lYablcluist anfiirde betr.
Vir handelsflotta ger nu sdmre
tlndmedelsfabriken, att genom att inkomster ln tidigare beroende pi
bygga den nu har man kunnat fi
minskadefrakter och ldgre fraktpriser,
fram en modernare och rationellare vilket menligt inverkar pi vir handelsfabrik, In om man byggt den tidigare. balans.Man rdknari ir med ett underDessutom har den siikerligen blivit
pe 200 mkr.,
skott i handelsbalansen
betydligt billigare, dn vid en tidigare varigenomden redan knappa valutabyggnation.Aven om artilleriammuni- reservenytterligarekrymper.
tion, atminstonevissakalibrar,fcirsvinIndustriproduktionen som helhet
ner mer och mer kommer behovetav
visar ej minskning,men avmattningen
tindmedel att finnas kvar. Vi har nu
nr tydlig. Under perioden januarii vir hand, att g6ra vilken kvalitet vi
juni 1956var det en <ikningpL 5y2%,
vill och att experimentera.
men i ir under motsvarandetid endast
Ingenjdr Berg$ri)m meddelade,att 1/, %. Den lilla dkningen uppstod
beliiggningskurvan fcir ammunitions- under irets fcirsta minader. Under
avdelningens.iunkerredanvid irsskif- maj-juni var produktionen ligre dn
tet, fcir att in kraftigare yttetligarc gFL motsvarande minader 1957. Flera
ned under fdrsta och andra kvartalen branschervisar nedg&ngftir hela fcirsta
ndsta 3.t. Den aktuella nedg&ngenav halviret.
kvinnlig arbetskraft berdr ngl-krutavJ[rn- och metallverken har svdngt
delningen och meningen var att sdga frin en 6kning pe 9 % till en minskupp en del av de tillf?illigt anstdilda ning pi 5 /o, massaoch papper fr&n
kvinnliga arbetarnafrir att bereda ar+ 8 till -4
7a, textil frin + 2 till
- 8 7o och sko- och ldder ffin * 13
bete it den fristiillda arbetskraften i
ngl-krutbruket, som har betydligt liing% tlll -,
%. Allt vid jdmfiirelse
re anstlllningstid.Emellertidframkom mellan fcirsta halviret 19)6-fcirsta
ett arbetei RA som gjorde, att dessa halviret 1957 och motsvarande tid
19t7-1918. Verkstdderna
visaren om
kvinnliga atbetare kan sysselsdttasen
dryg m&nad framdver. Direfter kan dock obetydlig rikning i produktionen
det bli ncidv?indigt
med reduktion,som och dven triindustrin har gitt upp,
di skul]edrabbade tillfZilligt anstdllda. som en friijd av <ikadbyggnadsverkA

T

samhet.Livsmedelsindustrinir ensam
om att svdnga frin minskning till
tikning.
Avgcirande fdr produktionens utveckling dr hur exportmarknadenutvecklarsig.
Eft sett att mrita exportbortfall 1r
att producerapi lager, ett annat er att
rikta om produktionen till hemmamarknadenl
Industriinvestetingarna visar f iir maskiner en dkning med 6/2 /o ffi.n i
fjol och dven byggnadsinvesteringarna
har 6kat, om dn mindre. Detta anses
bero pi att investeringsavgifternasloDats.
Utvecklingen i produktionen och utrikeshandelnavspeglarsig givetvis pi
arbetsmarknaden.Antalet arbetsldsa
har i ir mlnad fdr minad varit hd,gre
d.nmotsvarandeminader i fjol.
Nigon vlldsam frirdndring pi arbetsmarknadenbehdver mihZinda ej
befarasinom den ndrmasteframtiden.
Man kan dock ej bortse fr&n risken
frjr avskedandenoch pennitteringar.
Arbetsmarknadspolitiska
itg?irdervidtagasfdr att motverka detta.
Samtidigt som produktionsdkningen
blivit mattare har priserna fortsatt att
stiga,h[r liksom i minga andralinder.
KonsumentDriserna
har de senaste
iren
stigit med 1, qyt och 4 /o och i ir
berdknasdenna siffra komma att ligga
vid 4t/2 /6. Avgorande fcir den ndrmastetidens prisutvecklingblir beroendepi jordbruksprisernas
utveckling.
Den ekonomiskapolitiken just nu
miste framfrir allt ta sikte pi att f6rsijka hilla exporteni ging. Det giller
dFLatt valja" ekonoraiskt-politiska etg[rder, sL attvlra kostnadericke stiger
snabbarein utlandets.
I en konjunktur av det slag, som vi
nu har, dr rationaliseringoch kostnadsbesparingarinom fdretagenmera n<idvlndiga in n&gonsin.
Herr Hansson anfdrde: om man
trots vidtagande av motitgdrder icke
kan hindra en inflation eller en ddmpad konjunktur, frlgar man sig om
det Ir nigon mening i att fortsdtta
med dessa motetgerder. Risken att
komma i sdmre konkurrensldge dn
tidigare dr vdl ej si stor, di utved<lingen dr likartad i de flesta andra
ldnder. Och vad beror det oL att inflationen fortsdtter trots di: dampade
konjunkturerna?
D)reAti)r lY/ablquitt anfdrde, att det
vdl icke finnes nigon som kan ge ett
klart beskedi den frlgan. Ett lysande
undantag,di det gZillerinflationen,ir
Schweiz, diir denna varit mycket
mittlis.

ten. I &r har endast1.4f 6rslaginkommit, mot 26 under samolatid i fjol. I
ir har tolv ftirslag belcjnatsmed samutatbe- manTagt1.525 - kr., ett frirslag har
En av nlmndens sekreterare
tad iiversikt 6ver de dndringar och be16'nats
med en gi.va och ett zir bordtillegg, som genomfiirts i det revide- lagt. Kvaliteten har alltsi varit god.
rade ndmndavtalet,och som bercirfdrKommitt6n har diskuterat atgerder
hillande vid Nobelkrut, hade i fcirviig f6r att stimuleradennaverksamhetoch
tillst?illtssamtligaledamdteroch supp- bl. a. har man tdnkt sig ett sdrskilt
leanter.
uppmlrksammandeav dem, som inHerr Hansson erlmade om, att det kommer med fem belcjnadefcirslag.
dr fdrsta g&ngendetta avtal varit fdre- Vidare har en foider att sindas ut till
m&l frir revision. Han ansig att revi- de anstdlldadiskuteratssamt att UPPmed arbetssionengitt i ratt riktning och hoppades taga en diskussioni frFrgan
ledarna.
varikomma,
skall
en
fortsdttning
att
genom den demokratiskaid6n skall
Direktiir Wahlqui:t tackadefcir refortsdtta att vdxa. De fcirdndringar, dogcirelsen
och beklagadenedgingeni
som har gjorts, ir i stor utstrdckning f cirslagsverksamheten.
sidana, som tedan tidigare tillZimpats
Hen Hagbers iterknd,ttill vad herr
hir vid Nobelkrut.
Betr. vidareinformationentorde hhr Hansson anfrirde om kontaktmciten.
vidtagna &tgdrder,protokoll och refe- Han ans&gatt informationerpn dessa
rat i B-pilen, vara fullt tillfyllest. Man kan hjiilpa till att stimulera intresset
fir dock ei ta detta till intiikt ftir att f cir f cirslagsverksamheten.
slooa kontaktmdtena.I en tid av straHeru Hatzssorzbefarade, att om
dr det av stor vikt
ma-rearbetsmarknad
Liechsenringsftirslag publicerasi Meomfattar per- todbladetdetta kan leda till att annan
att ndmndverksamheten
sonalvird. Vid kontaktmritenbcir de person kan komma att utnyttja det i
anstdlldages en si klar bild som mdj- patenthdnseende.
ligt, pi vad som rdr sig i tiden och
6aeringenjr)r CarbonniermeddelaDet ir
fdrhillandena p& arbetsplatsen.
att inget kommer att publiceras
de,
viktigt att arbetarna informeras om
olika situationer,varigenomden mot- f6rrdn patentfrlgan d',rklar.
satsstdllning, som fortfarande fcirefinnes mellan bolaget och anstlllda, Samarbetskotnmitt6erna
utjdmnas.Det fd,refinnespn sina hlll
Herr Engttrdm ldnnade en raPPort
en misstdnksaminstdllning till allt
:
iiver Samko-verksamheten
som kommer frin f6retagsledningen,
NVD::
kommitti
april
hade
Den22
som man med alla medel b6,r scika
reordfciranden
varvid
sammantrdde,
eliminera.Detta gir i det nya ndrnndbeldggning
fdr
avdelningens
dogjorde
avtaletsanda.
och f<ir beviljade anslag, samt ftir
DireAtiir Vahlquist understrdk,att egenskaperna
hos den nya stubintypen.
fcirfdr v&r del inga genon-igripande
framFrin arbetarrepresentanterna
dndringar skett i och med det revide- fcirdesen cinskanom anordnandeav en
rade avtalet.
studieresaexempelvis till Skoghall.
friHerr Hanston ansLgdet tillfreds- Unders<ikningskulle vidtagasoch
cippen.
stir
fortfarande
gan
lven
att
faststdllts
att
det
stdllande,
Man diskuterade&tgdrder frir att
tjdnstemdnkan komma i itnjutande av
skrotmingden i O 4 och
nedbringa
belciningarfdr fdrslag.
man kom iiverens om vissa motitDireAtdr Wahlquifi instdmde hdri, gdrder.
men framhcjll,att det sdkerligenm&nga
NB:s Aonzrnilttihade sammantride
ginger blir svirt att draga grdnser
28 maj. Man diskuteradebl. a. anden
mellan bekiningsbara och icke beid,for smdrjning av bilar. I
ordningen
ningsbarafcirslag.
stdliet f<ir att bygga om fdrefintlig
smcirjbrygga,som [r fcir liten fdr nuFiirsla gsverksamheten
varandelastbilar, har bestdmtsatt en
6ueringenjor Carboniler l2imnade smcirjgropskall anordnasi f. d. laduen rapport frin ftirslagsverksamheten. girdens vdstra gavelrum. Det f<ireRedogrirelsellmnas hZirfciri B-pilen. slogs,att nuvarandebryggaskall fi sti
kvar t. v. di den torde hilla i rninga
S en r 4 s i d . z t .
OveringenjcirCarbonnierpipekade, &r fcir personbilar.
Ordicirandenorienteradeom ldget
att sedanden 19 juni har inget enda
nytt fcirslaginkommit. Det d.rsvirt att betriffande anskaffandeav maskiner
finna nigon ftirklaring till denna be- och annan utrustning, vartill anslag
klagliga nedg&ngi f6rslagsverksamhe- beviliats.

Det nya avtalet fiir Fiiretagsn?imnden

Vidare diskuteradesvad som kan
gcirasmot att gods raPPorteratsfdrsvunnet sedan transportavdelningen
avlimnat det. Olika fdrslag diskuterades sisom att arbetarepi mottagande
avdelning finge taga emot godset,att
utfdrda sirskilda fdliesedlar att fista
vid godsetm. m. Fdrslagom att rumsnummernaangespi d<irrarnasyttersidor var dven fcirem&lftir diskussion.
Det framhcillsvikten av att skador
pi gods uppkomna under transPort
anmiiias.SZirskiltdi det g?illerspringimnen eller ammunition dr detta av
stor vikt.
Aven ttansportslttetfdr riirdetaljer
tili RA ventifrin Bo&sverkstdderna
lerades.
Det 29 mai samladesNVF:s kommirt6, varvid bl. a. noterades att
enligt
ackordsfcjrhandlingsprotokollen
uttalat dnskemil gtirasutf6rligare,vilket hilsadesmed tillfredsstdllelse.
ochskiftVissaplaneringssvirigheter
Meddelanfdrldggningarbehandlades.
den om nyanskaffningaroch dndringsarbetenlimnades.
Kvalitetsfrigor och "kvalitetstdnkande" ventilerades.Pi basisav en amerikansk uppsatshade en Promemoria
utarbetats och civerldmnatstill kommitt6ledamdterna,att l?iggastill grund
f ciren kvalitetspropaganda.
Icir 19t7
Produktionsdiagrammen
genomgicksoch kommenterades,liksom beldggningsprognosen.
Ett fcirslag till fortbildningskurser
diskuterades.
fdr iildre apparatskcitare
Frigan komrier att vidare dryftas vid
ett kontaktmdte.
I NVA trdffades man den 6 iuni.
Fiireg&ende mcites protokoll genomldmnadesfrir vad
gicksoch redogdrelse
av ddri
med
anledning
itgjorts
som
gjorda noteringar. Bl. a. meddelades
att tidskriftshyllor skall anskaffas,att
verktygstavlor satts upp och att man
civersitt till annanmetod fcir att undvikalpifl vid cippnandetav kagga"r'
Ordforanden redogjordefcjr en del
personalftirdndringar,for det arbete
iorn blivit utfdrt under skyddskampanjen, frir planeradMTM-kurs m. m.
Man besldt att protokollen frin
skall finnastillSamko-sammantrddena
gangligai matrummen.
fcir sjukanmdlningardiskuSystemet
terades.
Onskemil framfdrdes om att beld,ning bdr utg& till arbetare som
upptdcker och anmdler fel i produktionskedjan,varigenomfddusten nedbrinsas. Ordfcirandenerinradeom att
i nigra fall gratifikation fiir s&dant
utsitt.
Placeringenav dldre arbetskraftvar

fciremtl fcir diskussion. Frin bef?ilet
framhijlls svtrigheten att vid nedging
i arbetstillgingen finna ldmpliga ar
beten.
De socialaaspekternavid permittering av kvinnliga arbetareventilerades,
liksom konstruktionssvirigheterna fcir
nya maskiner.
Vidare fd,rekom diskussion betr.
disciplin2ira itglrder, kontaktmdten,
telefonkiosk, Samko-kommitt6nssammansd.ttning samt en del uppsnyggningsfrigor m. m.

lertid har iven Bofors Samlinsshus som visadesfciresammantridet,gjorde
ndmnts som lokal.
direAtdrOdelberg sin konjunkturredoFrlgan diskuterades, varefter en gd,relse
kortfattad.
kommitt6 bestiendeav henar K. AnI USA synesenligt senasttillgingdersson,N. Carbonnieroch E. Lrinnliga siffror konjunkturnedgingen ha
berg tillsattes och gavs fria hinder att
brutits. En viss iterhdmtning har igt
bestdmmadag och lokal samt att skrjta
rum och optimism rider inom niringsinbjudningaretc.
llvet.

Den internationella handeln har
dock ej p5.verkats av uppgingen i
D ir eAt6r lY/ahI qui st redogjorde fcir USA. Sjdfarten befinner sig fortfabolagetsfiirvdrv av ett semesteromri.de rande i en stark depression,och avsei Bohusldn.Ndrmare redosdrelsehdr- vdrda rrdngder tonnagekan ej sysselfdr
kommer i B-pilen.
I NX hdlls sammantrd.de
sdttas.
den 11
juni. Man redogjorde fcir arbetsbeI Europa lig produktionen under
Doktor Ll)nnberg visade ett antal
l2iggningen och informerade om f<ir- skioptikonbilderfr8n Tjiirnd och kom- fdrsta kvartaleti ir pi ungefdr samma
niv& som motsvarandetid 1957. Dervaring av kopplingsschemor och om menteradedesamma.
efter synesen viss fcirsdmringha inskdtselfdreskrifterfd,r el. utrustning.
Hen Hantson uttaladesin tillfredsSynpunkterp& skiitsel och underhill
trdtt, och exporten har avtagit i framstdllelse med att detta dnskemhl ffi'n
fcir allt England, Frankrike och Belav el. motorer ldmnades av ordfdrande anstdlldassida kommit till stind
gien-Luxemburg.
den. Ett system med tabeller f<ir fel
och uttalade ett varmt tack hirfcir.
och bristfiilligheter pi motorer har
Fdr Sverigesdel har under de tvi
Herr fanston anmd.rktepi att tem- sista iren sjunkande partipriser och
infrirts pi prov.
Aven hir diskuteradeskontaktmdten peraturen pi kontoret under hdst och delvis starkt fallande importpriser
v&r, strax innan och strax efter den noterats. Samtidist har emellertid
f<ir hela avdelningen.
egentliga eldningssisongen,limnat en konsumeniprisernifortsatt att stiga.
Den 5 augusti hade bilda Arutaudel- hel del dvrist att rinska. Han hemTrots fdrre anstlllda och s&lunda
ningarna ett gemensamtsammantrdde. stillde att ilgZirder hiremot vidtagas
lagre antal arbetstimmarhar inom den
Redogd,relselimnades fdr beliigg- i framtiden.
svenskaverkstadsindustrin,tack vare
ningen pi de bida avdelningarnasamt
bd.ttre produktivitet, en nigot dkad
pi
Herr
Hantton
anf'6rde,
att
dven
fcir den planerade tillverkningen av
vissa fabriksavdelningar
har man an- produktionsvolym uppnitts. Emelleracetonfritt kanonkrut f<ir arm6n. Det
ledning komma med sammacinskemil. tid minskar orderingingen, speciellt
framhdlls att konkurrensentvinqar till
pi export, och exportensandel av den
sinkning av tillverkningskostniderna,
Direktdr lY/ahlquist anfcirde, att
varftir det Zir ncidv?indigtatt rationali- hirda direktiv utfdrdatsi akt och me- totala produktionenavtar.
V&rt egetfciretagmiste, liksom verkseringsarbetetintensifieras.
ning att iakttaga all tenkbar sparsamstadsindustrin
i sin helhet, konstatera
Information ldmnades om vad som het, men man [8t dock ej gi s& lingt
minskade bestdllningar. De svenska
h?int pi investeringsfrontenoch nigra
att hdlsanlventyras.
jd,rnvd.garnas
trafikvolym sjunker, och
aktuella haverier och deras orsaker
Ingenjor Dal,ln fnmf6rde, att detta dirmed reduceras behovet av lok.
genomgicks.
givetvisi fcirstahand dr en ekonomisk Mdjligheterna att salja dieselmotorer
Man beskit att tvi kommitt6er, en
fr&ga, men att det under sommarsd- piverkas i h<ig grad av sjcifartskonf<ir vardera NVK 20 och NVK 21
songenvissaperioderdr teknisktomcij- juktuten, och dirvidlag kan dnnu
skall tillsdttas frir utarbetandeav fdrligt att hilla vdrmen i glng, d3.vlrmeingen fdrbdttring skcinjas.Undedeveslag till sparsamhetskampanj.
centralernabehciverciversvn.
ransernatill Bofors dr ni.sot stiire
Den aktuella valsverksbrandfrekvenEn{.
l95B dn 7957 och fortsd.tteri samma
sen kommenterades.
Orsakernahdrtill
*
takt strirredelen av 1959. Behovetav
undersdkes.
vattenturbinerkan vintas tika under
Ingenjcir Djurberg hade inbjudits NOHAB
itskilliga ir sivil i Sverigesom utomoch ld.mnadeen information om arlands.Under fcirutsdttningatt tekniskt
Fciretagsndmnden
vid Nydqvist &
betsfd'renkling.
konkurrenskraltisa
anHolm AB hdll sitt tredje sammantrd.de och ekonomiskt
Direktiir lYablquist anseg att rap- fcir iret mindagen
bud
kan
limnas,
bcir
mcijlighet
fi:nnas
den 15 september
porten tyder p& en fdrbittring av verkunder direAtdr Per Od.elbergs ord- att medelst turbinbestdllningarkomsamheten. I Bofors har man inom
penseraen del av orderbortfalletinom
fdrandeskap.
denna givit sig pi verkligt stora saker,
de andra tillverkningsgrenarna.F<irevilket lett till kostnadssdnkninsar.
taget miste diirfijr tillvarata alla
Ny ledarnot av nemnden
Detta bd,r zi.venvi striva efter.
mcijligheter att inom detta omride
Ingenjdr C. E. Sualahade vid upp- hemfdra bestlllninsar fdr att ddrmed
Inf ormationsmiite
ni'dda 65 irs ilder avsagtsig uppdra- fcirbdttrautsikternatill sysselslttning.
get
som ledamot av ndmnden. Som
Direktijr lVablquist meddelade att
P8"ffi'ga av berr lobn Larston anersdttarefrir honom har bolaset utsett
dverliggningar fcirekommit betr. ett
giende arbetssifuationen
i dieselavdeij ningschef
f cirs?il
en,
ingenj<irP-.E. Et I er.
fciredrag av direktijr Alrutz och omningen, upplyste oaeringenjorHolmbudsman Therus om en gemensam
quisl, att montcjrernai stor utstrdckning
studieresa,som dessafciretagit.Preli- Redogiirelse f iir konjunkturliiget
kunnat sysselsdttas
med garanticiverminlrt har den 16 oktober faststdllts
Eftersomde aktuellafdrdndringarna syneroch service.Nigra montcirerhar
f6'r dessafdredrag och som lokal har i konjunkfudlget redan behandlatsi
flyttats till avd. 61. EftersomorderinFolkets Hus A-sal diskuterats.Emel- siillfilmen "Ekonornisk Hdstjournal", gingen fcjr diesel ej iir tillfredsstiil6

dvriga frigor

Herr lohn Larssonsadesig viil fcirst&, att bearbetningenav turbinerna
fcir Stornorrforsenfciriagtstill avd.89,
rien han trodde att ddr ocksi finns
mycket gods, som ldmpligen kunde
bearbetaspi andra stdllen.Fcir intagDirektdr Odelberg frirklarade efter ning av gods i glcidgugnenkunde
framstdllning av herr lohan Nilsson, kanskemotorkranenanvdndas.
att ett fciretagskonkurrenskraftberor
Herr Larsson fann ocksi den beav mlngt faktorer. Konstruktionerna stdllning av en liten turbin, som gjorts
miste vara fcirstklassigaoch tillverk- hos en underleverantcir,mindre vdl
ningen skerationellt fcir att produkten motiverad.Vi borde sjdlva ha kunnat
skall kunna slljas och ge den f<ir fcjre- klara tillverkningen.Nigon stcirreavtagetsfortbest&ndnridvdndigavinsten. lastning av maskinverkstadenans&gs
Lcineldgetvid Nohab dr visserligen ej ha skett, eftersom minga delar av
hdgt, men detta ir ej nigot avgiirande turbinen hade m&stfraktas hit fcir behinder, fdrutsatt att effektiviteten dr arbetning.
si hdg, att produkten rind&kan framIngenjdr Eller :upplyste,att vi i flera
stzillastill konkurrenskraftigtpris. En
produktion
fall
funnit att vi ei dr konkurrensir
de
f6r
svensk
nackdel
relativt smi serier, som vir marknad kraftiga ifriga om mindre turbinanliggningar. Genom att i detta fall
medger.
anlita en underleverantcirkunde vi
Heru loban Nilsson omndmndede avge anbud, som ledde till en best2illi hans tyckebristf2illigaanordningarna ning, som kan vintas bli till god
ftir intagning av gods i glcidgugnen, hjalp vid introduktionenav vira tillsom iven menligt skulle piverka ar- verkningar hos kunden.
betet i avd. 89. Han fdreslog, att en
en redogcikran, ld'pandeutmed verkstadsfasaden FiirntanModigh cinskade
verkskulle anskaffas. Som fcirh8llandena relse fcir atomkraftavdelningens
t
:
och
d
i
r
e
k
li
r
O
d
et
be
r
g
anfcirde
samhet.
ir nu miste man cippnade storaverkUnder det ir atomkraftavdelningen
stadsportarnavid intagning av gods i
ugnen,och dettamedfcirhcigrevdrme- arbetat hat tvh atomvdtmeverkprojek3r-3.c
rrinlerfil
teratsi Sverige,ndmligenanldggningen
ADAM i Visteris och R3-verket i
Samma svnDunkter framfcirdes av Agesta,som skall tillhandahilla fj?irrherr Suen Aiderston, som dessutom vdrme till Stockholmsnya fcirort Farpipekade de omflyttningar av maski- sta. Dessutomhar ett atomkraftverk,
ner i avd. 89, som ofta miste fciretas ben[mnt R4/EV A, studerats.
pi grund av godsanhopningenoch de
Nohab har ej varit inkopplat p3'
llnga vdntetider,som uppst&r.Risken ADAM-anliiggningen, som avsigs
fdr olycksfall ansigs likas&cika.
byggasi samarbetemellan ASEA och
Agesta-projektet
har handVattenfall.
j
)
o aeri ngen or H oI mqa st fcirklarade,
att glddgugnen pl sin tid byggts hu- lagts av AB Atomenergi, dvs. det
i vilket industvudsakligenmed tanke pi det tunga statliga atornfriretaget,
Fcir
som
minoritetsintressent.
rin
ing&r
godset fcir Stornorrforsturbinerna.
Ugnen fdrladesutanfdr avd. 89, efter- Agesta-anldggningenhar konstruksom tillriickligt kraftiga lyftanord- tionsuppdrag ldmnats till industrin.
Nohab skall konstrueraladdmaskinen,
ningar ej fanns och ej heller till rimlig
dvs. den kompliceradeanordning,som
kostnad kunde anordnas i de lldre
En kranbana skall ombescirjautbyte av fcirbrdnda
verkstadsavdelningarna.
parallellt med verkstadensyttervdgg uranelement,och har iven pi Atomskulle innebira, att utrymme ej erhAlls energis uppdrag byggt en fullskalef<ir jdrnvigsspir och vdg. Dessutom modell av vissadelar av denna.
Niir man fcir nigon tid sedanbeslcit
dr en llngsgiende traversmycket dyr.
att ADAM-anl2iggningen ej skulle
Tanken hade varit att anvdndajdrnvigsvagnar f<ir uppliiggning av godset, komma till utfcirande, miste Asea
men sidana saknas f<ir ndrvarande. beredas kompensationinom AgestaNir ugnen byggdeshademan ej heller projektet, och rnan flr nkna med att
vLgat tdkna.rned att den skulle beldg- detta, fcirutom de delar som redan
gas med legoglodgning i si stor om- bestdllts, helt kommer att utfdras i
samarbeteASEA/Atomenergi.
fattning som blivit fallet.
Fcir anldggningen R4/EVA har en
Herr loban Nilsson menade,att den samarbetsgrupp
bildats mellan Atomstoramdngdeniegogodsv;il motiverar energi, Vattenfall, ASEA och Nohab.
en llngsgiende travers.Glcidgningen Nohab lgde rdtt att till AB Bofors
av eget gods dr ocksi betydande,och civerlita sin andel av arbetet, vilket
dven fdr dettabehcjvslyftanordningar. zivenskedde,eftersomNohab ej hade

lande, kvarstir dock hotet om permitteringaroch cikarju ndrmarelrsskiftet
vi kommer. Dieselavdelningensmaskinverkstadhar delvis beligts med
arbetefijr andraavdelningar.

Emeltillriicklig konstruktcirskapacitet.
iertid kommer R4/EYA-arbetetnu att
civerfrirastill Nohab. och i samband
ddrmedutvidgasatomkraftavdelningen
hir. Som chef fiir dennaintrdder frin
den 1 oktober dveringenjrirP. E. EdhZill. Boforskoncernensarbete inom
atomomridetkommer silunda att koncentrerastill Nohab med undantas
fcir materialfrigorna,som fortfarandi
kommer att handliggas i Bofors, ddr
de bdstaresursernahdrfdr finns.
De hittills vunna erfarenheterna
av atomkraftensfredliga utnyttjande
har fciranlett en omarbetningav det
Slopansvenskaatomkraftprogrammet.
det av ADAM-anldggningen[r ett led
hiri. Utciver Agesta-verkettorde intet
av de tidigare pitdnkta atomvdrmeverken komma till utfd,randeunder 1960talet, eftersom sidana anld,ggilngar
numera ej anses rdntabla. Ytterligare
frirskjutningar av programmetvintas
och det kan befaras, att den stora
tillverkningsvolym,som man tidigare
rdknat med inom detta omride, ej kan
uppnis.
Fiirutsiittningar fiir att i Nohabs
gjuteri upptaga tillvetkning av
stilgjutgods
Herr Ake Karlsson anfdrde bl. a.,
att gjuteripersonalentenkt sig, att
Nohab kunde framst?illa stilgjutgods
fcir de egnatillverkningarnasbehovfcir
att dirmed kompenseraden minskade
arbetstillgingen i gjuteriet, som ansigs delvis bero pi att man frjr turbiner i ganskastor omfattning dvergitt
frin gjutgodskonstruktionertill plitkonstruktioner.Resurserfrir stilgjutning ansigs fdreligga ftirutom i frlLga
om sand. En arbetsstyrkaom 3-t
man borde kunna sysselsdttas,och
man ansig det fcirminli ga.re att ta
upp en sldan tillverkning dn att l&ta
gjuteriet st& stilla och kcipa gods utifrin. Man hemstdllde,att fciretagsledningen skulle ijvervdgafdrslaget.
6 ueringenj dr H oI mqui st fdrklarade,
att en utredning gjorts redan i bcirjan
av dettair angiendemcijligheternaatt
komplettera gjuteriets tillverkningsprogrammed nya objekt. Ddrvid hade
dven stilgjutgods dvervdgts. Utredningen, i vilken expertisfrin Bofors
hade deltagit, hade visat, att det fcirminligaste vore, att medelst t. ex.
Meehanite-metoden
eller liknandefd,rfarande scikauppni en kvalitetsf<irbZittringoch genom nedbringandeav
kassationskostnaderna
och vidtagande
ntav andra produktionsbefrdmjande
gdrder 6,kakonkurrensfcir mhganif rhga
om grijirnsgods.
Overingenjrir Holmqvist omtalade

vidare, att just sammantrddesdagennyinvesteringar.Det vore di ej ratioFrl,n aerk$adsleddngent sida svahade SKF:s gjuteriexpert besdkt Nonellt att samtidigt ta upp st&lgjutning rades, att anordningen ifriga endast
hab fcir diskussion av gjuterifrigor. vid Nohab, vars gjuteri rir bra utrustat dr temooreir.Platsen hade valts med
De synpunkter,som ddrvid framkom- fcir grijZirnsgjutning.En splittring pi
tanke pi dels mcijlighetenatt vid de
mit, tyder likaledesp& att en fcjrb?itt- tvi objekt vid Nohab kunde iven be- tvi beigv?igganabyggaupp ett regnring av gr&jZirnsgjutningen
dr det fcjr faras rnedfdra kostnadsstegringfdr
att disposkydd, dels ncidvdndigheten
Nohab l?impligaste.Vid st&lgjutning gr&jdrnet.Direktdr Odelberg fann det nera lyftanordningarfor de tunga dem&stehlnsyn tas tiil ugnarnaskapaci- d2irfcirriktigt, att Nohab koncentrerar talierna.
tet, som krd.ver smdltor om minst 3
Fcirslag till nybyggnad fijr sandsig p3" gri"jarnsgodsoch strdvar efter
ton, vilket motsvarar en avsevzi.rd att producerasidant av god kvalitet blistringen dr under utarbetande,vilmlngd gods, i synnerhetsom vi i den till konkurrenskraftigt
ken dven tlnkts inrymma lokaler fcjr
pris.
egna produktionen anvdndergods av
fcirzinkningoch ev. sprutmilning. Det
Pa fdsa av berr Suen And,ersson
mycket varierande sammansdttning.
torde dock dr6ja avsevlrd tid, innan
angiendJorsakernatill kassationerav
St&lgjutning krdver stcime plats fdr
en sidan byggnad kan komma till
gods i Nohabs gjuteri, anf'6rdeingenmejsling och lagning av godset.Konstind.
jdr Te$ad, att kassationerfcjrekommer
kurensen dr numera ej mindre hird
Herr Nilsson tackade f<ir upplysi alla gjuterier. Nohabs gods dr myciffiga om stilgjutgods.Utl?indskatillHan sade sig ha ftir avsikt
ningarna.
ket komolicerat. PFLden tiden Atlas
verkare offererar ldgre priser in de
Diesel bortabestdlidesitt dieselmotor- att ta upp sandblistringsfrigan dven
svenskaverken, och deras produkter
inom skyddskommitt6n.
gods, ansigs gjutningen mycket svir,
dr av lika god kvalitet. SKF:s expert
och nrir arbetet fd,rlades till Atlas
hade ansett,att man m&sterikna med
Dieselsgjuteri i Bj6rneborg,fick detta
en starttid om minst 1/2 3,r fdr en
mycket svirbemdstladeproblem. Nostilgjutgodstillverkning,och han hade
hab har haft storakassationerav detta TIDAHOLMSVERKEN
ej trott, att tiden nu var den rdtta.
slags gods, men kassationernahar
Ingenjor Testad framhiill, att stilFtiretagsndmndenvid Tidahoimsnedbringatsavsevdrtunder senareir.
gjutning n-redfdrhelt andra problem I syfte att istadkommaytterligarefcir- verken sammantrdddetiil sin tredie
an gri,jd"rnsgjutning.Den krd.verhdgre bettrinear diskuterasnu fcirvd.rv av sammankomst
fd,r iret i Personalhuset
temperatur i smdltorna, annan sand, licens fcir Meehanite-fd,rfarandet.
10
oktober 1958 under
fredagenden
annat formmaterial och mcijlighet att
Ingenjcir Testad fcilklarade ocks&, ordforandeskapav dueringenit)r H.
gl<idgarelativt smi partier vid mycket att intimt sarrarbeter&dermellan konProlhus,
h6,gtemperatur.Grijdrnsgjutning och struktionskontoroch gjuteri fdr att fe
st&lgjutning i samma gjuteri medfcir gjuteriets<inskem6i
tillgodoseddaifr&alltid risk fcir fdrvixling av sandkva- ga om nykonstrueradegjutgodsdetal- Ekonomisk iiversikt
liteterna. DZirtill kommer att st&lgjut- jer. Aldre konstruktioner dr givetvis
Ot,eringenji)rH. Prollius avgavfcilsanden dr hdlsofarligarc dn vanlig sv5.raatt d.ndra.
'iandeekonomiskaoversikt:
"Dagens bekymmerfcjr virt svenska
grijdrnssandoch dlrfcir krdver blttre
Fiir ingenjdr Hagquisthadedenlinga
ventilationsanordningar.
Ingenjdr Tendringslivdr konjunkturavmattningen.
diskussionenvarit den mest sivande
stad instdmde i dveringenjdr Holmbihiiver vdl knappast gF"in p2"att
under
hele hans fciretassnlmridsverk-Jag
qvists uppfattning, att Nohab borde
beikriva tecknenhdrpi, det har kunnat
koncentrerasig pi att fcirbittra gr3.- samhetinte baravid Nohab utan dven lisas i alla tidningar snart sagt varje
hos andra foretag.Hi.r hade friretags- das.
jlrnsgjutningen.
ekonomiskaimnen dryftats i st2illet
Negotr direkt ligkonjunktur kunna
Herr KarJtton fdrkluade, att man fcir de ffitgor av fcir fciretagsndmndsvi
kanskehir hemmaei tala om, men
ej hade k?int till dessautredningar, verksamheten
meraovidkommandeart, det har skett en pl'taglig minskning av
nar frlLgan vdcktes.Nigra sv&righeter varmedsammantrldestiden
ofta brukar
i virt ndringsliv. Ingenom frirvixling av sandkvaliteterna upptas.I ett par anfrirandenhdnvisa- expansionstakten
1956/1957 trkadeungesom
duitrien,
trodde han ej skulle uppsti. Tidigare de han till den diskussionom dieselfar )t/2 /o under januari-juni, dkade
hade man ju med gott resultat gjutit
motorfrigor, som kommer att tas upp
period 1"%7/1958 bara med
summi
sivdl stil som grijlrn i gjuteriet. Fcir- infcir annat forum. Han podngterade
t/, /o.ierst utsatt,som vi vdl alla vet,
bdttradeventilationsanordningar
ansig vikten av att aTlagoda uppslag till,
har textilindustrien varit med en
han vara mycket rjnskvdrda dven frir
varatasfcir att fcirbittra kvalitet och minskning pa I n Lo
%, men ?iven
grijdrnsgjuteriets del. Frir stllgjutkonkurrensfcirmigaoch inrikta tilljdrn och metall har minskatproduktioningen kunde man anvdnda olivin- verkningenpi de ritta objekten.FIan
nen nlgot, dock inte s& mYcketsom
tut d, so- ej 2ir hiilsofarlig. H:irtill
skulle gdrna se en intensifiering av motsvararnedg&ngeni sysselsdttninggenmdldes frhn verkstadsledningens produktionskommitt6ernas
verksamiret. en. Detta skulle nirmast betyda en
sida,att olivinsandenstdllersig frir dyr.
Direktdr Odelberg understrdk, att rikning i produktiviteten,vilket skulle
D)rektdr Odelberg framfdrde, att kornmitt6ernahar fdretagsledningens bida gott fcir exportmdjligheterna,
nir st&lgjutningenvid Nohab pi sin fulla stcid.Han cinskade,att verksam- vilka dro oerhcirtviktiga, i synnerhet
tid lades ner, samtidigt med grijlrnsheten skall iterupptas nu infcir hcist- fcir vir verkstadsindustri.
gjutningen vid Bofors, var avsikten s:isongen.
Kan vira exportindustrieruppehilla
att uppn5.en rationaliseringi Bofors
sin export trots deras hcigakostnadsf<ir stilgjutgods, i Nohab fdr grhjritn.
Idge,kan detta i viss min neutralisera
Sandbliistringen
Denna tanke ans&gs
fortfaranderiktig.
verkan av den mer eller mindre utUnderscikninseni vintras hade fciranHerr lohan Nilsson ifrigasatte,om pr?igladeavmattningen i Europas alla
letts av den civerbelastning,
sorr ridde
platsen i bergsskdrningeninvid det industrildnder.
i Bofors st&lgjuteri. Nu har Bofors tilltrinkta plitfcirridet ?ir lZimplig fdr
Tyvarr dr det emellertid inte bara
beslutatutvidga gjuteriet genom stora sandblistring av tyngre g;ods.
dessaldnder. som oiverka vir svenska
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syssehattning.I och med att vi blivit
det nirmaste fdrbrukad, si att man stir
ett exportland, dro vi beroende av inftir nddvdndisheten att strama till
praktiskt taget alla andra ldnder. Std'rst den ekonomiski politiken och ddmpa
och mest betydandedlirvid ZirU. S. A.
exPanslonenocn pfrsstegrlngarna.
Visserligen s2iljavi en hel del direkt,
Det ser alltsi inte si virst lovande
t. ex. bilar, men viktigast ir att god ut fd'r affdrerna utomomkring i viirldkonjunktur i U. S. A. betyder, att man den, vilket 96,r att utsikterna fdr oss
d?ir kdper mycket varor frin ldnder, inte bed<imssom sdrskilt gynnsamma,
som Droducerarrhvalrr. Dessafi d3, och ganskaallmdnt rider bland expertillging till dollar, fd,r vilka de kunna ter och ekonomer den isikten, att
kripa vira -- och givetvis dven andra dagenskonjunkturbild inte ger nigon
industrildnders --- produkter. Ar det stcirre fcirhoppning om fci'rb?ittring
diliga tider i U. S. A. stagnerarocksi inom de nirmaste m&naderna.
importen dit, och det dr si ddrborta
Det ir hd,r v5la exportndringars
just nu. Vissedigengir det uppit si
konkurrensfcirmigakommer in som en
vackert igen, men fortfarande ligger
av de IL mdjlighetervi har att stcidja
man 10 /o under fcirra &retsproduk- vir hemmakonjunktur utan inflation,
tion och man bediimeratt innu dr6'ier och det dt nog d2irf<irKonjunkturindet minga minader, innan man nir
stitutetschef, professorBent Hanssen,
upp i niirheten av tidigare toppar i
stir upp och talar om lcinesdnkningar
konjunkturen, och under tiden blir det p& nyiret i st?illetfdr de traditionella
allt svirare fdr oss att exportera.
hcijningarna.
Skulle vira exportindustrier inte
Vdsttyshlandhar det di bdttre stdllt,
kunna
uppehilla eiporten i tillrncklig
fast dven ddr kdnner mao ay en viss
minskning av aktiviteten, de senaste3 omfattning kan man i princip stimulera
iren har silunda den s. k. bruttonatio- den inhemskaefterfrigan t. ex. genom
'6kat
vilket
nalprodukten
L2 /o, 6 /o och diskonto-d. v. s. rdnte-sdnkning,
4y2 %, hittills dock endast2 /o i hr, i realitetenbetyder en ny dosis ioflamen sdmstdr, att det dr orderingingen, tion. Men di stiger priser och l6ner,
exporten fdrsviras ftedigare och imsom minskar mest, vilket betyder att
porten dkar precissom i Frankrike.
risk fdr indl stdrre stagnation finns
P3. grund av det diliga fraktliiget
fram<iver. Tyskland har emellertid
och
ijverskott pi tonnageminskar samunder dessair
till skillnad frin
Sverige- samlat ihop en mycket be- tidigt vErt sjrifartsnetto,vilket allt betydande valutareserv, och nu reser tyder avtappning av vlra fdrut knappa
ekonomiministern ut med en stor de- valutatillg&ngar.
Det kan tyckas vara mycket tal om
och har
legation som handelsresande
valutaresetvi dessadversikteroch jag
formodligen checkbokenmed sig fdr
vet, att jag varit inne pi dessasaker
att kunna stllla krediter och lin till
mlnga glnger frjrr. Men avsikten dr
frirfogande - pi villkor att man ktiper
ju att scikaklargcira sammanhangeni
tyska varor.
Hemma fdr han emellertid ett sttamt v&rt niringsliv och ddrmed komma
regementefdr att hilla penningvdrdet dessa.termer och begrepp ovillkoruppe och laborerar med skattesink- rlgen ln.
Jag g3"rett litet styckevidare i resoningar,men mycket njugga statsbidrag.
- &terigentill en sak, som
Det Ir egentligen endast jordbruket, nemanget
ja.g
varit
ofta
inne pi, ndmligen fondsom fir statligt stdd i sin omvandlingsDOfSen.

Process.
Det ansesju allmdnt, i synnerheti
Englands industriproduktion visar
vulgdrpropagandan,att stigandepriser
den starkastenedgingen bland Europas
pi. bdrsen betyder tikade vinster och
st6re industrildnder, men detta ldr
dr teckenpi "goda tider". Nu har vir
bero pi en stagnerandehemmamarksvenskabcirs och i viss min dven de
nad, men si har England ocksi till
utlindska varit i haussestdmninq
en
helt nyligen haft 7 /o diskonto, det
Iiingre tid. Aktiekursernaha oavbiutet
hrigstapi mhnga.&r. Exporten har dock
stigit och ligga nu i mlnga fall s&hiigt,
gilttbra, och tack vare de dyra pengaratt dven om fdretagen skulle visa samna har importen minskat, vilket resulma resultat som frir 1957, sZ bleve
terat i en stark tikning av valutareseravkastningenvid dagenskurser mycket
ven och dkat fcirtroende fdr pundet.
dilig .- inte ensvanlig bankrdnta.Det
Man hade i april-maj samlit ihop
kan alltsi knappastvara s. k. profitijver 3.000milj. dollarsi reserv.
hajar, sorn iro i farten, heller inte
Funkrike 8.termed sina svaga re- spekulanter,ty f6r spekulationhar reageringar och vacklande politik har
lisationsvinstskatten
satt effektiv sodrr.
"strilande tider" med kraftigt expan- Vad Ir di orsaken? sannoliktbortJo,
derandeindustri och ohimmad imoort.
ser sparareoch institutioner frin rLntan
vilket lett till, att valutareserven'ar I
pi pengarnamen hoppas,att aktiernas

vdrde skola stiga i takt med penningvirdets fall. Numera dr det svirt att
kcipa aktier och vdrdepapper - det
bjuds ut fdr litet av den varan.Enskilda och institutioner,som har placerat
sina besparingar,siljer inte annat In
i niidfall - trots de hcigaku15s1namtn dr rZiddf<ir inflation.
Normalt ansesdet vara st6rre risk
att sdtta sparpengari industriaktier In
i statsobligationer,det verkar som om
man nulnera anseratt risken att statens
papper fcirlorar i vlrde ir stijrre In att
industriens aktier giir det.
Riskerna dro i grund och botten
precis lika stora. Stimulerar vi vir inhemska koniunktur och sltter mer
pengar i omlopp, stiger vira liiner och
omkostnader,d. v. s. blir vira pengar
rrindre vdrda och vi fi betalamer fdr
v&ra importvaror samtidigt som vi f&r
svirare att sdlja vir export. Resultat:
dels att som nyss sagts statenspengar
bli mindre vlrda men ocks& att industriens ldnsamhetblir mindre och
aktierna bli mindre vdrda. Siunkande
lcinsamhet betyder mindre arbete,
mindre arbete betyder allt mer stigande kostnadero. s. v. Det dr den situation vi nu ha kommit orovickande
ndra, ndrmare nu dn vi nigon ging
tidigare varit. Att vi skulle komma dit
fdrr eller senareha nlringslivets folk
ldnge varit pi det klara med.
Det producerasidag av alla industrilInder mera In de nu bearbetade
marknadernakunna absorbera,
det gdller dirfdr att dppna nya marknader
och det blir de s. k. underutvecklade
ldnderna.Men fdr att de skall kunna
kcioa av industrildndernam&stede ha
peigar, och det kunna de bara fF' genom att i fcirsta hand sdlia sina rivaror och fd,r pengarnakdpa industriell
utrustning fdr att iika sin produktion,
s?iljaden o. s. v., varvid de si sminingombygga upp sitt nd.ringslivoch hiija
sin levnadsstandard.
Ett villkor dr emellertid att inte de
si sminingom inflytande pengarna
ges ut, innan man fitt in dem.
St l2ingeeti folk lever, drastiskt uttryckt, pi att tvdtta varandrasskjortor
och pi markens grd,da, si lZinge blir
levnadsfd'rhillandenastabila och i regel knappa.Si snartman bd,rjarhandla
med andrafolk, d. v. s. sdlja sina produkter fcir att f3.andraistiillet, kommer
s. k. ufveckling iging, men di blir
man ocksi beroendeav de andrafolken
och av dessasoolitik och kan inte
handskashur som helst med sina egna
fesursef.
Vi ha stora inhemska resurser och
ha pFLalla sdtt utnyttjat dem och har
utvecklats till ett industriland, som
kunnat leva gott pi att de andra lin-

dernaefter kriget ej kunnat s&att siga
komma iging. Nu ha dessatrots alla
motigheterhunnit ifatt ossoch produceramer och billigaredn vi.
Detta g<ir att det inte ldngre dr lika
latt att h&lla omsittning och vinst vid
fcirutvarandenivE, vilket fcirorsakar
svirigheter for mlnga fciretag och
nedl2iggning av sl.dana, som ej ha
kunnat eller velat samla tillrdckliga
reserverttthllla ut under sdmretider.
Det ir nog dagenssituation i ett ncitskal."

kunna kcioa de maskiner som di visar
sigv ataliimpliga och nddvdndiga.

Diskussion

Herr Cbristenrron var allvarligt beIngenjt)r larlesten hade heller inga kymradf6r de avskedanden,
som komstcirrenyheteratt f<irmila frin Ammu- mer att gdras och ej mindre oroad av
nitionsverkstaden.Utvecklingen fcir det diliga framtidsliget fcir Maskindenna verkstad hade ju tidigare vid
verkstaden.Han frigade varf6r man i
flera tillf2illen blivit belyst. Det var detta ldge skickar bort goda tillverkendastatt konstateraatt arbeteti auto- ningsobjekt,sisom dragstdnger,surrmatmaskinernatog slut i ir. Man hade bryggor och utliggare. Folket i maskifitt ett p^r nya order, vilka med nerna var berett att gi skift, om detta
nuvarandeleveranstaktrickte till febr.
skulle behcivasfcir att beredade dvriga
1960. Enligt ganska noggranna be- arbete. Var bolagsledningenmed pi
rikningar kunde man finna att syssel- att t^ga tillbaka utskickadearbetenfcjr
sdttning skulle kunna beredaslfu 72 att cikaarbetstillg&ngen
i de egnaverkEkonomisk hiistjournal
man och 10 kvinnor. En del anstdllda stddernai Tidaholm?
vid AmmunitionSverkstaden
hade reFrin Bofors hade l&natsstillfilmen
6ueringenjt)r Prollius: Allt arbete
Ekonomiskhristjournal1958 utarbetad dan omflyttats till andra avdelningar. pi dragstingernahar vi ej mdjlighet
Vid tjverfdring av personalhade man
pi grundval av material frin Industatt utf<ira i Tidaholm. Mellanbalken
riens Utredningsinstitutoch distribue- handlat efter principen, att de, som har alltid legat hos Nohab. Aven de
hade ldngstaanstdllningstiden,flyttaftd av PA-ridet. Di denna film refecivriga koncernfciretagenhade mindre
des
frir att kunna fi behilla sin anrerats pi annan plats i denna bilaga
att gora,varfcir det ej var ldtt att iterf&
inskrdnker vi oss till att ndmnda att stdllning vid fciretaget.
arbete frin dessa fdr utfd,rande oi
0ueringenji)r Prolliu meddelade, Tidaholmsverken.
den som vanligt var mycket dverskidlig och agnad att vlcka intresse och att en del av Ammunitionsverkstadens
Ingenjdr Claessonhade nigot studemaskiner skulle behillas hdr fdr att
eftertanke.
rat dessafr&gor och det vore givetvis
kunna anvindas vid framtida behov.
<inskvdrtatt cikaarbetstillgingen.Med
Detta g2illde 8-10 maskiner av de
Information om fiiretaget
hdnsyntill leveranstideroch annat var
bdttre mera allmdnt anvindbara.
det
ei si enkelt som det kunde se ut.
Ingenjdr Claetton ldmnade en kort
Vid inskriinkningar i personaistyrUtliggarna medfcir exempelvismycket
redogcirelse f6r Maskinverkstaden. kan var det god sed att betraktafcireplitarbete och i Plitverkstaden var det
Ingen intrddd dndring var att rappor- taget som en helhet och sdka behllla
just nu ganskamycketatt grira.
tera och nl,gra nya"order hade ej indem med lingsta anstdllningstiden.
planerats. Dock kommer efter nyir
Man miste dock beakta,att pi de andra
Herr Cbristenston citeradeett tiditillverkning av delar till sjunkbomber avdelningarnafanns speci;lister,som gare yttrande om "vira brdder i konatt pibcirjas med frirsta leveransnigra
man icke kunde gdra sig av med, iven
cernen" och fann det ej broderligt
mlnader ldngre fram.
om deras anstdllningstidicke var si
handlat att Ammunitionsverkstadens
ll.ng.
arbete togs bort. Man kunde g.iort
Avsdttningenav civila maskinergir
nigot stdrre investeringar fcir lokaler
trcigt. I frl.ga om civiltillverkningen
Bonoplastfabdken
till Bonoplastfabrikenoch haft arbevore det d'nskvlrt att Bofors och Tidatarna kvar i Ammunitionsverkstaden.
Hd.refter <iversickman till Bonoholmsverkeni samverkangjorde kraftNdr det blir ont om arbetefdrsdkerde
tag. Marknadensbehov behcivdeklar- plastfabriken och daeringenjdr Prolliut
olika ftiretagen inom koncernen att
ld,ggas,och nya slagkraftiga konstruk- framhcill,att dennavar en ljuspunkt i
draga till sig mesta mojliga arbete.
tioner miste komma fram, s3.att man dagenslZige.Tidigare hade man som
Tidaholmsverkenbordehilla sie framhadenigra tillverkningsobjektfiirdiga, bekant haft f<jrluster, som finge beme ocksi.
om beldggningen i civrigt ej kan traktas som ldrpengar.Nu visade sig
resultatet rntt hyggligt. Direktionen
Ingenjdr larlesten llmnade upplysbibehillas. Nuvarande bel?iggning i
maskinernardckerendasttill midsom- var nu villig att konsolideraoch ra- ningen att L2 man och 10 kvinnor
tionalisera denna avdelning genom bleve sysselsattai Ammunitionsverkmartiden 19)9, sL att det d.r fara, i
ytterligareinvesteringar.Fdrberedelser stadeni fortslttningen. I Bofors hade
drdismil.
I rivriet kunde man ndmna att det f<ir uppfcirande av en ny fabrikslokal man civerfdrt 13 man frin automater
och anskaffning av nya maskiner hade till Kilsta och huru mFnga.som flyttats
bullerskyddaderummet frir plitslagarvidtagits.Den nya byggnadenkommer till andraavdelningarvisstehan ej.
na nu var fnrdigt och tageti bruk.
En Droop & Rein vertikalfrdsmaskin att i stort sett bli lik den senastuppOueringenji)r Prollius: Ammunifrirda, men nigot ldgre och nigot
var installerad.
tionsverkstdderna
i Tidaholm och Boldngre,samtenklareutrustad.Di detta
fors var dimensioneradefcir krigsbeouerin genf6r Prollius: Arbetsmark- nytillskott blivit klart skulle bristen pi
hov. Bestdllntngarna
hademinskatoch
nadsldgetir s&dantatt man inte vill gi
lagerlokaler bli vdsentligt mindre
av
dessa
hade
dessutom
statens egna
miste om nigra arbetsobjekt.Av den kdnnbar. Di det ar frhga om en ratioanledningen dr vi tacksammafcir det nalisering kommer personalenej att fabriker fitt order fcir att kunna hilla
sysselsdttningen
uppe. Ammunitionsarbete som bombtillverkningen ger. rikas.
verkstedernabdr ligga i berg, vilket ej
Betrdffandemaskininkcipir man ej bePlaner dr i ging fiir att cikaprodukndgen frir nirvarande att grira andra tionen av instrumentbrddenfcir bilar. var mcijligt i Tidaholm. Detta var anledningarna till fabrikationens nednybestdllningar zin de oundgingliga
Tillverkningen av polyesterskivor,som
liiggande.
ersltetningskd'pen.
Man hiller hellre cikatmer in 100 /o under innevarande
pengari reservfcir att vid en ev. fram- ir fdrliigges till AmmunitionsverkstaHerr N. Holnt,er fann det ytterst
tida tillverkning av annan karaktdr den, ndr dennaIr klar fijr utrymning. beklagligt att Ammunitionsverkstaden
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ldggsned, menf fi.ganhadeju nu stcitts
och bldtts si linge att det ej vore myckei nytt atttilld,gga.Lhtvaraatt de som
har llngsta anstlllningstiden flt vara
kvar, si blir det i alla fall 100 personer
som blir ber<irda.Hur minsa kan beredas arbete inom fciretageioch hur
mlnga blir fristiillda ?

nedlZiggningett ir till, si att man vid
fortsatt uppging i Bonoplastfabriken
skulle kunna iiverfrira samtlisa dit
utan att behdva avskeda nilgra"andra.

dagar under ndsta ir. Man beslcittillsdtta en kommitt6 som skulle bereda
d.rendet.Till arbetsgivarensrepresentant utsigs ingenjcir Thure Bergstrdm
som sammankallandei kommitt6n.
Ingenjdr Claeston:5-10 man fir
vi kansketagafrln Ammunitionsverk- Vardera av organisationernavid fijretaget skulle utse en representant i
staden,men arbetsmingdenricker di
si mycket kortare f& alla. Mcijligen kommitt6n, siledes 1 representantfrin
Herr Axel Ldugrenhadeblivit fdre- kan det g3, att fL revolversvarvning Metalls avdelning resp. frin SAIF
kommen av herr Holmer och under- som legoarbete. Ingenjd,r Claesson och SIF.
Vidare ndmndesom l<irdagenden
strcik dennes fr&ga. Hur minga kan hade haft kontakter med en firma nydverfciras till Maskinverkstaden och ligen ang. legobearbetning och det 27/I2 1958 som kommer mellan iulBonoplastfabriken? Han framhrill vikhade gttt att fi sidan men dA med helgen och scindagen.Denna kanske
ten av att man hadearbetei beredskao omedelbara leveranstider, vilket d,r kunde inarbetasfiir att f3. en sammandi nedgingen sdtter in nista ir. Man omdjligt di vi ju fcir nirvarande har hdngande l?ingre ledighet.
borde skaffa sig en civil tillverkning
fullt upp. Att skaffa legobearbetning
Oueringenjdr Prollius framhdll att
som kunde besti i konkurrensen.Pl&t- fcir leveransom ett 3r eller mer er av arbetstimmarnabehcivs.Under fcirutsrlxar exempelvis, man borde studera natudiga skiil omrijligt. Man miste
sdttning att 6vertidsersdttning icke
olika konstruktioner och ha olika ty- alltsi ar,.vaktatills vidare. men natur- skall utgl, kan ffi.gan givetvis bli fcireper pi programmet. Konstruktionerna ligtvis ha d'gonen iippna fdr utveck- mil fdr iiverldggning.
m&stevara fullt moderna fcir att kunna rlngen.
s2iljas.
Hen Ernsl Pertson erinrade om Brevkurs inom arbetarskyddet
Ingenjdr Claeston:Det dr ingen id6 direktd,r$/ahlsteensord att man finse
Ingenjdr larlesten upplyste att en ny
att skapaen tillfiillig topp nu i Maskin- st8.pi egna ben. Di glller det att nu
intressantkurs med namnet: "Varfcir
verkstaden.Yrkesfolk stir ei till buds. f<irberedadvergingen till civilt arbete hlnder det?"
utkommit. Den omfattar
Ndr nedgingen szi.tterin fir man scika och ej lita helt till matning frin Bofors. 4 btev och berdknaskunna klaras
pi
Ltertaga di iterstiende utldmnade arOaeringenidrProlliut: Det driijer ett 4 lektioner. Ingenjcir Jarlestenrekombeten, scika skaffa legobearbetning
ir innan vikan tagaemot nigot ndmn- menderadetill deltagandei kursen,si
samt fdrsdka ha civila arbeten klara
mycket mera som bolaget kommer att
vdrt arbete och dessutomkrdvs indfcir tillverkning.
ekonomisktunderst6djasfudierna.
ringar och investeringar.Avbrottet blir
Ooeringeni6r Prolliu:
Samtliga si tvlrt ndr nuvarande bel2iggning
E. M.
kvinnliga anstdlldai Besiktningsavdel- upphiir. Det ir detia som dr problemet.
*
ningen blir fristZilldamed undantag av Men vi skall gcira upp en plan fcir
dem som sysselslttasmed 30 mm gr
civerflyttningarochomplaceringar
samt UVA
och ev. nigra som kan placeras p3, g.iiraa,lltvad vi kan angiendekonstrukBonoplastfabriken.Dessutomfristilles
Fciretagsnlmnden vid Ulvsunda
uonef o. s. v.
cirka 40 manliga. Gifta, dubbelarbeVerkstlder AB hdll extra sammanFiirsla gsverksamheten
tande kvinnor ffu g3,f<irst.Kvar blir
trdde tisdagen den 19 augusti 1958
maximalt T5-20 kvinnor. Si snart
Tvenne fdrslag hade behandlatsav under ordfdrandeskaD
av direAtdrLenliget klarnar kommer uppgift hiirom Frirslagskommitt6n
och fdreslagits bli
nart Odquist.
att ldmnas.
be16'nade.
Bida h?irrdrdefrin BonoH err Christentton konstateradeatt plastfabriken:
Fiiretagets ekonomiska liige och
40 man blir fristZillda och kommer
10300 loh'antson,Siguard.,och 8430 ftiretagsrapport
utanfcir porten. Kan man taga tillbakt
N i lst on, I obn : U pphangningsanordDireAtiir Odquist redogjorde fcir
utlimnat arbetese att det bereder5ning f<ir tyngre akrylglasskivor fcjr konjunkturutvecklingen
sedannirmast
10 man arbete,si d.r det synnedigen
virmning i ugn. Beldning: 50: fciregiende ordinarie sammantride.
angeldget.Omplaceringarkan skeefter
kr. vardera.
Han konstaterade
ddrvid,att depressiokvalifikationer si att det icke blir si
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Gunndr,
och
10254
nen i Amerika de facto fortsdtter,trots
lawton,
lomlnga som behciver gL att i en svir
bansson,Gunnar:Andstopptill fyllde optimistiskarapportersom pa sista
situation s6ka arbete bland de fe ti[nadsformar.Beldning: 1 st. portfcilj tiden kommit dtiriffi'n.
fillen som finns. Varie man som kao
Yat(lefa.
Vad betrdffar vir egen orderinging
skaffas arbetebdr fi det och det sailer
att taga vara p3,varje objekt so; kan
Oueringenjdr ProlJius uttalade sin var denna, som tidigare ndmnts, god
skaffa sysselsdttning.
tacksamhet fdr fijrbiittringsfcirslagen betriffande slipmaskiner i borjan av
och den villighet atthjdlpa.till i arbetet iret; fcir iivriga grupper dd.remotmycOueilngenji)r Prollius: Det blir svirt
ket dilig. Nu hade liget fcirvdrratspl
som
frirslagenvittnade om.
att g6raval mellan olika personersom
si sdtt, att vi under juni och juli
d.ri fatozoten. Omplaceringarmedfcir
I samband hdrmed f6reslos herr knappast
fltt nlgra som helst order pi
alltid rubbningar som d.ventyrarleve- Ernst Persson att Frirslasskomiritt6ns
slipmaskineroch frir civriga grupper
ranstider med allt vad det kan med- ledamijter skulle inbjudaJti[ Fdretagsvar Ld,getdetsammasom i bdrjan av
ftira. Hela order kan di frirloras. Fcir ndmndensndsta sammantrdde,vilket
irei.
Ammunitionsverkstaden hade man i
ocksi blev ndmndensbeslut.
Fdr att ersdtta bortfallet av nya
mlnga ir sdkt skaffa arbete utan att
order
inom vira ordinarieverksamhetsEventuellt fria liirdagar under 1959
lyckas.
grenarhadevi med stor intensitetfcirHew Sjdgren v2idjadeatt man skulle
Herr CbristenstonvlTlepi ett tidigt
sd,ki fe legoarbeten.Det hade lyckats
draga ut pi Ammunitionsverkstadens stadium taga upp frigan om fria ldri viss utstrdckning,men kvantitetenvar
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alltfcir liten fijr att ersdtta det dvriga
orderbortfallet.
D?irtill kom, att de nya order vi
dverhuvud taget fitt, fcirutsatteyrkesskicklig arbetskraftfcir sitt genomfcirande. Det hade ddrfcir blivit serskilt
den mindre kvalisvlrt att sysselsdtta
ficeradearbetskraften.Dessasvirigheter hade varit si stora, att vi sett ossl
nddsakadeatt meddelavarselmannen,
herr B. Stohr, att vissapermitteringar
skulle bli ncidvdndiga.
Vid sammantrdffandetmed herr Stohr
att ett extrafdrehadedverenskommits,
skulle samtassndmndssammantrdde
minkallas fcir att diskutera den uppkomna situationen.Frir att ytterligare
klailrigga I?iget bad direktcjr Odqvist
att 6veringenjcir Sten mer i detalj
skulle redogcirafcir belZiggningsldgeti
verkstaden.

Herr Holmberg efterhtirde om
direkt6r Odqvist kunde uttala sig om
i verkstadenkomhur arbetssituationen
me att utveckla sig i fortslttningen
samt om det befaradesbli nddvZindigt
med ytterligarepermitteringar.Vidare
vore av intresseatt fi veta varfcir boefter nya tjlnstem[n
lagetannonserade
samtidigt som arbetarepermitterades.

Herr B. Stohr fritgade hur det gick
med de permittenter,som bodde i bolagetsboltider, t. ex. i baracken.

Direkti)r Odquis svarade,att n|gra
generellamedgivandenatt kvarbo ej
kunde l[mnas till dem som slutat vid
friretaget.Direktdr Odqvist efterhdrde
slutligen om nigra ytterligare frigor
cinskadesbesvarade.Di si inte var
Direktt)r Odqaifi svarade,att s&vdl fallet, tackade han fcir visat intresse
han sjiilv som dvriga av ffitgan be- och fdrklarade sammantrddetavslutat.
rdrda personerinom fdretagetgjorde
H. Sbg
vad som stod i derasmakt fdr att an*
skaffa nya order och ddrigenomscika
sdkerstllla arbetstillgingen i verksta- TWEDAVERKEN
den. Ett led i dennastrdvanvar bl. a.
\Wedaverkensf dretagsndmndstredj e
att anstllla lnmpliga tjdnstemdn,som
kunde upordtthilla och fcirbdttrakon- ordinarie sammantrldefcir Aret htills
takten med kunderna. Orderingingen den 8 september19)8 under ordfciiir, som redan tidigare framhillits, randeskapav direAtdr St'en Lind.
d&lig pe jlrnvigsvixlarna och vi miste
Oueringenjdr Sten plryekade,att re- dnrfiiividtaga itgdrder, sombl. a. syfta Miitets iippnande och fiiregiende
dan tidieare under iret hade vissa till ett fdrbettrat fcirsdljningsresultat. rniites protokoll
somdr otsaDet dr dessafcirhillanden.
omflyttningar av arbetskraft mist vidDirehtor LincJ hd'lsadevdlkommen
tagas fdr att kunna sysselsdttade an- ken till att fdretaget i dagensliige nyfdrklarade sammantrddet6ppnat.
och
tjdnstemdn.
stiillda. Man hade hoppats, att den anstiller
Efter
val av justeringsmdnftireslogs
skulle
naturliga avgingen av arbetare
Herr Hohnberg tackadeftir upplysav fciregiende miites
en
genomging
vara tillricklig fdr att sdkerstdllaarbe- ningen och lovadefdra den vidare.
protokoil.
Betriffande
skyddsombutet f6,r de kvarvarande.Arbetsstyrkan
att diskussio- dens studieresameddelade direktiir
framhdll,
Stohr
Heru
255
mat
i
vait
hade
vid irets bdrian
bordegenom- Lind, att tanken pi en sidan miste
verkstadenoch sistaveckanfciresemes- nernaom permitteringen
ftir
att ber6rda uppskjutastill ett kommandeir.
mdjligt
frjras
snarast
ten 233. Alltse hade arbetsstyrkan
tid Pi sig
god
fi
si
skulle
arbetare
Omkring
2O
man.
minskat med drygt
PA direktcirLinds friga hur 6ppetmojligt.
som
den 1 juni genomgickskapacitetsldget
hillandet av grinden vid stingpressen
och det konstateradesddrvid, att ca
DireAttir Odqrit lovade,att drendet fungerar, svarade herr Arbjdrk, att
25.000 timmar legoarbetemiste skaf- skulle behandlasmed stcirstamdjliga yttedigare5-10 min. skulle vara vdrfas fcir att kunna syssels[ttahela ar- skyndsamhet.
defulla endr tiden nu nlft och iimnt
under restenav iret. Det
betareantalet
Herr T. Lindquist pipekade, att rdcker till.
hade sedandessendastlyckatsoss att
trots permittenngarnasi m&ste<ivertid
OoeringenjdrMolin troddeatt yttertimmar legoarbete.
skaffa ca 4 iL5.OOO
frirekommapi vissaavdelningarfd,ratt ligare iippethillande skulle stcita pi
Fdr att inte kdra slut pi inneliggande
tillrZickligtmed detaljerskulle komma svirigheter med StddernasVakt och
order och i gd,rligastemln sdka undpi andraav- direktiir Lind anslg, att saken t. v.
fram och sysselsittningen
vika att vi senaremiste vidtaga st6rre
delningar kunna upprdtthillas.
skulle bero.
permitteringar,var det ddrfdr bdst att
vilken
inverfr&gade,
B.
Stohr
Herr
att
atgerden
den
nu
vidtaga
redan
Herr Tbore lobamson frigade hur
Dermitteraett mindre antal arbetare, kan det stora antalet ldrlingar kunde l&ngt den musikgallup som varit pi
iom det visat sig sdrskilt svirt att komma att ha pn arbetstillgtngen.
Direktor Lind meddetal, a-vancerat.
sysselsltta.
Direkttjr Odqd:t svarade,att vissa lade, att frigeformuldr inom kort
Direktbr Odquistunderstrcik,att det problem givetvis kunde uppsti, men kommeratt bifogasavldningskuverten.
avgcirandefcir vilka som i fiirsta hand friretaset kunde inte minska utbildskulle permitterasvar sivdl derasan- ningei av personal,di ju denna tar Koniunktudiiget
stlllningstid som even i mycket hdg l&ng tid. Lailingana gi ju tre ir i sin
Av alla rapporter att drjma torde
grad vederbcirandesyrkesskicklighet. skolainnan de dro fdrdiga.
konjunkturkurvan i USA nu ha vdnt,
Hem Hanssoasporde,om de inforsadedireAtiir Lind inledningsvis.AterHerr B. Stobr meddelade,att arbesom ldmnats varselmannen hdmtningen gdr emellertid mycket
mationer
friretagsnlmni
representanter
tarnas
var att betrakta som varsel till de lingsamma framsteg och den g&r inte
den granskat det fdrslag till omflyttndrnnda arbetatna.
p& bredden. Man rdknar med att riningar och permitteringar,som ldmnats
6aeilngenjdr Sten svarade,att ome- iarorna sakta 6kar i pris, vilket dr av
av ftiretagsledningen.De voro i hudelbart efter den planeradediskussio- betydelseftir de rivaruproducerande
vudsak ndjda, men skulle dock vilja
diskutera tlgra av de fiireslagna per- nen skulle samtliga av perrnitteringen linderna, som sedan i sin tur ktiper
berijrda fi personliga meddelanden fardiga. industriprodukter iven frln
sonerna.
Efter en kort diskussionbesldts,att ddrom. Avsikten var alltsi ei att arbe- virt land. Rationaliserings-och autop&skyndas
i USA
tarnas representanteri fdretagsndmn- matiseringsptocessen
tv& fcirtroendemdnskulle utses frin
arbetarnassida fiir att med fciretags- den skulle varsko sina kamrater,utan frir inbesparing av lcinekostnaderna.
borde givetvista pn BilinCustrin har foftfarande bekymledningen i detalj behandlapermitte- fciretagsledningen
mer och trots i'- diliga tiderna strejhirf<ir.
ansvaret
sig
ringsftirslaget.

1.2

kar fdr ndrvarande21.000 man inom undergroundbest?illt500 aluminiumvagnartill ett vdrdeav caIOmilj. pund.
densamma. Fcir ndrvarande finns
Aven om en avmattning kan konoch
lager,
650.000nya bilar os&ldapi
priserna pi begagnadebilar stiger. staterasocksi i Tyskland ligger dock
mycket hiigt. StilkaGhdiande fcir aluminiumindustrin sysselsdttningen
till 80-85 /o, och
utnyttjas
torde
paciteten
er, ait aluminiumkonsumtionen
komria att dka, och man riknar med man har genom lAng kreditgivning
att ndsta fu 50 /a mer aluminium lyckatsfi in storabestlllningartill s. k.
kommer att anvdndasinom den ameri- underutveckladeldnder. Man ger krekanska bilindustrin gentemot i &r. diter lnda upp till 7-8 fu. En kraftig
Stilproduktionen har visat en dkning exportdrivedr ighng, och den statliga
och 63,6 /o av kapacitetenutnyttjas. garantiramenhar hrijts tiII 9,, miljarGivetvis spekulerasmycket i nir en der mark. Bilkoniunkturenhiller i sig,
fullst?indigiterhdmtning frin den nu- och byggnadsindustrinarbetar fortfavarande recessionenkan anses upp- rande fcir fullt med brist pi utbiidad
tJ7edavernidd. Fdrekonjunkturnedgingen1953 arbetskraft.Ett mementofcir
direkt6,r
framhrjll
-)4var 55,9 mtIi. arbetarei verksam- ken dr emellertid,
Lind,
att
en
produktionstillbakaging
het. Fcirst i december 1955 n&dde
58,1 milj., vilket in- kan konstaterasf<ir de tyska gjutesysselsdttningen
nebdratt den ursprungliganivin upp- rierna. Att dessaunder s&danomstdnnAddesrned hdnsyn till cikningenav dighetergivetvisgcirallt fdr att ercivra
den arbetsfcirabefolkningen eftet 2 3'r den skandinaviskamarknadendr mycoch 4 minader. Skulle det bli samma ket naturligt.
Ett ailment drag i konjunkturerna
fcirhillande nu, innebdr det att iter1r rninskningenav sjcifarten.25 /o av
hdmtningen skulle vara fullbordad i
vdrldenstransportfiottaZir upplagd. I
december1959. Trc minader i fdlid
har i varje fall industriproduktionen England och Sverige utgdr siffran
stigit lingsamt. Den kraftiga lager- 20 %, i Norge 12 och i Tyskland
minskningenunder ftjrsta kvartaletp& IO /o . Detta dr teckenpi en stagnation
icke mindre an 9 millarder dollar har i handelsutbytet.Vdrldens totala inmedfdrt, att nu nya inkciP kommit dustriproduktion var i er fakriskt 4 %
ldgre under fcirsta kvartalet In motig*g.
En tendens inom den amertkanska svarsnde tld rt)) /.
Vdrldsoroduktionenav aluminium
industrin f. n. ar att breda ut sig och
sdtta iging industrier i andra ldnder. cikas troti allt snabbt. Mellan iren
Silunda har exemoelvis kontorsma- 1951 och 1957 har den stigit med
skinstillverkning ig?ngsatts i Japan. 75 /o ochutgjorde 1957 3,4 milj. ton,
blir en varav USA svarar fcir h;ilften. Sedan
Om den fria Europa-marknaden
realitet,kommer ju tullarna gentemot komn-ierde stiirstaproducerandeldnUSA att bibehillas, vilket fcirsdmrar derna i fdljande ordning: Kanada,
USA:s exportmcijligheter.Man sdtter Vdsttyskiand, Frankrike, Storbritanfcjr nirvarande upp fabriker inom nien,Japan,Norge ochOsterrike.Trots
6-statsgruppen,
framfcir allt i Holland att oroduktionen i USA fcir fcirsta
och Belgien. Denna tendensbcir upp- halvlret i 3'r dr icke ovisentligt
762.000
mdrksammas.Det blir svirt att intres- lagre dn fciregiende er sera amerikanskafirmor fcir tillverk- ton mot 824.000 ton i fiol - inning i Sverige,om icke v&rt land kom- vesterasstora kapital i nya fabriker
mer med i den fria Eurooa-marknaden. och fcir ny utrustning i gamla. Den
Liiget i England kinnetecknas av kanadensiskatrusten Alcoa kcir med
stagnation.Av 554 tillfr&gade stcirre 72 /a av sin kapacitet.Det tyder s&fciretag har L9 y'a i slutet av maj lunda pi n-rycketstor optimism betr.
ndr man
anmdlt att de ansig den allmzinna den franrtidakonsumtioncn,
- utllget
det
nuvarande
trots
49
ansFLg
ldget
battre,
situationen
/o
ligheterna.
ofrirdndrat och 32 /a anmalde sdmre vidgar produktionsrncij
Om vi vdnderblickarnatill virt eget
?in i bdrjan av hret. Stilproduktionen
siunker fortfarande. Bilindustrin an- land finner vi, att industriproduktiomiler avmattning,men det kan juvara nen har visat en svagmen dock tydlig
tillbakaging mot fcirra iret. Index i
intressantatt notera,att USA t. o. m.
maj i 8,rkdpt 62.833bilar till ett vdrde 3'r li'g piL 255 mot 257 i juni L957.
av 76,7 milj. dollars fr&n England,d& Inom idrn- och metallvaruindustrin
fr&n Tysklandink6pts54.225 kan en tillbakagAngmed 7 /o noteras.
san-rtidigt
dr siff runL,5/o.
bilar till ett virde av 57,8 milf . dollars. Fcirverkstadsindustrin
Varvsindustrinhar hillit uppe siffrorAntalet arbetslcisahar icke blivit si
stort som man rdknat med, utan rcir sig na fdr verkstadsindustrin,men en
i augustiminad om 412.000.Det kan minskning i orderingingenf<ir varven
ocksi varavdrt att notera,att de offent- har intrdtt. En omsvdngningnedit dr
liga myndigheternahar fcir Londons nu allmdnt konstaterad,och en hel del

har mest permittera
verkstadsfciretag
oersonal.Arbetskisheteninom metallindustrin var under juli och augusti
tid i fjol. Exporstcirrein motsvarande
ten av verkstadsorodukterhar hillit
sig uppe fcirvinansvdrtvll. Bilar och
faftyg har visat dkning och hj?ilpt till
att fcirbittra siffrorna. Den inhemska
Enligt Konmarknadenhar fcirsvagats.
junkturinstitutethar emeilertid orderingingen fcir exportindustrin minskat
under andra kvartalet, medan den inhemska marknaden stabiliserats.En
fortsatt sammanktympningav produktionen dr att f<irutse,om icke orderllset snabbtfcirbittras.Antalet arbetslcjia har cikat frin medio av juli till
medio av aususti med 7.300 till
26.300,vilket Eetydertotalt 8.300fler
an 1 augustl Iy)/.

Den Srliga penningvdrdeftjrsdmL947-57
ringen under tio&rsperioden
dr olika i olika linder. Sverigeligger
pi tionde plats och siffrorna dr:
Schweiz\,2 c/o,Visttyskland 1,t, USA
2,2, Belgien 2,6, ltalien 3,0, Kanada
3,5,Danmark3,6,Norge 4,0, Holland
4,1, Sverige4,2,England 4,7 och slutligen Frankrikemed 6,2 %.Inflationen fortsdtter.Man berlknar, att for'
sdkringstagareoch sparare i Sverige
fcirlorar 1 miljard kr. per 8r genom
Ocksi stapenningvdrdefcirsdmringen.
tens aff:irer blir allt sdmre,och i hcist
m&stestaten lltna 2 miljarder. Lcineniv&n dr nu 12 /o dver siffrorna fcir
irsskiftet 1956-17 ochpdsnivhn6 /a
Cedervall
hcigre.Enligt statssekreterare
ir det ett rent 6nsketinkandeatt tro
Fcir
pi en saneringav statsfinanserna.
ndrvarande fcirefinnes fdliande tendensertill inflation: 1) Jordbrukarna
rinskarhcigrepriser i hcist,2) lcinefd,rhandlingar. 3) bilismensexpansion,
4) televisionensexpansion, 5) fcirsvarsutgifternacikar samt 6) h<ig bostadsproduktion.
Reallcinen fcir industriarbetare har
cikat i alla industrildndersedan 1953
men mycket olika, ndmligen frin
24 % i Vdsttyskland till endast3 /o
i Schweiz. Biand 1z industrillnder
kommer Sverigepi sjundeeller ittonde plats, jiimsidesmed Holland. Genom att dividera lcineindexmed levfir man reallcinenadskostnadsindex
index, ddr allts& Viisttyskland leder
med z4 y'a hojning. Belgien ligger pi
l) /6, England 14 /o, Kanada 13 o/o,
USA och Norge 12 /o samt Sverige
1L 7o hksom Holland. Reallcinecikningen i Italien ligger pi I0 %, i
OsterrikepA,8%, i Danmark 5 /o och
som tidigare ndmntssist Schweizmed
3 c/a.Berdkning rna avserutvecklingen
t. o. m. sistakvartaletfdrta iret. Den
nominellalcinenhar stigit mest i Hol-
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land, hela 37 %, foljt av Vdsttyskiand i full utstrdckning, dven om beliiggoch England med34 /6,Belgien 29 /o
ningen har minskat till att generellt
och Sverige28 %, alhsemed en femte- uppgi till 2 ml.nader.
placering. Att Sverigeligger sdmretill
P r e s s g j u t e r i e t s beliiggning
ndr det giller reallcinernaberor pi att 1r i stort sett ofcirdndradi fcirhillande
inflationen hdr har varit starkare [n
till de senaregjorda redovisningarna,
genomsnittligt.
med en tillfredsst?illande
sysselsdttning
\Tedaverken Ir inte ensammaifrhga i de medelstoramaskinerna,
medande
om nedging. I Arbetsmarknadsstyrel- mindre ir i det ndrmaste
utan nigon
sensmeddelandeSerie M, t 9/1958
bel2iggningoch de stiirstahar relaiiut
heter det:
stor ledig kapacitet.
"Inom g.luterierna har under senare Er
fdreiegat vissa sysselsittningssvirigheter.
Dessa har frlrnst g?illt fristiende bestdllningsgjuterier. Permitteringar och korttidsarbete har fijrekommit vid ett antal f6retag
under vinterhalviret. Inf<ir sommarhalviret
har inte lZigetfdr gjuteriernas del underg&tt
negon fdrbettring, men firan synes i allmlnhet inte heller rdkna med nigon ytterligare
f6rsdmring."

Kokill
g j uteriet
kommer
att kunna h5.1lasysselsdttningfcir 5 i 6
man under ett par m5.nader
med en ny
order fr&n Bofors, och vi har fcir den
skull dit civerflyttaten del frin sandgjuteriernaledig personal.

S tr i n gp r e s s e n s bel2iggning
har minskatgenom att vi nu ser slutet
pi inneligganderaketorder frin Bo"Jag skall inte vidare gl in pn det fors. Vi har av
den anledninsenavallmdnna liiget, di den "Ekonomiska stitt frin att utnyttja det l:elkiftet,
hcistjournal1958", som vi kommer att som skulle ha tilliimpats under 9
f& se ikviill klart och tydligt talar om veckor detta halvir. Hdrisenom har
vad vi vill veta i sammanhanget",
sade beldggningenblivit utbreJd. och vi
direktd,rLind. I stillet skall vi si dver noterar frir dagen att pressen1r helt
till Vedaverkensldge.Betrdffandeav- fylld under ca 3 minader, vartill vi har
sdnd vikt och returer ligger vi iffiLga ytterligare 2 mhnadertdmligen vdlbeom handformat aluminiumgjutgods lagda.
12 /o h6gre an 19)7 och 18 /a hogre
I Pressmedian blir detnddan L956. Maskinformatgods dr emelriindigt med en reduceringav persolertid endast89 /o av fciregiendeirs
kvantitet. Leveransernaav pressgjut- nalen under oktober minad, eftersom
denna avdelninguteslutandesysselsdtgodsligger dock z8 /o 6verfcirrairets
tes
med Bofors raketorder,av vilka
siffra. Av 16r har levererats8l /a och
den
mindre typen kommer att utg&
av profiler 75 /o av fjolirets kvantitet.
inom
den ndrmastetiden.
Av helfabrikat l.rar 10 ton levererats.
G d t g j u t n i n g e n a r b e t arre Totalt i vikt har 84 /o av fcirra irets
kvantitet avsdnts.Betrdffandeelektron dan med en ligre kapacitetalltsedan
vi fcir nigot halvir tillbaka - ndr
ir cikningen lfin f6rca 8"ret2O /o, vilket gcir en <ikning med z /o av leve- Bofors gcitorder utgick - anpassade
ranserna.Avsd.ndvikt i &r dr 83 /o av kapacitetentill endast stingpressens
1957 ?Lrskvantitet, dvs. 17 /a Ligre. behov.
T. o. m. 28/8 har kommit in order frir
I Mekaniska
verkstaden
8.872.300.Ofakturerat av inneliggan- har verktygsavdelningenen god och
de order utgiir per 28/8 I5,7 m|lj., tillfredsstdllandebellggning med i huddrav smitt och draget6,8 milj. Totalt vudsak verktyg fcir pressgjuteriets
behar i fu fakturerats tor 12,176 m1lj. hov. Pi bearbetningssidan
upptagerde
mot 14,599 milj. fiirra fuet, alltsh2,5 egna produkterna en allt strirre del av
milj. l2igre dn motsvarande period beliggningen. Denna dr i sin helhet
10 5 7
tillfredsstdllande, iven om den d:r
ojdmn i det vi alltjZimtsaknaren med
Beliiggningen m. m.
civrigamaskinerj2imstZilldbel?iggning
Herr Harald Guttafston ldmnade i frdsgrupperna.
ddrefter f<iljanderedogdrelsefcir den
Direktiir Lind tackadefrir redosdrel-ute
nuvarandebellggningen.
sen och anmdrkte,att vi varit
i
I Sandgjoterierna
h a r e n blisvider fcirr och alltid klarat oss
omstdllning till vissa bestdllaresdnd- igenom. Ld,getd,rvdrst fcir gjuteriernas
rade leveransdnskemilnu blivit ge- del. F6,rsdljningsavdelningensiiljer
nomfdrd, och det har medfdrt en gjutgods till mycket l5ga priser fcir att
avsevird reduceringi speciellt hand- fi arbete.Prisliiget dr oerhdrt pressat
fonnningen. Det betyder,att vi f<ir och vi fir icke vira sidlvkostnaderbesivdl magnesium-som aluminiumgju- talda. Allt gdrs emellertid frir att
terierna endast har belZiggningfcir 3 skaffa order. Tysk och italiensk konlrandformare pZ varje stdlle, medan kurrenspressarvira priser hirt. L6neddremot maskinformningendnnu kdr
lnget fcir arbetarei Milano i Italien dr
1
/l
IT

t. ex., omrdknati svenskapengar,kr.
2:40 per tim., vartill kommer vissa
sociala pl,legg. Vanligt handelsgjutgods, profiler o. dyl. ir svirt att sdlja
f. n. utan speciellaleveransavtal.
Under rndandefdrhillanden meste
\7eda dirfcir se sig om efter andra
tillverkningsobjekt, och i dagana har
det framkommit en mdjlighet att pi
nytt fi levereraprofiler till fcinster.Vi
skall fcirst gcira provleveransermed
gamla verktyg och sikerligen senare
ocks6.med nya. NTedaverkenhar heller
inte sl?ippt planerna pi att liigga upp
egentillverkning av aluminiumfdnster.
Skyskrapanvid Hdtorget i Stockholm
har exempelvisbaraaluminiumfcinster,
tyvarr av tysk tillverkning. Det finns
bara alldeles fcir minga fcirslag att ta
hlnsyn till - frin Tyskland,Schweiz
och Norge bl. a. - och det d.rsvirt att
veta vilket av dem man skall satsaoi.
Det linns oerhcirtstor rnarknad,men
det rider stridandemeninEarom hur
fcinstrenskaliseut. Fir vi nu trotsallt
inte profilleveransertill andra fcinstertiilveJkare, m&ste vi ldgga upp egen
fonstertillverkning,och vi har kommit
si lingt i det sammanhanget,att vi
ganskasnart kan sdttaiging efter vissa
slutunders<ikningar.Vi tror pi utveckIingsmcijligheterna
p& det omridet.
Ldnspumpendr ju ett annat objekt,
som vi har storafcirvdntningarp6. Det
finns bortlt 150 pumpar ute pi olika
hill i v2irlden,och vi fir rapporterom
hur de g&r. Vi har en strirre typ L4,
som vi h&ller pi att detaljrita och
hoppasbli klara med i hdst. Lz-typen
tror vi kan komma i produktion ndsta
ir och det finns stor efterfrigan, vilket
bI. a. visadesig pn S:t Eriksmdssan.
Vi
miste emellertid vara bereddaoi att
pumparna har en del "barnsjukdomar", men om dessabara kan dvervinnas finns det en stor marknad.
Inom kort kommer ocksi den svenska
marknaden att bearbetasgenom Boforskontorenpi skilda hill i landet.
Bestdllningar pF,lyftvagnar har ocksi bcirlat komma in nu, och det blir
ncidv?indigtatt fortast m<ijligt fiirdigstilla 50-100 vagnaratt ha pi lager.
Mobilapumparna har gitt bra, bittre
dn vdntat fcir civrigt, och fiir den lilla
pumpen dr eftefirlgan synnerligengod
och tillverkningen kcirsnu kontinuerligt. Vi har som sagt ml.nga jarn i
elden fcir ndrvarande,och skall nog
komma <iver svirigheterna s3. sminingom.
Jag fcirstir, att Ni tanker ftlga hur
ftiretaget ser pi ldget och om ytterligare permitteringar behriver griras,
fortsatte direktor Lind. Hittills har 26
eIler 27 man entledigats, av vilka 14
var dverariga. Iag tror att vi skall

kunna behllla den nuvarande perso- Fcirslag nr 128: Mejsel
med spdrrnycJcel vid
nalstyrkan.Gjuteriet Ir det bekymmer.. kr. 25:ldnspumpmontering
samt fiir, men vi kommer att sltta
iglng tillverkning av nya objekt si
Fdrslag m L29: Styrning
snart som mdjligt och skall genom
ftir wire (uppmuntran) ,, 25: fiirs?iljning till liigre priser f<irscika
hilla arbetetiging.
Samarbetskommitt6erna
Verhmihtare lobantton erinrade om
Ingenii)r Liungdell meddelade, att
att Aeroplanbolaget fdr ndrvarande
gjuteriernas
samarbetskommitt6 haft
visar sina flygplan i Schweizoch undsammanttddei slutet av juli, varvid
rade, vad ett slutfd,randeav dessafrir'Weda- man tagit upp besparingsfr&gor.Dessa
handlingar skulle betyda frir
fir emellertid sespi llngre sikt, men
vefKen.
man kommer att fortsdtta oi den linDirekti)r Lind. svarade, att om
jen, ndmndeingenjrir Ljungdell, som
Schweizkiiper ifrigavarande 100 plan
ocksi omtalade att ett nytt sammanskulle det givetvis betyda en hel del trdde kommer att hillas i september
fiir oss.Vi hoppas ju livligt att under- och ytterligare ett i december.
handlingarnaskall gi i lis, men det
Ingenjt)r Alfbeim meddelade,att ett
ligger mycket politik bakom inkcip av
sammantride
skulle dga rum den 10
h&rd.
och
konkurrensen
ilr
detta slag
Alltfijr mycket att hoppas pi iir det seot. och man lmnade ddrvid framf<ir
frimftir allt diskuteraolika besparingsallts&inte, ans&gdirekttir Lind.
&tgdrder.
Fiirslagskommitt6n
Diverse
Ingenjdr Gdna Lindh redogjorde
Efter middagen,som nu fdljde, hcill
hdrefter fdr fdrslagskommitt6nsarbete.
Ett av f6rslagen hade bordlagts f<ir fil, Aand. Gliran Albintson frin Inandra. glngen fdr vidare utredning, dustriensUtrednings-Instituti Stockmedan fyra fiirslag ftireslagits till be- holm ett anf6rande om hur siffror i
lcining. Ett av de inllmnade f<irslagen produktions- och annan siatistik plocrekommenderademan till en uppmunt- kas fram. Han ndmndeinledningsvis,
'dr
tan pL 25: - kr. Fdrslagengodkdndes att statistik egentligen farlig ddfior
att den kommer med siffror, och
enligt f<iljande:
ingenting verkar ju s&riktigt som iust
Fdrslag m l25: Andring
Alla fdrstir ju inte vad siffsiffror.
av laddningsanordningkr. 500:
rorna egentligen inneblr, och herr
Fcirslagm L26: PassbitAlbinsson kinde det som sin uppgift
skenamed stlllbart injust att pivisa hur mlnga olika faktorer
dikatorfdste
,, 100: som l&g bakom de statistiskp.uppgifterna, vilka skilda resultat som gir att
F<irslagnr 127: AnordfL fram genom statistik, beroende pi
ning vid plsdttning av
frin vilken utgingspunkt de tas eller
innermantel p& pumpvad man vill fi fram, samt att man
statof

nog bcir vara litet skeptisk if.rlga om
statistiska siffror. Med rikneexempel
och tabeller, indexberikningar etc.
visade herr Albinsson olika tillv?igagingssdtt vid uppriftande av statistik
och ndmnde bl. a. att index aldrig
visar kvalitetshrijning eller liknande
faktorer, som ju ocksi dr av vikt vid
bediimning av exempelvisbruttonationalproduktensdkning eller minskning.
Kommerskollegium upprittar produktionsindex varje hr,d[r eftersldpningen
dr 2 ilr. IUI ldmnar rapporter varje
minad och ddr ir efterslipningen I1/2
minad. Herr Albinsson slutade sitt
anfdrande med ett citat av en professor, som sagt till sina ihrirare att "vi
?ir lika fiirvirrade som fdrut men pi
hcigre niv&". Han hoppades doc,k att
hans eget anf6rande inte skulle ha
gjort oss fd'rvirrade utan hjiilpt till att
klaildgga,vad statistik dr och hur den
bcirldsasi olika sammanhang.
DireAtiir Lind tackadekand. Albinsson fcir de intressantafakta han meddelat och trodde, att de skulle vara oss
till nytta.
Filmvisning
Direfter visades"Ekonomisk hdstjournal 1958", som ytterligareunderstrcik direktd,r Linds uttalanden tidigare under sammantrddet betr. det
allminna konjunkrurldget.
Sisom avslutning visades en film
om tillverkning av renaluminium vid
Svenska Aluminiumkompaniets och
Svenska Metallverkens anldggning i
Kubikenborg utanfcir Sundsvall samt
frhn anldggningtna- i Finspong, Skultuoa (kokillgjutning)
och Viisby
(pressgjutning).
In
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de utsikterna vara godaf6,r en omsdttning av omkring 5/2 milj. bilar, vilket
F6retagsnimnden vid Boforsverken nr betydligt mer dn under sista eret
h6l1 sitt ordinarie sammantrddeunder med blott 4 milj. bilar.
Mellan 5 och 6 milj. mdnniskor har
IV kvartalet 1958 den 27 oktober
varit arbetsld'saunder fiirsta hdlften
under disponent Suerre R:ton Soblav detta lr, men undan f6r undan har
mans ordf6randesk4p.
arbetsldshetenminskat. Man riknar
med att det mot slutet av tret skall
Besiik pi Nobelkrut
finnas omkring 3y2 milj. arbetsl6sa.
Detta
ir fdr USA med sina 50 e 60
fciretagsFdre sammantrddetbesdkte
jlmfdrelsevis
nimndsledamdternaNobelkrut. D i r ek - milj. fiirv[rvsarbetare en
lig
siffra.
tdr Aruid. lVablauist
-om ldmnade ddrvid
Verkningarna av den amerikanska
en orientering
Nobelkrut och
dessverksamhet,varefter avdelningar- uppglngen har emellertid ?innuej gjort
na fiir Ngl-kruttillverkning, ytbehand- sig g?illande inom de rivaruproduceling, gjutning av sprlng[mne i minor, rande ldnderna och som en fiiljd'drh?irav
aptering av tdndrdr, fysikaliska labora- ej heller i Vdsteuropa.Snarare ld.get
toriet och dttiksyraanhydridfabriken i Europa sidant, att vi f6rst nu kinner
bes<iktesoch studeradesunder sakkun- de fulla verkningarna av den tidigare
under Eret rEdande relativt kraftiga
nig ledning.
konjunkturdiimpningen
i USA.
Efter de ndmnda besdken samlades
fdretagsndmndsledamdterna
i SteflaboEngland
ratorietsf6reldsningssal.
I detta land har man under senare
fu haft mycket stora svirigheter att
Konjunkturiiversikt
kZimpa med och f6r dagen kan man
Visades KVE:s stillfilm "Ekono- inte skdnja nigon nlmnv?ird ljusning
i konjunkturldget. Det rider fortfaranmisk Hiistjournal t958" .
I anslutning till filmen ldmnade de en utpriglad stagnation,med sakta
disbonent Sohlnzan en dversikt av sjunkandeindustriproduktion. England
har en begrdnsadkiipkraft, och mdjkonjunkturllget ute i vdrlden och i
ligheterna att 6ka exporten pi detta
Sverige med siirskild betoning pi
land torde icke fdr n'dnarande vara
Bofors.
alltf6r goda. En ljuspunkt i den britUSA
tiska konjunkturbilden ir en viss fdrPi ldngre
Konjunkturerna har pi sista tiden bettring av handelsbalansen.
undan fdr undan f<irbdttratsi USA och sikt kan detta verka gynnsamt pt exdet fiireligger en klar tendenstill upp- porten till Bngland avvlra stapelvaror.
gnng inom olika omr8den,bl. a. jtun- Vidare 1r att notera, att investeringshanteringen och bilindustrin.
takten inom industrin tycks vara pE
Stilproduktionen, som fiir ett halvEr uppg&ng och detta ir ett tecken p& ett
sedanvar nere under 5O /o av kapaci- visst tillfrisknande.
teten, ligger idag pi omkring 70 /o
Viisttyskland
av dennakapacitetoch av allt att d6ma
Detta land, som ir vir frdmstavarutorde man kunna vdnta ytterligare
leverantdr, har hittills ftiga bertirts av
uppging under innevarandeir.
Aven den mycket k?insliga bilinde neditgiende tendensernai USA och
dustrin tycks segla i n&got fd'rligare vissa delar av VdsteuroDa.
-ochProduktiovind. Givetvis hdnger mycket p& hur nen fortsdtter att stiga
arbetslds1959 Lrsbilmodeller kommer att accep- heten ir av finga omfattning. En viss
teras av allmdnheten,men skulle al-lt d?impning fiireligger inom kol-, jirng& enligt f6religgande prognoser, tor- och stilsektorerna, dock inte i den
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omfattning att detta ndmnvlrt plverkar den allmlnna exDansivatrenden i
V?isttysklandsneringiliv.
FranArihe
Hdr har under sista tiden intritt en
politisk stabilisering, medan ddremot
den franska ekonomin alltj2imt ?ir instabil. Industriproduktionen har vissertigen kraftigt stigit sista tiden, men
valutasituationenZirdilig och de franska myndigheterna umgis fcir ndrvarande med planer p& nya importbegrd.nsandettg?irder. Detta torde bl. a.
komma att berd,ra skogsprodukterna
och dirmed minskade mdjligheter fdr
Sverige att exportera till Frankrike.
Det aiisteuropei&a integrationsproblemet har under sista tiden kommit i
ett mycket allvadigt ldge beroendepi
den s. k. 6-statsgruppen.Man s6'ker
hir, inspireradeav franska politici, att
stdlla allehandasvirigheter i vigen fiir
realiserandeav ett europeiskt almant
frihandelsomride, som skulle tradu i
kraft i och med att 6-statsgruppenden
1 januari 1959 igl"ngsdttersin fdrsta
etapp i den interna frihandeln.
Det torde icke finnas n8gon praktisk miijlighet att en frihandelsstadga
inkluderandeiivriga OEEC-ldnderskall
vara. klar till och tfd.da i kraft den 1
januari 1959. Yidarc dr sdkerligenej
miijligt att nu istadkomma n&gonform
av provisorium, som skulle g& ut p&
tilfelig
tullsiinkning inom denna
grupp av stater i avvaktan pL att f:jhandelsstadganblir definitiv och som
skulle kunna liipa parallellt med 6statsavtalet.Det ir hir frlga om en ren
diskriminering av bl. a. vlrt land och
vi har att emotse, i varje fall till en
biirjan innan fijrhillandena klarna, en
form av handelskrig i Vdsteuropa.
Detta kommer otvivelaktigt att f6.mycket allvadiga konsekvensericke minst
fiir Sverige, som ju dr i s& hd,g grad
beroendeav sina exportm<ijligheter.
Suerige
I den svenskakonjunkturbilden Zir
det ndrmast fiiljande trlgor, som fitrtj[nar uppmZirksamhet:den stagneran-

de industriproduktionen,
den minskade
exporten och ddrav f6ljande konsekvenser fcjr vir yttre ekonomiskabalans, prisutvecklingensamt slutligen
sysselsdttning
sffir gan.

pE nyanskaffningar. Bolaget rdknar
dock med att erhiila vissa informationer under ndstkommandenovember
minad fcir resoektive arm6n och marinen.
Man torde kunna oird.kna en del
Y ad ind ustrip r od uk ti onen bettd.ff ar
har dennaunder de senaste8.reni stort
Vad betriiffar prisatuecklingen har bestdllningar frin svenska fcirsvaret,
sett visat en gl?idjandetendens iill
konsumentindexunder de sex sista iven om icke i sammaomfattning som
successivstegring med 3-6 % o^
rr&nadernalesat forhillandevis stilla tidigare.Det finns silundavissriik fcjr
iret. Under innevarandeir har emel- vid talet I52. Detta, skulle vara ett att man fr&n frirsvaretssida kommer
lettid en stagnation intrdtt och cik- tecken pi en viss stabilitet, men icke att inkiipa en avsevrirddel av krigsmaningen i produktionsindex frir frirsta fd,rty ansigs f<ir nigon tid sedanrisker teriel utomlands,och dennautveckling
halviret ligger pi endast/2 /o jd.mfoft
fd'r nigon uppging fcireligga i sam- ir f6r Bofors mycket allvarlig.
Marinen har nu verkstdllt annullemed 1957.De senastemS.naderna
visar band med nyligen ftdf{ade uppgd'relser
klart nedits&endetendenseroch irsre- pi jordbruksfronten.Den kompensa- ring av de i tidigare sammanhangberorda 1.2cm jagartornen.Alltj2imt gcirs
sultatet torde med sdkerhet bli sdmre tion, som jordbrukarnahelt nyligentilldn fdregiende 8.r.
erkdntstill fdlid av minskadeinkoms- emellertid fd'rs6k att s?iljade iffigavanrrde jagatna till utlandet och frin
En sdrskilt markant nedging dr det ter pi bl. a. smrir,kommer dock ej att
ndmnvdrt pnverka konsumentindex. Bofors sida gcirrnan allt fdr att hjelpa
alltjamt inom skogsindustrierna,vilket
dven dr fcirhillandet med jirn- och Det berdknassilunda att stegringen till med att finna nigon lZimplig k<imetallverkensamttextilindustrin.Inom till f6lid av priscikningenpi smdr,kcitt pare.Vidare kan ndmnasatt man fr&n
icirsvaretssida nyligen ifrigasatt anlivsmedelsbranschen
frireligger en viss och ziggkommer att stannavid O,2 /6,
vilket fdr en normalfamili med 12.000 nullering av ett visst antal 40 mm
uppgtng.
Fcir idrnverkenhar man dock under kronors inkomst endastskulle betyda pj2iser.
Bolaget har fcir nd.rvarandeiging
den senaste
minaden kunnatkonstatera n&gra lO-tal kronor per ir.
en viss frirbdttring, sirskilt di det gZilDet 1r emellertid av allra stcirsta vissa fcirhandlingarmed svenskafrirler kvalitetsstilverken.Det dr emeller- vikt att pris- och kostnadsfr8.gorna svaret om en del nya kanonobjekt och
tid fdr tidigt att yttra sig om, huruvida hillas inom kontroll sL att v6.raindust- dven om dessaej dr av alltfdr stor omdenna fcirblttring sammanhdnger
med rier och frlmst d3.exoortindustrierna fattning, skulle de dock bidragatill att
en temporlr lagerpifyllnad efter fcire- ej fi vidk?innasytterfigare kostnads- fylla ut sysselsattningen.
giende minaders successiva
och rela- stegringar, nngot som otvivelaktigt
AmmunitionssidanIr dysteroch de
tivt kraftiga lagerminskningareller om skulle komma att fcirvlrra den i och storabestdliningarna
pi 40 mm ammufcirbdttringen dr av mera bestiende fcir sig nog sL allvarliga situationen.
nition, som vi i bcirjanav detta ir rdkkaraktdr. Verkstadsindustrinhar det
Under hijstens lopp har antalet filnademed, har uteblivit. Fcir den grova
fdr nd.rvaranderelativt besvd.rligt,f nmstdlldaarbetstasare
successivt
iikat och ammunitionen dr ldget dock bd.ttreoch
fcir allt de fciretag, som arbetar p5. fcir dagen torde omkring 4o.OoOvara beldggningeni bercirdaavdelningari
export. Ett undantag hdrvidlag utgcir berd'rda.Detta dr i och fcir sig ingen Boisverkstiderna och pi Kilsta ntgot
emellertid alltjamt bil- och traktorin- sirskilt hdg siffra - nigot ovet | /o
si ndr tillfredsstlllande.
industrierna samt i viss min dven var- av sammanlagdaantalet arbetstagare
Frirhandlingar pigir frir ndrvarande
ven. Sdrskiltsvirt har de smi fciretasen - om man jamfor med de flestaandra med vissautldndskakunder om krigsmed 5Oman eller fdrre och dettasdller ldnder. Inom arbetsmarknadsstyrelsenmaterielleveranset
och det finns vissa
zivenminga medelstoraf<iretag.Fbr de anserman att en rdtt vdsentligfdrsdm- utsikter att hdt erhilla bestillningar &
stcirrefciretagenmed ett stort produk- ring av sysselsiittningez
kommeratt in- vira traditionella kanontvoer. Likasi
tionsprogram iir fdrhillandena nigot
trdda under vinterhalv&ret,och man har vi fttt in vissaammunitionsbestdllblttre.
rdknar hd.rmed att arbetslcisheten
komnngar frin utlandet. Situationen p&
Ett av de st<irrebekymren fcir den mer att berdraca 70.000 arbetstaqare. utlandsmarknadendr emellertid l&ngt
svenska ekonomin dr den alltidmt Huvudsakligen torde arbetskraften ifrin bra, och de ldnder,somverkligen
fallande utrikeshandeln och di frdmst inom skogsbruketoch skogsindustrier- vill kcipa, sakna i allminhet erforderminskningen i exporten. Under Srets na komma att berciras,liksom vidare lisa medel. Situationenblir inte bittre
tre fcirsta kvartal har exportvlrdet inom textil- och ldderindustrierna
samt av de betydandegratisleveranserav
sjunkit med omkring 6 /o. Importen vid vissaverkstdder.
krigsmateriel,som USA sprider 6ver
har emellertid samtidigt reduceratsi
vddden.
Bofors
ungefdr samma grad och som fciljd
Den cioila tLlsid,an
Llget torde i stort sett idag vara
hdrav har nigon kraftigare avtappning
Lzigetfcir bolagetsst&lprodukter,inav valutareservenhittills ei beh<ivr ungefdr detsammasom de f<iretagsftirekomma. Det dr dock att befara att nimnden hade sitt senastesammantri- klusive gjutgods och smide, dr nigot
pn nigot lingre sikt fcjrh&llandena de i juni. Kanske man kan notera ljusare idag iin vad fallet var sistlidna
kommer att utvecklas i vdsentlist nlgon fd'rblttring inom vissasektorer. juni. For hejarsmidet iir liiget alltjd"mt
ogynnsammareriktning. Pi grund av
Orderingingen i krigsmateriel dr i stort sett tillfredsstiillande,tack vare
alltmer sklrpt konkurrens pi vira ut- fortfarandeotillfredsstdllandeoch lisde goda konjunkturernafrir bilindustlandsmarknaderoch dkat kripmotstind ger alltjdmt i vlrdehdnseende
ungefdr rin. Sammagiiller siilgjutgodset.
dr det nog antagligi att exportvd.rdena vid hZilften av vad den borde vara.
Aven fiir valsverksorodukternahar
fortsitter att sjunka. Samtidigt miste Detta sammanhinser i fcirsta hand orderingingenunder de senasteminaman ocks& rdkna med att imoorten med uteblivna Eestillninear fr&n derna varit n&got bdttre. Till och med
kommeratt dka, frd.mstberoendJdiirpi svenskaIcirsvaret.
fcir triden har liget nigot fcirbdttrats
att fciretagennu ser sig nridsakadeitt
Frin svenskafrirsvaretssidahar man i vad giiller orderingingen. Priserna
fylla p8,sina kraftigt nedbantadelager. innu icke ndrmarepreciseratplanerna dr emellertid d&liga. Bolaget har dock
A

Detta skulle i si fall frir den ndrmaste
framtiden betyda en snedvridning av
vir handelsbalans.
Utciver nu ndmnda
bekymmer mi i sammanhangetlven
erinrasom de tidigareberijrdariskerna
fdr ett handelskriginom Vdsteuropa.

ansettdet riktigt att noteradessaorder gingen av personal kommer att bli av
till jZimftirelsevisdiliga priser, med sidan omfattning under ndsta Er och
hinsyn till de mcijligheter en sidan vidare, att omflyttning kan fdretagas
tillverkning ger till yttedigare rationa- frin avdelningar med mindre syssellisering och ddrmed ldgre tillverksittning till sidanamed bittre, att den
ningskostnader.
ytterligare minskningen av arltalet arbetstagareej behd,verbli alltfdr omDen nya elektrostnlugnenp& Kilsta
dr na iglLng och hdr dr beldggningen fattandeunder senarehiilften av 1959.
god, i fd,rstahand pi grund av behovet
Inuesteringar
att pl,fylla de egna gdtlagren.
Beliggningen fdr smidespressarna Aven om utsikterna fcir framtiden
och klensmedjan dt alltjamt otillfreds- pi en del hil nr ganskaosekra,avser
stillande, dven om nigot blttre in fcir bolaget att i mdjligaste min fortsdtta
att investerai sammatakt som hittills.
niLgramlnader sedan.
Ett gledie2imnefdr bolagetdr verk- Det g?iller hdr att skapa arbetsmdjligtygssidan.Hittills har verktygstillverk- heter inom bolaget och i fdrsta hand
ningen i stort sett avsettbolagetsegna planeras ytterligare rationaliseringar
behov. Det har emellertid tippnat sig och frirbdttringar inom bolagetscivila
mcijligheter fd,r bolaget att fi best2ill- tillverkningsgrenar,d. v. s. i fcirsta
ningar 6. verktyg i jimfdrelsevis stor hand Kilstaverken. Silunda kommer
skalafrin bl. a. ett strirresvensktfcire- smedjan att fcirses med en del nya
tag. Skulle planerna pi en utvidgad aggregat och ugnar, finaalnerket att
verktygstillverkning gi i lis, skulle komoletteras med nva maskiner och
detta betyda ganska goda arbetsupp- stLla-erketutrustas med en vakuumsmdltanldggning. Denna senare angifter fdr bolaget.
liggning, som ar den fdrsta i sitt slag
Sysseliittningen
i landet, berdknasvara i drift under
andra halviret 1959. Det mi hiir tillVid fdretagsnd.mndsammantrd.det
i
juni ndmndesatt bolagetrlknade med ldggas,att med ett annat svensktfciretag trdffats ett avtal, som inneber,
att i hiist n6dgasfristilla ett 60-70redan
detta, en god beldggning inom
tal man, ndrmast som f<jlid av vissa
vdntade annulleringar frin svenska denna nya anldggning.
fdrsvarets sida. Det har emellertid
Vad betrdffar stLlgjuterierna har belyckats bolaget att medelst omflyttning
slut fattats om att dessaskall ligga kvar
av Dersonalbl. a. ifrin VA och VT
i Bofors. Man har, bl. a. av kostnadstill Kilsta undvika permitteringar.En- skdl, skrinlagt tidigare planer pi att
dast nigra kvinnliga anstdllda har flytta gjuteriernatill Kilsta. Gjuterierhittills blivit fristillda, och ni.gon frina kommer nu att moderniserasoch
stiillning av personal i civrigt skulle ddrigenom bli biittre rustade fdr en
knappastbehcivafcirekommai ir.
rationell tillverkning och med utcjkad
Den naturiiga avglngenav personal kapacitet.Stilugnarnai Bofors komma
har visserligen underld.ttatsysselsdtt- si sminingom att utflyttas till Kilsta,
ningsfcirhillandenafcir bolaget. Det dock kommer en ugn att behillas fcir
berdknas silunda att vid irets slut gjuteriernasegna behov. I samband
netto ca 100 arbetareochca 7Otjdnste- med moderniseringen
kommerdvende
men av olika anledningar slutat sin sanitdrafdrhillandena att bli mer tilltj?instvid bolaget.
fredsstillande in vad hittills varit
Nigon ging under fdrsta kvartalet fallet. De nu beslutade itgdrderna
1959 miste man emellertid som fdljd
kommer att utfcjras etappvis under ett
av en betydandenedging i sysselsltt- par irs tid.
ningen rdkna med en fristillning av
VerhtygsuerL$adenkommer att ut60-70
man, huvudsakligen inom
vidgas
och ffu taga i ansprik en del av
kanon- och ammunitionsverkstd.derna.
Det dr givet att bolaget kommer att projektilverkstaden.Det kommer att
vidtaga alla tankbara itgdrder fiir att bli ffi'ga om ytterligare utvidgningar
i m6jligastemin mildra verkningarna si sminingom. Vidare kan man evenav den aktuella fristdllningen av per- tuellt tanka sig att f6dd.gga en viss
verktygstillverkning till Tidaholm,
sonal.
som inom en snar framtid kommer att
Vad betrdffar tiden efter den 1 iuli
1959ar det svirt att uttalasig om sys- f& brist pi uppgifter.
selsd.ttningsmdjligheterna.
Skulle bolaDet kan i sammanhangetnimnas,
get icke komma att tillfciras nigra
att plafitilluerkningen i Tid.aholnz
ytterligare order frin svenskafcirsva- kommer att utvidgas och kompletteras.
ret, miste man rdkna med en kraftig Tillverkningen och frirsiljningen av
nedging i beliiggningen inom framfcir bolagets plastprodukter har gitt avseallt ammunitionsverkstdderna.
Det dr vdrt framit och mdjligheterna hdr sylikvZil mrijligt, att den normala av- nas vara goda. Det dr i fcirsta hand

fr8'gaom utvidgning av kapacitetenfcir
tillverkning av akryI och hZirdplast.
Bolaget har f6'r ndrvarande kontakt
med myndigheterna fcir att fi vederbtirligt tillstind att utnyttja en frir
indamilet avseddinvesteringsfondf6r
de planeradeutvidgningarna.
Fdr Nobeldrur dels kan noteras,att
trenden 6r klart upp&tgiendefcir dess
l?ikemedel.Idag bedrivesldkemedelstillverkningen i provisoriska lokaler
och hdr planerasnu uppfcirandeav en
ny liikemedelsfabrih.
Det finns en hel del osdkrafaktorer
infd'r framtiden och vi miste vara instiillda pi att de ndrmasteiren kommer att bli ganskabekymmersamma
fdr
bolaget. Som redan tidigare antytts,
miste vi rdknamed en viss fristillnine
av personaloch hiirtill kommer en del
omflyttningar inom bolaget. Det dr
emellertid ingen anledning till panik.
Bolaget stir vdl rustat och man kommer att gciraallt f& att finna kompensation f6r de tillverkningsobjekt,som
eventuellt falla bort.

Pa f rlga ^y ingenidr Vamstad
meddeladedueringenidrW ahlberg, att
vakuumsmlltanldggningen flr en kapacitetav ca 2.0O0ton per ir och att i
denna kommer att tillverkas huvudsakligen varmhillfasta stil fdr flygmotorer och kullager. Anldggningen
berdknaszi.venkomma till anvindnine
fcir zirkonium, en metall, som di
aktuell i sambandmed atomreaktorer.
PFLffi',sa av aerkmiistareHolm om
den fcireJtiendepersonalminskningen
kommer att bercirade ynglingar, som
nzistair avslutasin utbildnins i bolagets yrkesskola, framhcill dltponent
Soblman,att den beriknade naturliga
avgingen ndsta ir torde bli s& pass
stor att de som genomgitt yrkesskolan
kan pirlkna arbete vid bolaget.
P3. vidare frEga av uerkmiistare
Holm fdrklaradeingenjdr StigOlston,
att den planerade verktygstillverkningen Ziri hciggrad materialkrdvande,
varfcir de metallurgiska avdelningarna
torde fi ungefdr samma arbetsmingd
hlrigenom som verkstzi.derna.
VerhmiistareHolna ftamhdll att smidespressverkstaden
vore s3,byggd att
man svirligen hir kunde g6n nl.gra
rationaliseringar utan mycket genomgripande ombyggnad.Det vore av intresseatt erfan om bolagethade nigra
planer pi att giira nigonting it denna
verkstad.
Oueringenjdr lY ablberg fdrklarade
hdrtill, att bolagetredan fcir 1"2ir se-

verkning snart skall vara i hamn. Detta stdrre skala, iir det mdjligt att bolaget
obiekt 2ir av intressefcir b&deverkstd.- skulle kunna fi maskinbearbetningi
derna och de metallursiska avdel- flera delar till bilsmidet dr:.idag.
ningarna.
P3,ffi,ga av ben Larsson fdrklarade
6ueringenf
6r lVablberg, att bolaget
Herr Arne Oblstonframhdll, att det
vore hd,gsttillfredsstiillande att gjute- inte torde komma att modernisera
rierna blev ombyggda och att ddrmed gamla valsverket, sdrskilt nu sedan
skapadesb[ttre produktionsfdrhillan- man gitt in fijr att gdra ytterligare
den samt bittre sanitira f6rh&llanden. investeringari finvalsverket pi Kilsta.
Det vore i sammanhangetav intresse Pi liingre sikt skulle det vil fcir dvrigt
att bli orienterad om hur man kommer n[rmast bli f.rl,ga om att llgga ned
att f.lfiara med stilverkets tappnings- gamla valsverket.
PE ffi,ga av berr Gtisla Nilston fdr- hall vid Boforsverken i sambandmed
Herr PollacA berdrde frigan om
klarade ditponent Sohlman, att det rationaliseringerrav gjuterierna. Skulle ordering&ngenpi respektive mangangivetvis funnes mycket att gtira fdr att detta inneblra att gjuterierna dvertar legerat stil och kolst&l och frigade
stimuleranirinEslivet. Bl. a. borde itst8lverkets tappningshall, miste vdl vidare om bolaget alltj2imt lit utfdra
gdrder fciretagis for att underlltta
stilverket pi ett eller annat sdtt kom- en del rensningsarbetenp& annat hill.
exporten. Exportkreditsystemethar pletteras.
oueringenit)r lYablberg framholl,
hittills icke fungerat slrskilt vll och
Hiirtill
fdrklarade t)aeringenii)r att det sedanldnge varit obalansmeldet kan i sammanhangetmeddelas,att
lVablberg att i sambandmed rationa- lan manganlegerat stel och kolstil.
Bofors fcir sin del icke haft nigon
av gjuterierna kommer hela Stilavdelningen anstrlnger sig p& allt
liseringen
nytta ddrav.Det borde skapashelt nya
sitt att fdrsrikasilja mera kolstil, viifrirutsdttningar for utnyttjande av Ex- stilverkets tappningshall att tagas i
fdr
St&lverket
ket
emellertid stciter pi stora svirigansprik
g.iuterierna.
oortkreditinstitutetoch hdr kan kanske
kompletteras
Det behiivs mera kolstil fcir
att
heter.
kommer
emellertid
det tyska systemettjlna som en god
fdrebild. Det senaresystemetinnebdr med en 30 m Iing hall fdr tappning av bdttre utnyttjande av kapaciteteninom
bl. a. att staten garantem 50 /o och gdt. Det fijrefinnes en principskisshur MG 30. Vad betrZiffarde rensningsniringslivet 50 %. Det tyska Export- man tlnkt sig rationaliseringenav gju- arbeten, som utlagts pi ett fciretag i
terierna och kompletteringenav st&l- Lysekil fdrekom dessaalltjlmt, dock i
kreditinstitutet torde vara en av fdrklaverket
vid Boforsverken och det 1r mindre skala.Bolagetskall emellertid
ingarna till att den tyska exporten
kanske
lZimpligt att taga upp denna undetscjkamcijligheterna att flildgga
stiindigt vinner ny terrlng.
detta arbetehelt till Bofors.
ffi.ga vidare i senaresammanhang.
En vdg aft hjnlpa ndringslivet vore
vidare en omedelbarskatteldttnadmed
Disp onent Sohlman fd,rklaradehdrborttagande av den extra bolagsskat- till, att det vore l?impligt ^tt taga luPp
Fiirslagsverksamheten
ten. Hdrutdver utgcir lagervirderings- denna frhga inom stilverkets SAKOOaeringenj dr W ahI berg meddelade,
reglernaett stort problem och de fdre- kommitt6.
att fiirslagskommitt6n vid sitt senaste
tag som idag ha sina lager - i konHerr Kiblstriim framhSll att. d& ordinarie sammantrddeden 4 oktober
soliderandesyften - nedskrivnatill
orderingingen
pi bilsmide vore hygg- 1958 behandlatLg ollkt fcirslag,varav
verkstllla
en
30 7o mlste ndsta ir
vara
av intressefcir bo- 3 tidigare bordlagda. 14 av fdrslagen,
det
borde
lig,
uppskrivning w lagret och ddrigenom
mera"bearbetning varav 5 frin M, 5 fthnY, 2 frhnX
att
fcirsdka
fL
laget
nddgas betala skatt pi en vinst, som
verkstdderna
dn vad och 1 frin KA, hade ansettsvdrda bei
av
bilsmide
endast dr fiktiv. Detta kommer i sin
inte
ligga lcining. 4 fdtslag hade bordlagts f6r
Bofors
borde
fallet
dr
idag.
tur att stdlla stora ansprik p& f6,retaddrfcir
andta
f6'retag
och
till
dn
sdmre
vidare utredning och 1 fcirslag hade
genslikviditet. De nyalagervdrderingspriser
kunna
konkurrenskraftiga
bjuda
icke ansetts vd.rt nigon beldning. Se
icke
reglerna borde med andra ord
vidare hlrom i B-pilen m 5 t9)8,
sdttasikraft s&somolanerat frin och p& s&danbearbetning.
25.
med den t januari nlsta ir.
Ingenjdr Stig Olssonfiirklarade hdr- s i d .
P3"ffi,ga. av herc Karlkuist angiende till, att den bearbetning,som ftir niri tidigare sammanhangber6'rdplane- varandefdrekommer i verkstddernaav Fritidsomridet i Tjiirnii
rad tillverkning av barkmasdiner for- bilsmide skedde till konkurenskrafDirektdr Nordsaist llmnade hdrklarade ditponent Soblman att det tiga priser. Emellertid torde fdrutsdttav
fdr
ytterligare
ningarna
bearbetning
efter
en redogdrelie fcir det nya ffifdretag, fdr vilkets rdkning tillverkningen skulle fdrl?iggas till Bofors, delar till bilsmidet vara mindre goda. tidsomridet 3"Tjd"rnd och i anslutning
numera fitt diligt med arbete. Fcire- Det fordras nlmligen en del nya spe- hdrtill visades bilder. Fr&n denna
cialmaskinerfdr att gi i land med programpunkt llmnas icke nigot sdrtaget ifrhga hade dZirfdr mist behllla
tillverkningen av denna maskin och denna uppgift och fdrutsdttningarna skilt referat utan hdnvisastill siirskild
det dr endast gjutgodsettill barkma- fci'ratt erhilla garantierfrin kundernas artikel av direktcir Nordqvist angilensida om bestiillning pi sidana arbeten deTj?irnd i B-pilensnovembernummer.
skinen som Bofors fett pa sin lott.
i den omfattning, att bearbetningen
Vad betr?iffat ytteiligare aktuella
skulle bi l<insamfcir bolaget,torde vara
nya civila tillverkningsobjekt kan i
tdmligensmi.
Parkeringsplatser
erinrasom tidigare besammanhanget
i
Direktor Nordqui:t meddelade,att
Disponent Sohlman fcirklarade
s. k.
rcirda oljeborrningsutrustningar,
man dmnade tillstZilla de anstillda en
d.rill collars. Fd'rhandlingar pi"g\"rallt- denna friga, att bolaget hoppadespi
idmt med vederbdrandeamerikanska nya bestdllningat L bilsmide, bl. a. s?irskildskrivelsemed begiran om svar
fdretag om dennatillverkning och det frin vissa utldndska bilfdretag. Skulle i vissa frhgor anglrcndeutnyttjandet
av de cykel- och mopedparkeringsdet bli f.rlga om sidan tillverkning i
dr att hoppas att avtal om en sidan till-

dan undersdkt mdjligheterna. att aoskaffa en 6.000 tons press,men att det
ddrvid visadesig att densammaendast
skulle bli belagd under mycket kort
del av &ret. Direfter fick frigan den
g&ngen falla. Aven om fdrhillandena
ej iir helt desammaidag, torde det vara
mycket tvivelaktigt om en ny sttirre
press kan bli rZintabel.S& mycket kan
emellertid sdgas,att en dylik pressicke
dr medtagenbland de akfuella investeringsobjekten.
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platser, som finns vid Boforsverken
och bergverkstdderna.
Det har ndmligen visat sig att en hel del av de anvisade parkeringsplatserna
endast utnyttjades i mycket begrdnsadomfattning. Det vore nu meningen att de
personer,som idag disponerarsdrskilt
anvisade parkeringsplatser fcir cyklar
ochmooedermen icke eller merasillan
utnyttja dessa,skulle avsti frin sina
reserveradeplatser f6r att ddrigenom
yttedigare parkeringsplatserskulle bli
tillgnngliga fd,r det stZindigt vlxande
antalet bilar.

bolagets sida hade man ddlvid frirklarat sig beredd att villfara detta
iinskem&1.
Hyreskontraktenhar i detta sammanhang nigot omarbetatsoch fdrenklats
utan att villkoren fdr hyresgdsterna
blivit mindre goda. I ett avseendehat
kontrakten till och med blivit bittre
fcir de anstillda ndmligen ifriga om
uppsdgningstiden,som utcikatsfrin 2
till 3 minader. Ordningsreglerna,
som
tidigare funnits intagna i hyreskontrakten. har utbrutits och kommer att
som sdrskildbilaga till hyreskontrakten
tillstiillas hyresgisterna.
B olagets hyreskontrakt
Slutligen fcirekomma tvi typer av
Ombud,smanSjdholm erinrade om hyreskontrakt, ett avseendede fall di
att vid ett tidigare fciretagsndmnds- bolaget tillhandahiller vdrme och ett
sammantrlde d,nskemil framstdllts om avseendede ldgenheter ddr vederb6att de fcir bolagetsldgenheterfrirekom- rande hyresgZistsjiilv ombescirjeruppmande hyreskontraktenmitte komplet- virmningen.
teras p& si sdtt, att de aktuella grundDe gamla hyreskontraktenkommer
hyrorna infdrdes i kontrakten. FrEn att nigon ging fcire utgingen av detta

ir utbytas mot nya s&dana med de
aktuellagrundhyrornaangivna.
B-pilens referat av fiiretagsrdmndsprotokollen
Herr Arne Ohlsrcn framhiill, att
det vore av stcirstavikt att referaten
fr&n fd'retagsnimndenssammantrdden
distribuerades,
sdrskilti de fall di h<igaktuella ffi',got varit pL tal, snabbare
in .vad som f6r ni.rvarandesker. Det
vore ddrfdr dnskvdrt,att de bilagor till
B-pilen, som innehiller referaten,
distribuerasi si ndra anslutning som
mtijligt till fdretagsndmndens sammantrdden.
Ditponent Soblmanfcirklaradehirtill att man i fortsdttningen skulle fcirsrika distribuera de ifrl.gavarcnd,ebilagornatill B-pilen i si ndra anslutning
till fd,retagsnimndssammantrddena
som
mrijligt.
Smt.

