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SVENSK EEC-ANSLUTNING
villkor fctr fortsatt gynnsam utveckling inom virt nlringsliv
Au Bruksdisponent
SVERRE R:son SOHLMAN
Den liuliga debatten i marknadsfri.gorna
har uiisentligen rdrt :ig pd. ett abstrakt plan
med en rad oaissaf druts)ittningar. For att om
mdjligt konhretiseraen del au debattensfrd.gor
ft)retagenschanseraid olika grader au isolering - inbjdd tidskriften "Arbetsgiuaren"
ett antal industrichefer att ytra si& om det
egna foretagets beroendeaa d.e aktuella -frdgornar losning. B-pilen har hiir nedan tillfAlle
att dtergiua disponent SaerreR:son Sohlmans
uttalande i det hogst aktuella amnet, Aaen pd.
Fi)retagsnlintndens
sammantriidei Bofors den
2 oktober redogjorde Disponenten for detta
pro bI em i ans/ ut ning t il I Konjunhtur daersikt en.
Isolering av Sverige hotar exporten och
hemmamarknaden
En anslutningi ldmplig form till den kommande
stormarknadeni Europa anser jag v svensk industrisynpunktvara ett nodvindigt villkor om den
hittillsvarande gynnsammautvecklingeninom virt
ndringsliv skall kunna fortsitta. Arendet dr av betydelse inte endast for vir export utan ocksi for
bolagets avsdttningsmojligheterpi den svenska
marknaden. Lit mig forst berora exporten och
sedan soka analysen konsekvensetnaav en isolering betrdffande vir hemmamarknad.
Exporten av vLra Boforsprodukteravserhuvudsakligentre olika typer av varor. Det gdller silunda
krigsmateriel, stdlprodukter, vlIket for vir del betyder kvalitetsstll, smide etc., samt kemiska produkter av olika slag sisom sprdngimnen, ldkemedel, r6.varorfor likemedel etc.

Krigsmaterielexporten

-

en politisk fr&ga

Vad krigsmaterielexporten beftdffar konstaterar
jag, att densammaej pi.verkas i nigon hogre grad
av forekomsten av tullar eller importrestriktioner
inom de marknader, vilka vi traditionellt arbetar
p6..Denna export influeras nimligen av helt andra,
huvudsakligen politiska forhillanden, varftir en
ev. ufvidgning av den gemensammamarknaden for
vir del knappasi kommer att ha nlgra mera betydande konsekvenserfor denna varugrupp.
Dock vill jag f.ramhlLlla, att det vidgade samarbete, som tvivelsutankommer till stind, ddrestden
gemensammamarknadenskulle utokasi den form,
som nu dr tdnkt, och framfor allt ddrestStorbritannien skulle anslutastill densamma,kommer att ha
betydande konsekvenserdven inom krigsmaterielomridet. Redan nu existerar ju inom den s. k.
NATO-organisationen en integration av betydande
omfattning vad anskaffning och tillverkning av
olika slag av krigsmaterielbetrdffar, och det dr helt
naturligt, att densammakommer att ytterligareforstdrkas,om marknaden kommer att utokas i den
omfattning, som nu ir tdnkt.
Jag vill ocksi. framhhlla, att detta okade samarbete dven kommer att gora det mojligt for
NATOirinderna att bedriva en vdsentligt mera
aktiv forsdljningspolitik visavi ldnder utanfor
NATO-kretsen, och detta gdller inte minst sidana
omriden, till vilka Bofors sedangamm alt haft for
sriljning av sina produkter. Aven hdr kommer vi
silunda att mota okade svirigheter.
Vir nuvarande export av krigsmateriel uppgir
till ca 40 procent av vhr totala f.orsdljning av dylika
produkter. Harav berdknasvdsentligt mer dn hdlften vinna avsdttning inom ldnder tillhorande EEC,
inkluderande dven Ensland och Danmark.

Kvalitetsstfllexporten

i farozonen

Vad vir export av kvalitetsstil etc. betrdf.far,har
denna hittills inom den gemensammamarknaden
huvudsakligen funnit avsdttning.inom sidana ldnder som Tyskland och Italien. Vi har emellertid
iven haft en betydande forsiljning pi Danmark,
och under senastehrenhar vi borjat bygg upp en
viss export dven pi Siorbritannien. Om dessatvi
sistndmndalinder nu kornmer att ansluta sig till
den gemensammamarknaden,miste vi rdkna med,
att vhr forsiljning till dessakommer i farozonen,
di det for vira kunder i dessalinder i mlnga fall
torde komma att stdlla sig ekonomiskt fordelakti
gare att inkopa dylika valrr frln ndrliggande
grannldnderinom den nya stormarknaden.
Si viit jag kan forstfl, torde samma forhillande
dven komma att gd,lIa en betydande del av den
export av verkstadsprodukter, som en deI av vhra
dotterforetag avsdtter inom dessamarknader. Av
vhr totala stilexport, som uppgir tlll ca 20 Procent
av hela stilforsiljningen, avsdttesmer dn hilften
pi. marknader, som tillhtjr det utvidgade EEComridet.
Stor risk ftir 50 procent av kemiexporten
Pi det kemiska omridet har vhft foretag f. n. en
export av relativt stor omfattning till Tyskland,
Italien, Frankrike, England och Danmark. I det nya
ldge, som kan komma attintraffa genom Englands
och Danmarks anslutningtill stormarknaden,loper
vi risken, att en betydandedel av denna kommer
att forsvinna. De nuvarande och vdntade tullpreferensernainom vissa EFTA-ldnder kommer vi i
det nya laget att delvis gi miste om, och detta forhillande kan komma att medfora, att vLru kunder
i Danmark, siLvil som i Storbritannien,kommer att
vdnda sig till sina nya partners inom den gemensamma marknaden for inkop pi fordelaktigare
villkor av de vatot, som vi tidigare forsett dem med.
Di EEC-lzindernatillsammansmed England och
Danmark i dagensIdge tar vdsentligt over 50 procent av vir kemiska export, har vi tydligen h6'r att
rdkna med mycket allvarliga konsekvenser,om vi
kommer att bli stdllda utanfor den nya stormarknaden.
Aven hernmarnarknaden hotas vid
EEC-isolering
Till slut vlll ja.gge nl.gra synpunkier pi den tdnkbara utveckling av forhillandena pL vir egen
hemmamarknad,for det fall att den gemensamma
marknaden skulle fi den omfattning, som hdr har
ifrigasatts.

Jag utghr dL frin att vhrt land i det nya lige, som
kommer ati uppsti, kommer att i stort sett behilla
nuvarande importtullar, oberoendeav om vi kommer med i derrnya gemenskapeneller om vi hamnar
utanfor densamma.
I bida fallen har vi att rckna med en skirpt
konkurrens frin medlemmarna inom det vidgade
europeiskahandelsblocket.De okade mojligheter
till rationellt-industriellt samarbeteforetagsenheterna ernellan, som den vidgade ifitegrationen medger, kommer tvivelsutanatt medfora, att dessakan
producera for den svenska marknaden onskade
varor till vdsentligtmera konkurenskraftiga priser
in vad som nu d,r fallet.
Fiir den hdndelse att vi kommer att ni en tillfredsstillande anslutningsformtill stormarknaden,
torde vi kunna utg|" frin, att dessaverkningar kommer att minskas, di. vi i sldant fall sjdlva borde
kunna f& mojligheter till ett vidgat samarbetemed
flera av Vdsteuropasindustrier. Samtidigt ffu vi iu
hdrvidlag tullfritt tillffade till en vdsentligt utvidgad kundkrets,nigot som,sivitt iagkan forsti, bor
mer iin vil kompenserade eventuella nackdelarna
av den okade kdnkurrensen pi hemmamarknaden.
Skulle vi ddrernothelt komma att hamna uianfor
den europeiskagemenskapen,har vi ju enbart att
rdkna med konsekvensernaav denna okade konkurrens, utan mojligheter att f6' niuta fordelarna av
den vidgade integrationeni Europa. Samtidigt finnes anledningbefara, att vhra traditionella svenska
kunders egna exportmojligheterkommer att krympa, nLgot som kommer att medfora skdrpta forialjningssvirigheter for vir del pi hemmamarknaden.
DiL jag dessutomej ser sdrskilt optimistiskt p&
mojligheterna,att over huvud taget kunna kompensera de eventuellabortfallen inom vir export till
den nya stormarknadentill omriden utanfor densamma,miste ju foljderna for vir del bli synnerligen allvarliga, ddrest vi forblir utanfor den
europeiskastormarknaden.
I detta sammanhang vill iug ,i underlita att
fzista uppmdrksamheten p6. det ur vir synpunkt
bekymmersamma ldge, vilket kan tdnkas intrdf.f.a
ddrest sivil Danmark som Norge kommer att anslutas till den nya marknaden. I ett sidant fall
miste ju Norden bli delat i handelspolitiskthdnseende,som foljd av den rel. hoga tullmur, som
skulle komma att hindra varuutbytetmellan ossoch
vhra ndrmaste grannar. En dylik situation kan pi
ldngre sikt sdkerligen komma att medfora allvarinom Skandinavien,vilken
liga splittringstendenser
det synesmig angeldget att vi ph aIIt sett soka att
motverka.

t-

Resansslut -

Dag Hammarsltjdld + 29.7. 1905, I 18.9. 1961

SVERIGE HJALPER
I iuni 196l startades bland tidnstemannen r
Bofors SverigeHjdlper-insamlingen,vilken nu avslutats. Insamlingen har motts rned stor forstielse
och god offervilja.
Enligt bestdmmelseroch utfdstelser, som gdllt
speciellt for denna insamling kommer det nedan
redovisade beloppet att fyrdubblas, dels genom
arbetsgivarens bidrag och dels genom statens
dubblering av de redovisadebeloppen.
De minga insamlingar av olika slag, alla behjirtansvdrda, got dock ait en viss reservationkan
formlrkas. Det dr sikerligen en tagke hos minga,
att en centraliserad och kontinuerligt arbetande
verksamhetpi detta omride skulle effektivt sanera

TankpA

D"g HammarskjoldsMinnesfond
Postgito 900961

Tecbningenhrhntadur SuenskaDagbladet

och i ekonomiskt avseendekunna bli ett betydligt
virdefullare hjilporgan d'n vad som nu dt fallet.
Till de mhnga som ldmnat bidrag, fr6.n smi till
stora belopp, vill undertecknadsisom ansvarigfor
insamlingen framfon ett varmt tack.
Boforsi sept.1961
Nils Oue trYahlauist
Red.ouisning:
Tecknat belopp enligi
listor nr 7-200
Rdnta for tiden 4/7-4/r0

t.-
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Summakronor 3.821:64

Kronor 3.825:64 insatt i postgirokonto 9O196I
den 5/10 1961 enligt for ossforetett kvitto.
Tryckningskostnadenfor insamlingslistornahar
bestriditsav avdelning24 av SIF.
Listor och rdkenskapergranskadeoch funna utan
anmirkning.
Bofors den 5 okt. t96t
B. Holmqaist
T.lansson

SUOMEN BOFORS UNDER EGET TAK
I HELSINGFORS
Bofors dotierbolag i Finland, Oy
Suomen Bofors Ab, kan i ir blicka
tillbaka pi en 15-irig tillvaro och bolaget begick detta "jubileum" pi fdrndmligastesitt genom att taga eo egen
ny fastighet i besittning.
"SuomenBofors", som bolageti dagligt tal kallas, grundadesden 5 januai
L)46, men Bofors har lingt tidigare
haft goda aff?irsfrirbindelsermed Finland stv?il betdffande krigsmateriel
som civila produkter. Det kanske rlcker med ait erinra om att Bofors p&
3O-taletlevereradedet grova artilleriet
till finska marinenspansarskepp:kaooner som bet hirt ifrin sig under de
senaste
krigen. De goda fcirbindelserna
fortsatte under 30-talet och efterkrigsiren och som en natudig foljd av dessa
fcirbindelserblev Boforskoncernendet
fdrsta svenska industrifdretag, som
efter kriget grundade ett eget dotterbolag i Finland.
Till fdljd av handelssvirigheter pi
srund av Finlands svira ekonomiska
l"iige miste Suomen Bofors under en

ling friljd av 3t arbetaunder relativt
smi omstdndigheter,fcirst i en fdrhyrd
lokal vid Sridra Esplanadgatan8 med
hdrdverkstadeni en annan hyrd lokal
vid Tolcigatan26, friln 1950 i n&got
strirre egna lokaler vid Lcinnrotsgatan 32, med kontor, stilfdrrid och

hdrdverkstad.(Se utf<irligt reportage
i B-pilenm 41955.)
En vdndpunkt i utvecklingen intriffade i septemberL957, di Finlands
Bank devalveradeden finska marken
med 39 /o och myndigheternai samband hlrmed dppnadeportarnaf6r en

PLansAiss 6ter Suotnen Bolors nybygge rid
Strdmbergsuiigen. Fi)nster ocb dtirar iir inte
nzarAerade pfr rilningen, Jom erzdaJt aisar
bottenr3 ni ngens d i sp osit ) on.

HAROVERKSTAD

Suomen Bofors Foto.
Suomen Bofors nybygge. Fasaden mot SocLenbacAauiigen.

cikadimporthandel: 75 /o av tmpoften
frilistades. Di Bofors stil under de
ghngna iren fcirvlrvat sig ett mycket
gott anseende,steg genastefterfrigan
p& Boforsprodukterna.Det blev snart
uppenbart,att lokalernafdr lager och
hdrdverkstadvid Lcinnrotsgatanblivit
alldelesfcir tringa fdr att tillfredsstdlla
de allt dkade krav, som stdlldes av
kundkretsen.
Pi grund av de speciellafordringar,
som firmans rcirelsemiste stdlla pi

sina lokaliteter, var det omcijligt att
kcipaeller hyra n&gonpassandelokal,
utan det stod klart, att en egen funktionsduglig byggnad miste uppfciras.
Hcisten 1959 lyckadesSuomenBofors att fcir sitt nybygge finna den
lZimpligatomten, som efter definitiv
stadsplanelndring1p60 fick namnet
tomt nr 6 i industrikvarter21 i Sockenbacka.Tidigare fanns pi denna
tomt en smedja,som f. ci.givit namnet
Smedjebacka
som
it det bostadsomride,

ligger i ndrhetenav tomten.Det passade ju utomordentligt vdl att pi denna
gamla "smedjebacke"uppfdra lokaler
fdr en firma, som huvudsakligeng3.ri
stilets tecken.
Nybyggnaden
Den nya byggnadenhar en V-formad grundplan, med huvudfasaden
mot Sockenbackavdgenoch nordvdst
den andra flygelns fasad mot Strcim-

PJansAissiiter kontorstIningen 1 trappa upp. HiirdaerAs
llygeln endastantltdd.

a

ING
KONTORSVAN

t. v.
Sektiongenom SuomenBoforc nybygge. Flygeln not Sockenbackauiigen

torsrum (bl. a. ftir hirdforman och
stilexpedition), rum f6r stdllverk och
forrid.
Frin entr6hallens trappa kommer
mao upp i en <ivre storre hall i kontorsviningen, kring vilken alla olika
lokaler gruppera sig. Hallen fir ett
vackert dvedjus genom bonoplexkupoFlygeln mot Sockenbackavdgendr ler. Kontorsviningen, som till sttirsta
till ca 2/t i tv& plan, bottenviningen delen ligger tjver stilfcirridet, rymmer
rymmer stillager med en golvyta pi ca ett 15-tal kontorsrum av olika storle550 kvadratmeter, i dverviningen dr kar, konferensrum, kassakontor med
kontorsrum. Flygeln mot Strdmbergs- valv, arkiv, en stor personalmatsalmed
vdgen rymmer lokaler f6r den ultra- pentry samt kapprum, toiletter m. fl.
modernahdrdverkstaden,med en golv- smiutrymmen. Utanfrir matsalenligger
en terrassmed uisikt mot s6der.
yta pL ca 400 kvadratmeter.
Byggnadenhar ritats av arkitekt Leif
Mittpartiet mellan flyglana ar i 3
och huvudentreprencirhar
Sundstrijm
(se
Klllarvlningen
viningar
sektion).
Kad \Tinqvist.
ryrnmer skyddsrum,storapersonalrum, varit byggmZistare
Genom att verksamhetennu konpannrum och brdnslefcirrid, reldrum
och fcirrid. Bottenviningen rymmer centreratstill en endaplats kan expedition och kundservice skcitassnabbare
bl. a. entr6hall med trappor upp till
dverviningen, reception,ett antal kon- och effektivare dn tidigare.
bergsvlgen och nordost samt huvudentr6n till kontoren mot gatukorsningen och norr. Tomten ir si stor,
att den till&ter yttedigare en fdrsta
stcirreutbyggnadsetappav flygeln mot
Byggnaden har nu
Sod<enbackavligen.
en viningsyta p3, L.6I5 kvadratmeter
och en volym pi 8.730 kubikmeter.

Generalkonsul Sigurd Blomqai:t (t. h.) biilsar giisterna aiilkonna
'lr. lr.
aid. inaigningen aa Suomen Bofors nya byggxad. G^rer
bl. a. direkti)r Nordqoist, disponent Sohlman, direktiir H. Blonq ai st, am bassaddr En gzell, dire Atiir N esslin g ( F in: Aa bil i nd ustrin )
och bankdirektbr Henning, Foto Esko Silvanto.
o

ri

Hiirdverkstaden
Den frirsta hdrdverkstadenvid Lcinnrotsgatafl blev snabbt inarbetad och
utnyttjadesde senasteiren l6ngt ut<iver
sin berdknade kapacitet. Materialanhopningen var of.ta besvirande och
transportproblemensvtddsta.
Den nya hdrdverkstaden har f8tt
avsevdrtutdkat golvutrymme och betydligt storre ugnskapacitet,med stcirre
muffelugnar, saltbad och anl6pningsugnar. Man kan sdga, att verkstaden
nu kan utfdra samtliga vdrmebehandlingsoperationer fcir stil och andra
metaller, som erfordras i praktiken,
bl. a. iven ythlrdning genom nitrering.
Tack vare Boforskoncernensstora
erfarenhet just p& stilbehandlingsomridet, har verkstadenen standard som
motsvarar de modernastekrav. Bl. a.
har sdrskilt stor vikt lagts pi anordningar for en noggrann temperaturkontroll. Det iir ju viktigt, att moderna

VerLstiillande direkti)ren i Suonten Bofors, Holger Blomquist,
inlormemr om nyblgget. I :ot'fgruppen fr. u. bankdireAtdr Henring, d.irektdr Tamrn, ambassaddr Engzell, disponent Sohlntan,
anbassadrfrdet a. Celsing och gexeralkonsul S. Blomqairr. Foto
Esko Silvanto.

HiirdaerAstadens alla 't'inesser disAuterades ingdende. I bildens
mitt syns direAtiir Holger Blomqaist inlorrnera giisterna. I gruppen t. r. direktdr Nordqaist och t. h. disponent Sohlnan och
ambassaddr EnpzeJl. Foto Esko Silvanto.

Be:i)k i det uAlt'yllda stdllagret. Fr. a. d.irektiir Krause, disponent
Sohlmax, ambassadiir Engze/1, direAtijr Holger Blontqaist och
ambassadrddet a. Celsing. I trappan skymtar direLtiir Nordqdst
och bankdirektdr Henning. Foto Esko Silvanto.

dyrbara hciglegeradestil fEr en vetenskapligt riktig behandling,di de annars inte fyller de krav som tillverkaren avser.
Hdrdverkstadendr helt planlagd fcir
aft lemna bdstatlnkbara serviceit den
finska industrin.

ambassadridet
Larsvon Celsing,bruksdisponentSverreSohlman,direktdrerna Helmer Nordqvist och Gustav
Tamm, ingenjcirK. E. Thelning (serviceingenjd,rfcir den finska st&lmarknaden) samt ingenjdr Kjeil Ed och
instrumentmakaren
Nilsson (som dvervakat installationsarbetet)
frin Bofors,
Suomen
Bofors
styrelseledamciter,
geInvigningen
neralkonsul Sigurd Blomqvist, banklgde rurn fredagen den 18 augusti un- direktdr E. D. Henning och advokat
der bide hrigtidliga och kamratligt B. Holmstrrjm, representanter
fcir n&gra
angenemaformer, med bcirjan med stcirrekundfriretagochindustrier,bygglunch kl. 12.00 och avslutning med mlstare, arkitekt samt SuomenBofors
kr2iftsup6.
personal.
Bland gisterna mdrktes Sveriges
Generalkonsul Sigurd Blomqvist
ambassadcjr
i Finland, GcistaEngzell, hdlsadede ndrvarandevilkomna samt

gav en kort iterblick 6ver de gingna
irens verksamhetoch utveckling, frtn
den blygsamma,ja tveksammastarten
1946 till de senasteirens framgingar
med fr&n l9r7 till 1,960ndrafyrdubblad stilforsiiljning (frin ca 46 milj.
mark 1957 till ca r73 milj. 1960).
Disponent SverreSohlmantog derefter till orda och tackadeforst generalkonsul Blomqvist fcir hans insatser
och yttradedlrefter bl. a. foljande.
"Generalkonsul Blomqvist talade
nigra ord om dotterbolagetsstart fdr
nigot <iver1) 6r sedan.Jag vill stanna
nigra <igonblickinfcir den tiden. Man
kan kanske friga sig vad som var at\ledningen till att Boforskoncernen,i

Disponent Suerre Soblman talar om Bofors' aerhtygtrtAh f(irtrAffligbet. T. t. direAtdr
H. Nordquist, Bofors, och ambassadrddet
L. aon Celsing, t. b. ambassaddrG. Engzell.
Foto Esko Silvanto.
Trapphallens aiigg pryds ap en Aarta 6aer
Suerige och Finland, med Bolorskoncernent
f i)retag marherade. DireAtdrerna Holger
Blonqtist
och Helmer Norclqttist studerar
"geografin". Foto Esko Silvanto.
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St,eriges antbas.radiir i Finland, Gbsta Engzell, disponent St,erreSoblntan och genera/konsul Sigurd Blonqtist har ett angeniini
santtal. FoIo Esko Silvanto.

en politiskt och ekonomisktsi brydsam
period, var det fcirstasvenskafiiretag
iom startadehdr. Visserligenvar den Kilillen sJi)tsnted en Ariiftsupb piL Hotel Palace. Kring bordet sitter bdnLade reprerent,tnrer
investering,som vi gjorde den gingen 16r sueriges anbassad i Helsinglors, AB Bofor:, Suornen Bolors, arkiteater ocb bTggare
i reda pengar,inte si sdrskilt impone- nt. ll. Disponent Sohlman talar' Foro Esko Silvar-rto.
rande,men det var ett risktagandesom
vi utan tvekan di gjorde. Jag skulle
Vi kan i dag med glldje konstatera,
Jag dr overtygadom att Ni, som har
nu efter&t gdrna vilja betyga,att hu- att forra irets omsdttningvar over 3 Er verksamhethdr, kommer att trivas.
det ser ju1 p3,Edra anleten.Och det
vudskdlet iar, att vi hade ett grund- milj. kr. Det betyderatt allt det stil,
murat fdrtroende fdr den vidare ut- som vi under fcirstairet skickadeciver dr ju nigonting anflat att sitta hdr ute
vecklingenhlr i landet.
under ett helt ir, ungefdr motsvarar i dessaljusa vackrarum In i de gamla
Vi har under &rtionden haft mYcket vad.vi idag kan exPedierapi ett par tringa lokalerna vid Lcinnrotsgatan,
som dock framgingsrikt fyllde Suointima kontakteroch f6rbindelsermed vecKof.
men Bofors uppgifter. Jag dr dvertyFinland och det finska fcirsvarsvdsen- Samtidigt som utvecklingen gitt
det och de erfarenhetersom dessagett vidare, har ffirgan om anskaffning av sad om att den atmosfdr som dr riskapaen god
oss gav oss anledningtill att med tillIdmpligalokaler trdngt i fcirgrunden. lande hdr bidrar till att
fcirsiktsedvenden ganskaovissafram- Det' eTmla kontoret,' hdrdveikstaden anda och god arbetseffektivitet,och
vill jag tillita
tiden till motes.
och ligret pi Lonnrotsgatanblev med med den forhoppningen
att fcirklara
Ambassadcjr,
Her
mig,
tiden alltfor tringa. Det giillde att pi
Tiderna var svira och de ftirsta iren
fcir Suomen
invigda
nya
lokaler
dessa
var
ingen
Det
dem.
var sannerligen inte ldtta fcir detta nigot sdtt fdrstora
till Ni alla,
Lycka
verksamhet.
Bofors
htt uppgift. Jag d'r tacksam fcir det
foretag,och det var vdl mer ?inen ging
hdr.
arbeta
som
skall
som vi var pi vdg att ge taPPt. Om- initiativ, som generalkonsulBlomqvist
SedanverkstdllandedirektcirenHolsdttningen-tar nl'gra 100.000 kronor. tog, d& han vid irsskiftet L959-60
kcjptedennatomt. Det var ett gott drag ger Blomqvist givit en kort bversikt
over nybygget, tog gdsterna bygget i
och vi var redanhalwdgs.
Kriifrans lou siangs biir aa direLtdr Nod'
en rundquisr, arnbassaddrEngzell, disponent SohlDen byggnad,som vi i dag inviger, nlrmare skdrskidandevid
ciceroner.
sakkunniga
under
vandring
nan ocb atnbassadrlidettton Celsing. Foto
sdkert
konstatera
kan vi med gliidje
Esko Silvanto.
Dagen sl<itsmed en hcigstangendm
tillfredsstdlleralla de krav, somvi stdlkriiftsup6 p& Hotel Palacefestvining
ler oi SuomenBoforsverksamhet.
Som ledare ftir Boforskoncernen for ett 20-tal personer,med ambassaoch bruksvilt jag vid dettatillfiille, di vi inviger dor Engzellsom hedersgdst
dessalokaler, uttala mitt uppriktiga disponentensom vdrd.
tack till alla som en och var medver*
kat vid utformandetoch tillkomstenav
denna anldggning. Jag tackar dn en
geng frdmst generalkonsul Sigurd
Blomavist.verkstlllandedirektcirHolger Blomqvist,som ju haft det direkta
av dennafdga, ochiag
fcjr Suomen
handldggandet
Ovanstienderedogdrelse
riktar ocks&mitt tack till hela persona- Bofors nya byggnadhar sammanstdllts
len, dem som varit med och byggt,
av red. med ledning av text- och bildarkitekteroch konsulter,
byggmdstare,
materialsom ldmnatsav direktor Holett utmdrkt arbete,som h?irbragtstill
ger Biomqvist.
sitt slut.

Fig. 1. Turbolacldad 6-cyl. tnolor "Polar-N"

Fig. 2. Tarboladdad 9-cyl. iltotar "Polar-T"

NY POLAR-MOTOR AV 4-TAKTS TYP
Av Diploningenj(irA. EKELUI/D
konstruktionschef frir l)ieselmotorcr hos Nohab

Efter dvertagandeter 7948 av AB Atlas Dieselstillverkning av Polar-dieselmotorer
var det fcir Nohab angeldget att fL fram ett fetal nya standardiserade
motortyper.
Avsikten var att ticka den stcirstamarknadsdelenav det
fcir Nohab aktuella effekt-varvtals-omridetmed 3 olika
motortyper. De tvi strjrstamotortypernaavsS.gs
att anvdndassisom propellermotorerfrir fartyg samt fdr stationdra elkraftverk,och den minsta vdsentligensisom hjZilpmotor fcir storre fartyg.
Med hdnsyntill att mdrket "Polar" sedande tidigaste
&ren var vdl inarbetat och vdlkdnt civer en stor del av
vdrlden, beslcjtsatt de nya motortypernaskulle marknadsfcirasunder mdrket"Polar".
"Polar-N"- och "Polar-T"-rnotorer
Sisom en frirsta itglrd pibrirjadeskonstruktionsarbetet
av de tv6. stcirstamotorerna.Konstruktionernabaserades
pi den givna fcirutsdttningen,
att det bdstaav motsvarande
tidigare "Nohab"- och "Polar"-motorerskulle infcirasfcjr
att ddrigenomuppni hdggradig driftslkerhet.
Praktiskt taget alla tidigare "Nohab"- och "Polar"-motorer dr 2-taktstvlrspolade trunkmotorer.D5"driftsresultaten var goda med motorerna,som framf6r allt anvdnts
sisom propellermotorerfot fartyg och sisom stationdra
motorer fcir elkraftverk,fanns all anledningatt bibehilla
denna grundprincip fcjr de fcir samma?indamil avsedda
nya mororryperna.
Kraven pi hdgre effekter pi allt mindre utrymmengcir
sig f,.rfcir ir ailt mera gdllande.Vid konstruktionsarbetet
togs ddrfor frin bdrjan hlnsyn till en avsevdrdframtida
successiv
effektokningmedelstturboladdning.
I rivrigt avs5.gskonkurrenskraften att ijkas genom ett
Fig. 3. "Prince.rs ol Tasnania",lirjan
Zeeland har " Polar-N" -tnolaret.

;"1:;ffi
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kort motorutfcirande
och genomstandardisering
av motorelementen,varigenomen rationell tillverkning, reducerad
lagerhillning och ftirenklad reservdelsservice
skulle mdjrlggoras.
De tvi nya motortypernaerhcill beteckningarna"Polar-N" och "Polar-T". Bida motortvDernatillverkas i
4-IO cyl. utfcirande.De levererasd.venturboladdade,
med fcir ndrvarande30 /o effektdkning.Effektomridet
fiir "Polar-N"-motorer dt 700-2500 hk vid varvtalsomfiLdet210-311 r/m och effektomridet frjr "Polar-T"motorer at 1200-4500 hk vid varvtalsomrldet L752 1 or / m .
Fig. 1 visar en 6-cyl.turboladdad"Polar-N"-motor och
frg. 2 en 9-cyl. turboladdad"Polar-T"-motor.
Ett stort antal icke-turboladdadeoch turboladdade
"Polar-N"- och "Polar-T"-motorerhar levereratstill siviil
inhemskasom utldndska kunder fcir olika slag av last- se t. ex. fig. 3 - och
fartyg, bil- och passagerafidrjor
fcir stationdrakraftverk. "Polar-N"-motorerhar dvenlevereratsi stor utstr[ckning till bogserbitar.Det kan - med
nigon iiverdrift - slgas att det snart finns bogserbitar
med "Polar-N"-motoreri ndstanvarje svenskhamn. Den
stcirstasvenskaisbrytaren,Oden, dr forsedd med 6 st.
"Polar-N"-motorer. Enligt vad som nyligen erfarits har
motorerna fungerat till full belitenhet. Utciver civriga
motorbestillningar finns fot nd.warandeinneliggande
F i s . 4 , F - r n o t o r n sn t o t o r b l o c A .
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Fig. 5. Ramlagerskfrlarxa iir liitt utbltbara.

order pi ett stort antal "Polar-N"-motorer. "Polar-N"motorn har blivit en verklig kundsucc6.
Sivll "Polar-N" som "Polar-T"-motorernadr utvecklingsbarafcir hdgre turboladdningsgrad.
Det fortsattautFig. 7. F-motorns Aolu iir aa gjutjiirn
utfiirande.

ocls i temperaturbestd.ndigt

Fig.6. Tuiir:ektion
ao F-mororn.
vecklingsarbetetmed dessamotorer syftar dirfrir nhrmast
till att uppni ytterligare dkad konkurrenskraft genom
fortsatteffektokningmedelsthriggradigareturboladdning.
"Polar-F"-motorn
Parallellt med anfcirdaprogram har Nohab sedannagra
ir arbetatpi den tredje av de planeradenya motortyperna.
"Polar-F" dr i frirsta
Motorn som erhillit typbeteckningen
hand konstrueradfrir ett effektomr&deupp till ca 700 hk.
"Polar-F"-motorndr, stsom ndmnts,avseddatt anvendas sisom hjZilpmotorfcir sidrre fartyg. Den kan emellertid Zven anvdndassisom propellermotorfor mindre fartyg, t. ex. fiskebitar, och fdr stationira elkraftverk.
Med hlnsyn till att kunderna under senareir har borjat
foredra 4-taktsprincipenfdr hjiilpmotorer beslcitsatt "Polar-F"-motorn skall utfiiras sisom en 4-taktsmotor.
Konstruktionenav "Polar-F"-motornbaserades
visentligen pi fdljande fdrutsdttningar.Varvtalsomr&det
valdes
i fcirstahand till 500-750 r/m med mdjlighet till framtida cikning till 900 r/m. Cylinderdimensionerna
valdes
med hdnsyn till l?implig kolvhastighet och till att mtijlighet att anvdndade numera dven fcir denna motorstorlek
vanliga mindre goda brdnnoljorna,skulle erhillas. Turboladdning avsS.gs
att infcjrasfrin borjan.
Vid den konstruktiva utformningen har slrskild vikt
lagts vid att fi motorn si kort som mdjligt fcir att medge
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a
enkel installation ombord. Genom att beakiakravet p6,god
itkomlighet och genom begrlnsning av det max. cylinderantalet fcir radmotorer till 6, har dversynsarbetena
ombord
avsettsatt fcirenklassi lingt mrijligt.
En hoggradig standardisering av motorelementenhar
lgt rum, varigenom en enkel produktion, fcirenklad lagerhillning och snabb reservdelsserviceuppnis. Samtliga
reservdelarhar gjorts direkt utbytbara.
Cylinderdimensionerna
1r: cylinderdiameter250 mm,
slagl2ingd300 mm. Cylinderantalet fcir radmotorer dr 4,
5 och 6. Effektomridet fcir radmotoreri icke-turboladdat
och turboladdat utfcirande tu 200-67) hk vid 500/)u t/m.
Om de tekniskadetaljernakan fciljandeanfciras:
Motorstommenutgciresav ett gemensamtgjutet cylinderblock i vilket vevaxelndr lagrad. Med denna konstruktion har ett mycket stfvt motorutfcjrande erh&llits med
bibehillen lig vikt av motorn. Oljetr&get1r svetsat.Cylinderblocket frumglr av fig. 4. De blybronsfodrade ramlagerskilarna av precisionsutfcirande
kan litt utbytas- se
fig. 5 - om detta vid nigot tillfZille skulle visa sig erforderligt.
Motorns tvdrsektion fr:,mg8' av fig. 6.
Cylinderfodrenir av s. k. vitt utfcirandeoch l?ittutbytbara. Cylindedockendr separataoch ldtt demonterbarai
kompletta enheter. Ventilmekanismenbestir av enkla
standardelement.
Nockaxeln d,r lagtad upptill i cylinderblocket i vitmetallager. Nockaxeln drivs medelst kugghjul fr&n svdnghjuls2indan,vilket medfcirok?inslighet
for svdngningar.
Kolvarna - se fig. 7 - dr av gjutjdrn i temperaturbestdndigtutfcirande.De dr okdnsligafcir hanteringombord.
VeVstakarna?irhejade.Sisom framgfu av fig.8 kan de
utan svirighet hanterasav en man.
Vevlagren utgcires av ldtt utbytbara blybronsfodrade
Fig.8. De bejarsmid.d.aueastakarnaAan lAtt hanteras aa efi rndn.

Fig. 9. Dernontering au aettlagerskdlarna sAer utan stfuigheter.

stilskilar i precisionsutforande.
Demonteringav vevlagerskilarna kan ske mycket lZitt pi grund av att skarven i
vevstakendr snett placerad- se fig. 9 - varigenom alla
vevlagerbultarnablir itkornliga frin sammavevhuslucka.
Nigon skavning av lagerskilarna skall inte dga rum vid
ev. utbyte.
Sisom insprutningsutrustning
har valts Bosch'sinsprutningspumparoch insprutningsventiler
av standardutfcirande. Insprutningspumparnaiir l?itt itkomliga.
Regulatorn1r antingenav mekaniskellerhydraulisktyp.
Den 4-cyl. turboladdade prototypmotoro ftamglr av
fig. 10.
Prov med tvi 1-cyl. laboratoriemotorerhar ptgttt under
2 irs tid och med en 4-cyl. prototypmotor under LVz fus
tid. Proven med en 6-cyl. prototypmotor paborjades nyligen.
Av fig. LL framglr en del uppntdda provresultat.
Brdnslef6rbrukningskurvandr som synes flack. Brlnslefdrbrukningen utgjorde ca L58 g/hkh vid ett effektivt
medeltryckav ) kg/cm2 och ca 156 g/hkh vid n&got lZigre
belastning.
Fig. L2 visar en "Polar-F"-hjZilpmotorkopplad till en
generatorp& en gemensambottenram,d. v. s. ett komplett
diesel-generatoraggregat.
Effekter och huvudmitt pt turbo- och icke turboladdade motorer kan llmnas den intresserade.Sisom ett
Fig. 10. Prototlpen till F-motorn.
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VERKTYGSSKAPETett effektivt hjelpmedeltill arbetslindringoch verktygsvird
Au Civilingenji;rLARS WEINER, Bofors
i produktionskostnaden
vid en stdme 1r det ca 5 mili. kronor - vartill komkoprerfrdsmaskrn
i grupp 779.
mer avsevdrdakostnader fiir verktyg i
En av fcirutslttningarna fcir att ett
centralalager fram till den enskildes
arbete skall bli korrekt utfcirt oi ett Verktygskostnadinkl. skdrpning 19 /p
verktygsfcirr&di verktygsskipet.
smidigt sdttdr, att man anvdnderfunk- Avskrivning av verktygsmaskinerL8 /6
Snabbst&lsverktyg
?ir i normala fall
tionsdugliga verktyg. F6r bibeh&llande L<in till maskinarbetare. . . . . . 33 Eo fortfarande till vdrdet dominerande
av god funktion krdves en viss verk- Gemensamma
omkostnader... 3O7o bland de sklrande verktygen. Dessa
tygsv&rd och aktsamhet, speciellt om
rooq" verktyg dr mestadelstypiskaegguerktyg
de dyrbarare verktygen. Fdr att ge en
med stor k?inslighet fdr slagskador.
uppfattning om kostnadsproportioner- Det dr silunda mycka stora vdrden Mdtdon av olika typer iir sjiilvfallet dven
na kan fdljande fcirdelningvisasmel- i verktyg som S.rligenfbrbrakas genom kdnsliga fcir slag och stcitar och bcir
lan nigra betydandeposter, som ingir
slitage eller skador- fdr Bofors del skyddasi stdrstam<ijliga utstrdckning.

Verktygsvird

liinat sig !

t

exempelkan ndmnasatt en 6-cyl.turboladdadmotor avger
en effekt av 675 hkvidTSo r/m.
En installationav en "Polar-F"-motor i ett fiskefartyg
f nmglr av fig. Lj.
Alla erforderliga pumpar - smiirjoljepump, vattenpumpar etc. - 1r placeradei motorns fria inde. Dir
finnes dven effektuttag fcir drivning av vinsch, belysningsgenerator, startluftkompressor etc. Motorn iir alltid fcirseddmed en smdrjoljekylareoch kan dessutomlven fcirses
med en fdrskvattenkylare. Samtliga erforderliga filter
ing&r i motorutrustningen.
Praktiskt taget allt som erfordras i arrangemangetdr
'1fuF-nzotom.
Fig. 11.Prouesultaren

siledes fiirdigkopplat pi motorn. "Polar-F"-motorn bcir
dzirf<irbli enkel och snabbatt installera ombord.
"Polar-F"-motorn kan fcirses med bryggman6veranordning.
Pi basisav hittills erhillna provresultathar 4-,5- och
6-cyI. "Polar-F"-radmotorerfrisldppts fdr produktion.
Vid konstruktionsarbetet
av "Polar-F"-motornhar hinsyn dven tagits till V-motorer i upp till 16-cyl. utfcirande
samt till en framtida mdjlighet att hoja effekten genom
hcigrevarvtal och hrigre turboladdningsgrad.Det fortsatta
utvecklingsarbetet
fcir "Polar-F"-motorn tar sikte pi genomfdrandetav dettaprogram.
Sammanfattningsvis1r nu Nohabs motorprogram fcjljande.
2-takts "Polar-N" och "Polar-T"-motorer for effektomfiLdet700-4500 hk vid varvtalsomfidet 175-375 r/m
och
4-takts"Polar-F"-motorerfdr effektomri.det(f. n.) 200675 hk vid varvtalsomr8.det
500-7)O r/m.
Fig. 12. Konpl.

d.iesel-generatoraggregat med 5-cflinders F-rnotor.
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Fig. 13. KonilruAtionsritning
F-mcttor i en -fisAebdt.
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Fig. 1. Mhdon ocb finbearbetningsuerAtl,g
m,ir sjdlulallet inte bn i denna omgiuning.
Boforsfoto Falk.

Vid underhill av verktyg av alla
kategorierhar man ocksi konstaterat,
att en avsevird del av ovan ndmnda
kostnader kommer pi, slagskadornas
konto.
Om ett verktyg skall ge ett produktionsresultat,som motsvararkostnaderna frir dessanskaffningoch hantering,
och om det skall vara nigon mening
i att underhilla verktyg genom slipning och justeringpi ett effektivt sdtt
med god utrustning och personal,si
miste verktyget fdraarat och handhas i;
pi ett s&dantsatt, att skador utciver {
den normala fdrslitningen elimineras.
Se fig. 1. Sidana skador uppster vid :
fcirvaring i fdrrid, under transporter,
i skdrorum och inte minst vid maskinen. Genom olika skyddsitgdrderkan
skadornanedbringas.
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Verktygssktpet
Nirmast ir verktygsskipet till ftir
att skapa ncidvlndiga utrymmen for
ett normalt behov av skdr- och handverktyg, mitdon och den personliga
utrustning, som krdvs f<ir ati sdkert
kunnautfciraen arbetsuoopift.

Fig. 2. Nfrgra exempelpfr.aerktygensplacering pfi hyllorna. Boforsfoto Falk.

En ilitt arbetsbdjdpfr shfrpen
iir nyuig ldr rlggen.

Skipens dimensioner, utseendeoch
funktion spelarnaturligtvis en stor roll
och har ofta avgcirandebetydelsefdr
de svirigheter och den anstrdngning
individen utsdttesfcir vid hantering i
eller pi skipen.
Verktygsskipet har i de flesta fall
fasta hyliplan och en eller tvi djupa,
utdragbara lidor. Man kan hdr gcira
en jdmforelse med gamla tiders frist&endelinneskip. Erfarenheten har
dock, ndr det giiller inredningar,visat
att bettre civerskidlighet, ordning och
stdrre total fcirvaringsytakan erhillas
genom s. k. backskip med fcirh8llandevis liga backar.Ovanst8.ende
synpunk-
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Fig, 4, Scbemati:k uppttiillning
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aitande samtpelet mellan mdnnisdan och rtaskinen.

ter har tillvaratagits vid Bofors verkstadslaboratoriumoch resulterat i en
ny skiptyp, som sedan en tid provats
i verkstdderna.De nya skipen ?ir uppbyggda efter sammagrundid6 och rymmer en se stor hyllplansarea,att stapling av verktyg om mdjligt kan undvikas. Fdrst ddrigenom kan man vinna
den <jnskadeoverskidlighetenoch ordningen, samtidigt som kravet pe en
skyddad fcirvaringsplats fcir cimtiliga
verktyg kan uppfyllas.
Hyllplanen iir i de nya skipen fcirseddamed stcitddmpandeoch slagskyddande nabbmattor av gummi, vilka
samtidigt har en fasth&llandeeffekt pi
verktyg och instrument. En fackforsedd lidinsats tjinar som fdrvaringsplats fdr mindre fcirbruknings- och Fig.
skallba uiil tilltagen
5. Verktygsski.pet
Dessahar ju annarsen god tparksockelhdjd.
reservdelar.
fdrmiga att stlndigt g6mma sig bland
stcirreoch skrymmandegrejor.
[ldre sk&p till lagring av mer eller
Ett aerktygstkLp med riktig inred- mindre anvdndbara gamla verktyg,
ning ger huen mdjhghet att i liingden som man iindi knappast hittar eller
bibeh2.lla erforderlig duerskSdlighet kdnnertill. Sefig. 2.
och inbjuder inte pi samma sdtt som
Olika maskiner och arbetsuppgifter
kriver mestadels olika verktyg, men
Fig. 6. Ndr uerAtygthlllan
gfrrur spdrska- likartade maskinerinom en och samma
kategori, t. ex. frdsmaskiner,supportdas uerAtygen och liuen Aroppsskador Aan
ubbstS. Bof orsfoto Falk.
svarvaro. s. v., kan fcjrsesmed en viss
liimplig grundutrustning. Man kan
kalla denna fdr standardtalr.Grundutrustningen kompletteras sedan frjr
varje individuellt fall med erforderliga
verktyg frin det centralafcirridet.
Standardsatsenbcir d3, utplaceras i
skipen si dndamilsenligtsom mdjligt
och man fir en rekommenderadskipordning,som man i de flestafall kin
foIja.
Vid utformandet av verktygsskipen
har iven en del biotehnologitAasynpunkter beaktats.En rdtt arbetshrijd?ir
viktig, di skipets civerplan[r lZimplig
arbetsytafor den mdtning och avsyning, sornutfdres vid rnaskinenoch en
krokig arbetsstdllning
bcirundvikas.Se
frg. 3.
j derhar
Skipleverantrirensstandardhci
ddrvid befunnits fcir smi och har cikats
med ca 100 mm for att avlastaryggen

F)g.7. Pfi aerhtygsskf;penau iildre typ fordrades stor Araft att dra ut en hylla. Bofotsfoto Falk.

och fi ryggmuskulatureni "anatomiskt
medelldge". Detta innebdr dveo att
hela skipetsinneh&llhojes frin golvet
och fcirkortaralla rd'relsevdgar.
En av grundtankarna, som lig bakom de nya verktygsskipen,var att om
mrijligt fcirbdttra den tekniska arbetsmilj<in och anpassadenna till en for
mdnniskan liimplig form.
En produktionscykel bildas av det
intima samarbetetmellan mdnniskan
och de maskinellahj?ilpmedlen,och en
anpassningmiste ddrfrir i princip ske
enligt den schematiskauppstailning
som fig. 4 visar.
De faktorer, som kan ptverkas eller
bercirasav skipet och verktygsinredningen, dr sinnet, hjdrnan- ordercentralen, reaktionenoch handlingen.Generellt kan slgas,att man skall undvika
rcirelser, som krever tankebeslut. En
faststlilld (skep-) ordning mdjtiggcir
viss intrdning av rcirelsernatill ofta
anvdnda verktyg och eliminerar sminingom vissa tankebeslut,om rorelsemcinstret1r balanserat.Synfiirhillandet
[r viktigt och genom de utdragbara
hyllplanen erhi.lles en god <iversikt
med l?impliga synavstind och fri sikt.
Allt detta underl6ttar nerysystemets
koordinationsarbete.
Skipen bdr sj?ilvfalletvara frjrsedda
med rikligt tilltagen sparksockelh6jd,
si att kroppen kan piacerastzitt intill
skipets frdmre del. Fritt, stidbart utFig, 8. Hyllornapd uerktygsskdpen
au n1
tlp li;per ldtt ocb ledigt i rull-lagrade skexor.
Boforsfoto Falk.
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Dessd tati tabeller ttisar tydligare i.n ord sAillnaden mellan uerAtygsskipen
at iildre rerp. nyste tlp.
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I

'I-maxhillare......
Fig. 9. I det hiir rkApet Ar det sannerligen
inte ldtt at, 't'A rdg i det riiua lerktyget.
Boforsfoto Falk.
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Formstil
Centrumborr

rymme under skipet ger ett luftigare
intryck och dr dessutomhygieniskt.
Vdlordnat verktygsskip dr dven ur
Firrdelning
i % ....
skyddssynpunktatt fijredraga.De utdragbara hyllplan, som finnes i de
som fcirvaratsunder si l8.nstid och si
normalaskipen, saknarrcirelsebegrdnsundanskymt,att de helt enkelt aldrig
ning i form av spdrr eller anslag.
anvdnds.SjZilvfalletkan man inte beGlidskenorna brukar dessutom"kdrgdra 100 /a-rg anvardning av alla de
va", vilket medftir en okontrollerbar
verktyg,som finns ute pi en verkstadsutdragningsrcirelse.
L&dor och hyllor
avdelning. Verktyg i arbete omsdttes
tappasddrfcirofta, vilket kan medfiira
och en naturlig verktygsomsdttning
skdr- och slagskadorp5. hdnder och
hojer verktygsstandarden,
di nya verkben. Se fig. 6 och 7. Ett hyllplan pi
tyg stiindigt fylles pi. De bortglcimda
rullagradeskenoreliminerar dessarisoch gdmda verktyg, som ligger i bakre
ker och bidragerd?irfrjrtill cjkadsdkerleden,fcirrdntarej kapitaletoch binder
het och trivsel i arbetet.Se fis. 8.
ett. for civrigt anvdndbart skip- eller
golvutrymme.
Bundet kapital
En inventering i en slumpmdssigt
Man kan i ett verktygsskip finna utvald maskindr kanskeinte represenmer eller mindre brukbara verktyg, tativ fcir en hel maskingrupp, inen dr

dnd&mycketbelysandef<ir hur mycket
verktygsmaterial,
som inte omsdttes.Se
vidstiendetabell.
Maskinen d,r en suppoftsvarv i
grapp 704 och sklrverktygsutrustningen framg&r av fdljande inventeringstabeli.Sedvenfig. 9.
Med anvdndbaraverktyg fd,rstis hdr
sidana, som direkt kunde anvdndas
utan justering.
Inventeringenvisar silunda, att endast43 /6 av hfudmetaliverktygenoch
62 /o av snabbst8.lsverktygen
var i anvdndbartskick. Aterstiende delen var
helt obrukbar eller i behov av skdroning. Man kan vidareifr&gasdtta
ndd-

Fig. 1A. Nya insatser i uerhtygsskipen ger 3-dubbel re:p. dubbel hyllarea.

+

dex bigFig. 11. SE hfu skall och fir det inre re at! Obseruera
kiuaz. BoforsfotoFalk.
nadebordss

Fig. 12. Bet@ligt treuligare -

eller hur? Boforsfoto Falk

genom anskaffning av ytterligare skip.
Skyddstj:instenssyn pi skipet
P& detta sitt kan vdrdefull golvyta beBehovet av ett vdldisponerat verkl?iggas.
tygsskip, frin vilket man tat verktyg
De nya skipen har vdsentligt stcirre utan oncidiga och obekvima rdrelser,
hyllarca, vilket kan iskidliggdras ge- har hitintills inte uppmdrksammatsi
nom teckningana fig. LO.
tillrZickliggrad.
Man kan silunda erhilla ungefir
Det hdr ovan beskrivnaskipet, som
tredubbla hyllarean p& sammagolvut- dntligen kornmit till stind, erbjuder
rymme med de nya skipinsatsernafdr
storafcirdelari jiimfdrelsemed tidigare
det storre skipet, medan ungefdr typer ur bl. a. bioteknologisksynpunkt.
dubbla hyllarean erhilles vid det Skipet ger mdjlighet till god ordning
mindre skipet.
och frd.mjar ddrigenom sikerheten,
Verktyg och verktygsmaskinerstir
frdmst mot skir- och krosskadorm. fl.
under stdndig utveckling och fcirbittGunnar Granholm
ring. Anskaffningsvdrdet blir hdgre
*
fcir varje ir, och avskrivningstiden
sjunker till fdljd av kdnsligaremaskiner och hirdare utnyttjande.
faktorerna
De bioteknologiska
jan
Den sidan av produktionsked
har uppmiirksammats
synesddrftir v2il tillgodosedd. ArbetsTankegingarna vid det nya sk&pets
ddrhar
organisation
platsenoch dess
emot varit ett tdmligen fcirsummatom- tillkomst 1r enligt min isikt fullt
korrekta. Gliidjande nog har hdnsyn
ride. Man har visserligensedanling
tid tillbaka kint till minimidimensio- tagits till bioteknologiska faktorer.
ner pE platsutrymmet,Hmplig hdjd pn Somf6ljd hdravhar bl. a. arbetshdjden
uppliiggningsytor m. fl. s&danakanske rdttats till, fotplats har anangerats,
synfcirh&llandenahar fdrbdttrats och
sjdlvklarasaker,men ytterstfi har tilllimpat dennavetskappi arbetsplatsen. den arbetandestills infcir en mindre
Man kan hdr anknyta till samsPelet besvdrligvalsituation.
Bioteknologienhar tvi principiellt
mellan mdnniska och maskin, som
framstdllts schematiskt enligt fig. 4. olika mil, ndmligenatt
,Samspelfordrar, att arbetsfdljdeninte 1) vara produktionshojandeeller Stiirre hyllarea stcjreseller avbrytes,och dettakan man
som i detta fall - vara ekonomiskt
bettre iiverskidlighet
undvika genom en vdl planeradarbetsbefrdmjandeoch
utrymme och vllVid ordnandet av arbetsplatsenhar plats, med avPassat
2) dka trivseln pi arbetsplatsen.
vanligen ett mindre verktygsskip an- ordnadeverktygsskip och upplagsytor.
Att det fdrsta milet tycks vara nitt,
skaffats till verktygsmaskinen.Skipets Det nya verktygsskipet innebdr ddrfor
visar
de angivna berdkningarna.Yad
och
betrivselfaktor
en
icke
f<iraktlig
utdiligt
dr
och
utrymmen begrinsade
trivseln betyder kan tyvlrr
den
rikade
nyttjningsbara,varfor det snabbtfylls reder mcijlighet till rationellare och
i siffror.
inte
angivas
verktygshantemindre arbetskrivande
med verktyg och ytterligare skiputEaert Heineman
ring.
enklast
Detta
loses
aktualiseras.
rvmme

vindigheten av att vid maskinen lagra
242 st sklrverktyg ! Utan att minska
Droduktionseffektiviteten borde man
lven kunna minska innehavetav brukbara verktyg. Verktygsforriden 1r ju
vanligtvis inte si avldgsnafrin arbetsplatserna.
Kostnaden fcir ovansttende skdrverktyg kan uppskattastill ca 2.)00 kr,
av denna summair itminstone h?ilften
bunden i improduktiva verktyg.
En j?imforelse kan g6ras med en
revolversvarvi grupp 720, som forsetts
med den nya tyPen av verktYgsskiP.
Allmlnt kan sdgas att god ordning
ridde, dven om ingen standardiserad
sk&pordningfoljts. Verktygenlig utan
kontakt med varandra, varfcir slagskaderiskenvar liten. Se dven tabellen
p& fiiregiende sida.
Om man jZimfcirf6rdelningsprocenten p& anvdndbaraskdrverktygs€r man
en markant fiirbiittring med det nya
skipsystemet.Det ligger diirftir mycket
bakbm ett skimtsamt yttrande i verkstaden: "Den enda nackdelenmed de
nya sk&penar, att man i fortsdttningen
m&ste lina ut de verktyg, som man
tidigare inte sadesig ha. Nu blir det
forbra civersiktoch man kan inte neka
ldngte!"
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FORSLAGSVERKSAMHETEN:
Frirslagskommitt6n
vid Bofors sammantrddde den 26 sept. och behandlade di 29 f6tslag, av vilka 24 foreslogs till beldning med sammanlagt
2.500 kr. Fem frirslag,som dr f6remil
fcir lingvarigareprov, bordlades.
Kommitt6n kunde ocksi konstatera,att intressetfcir fdrslagsverksamheten
ir livligt och att ca L30 forslag inldmnats
till 1 okt. 1961.
Hdr nedan fdljer kortfattade beskrivningar av de belcinadefcirslagen.
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Enligt fcirslagetskall en stabbemed
2 krokar fastgjutas i golvet, si. att
gaffeln kan lisas om bygeln, varefter
korgarna ldtt kan lyftas upp. Beld,ning
hedersomndmnande
och reklamsak.
Reg. 94/6L. Anord.ning aid tippning aa lhdor rned trucA, inlamtat av
20217 Nils fansson,MSK 50,

I MSK finns trucklidor av tvi typer. dels med och dels utan tunnlar
under botten avsedda fcir truckeafflarna.Trucklidornautan tunnlaikan
Reg. )8/61. Kl):tring au gunmiinte tcimmasutan olycksfallsriskoch
matlor p3 matarrullar till udrmebeEnligt frirslaget skall en slrbesvdr.
bancllingwgnar i MSK 50, inldmnat
skild kZitting med krokar anskaffas,
av 3959 SuenParling, MSK 50.
avsedd att hakas fast runt gafflana
Matarrullarna i vdrmebehandlinssoch lidan fcir att hilla denna sikert
ugnarna zir klzidda med gummi. i)e
undertippningen.Belcining50 kr.
slits fort och miste ddrfcir demonteras
R.g. 9t/61. Lyftanordning fd,
och bortsdndasfcir ny vulkanisering,
vilket innebdr driftsavbrott och extra f lAfuhjril ocb tahpldtar i satttrgnari
kostnader.Enligt forslaget skall rul- MSK 52, inldmnat av 19856 N. Kriilarna klidas med p&klistrad gummi- in, MSK 90.
matta. Skarven skall fasthillas med
Flekthjuleni satsugnarnas
tak miste
forsdnktaskruvar.Bel6ning 100 kr.
minst 15 ginger om iret monterasom.
Reg 70/61. Lyftanordning fdr eld- Detta arbete dr tungt och besvirligt
rt)r och kolustiinger,inldmnat av 1745 och berdknast^ga cL 8 mantimmar.
Karl Todenlelt, VK 26.
Man miste enligt gamla metodenockFdrslagsstlllarenhar konstruerat 2 si palla upp inne i ugnenfcir att fi det
tunga fl?ikthjulet och takplitarna pi
st. lyftanordningar,den enaavseddf6r
transportmed truck och den andn fdr plats.
transport med travers.I bida lyftanFdrslagsstdllaren
har konstrueratett
ordningarnaligger eldrdrensdkertoch hjtilpverktyg,best&ende
av en fcirldngd
utan risk fdr att skadas. Belcinins arm, som skjuts civer truckgafflarna
200kr.
och en dlrp8. placeradbock. FlakthiuReg. 9r/61. Anordning f or instiill- let placeras pi bocken, trucken kcirs
ning au uerktygi aridmaskin,inldmnat fram till ugnen och hela anordningen
zv 21465 Erik Bergh, MSK 90.
lyftes upp, varefterflekthjulet ldtt kan
Anordningenbestir av en mall, mot monteraspi plats. Monteringentar nu
vilken man stdller in avstindetmellan hdlften si ling tid och gir mycketlitvridbackarna.Fcir varje axel tillverkas tare.Beldning 121 kr.
en mall. Omstdllningstidenminskar
Reg. 96/61. Anord.ningfdr )nstZllmed r/z timme med den nya mallen.
dng au liingden uid kapning au stLngBelcining100 kr.
Reg. 93/61. HSllare ldr betbyglar,
inldmnat av 19592 Agnar N)lsson,
MVK 90.
Korgarna, inneh&llandematerialfcir
betning brukar placerasi byglar, vilka
sedanmed traverslyfts ner i betkaren.
D& korgarna sedanskall tagasupp ur
betbyglarna, sitter de i regel fastklZimdaoch miste slis loss. Detta tar
ling tid och ofta kan sivdl byglar som
korgar sl&sscinder.

1.7

material i sl.gari MSK 20, inTamnatav
1300 Karl Erik Linder, MSK 90,
Vid kapning av stingmaterial har
sigaren fdre sistakapningenavsattett
mitt med hj2ilp av tumstockoch krita.
Fdrslagsstdllaren
har nu konstrueratett
mothill, som dr skjutbartoch som med
ett enkelt handgrepp kan fciras fram
di sista biten skall kapas. Beldning
)U KT.

Reg. 97/61..HLllare fdr :lipning au
kbttfuarnshniuar,inldmnat ay 1011I
lobn Anclersson,MSK 80.
Gradslipningen av de smi hejarsmidda kcittkvarnsknivarna'drbesvlrlig och det har hdnt att sivdl handskar
som fingrar skadatsmot slipskivan.
Fcirslagsstdllaren
har konstrueratett litet verktyg som sdkert hiller fast detaljen under slipningen.Ackordet har
ocksi slnkts nigot. Belcining enligt
25 /o rcgeIn1)0 kr.
Reg. 98/61. Skydd fdr dreu ocb
kaggkrans till aiindskiua p2 truckar,
inldmnat av 2917 Oshar Pettersson,
RT 6 och 17652 Bernt K, f obansson,
VR 93.
Originalskyddet fcir drev och kuggkranstdtadeinte tillriickligt vdl, varfrir
slagg och grus lade sig mellan kuggarna, skadadedessaoch springde scinder
lagret. Fcirslagsstdllarna
har monterat
in ett extra skydd bestiendeav plit,
med en gummilist och en filtskiva,
som tdckerkugghjulen och sikert tdtar
mot vdndskivan.Reparationstiden
har
minskat.Belciningi:O kr.

R.g. 99/6I. StyrplLt f dr uentilsbincllar till uentilhus. inldmnat av
21385Gd:ta And.ersson,
MSK 90.
De fyra spindlarnai regleringsorganet till den hydrauliskaskdggpressen
1r inte mdrktaeller numreradeoch kan
diirfor lzitt fdrvdxlas vid monterins
och demontering.
Fcirslagsstdllaren
hai

Kopplingsbultarna,som hiller fast
lisanordningarnafcir spindlarnai valsverken har hittills hillits fast med ett
litet knaster.Detta har vid pik?inning
ofta brustit, varvid hela lisanordningen slagits loss, vilket medfcirt lf,.nga
driftsavbrott och komolicerademater
n
r.
r..
i
rialskador.Enligt fdrslagethar kopplingsbultensskalle skurits av med ett
segment,vilket svetsats
fast i bulthilet.
Bulten infdstesddrefteri hilet och kan
inte vridas loss.Belcjnins200 kr.
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R.g. 106/61. HydraultanAar till
tidscidanderiktningsarbetemiste ddrtraktorer,
inldmnat av 7335 OtAar
fcir tillgripas fcir att skopsklret skulle
inneh&lla rett mett. Fcirslassstallaren Skansen,RT 6.
Ett antal traktorer skall utrustasmed
har konstrueratett verktyg sJm nu styr
dmnet effektivt si. att de uppbockade en extra hydraulmotor och hydraul'dndarna
stdller sig rdtt. Verktyget 96r tank. P6. tidigare tillverkade tankar
allt riktningsarbete<iverflodigt, och finns ingen annan cippning d,n pl,fyllhar ddrfdr minskat tillverkninsskost- ningsrdret, som dr svetsat direkt pi.
pliten. Man kan dirfcir inte komma it
R.g. lOO/6I. Sttttdiimpareunder naderna.Belciningenskall beriiknaspi
att rengciratanken.Enligt fdrslagethar
ett
irs
I
forskott
nu
Droduktion.
skall
lamellernatill frammatningsbandet
till
ett stcirre hil upptagits pe tankens
ugnen aid 12 MH II, inld,mnat av 100 kr utbetalas.
21465 Erik Bergh, MSK 90.
Reg. 102/6r. Verktyg fdr bockning civersida,vilket tillslutesmed ett lock,
p3, vilket pifyllningsrdret ar svetsat.
Ndr dmnenatippadesned pi. fram- aa fisrankringsAroA,inldmnat av 9145 Locket kan nu ldtt skruvas
bort och
Sigurcl
Carlsson,VP 20.
matningsbandettill ugnen, hdnde det
tankengdrasren. Belcining50 kr.
Tidigare bockadesen fcirankringsofta att de slog si hirt ned pi bandet
att dettaskadades.
Enligtfcirslagetskall krok i taget i ett verktyg, som var uppocks6pl&ten framfcir uppl?iggningsbor- satt i en lf,.ngsamtgiendehydraulisk
det fcirldngas.Bekining 100 kr.
press. Fcirslagsstdllaren
har konstrueReg. 101/61. Verktyg fi)r bockning rat ett verktyg,i vilket 10 krokar samau tkopsk)ir, inldmnat av 9010 Erik tidigt kan bockas. Verktyget iir uppsatt i en snabbare200 tons mekanisk
Brink, VP 20.
press.Arbetet gir nu betydligt snabbP6.skopskdrenskail de bida dndarna
are och ackordethar kunnat slnkas.
bockas upp i ret vinkel mot livet.
Beldningskall betiknasp3'ett irs proVerktyget, som anvindes fcir bockduktion. Nu utbetalasfrirskott 100 kr.
ningen, styrdeinte dmnet i sidled,vilReg. IO3/51,. Andring au lagerbus
ket medfcirdeatt de uppbockadedndarnakunde bli skeva.Ett dyrbart och till gdtualsuerk, inldmnat av 17766
Reg. LO7/61.Anclring au underrede
Algot Englund, MVK 21.
pa tranrporlaagtl, :nldmnat av 7335
au JdrRes,102/61.VerAtygt'dr bocAning
Montering och demonteringav la- OskarSkansen,RT 6.
anArinpskrok.
gerhusi stol-parenhar varit ett besvdrFlaketpi de 5 fcirstanskaffadesldpligt kapitel, d& bida lagerhusenhaft yagnaffia, som anvinds
fcir transport
sdmma dimensioner.Enligt fcirslaget av
stingstil och annat tyngre material,
har lagerhusengjorts om si, att det bars upp av tvl.
stycken tvarf)d.drct
fcirsta, som gir in i frinstret, avhyvlas fdstadevid
I
hjulaxiarna.Di flaket sak3 mm, varigenomdet gir llttare in till
nade stcid i sidled, hade vagnen ldtt
ndsta fcinster,som d5. iir pilagt med fcir att
iB)$3!:;
tippa om den lastadessnett.
motsvarande3 mm. Belcjning150 kr.
Enligt fcirslagethar underredetgjorts
R.g. LO4/61. Andring au Aopp- om, si att f jadtarnabortmonteratsoch
lingsbult, inldmnat av 17766 Algot
ersattsav ett kraftigt ldngsgiendestcid,
Englund,MVK 21,
som bar upp flaket. En tvdrbalk st6der
nu konstrueraten styrplet,som tredes
civer de fvra soindlarna och som nu
hiller dem i sitf riitta liige.Det dr ncidvzindigtatt ventilspindlarnainte blandas ihop. Tidigare listes de med trad,
eller ocksi miste 2 man hilla i dem
i rdtt ldge. Nu kan arbetet utfciras av
en man. Belcining150 kr.

t

1B

h;'ulennere vid hjulst?illenoch pi mitten av balken vilar det tidigare anvZindafjiiderfdstet.Genom denna nya
anordning har vagnen blivit mycket
stabil och sdker.Belcining50 kr.
Reg. 108/61. Fdrsilirkningau lager
till styrinrlittning p3 grensletruck, inldmnat * 7335 Otkar Skansen,RT 6
och2917 Otkar Petterston,RT 6.
Lagret fcir hdvarmen, som peverkar
dragstingentill paralleJlstaget,
var fcir
kient varfcir det ofta sick sctnderoch
fick repareras.F<irslagistZillarna
har nu
dkat dimensionernap& hdvarmenoch
lagerhuset,si att tvi kraftiga kullager
f8'rplats.Ett starkareundedagfdr kullagerhusethar ocksi monterats.Sedan
dessafcirbdttringar blivit gjorda har
lagret inte behcivt reparerasoch inga
har uppstS.tt.Beldning )0
t::ns.On
Reg. LO9/ 6I. Insttillningtstyckeldr
.riclordr i HF-ugnar, av 15952 Bengt
Gustausson,
MSK 90 och 21183 Olof
Mdrgdrd, MSK 90.
HF-ugnarnas
transportanordn
ingbe
stir av 2 panllella rdr (den s3.kallade
stegen) samt ovanfdr dessasidorciren,
pf,.vilka dmnenaligger. Stegensrdrelse
dr f ram- och Etergiende.Instdllningen
av sidorcirenhar alltid varit ett besvdrligt arbeteberoendepi att ingen fixtur
funnits. Med den nu fiireslagnafixturen gir instdllningensdkertoch bra
och mycket snabbare.Tidigare miste
varje infdstningsstdlleinmdtas med
konventionellamdtverktyg och denna
mdtning blev ofta osdker. Belcining
eiligt 2) /o regeln 225 kr.
Reg. 110/61. Monteilngthyl:a till
Enneto rdrkopplingar, inld'mnat ay
22717 Lars Edbolm, KKH 70.
Vid parkeriseringav rrir som monterats med Ermeto miste dven fiirskruvningsmuttraroch skdmingarfcilja
m e d t i l l y t b e h a n d l i n g e nd,i d e i n t e
kunde monteras bort. Rester av de
olika badenstannardi mellan skdrrins
och rcirmed risk fcir rostbildnins.Fdr-slagsstdllaren
har tillverkat en monteringshylsa,som ir uppskurenoch lltt
kan tagasbort, sedanrcirkopplingarna
provmonterats.Rcirenkan ddreftergi
till parkeriseringoch ddrefterkan den
slutgiltiga monteringen ske med Ermeto ringarna.Beloning 100 kr.
Reg. 1i1/61 . LedsAena
i riinna p3
rullborcl, inlzimnat av 19523 Giite
WidA, BAM,
De varma dmnena, som kommer
frin ugnarna i MSK 3), leds i tvi
rdnnor pi rullbordet. P3"bordet dr ledskenorinsatta,med vilka ;imnenakan
styras frin ena.rdnnan till den andra.
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Enligt tidigare konstruktion kunde NOBELKRUT
ledskenornainte lisas i meilerstaliget.
sammantrdVid forslagskommitt6ns
L&sanordningen var dessutom inte de den 3L.8. 196l utder )ueringenjdr
snabb.Efter de fdreslagnadndringarna Nils Carbonniersordfdrandeskapbekan ledskenornamed ett enkelt hand- handlades
8 nyinkomnaoch z tidigare
grepp lisas i siviil ?indlZigensom mel- bordlagda fcirslag.Kommitt6n beslcit
lersta llget. Uppstir driftsavbrott i
att bordldgga 2 forslag frir ytterligare
pressen,kan dmnenanu snabbt ledas utredning, att tacksamtavbcija 1 och
till den rinna, som styr dem frin bor- att rekommendera7 fcirslagtill belodet till en transportlida. Beldning ningar enligt nedan:
50 kr.
50790 EriA Heclenquitt, NB 91:
Reg.It2/6I. Anordningfdr motor- Bockapparat polyetenror.(Reg. nr
fdr
byte under aickbord, inldmnat av
257.)
19592 Agnar Nilsson, MVK 90.
Apparatenbestir av en 90o tubkr6k,
Vid byte av motorer under vicksi att den
som delatsi l?ingdriktningen,
borden i MVK 23 miste motorn pallas [r <ippensom en rdnna. Vid denna
under och frirflyttas i sidled for att
sittei en lintrumma med vev f?istad.D&
ddrefter lyftas upp med travers genom ett ror skall bockas, fylls detta med
golvrippningen. Detta har tagrt mycket sand och uppvdrms,nir det dr lagom
ling tid och minga man har varit be- varmt, placerasdet i en h&llare i ena
hjalpliga. Enligt fdrslaget skall en lnden iv rlnnan, och i den andra
vagn tillverkas som skall g& pi tvi
dndenfdstesen hillare, som sitter fast
vinkeljdrn under vickbotden. Vagnen i linan pe trumman.Vid invevning av
rullas fram under motorn, som skruvas linan De lintrumman bockas rdret
av och slnks ned p& vagnensplatta. mjukt efter rlnnan, och med en sParrDen fdreslagnavagnen spar reParaanordning pi lintrumman lises rciret
tions- och stillestlndstid.Belonins 110 fast i sitt bockandelige under hela
l.avsvalningen,vilket dr n<idvindigt, fcir
F.eg. IL3/6I. Sol:kydd:kdrmar,in- att det inte skall reta ut sig igen. Se
ldmnat av 21314 Dauid Nordlander, t o t o . I J e l o n l n g : z u u K r .
MVK 21.
50790 Erik Hedenquist, NB 91:
Vissa tider pi tret, d& solen stf,.r Austiingningsanordning p3 glingmaligt, skiner den direkt in p& valsaren skin. (Reg.nr 218.)
som skriter gcitverket. Fdr att skydda
Vid giingning av lilnga l?ingder
mot solljusethar glastaketmilats, men
stingmaterial insdttesstingen i gZingunder den varma irstiden m&steftinstmur[i.r"r,, och denna stattas.Di det
ren oppnasf6r ventilationenoch miltidigare ej fanns nigon automatisk
ningen har alltsi inte gjort nigon
avstlngning,fick en man st&och passa
har en
nytta. Enligt fcirslagsstdllaren
maskinen vid slutet av gingningen.
fd'Llbarplitskiirm satts upp pi riicket
Denna passninghar nu bortfallit i och
Detta solskydd
utanfcirreglerarkorgen.
med den avstlngningsanordning,som
fungerar tillfredsstdllande. Beldning
Hedenquist tillverkat. Anordningen
)U Kf.
bestir av tvi flyttbara pl&thylsor pi
sliden och ett rundjdrn, som piverkar
brytaren si att strijmmen brYts, di
g[nghuvudet nir chucken.Beloning:
100 kr.
55566 Karl.-Eilk Sandberg,NB 91:
Stod fl)r aentil aid reparation (Reg.
m 2)9.)
Sandberghar tillverkat ett stcid,som
anvdndesvid reparationav gasventiler.
Stcjdet bestir av en bottenplatta, pZ
Di
vilken tvi hillare dr fastsvetsade.
den enahillaren stciderventilensfldns,
Reg. LI4/6I. MotbLl.l.f dr iimnetuid och den andrasttiderventilkdglan,gir
figning i Wagner kallfig i MSK 20, det vid demonteringenmycket lett att
inldmnat av 14608 Martin Anclertton, sli ut stiftet, som hiller klglan vid
MSK 20.
spindeln. Tidigare fj?idradespindeln
Genom det fdreslagnaskyddet fir
och fcirsviradepi si sdtt arbetet.Det
dmnet st6d under sistakapningen,vilhar lven iftrd,ffat, att spindeln har
ket medfciratt gradenblir mindre och bcijts,s&att ytterligaredemonteringav
kutsen fir en jdmnare snittyta. Belci- ventilen blivit ncjdv?indigftir att rita
ning 50 kr.
Lbg & Oh densamma.Bel<inine:75 kr.

Reg.nr 257.
50790 Erik Hedenquist och 55566
Karl-Erik Sandberg,NB 91: HSllare
'for proutryckningau uenliler (Reg. nr
260.)
Provtryckningssprutan fcir ventiler
har fdrsetts med en rdrforbindning
med fldns samt ett stcidatt stdlla ventilen ,pi.
* . ' 'dE
. den skruvasfast vid fldnsen. Tidigare pa[[adesventilen upp
framfcir sDrutanoch ansldts med en
slang. Detla arbetevar ganskasvirt att
utfcjra fcir en man. Beldning: 50 kr.
51021 GunnarBackman,NVK 21:
Lfituerktyg fdr krutAaggar. (Reg. tr
26r.)
Backman har fcireslagit ett verktyg,
som betydligt underldttar lyftning, bdrning och stapling av krutkaggar. Verktyget bestir av tv& plattjiirn, som bockas i halvcirkel med en radie nigot
stcirre dn kaggens. Dessa plattjdrn
hopflstas ledat i dndarna, si att de
utgcir en ring ledbar pi mitten, och
mitt pi varje plattjiirn fdstesett handtag. Ringen trddes over kaggen, och
di man lyfter i handtagen, kldmms
kaggen fast mellan ringhalvorna och
foljer med upp. Kaggarnavdger 60 kg
och lyftes tidigare utan nigot hjiilpmedel med &tf6lianderisk fdr olyckst a u . b e l o n l n s :/ ) K r .
51274 Stu; olsson,NVA 42: HAtlare f 6r stLlband.(Reg. nr 263.)
Olsson har fdreslagit, att de stilband, som anvlndes fiir bandning av
lidor p& pallar, skall fcirvarasi h&llare
av trd:. H&llaren ir utfcird som en ca
4) m thng l8da dppen i ena gaveln
och med yttre bredd X hdid : 10X
10 cm. Frin rullen fores bandet in i
hillaren, och d& det stciteri botten,
klippes det i rltt l2ingd.H&llaren rymmer flera f?irdigklipptaband. Tidigare
klipptes banden pi golvet och ftirvaradesldsa ddr. Detta fdrvaringssdttinnebar helt slkert en viss risk ftir olycksfall. Beloning:50 kr.
51036 Gerbard Carlsson, NZNr
Andring au tyraleclning. (R.g. nr
264.)
Fcirslagetinnebdr, att decksyraledningen frin R 2 D har inkopplats pi
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dd'tav5 under fdrd till och frin arbetet. Fcirsta kvartalet intrdffade 63
oa
olycksfall, ddrav 10 under flrd, och
andra kvartalet 50 olycksfall, dd:rav5
under fdrd.
En sammanst?illningav yrkesskadorna under irets 9 fcirsta minader
1958, 1959, 1960 och 1!61 ger vid
handen att olycksfallskurvantenderar
att sdnkasig, att alltsi gi mot raft hAI.
pade listan, har inte heller under Ar 1958 rapporteradest22 olycksfall:
tredje kvartalet haft nigot olycksfall det var bottenrekord.
Ar 1959 131 st.,
och dr nu uppe i 1.390 kronor. Sedan Lr 1960 177 st. och nu i ir 158 st. Mefriljer Brisansklubbenmed 1.240 kro- deltalyrkesskador(olycksfall) per minad var dessair I3,5, 14,r, L9,6 och
17,5. Fiirdolycksfallen,som inrdknats
de int,ernatrafikRespeAtera
siffror, tenderaratt stiga'
i nyssndmnda
be.rthrnme
lterna
Ar 19)8 intrlffade 16 dylika skador,
Det gir knappast nigon dag utan 19)9 ocksi 16, L96o20 st. ochi hr 2l
att skyddstjiinstfir fdrslag om UPP- st. I ir har silunda i medeltal2,3 fardsdttning av nya trafikmirken av olika olycksfallintrdffat per minad mot 1,8
slag. Bakgrundenhar i regel varit att hr t9)8.
*
forslagsstdllarenvarit ndra att krocka
med eller bli dverkcirdav nigon annan
trafikant.
Skyddst?ivlingen
Vi tror dock inte att fler varningsberdknasinte efter ilmna kvartal utan
skyltar i ndmvird grad minskar trafiksom si
riskerna.Vida mer betydelsefulltdr att efter antal avloningsperioder,
med
miijligt
sammanfaller
ndra
som
respekterade skyltar som redan finns.
Trafikanternamiste besinna,att de be- kvartalen.
finner sig pi ett industriomr&de,med
L:a tdvlingsperiodenomfattade sien ganska livlig trafik och en massa lunda 6 avlciningsperioderoch priskorsningar med dilig sikt och tringa summanblev d& kr 4.959:.-.
passager.Det 1r egentligen ganska
2:a tdvlingsperiodenomfattade 7
nedsliende, att se hur diligt trafikavloningaroch gav kr 6.28I: 50 i prisbestdmmelserrespekteras,di inte ett
direkt polisingripande eller &talshot Pengaf.
3 :e tlvlingsperiodenomfattadeockflsKefas,
F<irslaghar flera g&nger framfcirts si 6 avlciningar, eller tiden 28/5att polis borde tillkallas, si att de 3/L0. Under denna tid intriiffade 50
vlrsia syndarnakunde nlpsas. Vi har olycksfall, vilket torde ge en nigot
dock inte lnnu velat tillgripa en s&dan htigre prissummadn I:a kvartalet.
etserd. I enstakafall har internt dicipLnara itgdrder vidtagits i form av Denna taala bdr noga beaktas! K6r inte
varningaroch fdrbud att infdra fordo- som galningar. Helhe 20 sekunder liingre
net pi fabriksomridet.Det ?irmojligt, pfr tiigen hem iin 20 dagar pfr lasarettet!
att detta m&stetillgripas i okad omfattning. Om alla tdnkte pi, att \ar
nings- och fcirbudstavloroch andra utfdrdade trafikbestdmmelserenbart har
tillkommit fcir att vi skall kunna fdrdas
sikrare i trafiken och att de oftast tillkommit pi fdrslag av skyddskommitt6er och enskilda,borde det vara en
hederssakatt lven respekteradem.

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN
SKYDDSGLIMTAR FRAN NOBELKRUT
oknin.g aa olyck:fallen

I
I

I

10 yrkesskador har intriiffat vid
Nobelkrut under tredjekvartalet.Frekvensen per en miljon arbetstimmar
torde komma att rdra sig om ca 20.
I jZimforelsemed fciregiende kvartal
innebdr det en liten uppging. DA noteradesndmligen en frekvensav L6,7.
En fcirbdttring kan dock notetas om
jlmfcirelsen gores med motsvarande
kvartal 1960. Frekvensenvar de"23.
Minaderna efter semesternhar ofta
och
varit diliga ur olycksfallssynpunkt
gir vi tillbaka"ttll 1919 var frekvensen
fcir tredje kvartalet dtygt 27.
Under de sista dagarnai kvartalet
intriffade tv& fiirdolycksfall. Det var
frir dvrigt de fcjrsta som drabbat timavldnad personalunder detta ir, vilket
vdl ffu ansesganska mlrkligt, med
tanke pi att de flesta industrier rapporterar ett stegratantal flrdolycksfall.
De i arbetetintrdffade skadornahar
lyckligtvis varit av relativt lindrig karaktir, med undantag fcir ett underarmsbrott,som en anstllld idrog sig,
av en mopedist.
Mindre pengar i :kyddtdulingen
Okningen av olycksfallen under
kvartalet har medfcjrt att premiesumman i skyddstdvlingensjunkit n&got.
Sammanlagtuppgick den till 2.335
kronor. Fcirstaoch andra kvartaletutgick 3.035 resp.2.860 kronor. 9 av de
10 olycksfallenunder kvartalet drabbade avdelningar i skyddstdvlingens
A-grupp och ddr medfcit var;'eolycksfall ett avdrag av 1)0 kronor.
Rdknat frin irets bdrjan har klubbarna nu tjdnat 8.230 kronor. NKklubben, som efter fcirra kvartalet top-

Metodsidan

I

en befintlig fldktsyraledningtill blandsyraliggarna. Genom denna dndring
fcires den utspddda decksyran direkt
till blandsyraliggana i st?illetfcir som
tidigare till restsyrabehillarna.Med
det tidigare affangemangetfanns viss
risk for skador pi restsyrabehillarna
orsakadeav den utspddda decksyran.
Beldning: 100 kr.
Sho

21,

Ltn

For*.frdn fdreg. sida

Olycksfallskurvan
nedit

v?indet iter

i Bofors

De prelimindrasiffrornafr&nolycksfallsstatistikenfcir 3:e kvartalet i ir
visar gynnsammaresiffror in de 2
fcirstakvartalen.Under juli-sept. minader intrdffade totalt 41 olycksfall,

A"@Mdtu"
Information om arbetsvirdering
J?irnbruksforbundetsf orskningsverksamhethar under en friljd av ir sysslat
med frigor rcirande arbetsvdrderingi
teori och praktik. Efter omfattande
undersrikningar och prov forelig ir
L952 en fcirstaupplaga av "Handledning i arbetsvdrdering" f?irdig frir
praktisk tillZimpning. Samtidigt hiirmed ordnade Jzirnbruksfdrbundetinformationskonferenserbetriffande arbetsvlrdering i Yxtaholm och Engeltofta. I den fcirra deltog enbart Jdrnbruksrepresentanter,i den senarestvdl
foretags-som arbetarrepresentanter.
Dessakonferenserresulterade
bl. a. i
bildandet av den s. k. "Gemensamma
Arbetsvlrderingskommitt6n" sammansatt av ledamciter frin Jiirnbruksfrirbundet och SvenskaMetallindustriarbetareforbundet.Kommitt6n hade till
uppgift att fciruts[ttningskist diskutera
arbetsvdrderingens till?impning vid
iirnbruken och i samband ddrmed
granska 1952 SLrs
handledning.
Detta kommitt6arbete resulteradei
foljande principdverenskommelseundertecknadav Jdrnbruksfcirbundetoch
Svenska Metallindustriarbetarefdrbundet den 2 marc 1959.
Riktlinjer vid till2irnpning av arbetsvdrdering i jdrnbruken
1. Om ett fdretag dnskar upptaga arbetsvlrdering sisom norm f<ir ldnesdttningen, skall detta ske efter
lokal iiverenskommelse. HZirvid
skall tilliimpas det av humdorganisationerna godk?inda systemet,
vilket utarbetats av den gemensammakommitt6n fd,r arbetsvdrdering vid jirnbruken.

li
}.

lll

lii

parterna rdtt att anvdnda arbetsvlrderingsresultats8.somnorm vid
revisionsfcirhandlingarochvid faststdllandeay nya l6ner (successivt
genomforande).
I den kommitt6,som handlagtdessa
frigor inom Jirnbruksfcirbundetsforskningsutskott, har Bofors frin starten i
olika etapper varit representerat av
civeringenjd,rKjell Strombergoch overingenjcir Nils \Tahlberg. Pi hcisten
1959 tillsattes en kommitt6 bestiendeav:

klubbordf6randesamt ordf. i avd.25
av Svenska Giutarfcirbundet till eit
informationsmciteom arbetsvdrdering.
Direktcir Casperssonh[lsade vdlkommen och omtalade, att bolaget och
fackfcireningenkommit dverensom att
bilda en kommitt6 fcir att bdrja med
arbetsvlrdering.Kommittdn bestir av:
ingenj<irLars \7ilsby, ordf.,
verkmlstareTore Holm,
ingenjrir Elof Vamstad,
svarvareArne Kadkvist,
smedenLauritz Stadler, och
svarvareValdemar Arlemalm.
Inom kommittdn finns ett arbetsutskott, bestiendeav herrar Vamstadoch
Arlemalm, vilka gemensamtupprdttar
arbetsbeskrivningar och virderingar,
som sedan foreliiggs kommitt6n fcir
granskning och godklnnande.

In genjdr P. A. Geii er, l iirnbruktf drbundet, konstateradeinledningsvisatt
arbetsvlrdering inte var nigot nytt
pihitt, men att det fdrst pt senaretr
satts i system. Han framhdll, att armed uppgift att diskuteramrijligheter- betsvlrderingensmil dr en rdttvis avna att infdra atbetsvdrderingi Bofors. vdgning av betalningen olika arbeten
Detta har lett till att Bolaget och avd. emellan. Ingenjcir Geijer sade vidare
76 av SvenskaMetallindustriarbetare- att det arbetsvdrderingssystem,som
forbundet enats om att i en iimsesidig tilliimpas vid jZirnbruken,anger en mekommitt6 bdrja med arbetsvdrdering. tod fcjr i mojligaste min objektiv
vdrdering av alla inom stilindustrin
Inf ormationsmiite pi Samlingshuset fcirekommandearbeten p& s&viil produktions- som hj?ilpavdelningar,dock
Bolagethade onsdagenden 13 sepej fcirmans-och kontorsarbeten.
tember i ir kl. 15.00 inbiudit alla
riveringenjcireroch avdelningschefer
Viirderingen auser sjlilua arbetsbepi produktionsavdelningen, ett o-tal fattningen och inte den arbetare,som
representanter fcir arbetsledarkiren, atfi)r detta, eller hans prettation,
styrelsenfcir avd. 76 av SvenskaMe- Systemet tar inte hlnsyn till arbetstallindustriarbetarefcirbundet,samtliga tidens fdrl?iggning.
civeringenjcirNils STahlberg,ordf .
riveringenjcirStig Olsson
fackfdreningsordf. Arne Ohlson
expeditor Gunnar Pettersson

Arbetstiirderingskomnittdn.
Fr. a. herrar Holtn, Vanzstad, Wilsby, Arlemabn, Stadler och
Karlkttist. Boforsfoto Tillman.

2 . Om parterna avser att pi angivet
sdtt ansluta lcineslttningen till arbetsvdrderingen, skall anmdlan
hdrom gdras av fciretagettill J2irnbruksfcirbundetoch av avdelningen
till SvenskaMetallindustriarbetaref<irbundet. Huvudorganisationerna
giva i sambanddlrmed var for sig
eller gemensamtde rid och anvisningar, som kunna befinnasldmpuga.

3 . Arbetsvirderingen skall ej utan
s?irskild 6verenskommelsehdrom
medfora en omedelbaromreglering
av gdllande lciner. Ddremot dga
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Metoden innebdr, att man analyserar
Avslutningsvissadeherr Lundberg,
arbetet och podngsdtterde fordringar att ctversattningenav arbetsvdrderingsi olika hdnseendenreDresenterade
av poiing till pengardr den svirastedelen
arbetsfaktorer,som arbetet stiller pi
och anpassningenav arbetsvdrderingen
en normalarbetare
vid normalpresta- som grund frir lcines[ttningen ir ett
tion.
arbetepi ling sikt.
Arbetsvdrderingen i f6religgande
skick gdr allts&ej ansprik pl att fast- Diskussion
strilla annat ;in arbetenasinbrirdes ordI den efterfciljandediskussionen
friningsf6ljd, vilket vid ackordsarbete
utgade expeditdr Gunnar Petterssonorn
tryckesi "berdkningsgrundfrir ackord" arbetsvdrderinsen
skulle kunna medoch vid tidlcin den "platstimlcin",som verka till att ldsa kvinnolcinefriean.
utgir oberoende av vem som utfrirt
Pi dettasvaradeingenjt)r Geijerl att
arbetet.DdrutdverlImnas utrymmetill
arbetsvdrderingen
avser sjdlva arbetsmerfcirtjdnstpi prestationutriver nor- befattningeninte arbetarenoch tar simalorestationen.
ledesinte heller hdnsyntill arbetarens
Eit arbetesvirde. idmfcirtmed andra K O n .
arbeten,vdrderadeefter sammasystem,
Herr Nih Siiderholmhadeden uppf ramghrav de erhillna podngsummor- fattningen att tillging och efterfr&gan
na. I detta systemhar medtagitsnio p5. arbetskraft i hog grad piverkar
arbetsfaktorer,vilka visat sig vara de lcinesdttningen
och ifrigasatte om f6rvdsentliga fcjr bestdmning av lcinens indringar i konjunkturerna skulle
storlek.Varje faktorsmaximipodnghar medfciraomvirderingar.
framkommit som resultat av gjorda
OntbudsmanLundbergpipekadeatt
provvdrderingar.Dessafaktorer dr:
arbett aiircleringsp oiingen f i)r ett arbet e
Manuell yr k es: Aichli ghet
inte f1r t,ara beroendeau tillgSng ocb
Psykisk yrk es:kickli ghet
efterfrSgan. Ddremot kan, om nigon
Flsitk anstilingdng
av parterna si begdr,virderingen ses
Ansuar for arbetsforloppet
civer om vdsentliga fcirindringar i arbetsuppgifterna intrd'ff at. Tillging och
Ansuar fdr ruaterial
Ansaar f 6r utrustning och maskiner efterfrigan kan komma att pS.verka
lcinelinjenslutning.
Ansuarl6r egensdkerhet
*
Anspar fdr andrassiikerhet
Arbetsplatsen
Efter diskussionenframfcirdedireAEfter sitt anfcirandevisadeingenj6r tdr Casperroa Bolagets tack till frjreoch alla som yttrat sig i
Geijer ett mycketinstruktivt bildband, dragsh&llarna
"Med samma mitt mdtt", vilket be- diskussionen och utlovade yttedigare
handlar Jiirnbruksfcirbundetsarbets- informationi den min sidan cinskades.
IYil
vdrderingssystem.

Instrumentlaboratoriet
flyttat till Bofors

har

Bofors Instrumentlaboratorium, avdelning KKB, som under minga ir
haft sina lokaler i Grrindal i Stockholm, tog i augusti sina nya lokaler i
Stillaboratorietstillbyggnad vid Bofors i besittning.
Den officiella inflyttningsdagenvar
den 21 augusti, men dnnu ndr detta
skrivesiterstir mycketav installationsoch omflyttnadsarbeten
m. m. fcir att
laboratorietskall kunna arbeta i full
utstrdckning.
KKB disponerarcirka Ll2 vlning av
nybygget. Vi visar hdr ett fcirsta foto
av en av de ljusa och trivsamma laboratoriesalarna
och iterkommer med ett
litet utfcirligare reportagesedan hela
byggnadenblivit klar och Stilf<irsiiljningen m. fl. avdelningarflyttat in i
oensamma.
R,
*
Instruktiirer
ftir nyanstiilld
personal utbildas
Fcir att bitriida arbetsledningen
vid
uppldrningen av framfcirallt nyanstdllda har vid bolaget planerats en
instrukt<irsverksamhet.
Den frirstautbildningenhdrfdr startadeden 18 sept.i Industriskolansregi.
Det var ett 10-tal skickliga arbetare
frin olika metallurgiska avdelningar
som utvalts och nu satte sig pi skolbinken fcir att ldra instruktionsmetodik.
Llrare ftir kursenvar ingenjrir Holger Borg vid Gruvarbetsstudiekontoret
i Blotberget,som har 1O-irig erfaren-

Ombudsrnan Gunnar Lundberg,
Interidr frdn KKB:s nya loAaler i Bofor:. Vid o:cillograferna sitrer fr. u. benar RolJ
Suemka Me talli ndustriarbet arel 6rbun- Ergon,Lars
Borg ocbLarsNord. BoforsfotoTillman.
dr
det, sadeatt huvudorganisationerna
helt overensom tilldmpning av arbetsvdrdering och konstateradeatt man
hadebaragoda erfarenheterav det sdtt
pi vilket dessa frigor sktjtes inom
industrin.
I likhet med ingenjcir Geijer p&pekade herr Lundberg, att arbetsvdrdering i nigon form funnits sedanlingt
tillbaka, men att det dr ftirst under
senaretid som man bcirjatgrunda kinesdttningen pi arbetsvdrdering och
detta kommer att bli vanligarei framtiden.
BetrdffandeJiirnbruksfcirbundets
arbetsvdrderingssystem
sade herr Lundberg, att det iir till?impligt frir alla befattningar inom jdrnbruken och de
farhlLgorsom finns pi en del hill, att
de utpriiglade jdrnbruksyrkenaskulle
favoriseraspi ex. verkstadsyrkenas
bekostnad, ansig han fdr sin del sakna
grund.
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het frin liknande instruktcirsutbildning vid gruvor och jdrnverk.
Utbildningen som omfattat tvi veckor har framfcirallt behandlat instruktionsmetodikenenl. T\7I.
I utbildningen har dven ingitt praktiska instruktionsrivningari de aktuella
avdelningarna; stilverket, valsverket,
smedjan,hlrdverket och gjuteriet.
De blivande instruktiirerna visade
ett mycket stort intresse f<jr utbildningen och kommer alldeles slkert att
bli arbetsledningen till stor hjelp i
uppldrningsarbetet.
Hil
*
Hyttflsens

matsalar

i ny gestalt

I fcirra numret meddeladesi korthet,
att Hytt&sensmatsalar- i gamla boforsaresmun "Angkciket" - undergntt
en fullstdndig inre och yttre restaurering. Vi lovade ocks&att komma tillbaka med en litet utfcirligare beskrivning av de numera utomordentligt
trivsamma lokalerna.
Byggnadenpi Hyttbackenhar minga
ir pi nacken: den uppfordes i slutet
av fdrsta vdrldskriget et L9U-L91,8,
dfi,Bofors hade htigkonjunktur och di
matproblemetvar brdnnandeoch svirlcist, inte minst frir ungkarlarna. Arkitekturen var och dr enkel: en byggnad
av tegel i T-plan med den ena llngan
i en vining med cippen takstol innehillande en stor matsal fcir ca 2O0
personer, den andra ldngan i 2 vFLningar med kok och ekonomiutrimmen
pi nedre botten och bostadsvining
m. m. en trappaupp.
Fru Gerda Lagerstam,som nu ca 30
tr med all den dran stitt fdr ruljansen,
har my&et att berdtta:
"Jag biirjade L9L9 p3, Bofors
Hotell, men jag ville glrna ha egen
r6relse och nlr "6ngkdket" 1929 blev
ledigt, gick jag ner iill kamrer Bratt
och frigade, om jag inte kunde f3,hyru
lokalerna. Det fick jag och si rustade
j.g r.rpp och skaffade inventarier. De
fdrsta blev gamla lingbord och vaxdukskl?idda'krogstolar',
ltga och enkla,
men starka. Jag tror, att ntgra bord
Den lilla rnatsalen rlnz?ner ledigt ett z)-tal
b eN oner. Boforsfoto Tillman.

Stora matsaJenp2 Hyttdsex, sedd mot bardisken, Boforsfoto Tillman.

och stolar lnnu finns kvar nere p&
personalrummeni Bofors.
En gammal Bolinder kol- och koksspis fick duga.
Klockan 4 f.ickvi briria elda i lokalerna fdr att fi dem varma och kl, 1/26
kom de fdrsta glsterna, sorn fick en
stadig frukost med grot, varmrltt och
smdrg&s.Pi den tiden kunde folk ?ita
frukost - det ar annat 6n nu. Och si
gjorde vi i ordning matboxar, hela
hdgar, frir alla skiftarbetare.Si det var
stor rusch,redanfrin forstabcirjan.
Fdrsta kvlllen jag hade ilppet var
f<irrestenKarlskoga Motorklubb hdr,
pch KMK har sedanvarit trogna. De
f6rsta flren var det diligt med arbetei
Bofors och Karlskoga, och vi hade
linga tider mer folk, som it pi kommunens bekostnad, in som betalade
sidlva.
'
Ja, s3.har det rullat och gitt. Pi
kvdllarna har vi haft minga privata
tillstiillningar, brdllop, fcidelsedagsfester. klubb- och idrottstrdffar m. m. Det
finns fdreningar och klubbar, som
tingat hlr ir efter ir och det har ju
varit roligt.
- Om glsterna varit bortskimda
och kinkiga? Nej, det kan jag inte
sdga.En och annanhar vil funnits som
iirte varit helt n<ijd,men jag har gister,
som ltit hd,r i 30 ir, och det ir ju ett
gott betyg.
Men det var fittarc att skdta inkdpen och r6relsenfcir 30 ir sedan.Di
gdsternakr. 2:25 fdr hel dag
betalade
och fick di stadiga tre mil, frukost,
middag och kvdllsvard. Men fl?lsket
kostadedt kr. 0: 80 per kg och iiggen
0: 60 kg. Man fick en stor limpa fcit

12 d,reoch en liter micilk frir 10 ijre.
For att nu inte tala om lcinerna.
Nu betalar gdsternakr. 6: - per
dag f<ir tvi stadiga mil, lunch och
middag eller en miltid hZiroch en matbox med varmrdtt, 4 sm<irgisar och
mjiilk.
En sak, som nu sl&r mycket an 1r
folielidor med mat, som direkt kan
sdttasin i vlrmeskioen. Ltdorna kan
kdpas i korvkiosken. Fiirdigberedda
smdrgasar,en halv hilkaka med rikligt
pi,ld.gg,siiljs ocks&bra i smcirgisautomatefna.
Hur det hela gitt ekonomiskt? Ja,
en ging tjidnar man, en annan ging
fcirlorar man. Huvudsaken Ir ju, att
gisterna fir god serviceoch trivs.
Glrim inte, att tala om att glsterna
kan fi kiipa miltidskuponger hit, 20 st
brutto,
f<jr kr 3:25 eller kr. 65:men med rabattblir det barakr. 60:-.
Kupongerna Ir inte tidsbegrlnsade.
Nu har vi haft stlngt nigra minader frir ombyggnaden.Helt f[rdigt Zir
det kanske inte in, och mina gamla
gister har biirjat komma igen. En och
annan har vdl hunnit viinja sig vid ett
nytt matstille under tiden, men ocksi
de kommer viil igen. Jag tycker det ?ir
natudigt, att boforsarna skall gynna
sin egen matsetvering, som ligger si
ndra verkstdderna."
*
Och nu till en mycket kort beskrivning av lokalerna efter ombyggningen.
Fdrst och frdmst har hela byggnadens
exterirjr putsats upp och milats i en
varm, tilltalande ton.
Den gamla ladliknande matsalen
har undergitt en total fdr?indring.Tak-
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lJ en 30 augustisattesspadeni marken fcir en strirre utbyggnad av Stockholmskontoretshdrdverkstadvid Formansvigen pi Srider.Hdrdverkstaden
som, di den fdr ni,gta hr sedanbyggdes, planerades recka for mlnga Lr
fnrnht, har redan blivit tringbodd.
Det har ocksi varit obekvdmt att ha
lageroch hdrdverkstadsAvitt skilda at,
Fotot visar en modell av hdrdverkstadsbyggnaden, med utbyggnaden
markerad med en mcirkare ton. Tillbygget kommer att rymma cirka 360
kvm ny hdrdverkstadsyta och cirka
2000 kvm lager.
Den nya delen av hirdverkstaden
kommeratt anvdndas
sommottagningsoch avsdndningsstation
for hiirdgods.
Hdrigenom lcisesett svirt problem rcirandematerialhanteringen.
Den gamla
Under alla de ir som gitt sedanfru
mottagnings-och avsdndningsstationen
Lagerstamrivertog rcirelsen,har Hyttskall anvdndassom svalsird frir inisens matsalar fltt ett stadgat rykte
packningsgods.
som ett ovanligt gott och samtidigt
Lagerlokalenbyggs,som fnmghr av
billigt matstille. Niir restaurangen
modellen,i tvi plan. Genomterrdngens
stdngdepi fcirsommarenhade den ett
beskaffenhetblir infart m6jlig frin tvi
80-tal fasta gdster och ett stort antal
pi olika hdjd liggandegatuplan.I den
lunchgdster.De flesta kanskebofotsaundre lagedokalen skall slitgods lagre, men ocksi minga stads-och affdrsras;
i den <ivrestingstil och verktyg.
anstdllda,larz'e, ja t. o. m. anstdllda
Vidare
har hdr ett utrymme planerats,
frin Lasarettet,som it hir under "fridit vissa av StockholmskontoretsfunkPassen".
tioner blir fcirlagda.
B-pilen skall iterkomma med utforDet Ir en alldeles otrolig skillnad
mellan Hyttisens matsalar av igir och ligare beskrivning nlr byggnadenblivit
fiirdig och tagen i bruk.
av idag, mellan den tidigare "ingk6ksbaracken" och den nuvarandetrivsam*
ma, vackra ja t. o. m. eleganta matsalen. Nydaningen kommer sdkert att 1961 irs Boforsstipendiater
bidraga till ytterligare popularisering
Till irets Boforsstipeodiater
har utav restaurangen- n&gon standard- settsfciljandepersonei,
sdnkning i maten blir det inte, snarare
Holger Erihrson, tidigare pi avd.
tvZirtom.
NP 15, 3.000 kronor fcir studier vid
Karlskoga Maskinfackskola.
Staffan Finddn, tidigare pi avd.
ME 3, 3.000 kronor fdr studier vid
Bergsskolan
i Filipstad.
Stig
Thunberg,
tidigarepi avd. NB
Fdrmansoiigen 10, aisande det planerade tillbygget t. b.
60, 3.000kronor fcir studiervid Stockholms Tekn. Institut.
Carl Sjt)strand, tidigare pi avd. A,
2.000kronor fcir studiervid Kadskoga
Maskinfackskola.
Eric Aberg, tidigare p& avd. VK 2,
2.000kronor fcir studiervid Karlskoea
Maskinfackskola.
'tt
*

stolarna har byggts in och innertaket
sdnkts och dr nu milat i bli fZirgton
med vita och rcida takbalkar. Ostra
gavelvdggen(mot entr6n och Bofors)
har kldtts med en ljus, blond, modern
och "aptitretande" fondtapet. Vdstra
gavelviggen (mot kciksavdelningen)
har helt ombyggts med bardisk och
allt vad diirtill hor. Cirkulationensker
"motsols", alltsi frin hogertill vlnster.
Till hciger dr plats fcir brickor, glas,
porslin, matbestick,brcid, smcirg&sar
och drycker, i mitten dr serveringsplats
fcir varmrdtter och lingst till vdnster
finns kaffeservering och kassa.Framfor bardiskenstir ett aptitretandeoch
v?ilfylit smdrgisbord. Hela barvdggen
kan f. o. kl?idasin med luckor, di
lokalen anvdnds f6r orivta tillstillningar.
Hela mdblemanget dr nytt och av
allra modernastesvenskas. k. design.
Borden,for 4 eller 6 personer,dr glest
utplaceradeoch f. n. finns det plats frir
ca L00 gister. Mitt i salenstir ett stort
runt bord med ca 2 m diameter, med
plats for ca 10 personernu, men dir
kanskesmdrgisbordeti framtiden skall
trona. Lokalen rymmer emellertid
m&nga fler gdster, kanske uppemot
200, vid full mdblering. Stolarna 1r
bekvlma och klZidda med galon, borden av lagom hrijd. Stolaroch bord dr
av vitbok, borden har skivor av Perstorpsplatta, bardisken 6r av teak. Takarmaturen dr signerad Sigvard Bernadotte och gardiner och civriga textilier
dr ocksi av bdstakvalitet och vdlstdmd
fdrgskala.
I cjstra gaveln har den forna lilla
matsalen kapats ett par meter, si att
utrymme erhnllits fcir ett damrum.

(Nlr husetpi sin tid byggdes,tdnkte
man aldrig pi nigot dylikt eller att
lokalen skulle bescikas av damer.)
Kapprum och toiletter har ocksi rustats
upp och f8:tt nya mcibler och textilier,
och den "lilla" matsalendr fortfarande
s&passstor, att den ledigt rymmer ett
tjugotal personer.Den kommer frdmst
att anvdndastill privata middagaroch
luncher. Det kanskekan nlmnas, att
Bofors dit f<irlagt flera representationsluncher.
Aven kcik och ekonomilokaler har
ombyggts och moderniserats. Bland
nyheterna h?ir m3. slrskilt ndmnas en
stor frys- och kylanliiggning, kanske
det virdefullaste tillskottet, enlig fru
Lagerstam.
"*

Stockholmskontorets
herdverkstadbyggr till
lvlodell au hdrduerkstad;byggnaden

Personalnytt
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Den 1 sept. utndmndes hetr Lars
Edholm till fiirman pi KKH 70, och
helr Agar Eriktron till fcirman pi
MH 20.
F drrnan Erland Eriksson civerflyttade den L okt. frin avd. NA till avd.
NX.
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grdvre - lagratspi sett som visaspi
bild nr 2. Bottenskiktethar utlagts pi
ldngsg8.endeDlP-balkar (DIP 10).
Utefter DlP-balkarnashela llngd har
pn <ivre fldnsarna, vinkelrdtt mot
liingdriktningen, rundj2rn av 8 mm
med ett multioelavdiam. fastsvetsats
stind av 70 mm. Hdrigenomkan en
sting placerasvar som helstpi balkarna utan att den kan komma i rullning.
ll,, ,::
Stdngernahills 6ven etskilda se att
koppling
av lyftdon med ldtthet kan
groul
Bild z. Den nya ntetoden att lagra
utfciras.Fdr upplZiggningpi hdjden av
rtAngmaterial.
ytterligare lager har mellanldgg av
U-jarn (UNP 10) av varierandellngLagring av grovt stingmaterial
der iordningstiillts. Pi ryggsidan av
I samband med planeringen av dessaU-jlrns liv har rundjdrn av samOrebrokontorets nya lokaler i egen ma dimensionoch med sammamultifastighet blev givetvis materialhante- pelavstdndsom pi DlP-valkarna fastringen i lagret fcirem&l fcir ingiende svetsats.
studier. Frir ett av resultatenskall hZir
Forutom att ovan ndmnda nackdelar
redovisas,di det kan tdnkaskommatill
i sambandmed konventionell lagring
nvtta
har eliminerats, btjr framhillas, att
'Detdvenpi andra hill.
vanligastesdttetatt lagra grovt man med det nya systemetkan lagra
stingmaterial har varit, att stangerna material i rektanguldr eller kvadratisk
upplagts vinkelritt dver tvi eller flera "sektion", varigenom kubikinneh&llet
pi lagergolvetplaceradebjdlkar av tn.
bdttrekan utnyttjas.57,,
i Iagerlokalen
Fciratt forhindra rullning fcirekommer
att stolpar av rundjdrn placeras i >
Slitgodsf iirsdlj arna>
hil, som borrats i bjdlkana eller att
och informeras
informerar
stdngernakilas med br?idbitareller trlklossar.Uppbyggnadpi hojden brukar
"Slitgods" av olika slag, fcir grlvske s&, att ett nytt kortare bjiilklager och schaktmaskiner samt for byggi bottenskiktet. nads-,gruv- och stenindustrinm. fl., dr
lZiggsut civerst2ingerna
Rullningsrisken scikerman eliminera sedanminga ir ett av Bofors sttirsta
pi enahandasitt som i bottenlagret. frirsiiljningiobj ekt. Ftirs?iljningenvisar
Nackdelarnamed detta lagringssdttdr en alltjiimt stigande kurva och inte
flera och nhgra av dem 6r svirigheten minst har Bofors egna konstruktioner
att koppla lyftanordningar, risk fcir pi detta omr&devunnit stort fcirtroenolycksfall i samband med oavsiktlig de. Utvecklingen st&r emellertid inte
rullning, skr?ipighetpi grund av trdets stilla: konkurrensenfrtn andratillverbendgenhetatt splittras etc. Lagrings- kare ir hird och det giiller ddrfiir att
sdttetillustrerasoi bild nr 1.
noga fdlja vad som hdnder och sker pi
Vid lagret i 6rebro har det tunga detta omr&de och helst ligga ett par
stingmaterialet- I25 mm diam. och "skoptag" fdre.
Med tanke hiirp& samlade Stilftjrsiiljningenett 30-tal slitgodsftirslljare,
Bild l. Hur stdngmaterial inte bdr lagras.
samt representanterfcir produktionsavdelningar, forsknings- och konstruktionskontor, till en 3-dagarskurs i
Bofors 29-3L augusti.Hdr diskuteradeslivligt med friska och franka inldgg
ffiLn alla sidor. Ftirsdljarnas efiarenheter delgavskonstruktcireroch tillvergoda rid framfordes
kare och mFLnga
fcir ytterligare forskning, utveckling
oc} kvalitetsfdrbdttring.
"Fdltmdnnens" ndra kontakt med
kunderna ger ju bide positiva och
negativa erfarenheter, dZir de positiva
dock overvdger.Aven om Bofors priser minga glnger ligger over konkurrensfirmornas,dr den allmdnna uppfattningen den, att Bofors kvalitet dr
si riverligsen, att det dr ekonomiskt
fdrdelaktigt att kcipavirt material.
'

n. l

ESAB's sYetsexpert,ingenjcir Stig
Lundin, hade stiillt sig till fcirfogande
fiir diskussionom olika svetsproblem
i sambandmed slitsods.En av ESRB
och Bofors geminsamt utarbetad
broschyr riverldmnadesoch frigorna
kring diiri stiillda problem belystes.
Fcirslljarna deltog livligt i diskussionen och fick ytterligare upplysningar
ex. betrlffande elektrodvalm. m. vilka
ei helt dverensstdmmermed normala
anvisningar. Svetsbroschyrenhar nu
distribuerats till samtliga kunder i de
nordiskaldnderna.
Reklam- och informationsfrigor diskuteradesdvenunderkursen: det blsta
reklamvdrdetbestir dock i att fdrsiilja
kvalitetsobjekttill rimliga priser. En
serieutstdllningsplanscher
visandespeciella Boforstillverkadereparationsdetaljer till grdvskopor,schaktblad,kedior och band, vlckte stort intresseoch
kommernu att anvdndasi fdrsdljningsarbetet.
E.

T iiulingsled.aren, brandmiistarc Bernt Cailsson, oclt brandcbefen, i)aeringenjdr Nils
Carbonnier.

Jubilerande brandk&rst?ivling
Fcir 20:de g8ngen ordnade Nobelkruts Industribrandkir sin "nattliga"
orienteringstdvlinginom fabriksomridet den 27 sept.Brandkirenssamtliga
mannardeltog- deltagandetkan nog
sagasvara obiigatoriskt - och alla
gick i mil efter vdl genomfdrd tivling.
Denna tdvling har med irens ging
Suen Olof Asbont kopplar en ri)ksugare uid
en kontrollstatiox. Boforsfoto Tillman.
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Nohabs Fcirsiagskommitt6hcill sammantrddeden 18 september1961 och
godkiinde dl nedansliendefcirslas till
beloning:
6s/60 Blyfylld bonstSng i finborraerA, inlamnat av 382 Vilgot lobansson, aud. VD,
Vid borrning av noggranta hltl
uppstod vibrationer i borrstingen.
J. borradeur densammaoch fyllde den
med bly, vilket gav verktyget ett annat
svingningstalvarvidvibrationernaupphrjrde.Beloningkr 100: -.

Reg.48/61.

.49/.61 Nychlar ldr dragning au elslangldrckruun)ngar, inldmnatav 6500
Ake Karlsson,autl. VE.
Tidigare drogs fcirskruvningarna
med ting varvid de deformeradei(se
[ o t o ) . B e l o n i n gk r 1 0 0 : - .

Mi

Res.45-47/61.

45-47 /61 Suettfixturer f dr start48/61 Suetsfixtur fdr ouerfall, insldde,inlamnat av 3370 Olle Berghuist, ldmnat av 3370 Olte' Bergkuist, aud.
aud. VT.
VT.
Bergkvist har tillverkat ett antal beFixturen dr svdngbar1800, detaljerhZindigasvetsfixturer(se foto), Belci- na spdnnesfast med endastett handning fdr samtligakr 400: -.
grepp (se foto). Belciningkr )0: -.

blivit en av de stcirretilldraselserna i
kirens program.Det galler ju att hilJa
fysisk och psykisk spenst,yrkesskickIighet och vaksamhetvll uppe och
denna tdvling blir en utmerkt mcinstring av brandmdnnensfcirmiga. Det
kan ocksi ndmnas,att viss handikappberlkning sker fcir alla deltagare<iver
40 irs ilder.
I ir small startskottetkl. 19.1j fdr
fcirsta man och ddrefter startade deltagarfla med 5 min. intervall. Banan
mltte ca 2,) km figelvdgen och gick
over24 kontroller med tillsammans10
olika civningsmoment.

"Jubileumstivlingen"vannsav Erik
Ottossonplt ca 35 min.2..ablev Gustav
Bogren och 3:a Olle Larsson.Erik Hedenqvist,den ende som deltagit i alla
2O tdvhngatna,placeradesig hiigi upp
p& prislistan. Lagtdvlingen vanns av
1:a vaktavldsningen.
BrandmdstareBernt Cadsson,som
lagt Llpp tlvlingen, kommenterar:
"Meningen tu ju att hilla bide intresse
och spdnstvid makt med denna tdvling. Den gick ju ocksi fint -- men
nog mdrks, att konditionen dr sdmre
nu dn fcir 10-1t irs sedan.Kanske
det dr bilarnasfel."

Brandfi)rnzan Rune Karlsson ger Gtite Nihson instruktion aid ex Aontroll. Boforsfoto
Tillman.

Erih Hedenquist, som deltagit i samtliga
20 fialingdr, Aopplar en grenkoppling fi)r
slan g. Bofotsf oto Tillman.
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SIF-Bofors

donerar stipendium

Bofors avd. 24 av SIF har nyligen
besiutat att idigen tilldela en elev vid
Karlskoga H6gre Allm?inna Llroverk
ett stipendium p3,4OOkr. Stipendiet
berdknas tdcka elevens uteifter
fcir
'studiemateriel.
Villkoren fcir stipendietIr bl. a., att
det kan s<jkas
av en elevvid gymnasiet,
att det skall utgi till en mindre bemedlad elev och att fciretr[de skall ldmnas
den vars far eller mor varit ansluten
till sIF.
Stipendiat uttages av en kommitt6
pi 3 personer, ddr Ldroverkets rektor
ir sjilvskriven ledamot och de 2 ovriga
utsesav SIF:s styrelse.
R.
*
Nyanst?illda
ningen

studerar F-avdelvid Nobelkrut

Fcir att personal,sdrskilt nyanstdllda, ffi,n andra avdelningarvid Nobelkrut skulle fi tillfiille se tillverkninear
av organisk-kemiska produkter, f,ar
fvenne visningar igt rum av NVF-avdelningen i oktober.
Visningarnadgderum den 6 och 13
okt. och samladefullt antal deltagare.
I visningsprogrammet
ingick fabrikerna F 11, F 18, F 26, F2g, F 32 och
F 39 samtcentralmagasinet
F 36.
R.

55/61 Lyftaerhtyg ft;r tyngre stdl'
linesroppar i trauerskrok,inldmnat av
3851 Gu$aa Andersson,aad, VM'
En man klatar nu inlyftningen, mot
tidigare tvi. Verktyget dr od<si bra ur
skyddssynpunkt.Beldning kr 75:.-.
55/61 Konsol ldr dom'Araft,inld,mnat av 914 W)lly Brahm, aud' VE

(VD).

Med detta verktyg undvikes skador
pi vevstakarnavid justeringsarbete.
Beliiningkr 250: _..
57/61 Fixtur fi)r banmotorkabeltill
tok T 43, rnldmnat av 914 WillY
Brahm och2522 Fritz lohansson,aud'

vE (vD).

Kablarna miste fixeras i bestdmda
liigen i sida, hdjd och vinkel, vilket
uppn&smed detta verktyg. Gemensam
beloningkr 200: -.
58/61 Konsol fA, n?ontage dI)
briinslehyll or p 3 d i eselmotorer, inltim'
nat av 914 lYilly Brahnt, aud. VE

(VD).
Tidieare miste montiirerna skaffa
fram pillningsvirke vid varje montage'
Nu fi'nnsailild hvllorna till hands.Beloning kr 100: -.
59/61 Lyftuerktyg fi)r kiirna till
kola, inltmnat av 4051 G6ila Pantzar
och 6205 Rune lohantson, aud. VG'
En man kan nu lyfta in kdrnan i
gjutformen. Gemensambeldning kr
50: -.
Pll.
*
Porsiforsen

har tYstnat

Det mZiktigadinet frin Porsifallets
vattenmassor har tystnat. Nir detta
kommer i tryck h6r Vuollerimborna
bara det betydligt svagaremullrandet
frin turbiner och generatorer,som ger
miljonbringande kilowatt till bitnad
for land och folk.
Byggnationerna i Porsi inleddes
t956. Byggplatsenshets och jdkt har
fdrvandlais lill ett trevligt - fdr att
omride. Till
inte slga pamPigt ,om-ai"n liommer de 4o m hdga jorddammarnaatt sti i prunkande gr<inska.
Nir detta skrivs h&ller ett 50-tal
man frin NOHAB och ASEA Pi att
montera turbiner och generatorer.
Porsi kraftstation dr planerad ftir tre
aggregat,men tills Lilla Lule ?ilv lir
slutreglerad skall bara tvi aggregat
utnyttjas.
NOHAB har levererattv&kaplanturbiner pi varderamax. 88.330 kilowatt
vld en fallhOid av 33 m och ett varvtal
av LI5 per minut. Detta 6r hittills de
kraftigaste kaplanturbinerna i Sverige'

Jobbet i blickpunkten:

BTNING
NOHABSATOMKRAFTAVII
NOHABS insatserp& atomenergi- ett exempelpi detta. Man kanske f<iromridet gir tillbaka till 1957, de en stir problemet bdst genom att n'd:mna,
mindre grupp pibdrjade experiment att ca 3.000kg vatten per sekundskall
strcimmagenom reaktorn, och de krafoch konstruktion av laddmaskinentill
Sverises frirsta kommersiella atomre- ter, som vattnet orsakar pfl brlnsleelement och andra delar miste givetvis
aktor- (Agesta Kraftvdrmeverk R3/
Adam). Ungefdr samtidigtpiborjades omsorgsfulltstuderas.
Berdkningsavdelningenleds av tekn,
vid moderbolagetstudier for att utrcina
l?impligamaterial till de stora reaktor- lic. Erik Nilsson och sysslarmed de
tankarna, liksom studier av olika ty- mer komplicerade hillfasthetsberiikinnan man ningarna av sjdlva reaktortanken och
per atomkraftanldggningar,
beslutade om val av reaktortyp. Det delar i denna, sisom fldnsfcirband,
senarearbetetutfcirdesi intimt sam- stutsar etc. En analys av de p&kZinarbetemed AB AtomenergiochASEA. ningar, som uppkommer i stutsarna i
Ar 1958 ans&g koncernledningen till- och avlopp ftir kylvattnet har geI?impligt sammanftira arbetena inom nomfcjrts liksom de p&k?inningar,som
atomenergiomridettill en sdrskildav- fcirorsakasav temPeraturforloppendi
man indrar reaktornsdrifttillstind. I
delning, som kom att f<irl?iggastill
NOHAB, med dveringenj<irP. E. Ed- de flesta fall har matematikmaskin
hlll som chef. Organisationsmdssigt varit hjelpredskap, nigot som even
har arbetsuppgifternaftirdelats pi tre varit fallet vid de reaktorfysikaliska
avdelningai:lonstruktion, reaktorfysik berlkningarna.
Nigra skarpa grdnser mellan de tre
och berdkningar.
Konstruktionsavdelningen, med ci- avdelningarnasverksamhet finns inte
vilingenjor Gunnar Fagedund som utan villkoret for ett gott resultat ar
chef, ir den sttirsta.Bland arbetsupp- som alltid ett gott samarbetemellan
gifterna kan ndmnas ovanndmnda alla deltagandeparter.
laddmaskin och, i samarbete med
Bildsidan:
ASEA. utarbetandet av huvudkonngens cb ef, 6a erin geni dr
struktionen och prisberdkningenav re- 1. At on kraf taud eln i
P. E. Edhall, med goluagnen till laddma'
aktordelen till Marvikens kraftstation
sAinen i baAgrunden,
(Ra/Eva). F6r den senare anldggningen har i fcirstahand de tyngreen- 2. Hi)r har konstruhtionsaudelningens che-|,
Gunnar Fageilund, samlat
cit,ilingenl6r
heterna behandlats inom NOHAB,
nfrgra at sina rredarbetare till konferens.
med
en
berdknad
bl. a. reaktortanken
Fr. a. ingenidrerna L. Gunnarsson, V' Bbr'
vikt av ca )00 ton.
jesson, G. Fagerlund, M' Sundheinz ocb
NOHAB har ocksi f&tt ett mycket L Tuinnereim.
meriterande uppdrag fcir den s. k.
3. Fiir atonhraftaudelningens riikning har
reprocessinganldggningentill Euro- Nohab hyrt lokaler aid Storgatan i Trollhiitchimic i Mol, Belgien. Hdr utarbetar tan. Hiir ser ai en aa ritsalarna diir. Ingenid'
NOHAB konstruktionernafcir mottag- rerna lr. r. heter T. Nordin, R. Land-Rii:e'
ningshallen,d?ir de utbrdnda brdnsle- A. Vollnter, P. Lindb, R. Siebenlreund,
elemententas emot, lagras och ev. ka- G. Fagerland, K.-G. Holn.
pas i mindre delar, innan den kemiska 4. Inteii;l frfrn renrumtnet. En rengiord deprocessenptbdrjas for att tillvarata talj enballeras au ingen jdr M. Berget och
material, som inte anvdnts.Pi grund l1rrnan Stellan Carlsson,
av den radioaktiva strilningen stllls
5. Laddnta:kinens strdlshydd doninerar. I
stora krav p& fj?irrmanovreringoch att ldrgrunden ingenjbrerna M. Berget ocb EriA
materielenhandhaspi riitt sdtt fdr att Carlsson.
eliminerastrilningsskador.
6. Ingenji)r L. Aldin s,uderar hlindelsefi)r'
Avdelningen fcir reaktorfysik leds loppet uid lfitningen aa ett brlinsleelement
av civilingenjor Lennart Johannesson nere i monlageSropefl.
J.n hut til uppgift att svara fcir den 7. Vid. proastationen har max byggt en tanA
teoretiskadelen inom omridet. Avdel- nted apparatur fi)r st(6mningsundersdAningen sysslarmed kompliceradereak- ningar till reaAtoranliiggningar. Fr. o. ingen'
ji)rerna K, Doknes, L. Johannesson, G.
torfysikaliskaberdkningarliksom stril'
Bohlin ocb G. Fji.rsman.
med
bemen
iven
skyddsber?ikningar,
8. TeAn. lic. Erih Nilsson och ingeni)r K.
rdkning av stromningsftirh&llandenai
sjdlva reaktorkdrnan.Teorin komplet- Stigell diskuterar ett beriiAningsproblem.
terasi m&ngafall med experiment,och Fotografer: Foto 1 J:sen-Catl€n, foto 2-)
str6mningsprovetvid provstationendr samt 5-8 Bjiirndnger och foto 4 S7&hl6n.
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Jobbet
bllckpunkten

Direkt6r Kylberg delar ut ett premiam till
Stig-Euert Jonson medan ingenjdr Gdthe
Sahlberg glatt ser pf. Nohabfoto.

Avslutning

vid Nohabs

fiiretagsskola
Den 22/9 fick 2L elevervid F6retagsskolansina betygvid en h<igtidlighet pi Gullriset. Av dessavar det 14,
som hade en utbildningstid p& fyra Lr
bakomsig.
Dessutomutdeladespremier f<jr flit
och fiirdighet. Tvi av elevernabor sirskilt framhillas, Bo Carlssonoch StigEvert Jonson. Dessa klarade tidigare
i 3,r p3, eti mycket hedrande sdtt det
intereutopeiska svarvprovet, anotdnat
av en holldndskinstitution.
Vid avslutningen talade direktcir
Nils Kylberg, personalchefen Bertil
Orelius, skolans chef ingenjdr Gdthe
Sahlberg samt verkstadsklubbensordfcirandeSvenAndersson.

Laddmaskinen till Agestareaktorn har filmats
Under nigra dagu i bcirjan av september filmades laddmaskinen till
Nohabfoto G. Johansson.

+t(b;'.,
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Eu aa l|pbjulsnaoen hdller pd att bearbetat i aerAstaden fbre l|phiulynontdget.
lt)aradre Stig Nordb, Nohabfoto G. Johansson.

R3/Adam (Agesta Atomvdrmeverk).
Det var mycket komplicerade arrangemang, som miste till, for att laddmaskinens'innanmite" i montagegropen skulle komma till sin rdtt. Trots
'att
det var besvidigt frir dem, som
hade sin arbetsplats f6dagd dit, var
alla positivt instiillda och hjnlpte till
efter form&ga,st att filmningen skulle
kipa s& friktionsfritt som mdjligt.

Karusell-

Nohab inspelar fer filmer

Filmen om Furnas-turbinernaskrev
vi om i ett tidigare nummer av B-pilen,
En allmln film om vattenturbiner
kommer att spelasin. Fdrutom att man
utnyttjar materialetfr6n Furnas-filmen,
kommer filmen att omfatta tillverkningen av kaplanturbiner, scenerfrin
provstationen och turbinlaboratoriet
m. m. En rundresatill kraftstationer i
*
Norge och Sverige ingtr ockst i pro''Dessutom
filmades n&graarbetsmo- grammet.
En lokfilm om 743:s serieprodukment i det speciella renrum, som
byggtsfor rening av reaktordelar.Aven tion skall o&st spelasin. Den skall
hdr var det en hel del komplicerade dessutomomfatta vinterbilder av 743
i regulj2ir trafik och nlgta fj'dllvyet
problem, som miste lcisas,innan filmningen kunde pib6rjas. Vir bild visar av Nohab/GM-loken i Norge.
Dessutom h&ller man pi att diskuen detali till laddmaskinenefter att ha
tvdttats i perkloretvl6n och hett vatten tera inspelningat av en dieselfilm och
(d?irav ingbildningen).
en allmin film om f<iretaqet.
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" Cort AdeJer', pA ploatilren.

Augast lohansson oclt HenriA
tnusicerar.

Glad

Ny farja med Polar-motorer
Den nya norska bilf2irjan "Cort
Adeler" sattesi trafik pi leden Larvik-Frederikshavn i mitten av iuni
och har redan haft stor framging. Vid
turistsdsongensslut hade filjan fraktat
<iver50.000passagerafe.
"Cort Adeler" har ett bruttotonnage
plt 2.913 ton och gcir en fart pi is
knop. Huvudmaskinerietbestir av tvi
7-cyl. Polar dieselmotorer,typ M677,
p3,vatdera 2800 eff. hk. Hjilpmaskinetiet 1r ocksi av Nohabs tillverknine
och bestir av fyra K54E-motore[
kopplade till var*sin 3-fasgenerator.

Polar-motorer

i nya >sessan>

Liksom fcir "Kronprinsessan Ingrid", "Prinsessan Mirearetha" o."ft
"PrinsessanChristina" ialde rederiet
Polar dieselmotorerfcir det nya fartyg,

Henrik Glad i beriirlartagen.

Hdr har nzan fdtt ett problem i ldrarbetena med en'film. Kompositdrex m. m. Egon
Kierrman fdljde regiss}r Lewin frdn ABC-litm under sin semester. Herr Kjerrman iir
mlcket intresserad aa filmarbete och har bl. a. sLriuit musihen titl't'tera indasrrifilner.
Nobabs reAlamchef ingenli)r Bi)rje Ehland iir delais saymd baaonz heri Leuins bred.a rygg.

som skall byggasvid Aalborg Verft.
Fartygetkommeri trafik i bdrlanav
sommarsdsongen
1963.
*
Nohab-pension?irerna avslutade
Ulviisiisongen
Nohabspensiondrer
blev "sistapatet ut" fcir Ulvcinssommarsdsong.
Ett
90-tal gdster hade samlats, fci-r att
koppla av vardagslivetmed salta bad
och sol. Stimningen var i topp frin
fdrsta dagen, vddret var fcir ovanlighetensskull mycket bra. Det hade ordnats med motorbitsturer ut genom
fjorden och runt ciarna.S5.stiilld! man
som vanligt till med fisketdvling,med
ml,ngapriser: diplom och kaffe fcir de
bdsta,och lven pris till den som "fuskade" b?ist.
Som avslutning pi. semesterveckan
hade en liten teatergruppstiillt sig till
fdrfogande fdr att tiuu itpp pensi"ond-

Semelterfotot hiir nedan har tagits aa L. Hagntan och ttisar lotogralens son lan och hans Aonrpis Tornas Berg fisAande Arabbor
i LaxuiA.

Den 18 septembertilltr?iddefrdken
Birgitta Hdkansson (Hib) befattningen som kontorist pi inkcipsavdelningen,TVE 5.
TVE t <ivertog samtidigt det rum
som blivit ledigt, di sjukvirdskliniken
flyttadestill hus nr 19.
Limon

*11;'

*
Hiint

och hOrt i Tidaholm

JobbareA. bearbetaren detalj till
den barkmaskin, som tagits upp pi
tillverkningsprogrammet, och fcirlorar
sej i historiskaspekulationeroch filosoferar: "Hade Karl den XII haft en
sidan hdr maskin kanske vi varit en
stormakt dnnu, di hade det viil gitt
att fi fram tillrZickligt med bark till
brcidet it folket och en kimpande
arm6."
Ianitor
Vid EriksgatangenomVdstergcitland
for nhgra ir sedantrdffade konungen
i Skcivdebland andra ;iven den numera
legendariskekiparen Eric Backman.
- "Det var trevligt ^tt fFLtdffa
Backmanigen, hur stir det till i Tidaholm nu f<ir tiden?"
- "Ya, vet inte Ers Majestdt,att ja
tecknas "BTV" (Bofors-Tidaholmshar fldttat te Sk<ivde?"
Zerken). J?imfdr exempelvis f6rkortLimon
ningen "BNK" fcir Bofors-Nobelkrut.
S,^ ":

:

"

J .{.1:

TV blir BTV

;
I

i

t!

N?ir Tidaholmsverken p& sin tid
skulle fi en intern avdelningsbeteckning gick det inte att borja dennapi
"T", dL fcirvdxlingar ldtt kunde ske
med Bofors Tekniska Administration.
Forkortningen "TV" kom dock att
anvdndas.
Di det frin olika hnll framfcirts
som dnskvertatt ha en enhetlig intern
forkortning, i sambandmed handldgfrigor mellan
gandet av gemensamma
moder- och dotterbolag, har nu bestdmts,att Tidaholmsverkenskall be-

rerna. Trollhdtte Glasshade iven f<irdrat de gamla Nohabiternagoda glasstArtor, vilket uppskattadesmycket.
Tacksamma pensionlrer fick iter
stdlla fdrden hem efter en underbar
vecka.
L_n
Fruarna Stockntan och Green solar s)g,

Samtliga fotos till denna notis insinda av
f6rfattaren.

*

Gratisannonsen:

Personalnytt
tekniska
Med i stortsettofcirdndrade
arbetsuppgifterinklusive serviceuppdrag overgick ingenjdr Gu:taf Niltton
(Nng) frin och med den 1 september
frin TVF 5 tilITVZ och dvertogsamtidigt ett kontor i hus nr 31, som blivit
disponibelt,sedanTVK flyttat till det
(nr 19).
ombyggdaPersonalhuset

Pi de flesta skrivbord brukar
finnas tvenne postlidor; en fcir
ing&endeoch en fcir utgiende
handlingar. Tyvd'rr hdnder det
alltfcir ofta att papper blir (s&
att sdga) fcirlegadeoch lidorna
utvecklastill permanentafcirvaringsplatser.For att tillmcitesgi
mingas cinskemiihar vir firma
itagit sig att utfcira rcijningsoch rdddningstjiinstpi dettaomride. LA,t ej Edra postlidor
! 6verddmma pappersflcidet
ldmnai.t ossatt arkivera,registrera och ev. bevarahandlingar.
En enkel metod att effektivisera
fciretagen.Likasi ombescirjervi
cirkulering av tidskrifter o. d.
allt till fromma fcir snabbare
omlopp.
AB RENSETJANST
dotterbolagtill vdrldskoncernen
Gi)ran S April

pd sid.j4
Nohab-bitenforts.
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vlrEDA @o'
Koncernmiisterskapen

i tennis

\Tedaverkens Sportklubb var irets
arrangcir ay koncernmdsterskapen.
Trots sommarenstrista vdderlek togs
chansenatt pi inbjudningarnatill de
olika fdretagenom medverkani irets
tdvling garufitro vackert och varmt
vdder, och forhoppningarnautfcill till
belitenhet.

Konrerrniittuen, Allan Stent.ron. (lVA,
t'iil ler prit. Ver:lafoto \flesterluncl.

Nilsson och Gustavsson.Fr5.n UVA
inkom 2 anmd'lningarKarl Bark och
Allan Svensson.\7edas lag utgjordes
av Jonsson,Ahlberg, Hallerbdck, Samuelssonoch Zetterstrdm.
Lrirdagsmatchernatog sin bcirjan
klockan tt p3'4 banor.I singel awerkades 2 omgingar, med andra ord
skulle semifinalernakomma att inleda
scindagens
tdvlingar.Fcirstaomgingen
Bolors stronga lag, Fr, t. Per Stenstrdtn,
Per-Ake Palmdr, Iuar Lilja och Rolf IVedin
i dubbel kunde ocksi soelas under
( dubbel-linalitter ) santt Olle Stenstrbnr.
lcirdagsef
termiddagen.
tVedaf oto li/esterlund.
Pi lcirdagskviillen
samladessamtliga
deltagaretill en gemytlig och trivsam
Tdvlingarna var fdrlagda dels till
trdff, somvar fdrlagd till Tdljerummet
Idrottsparkens banor och dels till
p5. Stadshotellet.Inkvarteringen var
Havsbadets.Bofors deltog med I spe- forlagd tili SkogshdjdsTuristhotell.
lare, ITedin, Lilja, Palm6r samt brdScindagsmatcherna
startadesredan
derna Per och Olle Stenstrcim.
Nohab klockan 9.00 med dubbel och finaliststiillde upp med likaledes5 man ndm- par blev Vedin/Lilja, Bofors och Per
ligen Carlsson, Sahlin, Pettersson, Stenstrcim/Palm6r,
Bofors. Mdsterskapet togs hem av paret Nfedin/Lilja
Finalisterna i singel: Rolf W'edin, Bofors
efter en myckethird och jdmn match.
och Allan Stensson, UVA ( koncernmcisSegerresultatet
blev LL-9,6-3.
I
tare ) . W edafoto \Testerlund.
singelfinalernasegrade
Svensson,
UVA

Fr. tiin.rter: bruAsclisponentHans Radberg,
AB liirnf 6rndling, Hiillef orsni)s, direAtdr
Axel Hernblom, AB Panp-Separators Gjuterier, Katrineholm, dlrekti)r folart)n Bjdrklind, Volt,o-KdpingrerAen, Kbping, dtter)ngenjdr Edr,. Vard, AB Scania-Vabis.
Sddertlilje, rlitponent Onar Hallstrbnt, K6ping, sanrt bergsingenjdr Jarl Aherland,
lY edar erk en, \(/edafoto r}/esterlund.
civer Per Stenstrcim med siffrorna 6Den andra i vilken tvi boforsare mdttes, vann rVedin over Pal-

4, 6-4.

m6r med siffrorna 3-6, 8-6, 6-4.
Finalen skr-rllealltsi komma att gi
mellan Svensson,UVA och \fedin,
Bofors. Det blev en mycket bra och
vdlspeiad final. Koncernmd.sterskapet
vanns av AIIan Svensson,UVA med
siffrorna 6 2, 6-3. En eloge bor
ges till Srets vinnande herrar paret
Vedin/Lilja
och Svensson, vilka i
samtliga3 ir tdvlingarnahillits, korats
till koncernmdstare.
BV.

Ur besiiksboken
Fredagen den 22 september1P61
hade GjuterichefernasKlubb sitt sammantrddep6.\Tedaverken.17 st. deltagarc frl,n jlrn- och idttmetallindustrin hdlsadespi fredagsfdrmiddagen

Stockbolmr Byggnad.singenjdrersFdrening pd lY edabesdk. \Tedafoto \Testerlund.
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Wedaglimtar: Ur bes6ksboken. Forts,
vdlkomna av direktcirSvenLind. Programmet omfattade sedan foredrag,
rundvandring samt lunch, ddr iven
disoonentSverreR:son Sohlman deltog. Eftermiddagen dgnadesit sammantrdde samt sightseeing per buss
runt Sbdertdljesnybyggdabostadsomriden. Ett fciredragom magnesiumingick dven i eftermiddagensProgram.
Se dven gruppfotct.
*
Den 27 septemberhade Vedaverken studiebesokav medlemmar frin
FcirStockholmsByggnadsingenjorers
ening. Ett 25-taI deltagarevisadesrunt
Sfedaverken av sakkunniga ciceroner,
ddr cirkulationspumpar,linspumpar
och profiler for byggnadsindustrin
idrog sig stcirstaintresset.Efter mid.
i tjdnstemannadagen,som serverades
rnatsalen, hitll overingenjtir Gcista
Lindh fciredragom anvlndningen av
aluminium inom byggnadsindustrin.
Herc Haag, FAS, talade senare om
Tidaholmsverkens
plastproduktionoch
plastens anvdndning inom husbyggpi fdreg.sida.
nadsomridet. Seiiuen.fotos

flrden norrut, till Lapplandsfjiillv?irld,
och kunde samtidigt njuta av ett beRedaktionensbegdran om semester- tydligt biittre sommarveiderdn vi alla
fotos frin medlemmarav UVA's Foto- andra, som stannadei sydligarelandklubb frjrklingade inte oh6rd. Tvi av skapen.
sommarensresendrerstdllde ett urval
ur bildskordentill forfogande,och vi
Bilderna aisar:
kan pi ndsta sida iterge nigra av bilFiskebLtar, riiAtrdlare, i Saltd hamn. derna.
Tliirndlandet sett genonz ett torhstill'fdr
Ingenjor Uno Brokvist bescikte garn. Landskap aid lukka:jtuui med.'loTjZirnd pi Vdstkusten och fdngslades togralen i 'fi)rgrunden (bilden
tagen aufru
di av den rika motivkretsen kring
Hegla Carlsson). - Fru Carlsson oid Polfiskebitar och kaler vid Saltd.
cirheln. LappAyrAan i ludkasjiirti
den
VerkmdstareBirger Carlssonstlllde
I jilli 1961.
Frin

fjall

och hav

hansson,Nohab, 204 poatg. 2:a Arne
Edstrcim,Nohab, 202 po:d,ng.5:a
ClasGciran Bdckmark, Nohab, 162 podng.
Klass 1 : 12:a Rolf Stenberg,Nohab, 180 poiing.
Fors
Nykvisten-aktuellt

Nykvistens Tjlnstemannaklubb har
under irens lopp anordnat ett stort
sid.j2 antal trevliga resor och fester fcir sina
Forts.rtiln
NOHAB-biten.
medlemmar.Nlr hostenkommer sdtter
Nohab vann skolungdomsocksi arbetet iging pi allvar inom
skyttet
Nykvistens styrelseoch fcire jul har
man en hel del p& lut.
minga
duktiga
skyttar
Att det finns
Fredagenden 6 oktober hade man
inom Nohab vet vdl de flesta och
atnngerat en Hi)stbalunr pi Gullriset.
Nohabliirlingarnagjorde ocksi en strilande insatsi skyttetdvlingenfdr skol- Anslutningen var mycket god och i
runt tal 100personerhadeinfunnit sig,
ungdom i Trollhdttan.
Det blev utan tvekan Nohabs stora Som vanligt, ndr det gdller Nykvistendag pi skjutbananvid Kdllstorp.Ele- arrangemang,var priset mycket ligt
och det blev en pi allasiittlyckadkv?ill.
ver frln Nohabs yrkesskolavann sivtil
som det individuella Klart dr, att det var ett lyckokast med
lagmdsterskapet
mlsterskapet i mycket hird kamp med dennafest, ddr man fick ta en anh6rig
stadenscivrigaskolor. Onsdagenden 4 med sig. En sidan tillstiillning betyder
mycket frir kamratskapetoch sammanoktober var det prisutdelningpi Nohillningen
inom friretaget.
personalrestaurant
och
Gullriset
habs
Teaterretor stir ocks8.pi programd?ir fick pojkarna mottagasin vdlfcirtjiinta bekining.
met. "My fair Lady" har fltt mycket
pi anfin kritik i Gciteborgsversionen
:
Resultatfdr N ohab&yttarna
rika Cirkus och naturligtvis blir det en
Lagmisterskapet
: Nohab 861poeng, Nykvisten-resa
till dennafcirestdllning.
inteckning i Trollhdttans Skarpskytte- Man har dessutomplaner pi ytterligare
fcireningsvandringspris1961 samtsil- en teaterresa
fiire jul, men i skrivande
verplakefter till lagdeltagarnaArne stund 1r det inte klart vilken teater
och Rolf
Edstrcim,RaymondJohansson
dennaresakommer att gi till.
Fors
Stenberg.
I n&aid ueI la mdst ersAapet .
Nohab-framgeng
i varpa
1 :a och mdsterskyttArne Edstrcim,
Nohabs varpakastareliLter ofta tala
Nohab, 3oo podng, silvermedalj.5:a
RaymondJohansson,Nohab, 293 po- om sig i prisiistorna och de brukar
alltid klara sig fint i samtligatdvlingar
dng, bronsmedalj.
ddr de deltager.En mycket fin framInd iaidu eI la tiiaI in gen :
ging noteradesi den av Malmri VarpaKlass juniorer: 1:a RaymondJo- klubb arrangeradenationella tdvlingen,

d?ir Nohab i klass I i kultivlingen belade en hedrandeandraplats.
Deltagarna kom ffin Gciteborg,
Bor&s,Malm6 (fdrstis), Varberg och
s&Nohab i Trollhiittan. I kultlvlingen
fick Nohab-laget se sig besegrat av
Malmo Varpaklubb, men de slog klart
ett s&starktlag som Pilblads-lagetfrin
Boris. I det segerrikaNohablaget deltog storkastarnaLars $(iklund, Rune
Sandhoch SvenEllstrcim.
Fors
Nohab-blinken
Hcistenhar nu kommit pi allvar till
Trollhdttcn. Andra veckosluteti oktober hijlls den sedvanligamarknadeni
stadenoch det dr ett sdkertteckenatt
vintern nalkas med stora steg. Andra
kirdagen i oktober sprakade avslutningsfyrverkeriet i Folkets Park.
Den under byggnadvarandekonstfrusna hockeybananhar inte blivit klar
som man hoppats och nu siktar man
pi att det skall bli f2irdigt vid irsskiftet - om nu denna kalkyl kommer
att hilla.
Tingvallahallen har indrat namn
och kallas nu Sporthallen.
Nu vdntar illa idrottsintresserade
p8.att fL hora vilka utfdstelsersom de
olika partiernas kandidater kommer
att gora betrdffande idrotts- och simhall i stadeninfdr ndstakommunalval.
Det dr ju dnnu en tid dit, st man har
god tid pi sig att funderaut nigot som
kanskekan sl6.
Kiubbmdsterskapen
i tennis har avverkatsunder god anslutning och man
har soelatsivdi intern 7-mannafotboll
som cupfotboll pi den egna planen
Skogstorpavallen.
Nohabs IF:s irsfest
kommer att hillas dven i ir, men i
skrivande stund dr dagen dnnu inte
bestdmd.
Fors
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Frin fjl1l och hav
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Bertil Lar.r.ron
I)ol or r

Karl Henning Karlttort
R uf or.r

KJll.l.tull

ll of o r.r

HeJmer Mos.rberg
Balor.r

arbetarei Stilverket,arbetadel94t-I9tt
pi Smidespressavd.varefterhan civerflyttadetill Transportavd.som
stddareoch krankopplarc.Ca 18 tjdnsteir.
Larsson,Knut Bertil, fodd 11 april 1899, avliden 15
sept. 1p61. Anstdlldesvid Bofors i marc t9)4 som kallsigare p3. Godscentralen,ddr han sista iret var fdrredsarbetare.

lohn Olsson
B ofor:

Motsberg, Helmer RicAard, fddd 30 mars 1p05, avliden 6 sept. 1,961.Kom till Bofors i sept. 1946 som
transportarbetare
och var eren L954-L957 hantlangare
i Stilgjuteriet,varefterhan iterkom till Transportavd.som
stddare.Ca 11 tjdnsteir.

Lei'f Su'|nberg
Bolors

Olsson,lohn, {odd 27 okt. 1900,avliden22 aug.1,)6r.
i
Anstdlldesi maj 1935 som pHtslagarei Pl8.tverkstaden
Bofors, civerflyttadei sept. 1947 till Byggnadsavd.som
grovarbetare.Slutadei febr. L917, men iteranstllldespi
Byggnadsavd.
i okt. r9;9. Ca 23 tjd,nstefu.

Karlsson, Karl Bertil Iuliu:, fodd 8 april 1904, avliden
L7 aug. 1961. Anstiilldesvid Bofors i juni 1937 som
milare i Kanonverkstaden.Utndmndesi mars 1940 till
frirman pi sammaavdelning och hade denna tjinst till
sin bortging. Ca 24 tjd,nstelLr.

Strijmb€rg, Leif Gdsta, fodd 14 nov. 1944, avliden
17 sept. 1961. Borjade den 6 sept. 1961 som liirling pi
Bofors Industriskola och omkom den 17 sept. vid en
kanotolyckap& sj<inAlkvettern.

Karlsson, Karl Hennine, fddd 13 maj 1908, avliden
vid Bofors i juli 1943 som
20 aug. 1961. AnstZilldes

till den 11 dec. Notiser och korta
meddelanden dr slrskilt vdlkomna.
Den som inte ansersig kunna fdrfatta
sjdlv, kan ringa till redaktionenelier
till nigon medlem av redaktionskommitt6erna.Se omslagets3:e sidaI AIla
publiceradebidrag honoreras.

RHIIAKTIONBN
Signaturen "Femme" ombedesinsinda namn och adressuppgift.Ring
gdrna redaktionen,tel. Bofors 310).

*

Fcirsta numret av ndsta Lrghng,
B-pilens17:e hrglng 1962,skall som
Ndsta nummer blir 6 eller "julnum- vanligt innehilla en krcinikaover alla
mer" av denna irging. Redaktionen viktigare hdndelserinom Boforskonmotser tacksamtmaterial IndraJt moicernen1962.Notiser och fotos till krciligt, di tidningen miste gi i press nikan motses ocksa med stor tacksenastden 15 nov. fcjr att vara fardig samhet.
*

BOTAGSTBIININGBN
Arets hdgtidliga utdelning av fcirtjdnstteckenfcir 25 resp. 50 5rs tjdnst
vid AB Bofors kommer att aga rum
Icirdagen2 dec. I ir biir det premidr
for guldklocka till alla "25-fuingar"
istdlletfcir medaljer.Bofors Hedersnil
kommersomvanligt att utdelas.
Fdrteckning 6ver irets mottagareav
hedersgivornakommer att publicerasi
ndsta nummer.
JO

rJ-

-{tu*

Karl Andersson
N obelkrut

Irnza Kellendal
Bofors

solnslunrsinEn tft:

Petrut Bryngelsson
Bofors

Harald Kilestad
N obelkrut

Anclerssotz,
Karl Gustau,f6dd 3 okt. 1894,pensionerad
31 okt. lg6l. Bo4ade arbetai maj r9L3 p&-Bjrirkborns
lantbruk, overflyttadesenaretill NobelkrutsByggnadsavd.
och ddrefter till Krutavd. Overflyttade 1913 till Bofors
st&lverk men iterkom i j:uJi 1932 till Nobelkrut, dlr han
blev apparatskritare
pi Eterfabriken.Detta var hanshuvudsakliga sysslaunder senareir. Erhdll vid jublleet 1.946
medalj och gratifikation fd'r 31 tjlnsteir och rdknadesiledesca 46 tjd'nstelnndr han avgick.
Bryngelsson,Petrus, fodd 22 april 1894, slutat vid
uppnidd pensionsilder5 sept. 1961. AnstiilldesviC Bofors i okt. 1955 som diversearbetare
p5.Verktygsavd.och
hade dennasysslaca 6 ir.

Erik Erikssox
EskiJstunaAontoret

K. A, Magnus.roa
Bo't'ars

E. M. EriAsson
Bof ort

Gtstau Vablsfur;nt
Bofors

Kellenclal,lrnta Malaina. fddd 2B sept.1!08, pensionerad 1 april 1961. Fru Kellendal anstdlldesi april r93S
som baderskapi Bofors varmbadhusoch hade denna
tjZinsttill mars i ir, di hon pi grund av sjukdom fick
pensioni frirtid. RdknadedL z3 tjdnstefu.
Kilestacl, Haralcl Ferdinand, fodd 24 sept. 1894, pensionerad29 sept. 1961. Arbetadevid Bofors 1916 och
anstdlldesvid Nobelkrut i april 1924 p3,Nitrocellulosaavd:s tvdtt- och malningshus,diir han flera ir tj?instgjorde
som skiftbas.De senaste
8.renarbetadehan med upprisning
och packning av nitrocellulosa. Erhdll I)4) medali och
gratifikation f& 25 tjdnsteir och kunde siledes rdkna
37 tjd"nstefunlr han slutade.

Erikston, Erik, fodd L3 maj 1894, slutatvid uppnidd
pensionsilder1 okt. i961. Blev 1918 maskinistvid sigverket i Ndveqvarn och hade sedan olika anstdllningar
vid industrien innan han L946 blev lagerarbetarevid
AB Bofors lager i Eskilstuna.Denna sysslahade han
ca L5 3t.

Magnuston,Karl Albert, fodd 1 okt. 1894,pensionerad
1 okt. 1961.Brirjadevid Bofors i febr. I9L7 som transportarbetare, tillhcjrde Byggnadsavd.en tid som eldare,
kom i okt. 195t till Pl8tverkstaden
somkranforareoch var
de sista i.ren stddarei Kanonverkstaden.
Rdknadeca 44
tjdnsteir ndr han slutadeoch blev vid jubileet L946 medaljdr med 29 tldnstelr

Eriksson,EriA Magnus, fodd 29 juii 1894,pensionerad
1 aug. 1961. Anstiilldesvid Bofors i febr. 1916 som
hantlangarei Stilgjuteriet.Slutadei april t9t7, men iterkom i sammasysslafrin sept.1920till juli L922. Atetkom
i juri 1934 som transportarbetare
och hade denna syssla
tills han avgick efter ca 4O tjdnsteir. Erhcjll vid jubileet
L)46 medalj och gratifikation fcjr 21 tjd:nstehr.

Vahlstr1ru, Gustau Sanfrid, fddd 1 okt. 1894, pensionerad 1 okt. 1961. Arbetade vid Valisens sig iren
L9O6-7916, di detta bruk iigdes av AB Bofors-Gullsping. Anstdlldesi april 1936 som smidesarbetare
i Smidespressavdelningen
vid Bofors och hade dennasysslatill
sept. 1961, di han avgic-kefter ca 34 Lr i bolagetstjiinst.
Erhrill 1952 medalj och gratifikation fcir 25 tjdnsteS.r.

J/

BOFORS-sidan

forts.

Erik Bergb
MSK 90

Bergl Gastausson
Itl,SK 90

Tage Karlsson
VV 21

Agnar Nilsson
MVK 90

Hans Oblsen
839

fiirslagsstiillare har f&tt ,vasen>

Sex fitiga

Som ett resultat av den livliga f<irvid Boforsverken
slagsverksamheten
och Kilstaverken har 6 {litiga fcirslagstdllarenu fitt 5 fcirslaggodkZindatill
belcining och silunda kvalificerat sig
fdr den stAtfiga vasen av kristallglas.
Vid Fciretagsndmndens
senastesammantrdde den 2 oktober fick de 6 fcirslagsstlllarna mottaga hedersgivorna
av disponentSverreSohlman.
De 6 fcirslagstdllana,vars fotos kan
seshdr ovan, heter:
Reparatdr Erik Bergh (2r.465)
MSK 90, som fitt 5 forslag godkiinda
och har flera fdrslag under utredning.

ReparatdrB. Gustaasson(1.5.952)
MSK 90, som har 5 godk2indafcirslag.
Instruktor Tage Karltson (384I)
VV 21, som fitt 7 fdrslag godklnda,
det tidigasteinldmnat redan 1948.
ReparatorAgnar Nilsson (L9.192)
MVK 90, som evenfitt 7 fcirslaggodkdnda och som f. n. har ytterligare
flera inldmnade,vilka dnnu inte slutbehandlats.

SuneOhlsson
839

Reparatdr Hans Ohlsen. (2026I)
Flera fcirslagsstillarehar 4 fdrslag
och ViinnesAiitare Sune Ohlsson
(24.505), b&daB 39, som tillsammans godk?inda,varfcir antalet "vasriddare"
sdkertkommer att cika.
ldmnat in 6 godk?indaforslag.

TY-rutanforts,

Studieflit

inom

TBV

i

Tidaholm
TidaholmsTBV-kommitt6 hadeirsmdte den 22 juni. Styrelsensirsberdttelsevisade att 9 studiecirklargenomforts och att sammanlagt89 deltagare fullfciljt kurserna. Bland nya
lmnen som slagit vdl ut under iret
mdrktes "Skolan och samhdllet" och
"Strovtig i hembygden".
Styrelsenuttaladesitt varmatack till
ldrarna och till Bofors-Tidaholmsveroch
ken AB, Centralaverkstadsskolan
Husmodersskolan,
vilka v?ilvilligtupplitit lokaler.
Kassaomslutningen uppgick till
4.089:LB kronor. Styrelse-och revisionsberlttelsernagodkdndesoch ansvarsfrihetbeviljades.
Till styrelsefrir studieiret 196l1962 omvaldesherrar C. H. Josefsson,
ordfdrande,Gosta Johansson,sekretekassor,samtliga
rare,Thore Johansson,
vid Tidaholmsverken,samt Egil Hedlund, Jan Ahlenius, Tage Rangrost,
Arne Jonssonoch Josef Mor6en. Nyvalda blev Mai-Britt Andersson och
Birgitta Gustafsson.Till revisorerval-

des Torsten Olausson,Tidaholmsverken. och Bo Skvborn.
vid
diskuterades
Efter sammantrddet
kaffebordet det kommandestudieprogrammet,varvid fdrslagpi flera intressanta nyheter framkom, till vilka vi
kanskekan &terkommasenare. E, M,

Invigningskalas

pi Hyttisen

Vdrdinnan pi. Hyttisen, fru Gerda
Lagerstam,bjod den 29 sept. representanter fijr de avdelningar och firmor, somhaft del i den lyckaderestaureringen,pi en god och hrigst angendm
och informell invigningsfest pi Hytt>TV-limerikeno
isen.Personalintendent
StenHZiggmark
En fcirman som overtid skulle bevaka framfcjrde bolagetslyckcinskningartill
fru Lagerstam och <iverldmnadeen
blev missfcirstiddgrovt av sin maka
minnesg8.va.
Ndr han sa en kvdll
R
Att till Ester-Bonowell
Han miste nog vinda tillbaka. Ianitor Fyu Gerda Lagelstdn2 ocb intendent Hiiggnark.

Bolotsfoto

Tillman.

>Torghandelo
En lantman hade infcirt smigrisar
till minadsmarknaden "minadsmarten" i Tidaholm och fick en spekulant.
"Denne suna greseranoja och hadde
alla mcijliafel pi dum. Greseravar fdr
smi
Till slut ledsnadesdljaren p& kritiken:
"- De sa ja sejaddk, att ndsteminasmartentar ia'md mdk soahit s&fir
du jiira dZikdina smigresersjllver."
Limon

3B

NOVEMBER-KRISS-KRYSS rs6r
art. Forfattarciit somvanligt portvakt Elon Myhr.

losningar.- Siind alltsi in losningeni ett litet,
"vanligt", brevkuvert(format C 6 eller liknande).

Det giiiler alltsi att passain saur*tligaord i rut-

Alla store kuvertiiiggsit sidanvid dragningen.-

systemetsi att detta blir helt fyllt. Nigra storre

Vi delar ut 3 penningprisi resp.40, 30 och 20 kr
och ddrutoverett antal trevligatrostpriser.- Tdv-

Vi bjuder hdr en tdvling av gammal v2ilkiind

svirigheter torde inte detta m6ta de trdnadekrisskryss-losarna.
Redaktionenhoppaspi. flitigt deltagande.V6rt forra kriss-kryss
samladeatskilliga100

lingstidenutg&rden t dec.1961,.

Klipp h:ir!

a
NOVEMBER-KRIS S-KRYSS ry6t
Ldsningen inslnd av:

Namn

v

Titel

Anst.-nr

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Gata, hus- aller box-nr ochort)

a

. Adresserakuvertet:

N O V E M B E R - K R I S S - K R Y S S1 9 6 1
*&'b"

Redaktion
BOFORS

Nedanstflende ord skall place-

Ord.om 5 bokstduer:

Ord orn8 bokstiiuer:

ras i rutsystemet

ALARM, KANNA, KLOAK,
NJUTA, OLJAT, ROSTA,
VAKAR, YRKAS, AGARE

CEDERTRA,EKONOMER,
MOTORFEL,REPARERA

Ord om 6 bokstiiaer:

BARBERARE,PROVROREN,
REGLERARE,RATTSVANS

Ord. om 2 bokstiiuer:
BE, ER, KO, PA, RA, RE, TV, VE
Ord om 3 bokstkuer:
ALL, ALS, ASP, EKE, ENE,
KOK, MUR, PAR, POL, RAS,
ROR, SAP, SIA, SIF, SPO, VIT,
ARA
Ord ont 4 boksti)uer:
ABER, ARRE, GNOR, KALK,
MALL, MJOD, RITA, SILO,
TENN, YTAN

Ord om 9 bokstiuer:

BALKAR, ENERGI, GASTUB,
IKAROS, INDIGO, NETTOT, Ord om 10 bokstduer:
STARBO,TURBIN
BOCKKRANAR,
BORRMASKIN,
Ord om 7 bokstliuer:
BORRSKARET,
FORMARE,GLODGAT,
ELEKTRIKER,
LEDANDE, MALMOBO,
FRASARIVER,
OLJEFAT,SKEPSIS,
RESONEMANG,
STOLPAR,STALSAK,
SKAVSTALET,
TIMTALS, VALFISK
ARSINKOMST
Klipp harl
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BOFORS
K ARL AND ERS SO N, Expeditdr
Representantfiir Bjcirkborns Fabriksarbetarefackf6rening
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fiir Avd. 24 av Svenskahdustritjinstemanna-Fijrbundet
BERT HENNING, Kamrer (BD), Ordf.
Representantfijr AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, Fdrman (Y20)
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

NOHAB
c O STA LARS S oN, Verktygsslipare
Representantftir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MO S SBERG, Servicechef
Representantfijr SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantlijr Nohabs Arbetsledareklubb
U N O TELL, Ingenjlr, Ordf.
Representantfiir Nydqvist & Holms AB: s ledning

TIDAHOLMSVERKEN
THO RE JOFfAN SS ON, Ftirman
Repr.fiirArbetsledare(SAFavd. 70) o.Tjlnstemin (SIFavd.19)
EVALD M O L IN, Brukstjinsteman, Ordf.
Representant fijr AB Tidaholmsverkens ledning
CARL SJOGREN, Montcir
Repr. fiir Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet

.WEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, FIiTMAN
Representantf cir SverigesArbetsledaref6rbundsfdretagsklubb
TORE JOHAN SS ON, Kirnmakare
. Representantfijr SvenskaGjutaref6rbundetsfciretagsklubb
STEN LARS S ON, Ingenjcir
fciretagsklubb
Repr. f6r Sv. Lndustritjinstemanna-F6rbundets
GOSTA LINDH, overingenjiir, Orfl
'W.
fcir AB
Dan Bergmansledning
Represe.ntant
GUNNAR
WELAN DER, Verktygssvarvare
Repr, f6r Sv. Metallindustriarbetaref6rbundetsverkstadsklubb

UVA
B oRJE LARDNER, Ingenji;r
Representantftjr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Ordf,e
Representantfiir Ulvsunda Verkstlder AB:s ledning
BERNHARD
STOHR, Svarvare
Representantf6r UVA: s verkstadsklubb

Redaktiir och ansvatig utgivare
EGIL LoNNBERG,

Fil.lic. (ER)

Rbilaktionens
ailress
: B-pilensreilaktion,Bofors

Niista nummer
blir nr 6 av irging 1961, som berdknasutkomma omkring 15 december. RedaktionenIr tacksamatt fe event.
bidrag - notiser, berittelser, historier, tecknirrgar, fotos
m. m. -

till detta numnrer Snarastmiijligt och ej glrna

senaredn 10 nouember.Alla publiceradebidrag honoreras.

FRAKTA
EKONOM'SKT...

DATA:
hrvSndig lingd x breddx hc;jd: 795x
590x 630 mm.
Utvindig l2ingdx breddx hi;jd: 830x
625x775 tlnm.
Total hcijd hopfllld: 225 nr'.
Volymbesparing: 71 "/..
Invindig volyn: 295 o/o.
Vikt: 30 kg.
Lastkapacitet:1.000kg.

wEDy,r^r*tn

... MED NYA

Fr. o. m. den 1 juni 1961 gdller vid SJ
en speciellbestlmmelsef6r RETEMBA
HALVPALLBOX. Om boxen innehiller
rninst 150kg. behijveringen fraktavgift
erl5ggasfcir boxensvikt. Aven rerurener
fraktfri. RETEMBA
HALVPALLBOX 6ker alltsi gratis hos SJ.
RETEMBA HALVPALLBOX er idealisk lven vid bilfrakter.

1r
rr
:.

:r.
,.,

RETEMBA HALVPALLBOX betyder art even
mindre frakter nu kan ske mer ekonomiskt - och
mycket bekv;imare! Halvpallboxen er transportlida
och lastpalli en enhet. Den dr enkel att fdlla upp
och ihop. Den ir utf6rd i underhillsfritt material.
Boxen 1r praktiskt taget tdt.

;ii
ReklanutrynnrcGRATIS !
Pi kort tid tjlnar RETEMBA HALVPALLBOX
in anskaffningskostnaden.
Dessutomger den
utrymme for {irmareklam.
Ni fdr alla niirnnre upplysningaronr
RETEMBA HALVPALLBOX
om Ni kontaktar

Karlstad 1961. NennansTrycksaker108131

Det gfir niistanJyra hopJallda
lnlupallboxarpfr en uppfiilld.

Bitagatilt &e.

nr 5 - 1961

TIt}NINO F(lR I}E ANSTATLDAINOM BOFORSKONCERNEN

REFERAT
frln

Foretagsnimndernassammantraden
vid

Boforsverken,Nobelkrut, Nohab
och'Wedaverken
kvartalet t96t

'I

,

BOFORS
Fciretagsndmndenvid Bofors holl
den 2 oktober1961sitt tredje ordinarie
sammantrdde under clisponenl Suerue
R :t on Sohlnzazrordftirandeskap.

Disponent Soblman <ippnadesammantrddet och uttryckte sin sdrskilda
gliidje dver att ndmndensvice ordfdnnde Arne Oblson nu var iterstiilld
efter en ldngretids sjukdomoch kunde
deltagai ndmndensarbete.

Konjunkturl?iget
Som inledning visadesKVE:s stillfilm EkonomiskHcistiournal196I.
*
att
D i sbonent Sohlman konstaterade
filmen syntesge en klar och koncentrerad bild av koniunkturutvecklingen
i Amerika och Vdsteuropa och likasi
visadehur lZigetfdr tigonblicketter sig
i virt eget land. Framstdllningenkunde dirfor i detta hdnseendebegrdnsas
till nigra ganskakorta kompletterande
synpunkterpe ett par mera hcigaktuella
frigor.
USA och ViisteuroPa
Rent allmlnt sett har konjunkturerna tenderat till att bli mera enhetliga
under den senastetiden. LZigeti USA
har s&lunda fcirbittrats, och samtidigt
har en viss ddmpning av den tidigare
mycket uppitriktade tendenseni konjunkturutvecklingen i Vdsteuropa intrd'ffat.
I USA ir det framf6r allt den stegrade importen och efterfrigan civerhuvudtaget, som ir av intressegenom
att verkningarna ddrav riktas sivdl mot
Vdsteuropasom at andra hill. En tiinkbar ytterligare diimpning av koniunkturerna i Vdsteuropakan silunda si
sminingom tdnkasutjdmnasgenominverkan fr&n USA.
An viktigare synes det emellertid
vara, att rivarulindernas importf<irmiga, genom uppgingen i Amerika, kan
fi en viilbehovlig fdrstdrkning. Alltnog, det hela tycks tyda pi en relativt
gynnsam konjunkturutveckling inom

de omriden, som kanske ndrmastintresseraross.Detta givetvisunder fcirutsattning, att de allmdnna utrikesoolitiska fdrhflllandenainte kommet
att verka alltfcjr stcirandepi en sund
och normal utveckling av de ekonomiska faktorernai vlrlden.

I dennafcirbindelsebcirdvenunderstrykas, att rikningen i industriens
investeringarmellan L96O och 196t,
vilken s8.somvid tidigare ndmndsammantrddeangivitsberlknadestill 107I /o, enligt nu tillgiingliga uppgifter
tenderaratt bli nigot liigre.

Sverige
Vad sedanvirt eget land betrdffar,
har vi anledning rdkna med att utvecklingen, fdr andra halviret 1961 och
kanske fcir en avsevdrd del av 1962,
kommer att vara dvervdgandeexpansiv. overtrycket avseendeflertalet kaoitalvaruindustriertorde silunda komha att besti, och likas&kommer en del
av konsumtionsvaruindustrierna att
stillas infor en viss efterfr&gecikning,
vilket b6r leda till 6kad produktion,
givetvis i den min nridviindig kapacitet
och arbetskraftfinns till frirfogande.
Understrykasbor emellertid,att konjunkturllget fcir vir del ej iir enhetligt.
Silunda dr det frir skogsindustriernas
del och vissa delar av jdn- och stilverken det g?iller di i frimsta
rummet handelsilrnsidan- icke fullt
si gynnsamt.Det ir emellertid tydligt,
att den svenska ekonomien framciver
kommer att utsdttasfdr ett ganska avsevlrt tryck, och det synesvara anledning att redan nu rdkna med att vissa
ytterligare speciella itgirder kommer
att erfordras frin finansmyndigheternas sida fcir att ddmpa detta dvertryck,
till fcirhindrandeav att detsammaciversir i en fullt blommande inflation.
I detta sammanhangkan man inte
underl&ta att uppmdrksammaett nyligen gjort uttalandeav Statsministern,
vari dessa frigor berdrdes och vari
tanken pi en viss dkning av skattetrycket icke helt f<jrdoldes. Synbadigen
avsigs hdrvid omsdttningsskatten.I
jdmforelse hdrmed synesddremot en
v.iss tveksamhetvara pi sin plats betrdffande liimpligheten av en ytterligare
kredititstramning, en &tgdrd,somskulle
innebdra tdmligen allvarliga konsekvenser fdr hela virt ndringsliv och
som knappastskulle fi den direkt &syftade verkan, eftersom det akfuella inflationstrycket i f6rsta hand inte tycks
komma frin investerinqssidan utan
frin konsumtionssidan.

De europeiska
tionsstrdvandena

integra-

Tidigare har ganska ingf,.endeinfcir
ndmnden redogjorts fcir uppkomsten
av den gemensammamarknaden och
EFTA, i vilken senaresammanslutning
Sverigeir medlem. Aven trtvecklingen
under de ir dessabida organisationer
existerat har skildrats. I civerensstdmmelse hdrmed skall en nigot utfcirligare bild tecknasav vad som under
den senastetiden hdnt i dettasammanhang, och vad som man mcijligtviskan
rdkna med kan komma att intrd'f.fa
framciver.
Under sommarenfick vi etfata, att
E n g I a n d, efter ganskamf,.ngavindor och bekymmer,beslutatans6kaom
medlemskapi EEC, d. v. s. den gemensamma marknaden. Denna ansokan
f6lides omedelbartav en liknandefrin
Danmark. Denna utveckling framstod som nigot av en bomb fcir de
civriga medlemmarna av EFTA, och
man hade anledning befata, att EFTA
skulle mer eller mindre falla samman.
S&vitt nu kan bedomas,bcir man rdkna
med att de fcirhandlingar, som snart
kommer att inledas mellan England
och sexstatsgruppen,kan komma att
leda till ett Dositivt resultat.Utsikterna
fdr en sidan utveckling torde overviga,
I stort sett uppsteller sig tre problem
frir Englands del i samband med en
anslutning till EEC. I fcirsta hand
miste fdrhillandet till samvdldesldnderna regleras,i andra hand tarvasen
samordning mellan EEC:s och Englands jordbrukspolitik och slutligen
krdver mellanhavandenamed Englands
kolleger inom EFTA en avldsning.
Envar av dessatre ffitgor d'r av sidan
art, att den mycket allvarligt kan piverka Englands miijligheter att intrdda
i sexstatsgruppen.
Innan en fcir parterna acceptabelkisning hdrvidlag ni.tts,
kan man nog svirligen tdnka sig att

Englands anslutning till EEC realise- man frin svensksida pi allt sett sdker
ras.Av allt att dcimakommer fcirhand- fi till st&nd nigon l?implig form av
anslutning till denna utvidgade sexlingarna att dra ganska lingt ut pi
tiden, och gissningsvistorde tidigast statsmarknad.
nigon ging i mitten av ndsta sommar
Som framg&r av tidningarna, har
ett av parterna prelimindrt godkdnt Sverigesregering ockst uttalat, att man
fcirslag kunna f<ireldggasparlamentet cinskarfrirhandla om en viss form av
for antagande.Ett slutligt stindpunkts- sidan anslutning.Hiirvid har man intagandefrin parlamentetssida,betrdf- riktat sig pi att anslutningen skulle
fande ett engelskt intrdde i den ge- skei form av s. k. associering.
Utan att
mensarnma marknaden, kan ddrefter gi in pi detaljerna i sammanhanget
knappt ske fcjrrdn nigon ging pi rymi dock ndmnas,att en anslutningtill
Lrett963.
EEC kan ske enligt i princip tvi olika
Vad D an mark betrlffar, s&kan former. Man kan silunda vinr'a fulldet givetvis inte komma i{Aga, att I ddi gt medI entsAap,vadgenomsdteoch
detta land vinner intrdde, innan fdr- stdmma vinnes i organisationensolika
handlingarna med England dr avslu- organ. Man kan bli associeracl
medlent,
taoe.
i vilket fall nigon direkt mdjlighet att
I detta l?igeoch med vissarisker eller p&verkabesluteninom handelsblocket
utsikter, hur man nu vill bedoma det, icke finnes.I sistndmndafall kan dock
f6r att England och Danmark ansluter de flesta av dettastullpolitiska fcirdelar
uppnis, under fcirutsdltningatt vi samsig till sexstatsgruppen,har ffigan
kommit upp, hur vi i Sverige skall tidigt ger tullfritt tilltrZidetill vir egen
handla.Det r&deringen tvekanom att marknad. Fundamentalt frir svenskt
alla. som svsslarmed hithcirandefrividkommande,vid bedcimningav forgor, det ^duutn myndigheter,organi- men fcir en anslutning, ansesallmdnt
sationer eller representanter fcir nd- van att man inte tubbar pi neutraliringslivet, har klart for sig, att man tetspolitiken.
p& allt sitt bcir efterstriva att fa till
Kirnpunkten ir silunda, att Sverige
itind n&gonform av anslutning till ett p& nigot sdtt kommer med i stor-EEC
eventuellt utdkat handelsblocki Euro- och, si vitt kan bedcimas,
ir utsikterna
pa. Skulle detta inte lyckas, kommer hdrfdr relativt goda. Aven fcir Sveriges
ndmligen vir normala export i ett myc- del 1r det emellertid si, att nigot avket prekdrt lZige.Vi kan ju bara tdnka grirande i denna friga inte kan piriikpi att f<ir nzirvarandemer d,n 6O /o
nas f6rrdn forhandlingarnamed Engav dennaexport gir tiil just de ldnder, land avslutats.Under mellantidenfir
som ligger inom det s. k, Stor-EEC, man hoppas,att det arbete,som hittills
d. v. s. sexstatsgruppenutdkad med pigitt inom EFTA, skall fortsdttasoch
England, Danmark och Norge.
att vi silunda itminstone kan f& niuta
Om Sverige skulle tvingas sti utan'
nigot av de fcjrdelar,som samarbetet
f6r ett sidant block och ddrmed stdllas inom denna grupp bjuder. Det skulle
inf6r en tullmur, som i sin slutliga vara mycket allvarligt ur svensk synutformning skulle i genomsnittvara i punkt om EFTA-arbetet helt avstanstorleksordningen16-17 /o fdr rna- nade nu, i awaktan p& Englands och
nufakturerade varor, si innebir detta, Danmarks intrdde i sexstatsgruppen.
att en mvcket betydande del av vir
Uppenbarligen finns det emellertid
export kommer dlrekt i farozonen. krafter, som framfdr allt i Sverige,
Konsekvensernahdrav ftir ett fciretag men iven i Osterrike och Schweizoch
som Bofors - hela Boforskoncernen i viss utstrdckning ocks&i England,
- torde framsti tdmiigenklart. Detta verkar fcir att EFTA-arbetet inte skall
imne har f. ti. belysts vid tidigare upphrira. Man kan ju gdra det antamed ndmndenvarjdmte gandet, att England <iverhuvudtaget
sammantrdden
detsamma ytterligare utvecklats i en inte kommer med i sexstatsgruPPen
artikel i nr 5 av B-pilen, till viiken en mycket dyster bild fdr England och
silunda m& hdnvisas.
kanske dven fdr vlrlden i civrigt Sammanfattningsviskan emeilertid men i det lZigetskulle det vara synnerkonstateras,att dlrest Sverige ldmnas ligen olyckligt om EFTA-arbetethade
utanfcir stor-EEC, skulle stora delar av upphcirt och medlemsstaternasinsBofors kvalitetsstilexPort, exPortenav emellanvar heit isolerade.Ddrfcir viverkstadsprodukter frin vira dotter- gar man nog hoppas,att EFTA-arbetet
fciretag och en civervigande andel av skall komma att fortsittas paralleilt
den kemiska exporten frin Nobelkrut med de frirhandlingar, som nu igingdirekt komma i ett mycket bekymmer- satts frin engelsk sida och si smisamt,fdr att inte sdganistan katastrof- ningom iiven piborjas frin danskt och
artat ldge. Det dr silunda av eo utom- kanske dven svenskthill i syfte att nl
ordentlig betydelsef<ir koncernen, att anslutning till sexstatsgruppen.

Sysselsiittningsleget
BOFORSINDUSTRIERNA
I stort sett kan fdr Bofors vidkomm a n d e k o n s t a t e r a sa, t t b e l ? i g g n i n g e n dr tillfredsstdllandepraktiskt taget civer hela linjen. Utgiende
frin de fasta order, som erhillits och
frin de forvarningar om nya bestiillningar, som ldmnats av ett antal av
vira stcirrekunder, borde man kuuna
rdkna med en tillfredsstlllandesysselsdttning for detta och strirre delen av
ndstkommande
ir.
En mdrkbar fiirbdttring har intrdffat
fcir beliiggningen inom vissa delar av
verkstiiderna.En del krigsmaterielorder fr&n sivdl svenska fiirsvaret som
utlandet har silunda i betydandegrad
En
bidragit till att cikasysselsdttningen.
i detta sammanhang
pi liingre sikt betydelsefull order har lven ingitt frin
svenskafcirsvaret.Det g?illerden tidigareomndmnda L5,5 cm kanonvagnen.
Pi grund av de linga leveranstiderna
kommer \agnatne fcirst om nlgta F',rin
i oroduktionen.men fdr den framtida
syiselsdttningenblir desammaav tdmligen stor vikt.
Det s. k. bandvagnsprogrammet
bearbetasvidare och goda utsikter tycks
fcireligga fcir att inom ramen fcir detsamma ldngre fram erhilla avsevdrda
order fr&n svenska fdrsvaret. Detta
program berdknas ge sysselsdttningi
koncernensverkstdder, fcirutom hdr i
Bofors, ftamfor allt i Nohab under
senaredelenav 60-talet.
Pi den civila stilsidanir otdersituationen i stort sett tillfredsstillande.
Bestdllningarna frln bilindustrien, i
frdmsta rummet Volvo och ScaniaVabis, dr fortfarande av betydande
omfattning. Problemet fcir vir del
tyckshdrvidlagyata att hilla nereleveranstiderna,vilka tenderaratt bli alltfdr linga. Aven andra verkstadsindustrier inom landet pressar oss hirt
ldngd. Bebetrlffande leveranstidernas
trdffande det valsade stingst&lethar
iikv?il oi senastetiden en viss avmattning kunnat konstateras,vilken tycks
vara eL konsekvensav den mera allmdnna avmattningenpi stora delar av
handelsj 6rnsomr8.det.
R o r a n d er L v a r u s i t u a t i o n e n
erinras om vad som tidigare angivits,
d. v. s. att en viss brist pi stil varit
fcir handen for v&ri vidkommande och
att man dven framdeles rdknade med
en sidan bristsituation.Det Ir emellertid gliidjande att idag kunna konstatera- att oi denna front en viss fcirbdttring intiaffat, beroende bl. a. pi ait
den egnaproduktionen cikatnigot mot
vad man tidieare rdknade med. Vi

hoppassilunda i ir komma upp till en
total produktion av 120.000 ton grit,
vilket ir itskilligt mer in vad som produceradesfrirra iret. Dessutomhar det
lyckats oss att k<ipa gcit frin n[rliggande bruk, varfcir vir totala gcittill,
ging nu dr tdmligen tillfredsstdllande.
Aven fdr ndsta 3.r och fdrmodligen
ocksi fcir 1963 berdknasstiltillgingen
fcirsli, inte minst tackvaremdjligheten
att fi tdckning frin annathill.
I v a d a v s e ra r b e t s k r a f t s s i t u a t i o n e n tordekunna konstateras,att inom den metallurgiskasektorn fcir dagen en viss balans mellan
tillging och efterfrigan pi arbetskraft
fcireligger. Inom verkstlderna1r bilden kanskeinte fullt si tillfredsstdllande. Fcir dessa fcireligger silunda ett
rinskemil om att nyanstdllaytterligare
ett visst antal arbetare,sZirskiltdi yrkesarbetare.Pi nigot ldngre sikt, och
av arbetskraftfcir handen,sivdl inom
metallurgiska sektorn som pe verkstadssidan.Totalt rcir det sig for hela
iret enligt dagens uppskattning om
ndrmare[4O-I5O Dersoner.
Detta behov 1r i frdmsta rummet fciranlett av
de utvidgningar inom Kilstaverken,
fcir vilka tidigare redogjorts infcir
ndmnden. Ytterligare minadsavionad
personal,siv?il ingenjiirer som arbetsledare,behcivsdven. Det dr natudigt,
att, i den min vira metallurgiskaverk
utbygges, antalet anstdllda av dessa
bida kategorier dven miste uttikas. Det
silunda stigandebehovetav arbetskraft
ir avsevdrt,men fdrmodligen kommer
detsammaicke att kunna tdckas.
kan silunda beSammanfattningsvis
triffande Bofors konstateras,att liget
fcir dagen och den nlrmaste tiden
framciver dr relativt tillfredsstdllande.
Virt stora problem iycks bli att skaffa
den ncidiga arbetskraften fdr att i
cinskadomfattning driva sivil de nuvarande anldggningarnasom de planerade nytillskotten inom produktionsaPPafaten.
NOBELKRUT
Sys s e I s iit tn i ngs l lg et ir
fdr dagen i stort sett dr2igligt*). Krutbruken, liksom vissa delar av sprdngdr tillf redsstdllandmnestillverkningen,
de belagda for de ndrmastetv5. kvartalen.Situationenpa ammunitionssidan
dr ddremot vdsentligt simre hdrvidlag.
Fdr denna del av tillverkningen Ir ju
L andra sidan en mycket stor civerkapa*) Se iiven i referatet frin Nobelkruts
fdtetagsndmnds sammantride den 28 sept.
ddr direktdr Allan Dahl6n redogjorde fdr
Nobelkruts belZiggning. (Red:s anm.)

citet fdr handen,varfrir man knappast
torde kunna rikna med full beliiggning
framciver.Betriffande dencivilkemiska
sidan kan noterasgod sysselsdttning.
Detta gdller inte minst de nya delarna
av ldkemedelstillverkninsen.Fcir Nobelkruts del kan man iti sdllan civerblicka utvecklingenunder nigon ldngre
tid framciver och framtidsutsikterna
kan siledes endast bedrimas under
kanskeen halvirsperiod.

nu befintliga gjuteriernamed r-rndantag fiir det mekaniserade
gjuterietvarest dylika arbeten av vdsentligareomfattning berlknas bli aktuella forst
fr. o. m. L965. For gjuteriernasmodernisering och ombyggnad kan man
silunda tala om en 5-irsplan. Totalt
kommer hirfcir att krdvas en investering i storleksordningen30 milj. kr.
Man rdknar emellertidmed att gjuteriernas sammanlagdakapacitetmed en
sAdan modernisering och utbyggnad
Arb etskraf ts situationen
torde fcir dagen f5, betraktassom rela- kommer att kunna cikasfrin nuvarande
tivt tiilfredsstillande. Som bekant 1r ca 5.000 ton till 13.000d. 14.000ton
Detta skulle innebdra,att Boomsdttningenav personalddrstddes
be- per ir.
fors
blev
det stcirstasti.lgjuteriet hdr i
tydligt stcirredn i Bofors. Framfcir allt
gdller detta kvinnlig arbetskraft,som landet och fcir civrigt dven i denna del
ibland hastigtmiste anstdllasfcir rela- av Europa. Synnerligeningiende kalkyler civergjuteriernasrdntabilitetefter
tivt korta perioder.
genomfdrandetav dennastorainvestering ger vid handen,att relativt hyggDOTTERBOLAGEN
liga marginaler bcir kunna pirdknas.
Om dotterbolagenfinns knappast
I detta sammanhangdr det angeldget
nigot nytt att fdrtiilja.
understryka dnskvdrdheten av att, i
Vid Nohab
d r o r d e r s i t u a t i o n e nden rnin de ndmnda invcsteringarna
god. Sysselsdttningsldget
2ir alltsi tillblir aktuetta,IcipandekontaktupprZittfredsstdllande.
Problemetdfu dr fnmhilies mellan bolaget och de anstillda
fcjr allt att fi yrkeskunnig arbetskraft, slrskilt di inom de olika SAKO-komsi att fullt utnyttjande av de olika mitt6ernafcjr vinnandeav st6rstam6imaskinaggregatenkan uppnis. D?irvid- liga dndamltlsenlighetmed vad som
lag brister det emellertid rdtt avsevirt, etableras.
vilket medfcjrt allvarliga konsekvenser
Aven Kilstasmedjankommer fortftir Nohabs ekonomiskaresultat. Pro- sdttningsvisatt utokas.Redan nu bygduktiviteten dr fortfarande 13.9.
ges ddrfcir en 4.000 tons press.Hlr\Tedaverken
a r b e t air s t o r t vid avsesytterligare komplettering ske
sett f6r fullt, men dven dlr ir arbets- med medelstorapressar,varvid i fcirsta
hand en 2.500 tons press 1r aktuell.
kraftssituationenbesvdrlig.
Denna, som ir under inkcip i USA frjr
Fcir U V A finns intet sdrskilt att leverans under fdrsta kvaftalet L962,
raPportefa.
kommer att uppstdllasi granatsmedjan
Liiget betriiffande T i d a h o I m s- och dr huvudsakiigenavseddfdr bilv e r k e n dr fdrh&llandevisbra, dven smide.
I civrigt hdnvisastill de redan infcir
om det miste medgesatt vissadelar av
nlmnden tidigare bercirdainvesteringplastsidan fcir rigonblicket 6r nigot
arna i stillager och vdrmebehandling
matt.
fcir stingstil i Kilsta. Slutligen komInvesteringar
mer en del mindre investeringari form
Betrdffandekornmandei n v e s t e- av dndringar och kompletteingar av
vissa delar av vhra anld'ggningar att
r i n g a r har ndmndentidigare informerats om de ganska omfattande pla- friretagas, vilka emellertid forutsittas
nerna pi en fortsatt utbyggnad av st6.l- var:aav mindre intresse for fciretaesgjuteriet. En del av denna utbyggnad ndmnden.
*
har som bekant redan realiserats.Vad
som ndrmast stir p3. dagordningen pi
Herr Arne Ohlson ankncit till den
gjuterisidan dr bl. a. uppfcirandet av optimism som av disponentSohlman
ett halvmekaniseratgjuteri, bellget i
uttalats betrlffande mcijligheterna fdr
anslutningtill de nu befintliga giuteri- en ansiutning frtn svensk sida till ett
erna. F<ir detta dndamil kommer i utvidgat EEC och understrdk dels vifdrsta hand ganska avsevri.rdaplane- dorna for v&rt framtida marknadsldget
ringsarbetenatt pibcirjas. Nigon ging
av om dylik anslutning icke vunnes,
under ndstair torde man sedankunna dels ncjdvdndighetenav att man i
rdkna med att sjdlvabyggnadsverksam- "anslutnings"-sammanhang
icke frinheten kan sdttasi ging.
gir den vedertagna svenska neutraliFcir iren L963-64 avsesslutligen, tetslinjen.Herr Ohlson framhdll lven
att hos styrelsenbegira anslagfdr fullsin uppskattning med anledning av
fdljandet av moderniseringenutav de disponentSohlmansuttalande inst?ill-

ning till samrid mellan bolag och anstZilldai sambandmed Dlaneradeutvidgningarnai Kilsta.

Hans Ohlsen.B 39.24505SuneOhlsson,B 3p, 2t461 Eilk Bergh,MSK 90,
MSK 90.
samt| 59 52 BengtGustavsson,

P3' frl'ga av herr Ldfstrantl ldmnade
ditponent Sohhnanen del synpunkter
p& Frankrikes politiska problem och
ekonomiskal[ge och ndmnde betrdffande den framtida utvecklingen,att
viss anledningtill optimismfanns oaktat det dystra inslag i bilden som
Algeriet-krisenf. n. utgjorde.

Di.rponentSohhnanriktade sig sedan med nigra ord till de sex sdrskilt
fcirtjZintafrirslagsstlllarna,vilka fdr
dndamilet kommit tillstiides, och 6verldmnade som ett uttryck f6r fciretagets
uppskattning av deras vlrdefulla insatsertill var och en en kristallvasfcirsedd med Bofors lejonmdrkei gravyr.
*

Fiirsla gsverksamheten

EP, sysselsdtter
i Bofors inkl. Nobelkrut i dag )3 personer.
De oiika personalkontoren
har, mycket kortfattat, fdljande huvuduppgifter.
EPT. Anst?illningsoch
avloningskontor
f dr timavlonad
personal
Med fordelning pi tvi underavdelningar, skall kontoret handlZiggafr6gor rcirandeanstdllningoch omplacering av timavltinad personal samt ombesorjautbetalningav lcjnertill denna.

Disponent Sohlman meddeladebe6aeringenjdr W ablberg meddelade, trdffande Fcirslagskommitt6n
ftir tiiin- E P M . P e r s o n a l k o n t o r e t
fdr fcirslagav- stem:in att man, fcir att pi effektivaste f r i r m i n a d s a v l i i n a d
att Fcirslagskommitt6n
pergivna av arbetare vid Boforsverken satt soka komma till riitta med vissa s o n a l
under sommarenoch hdsten haft tvi
problem, som visat sig uppkomma i
handliigger fdr den minadsavldnade
sammantrdden,den 27 juni respektive sambandmed behandlingenav en del
oersonalende drenden.som av EPT
den 26 september.
forslag, enats om att tempordrt fbr- -ombesdrjesftir de timavlcinade.
Vid junisammantrldetbehandlades stdrka kommitt6n med en rePresentant
2) fdrcIag, av vilka 12 tidigare be- utsedd av arbetsgivaren.Bolaget har E P I . I n t r e s s e k o n t o r e t s
handlatsmen di bordlagts,medan 17 sisom ytterligaremedlemi kommitt6n arbetsuppgifter dr dels av redovisvar nya frir dagen. Kommitt6n beslcit utsett direktcjr Caspersson.
ningsnatur, dels av personalvirdande
att fciresl&20 fcirslagtill belciningmed
karaktdr.
Hit hcir silunda budget-och
Detta meddelandetogs av ndmnden
kr 1.87):-, att tacksamt
sammanlagt
avrdkningsfrigor, ftirskott, olycksfallsad notam.
avbcija2 och att inyo bordl?igga7 fdrersdttningar, uthyrning av familjebofor
slag. Sistndmndaftirslag dr fciremil
sidder,brlnslefdrsdljningetc.
Sparsamhetskampanjen
lingvariga prov och utredningar. En
Herr Artur Grell rcdogiordefor ett E P R . P e r s o n a l r e g i s t r e t
utfrirlig rapport frin detta sammanav
honom utarbetat fdrslag till affisch skcitersom huvuduppgift registrering4/I96L.
trdde har ldrnnatsi B-pilen nr
Vid sammantrddeti septemberbe- manande till sparsamheti transport- en av de anstlllda.
Irandladesocks|.29 fcirslag,de 7 tidi- sammanhangoch erinradeom att tidiEPP. Personal konsulentillsatt t e r n a
gare bordlagda och 22 tya. Av de gate en av fciretagsndmnden
fcirstndmndakunde nu 3 slutbehand- sdrskild kommitt6 upprlttat motsva- har ett vidstrdckt arbetsomride och
Ias. Kommitt6n beslcitatt till beldning rande sparaffischeravseendematerial- svararfor bl. a. uthyrningenav bolainom de metallurgiskaavkostnad-erna
fciresli 24 f orslagmed sammanlagtkr
gets ungkarlsbostlder, ldmnar rid och
2.50o -, och att bordl?igga5 ftirslag delningarna, verkstddernasamt kon- anvisningar i socialvirdsfr&gor, utfcir
(dd,rav 4 av de tidigare bordlagda, toren.
hembesdk,ordnar med studie-och frivilka fortfarande dr under utredning
Disponent Sohlman tackade herr tidsverksamhet,utfcir utredningar av
respektiveprov).
Grell fcir initiativet och understrcik olika slag och 1r dven i civrigt de anAv de belcinadeforslagen dt 2 av den synnerligavikten av att kostnads- stiilldatill hjelp i olika avseenden.
den kvalit6n,att de torde kunna inidm- medvetandetholls*p&hog niv&.
E P. Pe r so n al i n t en dent en
nas till den pigiende av SAF, LO,
slutligen har, fdrutom att vara den
TCO och Kungl. Civildepartementet
om sammanhillande i personalfrhgona,
fdgan
att
beslcit
Ndmnden
tlvlingen
anordnade riksomfattande
skulle dventill uppgift attyata socialkurator.
gzillande fcirbittringsfcirslag, kallad affischen och dess utformning
fdr
6ndaen
sZirskild
till
remitteras
Fdrslagspristdvlingen1961.
av
bestiende
kommitt6
m8let
utsedd
att
kommer
fcirslagen
De belonade
Personalt i d nstens funkvon
Horn,
Torsten
Tore
Holm,
herrar
beskrivasi B-pilen nummer 1.
tioner
i vidare bemirkelseutcivasemelArendet
Olsson.
och
Stig
Arne
Ohlson
Efter ett visst stillestind under sominte
endast av de egentliga perIertid
slutbehandlats
maren har nu fcirslagsverksamheten skulle sedandetsamma
Hdlso- och sjukvird
sonalkontoren.
fcir
ndmnden
foreldggas
kommitt6n
i
borjat komma i glng och hittills i ir
som
alla vet, av bolagets
ombescirjes,
avgorande.
ha.r L3L fcirslag registrerats.Fjolirets
av avd.
skyddstjdnsten
klinik
och
summa, 154 forslag, torde komma att
vid Bofors
Det
Personalavdelningen
med
skyddsombuden.
SkyddstjZinst
civerskridas,sdrskilt med tanke pi den
att arbetsleddven
understrykas,
bcir
arbetsuppgifter
och
dess
stimulerandeeffekt som Fcirslagsprisningen natudigtvis ocksi utcivar perlntendent Sten Hiiggrnark ldmnade
tdvlingen 196I kan vdntas utdva Pi
sonaltjlnst, liksom dven samarbetet
"Personalavdelen redogtirelse fcir
f iirslagsverksamheten.
mellan arbetstagarnadr en funkiion
ningen och dess arbetsuppgifter" och
*
ddrav.Med andra ord vi m&stealla dra
ndmnded?irvidbl. a. fciliande.
virt stri till stacken.
Efter nu angivna sammantrddenhar
L PersonahjiinstensutuecAling frLn
Ser man p& helhetsbilden pi detta
ytterligare 6 f6rslagsstdllare uppnitt
den gam.la bruA.rtiden till afrra sltt, [r det klart, att varje fdretag, hur
sammanlagl ) godkZindafcirslag och
clagar,
litet det d,n ar, pi ett eller annat sdtt
ddrmed kvalificerat sig ftir "vasen",
De
centrala personalorganen,som utrivar personaltjdnstfunktioner.Pa
Dessadr 384L Tage Karlsson,VV 21,
sorterar under personalavdelningen, uilket sdtt man scikerl<isadessauppI9J92 AgnarNilsson,MYK9O,2026l
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gifter rent organisatoriskt, beror pi
forutsittningarna vid de olika foretagen, fiirutsdttningar, som inte skapas
en ging for alla 6ver natten, utan si
sminingom vdxer fram.
Det synesdlrfdr vara av vdrde frir
erh8llande av en god inblick i phr
personalavdelnings organisation och
arbetsuppgifter, att man n6got fdljer
dennasutveckling. Detta torde silunda
sdrskilt, vid ett fciretag av Bofors omfattning, ge en intressantarebild dn
den som vanligen presenterasi sammanhanget, geoom att man fi'r folja
en nyanstdlldsvdg frin platsanscikan
till avldningeller dylikt.
Till en bcirian kanske man kan citera ingressentill en artikel av direktrir
Nordqvist om personaltjdnsteni Bofors, som var infcird i IfermlandsTidningens specialnummerL946 med
anledning av Bofors 300-&rsjubileum.
Direktcir Nordqvist skrev bl. a.
"Som framg&r av skildringat ph annat hail i iubileumsnumrethar Bofors
vuxit fram ur ett hdgst vanligt och
anspriksldst j?irnbruk och det dr inte
fcirrln omkring sekelskiftet, som man
kan tala om en industri av ndmnvdrda
dimensioner.Den storindustri Bofors
nu utgdr har det blivii forst under de
senasteirtiondena. Detta fcirhillande
har givetvis skapat minga slrproblem.
Annu in pL l92o-talet var Bofors nigot av jiirnbruk i ordets traditionella
bemirkelse och bildade mer eller
mindre en enhet for sig med egna
samhdllsproblem.Man hdll sig med
egna avloppsledningar,egna vlgar,
egen elektrisk distribution, egen polis,
egen brandkir, eget renhillningsverk,
eget varmbadhusosv. Det vdxande antalet anstdllda,vilket i sin tur innebar
en motsvarandeokning av innevinarantalet i den divarande landskommunen Karlskoga, framtvingade si sminingom andra former och irsskiftet
1939-40 var man fZirdig ftir stadsbildning i Karlskoga och sedan har
bolagets gamla uppgifter utanfdr dess
egentliga verksamhetsomride alltmer
rivertagitsav de kommunala organ och
institutioner, som ar till fdr dylika
uppgifter. Men m&nga personaluppgifter stir alltjdmt kvar att lcisa och
m8.nganya kommer till."
I artikeln kom direktcir Nordqvist
sedanin pi lcisandeiav bostadsfrigan,
ungdomsvirden - Bofors Ungdomsgl"rd
ldrlingsverkstaden, Bofors
Samlingshus,semester-och fritidsanLd'ggningar,Bofors Idrottsplats, Bofors
Poliklinik, Intressekontoretoch mycket annat. Di det skulle fcjra fcir lingt
att g3,in pi allt detta, mi diirfcir h?invisas till den nimnda artikeln och hdr

nirmare endast berciras de centrala
personalvirdandeorganen.

I dag bestir Personalavdelningen,
som ovan ndmnts,av 53 personer,som
inklusive Nobelkrut och TidaholmsI n t r es sek o nt or et tillkom
verken betjinar totalt ca 9.)00 perso1918 som en fdljd av fd,rstavdrldsner dvs. ca 3.000 personer mer dn
kriget. Det lig di vid Hyttkanalen och
1943. Detta inneblr, att en personalflyttades sedan till vattentornet, dirman frin att 1943 ha betilnat 150
efter till huvudkontoret och L943 t|Ll
personeri dagensldge tagesi anspr&k
nuvarandelokaler.
ror l/)

Avl<j ni ngskonto ret torde
ha inrlttats omkring 1919. N8got s?irskilt a n s t i I I n i ng sk ont o r
fanns d;iremot inte, ej heller nigot
personalkontor fcir minadsavlcinade.
var
Pers on alkonsulenter
givetvisokdndavid dennatid och likai
t. ett pe.rsonalregister
dagensmenlng.
Anstillningsfunktionen fdr timavlcinadeoch registreringensktittesav en
man De i.ntressekontorettillsammans
med avdelningsingenjrirernaeller verkmdstarnapi respektiveavdelningar.
personalen
Fcir den minadsavlonade
skottes anstdllningen av vederbdrande
avdelningschef,de flesta ginger slkerligen i samrid med hcigstabolagsledningen och sedan betaladesltinen ut
via huvudkassan.
Dessa idylliska fdrhtllanden fortlevde in pL 3o-talet, di expansionen
tog fart och successivtstdllde stiirre
och stcirre krav pi frirvaltningsorganen, samtidigt som t. ex. den 6kade
sociallagstiftningen(bl. a. semesterlagen), arbetskraftsfrigan och den
okadeomvirdnaden om personalenerfordrade central registrering, statistik
o. dyl. i allt stcirreomfattning. En omorganisationoch utveckling av ett Personalkontor sker emellertid inte si
snabbt och fcirst efter flera &rs ftirberedandearbete kom den stora fdrdndringen 1943, da huvuddragenfaststdlldestill den organisation,som annu
1r gdllande.
Fr. o. m. denna tidpunkt civerfdrdes
anstdllningen av timavlcinad personal
till avloningskontoretEPT. Samtidigt
brdts anstlllning och avlcining av menadsavkinad Dersonalut frin huvudkassanoch slutligen tillkom di ocksi
personalregistretmed adressmaskinanl?iggning till vilken ett embryo redan
tidigare funnits i nlgra adresseringsmaskiner pi avltiningskontoret. Ar
L943 kom ocks&den forsta personalkonsulententill Bofors. Tio ir senare
dvs. 19)3 skeddeen yttedigare omorganisation, varvid anstdllningskontoret fick egna lokaler och ftirbdttrade
vdntrumsfdrhillanden for de anstdllningssdkande.Dlrefter har bhde 1956
och senare en del ytterligare fcir?indringar friretagits.

anstallqa.

Man kan dock inte sdga, att dessa
sifferilmfrirelser dr rdttvisande utan
vidare. Under perioden har arbetet pi
mlnga sdtt dndrat karaktdr bl. a.
genom ianspriktagande av hilkortsmaskiner, samtidigt som en mdngd
uppgifter tillkommit.
IL Nut,arande Pertonalaadelningt organisationocb nigra ahtuella
fr2gor.
Principen vid anstlllning av timavIrinad personal dt, att EPT skall anskaffa Dimpliga sokande, varcftet ar
betsledningen har att fatta beslutet i
anstillningsfr&gan.
Sedanskerkontroll
av Kiiniken, att arbetet ur medicinsk
synpunkt nr ftimpligt fcir vederb6rande. Genom denna utformning av
anstdllningsprocedutenvill man betona, att ansvaretfcir avdelningenspersonal i fcirsta hand ligger hos vederbcirandeavdelningschef.Bide anstdllningskontoret och arbetsledningenhar
hlr mycket viktiga uppgifter, som inte
fir bli slentrianmdssigt fyllda. Man
f&r inte heller glomma vikten av
att iven den nyanstdlldes allra ndrmaste arbetsledningg6res delaktig av
ansvaret.Att den nyanstillde skall fi
se arbeteoch arbetsplatsoch sjilv <ivertyga sig om att han aill ha arbetet ir
fu en sjiilvklar sak fcir att anstlllningen, vad honom anbelangar,skall
bli resultatetav en vdl<jvedagdviljeakt
och ddrmed ha stcirre fcirutsdttninsar
att bli stadigvarande.
O m p I a c e r i n gar dr enannan
viktig funktion som Anstdllningskontoret har att l6sa tillsammansmed Personalkonsulenterna.Hdrtill iterkommes i det friljande.
EPK. Inf ormation
anstdllda

f cir ny-

I medvetandeom att den nirmaste
arbetsledningenav tidsbrist hade svirt
att uppfylla da alltmer cikade kravet
f cir nyanp& inf ormation
stiillda
b o r j a d ev i , v i d i r s s k i f t e t
1956-57, med en centralinformation
f<ir nyanstdlldatimavlcinade,ett <inskemil som redan tidigare uttalats av
fackfcireningen.
Innan den nyanstillde nu gir ut pi
arbetsplatsenfir han den fcirstaarbetsdagenunder en betald timme informa-

tion, med hj'dlp av bl. a. bildband, om
Bofors historia och tillverkning samt
en orientering om avtal, ordningsregIer, matstdllenm. m. Sedandr det meningen att han pi arbetsplatsenskall
tas emot ungefdr enligt den mall, som
iterfinnes i en sdrskilt utarbetadhandledning fcir ftirmdn och skyddsombud.
Pi sistonehar man pi personalsidan
tagit ytterligare ett steg for att forbittra mottagandet av de nyanstlllda.
Ett lt-tal arbetare kommer ndmligen
efter en 2-veckorskurs att. vid sidan
av sitt ordinarie arbete,tjdnstg6ra som
instrukttjrer till arbetsledarnashj?ilp
f6r att i denna sin verksamhetPa ett
effektivare sdtt kunna inftira den anstlllde i arbetet.Det btir kanske sdgas,
att detta steg tas pt fdrsdk och inte fir
rrredfora att arbetsledarnasansvar fdr
personalenoch arbetetsrdtta utftirande
minskaspi n&got s?itt.
En av anledningarnatill denna fiirsdksitglrd ir den 6kade arbetskraftsomsittningen under de senasteiren.
Bakgrunden till detta f<irh&llande,de
ddrav fdranledda svlrigheterna samt
hur man srikt komma till r2ittamed desamma,totde i detta sammanhangfortjdna att nigot mera berdras.
Det dr som bekant inte fiirsta gingen man inom Bofors haft att brottas
med de med en stor personalomslttning fcirknippade problemen. Redan
l95O vat silunda omsdttningen markant och en skrivelsei drendetriktades
dven till Fdretagsnlmnden frin en av
ledam6terna,verkmdstareTore Holm,
vilken dt som nu representeradearbetsledarna.
Personalomsitiningen har dock ftjr
Bofors vidkommande under efterkrigstiden som helhet visat en siunkande
tendens fcir att ni en rekordlig niv&
1958. Men dlrefter har omsittningen
stigit, sa att vi under viren 1961 var
uppe i ca 25 nyanst?illdaper 100 irsatbetarc, dvs. ungeflr samma antal
som1950.
Mellan irsskiftena L958/59 och
r96O/6L okade antalet arbetare vid
Bofors med 234 personer. Pi den
metallurgiskaavdelningenuppgick iikningen tlll 377 personer.Denna avsevirda cikning var inte mtijlig att genomfrira med ortsbundenpersonaloch
pt grund av bostadsbristenmiste dessutom i stor omfattning ogifta Personer
anstdllas, vilken kategori naturligtvis
dr mer httrorlig 6n annan arbetskraft.
Vi fick ockst i h6g grad personal,som
betraktadearbetethos osssom sdsongsarbete.Det har ju l?ingevarit kdnt, att
en del tar arbete pi hcjstenoch slutar
pi viren, ftir att ist?illet ?igna sig it
jordbruk, flottning, fiske el. dyl.
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Problemet accentuerades
sElundaytterligare genom att det under denna
period, inte endastvar ffi.ga om att ersdtta en osedvanligt hcig avging, utan
dessutomom att pi kort tid dka antalet anstdllda med flera hundra personer och detta under en tid, dt sysselsdttningsgradeni hela landet var hcig.
Med arbetsfdrmedlingenshjelp l6stes emellertid situationen itminstone
tempordrt. Vi sovrade tillsammans si
gott det gick, dock hela tiden vdl medvetna om att "hjulen miste snurra".
De framtida vidorna framstod emellertid klart, och for att hilla omsittningen nere planeradest. ex. byggandet av det ungkarlshotell, som i
dagatna tagits i bruk. Under tiden
anvdndes provisoriskt egnahemsvillor
som ungkarlsbostdder.
Ocksi andra vdgar siiktes fdr att
vinna en mer stadigvarandearbetskraft.
Arbetsfcirmedlingen gjorde silunda
frirnyade rekryteringsanstringningar
och avdeladebl. a. en man fcir att bescikaNorland, vilken vistadesddr under flera minader, doct utan resultat.
Detta ir remarkabeltmed tanke pi de
rorelsefrdmjande&tglrder innebirande
diverseflyttnings- ochreseerslttningar,
som Arbetsmarknadsstyrelsen
vidtagit.
Noteras bdr dock, att omsettningen
si att siga inte gitt pi djupet, utan
varit en ytfiireteelse,genom att endast
nigra hundra platser, innehavda av
icke yrkesarbetare,varit forem&l for
cirkulationen.
Under den glngna viren blev liget
mera kritiskt, bl. a. beroende pfl det
vackra fdrsommarvldret. Vi var d& pi
det klara med att arbetsftirmedlingens
rekryteringsvdgaricke llngre var till
fyllest. Som en foljd h?iravmiste Bofors sjdlv vidtaga Hmpliga itg?irder
f<ir anskaffande av arbetskraft. DIrvid friljde man en plan, som tidigare
bciriat utvecklas, och som i korthet
gick ut pi att bedriva en lokal rekryteringskampanj inom vissa delar av
Vdrmland. Resultatet har blivit. att
virt arbetskraftsbehovi dag i det stora
hela ir tillgodosett. Dessutom dr omsittningen just nu mycket lng. Detta beror emellertid inte enbart pi
aft vi faft hit virmllnningar. September m&nad har nlmligen alltid uppvisai lig avflyttningsfrekvens.
Nu d.r det viktigt att de nyanstillda,
bland vilka mhnga aldrig forr varit
anstdlldainom industrin. men om vilka
redan fdllts minga positiva omd6men,
blir vZil omhlndertagna pt arbetsplatserna och t. ex. i mdjligastemin ftr
arbetstider,som inte alltfdr mycket avviker frin tidigare erfarenheter,fdr att
pi detta sitt deras anpassningmt un-

derldttas. Hdr understrvkes.att det i
hiig grad rir pi arbetsiedningenoch
arbetskamrateransvaretvilar for att si
sker. Eftersom alla fu betidnta av en
Iig personalomsdttning,
dr det emellertid vir fcirhoppning, att alla parter gdr
vad som giiras kan fdr att ni. blsta
mdjliga resultat h2irvidlag.
En annan aktuell fri,ga'd'r i vilken
grad det nr m<ijligt att placerakvinnor
pi industriarbete- dven pi traditionellt manliga arbeten.Personalkontoret
al'vaktar nu resultatet av en del pigiende undersdkningar, syftande till
att presenterasidana arbeten som dr
tinkbara. Dessaskall vi sedanfd,rs6ka
besdtta med kvinnlig personal i den
m&n inte tidigare anstZilldmanlig personal, av framfdrallt hZilsosklil, btir
komma i fcirtur.
Som bekant har vi sedan llnge en
hel del kvinnlig personalanstllld. Om
man bortser frin kontor och laboratorier samt frin stiderskorna har vi fdr
ndrvarande ca L65 timavkinade kvinnor anstdllda vid Bofors och ca 250
vid Nobelkrut. Som jlmfiirelse kan
ndmnas, att i Bofors sedan ling tid
relationen varit ca 5 kvinnor Der 100
man och i Nobelkrut ca 31 kvinnor per
100 man.
Det m3. dven nlmnas, att bolaget
ganska snart kommer att annonsera
efter kvinnor villiga att g& igenom
en truckfcirarskolai vardandeoch som
sedan 1r beredda att ta anstdllning,
niir l?impligavakanseruppstar. Det dr
tlnkbart, att fciret blir tr6gt i portgingen, liksom det var niir vi bdrjade
med kvinnliga kranf6rare. Damerna
t[nkte sig d& fdr bide en och tvi
g&nger. Frir kranforerskorna gir det
emellertid nu bra. Utbildningsmtijligheterna frir sistnlmnda kategori blir i
hcistocksi bdttre, genom att en speciell
utbildningskran, byggd vid Industriskolan,disponeras.
Ett annat avsnitt, som pi senareir
fitt allt stdrre intresseoch omfattning,
dr praktikantfdgan. Numera placerar
vi <iver 150 ungdomar p& praktikantarbae p& sornmareo.Denna verksamhet sysselsltteren man pi personalkontoret under en hel virminad. Med den
utveckyrkesorientering,som successivt
las, inom enhetsskolan, kan man
kanske betrakta detta som ett fdrebud
till vad som komma skall genom den
praktiska yrkesorienteringen.
EPT. Avldningskontoret
f<ir timavltinade
Fcirdndringarnai arbetsrutinen under 1950-taletgir i stort sett ut p& att
anvindningen av h&lkortsmaskinerfijr
avldningsarbetet yttedigare ijkat. Si

gdres nu t. ex. dven skatteavdragenvia
hilkort, vilket givetvis betyder en stor
arbetsbesparing.Avliiningsarbetet fcir
Nobelkrut har 6ven fciris dver till EPT.
F6r att ge en uppfattning om de
summor, som gir genom avldningskontoret kan nimnas, att uarje avltining nu
uppgir trll ca 3Yzmiljon kronor brutto.
Efter avdrag av skatt och intressekontorets avdrag, tterstir ett belopp pi
2.100.000 kr, som plockas i pisar,
vilka ddrefter sorterasoch utldmnas.
Kdllskatten ?irat kapitel frir sig. Det
iir hiirvidlag inte bara frilga om att 6
ginger per lr inbetala och redovisa ca
4 milj. kr fcjrdelade pa ratta namn,
etc.,utan hdradsskrivarna
skattsedelsnr
miste ocksi lcipandekontaktas f6r att
skattsedelsnummerm. m. skall kunna
frambringas f6r folk, som t. ex. slutat
efter kort anstlllning, utan att dessforinnan l6mna sin skattsedel.

mycketintressantoch visar,delsatt till
en bdrjan ett ackumulerat behov av
ingripande pi alkoholsidan f<irefanns,
dels att nervbesvdr i hiigre grad dn
E P I .I n t r e s s e k o n t o r
man trott ligger bakom atskilligt som
Fcjrutom arbetet med nyanstdllning hdnder och sker.
och registrering, som EPI ombesiirjde
Omplaceringarav anstillda frin ett
fram till 1943, har kontoret fortsltt- arbete till ett annat skall lveo ombeningsvis skcitt bostadsfrtgor och fcir- sdrjas av personalkonsulenternai sammedlat brdnslekcip,llmnat fcirskott och arbete med anstdllningskontoret.Unciverhuvudhj?ilpt personal med avrdk- der 1960 omplacerades,pi. grund av
ningar, budget o. dyl. Pi atskilliga hdlsoskll, 13) personer,d. v. s. ungestdrre fciretag finns inget intressekon- fdr en omplaceringvarannan dag.
tor och man talar ofta med hdpnadom
I den offentliga debattenom persohur stor personal som ir anstiilid p& nalkonsulentverksamheten
har somliga
EPI. Det ir klart, att det kan vara dela- ansett, att institutionen iir pikallad,
de meningar om ncidvlndigheten av andra att den dr obehovlig. Det torde
mycket av Intressekontorets arbete, vara vdl begripligt, att dessa delade
men det mestahar do& en historisk omdomenkan uppkomma och fdrmodbakgrund och behovet kan fcirklaras. ligen beror de pi hur uppgifter i det
Ett nyinrdttat foretag v?iljer i detta enskilda fallet skcitts. Personalenbehlnseendemingen g8ng inte den v[g,
hover i mhngafall hjiilp med det ena
som betrdttsav Bofors.
eller det andra och. om vederbdrande
f cir
EPM. Personalkontor
dr ju ett kapitel for sig chef kan och vill ge den hjZilpen, ?ir
Bostadssidan
mhnadsavlcinade
och man kan llnge orda om konsten det sdkerligen alba biist. N?ir ldsI motsatstill vad som varit fallet p& att pi ett rlttvist sdtt fcirdela de bo- ningen inte vinnesp& dettasdtt beh6vs
diremot en person,som realistiskt kan
den timavldnade sidan kan sdgas,att stddersom finns.
angripa problemen. Minga ginger
omslttningen bland tjdnsteminnen det
E P P .P e r s o n a l k o n s u l e n t ricker det med en liten fdrdndritg senasteiret varit i sjunkande.Detta
verksamhet
hnvudsakendr ofta att n8gonting sker.
oaktat kan konstatetas,att personalAr 1943 kom den fcirsta personalkontorets arbetsmdngdper nyanstdlld
EPR. Personalregistret
konsulenten till Bofors. Nobelkrut
t. ex. utvisaten stigandetendens.
Personalregistretfdddes ocks6.L943,
Pi L92o-talet tog det, bland den hade redan L94L visat vdgen.Man kan
uppsjd pi scikandesom fanns, kanske nog sdga,att dennei stor utstrlckning Iven om arbetet pi att fdra ihop peraxladeuppgifter, som Intressekontoret sonaldata frin samtliga avdelningar
en halvtimme att skriva ut ett anstlllningsbrev. I dag miste man b6rja tidigare haft, med tillZigg av en del till en central pigttt sedan flera tr. I
med omsorgsfullt utarbetadeannonser, kurativa uppgifter, som tidigare om- dag har vi nu kommit i det ldget, att
man miste dverviga en modernisering
ibland med layout frin en annonsbyri besdrjtsav arbetsledningen.
Sedan nigon tid finns vid Bofors av registret, f6r att kunna med rimligt
och understundom miste man fdreta
rekryteringsresortill skolor etc. Vi har och Nobelkrut sammanlagttre Perso- arbete motsvara de skiiliga ansPrak,
t. o. m. vid nigot tillf?ille varit s3. nalkonsulenter.En av deras huvud- som stdllsbetrdffandeutredningaretc.
Det kanske kan intressera,att vatje
uppgifter Ir uthyrning och tillsyn av
amerikaniserade,att flyg anlitats f6r
ungkarlsbostiiderna.Ddrutciver Eligger anstdllning innebir att EPR har att
att soaratid.
r,fylla ca 40 blanketter med en samDit stir sikert klart, att man nu def dem att verka inom minga omrimanlagd vikt av 2 hg.
inte normalt genomftir tjdnstemanna- den, ddr en konsulentkan hjZilpatill
BetrbffandeEPR:s verksamhetkan
anstdllningar pL t/z ttmme per Person. - i en del fall genomett enkelt rad, i
ndmnas, att denna avdelnings
iven
kraftinsats,
verklig
att
frammed
en
fall
andra
Fcirsdk har dock icke gjorts
tdcker ett omrede, som
rikna hur ling tid detta i genomsnitt som fordrar b&deinlevelse,kdnslaoch adressregister
stricker sig vida ut6ver bolagets Pertar. Det kan rlcka med att som exem- takt.
dr sonal. Adrematryckeriet har s&lunda
pel ndmna, att EPM och arbetsledning
Personalkonsulentsverksamheten
i den "alko- plitar och trycker adressertill kunder
kan ha en man hdr en hel dag for
ocks&en av stcittepelarna
diskussioneroch dnd& fi lov att fort- holvirdsklinik", som av bolaget upp- av olika slag, frin sm& avndmare av
vid ett senaretillsdttadiskussionerna
rettadeshr t958, och som visat sig slitgods till l?ikareoch andra kunder
f?ille.Specielltsv&rthar det ju varit att vara ett mycketverksamtmedel att fcjr- till liikemedelsavdelningen.
anst[lla tekniker,men dvenbehovetav bittra missforhillandenfciranleddaav
Ovriga uppgif ter f ijrdelat. ex. pi den alkoholmissbruk.Som bekant har vi
andra personalkategorier
d
e pi Personalintendent
kvinnliga sidan har varit svirfyllt.
till bolagetlyckatsknyta en psykiater,
avdelningar
o
c
h diverse
Det kanskekan ha sitt intresse,att en <jverlikarefrin Mariebergssjukhus,
vi
hitatt
erfara,
vecka
vatannan
I personalavdelningens uppgifter
i'detta sammanhang
som i regel var eller
tills i ir anstdllt93 tekniker. Av dessa kommer hit och tar emot de patienter, ligger naturligtvis en hel del som inte
hdn- ndmnts hiirovan, t. ex. utbildningsfrihar vi fl,tt 22 genom arbetsftirmed- som genompersonalkonsulenterna
Iingen 4I direkt via skolor och genom visas till honom. Det fcirtiinar att 80fna.
Bolaget strider genom stipendier,
skolbescikoch resten genom annonse- nlmnas, att tyngdpunkten i denna
ring o. dyl.
ldkares verksamhetsuccessivtfcirskju- vars antal i ir blivit fler dn tidigare, de
Vad EPM:s kameralasida betrdffar, tits fran akoholfall till nervcisabesvir skolmdssigastudierna.Men vi har som
iir det ju bekant, att vi pi 1950-talet av annan art. Denna utveckling 1r bekant ocksi egenutbildningsverksamsuccessivtcivergitt till hilkortsarbete
varidmte under 1959 checkldn infcirdes.

het. Ar L955 phbotjadessilunda i egen
regi den fcirsta hcigskolekursenfcir
ingenjcirer.
Aven annan utbildningsverksamhet
stir pi programmet,t. ex. i personalledningsfrigor ftir arbetsledandepersonal.Just i dag startar silunda en kurs
i personailedningmed ca 60 anstdllda
frin kontor och driftsavdelningar.
Som ldrare fungerar ett 15-tal boforsanstdllda, som fitt speciell utbildning
Ridet.
genom Personal-Administrativa
TillfZillet dr ocksA l?impligt att
ndmna, att vi i hcist fcir fcirsta gingen
avser att prciva en ny slags kursverksamhet. Med SvenskaScoutfcirbundet
har nlmligen diskuteratsgenomfdrandet av ScoutfrirbundetsStilskola fcir ca
100 av vira ungdomar pi budcentral
och industriskola. Det dr en kurs, som
avser att ge ungdomarna kunskap om
sig sjdlva, sin stil, sitt upptrddande
och fcirhillande till iildre, liksom att
bibringa dem viss ekonomisk uppfostran och en hel del annat, som vi tror
skall vara av god nytta. Givetvis dr avsikten att i god tid informera elevernas
fordldrar om planerna, si att en intim
samverkankan nis dven frin fcirildrah&ll. Det kan ndmnas, att Bofors inte
dr det fcirstafciretag,som utnyttjat stilskolan. En del stcirrefciretaghar i f.Iera
ir med stor framging anlitat denna
undervisningsverksamhet.
Nu kan man naturligtvis friga sig
om detta dr en utbildning, som fciretaget skall besti och inte samhdllet,
men si ldnge mycket tycks vara ogjort
pi omridet ifriga, miste man uppenbarligen taga saken i egna hdnder.
Vidare medverkar bolaget till utbildning inom den anstdlldesarbetsomride, genom att bekostadeltagande
i diversekurser pi annanort.
Slutligenkaniamarbetetmed Bofors
Ungdomsgird ndmnas. Bofors Ungdomsg&rd,som ju tillkom ir 1943,
efter en donation frin bolaget, sttides
fortfarande genom anslag. Frin detta
hill erh&lleshjalp bl. a. med anordnandet av en del kurser. F<irexempelvisde
ungerska och finska arbetarnastartades sprikundervisning i svenskafor att
fi dem att kinna sig mera hemma och
minska den befarade avgingen. TBV
och Ungdomsgirden samarbetarnu betriffande dylik sprikundervisning,som
vunnit anslutning lven fr&n vissa Boforsanstdlldanlrstiende, t. ex. fdstmcir.
N&gra personliga
reflexioner
Som ntgra avslutande reflexioner
kan f6rst koristateras,att personalavdelningenhamnatmitt i "elden" d. v. s.
mellan arbetstagareoch dessasorgani-
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sationer samt fdretagsledning. Detta
kan givetvis ha sina sidor men enformigt blir det aldrig.
Arbetsuppgifterna i sig sjilva rymmer mycket av motsatsfcirhillande.
Personalmdnnenhar silunda uppgifter
av t. ex. bide stcidjandeoch kontrollerandeart.
Sjiilva disponerandetav arbetstiden
erbjuder ocksi problem. Det finns
mitngauppgifter som fordrar lugn och
eftertanke, dven om problemet i sig
sj?ilvt Zir litet. For den enskildekontaktscikandemdnniskankan dven detta
lilla drendeha stor betydelse,och dlrfrir miste strdvandenaalltid vara att
scikage en vdlawdgd lcisning pi dven
synbarligenobetydligaproblem.. Och
vidare fcirekommeromfattande utredMen samningar,som fordrar arbetsro.
tidigt ?ir det motsatta fdrhillandet ridande ndmligen att personalmannen
alltid skall vara till hands och alltid
kunna ge ett snabbt besked till fcjretagsledning,anstlllda, personalorganisationeroch samhdllsorgan.

i detta sammanhangen tillfredsstdllande lcisningav bostadsfriganstor roll,
sdrskilt fcir dem som dmnade ingi
dktenskap.
Herr Arne Ohlson anskitsig till expeditdr Petterssons
uttalandeoch ville
ddrutciver, till den verkan det hava
kunde exempelvis i sambandmed nigon diirtill ?ignadbyggnation, bringa
till bolagsledningenskdnnedom, att
man sedanldnge fcirgdvesscikt nigon
centralt bel?igenlokal, som kunde anvdndas fdr sammankomsterav olika
slag exempelvis styrelsesammantriden
i klubbarna.

i
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Verkmistare Tore Holru uttalade
som sin isikt, att de nytillkommande
instruktorerna, vilka skulle bisti. arbetsledningenmed att infcira de nyanstiillda i arbetet,utgjorde ett vlrdefullt
steg i riktning mot minskade splnningsfcirhillandenunder den fcirstaanstdllningstiden.

Fru Pettersson uttryckte sin skeptisism betrdffande l?impligheten av
*
kvinnor som truckfcirare,men menade
Disponent Sohlman uttryckte sin att flera andra ldmpligare arbeten
kunna upplitas it kvinnlig aruppskattning dver ett instruktivt och skulle
Det var dvenviktigt att detta
betskraft.
anfdrandeoch betonade
tankevdcl<ande
kunde
ske
i form av deltidstj?inst.
vikten av att arbetsledning,kamrater
m. fl. tar hand om den nyanstdlldepi
Direktiir Catpertsonupplyste om att
ett sidant sdtt, att denne klnner sig ett intensivt arbetepigick fdr att finna
innesluteni arbetsgemenskapen.
l?impliga arbetstillfiillen fdr kvinnlig
arbetskraft. Betrdffande placeringen
Ingenjdr Vamstadville sdrskilt flsta
kvinnor som truckfdrare kunde
av
uppmdrksamhetenpi den del av den
som ndmnas, att detta skett dven inom
rikt facetteradepersonaltjdnsten,
omhdnderhadesav industrildkarna och andra industrier samt att utbildningsfrireslog med tanke p& att okunnighe- momentet var slrskilt ldmoat fdr den
ten var tdmligen utbredd bland de an- kv innligaarbetskraften.
st?illdabetr?iffandedessasarbetsomr&Intendent Hiiggrnark anf<irde i ande, att nigon lZimpligform av informa- slutning till vad som anfcirtsangiende
tion skulle l[mnas.
viss bristande korrespondensmellan
Exp ed i t dr PeI t ert son understrokper- personalavdelning och arbetsledning
sonalfrigornasstoravikt men menade vid fail av avskedande,att bestdmda
sig ha en kbnsla av att utvecklingen direktiv meddelatsom att avskedande
hirvidlag inom bolaget n&got skipade endast finge ske i samr&dmed arbetsefter. Som exemDelanfcirdes att viss ledningen.
bristandekoordinationskulle varit ftir
Ditponent Sohlmantackadefor de
och gjorda inliiggen och meddelade i anhanden mellan personalavdelning
arbetsledninsvid fall av avskedande. slutning till ingenjcirVamstadsfcirslag
Det skulle ddtf& rata lyckligt med en som sin avsikt, att anmoda bruksllkafrin tid till annan skeendegenomging ren att vid ett kommande ndmndsamrutin, varige- mantrdde ldmna en redogorelse <iver
av personalavdelningens
nom dven skulle kunna nis en mera verksamheten ifr&ga om sjuk- och
precisgrdnsdragningfor dessverksam- hllsovirden vid Bofors.
hetsomride.
Under hdnvisning till vissa av inHerr Soderholm menadeatt ett viktigt led i sttdvandenaatt n3. harmoni
pi arbetsplatsenvar att i rimlig omfattning srika uppfylla den enskildes
dnskemil betrdffande val av sysselsdttning. Icke minst var detta fallet frir den
lldre arbetskraften.Avenledesspelade

,t
u

l?iggen i anslutning till intendent
Hdggmarks redogrirelse uppdrogs it
denne, att tillsammans med direktcir
Casperssonsamt fciretr[dare frir de anst?illda,h?iribland dven llmpligen expeditciren Pettersson, genomgi. och
dryfta de problemstdllningar, sorn mi

I

I
I

I
P

vara aktuella i f<irhillandet mellan
personalavdelning, arbetsledning och
anstillda.
Disponent Sohlman framfcirde slutligen ien fdrhoppningen att i fortslttningen kvinnlig arbetskraft i storre
omfattning skall kunna beredassysselsdttning i Bofors.
T. u. H.

'ilI
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NOBELKRUT
Nobelkruts Fdretagsndmnd avhrjll
tredie kvartalets ordinarie sammantrdde den 28 september.Till detta hade
lven suppleanternai ndmnden inbjudits. Dire€ttir Allan Dahl6n, ndmndens
ordfcirande, skiitte klubban.
Fcire sammantridets brirjan hyllade
direAtiir Dah16n generalsekreterare
Dag Hammarskj6lds minne, och erinrade om hans stora gdrning i fredens
och miinsklighetens tjdnst, frir vilken
han offrade sitt liv.
De ndrvarande ihcirde stiende anfdrandet.
Koniunkturiiversikt, redogiirelse
fiir beliiggning, investeringar m. m.
Fdrst visades bildbandet "Ekonomisk htistfounal t96t".
*

il

s.
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Det kan vara skil att htu ldgga nlgra.
ekonomiskasynpunkter p3' ffi,gan.
Fcjrst som sist vill jag till&ta mig
fastsli. att - bortsett frtn en liten
minoritet - det nog rider en allmdn
enighet i vtrt land om, att ddrestEngland gir in i den gemensammamarknaden, det vore en utomordentlig
olycka for oss att sti helt utanfrir. Det
ir om formerna
fdr en anknytning, man har olika uppfattning. I dag
synesdet klart, att Sverigekommer att
begdra fcirhandlingarom associering
till EEC och man ffu v|il sdga,att vdsentligt ir, att frirhandlingar kommer
iging, si att f.fitgansalla aspekterblir
grundligt ventilerade, och det ir att
hoppas, att en acceptabellcisning si
smeningomskall kunna presenteras.
Det torde vara allom bekant, att de
bida omridena EEC och EFTA ?ir
olika konstruerade,?ivenbortsett fr&n
de rent politiska fdrhillandena. Silunda giiller fdr de ldnder, som ir anslutna
till EEC, att det st smaningomskall bli
gemensammatullar gentemot linder
utanfdr omridet. F6r EFTA diremot
avsesavskaffande av tullarna mellan
de anslutna llnderna, men utit har
varje land sina egna tullsatser.
Man kan nigot si ndr berdkna hur
situationen fiir Sverigesutrikeshandel
kommer att gestaltasig vid olika alternativ. ( A : EFTA och EEC fortsltter
som hittills; B : EFTA och EEC bildar gemensammarknad; C : endast
Sverige, Finland, Schweiz och Osterrike stannarkvar i "lill-EFTA"; varvid
sammatotala utrikeshandelfcirutslttes
i alla fallen) :

Direhttjr Dahl,n biiriade sin konjunkturciversiktmed att anknytatill den
nyssvisadefilmen och anforde bl. a.:
I hcistjournalennlmndes n&got om
hur handeln utvecklats inom de bida
handelsgruppernaEEC och EFTA och
hur den inom vardera av grupperna
stimuleratsav de piglende interna tullsinkningarna. Det nlmndes ocksi det
kiinda f<irh8llandet, att England och
Danmark ansriktom medlemskapi den
Alt. A
gemensamma marknaden. Troligen
kommer detta att innebdra mycket
svira iiverviganden samt linga och
segafcirhandlingar.
Vad som i denna situation framfcir- AIt. B
allt pikallar vtrt intressedr natudigtvis fr&gan om hur Sverigesfijrhillande
till EEC skall gestaltasig, ndrmast di
fiir det fall att England verkligen komAlt. C
mer att ansluta sig. Sjiilvfallet kan vi
i Sverigei&e sitta med armarna i kors
och vinta, utan vi miste gciraklart ftir
oss, vad olika alternativ kommer att
innebdra f6r oss samt vidtaga de mitt
och steg, som med anledning-ddrav
ansespikallade.
Frigan i hela sin vidd och med alla
sina aspekter 1r mycket komplicerad, A l t . A
vilket vel ockst med dnskvdrd tydlighet framg8.r av alla de skiftande uttalandensom gjorts.

Export
marknad

Till utomstiende

39 %

6r Eo

Till egen

latav

(58 lo tilIfti, 42 lo l:ullbelagd)

2e%

7I lo
!atav

(7r lo tnllfti, 29 7o nllbelagd)

e4%

6%
+IAIAV

Os lo tnllfl]i, 6L lo nilbelagd)

Import
Frin egen
marknad

Frin utom-

26%

74 qo

stiende

vafav

(42 Vo tolltri, 58 lo tullbelagd

Att. B

66%

34%
varaY

(78 Vo t\llftL, 22 yo tullbela.gd)

Alt. C

4Vo

e6%

(26 % t'tlr,:,;2% tutlbetasd)

Ser vi pi den kemiska industrin, si
dr virdet av exporten hdrav ca 4OO
Mkr, varav ca 60 /o till "stor-EEC".
Om vi skulle sti helt utanfcir ett strirre
block, som inkluderar England, kommer 50 /o av hela exporteoav kemiska
produkter inte bara i farozonen, utan
blir direkt diskriminerad genom de
dndrade tullftirhillandena. s6' att vi
icke kan fortsdtta denna export.
Att ersattade bortfallande marknaderna med nya f<irefaller synnerligen
problematiskt, redan sett ur dagens
synvinkel och detta si mycket mer, om
vi skulle f3' kd,mpa mot ett vdxande
handelsblocl<salltmer okade konkurrensfdrmiga dven pi utanfcir blocket
liggande marknader.
Fcir Nobelkruts del har vi studerat
hur fdrhillandena skulle gestalta sig
vid de ovan angivna olika alternativen,
sZirskilt di om Sverige tillsammans
med ntgra mindre stater skulle stllla
sig helt utanfdr ett stort handelsblock.
Det dr sv&rt att uttala sig om hur
frirh&llandenaskulle gestaltasig p& den
m i I i t'd. t a si d a n, men det ligger
vdl lndock i sakensnatur, att det ndrmare samarbete,som vdxer fram mellan en stormarknadsolika stater.kommer att stdcka sig ut dverdvennlmnda
produkter till fdrfing fdr oss.
V a dd e c i v i l a p r o d u k t e r n a
angir, kan man klarare se konsekvenserna. Av vir export gir hiilften till
EEC-ldndernaoch England, vilket land
i detta sammanhangZir helt utslagsgivande bland EFTA-liinderna. Skulle vi
st&utanfd,rett bl. a. med England ftirstlrkt EEC, innebdr detta ganska sIkert, att vi blir av med den delen av
vir export pi grund av den hdga tullmur, somkommeratt omgeEEC.Mdiligen kan likemedelsspecialiteterna
hiivda sig bdttre, di de icke ar se tu[klnsliga som bulkvatorna. Att tinka
sig att i en nigodunda betydandeomfattning upparbeta nya marknader i
t. ex. Osteuropa,eller i underutvecklade llnder, torde id<e vara realistiskt.
M&nga av v6.ra produkter har icke
nigot intressefcir de sistndmnda llnderna och fcir dvrigt gdller vad som
tidigare allmdnt sagts om EEC-indu-
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n a d s a v l c i n a d e [ r n u 4 8 0 ,m o t
457 vid &rsskiftet,varvid dr att mlrka
viss overfciring av timavlcinadetill
att
F c i rb i d a k r u t b r u k e n
torde
minadsavlcinade
skett.
vi kunna rdkna med i stort sett samma
nu
m.
l-:a
kvart. o.
bel?iggningsom
ta"let1962 och detsammagiiller k r u t- Investeringa.r rn. m.
apteringen.
Direktdr DablLn nimnde: "Vid
F 6 r t r o t y l f a b r i k e n g d l l e r , marssammantridetgav jag en rdtt uti&e blott f<jr de nlratt 2-skiftskorningen sannolikt kom- forlig redogci'relse
utan
mast
styrelseanslagen,
beviljade
mer att kunna uppritthillas dven ett
fiir
vdsentligaste
av
de
inocksi
de
styckein pi nista ir.
vesteringarsom faller inom den irsvis
3-skiftskdrning av h e x o g e n och uppgjorda Nobelkrutbudgeten. kan
Jag
h a r f i t t t i l l g r i p a so c h i
hexotol
viil diirfdr fatta mig kortare denna
varje fall d.r 2-skiftsarbeteaktuellt fdr ging och endast berora status fcir de
itskillig tid framover, och det kan till
stcirre objekten samt vad som sedan
och med bli tal om att den hirdare sist tillkommit av nya beslutadeinvesSysselsdttningsliiget
korningen m&ste upprdtthi.llas eller teringar.
Vid det gemensammasammantrddet iterupptagas.
Jag ndmnde i viras, att vi medvetet
i Bofors fiir 3 mtnader sedan fick vi
P e n t v I kan ktiras med nuvarande skjutit nigot pi realiserandetav vissa
en utfrirlig bild av sysselsdttningssifua- kapacitet tret ut. Fcirutslttning f6r
investeringar fcir att medverka till en
tionen i Bofors och jag kanske ddrfdr fortsatt kcirning ddrefter i sammaom- pibjuden jdmnare ftirdelning i tiden
hlr kan ndja mig att sdga att vad be- f a t t n i n g d r n y a o r d e r p i s p r d n g av investeringsverksamheteni landet
trd:f.farBofors, dr sysselsdttningsliiga d e g, och en viss optimism torde man over huvud. Detta kan fcirklara en f6rgott och utsikterna for den nlrmaste kunna hysa d?irvidlag.Tillverkningen
sening av vissa projekt i frirhtllande
framtiden som helhet gynnsamma.Vad
av detonerande
s t u b i nt o r d e till de ursprungligen uppgjorda plaNobelkrut betr?iffar Zir fdljande att kunna hillas pi nuvarandenivl fram- nerna. Dessaprojekt tas emellertid nu
sdga;
1 arDete.
tiver.
sidan har
P& denmilitdra
Vad betr?iffars k um p I a s t a nSituationen
i amm uni t i o n sen ftjrblttring i orderingingen intrdtt
a v d e I n i n g a r na har blivit b?ittre, I n g g n i n g e n i F 2 6 a p i g i r m o n under senastfdrflutna 6 m&nader,men dn vad som sist kunde forutses och teringen av apparaturenoch vi rlknar
den motsvararlikv?il icke helt nuvaran- sysselslttning fdr arbetsstyrkan,sidan med att under sista kvartalet i ir ha
de produktionsniv&och den Ir markant den var fcire den senasteintagningen v2ilbehiivliga resurser for produktion
ldgre da ftjrra iret vid samma tid, dA av kvinnlig arbetskraft, finns t. o. m. klara.
en stor order pi ngl-krut speladebe- 1:a kvartalet t962. Pe fihgre sikt blir
I dennya anl?iggningen i
tydanderoll.
bedcimningen,som alltid ndr det giller
F 1 8 b tillverkas nu lven vissa
slutsteg i carbocainsyntesen.Pi den
b e - ammunition, vansklig.
Vad civila
produkter
an dra utbyggnads etapp en,
trdf{ar, ligger orderingingen dver denV a d d e .c i v i l a b u l k p r o d u k samma motsvarande tid fcirra iret.
t e r n a angir, kan riknas medsamma, som rtjr F t8 c och avser dvriga
Denna dkning iir helt att tillskriva
eller successivtnigot okade bel?igg- steg i carbocaintillverkningenberdknas
likemedlen. Pi flera kemikalier dr ning, i och med att den nya anldgg- monteringen kunna pibdrjas pi nykonkurrensen oerhdrt hird och trots ningen fdr tillverkning av skumplast- Aret.
upprepadeprisslnkningar vet vi ej om prepolymer tas i bruk under hristenoch
Den nya kulkvarnsautobotten dr nidd dnnu. Betydande re- nya produkter tas upp i tillverkning
k I a v e n frir salicylsyrafabrikenskall
sultat har lven under senastetiden bl. a. pi oxidationssidan.
levererasi roni 1962. Detta dr vilbeistadkommits siviil p& forsknings- som
h<ivligt ty nedslitningen dr hird i
I lakemedelsavdelpi tillverkningssidan, ndr det gdller att
denna fabrik, som dock byggdes1944.
h a r n y a p r o d u k t e rb l i v i t
genom utbytestikningar och pi andra n i n g e n
Bdttre kapacitet och ekonomi fdrfcirem&l
for
tillverkning, och egen
vira
tillverkningskalkysitt pressaned
vdntas.
ler. I minga fall har emellertid detta manufakturering av vissa produkter
Den nya 6.ngpannan f6r
iigonblickligen dtits upp av n6dvdndiga har upptagits, vilka tidigare tagits ferG
4 berZiknasyara. installerad ftirst
prisslnkningar. Detta innebir ocks& digfdrpackade fr8n Squibb. Tillverknigon ging under 1963.
ning
nya
produkter,
egen
av
tillverkatt orderingingen mdngdmdssigt sett
Pa den
nya
distribudr blttre in vdrdemdssigtsett. Si har ning av cylinderampuller m. m. torde
ju o&st diskrimineringen av vira pro- komma att innebdra en successivrik- t i o n s a n l ' d g g n i n g e n f c i r e l ning av beldggningen.
k r a f t omfattande stdllverk vid F 4
dukter pi EEC-l?inderbdrjat mirkas
och kommer att bli iin pitagligare.
A n t a l e tt i m a v l c i n a d
f a b - m. m. har den forsta etappen monter i k s p e r s o n a l n i d d e e n d a l u n - rats under den allrrdnna semesterni
Ldkemedlen gir stadigt uPPit. Vi
har en del flaskhalsar pi utvecklings- der sommaren, rnen har sedan stigii Er. Projekteringen och utfdrandet av
sidan, men avsikten dr att vidga dessa till nu 1.00) (749 mdn och 2t6 kvin- liniearbetet fortsdtter i samarbetemed
genom att ge forskningen iikade resur- nor) mot den 1 januai i hr L.025 elektriska avdelningen i Bofors.
Den nya lagertanken
ser och ddrigenom samt genom samar- (759 mdn och 266 kvinnor). Den
i
Otterblcken bedknas vara klar att tabete med utldndska foretag hyser jag kvinnliga arbetskraft,som anstdlltspi
goda fdrhoppningar om en fortgiende senastetiden, har endastkunnat lovats gas i bruk i god tid innan vintern
arbetep& begrinsad tid. Antalet m istdngerhamnen ddrstddes.
tillvlxt av vir ldkemedelshanterins.

striernas vdxande konkurrensfrirmiga
naturligtvis lven utanfcjr EEC.
Underhandlingarna om anslutning
till EBC-blocketav EFTA-l[nder kommer aft ta mycket ling tid. Under tiden
kommer planerna betriffande tullsiinkningarna inom EFTA-omridet att fullf<iljas. Det iir mdjligt, att den ytterligare tullslnkningen om 10 /o, som
avsestrdda i kraft I jvli L962, redan
kommer till stind den 1 januari. Man
kommer sannolikt i b?ittreposition fcirhandlingsmissigt om EFTA fullfitljer
de planeradetullsdnkningarnatill dess
nigot annat kommer i stlillet.
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Fcir de olika avdelningaffn ter sig
situationens&lunda:

Tidpunkten frir ombyggnaden av
erings- och deskristallis
ti ll at io ns anld ggningarna
i T 5 ffu rdttas efter produktionsliiget
fdr PNT, men apparaturendr bestdlld.
Fcjr den tidigare omndmnda a u t oi
matiska
sklrmaskinen
ngl-krutbruka berdknasmontering p&b<irjas vid iirsslutet i samband med
ombyggnaden.
Bland nyligen beslutade investeringar kan nimnas anslag fdr d n dringar
och maskinf lyttn i n g a r, som skall medge fortsatt
rationalisering av reparations-och underhillstjlnsten, ndrmast genom inftirande av UMS pn Centrala reparationsverkstaden.

skall man koncentrerasig pi att organiseraupp V 14, V 15 och V 1.8,sedan kommer turen till V 16 och slutligen till TU 11. Man hoppasatt under innevarande ir kunna inrangera
NVN:s verkstadi A 18 i programmet,
och att nlsta ir start fiir V 14 skall
kunna ske vid m&nadsskiftetjanuarifebruari, f<jr V 16 i april och f6r
TU 11 under h6stenslopp. Di detta
program dr genomfcirt skall fortslttning ske med dvriga delar av rcpa'r^tionstidnsten.
'*
Herr Harry Rehnberg framf<irde
nimndens tack till direktdr Dahldn f6r
den intressanta redogorelsenoch till
overingenjcir Carbonnier fcir hans
kompletterandeupplysningar.
Han undrade, om den handel vi nu
har med linder utanfdr de stora handelsblocken,t. ex. de s. k. u-llnderna
och dstblockslinderna,faller bort, om
Sverige blir anslutet till EEC. Frigan
gZilldespecielltNobelkrut.

Det dr angellget att oxidaF 39
tionsanl'dggningen
utnyttjas st helt som miijligt, bl. a. fcir
tillverkning av rrya oxidationsprodukter, ONBS, MNBS, klornitrobensoesyror, klorbensoesyror etc. Frjr utvinning, rening, torkning m. m. av
dessa produkter erfordras emellertid
Direktiir Dahl|n svarade, att s& i
utrustkompletterande
princip ej skall bli fallet. Handeln
n i n g i F 3 9 b o c h d e n n a k o m m e r med ex. latinamerikanska
t.
de
staterna
att anskaffasoch monteras.
bdr kunna fortsdtta. Om vi kommer att
Vi har behov av att kunna genom- stanna utanfrir ett stort handelsblock.
fcira halvtekniska frlrstik pi spr?ing- blir dock svirigheterna stora, dirfrir
imnesomrtdet. Detta giiller bl. a. ftiratt det stora handelsblo&et fir en allt
bdttradetillverkningsprocesser,flya afi- stcirrekonkurrensfcirmiga.Kommer vi
vlndningsomr8.den fcir och utformdlremot med i ett stort block blir vir
ningar av sprdngdmnen,i viss min nya st?illninggynnsammaregenom miijligtyper av sprlngdmnen etc. T 27 avsigs het till iikad tillverkningskapacitetoch
fdr sidana Zindamtl frtn biirjan, men l2igretillverkningskostnader.
ldmpar sig i minga fall ej bl. a. pi
Oueringenit)r Carbonnier ansig, att
grund aY sdkerhetssklI.En ny
frigan om hur man skall kunna dka
halvteknisk
anldggning
handeln med llnderna utanfdr hanf6r ovanndmnda dndamil, anordnad delsblocken
redan nu, oavsett utveckefter senaste principer ur sdkerhets- lingen, vore av
stort intresseatt fi beoch andra synpunkter, kommer att lyst av f cirs?il
j ningssidan.
uppfciras ca 100 m SO om TU 3 och
'dr
Ingenjdr Renius framhiill, att deita
TU 4. T 27
berldknatatt kunna anatt
sdka utveckla handeln et aila hlfi,
vdndassom komplement fcir den halvtekniska verksamheten pt det civila 1r nigot som Fcirslljningsavdelningen
omridet, vilken hiller pt att vixa ur alltid mtste ha framfdr 6gonen. Sdrden nuvarande anldggningen F 21 skilt fir man i fortsd.ttningenkanske
samt frir stdana arbetenmed explosiv- inrikta sig p& USA, som fdr vir civila
dmnen, fdr vilka den anses betryg- export Ir en av de stdrsta marknaderna. Vtra anstrdngningar att sdlja
gande."
"*
mera kommer givetvis att fortsdtta,
oavsett om Sverige blir anslutet till
6aeringenidr Carbonnier limnade EEC eller ej. Erfarenhetenvisar, att de
en del kompletterande upplysningar: civila produkterna finner den stdrsta
Den omorganisation av underh&lls- avslttningen i h6gt industrialiserade
tjdnsten,som inleddes1959 i och med ldnder. Det mesta, som vi siljer, dr
att det besliits att anvdnda UMS som industririvaror. Dessakan ej anvdndas
hjnlpmedel vid ackordsdttning,har nu i u-ldnderna, som ej har resurser att
kommit si ltngt att dess fcirsta etapp vidarebearbetadem. Detta bortsettfrin
dr klar. Denna etapp omfattar elekt- ldkemedelspecialiteterna.Om Sverige
riska verkstadenoch verkstadeni V 29. ej skulle komma med i den stora hanAndra etappen omfattar Y 14, Y L5, delsgemenskapen,
miste man stllla sig
V 16, V 18 och TU 11. I fcirstahand mycket pessimistisktill den framtida

utvecklingen fcir vir del. Sdkert kan
man ej riverskattaf.arunav att icke i en
eller annan form komma med.
DireAtiir Dahlin anfdrde, att stora
anstrlngningar gciresfcir att sdlja vl.ta
produkter i USA. Just ett si htigt industrialiseratland bijr ha anvindning fdr
vira mellanprodukter. USA har emellertid si h6ga importtullar, att det ir
sv&rt att konkurrera med de inhemska
tillverkarna.
Aod el ni ngt cb ef lf,/anning framhdll,
att den militlra fiirsiiljningen fiiljer
sina egna regler. Till ijstbloclet och
u-llnderna ir det dock omrijligt att
snlja.
DireAtdr Dahl|n formodade, att
man ofta stdller den f.rilgan, om man
ej skulle kunna silja mera till iiststaterna. Dessa ldnders handelspolitik iir
emellertid av en helt annan art dn vir
och de principer, som tilldmpas i vdstlinderna, Ir ofta icke tiilnmpfiga, dir
det giiller <iststaterna.Sovjetunionen
framstdller sina varor i stor utstrlckning sj?ilv.
Ingenji)r Renius omtalade, att anstrlngningar gjorts for att sZilja till
tiststaterna, men dessa har bl. a. p&
grund av valutabrist givit ganska magert resultat.
Herr Rehnbergf.figade, om det icke
funnes fdrutsdttningar fijr att sd.ljafdtdigprodukter till USA. Det forefaller
egendomligt att vi slljer endast halvfabrikat till ett land, som har mrijligheter att framstilla hela produkten
sjiilv. Kan icke vir industri utrustassi,
att vi har mdjligheter att sZiljaf:tudiga
varot?
Direktiir Dabl|n genmdlde,att detta
1r beroendeav vad det gdller fdr varor.
Om det t. ex. gdller produkter frin
storindustri som t. ex. den petrokemiska, skulle det nog mijta stora svirigheter att konkurrera med den inhemskaproduktionen i USA pi grund
av den oerhcirdakapacitet, som finnes
d2ir.Om det ddremotgdller vissaandra
kemikalier, diir vi g&r lingt i fririidling
eller dlr unika tillverkningsprocesser
dr fijr handen, finnes vissa mojligheter. Dessa m<ijligheter har ocksi utnyttjats.
I ngenjdr Renius understr<ik,att vhra
ldkemedelsspecialiteter
har kommit till
f6,r att vi skulle fi ut hdgt manufaktureradevaror. Till vissa ldnder, t. ex.
USA ?ir da dock ej miijligt att s?ilja
f'drdiga fcirpackningar. I dessaldnder
cinskar man g<ira slutsteget i tillverkningen sjdlv, och vi f6,r ndja oss med
att siilja rivaror eller halvfabrikat. Pi
-tJ

grund av de hriga tullarna miste vi dlr
hilla oss till varor i medelprisklass.
G?iller det billiga varor blir frakterna
ftir hoga och kommer man upp i mycket hciga priser blir tullkostnaderna
mycket stora.
Direktdr Dahl|n frirstod, att minga
fdr"vlnar sig civeratt USA skall behdva
omge sin industri med si h<igt tullskydd, som fallet iir.
Ingenjdr Renius anfd,rde, att erfarenhetenvisar, att h6ga tullar i ett land
medfdr h<iga kostnader 6ver huvud
taget. Tullskyddet blir ej si mycket
vdrt, om rlvarot, som importeras ddrigenom stiger i pris. Vinsten av ett sidant "tullskydd" blir ej s&stor. Exempel hiirpi llmnades.
Direktiir Dahl|n erinrade om, att vi
i Sverige icke dr instiillda pi htiga
tullar.
Herr Runniilu anforde, att man sagt,
att det ej skulle bli nigra restriktioner
vid handel med andra ldnder vid en
ev. EEC-anslutning.Men om politiska
aspekter kommer in i bilden, lr det
v[I f<irvinansvirt, om ej restriktioner
skulle fcirekomma. Inom EEC-organisationen finnes politiska aspekter,
och defta dr vdl ett av skdlen till tveksamheten,di det gZilleranslutning.
DireAtiir Dahl/n trodde, att alla stdana.frlgor kommer att tagasupp vid
fdrestiende diskussioner om anslutning. Mdjligheter finnes vdl att man
skall kunna lcisgrirade ekonomiskafrfi.gorna frin de rent politiska och det Ir
v?il da man hoppas pi. EFTA-organisationen 2ir ju byggd pi uteslutande
merkantil grund. Man fir vil under
alla omstdndighetervara instiilld pi att
nigot miste offras, om man skall f&
njuta den stcirremarknadensobestridliga fcirdelar. Vad restriktioner vid
handeln it annat hell betreffar, kan
man vara rivertygadom, att detta dr en
sak som kommer att beaktas vid de
kommande fcirhandlingarna.
Ingenjdr Reniut anfcirde, att handeln inom EEC blir fullkomligt fri. En
tdnkbar komplikation dr att EEC som
enhet kan komma att f.on handelsfcirhandlingar med utomstiende ldnder
och i si fall skulle vi - om vi kommer
med - ej sjdlva kuna skota vira forhandlingar med linder utanfcir blocket. vilket skulle kunna medfiira svirigheter fdr oss, di det g?iller att tillgodose v&ra speciella cinskem&I. A
andra sidan kan man rdkna med att ett
handelsavtalf6r sidan omfattning, att
vi.ra i detta sammanhangrelativt sm&
afffuer borde kunna inrymmas i de
f aststdlldakontingenterna.
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DireAtdr Dahlin anfcirde. att det
fortfarande tycks vara si att EECI?indernaskcitersina handelsfrirhandlingar
var fcir sig, mdjligen med undanttg av
Benelux-linderna,vilka dr fastaresammanbundna.

Fiirslagsverksamheten

lingsplan och di man arbetat upp en
tillr?ickligt stor marknad g& liingre tillbaka i tillverkningskedjan. Hur utvecklingen i detia avseendekommer
att fddcipa dr nu fcir tidigt att uttala

Diredtdr Dahl|n tad<adefrir redogdrelsen och konstaterade med tillfredsstlllelse att fcirslagsverksamheten
vid Nobelkrut f. n. ir god och uttalade
en fiirhoppning om fortsatt god utveckling.

Oueringenjdr Carbonnier ldmnade
en rapport frin fd'rslagsverksamheten:
Tvi fcirslag inllmnade av tjdnstemdn har sedanllnge varit fciremS.lf<ir
utredning. Frirslagenhar slnts till BoHerr HenrT Carluon pipekade, att fors fcir yttrande. Nigra sidana har
en skillnad mellan EEC och EFTA dr, lnnu ej inkommit.
att det fdrca har en gemensamfullsats
Sedan rapport senast ldmnats i
mot andra llnder, vilket ej EFTA har. Ndmnden har Fcirslagskommittdnfor
Kan man icke di frjrmoda,att Sverige, arbetare haft tv8. sammantrdden,varsom er ett ligtulland, vid en anslut- vid elva forslag behandlats. TvL av
ning skulle tvingas att hdja sina tullar
dessafcirslag har bordlagts frir vidare
utit.
utredning, ett har icke ansettskunna
DireAtiir Dahl|n ansi.g den syn- belcinasoch itta har fcirordnatstill bepunkten yara ay stor vikt. Antagligen loning. Betrdffande de sistndmnda
"Frirslagsverkkommer EEC-llndernas gemensamma hdnvisas till rubriken
samhet"
B-pilen
i
nr
5.
tull utit att ligga hcigre In vir nuOveringenjor Carbonniermeddelade
varande. Att hciia vira tullar kan
ocks6.
att sedanirets bcirjan inkommit
komma att bli ett pris, vi fir betalafdr
att fh vara med i den gemensamma 33 forslag,vatav fyn dnnu ej behandlats. Motsvarandetid i fiol hade 27
marknaden.
fcirslaginkommit och fcjr heia3r L96O
33 f6rc1ag.Det storstaantalet inkomna
fcirslagunder ett fu vat 1957, d3,34
fcirslaginldmnades.Detta visar att forServiceverksamheten
slagsverksamheten
nu har god vind i
seglen.
Ingenji)r O, Magnutton, NLD 2
*
hdll ett anfdrande,vari han redogjorde
6veringenjcir Carbonnier erinrade
fcir serviceverksamhetenbetr. plastom den stora rikspristdvling, som staroch lackr8.varor.Anfdrandet beledsatade den 30 augusti och som kommer
gades med demonstration av skumatt h&lla p& till den 28 februari ndsta
ningsfrirfarandet vid skumplastframir. En sammanlagd prissumma pi
stiillning och fcirevisning av en del
50.000:- kronor skall fdrdelas och
produkter. Laborant H. EriLron assiftirstaprisetdr 10.000: - kronor. Alla
steradevid demonstrationerna.
fcirslag, som ldmnas in, skall behandDi detta dmne kommer att bli fcire- las pi sammasdtt som vid den vanliga
De fcirslag som
mll fdr en sdrskild artikel i B-pilen, fcirslagsverksamheten.
Fcirslagskommitt6nfinner l?impligaatt
utellmnas anfcirandahdr.
deltaga i rikspristiivlingen skall av
Direktiir Dahl|n framfrirde ndmn- kommitt6n llmnas in till rikspristiivdens tack. Han understrcikatt service- lingens kansli. Dessa fdrslag kommer
verksamhetenpi sista tiden mist byg- sedanatt bedcimasav en jury bestS.ende
gas ut fdr att mdjliggdra bearbetning av representanterfrin SvenskaUppav det kornplicerade och varierande finnarkontoret, SAF, Civildepartemenomride, som skumplasttillverkningen tet, LO, TCO och SverigesRadio. Som
utgcir. Allt miste gciras fdr att hilla
hjelp vid beddmningenkommer juryn
konkurrenterna st&ngen,och dIr har att anlita siirskild expertis.Propaganda
serviceverksamheten
en stor uppgift att i olika former kommer att frirekomma.
fylla. Lockfoam dr utan tvekan ett Bl. a. skall alla anstlllda erhilla en
framtidsmaterial, och det gdller att folder och SAMKO-ordforanden har
hilla sig framme. F. n. bedriver vi
anmodats att vid nlsta sammantride
blott vissa tillverkningssteg, di vi ut- bringa pristdvlingen i Etanke. Enligt
gltr ffin relativt avancerademellanpro- reglerna fir Nobelkrut deltaga med
dukter. M<ijlighetenatt brirja tidigare hdgst itta fcirslag.
pi tillverkningsskalan dr fcjremil fcir
Overingenj<irCarbonnieruttaladeen
undersrikning. Det torde dock i detta, fdrhoppning om god tillslutning till
som i minga andra fall, vara fdrdel- tlvlingen.
*
aktigt att starta frin ett h6gre foriid-

slg om.

a'
ordnas di och di i Bofors. Dessarekommenderades.
*

mannahill, att man skulle utse dessa
ledamciteri samrfi.d.Den vigen visade
sig dock ej vara framkomlig, varfcir
Herr Engttri)m ldmnade fdljande
f<irslaget om en ytterligare ledamot
De bdda krutaaclelnin{arnas komrapport frin SAMKO-verksamheten:
vald av SIF framlades. Detta godmitt6er hade gemensamtJammantrdde
klndes.
NZF-kommitt6n sammantridde den
den 16 augusti. KonjunkturutveckFor Nobelkruts del anser SIF det
1. 6. och man genomgick diir f6rst
Iingen och orderbeldggningenvar f. n.
fciregiende sammantrddes protokoll.
ej ncidv?indigi att utcika komfciremil for redogorelse.
Tre bildband mitt€erna med
Den di upptagna duschfrigan diskuen tjdnsteman,men det
och filmer visades,ndmligen "Ekono- dr
terades inyo. Meningarna visade sig
bra att mdjligheten finnes. Vi anser
misk virjournal", "Arbete till nytta" att
vara delade betr. behovet av utcikning
det lZimpligen kan varc si, att de
och "Maskinunderhill". Information i kommitt6erna ing8.ende1 i
av duschar.
2 ingen1960 ars resultat kommenterades, om pigiende och planeradeinveste- j<irernainkluderar SIF-representant.
ringsprojekt ldmnades.Vidare redovarvid bl. a. nddvdndighetenav sparDirektdr Dablln framhcill, att riktgjordes fiir sparkommitt6ernas
arbete.
samhet pit alla fronter understrciks.
Av denna redogcirelseframgick, att linjernas bestlmmelser om kommitt6Meddelandenbetr. nya tillverkningskommitt6s pro- sammansittning ju icke dr avseddaatt
objekt liimnades, liksom bel?iggnings- NC-krutavdelningens
paganda mot sldseri av el.-kraft burit vara stela, utan att anpassning efter
prognos fdr andra halviret. Kvalitetsfrukt och att det nya torkrummet fcirhillandena kan ske.
problemen di det gdller farmakop617 sankt sevel ing- som arbetsNC
Riktlinjerna antogs ddrefter i fdreorodukterna var f<iremil f<ir ett anftikostnaderna
rdtt
avsevlrt.
slagen
form.
rande.Frigan diskuterades
och fcirslag
Eng.
Ngl-krutbrukets sparkommitt6 har
till itg?irderframlades.
Redogdrelse ldmnades fcir kostna- provat olika fcirslag till minskning av
Det oljefcirbrukningen i valsverken och NOHAB
derna for de fria arbetskldderna.
upptagit fcirslag om bdttre kontroll av
meddeladesatt den berdknadekostnallckage i ventiler.
den fcir NVF:s del uppgir till ca
Foretagsnlmnden vid Nydqvist &
*
kr under 1961. Vidare
50.000:
Holm AB sammantrdddeden 13 sepdiskuteradesfamiljebesdk pa NVF,
tember 1961 under direktdr Per OdelFcjrutom hdr nimnda rappoft fren
testning betr. kiinsligheten fdr vissa SAMKO har en rapport frin sparsam- bergs ordforandeskap.Nedannimnda
kemikalier och treskiftsarbete.
drendenbehandlades.
hetskommitt6n vid NVT inkommit.
Av denna framgick, att man i fdrsta
*
hand har dgnat sin uppmlrksamhet it
Suppleant i Fiirslagskomrnitt6n
Den 2 juni sammantrdddeNVA::
vattenfrirbrukningen och syratransporVid Fciretagsndmndens
sammantride
kommitt6. Protokollet frin foregiende terna.Man har lven gjort fdrsok med
mars 1961 hade suppleant frir arbei
sammantrldde uppidstes och ddrvid billigare emballagetyper f6r PNT,
tarnas representanti kommitt6n ej utDessa vilka fcirscik skall fortsdtta. Nya tltupptagnafr8gorkommenterades.
setts. Att fylla denna funktion valdes
frigor giillde i fcirsta hand informa- ningsmaterial fcir ventilspindlar har
nu berr T. Daag. Fcir bolagets del
tionsverksamhetenbetr. nya tillverk- anskaffats och r'ya tdtningsanordningar, olycksfall och olycksfallstill- ningar fcir varmvattenpumparprovas. skulle ingen suppleantutses.
bud samt resultat av luftanalyser. Det Kagghanteringenhar ocksi varit frireKonjunkturiiversikt
utlovades att Skyddskommitt6n skall mil fdr utredning.
i
hillas underrdttad om dessasaker
I sin konjunkturredogdrelseomst<irstamdjliga utstrdckning. Vidare Komplettering av riktlinjer
nlmnde direkti)r Odelberg den inverg?illdedet frirsiik med transportvagnar,
kan pi den internationella utvecklingfiir SAMKO
en trafikfriga m. m. Information om
en, sorn den skdrpta politiska siruaDirektiir Dahl|n meddelade,att gdl- tionen i Berlin kan vlntas fi, bl. a.
l?imkonjunkturllget och belZiggningen
lande riktlinler fcir SAMKO-verksam- storre aktivitet i f.rlga om fdrsvarsbenades.
heten
varit fdremil fcir oversyn och stdllningar och ddrmed 6kad belastTU
ventiEtt olycksfallstillbudi
9
lerades och i samband hdrmed redo- modernisering.Efter underhandsdis- ning av industrin i minga ldnder.
gjordes f6r hur larmsystemetc.funge- kussionerhar en indring vidtagits beI U S A rlder foftfannde stor arrar di nigot intrdffat. Personalfrigan trdffande kommitt6ernas sammansdttDet dr soeciellt st&l- och
betslcishet.
var friremil fcir diskussionliksom hiig- ning i det att en tjdnstemanutseddav
bilindustrierna,som lr underbelagda.
kommitt6.
SIF
i
varje
Ndmnskall
ingi
talaranldggnifigarnaoch vissa interna
Inom stilindustrin synes rsituationen
dens synpunkter efterlystes.
trivselfrigor.
dock nu bcirjafcirbdttras.
*
Ingenjdr StrSth anfode, att orsaken
I T y s k I a n d har industriprodukKommitt6n vid NX trdffades den till att frigan om att en av SIF utsedd
tionen
under mEngair visat en mycket
27. 6. Inf.ormation om plgiende och tjdnstemanskall ingi i kommitt6erna
hcig
okningstakt,
som dock nu bcirjar
kommandearbetenldmnades.Redog6- tagits upp, dr den, att man i Bofors
avtaga. Orderingingen till den tyska
relse ldmnades ocksi for hur arbetet hade till2impat olika systemvid tillsiitmed ritningar, schemal6sningaroch tandet av ledamciter.I vissa fall hade industrin dr ldgte i ir dn fcirra iret
felsokningar iir upplagt. Slrskilt fram- tjdnsteminnentillfrigats, vilka ingen- dven fr&n exportmarknaderna.Efterhcills vikten av utfrirlig mittsdttning jcirer de cjnskadefi med i kommitt6er- frigan pi privata konsumtionsvaror
dkar dock fortfarande.
p& ritningar och understrciksnddvdn- na. Fcirslagh?irpi lZimnades,men om
digheten av att montcirerna kan lisa
d3.vederbcirandeciveringenjrirej godDen sv en sk a utrikeshandelsoch fcirsti ett principschema.Det med- kiinde de fdreslagna,kunde irritation balansenhar i ir fcirbdttrats,men imdeladesatt kurser i schemallsningan- uppste.Di hadefcireslagits
frin tjdnste- portdverskottetuppgir fortfarande till
Redogiirelse f iir Samarbetskornmitt6erna

15

ca 400 mkr (i fjot 950 mkr). Industriproduktionen var i maj i fu 6 /o hogre
in motsvarandetid i fjol. Samtidigt
har emellertid lcineinkomsternastigit
snabbareoch priserna pressasddrfcir
uppit. Arbetslcisheten
i Sverige1r rekordl8g.

energi vill bygga kraftverket, Vattenfall st?illersig tveksamma.Arendetvilar nu i awaktan pi att anslagsfrigan
skall behandlasav riksdagen.Atomavdelningen vid Nohab torde kunna
sysselsdttasmed konstruktionsuppgifter inom andra branscher,orn den till
friljd av omdispositionernaav det
svenska atomprogrammet ej skulle
kunna tilldelas tillr?ickliga uppgifter
inom reaktoromridet.

Ifriga om fcirhillandena vid Nohab
omnimnde direktrirOdelberedet otillfredsstdllandeekonomiskalesultatet,
som redovisatsi framlagda periodbokVice ordf, loban Nllnon erimade
slut. Orsakernahiirtill angavsvara dels
lcine- och andra kostnadsstegringar, om att han tidigare pitalat eftersllpsom ej kunnat kompenseras genom ningarna i tillverkningen av T43loken och framhcill att ritningslndprishcijningar, dels eftersliipningar i
leveranserna av framfdr allt diesel- ringar fcirekommer i mycket stor omelektriska lok till SJ, tryckpressaroch fattning. Som exempelnlmnde han 47
turbiner. Fcir att i m<ijligaste min ar- dndringar av fcirarhytten, varav l) p3.
beta in dessafcirseningar har civertid golvbalkarna,och ett femtiotal dndmist tillgripas i minga avdelningar. ringar av underredet.Herr Nilsson anDirektor Odelberg framfcirde sitt tack sig ocksi, att en del av de maskiner,
som tidigare anvints fcir kanontillverktill alla som medverkat hdrvid. Ndr
material nu kommer ut i montageverk- ningen, men som nu dr lediga, borde
stadenblir dven dennaverkstadsavdel- kunna beldggasi stcirreomfattning ln
ning civerbelagd.Eftersom arbetskraft som skett. Herr Nilsson avsig i fd.rsta
ej kan nyrekryterasi tillrdcklig omfatt- rummet tre karusellsvawari avd. 60.
ning, har underbestdllningarplacerats
Ouerin genj i)r H olm quist fcirklarade,
hos utomstiendeindustrier.
att Nohab f<ir ndrvarandesaknar 20 iL
Orderingingen dr fortfarande god 25 maskinarbetare.
De grcivremaskioch orderstockentillfredsstdllande.
nerna dr fullgoda, men nigra av de
Fciljanderedogorelseldmnadesfor mindre maskinernadr ej fullt sysselmasatta. Mcijligheten att sysselsdtta
de olika produktslagen.
skinernahar piverkats av svirigheterna
LoA
att i tid fh f:m,mverktyg fcir AmpressDet ungerskalokprojektethar kom- tillverkningen.
mit i ett nytt l[ge, i det att ungrarna
PL fr6"ga.
av herr Motsberg upplyste
begiirt l?igrepriser, f6rminligare betal- direktcir Odelberg, att fcirutsdttningarningsvillkor och kompensationsleve- na for S-vagntillverkningenvid Nohab
ransef av ungerska varor i stdrre om- 6r ofiirdndrade.Till en bcirjanskall ett
fattning dn vad som tidigare overens- tiotal vagnar tillverkas fdr utprovning.
kommits. Mdjligheten att hemfrirabeRdrande det stora antalet ritningsstillningen miste nu bedrjmas sisom
dndringar fcjr T43-loken omnemnde
avsevdrtmindre dn tidiqare.
direktdr Odelberg, att forhandlingar
pig&r med SJ om ersdttning fcir NoTurbiner
F6r kraftverket Furnas i Brasilien habs merkostnaderhdrfdr. SI hade
har bestlllning erhillits pi ytterligare dven stdllt mycket svilra krav iffi.ga
tv6.turbiner enligt tidigare ldmnad op- om bullernivin s&vdlinuti som utanf6r
hytten.
tion. Offerter har avgivits pi ett flertal anllggningar i sivdl Sverige som
utlandet. I detta sammanhangframhcjlls den allt skarparekonkurrens som
mriter frin japanskatillverkare av turDlnef.

Diesel
Den gleidjande orderingingen pi
motorer, bl. a. frir England omnimndes. Orderstocken dr nu relativt tillfredsstdllande. Den fcirsta F-motorn
berdknasbli levereradi december.
Atomkraft
Mellan Vattenfallsstvrelsenoch AB
Atomenergi rider deiade meningar
ifriga om projektet Marviken. Atom-
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Skiirrnbildunderstiknin

g

Vice ordf. lohan Nil:rcn erimade
om att det nu 1r 5 ir sedanhela personalen skirmbildundersdktes. Han anhdll, att en ny sidan undersdkning
skulle gciras.
Pertonalchef
en Oreliut omtalade,att
han varit i fcirbindelsemed dispensdrldkaren och preliminlrt riverenskommit, att en skdrmbildsunderscikning
skall utfciras instundandevinter. Hem
Orelius anh61l, att bolaget samtidigt
med sklrmbildsunderscikningenskulle
fh f.otograferapersonalenfcir personalreglstret.

Herr Ake Karlsson cinskade,att gjuterietspersonalskulle underscikas
vartannat Lr.
Direktdr Odelberg fcirklarade, att
detta skuiie gciras, om likarna ansig
si tdta underscikningarmotiverade.
Traversen rnellan byggnad 89
och gltidgugnen
Vice ordf. lohan Nilsson f6reslog,
att denna travers skulle dndras fcir att
bdttre kunna betjiina glodgugnen och
si att ankommandetyngre gods kunde
fciras direkt in i ugnen utan att frirst
tagasin i byggnad89. Vintertid hade
drag uppstitt, di portarna dit miste
cippnas fcir godstransporterna, och
dessutom belamrades golvytan med
gods,som skall glcidgas.
Oaerin genjdr H olmqui st fdrklarade,
att traversfrigan hiller pi att utredas,
eftersomvissaoldgenheterfdr produktionen foreligger med nuvarandeordnlng.
Produktionskommitt6erna
Direktdr Odelberg anhdll att fi
hdra nd.mndledamciternas
isikt om vad
som kan goras fcir att aktivera verk,
samheteninom produktionskommitt6erna och om nigot skulle kunna vinnas
genom att tillsdtta en sekreterare,som
skulle skrita protokoll, kalla till sammantrdden och i dvrigt vara den sammanhillande ldnken. I den efterfoljande diskussionendeltog herrarHagqtitt, lohan Nilston, lohnton, Holmquht och SaenAnclertson,
Direktt)r Odelberg fann, att samtliga hyste en positiv uppfattning om
kommitt6erna, varfrir dessaborde iika
sin aktivitet.Direktiv gavsom attvarje
kommitt6 skulle hilla minst ett sammantrdde i kvartalet. D3. n8.graav de
nZirvarandeanstg, att kommitt6erna
skulle arbeta blst utan utomstiende
sekreterare,limnades sekreterarefrigan
tills vidare oppen.
Tryckpresstillverknin

gen

Ingenjdr Arthur Oltson redogjorde
fdr Nohabs samarbetemed Ampress
S A och visade bilder av de tryckpressar, som nu tillverkas fcir Dagens Nyheter och Aftonposten.
Ini

\vEDAVERKEN
Den 13 september1961 h6ll F<jretagsndmndenvid \Tedaverkensitt 3:e
ordinarie sammantrddefd,r 6ret under
direktiir Saen G. Linds ordf6nndeskap.
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har vi gjort en obetydlighet.Av pressgjutgodshar vi tillverkat 54 ton, d.v. s.
DireAttir Lind. hd'lsadevdlkommen
8 /o av totalkvantiteten 66I ton. Av
och vdnde sig siirskilt till giutericbefen
magnesiumsandgjutgodshar tillverInge Nilston, ny ledamot i ndmnden
kats totalt 18 ton, av vilken kvantitet
efter ingenjcir Ljungdell.
N7edaverkenstir fcir L6 ton. I detta
sammanhangframhcill direktcir Lind,
protokoll
F6regiende rniites
att den militdra sidan f&r bdra stcire
Betrdffandefcireslagetb e s cik av
utgifter dn den civila, men dr lndi en
LO-ordf cjranden Arne Geijer
viss belastning fcir f6retaget. Vi kan
meddeladeherr Thore f oltantson,att inte siilja enkelt handelsgjutgodstill
ett sidant troligen skulle kunna komma de liga priser som erbjudes.S7edatill st&nd i november. Bestdmt besked verken miste hilla sig till kunder som
om tidounkten torde kunna ldmnas fordrar kvalitet och [r villiga att betala
inom n8gradagar.
for detta. Det dr f. d. svirt att draga
*
nhgra detaljerade slutsatser av de
ndmndasiffrorna, ty i desammaingir
Onskemil hade framftirts om att i
fcir egen
mera ingiende d i s- vad fciretagen producerar
f<iretagsndmnden
rdkning.
Av
fcirsilt
gjutgods
torde vir
kutera
by ggnadspl aner,
andel
vara
stcirre.
alltsi
etc.
omllggningar
Miitet tippnas

Direktdr Lind framholl, att si ocksi
igt rum. Fcir dagen hade minga utvidgnings- och byggnadsPlanermest
l?iggasp& is, eftersom det frin hcigre
ort kommit direktiv om att investeringarna skulle stdllas pi framtiden.
Planer fcir utbyggnad av Pressgjuteriet
hade forelegatklara, men sedani viras
hade omstlndigheterframkommit, som
piverkar ett beslut hdrom. Silunda
kommer Atvidabergskoncernenatt sdtta
upp eget pressgjuterii Ronnebyfcir de
olika koncernfdretagensbehov, vilket
direkt berdr osssamti dnnu htigre grad
Svenska Metallverken. Detta medftir
dock att S(edaverken miste noggrant
civervdgasitt beslut om utdkning av
i
kapaciteten. Pressgiuterikapaciteten
Sverige dr f. n. mycket stor och tillr?icklig fcir behovet, och ndr Metallverken nu fir ledig kapacitet blir den
dnnu stcirre.

Det allmiinna konjunkturldget

De s. k. "purchasingagents"inflytelserika fcirening vdntar inom de nlrmaste 60 dagarna en utprlglad konjunkturexpansion. Byggnadsindustrin
arbetar f6r fullt och bilindustrin berdknas6ka, innebirande i sin tur arbete
frir talrika industrier, som ar leverantcirer till denna. Arbetsldshetssiffran
dr tyvirr fortfarande6,9 :, vilket betvder att antalet icke svsselsattaciverriig.t > miljoner, men man hoppasatt
sommaren T962 komma ner i 5 /o.
Det dr veft att notera, att det fcirsta
halviret importerades135.000utldndska personbilartill USA, innebdrande
56 /o mindre dn motsvarande tid i
fjol. Importen av tyska bilar tikade
trcts detta 2 7a.
Storbritannien
Den tidigare kraftiga konjunkturuppg8ngeni Storbritannienavstannade
i stort sett viren L960 och sedan dess
har liget varit relativt ofrirdndrat. Industriproduktionenvar dock i juni i ir
3 /o hogre ?in i juni 1!60. Engelska
produktionsindex
f inansdepartementets
visadei maj en siffra pi L22,vllketvar
sammasom i april och endast1 enhet
h6gre in i mars. Det fir emellertid
ansesvara ett tecken pi ett nytt konjunkturuppsving, att efterfrigan pi
varaktiga konsumtionsvaror <ikat under andra kvartalet. Den engelskastilproduktionen har sjunkit siviil i maj
som juni, men anseskomma att stiga
igen, di bilindustrin fitt en frjrbdttrad
situation. Verkstadsindustrinkan notera en stendigt 6kad ordering&ng,varfor lZigetddr 1r relativt gott.
En l&ngfristig ekonomiskplanering
skall igings?ittasav den konsetvativa
regeringen,med en milsdttning om
fortsatt stegring av ndringslivets expansion med 3 % per ir. Detta skulle
emellertid innebdra en <ikning av exporten med 6 /6, vilket f6refaller vdl
optimistiskt. Produktionen av bilar,
som i ir d'rL,7) miljoner, hoppasman
inom 2 ir skall rikastill 2,) milj. enheter,vilket vil trots all planeringblir
svirt att uppni.

Inledningsvis ber6rde direktiir Lind
nigot det aktuella utrikespolitiska
llset.
-Det
kalla kriget pigtr fcir fullt och
vad som helst kan hdnda.De internationella brirserna brukar vara ytterst
k?insliga infcir en krigsfara. De har
emellertid icke reagerat ndmnvlrt,
framfdr allt icke Londonbdrsen,ddr
man ansesnyktert bedrima liiget. V?irdepapperskursernahar visat en anmdrkningsvdrdstindaktighet. Man anser, att det kommer att bli nigon slags
kompromissi Berlinfrigan. Man f&r
emellertid rdkna med en stlndig oro
och fortsatt terrorbalans. Invinarna i
Vist-Berlin kommer att fi stcirre och
stiire svirigheter, vilket de ocksi ser
ut att fcirst6,dt utbudet av tomter och
fastigheterstiindigt dkar, liksom civerflyttningen av konton frin vdstberlinOueringenj6rMolin omtaladei detta ska till vdsttyskabanker.
sammanhang,att en ommciblering av
Betrlffande den internationellakongjuteriet kommer att d';garum. I sam- junkturen kan rent allmdnt sdgas,att
band med varmboning av intilliggan- den korta amerikanska depressionsde fcirridslokal kommer en radikal oeriodenforefaller att \ata slut. Vissa
oml?iggningav arbetsplatsernaatt ske, ivagheistecken i Europa har kunnat
vilket fir ansesvara en modernisering. konstateras,men man torde kunna
Bittre omklddningsrum fdr arbetsle- rdkna med att de upp&tg&endekondarna planerasoch tvlttrumsf.rlgan d.t junkturernai USA kommeratt bidraga
Vd.sttyskland
avklarad.
*
till en fortsatt expansioni Vdsteuropa.
I stort sett dr den ekonomiska exOoeringenji)rGostaLindh hadevid
pansionen fortfarande obruten. InUSA
fciregiendesammantrldetagit upp fridustriproduktionen var i juni 6 /o
Bruttonationalproduktencjkadefrin
g a n o md e n t o t a l a p r o d u k t i o - forsta till andra kvartalet i ir med stcirre in samma minad 1960. Ftir
i landet
nen av giutgods
2,8 7o, till en niv& som motsvarar515 kapitalvaruindustrinuppgick rikningen
och cinskadefL nigra siffror.
miljarder dollar per &r. Detta innebdr till 10 /6. Bristen pi arbetskraft Ir
DireLtijr Lind hd,mtadeuPPgifter att produktionen ir stdrre dn n&got mycket stor. Exporten gick ned nigot
hdrom ur Sveriges Mekanftirbunds fciregiende&r. Index f6r industripro- efter apprecieringenav valutan i mars
meddelande"Mekanstatistik"f6r aug. duktionen har visat en kontinuerlig men har iterigen visat kraftig uppg&ng
1961 och nimnde, att av sandgjutgods stegring och uppsvinget synes bercira under maj och luni. Fcir frirsta halviret
i aluminium tillverkades under andra de flesta branscher.Om produktions- uppgir det vdsttyskaexportciverskottet
kvartalet totalt 500 ton, varav NTeda- indexfrir 19)7 sdttes 1b0,s&berdk- till hela 3,7 miljader DM jiimftirt
verkengjort 89 ton. Av kokillgjutgods nasdet i decemberi ir ni upp till 115. med 2,2 f<ir sammatid fdrra iret.
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Produktionen av bilar under fcirsta
halviret uppgick till 1.136.000enheter, innebrirandeen rikning frin samma
tid frirra iret med 9 /o. Kraschen
inom Borgward-koncernen har varit
en enstakafrireteelse,som inte piverkat bilindustrin i allmdnhet.De fyra
stora V\7, Opel, Mercedes och
Ford - arbetar fcir fullt. Den inhemska marknadenbordevara mvcketstor.
d3.man i Tyskland fortfarandehar 11
personerper bil mot 6 i 7 i Sverige.
Den ihillande lcinevigen vlcler allt
stcirrebekymmer.10 milj. arbetstagare
har i Lr under fcirsta halv&ret fitt forblttringar pi ,tpp till ro %. Slutligen
kan ndmnas,att maskinindustrinhar
en genomsnittlig beliiggning av 9 mLnader och vissa fciretag har fullbelagt
2 3,r framht.
Frin Frankrike
ochItaiien
fcireligger rapporter om fortsatt kraftig
expansion. Silunda cikade maskinindustrins produktion i Frankrike
fcjrsta halv8let lO /a och i Italien
B /o. Italienarnas framglngar inom
bilindustrin fortsdtter, di produktionen av bilar (personbilar) i ir synes
bli 12 % sttirredn fciregiendeir.
Sverige
Den svenskaindustrin rapporterar
fortsatt hog aktivitetunder andrakvartalet i ir. Trots bristen pE arbetskraft
var industriproduktioneni maj i ir
6 /o storre dn i maj 1960. Idn- och
metallverken visar de kraftigaste dkningarna, med icke mindre dt IL /6
jZimfbrt med i fjol. Disproportionen
mellan inkomststegringar- genomsnittligt minst 10 /o i fu - och produktionscikning 1r alltmer pifallande.
Efterfrigan vdxer i hcigre grad dn
produktionen, med dkade priser som
fdl jd. Detallhandeln visar som en
fdljd hZirav stor omslttningsdkning.
Bilar krips fdr fullt. Silunda inregist'dn
reradesinte mindre
90.356nya personbilar under fcirstahalviret innevarande ir, vilket innebdr en dkning med
ndta I4.OOOenheter i ilmfiirelse med
1960. Maskinimporten har cikat med
n /6 jemfiirr med i fjol. Ett typiskt
inflationstecken 1r ocksi, att orderingingen frin hemmamarknadencikar,
medan en motsatt tendens rider fcir
exportorderna. Verkstadsindustrin ser
emellertid fram mot rikade exportorder.
LZiget pi bostadsfronten ar fortfarande bekymmersamt.Den produktion
av 70.000 llgenhetet,som ansettsvara
en toppsiffra fdr bostadsproduktionen,
kommer icke att rdcka, om man tar
hdnsyn till den industriella expansionen. Om denna forts;ittersom hittills
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och inflyttningen frin landsbygden
inte mattas,miste 75-80.000 ligenheter byggasper ir om n8.gonaweckling av bostadsbristen
skall ske inom
rimlig tid.
I stort sett kan vi s5.ledes
vdnta goda
konjunkturer framciver, som endast
stoppasav den cikadebristen pi arbetskraft.
Liiget vid Wedaverken
Betriffande liiget vid rilTedaverken
meddeladeordfriranden.att vdrdet av
inkomna bestlllningar under tiden
r/1-9/9 utgjorde15.119.800kr och
att faktureringen uppgitt till kr
15.380.100
undersammatid. Gl?idiande nog dr fakhrreringen i ir hittilJs
r,3-7,4 milj. kr hcigreZin1960.
Produktionen i ton har cikat med ca
6 /o. Pisetna har varit nigot bdttre
dn friregiende ir, vilket sfi.ledesinverkar p3' det fcirb?ittradefaktureringsresuitatet. Faktureringen av helfabrikat
har cikat hittills under 1961, med
ndstan1 milj. mot sammatid 1960 och
fcirsiiljningsvdrdet
efter 8 per. utgjorde ca,2.L43.ooO
kr.
AB Bofors kommer att cika bestiillningarnahos oss,vilket brl.a. kommer
att medfcirabiittre bel?iggningi strlngpressenoch smidespressarna,
fcir vilket
planeringschefenkommer att vidare
redogdra.
Vedaverkens beldggning
Planeringscbef Harald Gastafsson
redogjordefcir bellggningen:
"Vi har en efter vira fcirhillanden
mycket bettre behggning dn tidigare
och det stcirstabekymret dr egentligen
om och hur vi skall klara en del stcirre
itaganden,som vi gjort nu. Sett litet
mer i detalj kan vi sdga, att i v8.rt
a I um i n i umg j ut er i drvifullbelagdatill irsskiftet, frinsett den numera lilla gruppen handformare, som
sedan sandslungan utbyggts fitt en
servicebetonad
karaktdr.Hir dr vi halvbelagdaunder hela fd,rstahalviret.
I magnesiumg juteriet 2r
det mycket ldnge sedanvi hade si god
beliiggning som fdr dagen. Fram till
ndsta 6.rssemesterhar vi kontinuerlig
sysselsdttningfor 4 handfor-ure, i
andra hand ) J?ihlemaskineroch fcir
att sedanpi Tabor vara belagda till
irsskiftet jimte ett par mindre perioder
under fcirstahalv&retnlsta ir.
Pressg j ute riet har f.n. 2
maskiner giende i 2-skift och skulle
behdvaha ytterligare en. Bellggningen
fdr samtligamaskinerstrdckersig fram
till irets slut i ett odelat sammanhanq

fcir att sedani vissafall gi civerin pi
halva ndsta ir. Diir vlntar vi kontinuerlig pisp?idningav vissastrire kunder, exempelvisVolvo. Tar man hdnsyn till detta har vi under hela ndstair
god belZiggningdven om den inte dr
redovisadi direkta order.
Kokill
gj uteriet
dr litet
blygsamtmed en enda man. Som ett
kuriosum kan jag ndmna, att vi skulle
haft ett par veckorsgjutning i somras
fcir Bofors, men fick tillstind att forskjuta dessaperiodertill senarefcir att
slippa gjuta nIr det var varmt. Gjutningen sker i stdllet nu. Vi har ocks&
nya order i kokill pi stjdrtar och
h<iljen.
S t r d n gp r e s s e n dr fullbelagd
med 2-skift till slutet av detta ir och
ddrefter har vi en del perioder vdl belagda fdr en del av nlsti ir. Ytterligare
vdntadeorder frin Bofors kommer att
ge oss iinnu bZittrebel?iggning.
I p r es s m e dj an, diirvijuhaltat oss fram sista iret med oeriodisk
beJdggning,rdknar vi med att hilla
2)0-tons-pressen
giende i ett strdcktill
slutet av mars minad. Vi har kvar ett
par dragperioder pi stora motorrciren
och hoppas, att de skall kunna kciras
innan iret ir slut.
Gritg jutningen
harvi mist
cika kapacitetenpi och miste ev. rjka
ytterligare mot bakgrunden av den
stora order vi fitt och vdntar p5.frin
Bofors. Den dr planeradfor 3 man till
slutetav dettair.
Mekaniska
verkstaden
har en nigot mindre bel?iggning?invi
varit vana vid p3, verktygssidan,men
vi dr aviseradeen del order pi verktyg
och kokiller. Vi har redan fitt fdrhandsorderfrin bl. a. AGA och dessutom iterstir stora verktygsuppllggningar fcir vira pumpar. Beldggningen
dr alltsi i stort sett god.
P3.bearbetningssidanhar vi alltjiimt
en bristandekapaciteti f<jrhillande till
vFLraitagaoden av sivil legoarbeten
som egnaprodukter. Bristen dr huvudsakligenlokaliseradtill svarvarna,men
finns dven i frismaskinerna. Fcir svarvarna ser vi dock fram emot en snar
f6rbiittring genom att vi snart fir hem
en andra Monfortsmaskin, vilken i
bdrjan av nista ir ocksi itfdljes av en
tredje sidan. Av det sagdafnmghr att
vir beliiggning i denna avdelning ir
mycketgod."
P u m p a v d e l n i n g e n h a r ,t r o t s
alla sv8righeter,dkat vlsentligt, berittade direktt)r Lind, Noggranna underscikningar av rdntabilitet och utiikningar ndr det gZillertillverkningen 1r
ntidvdndiga.

OueringenjfuMolin rcdogjordefcir
nyanskaffningen ty maskiner och
nlmnde, att ldget kommer att ldtt^, ndr
de tvi Monfortsmaskinernatas i bruk,
eftersom svarvningen d.r vlt ttlnga
sektion, speciellt fcir pumparna. Leveransenav den andra Monforts dr fcirsenad,en fcirskjutninghar skett fr8n
augustitill oktober,och dessutomkommer en storre maskin i vir, frir vilken
leveranstiden blivit fcirskjuten fr6.n
februari till mars.Dessamaskinerkan
klarasav och skcitasav oskoladarbetskraft men krdver mycket riggningsarbete.
DireLttir Lind, ksnde - med utgingspunkt frin planeringschefensredogrirelse- konstatera, att vi p3. de
flesta avdelningar har god bel?iggning
och det dr destomer beklagligt,att vi
skall hdmmasav brist pi folk.
6ueringenji)r Molin fnmhcill i detta
sammanhang,att vi pi Sfedaverken
har mycketliten utnyttjning av civertid.
En dkning av <jvertidenvore behcivlig
och cinskvdrd,men oviljan mot cjvertid
tycks med iren bli allt stcirre.Det 1r
ett kdnt faktum, att frhgan om <ivertid
ldtt leder till irritation pi omse hill,
men vi.kunde vdl tdnkaspropagerafdr
litet mer civertid under nuvarandefcirh&llanden. Skatterna kanske bciriar
kdnnas, ndr civertidsarbete
dger rum,
men vi kan gciraen hel del f6r att motverkaarbetskraftsbristen
genomdvertid.
Herr lYelander svarade,att det inte
ir nigon risk att n&gonmaallarbetare
tjinar fcir mycket pengar och av den
anledningen fir fcir tunga skatter.
Trots rationaliseringenblir ju hetsen
pi arbetsplatsenallt stdrre, och 8,7i
tim. arbeteom dagenrdckerfcir mlnga.
Man ir trcjtt och inte s3.pigg pi att
arbaa ph civertid.Under den ljusare
delen av iret dr det ocksi svirare att
fi folk kvar pi kvd'7lana, framhcill
herr \Welander.

Herr Thore lobantsonundrade,om
det fcirekommit att nigon vd.gtat gora
rivertid.

Oueringenjor Lind.h foteslog, att
pressgjuteriet i fortslftningen skulle
ha en egen avdelningsndmnd.

Oueringenjdr Molin svande, att det
inte fdrekommit, men ledningen har
inte velat skapa irritation genom att
winga till civertid.

Slxd'l direAttir Lind som daerin{enjt)r Molin instdmde,och avdelningschefeningenjdr Btick skulle underr-dttas hdrom.

Herr lobanston f:u,mhdll,att hetsen
och arbetstakten1r mycket uppdragen
och alla dr ncijda,ndr arbetsdagenir
slut.
Herr lVelander phpekade,att orsaken ibland kan vara att bida Darterna
i familjen har arbeteborta om dagarna, och ndr man sedan kommer hem
blir det ocksi dubbelarbetefcir bida
ddr. Han sade sig inte vara motstS.ndare till dvertidsarbete.men fcirnekade
inte, att det ofta fcirekommerirritationer ndr det giiller rivertid, sdrskilt
onormal sidan mycketsentp& kvdllarna i llLngaperioder.
Oueringenjdr Molin genmllde, att
det skulle vara mycket vlrt t. ex. med
Yz timmesdvertidsarbeteavdelningsvis.
Direktor Lincl si'g i dagens ldge
sisom enda lcisningen att anstdlla
kvinnlig arbetskraft. Kdrnmakerierna
rurt om i Europa har sedan mitnga 3rr
kvinnlig arbetskraft, och det borde
kunna infciraslven hdr. Det har tidigare ocks6.fcirekommit frirscik i den
riktningen,men di inte slagitsi v1l ut.
Han undrade,vilken instdllningen1r
i dag.
Herr Thore lohansson svarade,att
det helt och hillet beror pi vilket arbetekdrnmakareni s3.fall skulle fi fcirtjdnsten och arbetets art dt naturligtvis avgdrande fcir instlllningen
gentemot civerflyttning till annat arbae, framhiill han.
OaeringenidrMolin nd,,mnde,
att det
tyvdrr inte sig ut att finnas s&gott om
kvinnlig arbetskraft heller, men att
problemet dr si brdnnande,att vi pi
allvar miste lgna ossit det.

OueringenjorMolin ansilg,att tyskarnas enorma frumghngar efter kriget
hade sin fcirklaring i derasbendgenhet Rapport frin avdelningsatt arbetadver.
n-dmnderna
Herr Welander hade nyligen ldst,
Direktiir Lind gjordevissautdrag ur
att det inom den svenskaindustrin
protokoll frin de olika avdelningsfcirelig 26.OOO
dispenserfcir ytterligare
ndmndernas
sammantrdden.
Samarbetet
dvertid, vilket dr en fdrdubbling mot
pi verkstadenhade fcirbdttrats.Frigan
friregiende ir.
om ny verkstadschef
var Innu inte lcist,
Oueringenft)r Molin nd,mnde, att trots att det inkommit ett stort antal
siffran fcir vir del ligger under genom- anscikningartill platsen. Underhandsnittet och borde kunna cikas.
lingar pigir.

Rapport frin f iirslagskommitt6erna
Oaeringenji)r G dsa Li ndh rapporterade, att man vid sammantrddefcima
veckanbehandlattvi fdrslagpi tjiinstemannasidan.Det gZilldei b?iggefallen
anordningarpi en pressmaskin,bl. a.
gasning av kdrnor. Btda fdrslagen ir
under utredning.
Pi grund av tidsncidhade sammantrdde i den andra fcirslagskommitt6n
kunnat d.ganm fdrst kl. 16.30 d".tnu
dag. En ling rad fdrslag fcirelig, vilka
hiinfdr sig till omllggningar av dragen
i g<itgjutningen, omldggning av hela
aluminiumgjuteriets smdltorganisation
osv. Dessafiirslag ligger hos ingenjdr
Alfheim f<ir vidare utredninq. De ir
mycket omfattande och hal derfdr
bordlagtssisom s. k. lingsiktsfcirslag.
I den av fciretagetplanerade oml?iggningen kan vi kanske anvdnda oss av
nigot av dessa fcirslag, trodde 6veringenjcirLindh. Ett fcirslagbetrdffande bottenplugg (bearbetning av innerma"ntelntill L3) skall man utfdra prov
pi, och fcirslaget ansesbcira belcinas.
Kommitt6n skall inom kort hos VD
fciresli lZimplig belcining.
*
Sammantrddet
ajournerades
hdrefter
fcir middag.
*
Vid kaffet visades "EkonomisA
Hostjournal 1961",lika instruktivoch
intressantsom tidigare Zrghngar.
Senareunder kvdllens lopp visade
direLtdr Lind fargbrlder frin sin resa
till Helsingfors och Leningrad samt
berdttadeom sina intryck d2irifrin.
*
Minuterna fcire sammantrddetsbdr;'anhade alla berettstillfZille att lyssna
till radions kommunik6 om seneralsekreterare
Dag HammarsklrilJshastiga d<id. Skuggan av denna tragiska
nyhet hade i viss min prZiglatkvdllens
sammankomst,som av denna anledning avslutades
tidigareIn vanligt.

s .l - n

I9

