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I fdrsta numret au Boforsbolagets hittillsua-

rande lilla mfrnadsblad. - det sd.g dagens ljus

i lanuari 1943 - skrea und,ertecknad., att da-

sikten n'ted bladet aar att skapa ett med'el, aari-

genoln bolagets anstklld.a, niirmast tftinstemkn

och arbetsledare, kunde fd. del au sdd.ana med-

d.eland.en ocb nyheter frfr.n b'olagets uerksamhet,

son't hunde aara aa allrniint intresse. Och jag

slutad.e med: "Bladet framtriider med' all ndjlig

anspri.hsloshet, men kan det finna intresse bland

sina lksarc ocb befordra Aamratskapet bland de

ansililld.a och kunskapen om bolagets uerksam-

het och striaanden, har det nitt det ausedda

mdlet."

Nkr ui nil ause f?irstora d,etta f 6rsta lilla blad

och hkrfdr ha skapat den nddiga organisationen

samt - framfdr allt - iimna li.ta denna per-

sonaltidning utgi. till samtliga anstiillda i ui.rt

ffuetag, giiller alhinmt sarnntd mi.l: att be'

fordra kamrafskapet inom fdtetaget och

6ka kunskapen om bolagels vetksamhet

och slrivanden.

Vi saenskar firo ju kknd.a for att uilja ueta,

aarfor ai skola gora si. eller sd.; denna

egenskap tord.e uara ett utslag au det suenska

folkets erkiinda och otuiaelaktiga tehniska be-

gianing och hlindighet, Med. stigand.e bildning

ocb diirrned stigande ti)rst efter ytterligare Aun-

skap )ir detta krau naturligt. Det fu ocksi. min

iiuertygelse och f orhoppning, att d.enna stigande

kunskap - aartill d.enna tidning uill bidraga -

skall medf|ra dkat samf drstd.nd mellan de olika

intressen, ailka hunna gora sig gi)llande inom

ett sd. rtort fdretag som afrrt. Och okat sarnfdr-

stfr.nd, betyder ocksd okat uhlstdnd och triasel fdr
indiaiden och 6kad framgdng och konkurrens-

kraft for fdretaget och diirrned for de d.iir an-

stkllda.

Men, med ohad. kunskap foljer tikat ansuar.
Och jag aill siirskilt understryka, att uad. sont i
denna tidning h,omrner att med.delas anghend.e

fdretagets teknisha eller ekonomiska probletn,

dess uerksarnhet och framtidsplaner, iit aasett
end.ast for intern upplysning bland de anstkllda.

Dessa uppgifter - aa uad slag d.e uara mi. - fd.
giaetuis icke offentliggdras, citeras eller delgiuas
pressen. I d.en mi.n d.ylika upPgifter Dimpligen
bt)ra'lfimnas utomstdende, fd.r detta ske endast

ge norn tidnin gens red.akt ion.

Vd.rt fdretag ir sfr stort, att d.en personliga
kontakten indiuiderna emellan omt)jligen han
ernds eller upprktthfrllas pd. onskui)rt siitt, Mi
denna tidning bli ett med.el att 1uerbrygga si-
dana brister, si. att ui d.firmed kunna fd bfittre
klart fdr oss, bid.e uad kollegan gt)r och uad han
tiinker och iinskar. Md, den ocksin kunna giua
d.en enskild.a ind.iuiden storre m?)jlighet att f ?)rsti
ledningens itgiirder och planer och att genonr
objehtia kritik och egnainsatser och egnaforslag
bidraga till ad.rt fdretags fortsatta utaeckling
och framgfrng.

Bofors i jali 1946.



6
lPrihilegfum riir ssul triossman at opb?ssis
tbenne Thambter utbi TEso @ltben p& @srtsbogba.

gii @nlerscbretne eft.@riow bfttrrtigit, att ettter gom bii trir letta ocb bi! ttirlelne

1645 Frlltg gltssisn opp& @rethigarr ocU @orgsre i grtoga Ssul €osgmang snnlrol[anUe

!& redolherale, Uett Uan gLulle t& opsettis tbmne Fzambrur he! @srlsLoga iltwehia utUi

ftoo @,Ltben, bhitte tpggningar bsn nu deDan enbelg bstber stiiltbt i bfircLet, begituunUee

6lbmiu1elig en fterg;tslleqii prihitegium Drr opp8. $& allengtun! hii fire bigt unberrfittale

s& at p8rgm8dt8ren $ten gnlrrtori brrfittrtgs dom snDre niiiiacltfge betrigs til[ dsmme

DsmmartruuL bara goD t6igenb eet otb att !e utbsn prseiubit? ler gficLed irftbsg ocb fort=

netiug hunne, @gg och p|r @mb*lend bfignsr mtannerligen heDLommer g&Danne b6rcL

betorDra scb tortlielps, U? latbe bii te:te Sau[ p/oilnmanr tegifirsn i S& m&tto tunnit

shistigb. @cU attg&& opp& ffiennes &. ff:tl h&r allern&liggte DrottntnqUg, bfigner otU

n&Dige teusqu u8r me! ettterl&tit bouom d8mme tbrnru F/umbrer tutborls ocb otebinlrat

furtbritba dom nu hstlagg @ooforg p& ftirte:tt dtclle.

@sr[ I8onle.

filfuten fiIunsgon.VoUsn ftew\es. 9nberg TEIom.



Bo{orsfoto: Til lmao

ir 1646

Si lyder det forsta dokumentet om Bofors,

Bergskolegii privilegiebrev alr den 24 november

1646 for borgaren i Arboga, Paul Hossman, att

uppbygga tvenne hamrar vid Bodlven, numera

Timsdlven, i Karlskoga.

Trehundra 6,r ha ghtt sen dess, trehundra ir

av vixlande lycka och konjunkturer, varunder

de tvenne hamrarna vuxit till en av Sveriges

storsta industrier och Nordens frdmsta vapen-

smedia. Namnet Bofors har fitt en sdrskild

klang under de senaste irtiondena, bide i

Sverige och i utlandet, och ndr AB Bofors den

15 iuni t946 kunde fha )}}'FLrsminnet av den

forsta industriella anldggningen i Bofors, kunde

bolaget blicka tillbaka pi en stitlig och drorik

historia i den svenska jdrnhanteiingens tjdnst.

)

SA jatlnltscbef en Urger Aorztrollerar med. Alockan i
band att saluten g2r p2 slaget 8.

flr 1946. Den 15 iuni

Jubileumsdagen ingick kulen, kylig och gri.
Vddrets makter voro synnerligen ogunstiga, men
icke ens eftermiddagens regnskurar kunde
hindra, att hela dagen blev en enda strilande
hogtid.

Festligheterna borjade kl. 8 pi morgonen, di.
flaggorna kring Stadshuset hissades under to-
nerna av Kungl. Flottans paradmarsch, varefter

tvi Boforskanoner avga.v dubbel svensk losen
frin Rdviskullen. Allt arbete vid verken lig
nere, staden var fylld av festklddda mdnniskor
och den vanLiga torgkommersen pi lordagsmor-

gonen forsiggick under musik frin Bofors Mu-
sikkir. Sedan gingo programpunkterna slag i

slag till kI. 24, di musikkiren avslutade dagen
med taoto.



Medaliutdelning

Alla medaljorer samlades kl. to,oo for att

mottaga beloningen for lhngvarig och trogen

tjiinst. Det stora antalet medaljorer - nirmare

it5o stycken - gjorde, att utdelningen miste

6ga rum pi fem olika platser for att icke taga

hela dagen i ansprik. Det dr ndmligen intet

hastverk att fdsta L15O medaliet pL lika minga

brost. Som medaljutdelare tjdnstgjorde nigra

bolagets ledande mdn. I Huvudkontorets stora

hall samlades alla minadsavlonade - aktiva

och pensionerade - tillsammans 242, och mot-

togo sina medaljer av Artilleridirektor Lindln'

Pi Hyttisens matsalar, Bofors Ungdomsgird

och Rosendals folkskola samlades alla aktiva och

oensionerade timavlonade vid Bofors. Over-

ingenjdr K. Th. Karlsson delade ut 287 medal-
jei pa Hyttisen. Pi Ungdomsgirden fingo 284

medalforer sina beloningar ̂ v Disponent lYii-

kander och i Rosendals skola stod Direktor

If/ablsteen som utdelare av 203 medaljer. I

Biorkborns marketenteri delade Direkt6r Solr/-

nian ut t24 medalier till anstdllda vid Nobel-

krut. Att si relativt fi medaljer utdelades vid

Nobelkrut beror pi, att man hdr redan haft tvi

medaljutdelningar under de senaste iren, dels

1928 och dels 1944, di sammanl agt 61 medaljer

utdelades. Av dessa medalj6rer iro 
'dnntt 

42
i livet.

Medaljutdelningarna voro enkla och vdrdiga
hogtidligheter, prdglade av samhtjrighet och

tacksamhet. Nigon gradering efter tjinstestill-
ning var icke gjord: alla fingo medaljer i silver.

Den enda graderingen giillde antalet tjinsteir,
silunda, att de, som hade 50 eller fler tjinsteit,
fingo den stora medaljen i band om halsen och

de, som hade 25-4! tjdnsteir, fingo medalj i

andra storleken, vilken bdres i brostet i gult och

gr6nt band. Forutom medalj mottog envar ett

kuvert innehillande inbjudningskort till efter-

middagens hdgtidlighet i stora Montelngshal-
len (VK 50) samt en gratifikation varierande i

storlek beroende pi antalet tjZinsteir fthn 25O:-

kronor till 57o: - kronor. Organisationen
fungerade snabbt och perfekt med uppmZirk-
samma marskalkar samt sota och duktiga lottor,
vilka sistndmnda hade till uppgift att fiista pi
medaljerna. Redan efter nigon timme voro
medal jutdelningarna klara.

Medan dessa interna hogtidligheter pigingo,
oppnades tvenne programPunkter for alla andra

TorgAommers under festmu:iA au Bofors musikAhr

p3 ldrdagens 't'1rmiddag, Boforsfoto: Tilrmu



gdster, stadsbor och frdmlingar, vilka s6kt sig
hit for att deltaga i jubileet. Pi Kungsbio och
Saga-Biografen k6rdes Bofors nya krigsmateriel-
film samt nlgra andra av Bofors filmer oavbru-
tet i 1-timmes program hela dagen. Folk stod
i ko for att komma in p5. biograf.etna, och ndr
forestdllningarna miste sluta p5. kviillen hade
minst 10.000 personer sett filmerna.

Kl. 10 "6ppnades" ocksfi. Boforsutstdllningen
av artilleripjdser m. m. pa planen invid Bofors-
verkens hillplats. Utstdllningen omfattade ett
stort urval av alla de pjdser, som tillverkats vid
Bofors, frin den f6rsta helt Boforstillverkade
pjdsen, en 8 cm fdltkanon m/81 till de sista
provpj2iserna, 57 mrn luftvlrnsautomatkanonen
och den monstru6st stora 21 cm fdltkanonen. I
utstdllningen ingick bl. a. iiven det fdrsta exem-
plaret av 40 mrn luftvirnsautomatkanonen, eller
den pjis, som under 7930-talet besegrade alla
konkurrenter. Runt pjdserna kretsade hela da-
gen en jimn strom av mdnniskor, men nigon
uppskattning om hur mLnga, som bes6kte ut-
stillningen, dr icke gjord. Szikerligen var det
dock minst 5 e 6.000 personer.

Bofonsmonumentet oeh
utstfillningshallen invigas.

Ndr de 1L5O nya medaljorerna voro redo att
iter ge sig ut i vimlet, var man fnrdig ftir ndsta
programpunkt, som gick i stadens regi. Pi den
iippna platsen, Tingshusparken, mellan kyrkan
och Rdvisen framfor den nya utstdllningshallen,
samlades kort fore kl. 12,00 alla stadens gdster,
med Landshovding, Biskop, Overbefdlhavaren
m. fl. hogre militirer, Bofors styrelse och en del
hogre tjdnstemdn, gister f.rlLn grannbruken,
stadsfullmdktige och 6vriga reprensentanter for
stad och bygd i spetsen. Gatorna voro avspdrra-
de och hela den 6ppna trafikplatsen samt slutt-
ningen av Rdvisen fylldes snart av &skidare.
Bland publiken lade man siirskilt miirke till
minga av de nyblivna medaljorerna. Press,
radio och film voro dven tillst2ides for att fore-
viga hogtidligheten.

Nu skulle stadens forsta st<irre offentliga
konstverk, Boforsmonumentet eller Monumentet
till arbetets dra, vilket staden litit resa i anled-
ning av Bofors 3O0-irsjubileum, avtickas samt
stadens blivande konsthall hogtidligen invigas.

P3 UngdomsgLrden oar Disponenten med.aliutdelare.Boforsfoto: Falk
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D)rektdr lYablsteen delade ut medalierna pZ

Rotendals shola, 6ueringeni6r ll/ablberg,

l,ingtt illl uhnster, bebiiade aldrig ingripa.

foto :  I  Uanoer.

)ueringenjr)r K. Th. Karls'

ion - sjilu en aa dagens

medaljdrer - delade at de

flesta medaljerna, 287 stYc'

ken, p3 Hyttfuens matsalar.

Foto: Tilander
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Artilleriuttrdllningert aid Bo'

fornerkent hLllplats uar lioligt

besijkt ocb den nya 21-an aar

en "stor" publikattraktion.
Boforsfoto: Til lman

Mellan den nyaste luftuiirnskanonen, 57 rirn:s fdtsdAt-
pji)sen, liingst till oiinster, och 8 cm:s kanonen nr 181

till bi)ger ligger 2 man.rLldrars utueckl)ng,
Bo{ors{oto: Falk

X.r";:ff



Bengt Norin ocb Arne Andersson blLste lanfarerna
niir Marcia Carolus Rex speladet.

Boforsfoto: Ti l lman

Pd slaget tola stkmde musikkdten
upp "Marcia Carolus Rex", militilrerna
stiilld.e sig i stram giuakt ocb duriga
blottade - nd.got konfunderad.e - sina
huaud.en. Sed.an musikkfrren Ttterligare
spelat Alfudns "Land Du uklsignad.e",
steg Stadsfullmiiktiges ordforande, me-
daljdren och Boforsaren F r i t z B e r g-
g r e n fram ocb boll fdliande hils-
ningstal, format sorn en hyllning h mrtr-
kesmiinnen uid Bof ors:

Ndr vi i dag samlas f<jr att fira Bofors jubi-
leum, dr det min uppgift att framfora denna
bygds lyckiinskan. Under de trenne sekel, som
fiiretaget verkat, har denna vir virmldndska
grdnsbygd utvecklats till ett i hastig takt vdxan-
de samhdlle. Den dominerande betydelse, som
fciretaget alltid haft for Karlskoga och dess
innebyggare, har gjort, att bygd och foretag
kdnna sig som ett. De gamla brukspatronerna
voro ocksi kommunens ledare, ibland pi. grund
av sin ekonomiska stdllning, men oftast genom
sin duglighet och sitt intresse. Ndr en nyare tiC
brot in, och en ny befolkningsgrupp genom sitt
fle.rial fordes fram till beslutande rdtt, har dven
dessa kdnt ansvaret for brukets utveckling och
dess betydelse for de mingas utkomst. Begreppet

6

Bolorsforo: Til lmm

DireAtdr Saerre Sohlman, DireAti)r Victor Hammar,
ArtilleridireAtbr O. LinrJdn, Amiral H. Ericson santr
Landsbdadingrparet utanfdr honstballen.

att sdga "vl.rt" om foretaget dr gammalt hdr
liksom vid ovriga jlrnbruk. Men dnnu iterstir
mycket av {d,tt till den insyn och de mojligheter
att kunna fi overblicka foretagets framtida
f6rutsdttningar, som skall dnnu biittre knyta
samman vi.ra gemensamma strdvanden, till from-
ma for vir hembygd och foretagets lyckliga
utveckling.

Det har varit stadsfullrniiktiges avsikt att hdr
mitt i stadens centrum, omedelbart intill vir
gamla sockenkyrka, skapa en vacker minnenas
park; hiir finnes ju redan forut minnesstenen
over Carl IX, bygdens grundare. Efter tdvlan
fick konstndren John Lundqvist uppdraget att
skapa de minnestavlor, som skall for oss och
kommande generationer minna om det strdv-
samma, men ocksi framgin$srika arbete, som
under brukets 3o}-hdga tillvaro utforts. Konst-
ndren har i sitt verk lltit nlgra av dem, som
betytt mycket, framtrdda som representanter for
de minga, som under seklernas ging byggt upp
Bofors, givit dess namn och produkter erkdnnan-
de och fortroende civer en hel vdrld.

Under brukspatron elrra Lager bie lms chef.skap
piborjades den f6rvandling, som omskapade det
idylliska jiirnbruket till dagens storindustri. Eko-
nomiska svirigheter tvang Pebr Erland. Lager-
bjelrn att limna foretaget. Hans intresse f6r
brukets och denna bygds utveckling var stort.
Efter hans d<id restes, LvLr gamla kyrkogird, en
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graward med fdljande inskription: "At minnet

av bruksdgaren Pehr Lagerhjelm, Bofors. Sam-

fdrdselns, industriens och bygdens hivder vittna

om hans verksamhet". Han var den siste bruks-

patronen och brukets forste disponent.

Alfred Nobel, uppfinnaren, industrimannen,
donatorn, var Bofors nyskapare. Hd't i vita vana

bygder var det den store virldsmedborgarens av-

sikt att sli sig till ro, att i Bjiirkborns gamla
herrgird skapa sig ett hem. Sitt geni, sina stora

ekonomiska resurser, stZillde han till foretagets

tjdnst, med stark tro pi dess framtid. Under fi

5r forunnades det honom att verka hdr.
Eftersom Nobel var karlskoging lagfors, i dei

gartla Tingshus, som nu flLtt giva plats for

denna park, det testamente som gav it mdnsk-
ligheten nobelprisen.

Carl Danielsson anstdlldes ir 1874, f.rin hren
1882 till sin avging 7894vat han brukets chef.

Milmedvetet och energiskt ledde han arbetet.
Under denna tid upptogs den kanontillverkning,
som si framgingsrikt fortsatts och givit Bofors
namn och dra.

Berndt lYiikander var under i.ren 1898-L917

brukets disponent. Under denna tid fortsattes
utbyggandet, och di frimst verkstiderna, till en

sidan storleksordning att verkstadsarbeten, som
el forut kunnat utf6ras i virt land, nu kunde
mottasas her.

UnJer dessa ir bildades arbetarnas ekonomiska
foreningar, Bofors arbetare behovde aldrig strida
for att fi sina fackforeningar eller sin forenings-

rdtt erkdnd. Omutlig rittridighet kinnetecknade
Berndt Wijkanders verksamhet.

Under de sista 3o l'ren har d:r Saen lYing-

qaist varit fiiretagets ledare, skickligt har han

iett dess utveckling till den styrka och omslut-

ning det i daghar. Det har varit en formin fiir

denna bygd, att det varit efl man med den res-

ninsen och med det intresset dven for mdnni

skoina, som hade att leda f6retaget genom mel-

lankrigsirens depressionstid.
Ndr vi hylla d:r Wingquist d-gnavi Karlsko-

gingar honom en sdrskild varm tanke for hans

insats for Stordn, Labbsand, Blinls, Ungdoms-
girden och virt nya Folkets Hus.

De produkter, som ldmnat bruket, ha i de

flesta fallen varit konstruktioner, skapade av

foretagets egna mdn. Tvenne av dem, som under

skilda epoker betytt mycket, ha vi velat sdrskilt
hylla. Det dr 6veringeni6rcrna Arent Silfuer-

sbame och Viktor Hammar. De ha bida verk-

samt bidragit till foretagets framging och ddr-

med ocksi 6kade utkomstmojligheter i denna

bYgd' 
,€

Det dr med gliidje vi konstatera, att vi inte

samlas fiir att fiia ett gammalt, ildrigt jZirnbruk,

utan ett expanderande, livskraftigt f6retag i ett
ungt, vdxande, framitskridande samhdlle, ett

foretag som celebrerar jubileet nred den stdrsta
utbyggnaden i brukets historia, en helt ny me-

tallurgisk avdelning.
Vi se dem, denna minnenas dag, trdda ftam

inf6r vir inre syn, myndiga brukspatroner, mdk-

tiga mdstersmeder, hyttarbetare, smdlrare, ka-

nongjutare, bortare, refflare, maskinarbetare,
montorer, tekniker och arbetsledare. Men vi se

dem dven deras hustrur, sonl gemensamt med

sina mdn slitit ett hirt och tungt liv, men dven

haft gledien att se framgingen, och hur varje

generation dock fitt det biittre.
Konstndren har velat teckna bilden av dem

alla, av bruket och virt samhdlle av idag, i den

unge milmedvetne, men dven sjdlvmedvetne

Boforsfoto: Trl lman

Fdrrniddagens talare pi aers ocb prosa: stad$ullmdktiges ord.fdrande

Fritz Beiggren. lanisbdading Hasseltot oclt disponent IY/iikander'



smed, som skall pryda denna park. Med dessa
ord ber jag att till Boforsbolaget och denna
bygd, fFt riverlimna dessa minnestavlor och detta
konstverk, som enligt fullmiktiges 6nskan skall
minna oss om alla dem, som gemensamt byggt
upp foretaget och detta virt samhille.

Stadrfullmhhtiges ordfdrande aaslu-
tad.e sitt tal med att anmoda landshot-
dingen bjuda ti.ckelset falla santt ft)r-
klara stadens nld utstdllnings- och
konsthall oppnad.

Landshoud.ing H as s e I r o t -

"skald.en bland landets i durigt ri)tt pro-
sabetonade lfinschefer", fdr att citera
en aa ortstidningarna - ll)t nil sin
lyriska id.ra spela, talade pi knittelaers,
bjdd ilickelset falla och fdrklarade ut-
stiillnin gs hal I en inui gd.

Trehundra Lt har forflutit sen Bofors brot
bygd i denna trakt,

trehundra ir varunder verket frin en ringa
borjan vuxit, vidgats, blivit Sveriges vapen-
smedla med ett namn, som kdnns igen och ndmns
med aktning uti alla vdrldens ldnder,

trehundra 5.r varunder dess ledare med idog
energi och ingenjorsgeni har lyckais att i med-
som motging skapa fram produkter med kvalitet
allt hogre hr frln ir, som stitt sig gott i tev-
lingar med andra, ja - blivit Sveriges bista
vdrn i ofredstid,

trehundra ir varunder befolkningen i denna
bygd har vunnit, litit gi i an frhn far till son
i led frin led en yrkesskicklighet f6rutan vilken
verket icke kunnat ni den hoga kvalitet man
strdvat till,

trehundra ir varunder runtom verket uppstatt
samhdllsliv, som dntligt samlats till en stad, som
uti dag stir sjudande av kraft och vilja till att
leva vidare, g3, f.ramlt mer och mer och nu, att
Ira stadens upphov, industrierna uti Bofors, dess
ledare och frdmsta mdn, har rest en irestod med
minnestavlor och en minneshall.

Jag vill s3, gdrna hdri se bevis f6r att Karl-
skoga stad f6rstir, att f.ramghns fdr Bofors er
ock Karlskogas vdl, att nedgi.ng for Bofors blir
motging for Karlskoga ock, att d2irfor alltid
samforsti.nd och samarbete s6kas bor och rida
mi emellan dem.

Uti fdrhoppning om att si skall alltid vara
vill jag bjuda t?ickelset att falla fiir drestod, for
tavlor och for minneshall.

8 '

Sedan musikkiren spelat luar lVi-
ddens "Sommarfrid i Solelid", tog Dis-
ponent  I f / i i kand.er  t i l l  o rd .a  och

framfdrd.e bolagets stora tacksamhet ftir
att Karlskoga stad kgnat monumentet
dt Bofors och samtidigt pi ett si fram-
stdende siitt deltagit i bolagets och bru-
kets 3)}-i.rsminne.

Nir Karlskoga stad nu litit avtacka sitt forsta
storre offentliga monument hir invid den gamla
kyrkbacken, socknens och bygdens kulturella
centrum sedan urminnes tider, och dgnat detta
konstverk it Bofors, si dr det mig en k2ir plikt
att framfora bolagets varma och uppriktiga tack
for denna uppmdrksamhet.

Mellan Bofors och Karlsko ga har alltid ritt
en stark kdnsla av samhorighet. En ging i tiden
voro Bofors och Bjorkborn smi hammarsmedjor,
varken st6rre eller mzirkvdrdigarc ,in socknens
alla andta bruksanliggningar. Men medan
dessa senare under 1800-talet lades ner som en
foljd av bruksrorelsens vikande konjunkturer,
fanns vid Bofors en livskraft, som besegrade alla
svirigheter, hur miiktiga och dvervildigande des-
sa dn voro. Hammarsmedjan blev jlrnbruk,
jdrnbruket blev storindustri under en ling och
lysande utveckling, som dirigerades av kloka
och framsynta min.

Stadsfulhektiges ordforande, sjilv en gam-
mal Boforsare med generationers rotter i fore-
taget, har berittat om de 7 ledande mln, vars
portrdtt vi kunna se pi monumentets minnes-
tavla. De ha, liksom tdtfigurer, fitt taga it sig
en stor del av dran. Och iven om vi icke vilja
forneka att detta kan vata fullt och viil be-
fittigat, si skulle jag dock snarast vilja dr6ja
litet vid alla de 1000- och iter 1000, de djupa
leden av arbetare och tjdnstem2in, vilka trog;et
och hingivet medverkat i bolagets utveckling.

"Fdltherren ensam vinner icke segern - de
djupa leden vinna den it honom" sdger ett gam-
malt ordstdv, som med samma ritt kan sdgas om
Bofors. Hur lingt hade den geniale konstruk-
t6ren och den framsynte bruksledaren kommit,
om inte vid hans sida stitt arbetare, vilka med
verktyg och maskiner kunnat giva ritningar och
konstruktioner form, liv och kvalitet.

Mellan den f6rsta vattendrivna skafthamma-
ren i Paul Hossmans smedja och vira dagars
snillrika maskiner i verkstdderna ligger en enorm
teknisk utveckling. En utveckling, som vi iiven
kunna avldsa i monumentets bildtavlor. Men



Mittfhltet p3 Boforsmonumentelt minne$aalor med tillkgnan ocb portriittreliefer. Foto efter giptntod.ellen.



vartill skulle denna tekniska utveckling hava
lett, om icke mdnniskor funnits, som varit ma-
skinernas herrar. I detta fallet har Bofors varit
lyckligt lottat. Vir skickliga arbetarstam dr det,
som vi till mycket stor del skola tacka for vArt
goda namn och rykte. Yrkesskickligheten drves
och forkovras genom generationerna i en obru-
ten kedja. FrLn far till son gick yrket ofta forr,
frhn far till son gi.r yrket ofta nu. Denna stzin-
diga generationsvdxling och foryngring har va-
rit Bofors styrka. Bofors ht gammalt och ha,y
stolta traditioner, nterc det iir iindock alltid lika
ungt. Den unge trotsige smedyngling, som med
smdlttingen i hand stir som monumentets hu-
vudfigur, dr tidlos. Man kunde ha sett honom
vid den vattendrivna hammaren, man kan hdmta
fram honom i vhra verkstdder och smedior i
denna dag, och han stir som en utmdrkt symbol
for virt bolag, beredd att goru sitt bdsta for
Bofors, Karlskogabygden och Sverige.

Lit mig si till slut f6, vid denna symbol for
arbetet hdr i orten nedldgga en krans frin AB
Bofors. Bofors bringar ddrmed sin hyllning och
sitt tack trll ghngna generatione r av arbetare av
alla grader, ingen ndmnd och ingen glomd.

Disponenten slutade sitt tal med att
nedlhgga en lagerkrans med. band. i de
suenska fiirgerna, inaid. monumentets
huuudf igur, den unge jiirnarbetaren,
"en utmdrkt symbol for bolaget, beredd.
att gdra sitt biista f or Bof ors, Karlsho ga-
bygden ocb Suerige".

Boforsmonumentet och Utstillningshallen dro
sammankomponerade till en enhet. Utstdllnings-
hallen dr vard en sdrskild historia. Det dr en
ling envinings ldnga, enkel, redig och vacker i
arkitekturen, som smdlter vdl samman med om-
givande natur och bebyggelse. Den ursprung-
liga funktionen var arrestlokal, "finka", invid
det gamla, nu rivna tingshuset. Sin nuvarande
funktion som konst- och utstillningshall har

huset nitt efter en lycklig och genomgripande
ombyggnad och restaurering.

"Boforsmonumentet" kunde jubileumsdagen
endast visas i gipsskisser i halvfdrdigt skick. Det
dr skapat av konstndren lohn Lundquist och har
framkommit ur en pristivling mellan nl.gra av
virt lands frdmsta skulptorer. Minnestavlorna
visa, i mittfiiltet portrdtimedaljonger av 7 mdn,
vars namn framghr av Herr Berggrens tal och
vilkas insats betytt mycket for bolagets utveck-
ling och forkovran, i sidofdlten olika arbetsbil-
der fr&n smedjor och verkstider under ildsta till
nuvarande tider. Som huvudfigur sthr "Jdrnar-
betaren", en smedyngling med smdltti.ngen i
hand, med blottad overkropp, med lugg under
m6ssan, trotsig och stark. Landshovdingen gav
ocksi. den rattakarcktdristiken: "Pojken har en
riktigt kdck lugg under sportmossan och ser
stridslysten ut; John Lundqvist har tagit ung-
domen pi kornet".

"Boforsutstdllningen", som invigde hallen,
var planlagd och ordnad av reklamforeningen.
Den gav i starkt sammantringd form en bild av
utvecklingen vid Bofors och Bjorkborn fr6.n
hammarsmedjor till specialiserade storindustrier.

I konsthallens forium utstdlldes kartor, per-
sonhistoriskt bildmaterial, reklamtryck m. fI.
publikationer av gemensamt intresse. Stora salen
var genom en skirmvdgg delad i tvi avdel-
ningar.

I den forsta avdelningen visades det dldsta
hammarsmidet, dels i en modell av en varren-
driven smedja, dels i originalforemil, hammar-
huvud, smidestdnger m. m., linade frin Tek-
niska Museet. Modellen av smedjan, speciellt
tillverkad pi Bofors modellverkstad for denna
utstdllning, var rekonstruerad efter 1700-tals-
ritningar och gav en levande och rodig bild av
en ilderdomlig rickhammare. Hdr utstdlldes
ocksi nigra prov pi Bofors nutida smide. Skill-
naden mellan det gamla rostiga och obearbetade
smidet och det moderna smidet, bearbetat med
en gldnsande ytfinish och med en tolerans pi
nigon 100-dels millimeter, var iogonf.allande.

Totalbild aa Boforsrnonumentetr nzinnestaulor,



Ett utmdrkt bildmaterial frin smedjor, hyttor
och verkstdder samt portrdttet av disponenten
Carl Danielsson kompletterade de utstdllda
foremilen.

Bjorkborns utveckling frin litet krutbruk till
modern kemisk storindustri var belyst av bilder
frin de senaste 6O hren, samt ett antal prov pi
den civila tillverkningen av konsthartser, farma-
ceutiska preparat, saccarin m. m. Hedersplat-
serna i denna avdelning intogo en portrdttbyst
av Alfred Nobel och portrittmilningen ay
Ragnar Sohlman.

Den andra och storsta avdelningen var helt
agnad &t Bofors tillverkning av krigsmateriel.
Omkring de tvi senaste skapelserna, 21 cm:s
fdltkanonen (i modell) och 15 cm:s trippeltor-
net till de nya kryssarna (i teckning), var ut-
stillningen grupperad i kronologisk foljd. He-
dersplatserna intogos av Bofors mest namnkun-
niga konstruktorer Arent Silfaersparre och Vic-
tor Hammar. Under Silfversparres portrdtt
utstdlldes den forsta kanonen. som tillverkats
vid Bofors, 8 cm:s kanon, modell 1883, med nr
1 sisom tillverkningsnummer, vilken dagen till
dra iterbordats till bruket sisom en ghva av
Kungl. Marinforvaltningen. 50 irs intensiv ut-
veckling pi det artilleritekniska omridet llg
mellan denna kanon och 4o mm:s luftvirnsauto-
matkanonen, Victor Hammars geniala skapelse.
"40'an" visades i modeller och bilder, ddribland
frimst mdrktes en serie intressanta tidningsur-
klipp om 40'an under andra vdrldskriget. Mo-
deller av en bergskanon, en 7,5 cm:s luftvdrns-
kanon, prov pi ammunition m. m. samt ett ut-
mirkt bildmaterial kompletterade utstdliningen.
Pi motstiende vigg h?ingde portrdtt av fem av
de ledande minnen, C. O. Kiellberg, lonas C:son
Kjellberg, Berndt lViikander, Hans Th. Holm
och Suen TYingquist, vilka betytt si mycket fiir
bolagets utveckling och forkovran under de
senaste 50-60 iren. Under portritten fanns en
rad montrar innehillande dokument rorande
bruken. Hdr mdrktes nigra kopehandlingar
frin 1600-talet, rdkenskapsbocker ffin 1700-
talet, bolagsordning och protokoll ffin 1873,
registreringsinstrumentet for det nu virldsbe-
kanta varumdrket "B-pilen", bruksp atron Lager-
hielms privata kassabok m. m.

{€

Sedan Landshovdingen forklarat utstdllnings-
hallen invigd, togo de ndlarande utstdllningen
i bettrktande under sakkunnig ledning. Vid
l-tiden oppnades utst;illningen for allmdnheten
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Boforsmonunzentet buuadfigur "liirnarbetaren". Boforsfoto
Guaaf Berg$edt, som stSr strax bakom, fkr represen-
tera den iildre generationen. Han fich medalj fdr j0
tjiinsteLr i tmedjan. Fruarna Wabltteen ocb Sablin
shymta till aiinser.

och sedan gick en jdmn strom genom konsthal-
len allt intill sena kvdllen. Aven under foljande
vecka var utstdllningen oppen for allmdnheten
och hade di den stdngdes samlat c:a 10.000 be-
sokande.

De stora publiknumren voro modellen av
hammarsmedjan och 2I cm:s kanonen samt de
gamla gruppfotogrufierna av smeder och bruks-
arbetarc vid Bofors och Bjorkborn frin 1800-
talets senare del. En och annan, som stod av-
portrdtterad pi dessa gamla fotografier, levde
d.nnu och kunde for en intresserad ihorarskara
berdtta om kamrater och arbetsforhi.llanden un-
der "den gamla goda tiden".

Efter hdgtidligheten i Ting:huspar-
ken bjod Karlskogn Stad sina gi)ster pd.
lunch i den nya restaurangen "Vida-
blic k" pi Riu,i.skullen,
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Hamrnartmidet uid Bofors och Bjdrkborn aisades
i ldremfrl ocb bilder. - Oaerst nfrgra proa p3 det
gamla smidet. - Nederst en totalbild ijaer audel-
ningen med Disponent Danielssou portrdtt, bild-
material, prou pd modernt smide umt modellen
aa den gamla smedjan. - En blicA genort nzo-
delleu port uisade ta7 smed.er framfdr barnmaren,
bil.den t. a. - Mittbilden uitar NobelAruts audel-
ning, flan€erad au Alfred Nobels by$ och gruppe-
rad ontAring portrAttet au Ragnar Sohlnzan.

Samtlige bilder Boforsfoto : Tillman
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KrigtmaterieltilhterAningen aid Bof ors aar uxtkll-
ningens tttirtta audelning. - Arent Silf uersparres
Aoni:struAtioner .td.ml Aanonen nr 7, dagen till iira Ster'
bdrdad t)ll Bofor: sfuom Kungl. Marinfi)raaltningent
jubileumsgLaa, hade en hedersuiigg, bild'en riaerst till
bi)ger. - Victor HammAr, "40'an" ocb denna kanons
insatser under det andra uhrld.skriget, bade motslhend'e
hedersaiigg, bilden t. h. i rrtitten. - General Ehren-
tadrd ocb li)gmkstare Wigeliu beundra Bofortkano'
nen Nr 1, bilden t. u. i mitten. - Totalhld daer
utstkllningen, {rupperad omkring modellen aa den
nya 21 -cms fdltAanonen.
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Samrliga bilder Boforsfoto: Til lman
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Iliigtidsfesten i Bofors

Klockan 15,00 voro alla forsamlade i stora
Monteringshallen (VK i0), medaljorer, ovriga
hedersgdster, representanter for stadens, kyrkans
och linets olika myndigheter, for olika personal-
grupper bland bolagets anstdllda och pensio-
nd"rer, lottor, singkor, musikki.r m. fl., tillsain-
mans ndrmare 1.800 personer for att begi da-
gens stora officiella Hogtidsfest.

Den stitliga hallen, 120 m. lilng,22 m. bred
och 15 m. hog, gav en utomordentlig ram for
festen. Men den, som sett hallen i dess vanliga
funktion, fylld av maskiner i arbete, av hel- och
halvfabrikat, av monjeroda plitar och gldnsan-
de stildelar, slamrande och vital, hade sv6.rt att
kdnna sig hemmastadd. Golvet var avrojt och
fejat och endast de stora maskinerna samt 12
cm:s dubbeltornen till jagaren Oland stodo kvar.
Andi. tommare stod angrinsande hall (VK 5i),
ddr den "materiella" delen av hogtidligheterna
skulle utspelas.

Bi.da hallarna voro enkelt och smakfullt de-
korerade. Mellan pansartomen i VK i0 stodo
talarstol och podium uppstiillda mot en fond,
kront av Boforsmdrket, irtalen 1646-Ig46
samt svenska flaggor. Podiet var dessutom om-
givet av stora krukor med praktfulla hortensior
samt nigra av de praktfulla blomsterkorgar,
som bolaget emottagit i fodelsedagsgiva. Pa
pelarna bakom podiet hdngde bligula vimplar.
Motstiende vd.gg var prydd med grona girlan-
der samt pi pelarna flaggprydda skoldar med

Samdiga fotos: Tilander

namn och firmamdrke pL aIIa de f6retag, som
ingi i Boforskoncernen. Liingst nere i ena h<ir-
net stod podiet for kor och orkester och for
alla deltagarna voro sittplatser ordnade i ett
15-tal sektioner, av vilka medalj6rerna intogo
hedersplatserna nirmast framfor talarstolen.

Angrdnsande hall, VK 51, var dekorerad med
grona girlander samt skyltar med avbildningar
av alla de jdrnstimplar, som begagnats vid Bo-
fors och Bjorkborn. Hir stodo i li.nga dubbla
rader kaffebord, vackert dekorerade med blod-
roda pioner i gld.nsande patronhylsor av mdssing.

Pi slaget kl. t5,oo inledd.e musik-
kdren festen rned. l, Suendsens "Fest-
polonaise", aarefter Styrelsens ordf6-
rande,Konteramiralen E r i k lY e t t e r
bilsade alla gdster ui)lkomna rned fril-
jande ord.

| 300 fu, alltifrin Drottning Christinas tid,
ha Bofors och Bjorkborn verkat sida vid sida
i denna bygd som tvi syskon. Numera bilda de
ett gemensamt helt. iOO 3.r iir en ling tid, sdr-
skilt nir man mdter med en miinniskas mittstock.
Sl2iktled efter sldktled ha avldst varandra och
ndr vi idag passera en milstolpe och taga ett
ogonblicks paus, gir vir djupa tacksamhet till
gingna generationer, som med flit och m6da hiir

Hdgtid.$estens talare : Konteramiral ll/etter, Arigs-
arAiuarien StecAzdn och Dokror lVingqui$.



Stora monteringsballen, VK 50,
und,er pLgSende bdgtidsfest.

verkat i jiirnets och smidets tjdnst. De ha murat
grunden for v6.r verksamhet av idag och for virt
och vira efterfoljares arbete pi det framtida
Bofors.

Vid denna hogtidsfest se vi med tacksamhet
och gld.dje representanter f6r vira anstdllda
kring oss, somliga redan med en livsllng arbets-
insats bakom sig, andra. mitt uppe i sin fulla
livskraft. Edert linga arbete i Bofors tjdnst,
Eder rika erfarenhet, Eder redbara mannagdr,
ning iro ting vdrda att 6tas och hedra. Iag
hdlsar Eder Medaljorer vdlkomna till denna
hyllningsfest.

Vi kunna alla kdnna gHdje over, att detta
foretag stir i full kraft och att dess verksamhet
och produkter tillvunnit sig respekt pi skilda
hill. Den, som i vardagslag ser det idoga arbetet
i smedjor och verkstdder, inser att Bofors dr en
levande organism, som pulserar och producerar
och som i dagens Sverige fyller en uppgift av

visentlig betydelse. Utvecklingen framit kan
man inte forutspi. Sikert fi vi rdkna med
m6.nga morka moln over Bofors framtid, men
den frejdiga verksamhetslusten, det samvets-
gtanna arbetet och den goda sammanhillningen
ha bildat den grund, pi vilken det, som nu upp-
nitts, har istadkommits och det dr ocksi. forvisso
den enda verkliga forutsittningen f6r ett gott
resultat i framtiden. Vilja vi se, huru dessa
krafter verkat genom tiderna, kunna vi finna det
i den minnesskrift, som just nu foreligger fdrdig,
och som kan vara till bide nytta och fornojelse
for envar. Jag ber till Doktor Steckz6n f.L f.tam-
fola vlfi hjdftliga tack, for att han pi ett si
framstiende sdtt berikat vira kunskaper om Bo-
fors samt for nutid och framtid klarlagt den
nationella inneborden i v6.r tnktan och strivan.
Berdttelsen om Bofors historia knyter samman
det forgingna med nuet och klarli"gget problem,
som allt framgent komma att bliva aktuella.

Boforsfoto: Til lman
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Det dr kiirt for Boforsbolaget att idag, vid
denna hogtidsstund, som sina gdster se Lands-
hovdingen och Biskopen, forsvarsmaktens over-
befdlhavare, vir egen stads samtliga fullmdktige,
representanter for stat och kyrka, ftir pressen,
for stad och bygd, for industri och handel, for
gynnare och vdnner till virt Bofors. Vi gliidja
oss it, att si minga kunnat horsamma vir in-
bjudan.

Med anledning av vi.rt jubileum idag har bo-
lagets styrelse beslutat, att utover de gratifika-
tioner, som utgi till dagens medaljorer, ansli
250.000 kronor att fordelas pn arbetarnas,
tjdnstemdnnens och arbetsledarnas semester- och
fritidsanlig gningar i ungefiirlig proportion till
antalet anstdllda inom respektive grupper, och
styrelsen hoppas, att detta bidrag skall bli till
gladje och gagn for vl.ra anstillda och deras
familjer.

Vi hoppas nu, att denna dag skall bli en gliid-
jens fest, ty iven den friska bruksmannagliidjen
har sin givna plats i traditionskedjan. Men lit
ocksi detta jubileum f6r oss alla i Bofors bli en
appell och en maning for framtiden, att vi, med
kraft och fnmlttanda och i gott samarbete, allt-
jdmt kunna befrdmja alla de intressen, som h6ra
samman med virt land, virt foretag och vira
anstdllda. Och si ber jag, att i Bofors vignar
fi hilsa Eder alla hj?irtligt vdlkomna.

Amiral lf/etters tal och meddelandet

om bolagets storartade donation till d.e

anstiilldas semesterltem fdlides aa en

uarm applfrd, rarefter Singhdren sjdng

"Sueriges Flagga".

Hdgtidstalet, format sorz en kort
historik, "Bofors 1646-1946", hdlls
ddrefter aa minnesskriftens fdrfattare,
Krigsarkiuarien fil, doktor B i r g e r
S  t  e  c  A  z  6  n :

Ndr Bofors i dag hogtidlighiller minnet av
sin 300-iriga tillvaro, framstir det som en natur-
lig sak, att man blickar tillbaka och mot fram-
tiden. Trehundra ir dr en ganska ling tidrymd

L6

och de ha ganska mycket att sdga oss. Endast
om man noga studerar den forflutna verksam-
heten och soker tillgodogora sig alla dess erfa-
renheter, endast di har man rdtt att taga arv ay
det forgingna, endast dhflr traditionen levande
kraft. De gingna i.ren fortdlja oss orn fram-
ghngar och misslyckanden, om goda och diliga
tider, vilka foljt varandra som irstidens vdx-
lingar. Men de sdga oss ocksi. varfor utveck-
lingen tog den eller den riktningen, vad det var
som bar upp det hela eller vad det var som det
brast i. Och di kommer man osokt fram till att
allt dnd till sist berodde oi de mdnniskor som
levde och verkade i detti samhille. De tre-
hundra iren manar fram minnet av bruksmdn i
olika grader, som pi morgonen vandrade till sitt
arbete och pi kvdllen vinde tillbaka till sina
hem. Alltsedan den gode borgaren Paul Hoss-
mafl en dag for trehundra ir sedan satte spaden

, i jorden i den di jungfruliga, skogbevuxna m r-
ken vid Timsilven och fram till dags datum, di
viildiga anlaggningar breder ut sig over ett stort
omride. under hela denna tid har den industriella
utvecklingen drivits fi::m av mdnniskor, som an-
strdngt sina hjdrnor och spdnt sina hinder for att
f6rbdttra, modernisera och utvidga. Vi kan for
virt inre se hela den linga raden av bruksmin
- i 2ildre tider brukspatroner, bokhillare och
smeder, i modernare tid direktorer, ingenjcirer,
verkmdstare och arbetare.

Bofors har icke haft nigon kitt vlig att vandra.
Det har icke haft speciellt gynnsamma betingel-
ser, det har icke haft det bdttre stiillt 2in minga
andra jdrnbruk, som numera skattat it f6rg?ingel-
sen. Att Bofors lyckades ovedeva de ekonomiska
kriserna och utbygga sin rcirelse, berodde d?irpi,
att det fanns dukti ga mdn i Bofors, mdn som
hade det rdtta kdmpahumoret och som riitt fdr-
stodo att utnyttja cha.rs.rna. lflrdr gav man aldrig
tappt inf6r motgingen, h2ir tog man stdndigt nya
tag, hdr sdkte'man stddse hilla sig i teten av den
tekniska utvecklingen. Och si utbildades under
i.rens lopp nigot som kallas for boforsandan.
Det dr svirt att definiera det begreppet men jag
tror, att alla har nirvarande kdnna dess rdtta
innebord. Denna andahar varit och iir alltj2imt
den kraft, som driver verket fnmilt. Gamla
forpliktande traditioner och moderna effektivi
tetskrav hahd"r ingitt en legering, som icke kun-
de van mer hillfast.

Och vad har di skapats under tidernas lopp?
Alltifrin det lilla hammarverket av anno L646



med sina tvi. stingjirnshammare har efterhand
tillkommit en rad anldggningar, som tillsam-
mans bilda ett av de storsta industrikornplexen
i Sverige. Masugnar och stilverk, smedjor och
valsverk, fabriker och verkstdder, monteringshal-
lar och kontrollokaler tringas hdr sida vid sida
och nya anld'ggningar komma irligen till stind.
Den moderna vetenskapen har hillit sitt intie
och kriver plats for nya och nyskapande labori
torier. Boisen dr icke lingre hemvist fiir trolltyg
och spokeri utan fijr flitiga arbetare, i norr lig-
ger skjutfiiltet med sina milsvida marker, vdster
om Bofors utbreder sig systerforetaget Bjork-
born med sina minshundrade byggnader, soder
om Karlskoga stad har man borjat planera for
nya fabriksbyggnader, betydande villa- och egna-
hemsomriden ligga pi olika hill utplanterade.
En rad fritids- och vdlfdrdsinrittningar utfyller
bilden av detta foretag, som stindigt breder ut
sig. Szirskilt under de sista irtiondena har ex-
pansionen varit mycket stark samtidigt med att
bolaget konsoliderat sin rcirelse. Detta vittnar
om en god livskraft.

Boforsaren av i daghar ritt attvara en aning
stolt over sitt foretag och dess insatser. Bofors

' har fyllt en betydelsefull uppgift i modern
svensk historia och verksamt bidragit till att
smida den skold for vl.r frihet, som det svenska
riksfdrsvaret utgor. Frin disponenten ner till
arbetaren ha alla sin fulla andel diiri och var
och en kan taga it sig den dra, som foljer med
en gagnelig gdrning. Men Bofors har forskaffat
sig ett aktat namn ej blott i Sverige utan ocksi
i utlandet. Dess produkter ha vunnit avsdttning
i skilda delar av vd.dden och stir dess firma-
mdrke pL varan, di vet kunden att han kan lita
pi den. Det dr denna goodwill, som dr ett f<ire-
tags bdsta tillging. Vdgen dit har varit miido-
sam, ty konkurrensen pi den utlindska markna-
den har varit synneiligen hird. Att bolaget
f6rmi.tt vinna insteg och hdvda sig pi den ut-
leindska marknaden beror pi tre faktorer: klok
ekonomisk ledning, skickliga ingenjorer och yr-
kesdugliga arbetare. Den ekonomiska ledningen
har tagit stora risker och overvunnit minga svira
problem, ingenjorerna ha presterat yppediga
uppfinningar och specialstil samt organiserat
tillverkningen pi ett f6rstklassigt sitt, arbetarna
slutligen ha d.gt en yrkesambition av bdsta mdrke
och utfort sitt arbete med storsta noggrannhet.
Resultatet har blivit hog kvalitet pi den fdrdiga
produkten. Bofors har renodlat kvalitetsbegrep-
pet varvid det bland annat gjort mdrkliga insatser

pi. det experimentella omridet. Varans hoga
standard har vailt Bofors bdsta vapen i konkur-
rensen. Det dr detta kvalitetsbegrepp, som satt
sin outplinliga stiimpel pi Bofors. Det gir igen
pL alla omriden och det skdnker it detta flretag
den tyngd och den fasthet, som 6r si utmdrkande
for Bofors.

Det vilar en viss kirv manlighet over Bofors.
Naturen hdr omkring bjuder ej si mycket av
tjusande indyller och insmickrande scenerier men
si mycket mer av tunga isar och morka skogar.
Pi. liknande sdtt priglas verksamheten i Bofors
av en saklig tyngd och av ett nistan strdngt all-
var. Och detta dr helt naturligt. Bofors pro-
duktionsuppgift faller till vdsentlig del pi ett
omride av allvadigt slag och hd.r dlo ansprlken
pi varans fullodiga beskaffenhet sdrskilt hoga.
Hdr sti stora virden pi spel och hdr miste pre'
cisionen, fulliindningen, drivas till sin hogsta
spets. Detta stdller i sin tur stora krav pi befatt-
ningshavare och arbetare i fdretaget. Visst finns
ocksi hir plats f6r skimt och gamman men
kanske grundtonen i Bofors har en djupare klang
dn i mhnga andra svenska industriforetag.

Men denna dag skall icke blott dgnas it min-
net utan dven it framtiden. Jagvill icke komma
med nigra bedomanden, blott med nigra for-
hoppningar. Man mi hoppas, att den okuvliga
boforsandan skall besti och att den fir m6jlig-
heter att utveckla hela sin expansiva kraft. Om
man tillgodogdr sig gLngna irhundradens erfa-
renheter, di kan man pisti, att hdr giiller det
att pi samma sdtt som hittills ge fritt svdngrum
it den friska verksamhetslusten och icke fidttra
den i band, si att den tynar bort. Ty allt ny-
skapande krdver vissa givna fdrutsdttningar, det
krdver ett visst mitt av syre for att kunna ut-
vecklas och utvinna nya produktionsuppgifter.

Det ir si mycket som hdnger pi att de ska-
pande krafterna verkligen dro i full verksamhet.
Ty de utgiira kiillan till bide landets och indi-
videns viilf?ird. Och vi har inte rhd att avvara
boforsandan med allt vad den innebir. Diirf6r
mi man hoppas, att detta foretag skall med
dristig och obruten kraft fullf6lja sin verksamhet
i hela dess vidd och att dess sekelgamla traditio-
ner skall leva vidare vid dinet av heiare och
hammare. Di kommer detta foretag att liksom
hittills spela den hedersamma rollen att gagna
bide riket och alla dem som lever och bor i
detta samhiille.
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Bofors{oto: Til lman

Sdngkoren sjdng diirefter Biskop

Tbomas Frihetshymn och sd. fdljde den

symboliska medaljutd.elningen, dfi t5 au

de till leunads- och tjknsted.ren iild,ste,

sdsont representanter ft)r hela den stora

skaran medaljdrer, fingo mottaga sina

rnedaljer ur land.shoadingens hand..

Mectatj i siluer aa attdra storleken utdelades
till D:r Sven Wingquist 28 tjdnsteir, Kommerse-
ridet R. Sol-rlman 35 tjinsteir, Direktor Victor
Hammar 44 tjdnsteir, Ingenior C. L. F. Friede-
mann 31 tjinsteir, f. Bokforaren J. N. Petters-
son 34 tjdnsteir, f. Verkmdstaren M. Cadsson
38 tjdnsteir, f. Verkmdstaren J. O. Tall 32
tidnsteir, f. Modellsnickaren P. E. Eriksson 44
tjdnsteir, f. Smlltaren E. Birath 42 tjdnstelLr och
Krutbruksarbetaren G. Nilsson 45 tjdnstear.

Medalj i silaer au forsta storleken utdelades
till Kalkylator O. \7. Strom, 53 tjdnstelr, f. For-
man G. E. Sandwall 54 tidnstelr, f. Smidesfor-
man E. Erlandsson 57 tjiinsteir, Brandvakt G.

Jansson-Lund 57 tjensteir och f. Valsverksar-
betaren G. E. Zander 17 tjdnstelr.

Kraftiga applider hdlsade samtliga medalj6-
rer, och den enkla och vdrdiga ceremonien, nir
vetetanerna med spdnstiga steg gick fram till
landshovdingen for att mottaga sina beloninqar
grep allas hjdrtan. Varje medalj6r hyllades med
fanfarer och salutskott frin bergskanon. Den
saluten, avlossad frin planen utanf6r verkstd
derna kommer man ldnge att minnas.

Under medaljutdelningen hade landshov'
dingens vinstra bakficka putat betdnkligt och
forklaringen hdrtill fick man omedelbart efter
medaljutdelningen. Landshovdingen dskade
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Fijrre ualsuerAurbetaren G. E. Zander fLr medalj 't'6r

57 tianileAr, med.an kalkylator O. lV. Strlim (bilden

bdr ned.an) bade 5 3 tjiinsteSr ocb uar den iildste

aktioe medalji)ren bland de mLnadsaulonade. Sylaia

DablLild hade f?)r dagen daergiait mikroskLpet pA

s tLl lab orat or ) e t o c b as t i st erad e Land s h 6 a d in s e n.

tystnad och f6rklarade att H. M. Konungen i
extra ordenskapitel den 15 juni 7946 utndmnt
Disponent E. \Tijkander till kommendor av
andra klass av Vasaorden. Meddelandet hdrom
mottogs med en kraftig applid, varpi Dispo-
nenten gick fram och mottog nidevedermdlet.

\fr. tog Land'shdad.ingen Ster till orda

och hyllad.e medaljdrerna och bolaget

med foljande ord:

Tidigare i dag har Karlskoga stad med an-
ledning av Bofors 300-irs jubileum litit avtdcka
minnestavlor som erkdnsla for brukets stora be-
tydelse for bygdens utveckling.

Bofors betydelse strdcker sig emellertid vida
ldngre dn ut6ver denna bygdens fagra nejder.

Den som kdnner Bofors historia vet, att dess
u&eckling ingalunda giltt i en lugn bana utan
inneburit intensiv strid pi mLnga fronter, om
bestiillningar med konkurrenter, in- som ut-
ldndska, mot svira ekonomiska konjunkturer pii
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inlindsk och utldndsk marknad, ja aven mot den
allmdnna opinionen i landet. Men under alla
dessa strider utit har det varit en dn intensivare
kamp inom verket, dd,ri alla i foretaget, ledare
som arbetare, lagt ned sin outtrottliga energi
och uppfinningsformi ga att istadkomma allt
hogre kvalitet pi verkets tillverknin gar. P3. detta
omride l-rava motgingar allenast sporrat och
okat anstrdngningarna och vunna framghngar
knappt hunnit konstateras, fonan nya forbdtt-
ringar gjorts. Man har varii gripen av en opti-
mism att lyckas, si stark, att den overvuonit alla
sv&righeter och buren av clen l-rar verket, under
skickliga ledare och uppfinnate, vuxit till ett
foretag, som med heder hzivdat sig sjdlv och virt
land. Det finnes vdl ingen svensk, som vill och
vl,gar tanka tanken ut, som icke forstitt vad
Bofors under sista vdrldskriget betytt for
Sveriges fred.

Pi denna jubileumsfest mi vi ddrfor alla
forena oss, icke allenast i lyckonskningar till att
bolaget i sin jubileumsdag stir bdttre rustat, zin
kanske nigonsin forr, till nya krafttag inom sina
olika produktionsomriden, utan ock i ett tack
till bolaget och dess skickliga framsynta ledare,

uppfinnare och arbetare for vad verket betytt for
virt land, och ddrtill foga de bdsta onskningar
om att bolaget allt framgent mitte, bygden och
landet till gagn, vinna okade framghngar, kdn-
netecknade av den hoga kvalitet, for vilket
namnet Bofors alltid varit och allt framgent mi
bli en sdker borgen.

Sitt jubileum har bolaget, som vi nyss erfarit,
firat genom att dela ut medaljer och gratifikatio-
ner till sina medarbetare, ledare sivdl som arbe-
tare, som erkdnsla for deras insatser i brukets
utveckling och framging. Vi ha flerfaldiga
gS.nger forr sett, hur Bofors i samma anda sokt
ordna vdl for sina anstdlldas fritid, ddrutinnan
jag sdrskilt mi tacksamt erinra om idrottsplats,
Storonastiftelsen och ungdomsgirden.

Det miste for aIIa vacka gladje, ndr man er-
far, att ett bruk, utover och vid sidan av vad som
utgir enligt gdllande loneavtal, vill giva sina
medarbetare bevis for personlig uppskattning av
deras insats for bruket. Avsikten med medaljut-
deiningen ir uppenbarligen att bereda alla, som
arbeta for bruket, en uppmuntran och diirvid icke
allenast dem, som hugnats med en utmirkelse,

. . . . ." aarpS Disponenten gicA fram ocb mottog
nhdeaedermilet" ,Boforsfoto: Til lman



utan jdmvdl alla de ovriga, som genom en sidan
itgard miste forsti, att ledningen uppskattar
ett gott arbete.

Jagvill emellertid sL gdrnatro, attmed denna
uppmuntran avses, icke frdmst en sporre till nya
och okade anstringnin gar i arb€tet och icke
heller dirjimte allenast ett tack och en erkdnsla
for utfort gott arbete under mLnga ir, utan till-
lika och fram[.6r allt, attbruket viil genom denna
medaljutdelning lhta alla medarbetare i fore-
t_aget forsti och kdnna den gemenskap, som ri.-
der mellan ledare och arbetare, en gimenskap,
som icke allenast har till mll att istadkomma
b?ista mojliga arbetsresultat utan ock forpliktar
till att under arbetet soka liitta varandras bbrdor.
Och en borda, ett arbete, underldttas i hog grad,
om de, som ddri taga del, soka bereda varandra
glddje, visa varandra vZinlighet. Iagvill tro, att
det iir en sidan onskan att bereda sina medar-
betare en glZidje i arbetet, som dr den frdmsta
grunden till denna medaljutdelning, men ock att
ddrigenom dven giva alla sina anstdllda ett f<jre-
dome i och en maning till att i sitt arbete visa
vzinlighet mot over- och underordnade, mot alla,
som de rlka i sitt arbete. En maning att l6.gga
bort vreda och vresiga, hirda och hiiftiga ord
och att ist2illet lita det viinliga ordet leda och
pragla allt arbete. Ddrigenom underldttas detta
i hog grad. Ty ett vdnligt ord icke allenast
stillar vrede, det dr likt en ldskande <irvck for
den torstige, en trost for den trotte, en smekande
hand for den sorgsne, en uppmuntran fcjr den
modfeillde. Livet skulle bli si mvcketldttarc att
leva for oss minniskor, om vi beienkte detta och
handlade ddrefter.

Fordenskull vill jag icke allenast lyckonska
alla dem, som hir idag hugnats med utmdrkel-
ser, utan ock till redan framford gratulation,
tack och vdlgingsonskningar fcir bolaget, tillika
tacka bolaget for det fdred6me i gemenskapens
forpliktelser, som bolaget givit genom medalj-
utdelningen, en gemenskap, som icke bor be-
grinsas till bolagets arbetsfdlt utan gdlla dven i
den gemenskap, som virt svenska samhdlle inne-
bdr, i gemensamt arbete for virt fosterland.

Landshoudingen auslutade sitt tal
med att utbringa ett fyrfaldigt leue fdr
fosterlandet. SA f64de fanfarer och
nationalsdngen, unisont siungen aa alla
d,e nhruarande.

DoAtor Suen l[/ingqui$ medaljeras fdr 28 tiiinsteir.

Medalji)remas ,ack framfdrdes au
Dr, Vr ingquist ,  sorn i l i ruid yt t-
rade:

Herr Landshovding, Mina damer och herrar!

Vi medaljorer ha alla varit knuina tili Bofors
en ling foljd av ir. Under dessa ir ha vi fitt
vara med om bide goda och di.liga tider.

Man ldr av bide medging och motging, dock
mest av svlrigheterna.

Det dr dessa, som tvinga oss att mobilisera
vira innersta resurser och som klarld.ggavad som
dr mojligt och framkomligt.

Det ir av vikt att studera misstag och brister
f6r att kunna istadkomma bdttre metoder och
produkter och ddrmed vinna bdttre resultar.

Over huvud taget giiller det att ta itu med
svi.ra problem och skapa alster, som stdlla oss i
en sdrsklass ifriga om konstruktion och kvalitet.

For att l6sa sfi.dana problem krivs fantasi och
arbete, men forst och sist ett ekonomiskt risk-
tagande av betydande mitt.
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Man fir inte vara rddd for att misslyckas
ibland.

Vad vi behova hdr i iandet dr kraftkarlar med
friska tag, stark vilja och mod - det finns mLnga
av den sorten i Bofors.

Vad vi ocksi. behova dr resoekt for den sven-
ska industriens problem och grundbetingelser.

Ett industriforetag som virt dr inget sjdlv-
dndamil.

Det stir pi egna ben, men dr ocksi knutet till
det svenska samhdllet, frimst di till denna bygd.

Utan forstielse for rnd.nniskorna, utan social
lrumanitet kan ett sidant forctag ej f.ungen.

Det misie finnas kontakt mellan foretaget
och alla dess anstdllda, det miste finnas en
grundton av omsesidigt fortroende och allmdn
trivsel.

Forst ddrigenom blir det mojligt for oss att
utveckla vir fulla kraft och hirda oss.

Jag vill i denna jubeliumsfest, dar chefer och
arbetare bdnkas sida vid sida, se ett uttryck for
det samforstind, varom jag hd.r taIar.

Fijr min personliga del kinner jag en stark
samhorighet med Bofors, dd,r jag kdnt mig som
en man bland mdn, och dlr jag funnit minga
vdnner.

Kornmerterhdet Ragnar Soblman bad,e 35 tjiinstedr.

A samtliga medaljiirernas v'dgnar fnmf.or jag
ett varmt tack till bolaget for den hedersbevis-
ning som kommit oss till del.

Vi se i dessa medaljer en symbol for att vi
utfort en for bolaget nyttig gd,rning, det glider
oss och vdrmer vfua hlartan.

Vi medaljorer, som vdl kinna foretaget utan
och innan, veta att mlnga nyttiga och nodvdn-
diga produkter komma att utoka vira tillverk-
ningar och tro forvisso att, med det samforstind
som hdr rider, Bofors och Karlskoga gi en ljus
framtid till motes.

Efter Doktor lVingquists tacktal,
ruanligt och Araftfullt framfdrt
ligt mingas mening, trots dll uiiltalig-
het sorn flod.at, dagens biista tal -

sjong Singkdren "Hdr oss SueA", t)A.r-
e f t e r  B i s k o p  A r u i d  R u n e s t a m
aaslutade hogtidligheten. Det gjorde
kanske ett s;reget intryck att se biskopen
bestiga talarstolen, flankerad au de
taenne kanontornen, men biskopen tala-
de med inspirerande kraft och yttrade

f oljande:

Hor oss Svea och Vir Gud dr oss en vildig
borg ha nyss tonat samman under valvet i detta
rum, i dag festligt smyckat, i morgon 6ter genom-
brusat av arbetets rytm. Betyder det icke, att
Bofors i dag, nir maskinerna av tresekelminnets
helgd bragts till tystnad, hogtidligen forklarar,
att det vill stdlla sitt arbete under hosa makters
beskydd och i stora m6.ls tjinst ?

Forvisso, namnet Bofors stir for en verksam-
het, som angir bide Fiderneslandet och Honom,
som styrer folkens 6den. Stiger hymnen, som i
dag uppsaindes, me.d frimodighet till bidas tron ?

Hrir oss, Svea - sannerligen hon har hort
b6nen frin denna bergslagsstad att bli tagen i
tidnst. Framfor andra har Bofors fitt smida de
vapen, med vilka hon vdrnat sina kuster. Och
vi alla, hennes barn, ha i farans stund tryggat
oss vid dinet fr&n Bofors' ugnar och pressar och
svarvar, ty vi visste, att varje timme i dess rast-
losa liv betydde okat skydd ht v6"ra fdders jord.

Men: Vir Gud dr oss en vnldig borg. Ar det
icke nog ? Och vad har han med vildets redskap
att skaffa? Jo si ont, si hirt och obdndigt ar vlrt
slikte och si diaboliska de andar, som behirska
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det, att den gudomliga kzirleken sjdlv behover
dven de h6.rda verktyg, som hamras ut i Bofors
verkstider, for att hejda ondskans anlopp och
det minskliga samlivets brutalisering. Diirfijr
dr det plats i denna vdrld dven for kanonerna.
Ddrfor kunna vi dven vid deras din sjunga Vir
Gud dr oss en vdldig borg. Den sista vdrlds-
branden har laft oss, om ingen annan, att bide
fiderneslandet och mzinskligheten i farans ogon-
blick dro vzil betjdnta av Bofors mdktiga st8.l
och fruktade vapen.

Men det ar i dag icke stridsvapnens lov vi
vilja sjunga. Det ir arbetets och trohetens, det
d.r den framsynta, ansvarsfyllda foretagsled-
ningens, det dr yrkesskicklighetens och hederlig-
hetens. Det dr allt detta som ytterst f.orklam
Bofors' stora makt vid ingingen till dess fjarde
sekel.

Det d"r arbetets dra denna jubeldag frdmst
geiller. Mi den i dag med stolthet och glddje
fylla deras brost, som hedrats med trohetens
tecken. Mi dagen till dem bira ett bud: den
djupa inre tillfredsstillelsen att redligt ha fitt
tjdna pL den undanskymda eller mera synliga
plats i det stora verket, i vilket var och en med
sin hand och sin tanke har del. Medaljorer,
tagen emot edra trohetstecken icke blott som
en erkdnsla frin bolagets dgare och ledning,
utan som ett tecken pi att Edert liv och arbete

NSgra ao bdgildsfestent rnedaljdrer. I -t'6rsta raden
frfr.n uiinster: P. E. EriAsson, E. Biratb, G. Nilsson,
O. W. Strdm, G. E. Sandtuall, E. Erlandsson ocb
G. lansson-Lund.

'dr 
.kant av Honom, som vakar over minsklig

redlighet och plikttrohet och som belonar icke
utanpi utan ini brostet med utmdrkelser, lysande
med en dnnu skonare glans dn guldets och
silvrets.

Dagen ar d.gnad arbetets lov. Och den 6r
agnad tacksamheten. Den stiger i dag ur mlnga
hjdrtans djup, och dess toner blandas i en meiktig
kor. Fosterlandet tackar sin storsta vacensmed-
jas folk for trogen tjdnst, foretagets ledning
sina arbetare och arbetarna sin ledning. Tack-
samheten strommar icke minst ur de tusende
hemmen i denna stad, vars storindustri giver
dem brod och dess vdxande vdlstind irygghet.

Men hir ville jag frimst frambara ett tack:
for den uppskattning av plikttroheten, varom
dagens medaljregn over Karlskoga vittnar. Det
dr anlednin g att frhn oss alla, i kyrka och sam-
hzille, bringa Eder, bolagets dgare och ledning,
ett tack for att Ni velat dela glddjen over verkets
framghng med dem som med Eder delat arbetets
moda. Det dr en bekdnnelse till arbetsgemen-
skapen, som vil anstir en storindustri i vira
dagars Sverige, och det dr en skijn symbol for
den uppskattning av minniskovirdet och per-
sonligheten, som ir den dyrbaraste delen i vir
kristet vdsteddndska demokrati.

Bofors stiger 6ver troskeln till ett nytt ir-
hundrade, Herre, lit val gi.. Gud lite sitt an-
sikte lysa over hem och hjdrtan i denna stad. Han
hille sin hand 6ver detta 300-iriga verk. Han
belone med sin vilsignelses osynliga fortjrinst-
tecken troheten i redliga brost och arbetet av
ovade vaLkiga hdnder.

Foto: Specialfoto,Orebro
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Monteringsballen VK 5I med oadnlig mdrAinpdrk
ocb aerhtygsupprAuning pfr filbnnAarna. Under gir-
landen biinga tAyltar med Bof ors och BihrAbornt
gamla iirnstdmplar.

Boforsfoto: Tillman

Kaffeborden ldnsades hastigt och si foljde
under den nri.rmaste timmen en rorlig och
otvungen samvaro i de stora hallarna. Lottor_
nas utmdrkta kaf.f.e och kakor, vdnlighet, ut_
m.arJcta servering och organisationsformiga dr
vdrd en sdrskild eloge. Minga gamla vinner
och- bekanta i.tersi.go varandra, mi.nga minnen
vdcktes och mi.nga goda historier Lerdttades.

{<

Sedan den vdrsta hungern och torsten stillats,
samlades avdelning efter avdelning omkring
talarstol och podium for att fotograferas i
gruppbilder. C:a 70O av de 1110 medaliorerna
blevo avportrdtterade, sisom framgh,r 

'av 
hdr

publicerade bilder.

*

Vid 19-tiden voro alla ceremonier i hallarna
avslutade och si blev det nlgra timmars paus
till kvdllens stora offentliga festligheter om_
kring torget.

T ill sist sjr)ng Sdn gkiiren V rtrmland.s-
aisan ocb under tonerna au Kungl., Liu-
rc gernentet t grenadjiirers paradnzarsch,
spelad aa Musikkdren, aand.rade alla ut
till de afrntande haffeborden och fdr-
friskningarna i monteringshallen (VK
51 ) ,
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ffiIr**ll,:

SLngkdren under Holger Hallenbergt led-

ning uar flitiga i elden frin morgon till

kaiill, alltid liha uiilt jtrngande och upp'

tkattad. - DireAtiir Suerre Sohlnlan ned tre

aa bbgtidsfestens medaljorer, Sin lader,
Koru.merserLdet Ragnar Sobhnan, direktiir

V. Hantmar och ingenjdr C. L. F. Fr)ede'

mann. Tilanders fotos. - K. I. Larsson (52

tjiin$eilr) beriittar om gamla tider fdr E.

lansson (29 tjhn:tedr) och fru R. Arneman.

tl

ia.

i l

.9:rE
!! l:

i;ir

Boforsfoto: Til lman



Ottan: M)Arofonen uar allestiides niir-
aarancle och Bofors-jubileet utgjorde
torn siirsAilt )n:lag ) kadllem rad)o-
pro gram. Redahttir H yland interrju/lr
KommerserSdet Soblman. Till
bt)ger: Bi:Aop Ru??eltatn ocb General

lung i samsprLk efter hdgtidsfesten,

Ouan: Desv sex medalfdrer, frfrn
aiinster l. E. Bergkti$, G. Blyberg,
K. F. Bdck, C. F. Bi6rn, E. V. Bjur-
striim och K. T. Fortberg, represen-
tera tilllatnntans 315 tjlinsteLr men ha
glirnten Auar i dgat. - Till hdger:
ArtilleridireAtiir Lind.6n och EAonomi-
cbef en Nordqaist bad,e ocksT den rlitta
glimten aid medaljutd.elningen i kon-
torets ball pd ft)rmiddagen.

gamdiga foro: Tilander



Om minneshogtidligheten pi Bofors var en
intern fest, si fingo de avslutande hogtidlig-
heterna pi torget karaktdren av en folkfest, i
vilken hela staden deltog. Vid s-tiden pi kvzil-
Ien var hela den oppna platsen till tLdngsel fylld
av iskidare, som med stor fortjusning foijde dei_
omveixlande programmet, dir sing av hundra-
mannakoren, musik av musikkiren, folkdans-
uppvisning, gymnastik av en kvinnlig och en
manlig elittrupp boforsgymnaster m. m. utgjor-
de uppskattade inslag.

Ndr musikkiren stdmde upp sommarens "or-
hinge", Olrogs "Dans uppi Valhall i natt",
rycktes folket med och eftei en stund var torget
som ett enda boljande hav av dansande par.

Pd. slaget kl. Zz,OO steg Disponent
Wi jkander  u t  p f r  s tadshusets  ba l -
kong mot torget, bdlsad.e de nl)raarande
aiilkonzna till hai)llens festligheter, tac-
kade Karlskoga stad for d.eltagandet i
minnesf esten ocb talade om ungdomen
och framtiden med foljande ord:

Hela denna dag har g8.tt i tecknet av Bofors
3O0-irsjubileum. Vi ha forsokt att tinka oss
tillbaka i tiden, till 1646, di den foretagsamme
borgaren i Orebro, Paul Hossman, vid Timsil-
vens strand, helt ndra Mockeln, ldt anldgga den
forsta lilla hammarsmedjan. Vi ha foljl"denna
smedjas oden genom seklerna, hur den lingsamt
utvecklades och blev jdrnbruk under myndiga
och dugliga brukspatroners ledning. Och frdmst
ha vi foljt Aktiebolaget Bofors utveckling under
de sista 7O 6.ren. Det har varit en fdrgstark
historia, fylld av svirigheter, som mi.ste genom-
kimpas och tjvervinnas. Det har vadt tider, di
framtiden tedde sig hopplost mork och dyster
for de ledande, di missmodet kunde hava tagit
overhanden, di svirigheterna hotade att kndcka
bolaget ekonomiskt, di varken st6d eller upp-
muntran kunde erhillas frin de ledande i riket.
Men med samma seghet och styrka, som kdnne-

Foto: Tilanders

tecknade Bofors stilprodukter, kd.mpade sig bo-
laget genom alla svi.righeter. Och dntligen nid-
des den dag, dL Bofors var ett aktat och erkdnt
namn si.vdl i Sverige som <iver hela vdrlden. Vad
v6.rt bolag betydde for landets f6rsvarsberedskap
fu I%9 och den roll, som vi.ra kanoner spelade
ndr det giillde att hilla riket utanfor det senaste
krigets alla fasor, fir framtidens historieskrivare
beritta om.

Det dr alldeles klart, att man pi en mir,nesdag
som denna frdmst tdnker pi de personligheter,
som stitt bakom utvecklingen. Vi ha hbrt nam.
nen p& minga av de framstiende mh'n, vilka
lotsat bolaget genom alla svirigheter eller skaf-
fat bolaget ekonomisk hjdlp och stod, nir det
varit som mest kritiskt. Vi ha ocksi drojt vid
alla de geniala ingeniorer och tekniker, vilka
skapat de konstruktioner, som gjort bolagets
namn virldsbekant. Och vi ha stannat infor
minnet av den stora, mingtusenh6vdade skaran
av skickliga arbetare och tjdnstemdn, som troget
tjdnat bolaget genom tiderna och stitt det bi i
medging som motging.

I dag har bolaget haft den stora gl2idjen att
till n2ira tolvhundra anstillda, aktiva och pen-
sionerade, kunna utdela Patriotiska Snilskapets
medalj f6r lingvarig, trogen tj?inst. Det dr en-
dast den nu levande generationen av medarbe-
tare, som vi pi detta sd.tt kunnat tacka.

Denna dag ar ocksi till stor del deras och jag
hoppas, att de skola minnas den 15 iuni t946
med samma glddje, tillfredsstdllelse och tack-
samhet, som bolaget sjdlvt har kdnt i denna dag.

Samhdrigheten inom bolagets alla personal-
grupper har alltid varit stor. Vi ha alla arbetat
fcir samma gemensammamll: att tillverka kvali-
tetsprodukter, som gora Bofors och Sveriges
namn aktade och drade. Denna samh6righet har
varit en utomordentlig tillging f6r bolaget.

I uiintan p2 tal ocb lyraerAeri aar det allrnkn dans bE
t!rg!_t. - Hela torget uar pacAat aa f olA unier
kakllens sitta ,intrnar. Hiir lystnar man u/pmirksamt
till Disponentens hiilsningsord.
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FrSn morgon till Aurill deltogo Karlshogaborna i da-
gens alla bdgtidligbeter. Man ficA :tfi i ko fdr att
komma in sLadl i utsthllningshallen tom i biograferna.

Men Bofors har dven mcitts av en annan ge-
menskap, som hjdlpt att <ivervinn a mhnga svirig-
heter och jtinnat viigen fdr utvecklingen - det
dr gemenskapen mellan Bofors och Karlskoga,
mellan bruket och hembygden. Utvecklingen
frin hammarsmedja till storindustri, frin stilla
kyrkby till blomstrande stad har foljt parallella
linjer. Bolagets utveckling under de senaste
decennierna kan direkt utlisas i stadsbilden.
Kanske staden och samh?illet haft svirare ?in bo-
laget att anpassa sig under krigsirens toppbe-
lastning. Detta har givetvis medfort vissa sociala
problem - siirskilt [r bostadsfrigan brdnnande
- men vi skola hoppas, att iven dessa svirig-
heter skola bemdstras - till lycka och bitnad
f6r bida parter.

I bolagets minnesfest har staden tagit en aktiv
och framstiende del. Vi b<irjade i dag pi mid-
dagen med att avtdcka Karlskoga forsta storre
offentliga minnesmiitke, Boforsmonumentet, in-
vid sockenkyrkan, bygdens urgamla kulturella
samlingsplats. Jag har redan tidigare i dag
framfdrt bolagets varrnltack och stora uppskatt-
ning fiir att staden ignat detta monument 6ver
arbetets fuaLt Bofors. Och bolagethar 3" sin sida
kunnat inviga stadens blivande konsthall med
en minnesutstdllning tiver Bofors och Bjorkborns
historia. - Bida dessa hindelser dro utslag av

Bo{ors{oto: Tillman

den samhorighet, som praglar forhillandet mel-
lan AB Bofors och Karlskoga stad.

Nu nalkas de sista timmarna pi denna min-
nenas och jubileets dag. Tyvdtr ha icke alla
Karlskogabor kunnat vara med oss hela tiden
genom dagens festligheter i verkstdder och kon-
tor. Bolaget fu sL stort och dess irade gister si
mfunga, att iven vira storsta hallar icke forsli
att rymma alla. For att alla Karlskogabor dock
pi nigot sdtt skola f5. del av minneshogtidlig-
heterna, har bolaget ordnat de sista Program-
punkterna hiir pi torget och omkring stadens
centrum. Hdr skola vi nu vara tillsammans un-
der sing, musik och tal, och si skall dagen av-
slutas med ett fyrverkeri, som skall synas tiver
hela nejden.

A bolagets vdgnar hiilsar jagEr alla viilkom-
na hit.

Om nigra timmar gryr en ny dag, och snart
skola vi iter rikas pi arbetsplatserna. Varken
tiden eller utvecklingen stir stilla - och om vi
alla nu hela dagen blickat bakit, si vill jag sluta
med en blick mot framtiden. En blick tillbaka
kan alltid ge stod och ldrdom, men vi skola icke
droja vid det forg&ngna, redan ett stillastiende
betyder tillbakaging.

Det dr svirt att klart se, varthdn utvecklingen
skall gi. Vi iiro just nu inne i vapenstillestinds-
perioden efter det fruktansvdrda kriget. En si-
clan period brukar ofta foljas av en fredskris
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BoSsuerkstiiderna, ro//x fdr l6rtta gLngen uoro t)ll-

gnngliga fr)r en stdrre allmiinhet, lockade en stiindig

rtriinz 4t) besi)Aande.

med depression och arbetsloshet. Si var det efter
forra vdrldskriget, di Bofors genemlevde nlgra
av sina virsta och sviraste ir. Men medan bola-
get d.i. stod svagt rustat, stir det nu vil berett
att mota ganska hhrda tornar - forutsatt att
dessa dro overgiende. Bolaget har en lingt
rnS.ngsidigare och storre tillverkningskapacitet"
en mingdubbelt storre civiltillverkning av kvali
tetsstil, gjutgods och kemiska produkter, en
hogmodern maskinpark och en utomordentlig
stab av medarbetare i verkstider, laboratorier
och kontor. Och si har bolaget i dag en betyd-
ligt starkare ekonomisk ryggrad. Aven om svi-
righeter av olika slag skola mota oss, si ser jag

dock mot framtiden med stor optimism och for-
triistan. Ett och annat morkt moln vid horison-
ten kanske blises bort av friskare vindar.

28

Bofors ar )oo ir ganmalt men dock ungt,
friskt och levnadskraftigt. Det har aldrig stel-
nat, aldrig gubbat till, nya generationet, nya
id6er ha stindigt fort utvecklingen framit. Si
dr det ocksi i dag. 30O-irsdagen dr ingen slut-
punkt utan en milstolpe i vir utveckling. Fram'
tiden hor ungdomen till. Vir tids ungdom fir
mottaga mycket klander, den dr fiir sjilvstdndig,
for sjdlvridig, for revolutiondr. I^, det ir
kanske sant, men si har det alltid sagts av de
ildre, som tro sig vara klokare. Men ;ag tror
att vhr stads och vi.r bygds ungdom iir fullt be-
redd att taga arv efter sina fdder och fora Bofors
och Karlskoga till en lycklig framtid.

Disponenten slot sitt tal med att ut-
bringa ett fyrf aldigt leue f dr Karlskogas

framtid och ungdom - bebduer det
siigas att harraropen nu ekade riaer
hela nelden.

Si var det Landshovdingens tur att for tredje
och sista gingen trada fram infor folket och av-
sluta talens lhnga nd. Landshovdingen talade
fritt ur hjdrtat. Han gav en overblick over da-
gens alla hogtidligheter, om festen som gitt i
den sanna glddjens, arbetsglddjens, tecken, om
Bofors och Karlskogas utveckling, framitskri-
dande och gemensalnma kamp for att losa de
sociala probiemen, och han liyliade Boforsandan
och ovriga goda karaktirsegenskaper, som burit
Karlskoga ocl'r Bofors genom alla svirigheter.
Bofors- och Karlsko ga-andan dro indentiskt lika
begrepp. Aven Landshovdingen slijt sitt tal med
att utbringa ett fyrfaldigt leve for Bofors och
staden.

-:.

Landshovdingens tal betecknade slutet pi de
officiella framtrldandena denna minnesrika
dag, men festligheterna voro ddrfor inte slut.
An en ging spelade Bofors-musiken upp och
snart triddes dansen iter pi torgets asfalt. Med
liv och lust dansade man och polisen hjiilpte
till att ordna dansplatsen. Det var ocksi nod-
vindigt att ta sig en svdngom for att fi upp
vairmen i kroppen, ty det var kallt, gritt och
foga sommarlikt vdder. Minuterna fram till det
avslutande stora skidespelet, fyrverkeriet pi
Rdviskullen, gingo hastigt under skratt, glamm,
sing och dans.

l
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Fyrverkeriet, som punkiligt kom kI.23,3o,var
det stitligaste som i sitt slag visats hdr. Det
inleddes av flygande kanonskott, venetianska
konstbomber och jdttebomber med eldormar. Si
fiiljde en stor briliant silverfront, ett mellan-
spel av Napolibomber och eldbdgare, en silver-
kaskadfront med romerska ljus, eldkulor och
silversolar, ett mellanstycke med eldbigare och
briliantsvdrmare, Boforsvapnet i bengaliska
eldar, ytterligare bomber och eldormar, front
med eldbdgare, guldregn, vattenfall, chrysante-
mumljus, bomber, batterier av ljus och glittrande
ormar, tjutande ormar, blixtknalljus m. m. samt
som avslutning en venetiansk jittebomb med
centrum av guld och 15 st. eldarmar vardera
med en lZingd pi 100 meter. Varje eldarm var
avslutad med en bomb, som kastade ut 100-tals
elektrokometer.

Fyrverkeriet isi'gs under andlos tystnad, men
avsir-rtades av en smattrande applid, sonr arran-
goren, firman Hantntargrett & Co, i Anneberg,
med all heder kunde taga emot.
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Denna bild. i suartaitt kan icke
praktfulla fyraerkeriet.

foto: I  r lanoer

rdtlaisa 2t det

An en stund fortsatte dansen, men klockan
24,0O avbll,stes festen, di musikk8.ren spelade
Svenska Arm6ns Tapto.

Men festglddjen var kvar och man hade svi.rt
att slita sig friir torget och stadens centrum.
Och inte heller sade sig polisen ha nigot emot,
att man stannade kvar och fortsatte, om inte till
ljusan dag, sla" nigon timme till.

Men si sminingom lade sig lugnet och tyst-
naden river staden, var och en gick till sitt, med-
vetna om att en stor och minnesrik hogtidsdag
gitt till inda.

Uppuisningarna aa de rnanliga och de Auinnliga Bo-

f o r s g y m n as t i A tr a p p erna o or o u p p m dr A t arn m ad. e i n.r I a g
i Aukllen: progrdtn.

.t

r
JI

Itaa

29



F'ORTE,CKNING
over

samtliga medaljorer vid Boforsverken och Nobelkrut

den 15 juni  1946

I .  BOFORSVDRKEN

Mrinadsavliinade i aktiv tiiinst

53 tjiinstei.r
' Strom, O. S7., Kalkylator

52 tjiinstedr
' Holmgren, A. J., Kontorsvakt

48 tjiinstei.r

Gryzell, G. A.., Forman

47 tjiinstedr

Karlsson, K. T., Overingenior

44 tjhnstedr

Hammar, V., Direktor
Hdgg, G. L., Forman

43 tjinsted.r

Bergstr6m, G. T., Verkmistare
Flodman, F. O., Verkmistare
Olsson-Kock, F. L., Fcirman

42 tjiinstedr

Grell, J. H., Forman

41 tjiinstefir

Andersson, K. O., F<irman
Bostrom, R. E., Forman
Flodin, A. O., Speditionschef
Hultqvist, A. G. O., Transportchef
Karlsson, O. 8., Masmristare
Sundstriim, K. R., Planeringsingenior

40 tjiinsteir

Aronsson, A. V., Forman
Aronsson, G. E., Kontrollant
Berndt, K. A., Verkmistare
Grell, G. S., Forman
Sjrigren, E. O., Martinmdstare
Soderqvist, J. I., Avdelningsforestindare

j9 rjinstedr

ili ld, C. M., Fakturist
Grek, K. G., Forman
Karlsson. E. A.. Forman
Karlsson, J. J., Forridsman

J6 TMNSTE4T

Lundberg, K. A., Ingenior
Nordqvist, G. D., Ingenior

, o
.t / ,MDSIeilr

Hammar, E. N., Fijrman
Lantz, A. R., Planerare
Stilhandske, D. G., Ingeniiir
Ostling, A., Vaktmdstare

36 tjiinsted.r

Bjork, H. L., Ingenior
Boqvist, I. E., Forman
Fagerstrom, S. $7., Planerare
Hammar, D. E., Verkmdstare
Karlsson, G. E., Forman
Nilsson, K. N., Verkmdstare
Pettersson, H., Forman
Sandberg, A. G., F<irman

35 tlinstedr

Engstrom, B. E., Forman
Hall6n, S., Verkmdstare
Lindberg, S. F., Martinmastare
Lundberg, C. E., Ink6pare
Svanstrom, R. \7., Konstruktor

34 tiknsteir

Avander, A. F., Planeringschef
Blomkvist, O. \f., Fijrman
Engberg, F., Kasscir
G<iransson, E. R., Forman

i
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Medaljcirer frin Ekonomiavdelningen (E) m. fl.:

Sittande fr. v.: G. Arontson, R. Engberg, E. Strtint, H. Granberg, A. Sttenston, L Nordstrt)m, H. Nord-
quist, A. Ilohngren, A. Forsberg. Stlende i fcirsta raden: A. lernald, A. Qoick, C. Bonneaier, E. Arneman,
N. Ar'neman, C. Lundberg, L St)derquist, H. Sitderqilst. St&ende i andra raden:R. Niltson, G, Tbortstn,
F. Engberg, R. Engstrdm, G. Hansson, C. Hld, A.Thiiring, A. Larston. Bortre radenl. E. Si6d, lY. Petters-
son, R. Moberg, l. Lindstrt)m, E, Olston.

l
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Karlsson, A. G., Fcjrman
Lundberg, C. O., Kapten, Skjutfdltschef
Nyqvist, K. H., Gjuteriingenior
Schjolin, G. M., Planerare
Thiiring, P. A. S., Kontorist
\7estbom, K. J., Forman
Osterlund, G. G., Verkmdstare

j3 tpinstedr

Aronsson, A. G., Chauffor
Arneman. E.. Kamrer
Berglund, G. E,, F6rman
Eriksson, K. E., Forman
Fransson, K. \f., Masmdstare

Jernberg, K.A., Ritare

Jafvert, K. F., Verkmdstare
Karlsson. E. L.. Forman
Karlsson, E. V., Forman
Karlsson, K. 8., Verkmdstare
Lagerstam, G. E., Planeme
Linderberg, D., Forman
Lundberg, J. E., Ammunitionsforestindare
Maxe, K. F., Avdelningsforestindare
Selin, P. H., Ingenior
Siokvist, K. F., Fijrman

$tr6mberg, K. G., Forman

Sundby, C. J. E., Planeringsingenior
Zetterquist, K. I., Verkmdstare

32 tjiinsteir

Adolfsson, E. S., Forman
Almgren, K. F., Verkmdstare
Berggren, R. A., Planerare
Eriksson,8.V.,  Forman
Granlund, D. E., Ftirman
Kjellander, M., Direkttir
Landin. O. O.. Forman
Linderberg, B. O., Planerare
Nilsson, K. A., Verkmdstare
Nyberg, G. E., Byggmdstare
Tillman. G. A.. Verkmistare

J I rlanslea.r

Arnernan, N. E., Inkopschef
Falk, F., Fijrman
Forsberg, K. A., Bokhillare
Maxe, D. R., Konstruktor

30 tjiinstedr

Andersson. A. 8.. Forman
Aronsson. C. 4.. Planerare
Berggren, F.H., Forman
Biork, G. A., Forman
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Medaljrirer frin Planeringsavdelningen

Sittande fr. v.: O. Linderberg, R. Berggrett, E. Gullberg, G. Lagerstam, T. Sandstrt)rn, R.
Tbrnblont, G. Schjolin. Stiende i fr;imre raden: C. Aronston, E. Holm, A. Carlsson,
Lantz, E. Sanduall, O. Fortell. Stiende i bakre raden: K. BjdrA, I. Boox, E. Boquit, H.
B. Karlsson,

: t I l l f+ftTil3

Sundstrdnt, G
G. Lundberg,
Strdn, B, Olsson,

E.
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Hahne, K. J., Forman
Helsing, F. A., Verkmistare
Holm. K. E. E.,  Kontor ist
Carlsson, A. L., Planerare
Lagerstam, K. S., Kontrollant
Sjd6, E. N., Avdelningsforestindare

29 tjiinsteir

Bjork, K. Y., Kontorist
Dahlbdck, G., Ingenior
Elfvik, H. K. L., Ingenior
Forsell, O. \7. E., Kontorist
Franz6n, G., Martinmistare
Helsing, G. S., Forman
Hornstrcim, K. H., Forman

Jernald, C. A., Avdelningsforestindare
Jonsson, E. Y., Kontorist
Karlsson, E. 8., Planerare
Lundberg, J. G., Planerare
Moberg, J. R., Korrespondent
Nilsson, O. R., Chauffor
Palmkvist, K. U., Ritare
Pettersson, \W., Avdelningsf6restindare
Sandberg, J. A., Ritare
Sandwall, E. E., Planerare
Strcim, G. H., Planerare
Svensson, G. R., Avdelningsfdrestindare

28 tjlinsteir

Abrahamsson, C. H., Skogvaktare
Bergenvall, B. E., Konstruktor
Bergenvall, K. F., Bokhillare
Bonnevier, C. G, Korrespondent
Broberg, A. \tr., Maskinist
Eriksson, E. E. E., Ritare
Eriksson, S. M., Kontorist
Forsberg, A. V., Forman
Glimstedt, 8., Direktdr
Gustafsson, J. E. E. Kontorist
Hansson, G. W., Reklamchef
Hultman, K. E. F., F<jrman
Cadsson, G. G., Maskinist
Larsson, F. E., Forman
Melker, L. L., Maskinskriverska
Nordstrom, I. K. M., Kassrirska
Nor6n, V. 8., Fbrman
Nyl6n, G. L, Fcirman
Ohlson, B. E., Brandchef
Olsson, D. J., Laboratorieingeniiir
Olsson, E. G., Reklamtecknare
Qvick, G. A. A., Korrespondent
Sandstr<im, T. O., Planerare
Sriderqvist, A. H., Kasscir
N7ingquist, S., Teknologie Doktor
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Medaljt irerna i konstruktionskontoret (KK):

Fcirsta raden fr.v.: Hi. Selin, H. Bjdrk,V. Hamrnar, K. R. Berg, A. Bengtsson, H' Elfaik, B. Mattstott
Andra raden: S, Dablqaist, H. Gustausson, N. Tbilring, G. Carlin, N. Pettertsotz (Ekonomiavd.), H.,Zan_'

d.er, G. Saensson. Tredje raden: E. Bergenoall, D. StSlbandske, H.Reinboldstort, A.Maxe,F.Maxe,C.Lund'
berg, H. Gibsson. Sista raden: R. Suanstrijrn, D. Maxe, D, Nord'quist, G. Selander, U. Palrukuist, O, Mel'

linger, A. lernberg.

27 tjinsteir

Backman, K. B., Verkmistare
Berggren, E. G., Forman
Birath, K.E., Forman
Bjork, O.L., Forman
Bjorn, E. G., Kontorist
Engstriim, E. R., Offertingeniirr
Eriksson, K. G., Fdrman
Gibson, G. H. N., Ingeniiir
Granberg, H. 4., Kontorist
Gullberg, A. E., Kontorist
Gciransson, G. R., Verkstadsingenior

Johansson, A. V., Forridsman
Lindahl, O. S., Forman
Lindskog, A. H., Gjutmistare
Lindstrom, J. F., Avdelningsf6restindare
Nordqvist, O. H., Kamrer
Nyl6n, A. V., Fiirman
Selander, G. E., Ingenior
Sjtigren, G.4., Forman
Thorss6n, G. A., Kassor
Zander, H. E., Konstrukt6r

26 tiiinstedr

Almgren, K. R. \7., Planerare
Bjiirk, E. H., Abonnentchef
Bjork, M. E., Planerare
Boox, L, Flanerare
Boqvist, E. A., Kalkylator
Dahlquist, S. O., Konstruktor
Frost, C. R., Fiirman
Holmgren, T. H., Bitr. verkmistare

Johansson, G. H., Fcirman
Lagerstam, B. O., Fiirman
Ljungdahl, A. T., Verkmistare
Maxe, K. A,., Ritare
Mellinger, O. E., Kontorist
Nilsson, K. R., Planerare
Nordin. G. H.. Fiirridsfiirestindare
Olsson, N. G. 8., Forman
Palmqvist, S. E., Forman
Persson, Y. A., Konstruktor
Svensson, O. S., Forman
Thiiring, N. F. I., Kontorist
Ostlund, B. G. L., Forman

33



Medalj6rer frin Kontrollavdelningen (KA):

Fr. v.: Hj. Pettertton, A. Fiellberg, H. Scbarrau,
I. Oltton, B. S. Holngren.

2 5 t jdnste,ir

Bengtsson, A., Ingenior
Gullberg, J. A., Forman
Gustavsson, J. A.A., Forman
Gustavsson, J. H., Konstruktor
Landin, K. E. O., Arkivtjdnsteman
Larsson, A. L., Offertingenior
Linderberg, N. H., Forman
Lundvall, K. O., VerkmZistare
Mattsson, K. A. 8., Ingenior
Palm, C. G., Avdelningsforestindare
Reinholdsson, E. H., Avdelningsforestindare
Sjoqvist, N. E. E., Forman

Medalj6rerna vid Lirlingsverkstaden (VL):

Fr. v.: F. Lartson och H. Hornttriim.

I I .  BOFORSVERKDN
Timavlilnade I aktiv tldnst

57 tjhnstedr

Jansson Lund, G., Brandvakt

55 tlinstedr
Bickman, O., Transportarbetare
Lund, J. E., Svarvare
Lofstrand, F. E., Granatsvarvare

54 tjiinstedr
Bergkvist, J. E., Gtanatsvarvare
Nyqvist, K.O., Filare
Sandvall, A. T., Granatsvarvare
Zander, O. E., Reparator

52 t/instedr

Bjork, A. G., Reffelbitriide
Larsson, K. J., Smorjare

51 tjfinsteir
Avander, C. L., Frdsare
Bild, E. G., Gjuteriarbetare
Blyberg, G., Skjutfiiltsarbetare
Bdck, K. F., Gjuteriarbetare
Eriksson, G., Hyvlare
Flodman, J. T., Frdsare
Kilstrom, E. H., Verktygssmed
Lund, J. E., Handformare
Lundberg, E., Avsynare
Modig Almkvist, E. T., Reglerare
Reinholdsson, O. F., Granatsvarvare

50 tjiinsteir

Atp, J. 8., El. repiratiir
Boox, J. R., Reparationsbas
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Medaljiirer frin Stilverket (ME):

Sittande fr. v.: l. l , Andersson, G. Franz,ln, O.E.Sjbgren, S. F. Dndberg, K. I, Eriksson, A. V. Hagelin,
G. L Karlston, K. K. Nygren, A. E. Nilssoa. Stlende i ftjrsta raden: G. E, Berglund, D. E. Haglund, G. A.
Karlsson, E. M. Brogren, G. E. Magnutson, G. E. Dahl, G. A. Liwendahl, N. G. B. Olsson, V. B. Norin,
A. B. Bergkolrr. St&ende i andra raden: D. Olsson, A. G. Gadde, K.E.Eriktton, E. G. Bji)rn, B. E. Engstrdm,
K.V. Petlersson, S. H. Persson, A. E. Gastaasraz. St&ende i tredje raden: K. E. Karltson, E. l. Karlston,
A. G, Engtrdm, T. N. lantson.

I
)
i i

/

Bdck, F. G. A., Gjuteriarbetare
Lekberg, E. E., Plitslagare
Agren, E. L, Fr2isare

49 tjiinsteir
Bjorndahl, A. F., Murare
Elfstrom, A. H., Filare
Hellgren, G. A., Vaktmdstare
Kadsson, K. 4., Svarvare
Pettersson, G. B. V., Filare
Selander, E. J., Avsynare
Sjoberg, E. T., Forridsarbetare

48 tjknstei.r
Andersson, K. F., Revolversvarvare
Bergstrom, T. V., Frirridsarbetare
Bdckman, D., Skogsarbetare
Forsberg, A. L., Monteringsarbetare
Kihlstrom, E. G., Sm6rjare
Skoog, G., Stickare
Zander, K. E., Svarvare

47 tji.nstefrr
Eriksson, K. J., Grovarbetare

Fredriksson, F. F., Filare
Kling, D. F., Kompressorsk6tare
Nilsson, E., Rodedningsarbetare
Nyberg, P.V., Milare
Skoog, G. P., Arborrare

46 tjdnstei.r

Bjork, H. S. G., Avsynare
Borg, E. E., Krankopplare
Dahl, K., Granatsvarvare
Gdfvert, G. A., Smed
Janison, O.V., Borrare
Vikander, G. H., Avsynare
Zande4 V. 8., Revolversvarvare

45 tjknstefrr

Fredriksson, A. D., Portvakt
Melker, G. H., Transportarbetare
Skoog, A., GranatsYawate
Strom, K. J., Svarvare
Sundstrom, G. L., Godsmottagare
$Tahlgren, N. I. Bilhantlangare

l.
i'
ir
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Medalji irer frin V:lsverket (MV):

Frdmre raden fr. v.'. G. Karlsson, K. Karlsson, O. Bras|, L. Brash, A. lcirnberg, K, Lartsotz, E. Zander, G.
Holmgren, A. Kuic6. Bortre raderna: l. E. Saxholnt, K, Ohldn, K. {Jtter,V. Bohbn, K. Stdhlberg, E. Karls-
ton, A. Ek, O, Hult, F. Aron.rton, G. Ljungberg, G. Fenzstrt)m, K. Zetterkai$, l. Haglund, H. Karltson.

44 tjfrnsteir
Andersson, David, Svarvare
Andersson, F. E., Reglerare
Bjorn Hedenblad, G. V., El. reparator
Boqvist, K. A.., Avsynare
Bostrcim, A. N., Forridsman
Eriksson, K. J., Grovarbetare
Gustavsson, K. 4., Filare
Holmgren, B. S., Filare
Karlsson, F. E., Valssvar.vare
Larsson, G. A.., F6rridsarbetare
Nilsson, A. E., Reglerare
Str6mberg, O., F6rridsarbetare

43 tiiinstei.r
Fredriksson, G. A., Fdrridsman
Holmberg, G. A., Godsemottagare
Karlsson, K. O., H2irdningshjdlparc
Kilstriim, A. L., Plitslagare
Ljungberg, G. A., Stiidare
Sjogren, G. E., Handformare

42 tjfrnsteir
Ag., J. P., Grovarbetare
Bergkvist, A. S., Stiderska
Bjiirn, K., Kranftirare

Book, K. J., Friisare
Dahl, E..H., Fcirridsarbetare
Elfstrom, J. E., Revolversvarvare
Fdllman, G. A., Pumpskiitare
Grundstr<im, K. S., Pl8.tslagare
Gustavsson, A. E., Skrotklippare
Hellstrom, K. G., Materialutldmnare
Hdgg, E. J., Murare
Jansson, K. O., Trdarbetate
Olsson, A., Forri.dsarbetare
Sandvall, A. G., Svarvare
Skoog, H. A. A., Mek. reparator
S7ahlstrom, G. G., Transportarbetare
Orn, K. E., Stickare
Ostblad, O., F6rman

41 tji.nsteir

Andersson, E. \f., Svarvare
Hellsing, D. E., Avs2indare
Hultgren, A. E., Svarvare
H6glund, K. E., Brotschare
Johansson, E. H., Filare
Kadsson, G. L., Svarvare
Carlsson, O. Sf., Filare
Nilsson, A. S., Montor
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Medaljdrer frin Smedjan (MS):

F<irsta raden fr. v.: A. Ostertnan, l. Karltson, E. Erlatzdtton, G. Bergstedt, K. Bjdrn, S' Hall6n, Tb. Dahl'

berg, K. EriAsson. Andra raden E. Brattstrijm, E. Mdrk, A. Hoglund, Hi. Berggry, C, lVefibom, K'
Berlgren, P. Larsson, G. Helsing, O. lohanston, V. Karlsson, l. Karl.r.ron. Sista raden: S. Rantberg, G'
Haii, A. Giifrcrt, K, Bobrtan, E. Karlsson, K. Sidkuist, H. Eriksson, Th. Eriksson.

4o firtnstedt
Asplund, J. S., Revolversvarvare
Ljung, E. H., Verktygsslipare
Lundstr<im, K. J., Granatsvarv.ue

fi rjiinstedr
Bergkvist, A. 8., Smideshantlangarc
Eriksson, E. E., Transportarbetare
Eriksson, O. V., Grovarbetare
Gustavsson, E., Grovarbetare
Haglund, K. J., Vdrmare
Jansson, C. A., Revolversvarvare
Jansson, T. N., Smed
Karlsson, K. J., Lagerarbetare
Kihlberg, K. A., Riktare
Larsson, L. T., Forridsarbetare
Ljunggren, E. 8., Svarvare
Norrstrom. A. T.. Snickare
Sandvall, D. J., El. svetsare
Skdld, J., Svarvare
Steen, E. J., Revolversvarvare
Sundstr6m, K., Modellsnickare

38 tji)nstefir
Berggren, K. A., Smideshjlilpare

Brattstriim, G. E., St2idare
Forsberg, J. R., Murare
Karlsson, E. A., Grovarbetare
Karlsson, H. L., Transportarbetare
Nilsson, F. O., Handformare
Olsson, K. D., Grovarbetare
Striimvall, V., Pressare
Svanberg, K. K. E., Modellsnickare

i / rMnstea.r

Andersson, J. A., Smiirjare
Andersson, K. H., Hyvlare
Aronsson, K. R., Snickare
Bergman, N., Modellfraktare
Bohlin, G. V., Brdnsleinfraktare
Book, G. E., Svarvare
Elfstrom, K. H., Revolversvarvare
Eriksson, J. H., Transportarbetare
Fagerlund, E. A. G., Filare
F?illman, E. F., Filare
Gullberg, K. ,{., Avsynare
Hedlund, D. T., PorFakt
Hult, F. O., Reparatiir
Kling, A. L., Avsynare
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Medaljiirer frin Modellverkstaden (MG zZ):

I frdmre raden fr. v.; E. Zettergren, H. Lartson,T. Ljangdahl, O. Pelterssoa. Mellersta raden: G. fobansson,
[. Nordqail, A. Ljungdahl, A. Guttausson, M. Magnuston. I bakre raden: /. Sandull, K. Sundstrdm, G.
Lduslrdm, D. Linderberg, K. Soanberg.

i1
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i t
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Lundstrrim, E. E., Skjutfiltsarbetare
Nordin, E. M., Handformare
Persson, A. E., Gassvetsare
Zander, F. E., Frdsare

36 tiiinstedr

Andersson, A. D., Revolversvarvare
Augustsson, D. E., Avsynare
Bergroth, A. G., Vedgirdsarbetare
Bjurstr6m, A. V., Nitare
Blyberg, K. P., Transportarbetare
Blyberg, O. L., Kranforare
Brinck, J. F., Arborrare
Dahlstr6m, R. C., Svarvare
Engholm, A. H., Handformare
Engstrom, S. A., Lindare
Eriksson, E. E., F6rridsarbetare
Eriksson, E. L., Plitslagare
Eriksson, J. N., Avsynare
Eriksson, K., Snickare
Forsberg,' O. P., Forridsarbetare
Gren, K. J., Plitslagare

Hagelin, A. 4., Grovarbetare

Johansson, C., Godsemottagare

Johansson, O. G. T., Avsynare

Johansson, G. \f. \7., Svarvare
Karlgren, K. J., Mont6r
Karlsson, A. C., Reparator
Karlsson, A. G., Ugnsskotare
Karlsson, E. J., Ugnssk6tare
Kadsson, F. F., Smdltare
Karlsson, G. A., Smdltare
Kadsson, G. H., Filare
Kadsson, O., Forridsbitrede
Larsson, A. F., Granatsvarvare
Lekman, T. T., Montor
Levin Lindberg, K. G., Svarvare
Magnusson, K. M., Slipare
Nyberg, G. R., Svarvare
Ohl6n, K. E., Skrotfraktare
Pettersson, K. J., Plitslagarc
Sandvall, E. J., Modellsnickare
Soderstr6m, E. E., Handformare
Torp, G:son, K. V., Fcirridsarbetare
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Medalii irer frin Hirdverket (MH):

Sittande fr. v.: G. Tillman, L Nyl6n, F.V. Larsson, K. A. Zeljat, G. Nordholnt, K. Sjoberg, G. Larssott,
G. Ols.ron, F. Andersson, V. Lundgrez. St&ende i frdmre raderna: K. Karlsson, H. Hult, G. Strdm, S. Eriks-
ton, A. Moberg, A. Pettersson, K,O.Karltson, O. Strdm, L. Bidrk, G. lohamson, A. Olsson, T. Latsson,
V. Stark, G. Karlston, F. Andersson Stiende i bakre raden: V. Engberg, K. lobanssctn, V. Nilsson, K. O'
Karlsson, T. Bergttrdm, S. Enock, E. Karltton, H, Andersson,

j5 tjiinsted.r

Andersson, K. F., Heirdningsh jdlpare
Bergius, A. A., Kranforare
Edberg, K. R. Hi., Filare
Elg, E. A., Vdrmare
Engborg, A. E., Avsynare
Eriksson, J. T., Vairmeskiitare
Grell, G. H., Filare
Hagelin, A. E., Riktare
Hedenkvist, G. 4., Frdsare

Jernberg, K. J., Handformare

Johansson, K. 4., Borrare

Johansson, P. S., Grovarbetare
Karlsson, F. E., Truckforare
Karlsson, J. P., Refflare
Karlsson, K. 8., Smiltare
Kindal, K. G. A., Eldare
Kropp, G. A., Diversearbetare
Lundstrrim, E., Handformare
Magnusson, G. E., Tidskrivare
Maxe, N. L., Frdsare
Nordqvist, J. A., Diversesnickare
Nygren, K. E., Svarvare
Sandstrom, A. R., Milare
Soderberg, A. B., Granatsvarvare
Varnkvist, G. A., Triarbetare

34 tjdnstefr.r
Andersson, A. R., Slipare
Andersson, F. H., Kranforare
Berggren, E. H., Kranforare
Bergroth, K. G., Sigverksarbetare
Blyberg, E. E., Kallsigare
Dahl, D. A., F6rridsarbetare
Eriksson, K. V., Verktygsutlimnare
Grek, A. V., Handfonnare
Hellqvist, E. A., Portvakt
Holm, J. E., Filare

Jansson, F. O., Grovarbetare

Jonsson, K. H., Plitslagare

Jdrn, K. A., Ordningsvakt
Karlsson, E. J., Reglerare
Lekberg, G. A., Lcidare
Ljungberg, S. F., Monteringsarbetare
Lundvall, N. J., Forridsarbetare
Lofstrrim, G. E., Modellsnickare
Nilsson, A. E., Skrotklippare
Pettersson, K. V., Girtvigare
Sandvall, O. A., Forridsarbetare
Zander, G. E., Frdsare
Aberg, A. G., Avsynare
Akerberg, A. A., Forridsarbetare
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Sittande
Stiende:

f r .
E.

Medalji irer frin Adjustagehallen

v.: D. Helsing, E. lontton, A. Kiltlberg, O. Norgren, E.
Karlssott, G. Karlsson, T. Bjt)rA.

(MA):

Lundberg, E. Andertson, G. Aberg

33 tjiinstedr

Andersson, G., Montor
Andersson. K.. Modellfraktare
Andersson, T. J., Kranforare
Aronsson, K. A., Lastare
Berggren, E. E., Mek. reparator
Bergstriim, G. E., Diversearbetare
Brandin, K. J., Svarvare
Elg, T. E., Avsynare
Elvstrcim, G. A., Stddare
Ericsson, D., Svarvare
Eriksson, A., Forman
Eriksson, F. O., Stddare
Eriksson, J. F., Grovarbetare
Forsberg, K. V., Transportarbetare

Jansson, J. J., Sigstiillare

Jern, K. G. E., Revolversvarvare

Johansson, G. H., Gasskdrare

Johansson, J. E., Forrnan

Johansson, K. V., Hirdningshjdlpare
Kahlin, T. E., Hyvlare
Karlsson, A. E.. Borrare
Karlsson, G. I., Transportarbetare
Karlsson, K. O. F., Kranforare
Kvick, V., Fijrrids arbetare
Nystrom, P. A., Sadelmakare
Olsson, E. E., Monteringsarbetare
Palmkvist, K. H., Hyvlare

Rundberg, O. E., Filare
Rundqvist, S. A. N., Filare
Sjostrom, G. A., Portvakt
Stendahl, G. A., Stddare
Storm, K. F., Kranfdrare
Sddv. E. K.. Diversearbetare
Wickman, K. H., Filare
Ohrman, E., Kompressorsktjtare

32 tjiinstedr

Ahlstrom, A. G., Svarvare
Andersson, H. E., Revolversvarvare
Andersson, K. A., Krankorare
Andersson, K. J., Fiirman
Aronsson, F. R., Kontrollant
Bill, J. E., Portvakt
Brogren, E. M., Lagforman
Dahl, G. E., Smiltare
Edstrom. A.. Brinsleinfraktare
Engstrom, A. G., Smdltare
Forsberg, O.V., Murare
Gr<inberg, R. A., Revolversvarvare
Hult, H. V., Hdrdare
Karlsson, A., Kompressorskotare
Kjellstrom, K. S., Handformare
Larsson, K. J., Handkdrnmakare
Larsson, P., Smed
Lundstrom. H. L.. Filare

+U



Medaljiirer frin Giuteriet (MG):

Si t tande f r .  v . :  F.  OLsson-Kock,  A.  Bergstr6nz,  G.  Gt l lberg,E.G.B: i ld ,  E.  D.6hrn,  E.  l .  N) l r :on St tende
i fdrsta raden: I E. Etg, K. A. Karl:.ion, E. Bii)rn, N. fuLn.rsott, K. I. Guttatsson, K' l. Larsson, P. G, R'

Sjdberg, F. O. G. Nil ic,n, H. Nyqaist, E. A. HellAai.rt, E. Lund,ttrt)nz, K. O. Karlsson, K. Fransson, D' F.

kling,"E. N. Hamntar, O. V. BliiLaist, G.l./. Karl.to;t, A. H. Linds*ag. Stiende i.andra raden: H. V.

Kjeliberg, A. Hagelin, K, A. lohauton, A. S. Kat'lssort, A. H. Hagel)n, K. l. leufua"g, G. E. S,i6gren,

O'. Hi.Vithttri;i, K. O. Striintberg, A. V. GreeA, C. l. Habne, G. Bi6m, E. H. B_irat/:, K.F. lonsson.
Stlenie i sista raden: E. E. Sdderstidtn, F. B. And'ersson, A. Hj. Engholnt, G. H. lobansson, A. Eriksson,

K. S. Kjetlstrdm,V. E. Nystrdnt, l. A. Pettersson, O. B. Karlston, E. Bergstri)nt, S.P.Enock'

Lundstrom, K. H., Svarvare
Lofqvist, S. G., Avsynare
Persson, G. E., Filare
Sjogren, F. A. Montor
Sjogren, K. E., Kranforare

31 t/insteir
Almgren, A. F., Mek. reparattir
Berg, S. S., Revolversvarvare
Berggren, B. E., Frisare
Bergman, A., Lagbas
Berndt, G. V., Frdsare
Bjurstrom, K. H. V., Godspackare
Edgren, E. A., Stickare
Eriksson, T. V., Smed
Flodman, K. H., Avsynare
Grek, A. E., Cykelvakt
Gustavsson, G. F., HjZilpsmdltare
Hahne, A. E., Monteringsarbetare
Hedblom, P.H., Filare
Hedenkvist, B. Z.,Skrotsorterare

d $

f J,1

Henriksson, A. F., Trdarbetare
Hjern, K. G. A., Revolversvarvare
Hultgren, A., Stldare
Htigberg, F. L., Svarvare

Jarl6n, F. K., Svarvare

Johansson, J. F., Reparator

Johansson, K. G., Modellavsynare
Karlsson, G. A., Eldare
Karlsson, G. V., F6rridsarbetare
Karlsson, K. P., Kontrollant
Larsson, A. T., Ugnssk6tare
Larsson. A. V.. Kanonborrare
Liibeck, D., Handformare
Nystrom, V. E., Handformare
Pettersson, J. A., Ugnssktrtare
Pettersson, O. E., Kranf6rare
Sahlstrom, G. A., Transportarbetare
Stark, V. F., Hdrdningshjilpare
Sundstr<im, K. R., Frdsare
\S/ickstrtim, O. Hj., Handformare
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Medaljdrer frin Filnings- och Monteringsavdelningarna (VK to-t4):

Sittande fr. v.: P. H. Hedblom, A. Andertton, T. Larston, A. L. Forsberg, O. Angborg, H. LundAaist, B.O.
Stenstrt)m, D. Nilrson, A. Ek, F. HLkansson, O. Haisson, K. P. lobanneston, Hi. BncAius. Stiende i frdmre
raden: /. fanron, R. Ekman, E. Fagerlund, P. F. Sjoberg, F. Sii)gren, O. Karltson, F. HdAanston, D. Karls-
t-on, !. Karltson, A. BjdrA, F. F. Fredrihston, A. Nilson, G. H. Grell, G. A. Magnusson, T. Lekman, G. A.
Stendabl. Stiende i bakre raderna: A. Bjdrn, K. H. Magnusson, I. Eriksson, P.-Nyberg, O. Lagerstam, E.
Oltton, R. Andersson, E. E. Borg, G.1sterlund, S. Fortberg, K. A. lanston, G. E. Karlslon, K. f. Karlgren,
E. Lekberg, H. lohansson, A.E.Hahne, G. Andersson, K. Anderston, K. M. Magnusson.

j0 tjdnstehr

Axelsson, K. F., Svarvare
Boman, K.G., Avsynare
Eriksson, K. H., Smed
Falk, C. O., Lagforman
Forsberg, S. A., Murare
Gustavsson, G. V., Kranforare
Gustavsson, O. M., Monteringsarbetare
Hikansson, F. E., Filare

Johansson, E. H., Kompressorskotare

Johansson, E. S., Parkeriserare

Jonsson, O. A., Svarvare
Karlsson, D. S., Monteringsarbetare

* Karlsson, E. F. V., Filare
Karlsson, K., Riktare
Kvick, F. A., Valsombytare
Larsson, O. T., Monteringsarbetare

Magnusson, G. A., Filare
Malmstrom, K. I., Ritsare
Melkersson, K. E., Kranforare
Myhrman, K. G., Refflare
Nykvist, G. B:, Smed
Olsson, A. G., Ugnsskritare
Olsson, F. A., Si.gare
Olsson, K. A., Revolversvarvare
Persson, G. \f., Staksmetare
Persson, L. E., Pli.tslagare
Sj<ikvist, J. E., Revolversvarvare
Spennare, E. E., Avsynare
Zettergren, K. B., Modellsnickare

29 t/instedr

Andersson, G. A., Reparator
Andersson, A. E., Maskinreparator
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Medalj6rer frin Svarvaravdelningen (VK zr):

Sittande fr. v.: G. lobansson, E. Biratb, T. Holmgren, O. Sdderstrdrn, O. Flodman, E Lunclh, G. Mybrman,
E. Pettersson, I. Lindqa)st, Hj. Lundaall, G. Bjdrk. Stiende i frirsta raden: H. Branting, A. Ahlstrbm,
K. Anderron, E. Nilsson, G. Sanduall, E. Melhersson, E. E. Bllberg, N. Gaud6, P. Karlsson. Stiende i
bortre raden: E. Eriksson, V. EriAsson, A. lobnston, A. Tjiider, K, Hellstriirn, K. l. Brandin, G. Nygren,
G. Erlandsson, B. Ljunggren, K. Lundfirtinz.

Berg, G. A., Verktygsfilare
Dahlin, F. H., Verktygsfilare
Dahlin, K. R., Revolversvarvare
Engstrom, E. A., Hdrdningshjdlpare
Eriksson, E. H., Brandvakt
Eriksson, E. H., Stddare
Grundstrom, G. G., Plitslagare
Hagelin, A. H., Handformare
Kadsson, E. F.J., Grovarbetare
Karlsson-Bjorklund, I., Filare
Karlsson, K. P. E., Plitslagare
Karlsson, K. T., Diversearbetare
Karlsson, O., Trdarbetare
Larsson, F. I., Arborrare
Larsson, G. H., Grovarbetare
Lekberg, O. E., Destillator
Linder, K. A. S., Hyvlare
Linderberg, J. M., Urverksapterare
Lindkvist. B. H. E.. Svarvare
Magnusson, K. A., Eldare
Nilsson, D., Filare
Olsson, I., Revolversvarvafe
Pettersson, J. A., Handformare
Sandvall, E. T., Filare
Sjoberg, A. M., Virmare
Soderstrom, E. A., Transportarbetare

28 tpinstedr

Age, E. A. S., Stdderska
Andersson, J. F., Eldare
Andersson, B. O., Svarvare
Andersson, F. 8., Handformare
Andersson, J. J., Klotsprdnqare
Andersson" K. E.. Frdsare
Andersson. N. A. V.. Borrare
Aronsson, E. G., Transportarbetare
Bergstrom, A. G., Ugnsskotare
Birath, E. H., Handformare
Bjork, G. E. R., Grovarbetare
Bostrom, K. Y., Svatvare
Bruse, O. E., Plitslagare
Ekman, R. F. F., Filare
Eriksson. G. A.. Snickare
Eriksson, G. E., Transportarbetare
Erlandsson, K. G., Refflare
Faltin, A. G., Yagnvdgare
Forsberg, S. R., Monteringsarbetare
Forsberg, K. G., Murare
Gadde. A. G.. Smiltare
Hagelin, A. V., Generatoreldare

Jansson, K. A., Provtryckare
Johansson, P. S., Smed
Karlsson, E., Grovarbetare
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Sittande jt...".' D. Aug.usttton,_!. Sand!7g,.O. Re)nholdsson, K. Holnzblad, E. Bergkuist, F. Lofttrand,
Th. Sanduall, A. Selattd'er, G. Nilsson. Stiende i fcirsta nden: A. Shoog, G. lr)rn, K. Larsson, G. EriA:son,
\. labl, H. Dablin, l. Gullberg. Stiende i andra raden: K. Lundttri)m, K.Forsberg,K.Karlsson,K.Odell,
G. Strdmberg, A. Sdderberg, Hj. Grell. Bortre raden: A. Larston. Cb. Karlsson, S. Grell, A. Hultgren,
S. Palnzquist, A. Karlston.

Karlsson, E. V., Revolversvarvare
Karlsson, G. A., Transportarbetare
Karlsson, G. E., Truckforarc
Karlsson, G. \f., Filare
Karlsson, J. K., Reparator
Karlsson, J. V., Smideshjilpare
Karlsson, O. R., Hdrdare
Larsson, H. T., Forridsman
Larsson, K. O., Granatsvarvare
Liwendahl. G. A.. Generatoreldare
Lund, K. L., Avsynare
Lundgren, H. V., Pli.tslagare
Magnusson, T. L., Gjutare
Olsson, H. S., Kranfcirare
Pettersson, K. J., Korare
Pontusson, A. R., Maskinreparator
Ramberg, S. I., Avsynare
Skoog, K. E., Transportarbetare
Sterner, A. T., Plitslagare
Svanberg, T. R. E., Svarvare
Svedberg, S. O. T., Frdsare
Zettergren, J. E., Modellsnickare
Ostlund, B. E., Truckreparat<ir
Ostlund, E. E., Hyvlare

27 tjdnstefrr
Bergqvist, G. H. A., Diversearbetare
Bergroth, K. E., Vedgi.rdsarbetare
Bjorn, E. G., El. rnontor
Dahl, K. E., Avsdndare
Dahlin, A. 8., Revolversvarvare
Eriksson, A. M., Stickare
Eriksson, J. P., Stidare
Forsell, N. H., Avsynare
Holmstrand, K. F. E., Frdsare
Hult, K. A., Revolversvarvare

Jansson, G. E., Smdltare

Jansson, K. J., Montdr
Johansson, G. A., Ugnsskotare
Johansson, O. E., Kompressorskotare
Johnsson, K. E., Ordningsvakt
Jarn, G. B. A., Reparator
Karlsson, E. J., Smdltare
Karlsson, K. E., Hyd. reparat6,r
Karlsson, K. F., Filare
Kjellberg, H. V., Avsynare
Larsson, S. P., Avsynare
Lofstrand, S. 8., Forri.dsarbetare
Pettersson, J. T. U., Ritsare
Sjoberg, P. F., Filare
Skotte, O. N., Mek. reparatdr

Medaljiirerna i Projektilverkstaden (VA zo):
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Medalj<irerna frin Automat- och Riirverkstlderna (VA 3o och VA 4o):

Sittande fr. v.: P. Andersson, G. lern, H. Elfstri)nt, E. Larlson, G. Peltersson, K. And'ersson, l. Steen,

S. Grell, E. Gijransson, G. Fredrihsto'n, A. F. Blomgren, A. Dabtin. Stiende i frdmre raden: G' Hiern, A. Bo.'

str6m, h,. Zander, l. Elfstr,m, E. Karlston, O, Nordb, I. Olston, E. lobansson., t!. losyay' 
H. Bitirk, A'

Iansson. Stiende i'bortre raden: K. Strdnrberg, E. Karlsson, E. Hellfir1.m, G. 6stland, E. Sit)hil$, G' Nils'
'ron, 

E. Karlssorz, G. Berndt, l. Linderberg, k. Dohlir, l. Asplund, c. olron, H, Linderberg, s. Berg,

D. Nilston, A. Hult, M. Sdderberg.

Sohlberg, O. E., Portvakt
Stenstrom, F. H., Skjutfdltsarbetare
Strom, G. E., Ugnsskotare
Strom, O.V., Hiirdningsh jdlpare
Saaf, K. O., Grovarbetare
Tidder, E. A., Svarvare
Tornberg, K. E., Portvakt
Orn, O. E., Svarvare

26 tjiinsteir

Ahlberg, E. F. H., Maskinreparator
Ahlberg, B. H. H., MaskinreParatiir
Andersson, A., Monteringsarbetare
Andersson, A. E., Oljerenare
Andersson, A. P., Svarvare
Andersson, E., Smideshidlpare
Andersson, G. P., Forridsarbetare
Andersson, G. V., Grovarbetare
Andersson, K. A., Hjdlpsmdltare
Andersson, N. V., Grovarbetare
Aronsson, B. A., Trdarbetare
Aronsson, K. A. B., Kopplare
Bergkvist, R. V. E., Grovarbetare
Bergstedt, G. E. B., Avsynare
Bjiirk, T. E., Krankopplare

Bohlander, K. 2., Filare
Book, A. H., HdrdningshjdlPare
Book, G. A., Sigare
Bostrom. R. H.. Diversearbetare
Brask, O. E., Mejslarbas
Bdckius, H., Stddare
Dahl-Olsson, A. E., Portvakt
Elvstr<im, E. R., Krankopplare
Emanuelsson, J. E., Plitslagare
Enock, S. P., Handformare
Eriksson, E. A. E., Hiirdningshidlparc
Eriksson. E. H.. Parkeriserare
Eriksson, G. T., Monteringsarbetarc
Eriksson, J., Kranfiirare
Eriksson, S., Ugnskotare
Fernstrom, G. E., Amnessorterare
Fransson, E. L., Rorledningsarbetare
Grell, S. A., Avsynare
Gullbrand, G. G., Filare
Gullbrand, N. J., Avsynare
Haglund, D. E., 1. Baksideskarl
Hellstrom, E. E., Urverksapterare
Holmgren, A. G., Vdrmare
Hoglund, A. E., Smed

Jakobsson, P. G., Slipare
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Sittande fr. v.: C. B. Holmstrand, O. Strdntbrls: E. I. Selander, G. SAog, Tb. E. Kat)n, K.Hi.palntquist,
v. Eriksson, H. Holntblad, Tb. Floclnan, A. Kling-, E. L Agren, K. Au"and.er, A. Bergntara, k. Bor)n orr.
Stiende i fcirsta raden: N. Hdntson, N. Gullbrand, K. BooE, F. Holmttrand, R. Edbeig, G. Sfogren, E.F.
Fiillman, G. Forsberg, O. BjdrA, I. Israelsson, K. Hi.l(/ichnzan, K. E. Karlston, N. G, fiiatnr, K.-A. Linder,
E, KarJsson. Stiende i andra nden'. A. E. Lin.dtk-og, l. E. Hohn, A. Etfur6m, R. Gustautton, O. Nyqaitt,
G.V. Karlsson, K. Z. Bo_blander, B.,Berggrcn, A..Karlsson, l_. Gustaotson, G. Eri|sson, G. A. Hotntberg:,
Stiende i bakre raden: K. G. Greek, K. E. Andersson, G.'Li)fttrand, F. E. Zander, N. Stenttront, O. E.
Pettersson,-5._G. Lduquitt, P, SAoog, B. Back'man, G. E, Pertso'n, G, Gi)rartrson, R. Sundstrdm, E. Edgren,
G. Book, l. F. Brink.

Johansson, E. J. A., Smideshjilpare

Johansson, J. F., Handkdrnmakare
Karlsson. A.. Frdsare
Karlsson, A. S., Transportarbetare
Karlsson, B. A., Gran atsvaryare
Karlsson, E. E., Godspackare
Karlsson-Johansson, G. E., Svarvare
Karlsson, J. E., Grovarbetare
Karlsson, K. A., Svetsare
Karlsson, K. H.. Maskinstdllare
Karlsson, K. O., Godsmottagare
Karlsson, O. G., Forridsarbetare
Karlsson, T. E., Godsmottagare
Larsson, A. O., Avsynare
Larsson, H. I., Maskinreparat6r
I-undberg, E. F., Kanonborrare
Lundberg, K. H., Transportarbetare
Magnusson, K. H., Borrare
Malmstr6m, G. Th., Reparator
Mil6n, G. E., I man for transport
Mil6n, K. H., Trallkorare
Mork, E. A. F., Reglerare
Mork, E. E., Grovarbetare

Nilsson, E., Kanonborrare
Nilsson, G. E., Frdsare
Nilsson, J. D., Revolversvalare
Nord, S. O., Revolversvarvare
Nygren, G. G., Svarvare
Nystrom, F. 8., Ritsare
Nystrom, O. R., Slipare
Ohl6n, P. M., Verktygsfilare
Pettersson, A. M., Transportarbetare
Pettersson, E. G. V., Avsynare
Petrersson, K. E., Ritsare
Pettersson, K. H., Svarvare
Pettersson, O. D., Diversesnickare
Rundberg, Rut Kristina, Sommerska
Str6m, J. E., Stickare
Strdmberg, E. G., Granatsvarvare
Stromberg, K. G., Grovarbetare
Stihl, O. E., Plitslagare
S7ikman, G. K., Stdderska

25 tiLnsteilr
Agnborg, O. F., Ritsare
Andersson, K. O., Grovarbetare

Medaljtirer frin Frrsaravdelningen och siktldktaren (vKz3 och vKzy):

46



Medalj6rerna

Sittande fr. v.: K. Forsberg, E. Bergstedt, K.
dersson, I. Malnt,strijm. Sti'ende: O. Karlsson,
lund, O. G. Karltton, A. Sjdgren.

Andersson, T. H., Revolversvarvare
Bjork, O. L., Hdrdare
Bjorn, K. ,t., Monteringsarbetare
Bostrom. H. E.. Svarvare
Bostrom, I. A. N., Borrare
Branting, K. 4., Svarvare
Brattstrom, K. E., Svarvare
Brink, K. O., Plitslagare
Bdckius, K. A., Svarvare
Ek, A. O. A., Filare
Eliasson, A., Maskinreparatrir
Eriksson, E. A., Transportarbetare
Eriksson, E. E., T raarbetare
Eriksson, G., Granatsvarvare
Eriksson, K. F., Diversearbetare
Forsberg, G. H., Svarvare
Goude, N. E., Svarvare
Grankvist, J. E., Revolversvarvare
Gustavsson, K. J., Kranf.orarc
Hagberg, O. E., Reparator
Hansson, N. H., Frisare
Helsing, H.A., Forman
Hjdlm, N. G., Fraisare
Holmberg, A. E., Plitslagare
Holmstrand, C. G. C., Frdsare

fr in Filtverkstaden (VF):

Karlssott, E. Granlund, N, Sjokuist, D. Hantmar, K. H. An-
A. lohantson, O. Sandruall, K. Karlsson, E. Lundberg, E. Ott-

Johansson, E. J., Skogsarbetare

Johansson, B. H., Monteringsarbetare

Johansson-Frisk, J. E., Smed

Johansson, M. L. N., Tnarbetare

Johansson, O. V., Smed

Jarn, C., Grovarbetare
Karlsson, G. A., Urverksapterare
Klasson, S. E., Krankorare.
Larsson, K. R., Forridsarbetare
Lofstrand, G. G., Frisare
Magnusson, E. J. M., Modellsnickare
Malmberg, E. F., Plitslagare
Moberg, K. A., Hdrdningsh jd,.lpare
Nykvist, A. E., Stickare
Palm6r, K. G. R., Sadelmakare
Persson, Sven H., Kranforare
Pettersson, E. 4., Borrare
Saxholm, J. E., Amnessorterate
Sjoberg, P. G. R., Handformare
Sjogren, A. ,t., Svarvare
Stenstrom, N. 4., Frdsare
Strath, F. T., Forridsarbetare
Strom, K. E., Transportarbetare
Soderberg, J. M., Svarvare.
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Medaljiirer fr8n Plitverkstaden (VP):

Sittande fr. v.; A. Bjurstrdm, A. Pertson, K. F. liifuert, E. LeAberg, O. FalA, K. Emanuelston, N. Lund-
oall, K. Grundslrdm, E. Persson. Stiende i fdrsta raden: K. Edfirt)m, I. Entanuelsson, K. Falk, D. Sanduall,
A. liirn, K. P. Karlston, A. Olston, E. Nordin. Andra raden: G. Grund.s.tri)m, A. Sterner, H. Lundgren,
K. Green, K. Lund, V. Strdmaall, G. Larston Bortre raden: L. Kil$rom, O. S,AH, K. fonsson, F. Helsing,
E. EriAston, O. BrinA, E. Malmberg, H. lohanson.

I I I .  BOFORSVERKDN

Mrinadsavltinade vilka avgriltt ur aktiv tliinst

54 tjdnstefr.r

Sandvall, G.E., Forman

53 tjknstedr

Lindqvist, D., Verkmdstare

52 tjiinsteir

Holmblad, K. G., Verkmdstare
Svensson, K. Hj., Forman

51 tjiinstefrr

Gullberg, G., Verkmdstare

50 tftinstedt

Holmblad, O. H., Fcjrman

46 t/in.rtefrr

Goude, D., Forman
Lofstrand, A., F6rman
Minsson, N., Bokhillare

45 tjiinstei.r

Avander, O. T., Materialprovare

43 tjiinstedr

Bjorn, E.V., Fijrman
Forsell, K. O., Forman
Larsson, E., F6rman
Soderberg, A., Konstrukttir

42 t/)nstedr

Berg, K. R., Ingenior
Bjorndahl, O. R., Verkmdstare
Carl6n, G., Biblioiekarie
Dahlberg, C. T., Planerare
Ekendahl, H., Verkmdstare
Emanuelsson, K. O., Forman

41 tjiinstedr

Bjorn, N. G., Forman
Holmgren, C. 4., Lojtnant
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Medaljiirer frin Verktygsverkstaden (VV):

Sittande ft.v.: A. BoAuist, A. Boslrdm, P. Ohl6n, O. Nystrdm, E.Bottrdnz,K.BrStbe,Hj.Kilstri)m,O.Lund.-
uall, C. lobansson. Stiende i frdmre raden: K. Guttautson, G. Lindberg, E. Zander, B. Lindqait, E. Zan-
der, G. Berg, S. Rund'qaist, E. Sanduall, R. Dahl:trtim. Stiende i bortre raden: S. L)ndabl, G. Gullbrand,
A. Engborg, L Karlsson, I. Sk\ld, H. Karlston, P. lakobsson, N. Forsell.

40 tjiinoedr
Karlsson, F. O., Faktor
Stdring, A. T., Firrman
Sdderstr<jm, O., Forman

39 tjdnstefrr
Bergstr6m, A. F., Gjutmdstare
T6rnblom, G. E., Verkmdstare

38 tiiinsteir
Cadqvist, Hj. O., Kassor

j7 tjiinstedr
Fredholm, F., Verkmdstare

36 tjfrnsteir
Sfiman, O., Brukslikare

35 tjfrnsted.r
Engberg, R., Expeditionschef
Hultman, K. Hj., Verkmdstare
Schartau, F. H. M., Ingenior

34 tjiinsteir
Ljungdahl, A. E., Verkmdstare
Olsson, F. E., Overingenior
Pettersson, J. N., Bokforare

j3 tiiinstedr

M6.nsson, Th., Ingeni6r

SZ rldnsreal

Tall, J. O., Verkmdstare

31 tjiinsteir

Larsson, A. H., Ingeni<ir

30 tjiinsteir
Liibeck, G.A., Forman
Olsson, J. I., Verkmdstare
Pettersson, G., Verkmdstare

29 tji.nstefrr

Kadsson, E., Maskinist
Lundqvist, G. H., Verkmistare
Nilsson, G., Verkmdstare
Reuterman, C., Ingenior
Sundberg, G. E., Bokhillare

. oz / ,Pnsredf
Fjellberg, A. A:son, Kontrollant

26 tlinsteir

Hessle, N. 8., Kapten
Svensson, A. Ch., Sjukskoterska

) .
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Medaljiirer i Reparationsavdelningen (VR):

Sittande fr. v.: E. Andersson, D. EriAsson, Hj. Skoog, D. Andertron, K. Karlsson, B. o$lund, G. Malnt-
ttrdm. Stilende i frdmre raden:.F1. Larrson, O. Skotte, S. Suedberg, H. Ablberg, E. Brattstrdm, K.-E. pet-
ter.t.ron, C. Kropp. Stiende i bortre raden: E. Karlssotz, A. Pontalson, A. Nylln, A. Eliaston, F. Larston,
Fr. Alngren.

IV .  BOFORSVDRKEN
Tirnavliinade vllka avgrfltt ur aktlv tiiinst

.57 tidnstefr.r

Maxe, K. 4., Svarvare
Zander, G. E., Valsmdstare

56 tjiinstei.r

Erlandsson, 8., Smidesforman

55 t/insted.r

Forsberg, K. T., Murarebas

54 tjiinstedr

Bjorn, C. F., Smed
Hasselgren, E. J., Verkstadsarbetare
Helsing, S. A., Valsverksarbetare
Hellstrom, J. E., Hyvlare
Kling, J. A., Avsynare
Norgren, J. O., Valsverksarbetare

)J trlan|tear
Lundqvist, A., Byggnadsarbetare
Sjoberg, K. J., Generatoreldare
Thorsander, J. V., Svarvare

52 tjiinsteir

Eriksson, G. E., Forridsarbetare
Utter, K. G., Yallare
Orn, E. D., Smed

51 tpinstedr

Forsberg, K. O., Forridsman
Hasselgren, C. F., Krankorare
Selander, A. F., Lagbas
Skoglund, E. J., Svarvare
Stenstrom, B. O., Ritsare

50 tlinstedr
Bjurstrrim, E. V., Stilsynare
Bri the, K.V.,  Fi lare

49 tji)nste,ir

Andersson, K. A., Transportarbetare
Karlsson, E. J., Smidesarbetare
Karlsson, J. A., Svarvare
Lundvall, G. S., Verkstadsarbetare
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Medaljiirer frin Byggnadsavdelningen (B):

Sittande fr. v.: D. lValld.dn, B. Arott.;sott, A. Hent' iksson, l. Age, K. Forsberg, K' Bergenuall, K'I 'Aslnnd,,

K. lohansson, Y. Persron, I. A. Sandberg,. St&endei frdmre riden: O. Karlsson, A.G.Anderssort,E. Bi6rk,

H.Lorrrorr, K. Eriksson, S.'Forsberg, O. Rarlsson, A. Karlssott, E. Mt)rh., K. Srinc'. St&ende i bortre raden:

H. Nord.in, A. Akerb,erg, K. IAr;, P. Attderssort, M. lohantson, l. Hrigg, II. lahattssort, P. lohansson.

48 tjiinstedr
Bjork, P. E., KlotsPrangare
Lundberg, K. V., Grovarbetare
Malm, E. G., Grovarbetare
Persson, G. E., Svarvare
Walld6n, D. T., Fiirridsarbetare

47 tjiinstefr'r
Brask, L. L., Hopslagare
Forsberg, A. A., Byggnadsarbetare
Hagelin, A. T., Hyttarbetare
Hellstrom, K. J., Svaware
Kadsson, K. A., Hyvlare
Nornholm, K. G., Ugnssk6tare

46 tjknstei.r
Bjork, G., Svarvare
Dufva, \7. L., Gjuterihantlangare
Eriksson, E., Svarvare
Gustavsson, A. E., Kranforare

Jansson, A. F., Svarvare
Karlsson, K. G., Godsemottagare
Lindkvist, J., Svarvare
Olsson, J., Vdllare

45 tPinstei.r
Backman, K., Ritsare

*ft.;;;;

I3riksson, K. E., Parkeriserare
Grell, J. F., Smiltare

Johansson, K. J., Snickare
Ljungberg, A. G., Hyttarbetare
Lundvall, J. Hi., Brandvakt
Palmkvist, E. E., Avsynare
Pettersson, K. H., Borrare
Zettergren, K. J., Snickare

44 tii)nstedr

Bergmark, A., Arborrare
Bolinder, A. O., Smdltare
Bostrom, E. A., Svarvare
Eriksson, P. E., Modellsnickare
Lindstedt, K. G., Gjutare
Mil6n, K., F6rman
Myhrman, K. G., El. reparat6r
Sundqvist, K. G., Verktygsutldmnare

43 tiiinstedr

Aronsson, V., Virmare
Bergius, K. J., Krankorare
Bostr6m, S7., Kompressorskotare
Eriksson, K. J., Vagnvdgare
Eriksson, V., Kranforare
Gustafsson, G., Martinarbetare
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Medaljiirer frin Elektriska avdelningen (X):

Si t tandefr .v . :K.  Anderson,s_.EngLtrdm,V.Hedenblad,E.Car l t ton,D.L indqois l ,A.Kar lsson,O.Bi6rn-
dal. Stltende i frimre raden: K. Hellstrdm, E. Berggren, A. Broberg, N. Nilsoi, K. Mybrman, A. H. Lars-
son, A' Arontflon. St&ende i bakre raden: /. Andersson, I.AQ, G.-Carltson, K. EriAr'on, G. Bidrn.

Nilsson, E. J., Hantlangare
Persson, P. G., Smdltare
Sjoberg, P. F., Parkeriserare
Zetterberg, A. G., Martinsmiiltare
Osterman, A. F., Avsynare

42 tji.nsteir
Birath, E., Smdltare
Fagrell, A., Fcirridsarbetare
Hansson, O. L., Filare
Lindskog, A. E., Svarvare
Mork, A., Rikthantlangare
Nilsson, V. L., Hantlangare
Odell, K. J., Granatsvarvare
Pettersson, N. J., Diversearbetare
Viberg, V. O:son, Jordbruksarbetare
Zettergren, A. G., Svarvare

41 tiiinsteir
Bjorndal, A. G., Filare
Blomgren, A. F., Reparatdr
Eriksson, G. E., Grovarbetare
Israelsson, I., Svarvare
Karlsson, P. E., Hdrdverksarbetare
Laurell, T. E., Parkeriserare
Nilsson, A. F., Gjuteriarbetare

40 tjiinstefrr

Johansson, J. A., Modellsnickare
Jonsson, E. J., Fornicklare
Lundgren, A. V., Krankorare
Sj6gren, E. V., Kanonborrare

39 tiiinste,ir
Ek, A., Valsverksarbetare
Eriksson, O., Elektriker
Forsell, J. V., Kanonborrare
Hofstrom, Olaus, Borrare
Isaksson, K. A., Murarehantlangate
Skoog, V. E., Snickare
Seef, K. A., Filare

38 tlinstedr
Andersson, A. G., Byggnadssnickare
Book, A. E., Transportforman
Engborg, J. V., Brinellprovare
Hellstrom, K. E., Valsverksarbetare
Hellstr6m, K. F., Klippare
Larsson, L. J., Hiirdverksarbetare
Stilberg, K. L., Riktare

37 tjiinstedr

Johansson, K. J., Ladugirdskarl
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2

Medalj6rer vid Skjutfi l tet (KS):

Sittande fr. v.: A. Ostling, G. Blyberg, E' Nilsson'
Stiende: K. A. Nils:on, F. H. Nilsson'Stenstri int,

|. E. Lundberg.

36 tjinstei.r

Bergman, K. J., Parkeriserare
Brattstrom, J., Hyvlare
Bickman, 8., Kanonborrare

Jonsson, R., Gjutare
Karlsson, K., Hyttarbetare

35 tjknsteir

Fagerstrom, K. V., Filare
Gustafsson, K. O., Svarvare
Perman, G. E., Godsemottagare

j4 tjdnstei'r

Andersson, G. S., Verktygsutldmnare
Brattstr6m, K. J., Avsynare
Edgren, E. G., Filare
Hikansson, F., Filare

Jonsson, J. E., Snickare
Karlsson, A. C. J., Maskinist
Larsson. K. A.., Filare
Nygren-J:son, K. K., Yagnvdgare
Stromberg, K. O., Yd'gare

33 tiiinstefrr

Andersson, A. P., Verkstadsarbetare
Hellsing, J. E., Filare

Johansson, K., Hirdverksarbetare
Karlsson, K. V., Fiirridsarbetare

Larsson, F. V., Hirdverksarbetare
Sundell, K. V., Pumpskiitare
Zeljat, K. A., Ugnsskotare

32 tjdnstedr

Berg, J. K., Martinarbetare
Ekenborg, J. E., Spirvdgsarbetarc
Gustavsson, A. R., Sigare
Hagelin, A. K., Grovarbetare
Helsing, E. J., Smiltare
Olsson, A. A., Hardarc, senare stddare

31 tjdnstei.r

Enock, S. A., Hdrdningshjilpare

Johansson, K. J., Grovarbetare
Nilsson, K. E., Filare
Pettersson, G. A., Hirdverksarbetare

30 tjdnsted'r

Bergstedt, G. A., Verktygssmed
Fransson, K. F., Grovarbetare
Grek, K. F., Gjutare
Gustavsson, A. 8., Diversesnickare

Johannesson, K. P., Filare
Larsson-Nord, A., Svarvare
Nilsson, E., Skjutfiiltsarbetare
Sjogren, A. G., Verkstadsarbetare

29 tiiinstehr

Jansson, G. A., Krankorare

Jonsson, G. A., Monteringsarbetare
Olsson, G. T., Portvakt
Pettersson, J. V., Portvakt

Medaliiirer frin Vedgirden (ESH):

Fr. v.: A. Bergrotb, K. E. Bergroth, G. Lund, K' G.
Bergroth.
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28 tjknstefrr

Andersson, F. E., Transportarbetare
Andersson, K. R., Avsynare
Nor6en, A., Skiutfdltsarbetare
Sandholm, G. E., Gjuteriarbetare
Soderstrom, P. A., Smdltare

z / ttan-f rear

Edsirom, K. J., Stidare

Jernberg, K. 4., Smiltare
Nykvist, D. L., Svarvare
Strom, A. G., Transportarbetare
Scdergren, K. R., Filare

26 firtnstefr.r
Jdrn, K., Grovarbetare
Livengren, E. J., Kompressorskotare
Malmberg, P. J., Forridsarbetare
Persson, K. E. G., Sigare
Svensson, K. A., Filare
Tiderman, A. G., Krankorare

25 tjiinstedr

Jakobsson, K., Hdrdverksarbetare
Larsson, G., Hdrdningshjiilpare
Olsson, K., Gjuteriarbetare
Pettersson, K., Filare
Sjoholm, E., Svarvare
Strath, K. J., Smiltsmed

V.  NOI IDL  KRUT

Mrinadsavlifnade I aktiv tiiinst

39 tjiinsredr
Eriksson, E. J., Forridsman

38 tji.nstefrr
Carlsson, K. M., Verkmzistare

36 tjiinstedr
Bergkvist, E. A., Forman
Edberg, E. H., Forman
Eriksson, D. H., F<irman
Jansson, A. A. V., Forridsman
Otterdahl, E., Overingeniiir

35 tjiinstefr.r
Fotsman, B. J., Verkmdstare
Sohlman, R., Kommersrid

34 tjinstedr
Ekendahl, G. A., Laboratorietjdnsteman
Karlsson, K. L., Fcirman

33 tjfrnsteir
Brogren, E. ,t., Forman

32 \AnsreAr
Bild, O. V., Laborant
Olsson, K. J., Forridsman

31 t/instefrr
Friedeman, C. L. F., Laboratoriechef
Myhr, A. M., Laborant

30 t/insted.r

Backman, G. E., Forridsforvaltare
Bild, K. O., Laborant
Hjalmarson, J. V., Sekreterare
Nilsson, G. P., Verkmdstare

29 tjiinstedr

Jullander, J. E., Overingenior
Olsson, K. O., Verkmdstare

28 tiknstefrr

Persson, J., Forman
Sundqvist, O., Frirman

27 tjiinstefr.r

Andersson, H., Frirman
Bjorndahl, A., Kamrer
Stdring, T., Verkmdstare

26 tjiinstedr

Berggren, H., Fcirman
Bjorklund, A. K:son, Fcirman
Eriksson, V., Tjinsteman
Hedman, G., Ingenior
Henriksson, E., Verkmdstare

25 tiAnsteAr

Andersson, N., F6rman
Engstrom, U., Avdelningsforestindare
Eriksson, K. E., F<irman
Holmqvist, 8., Avdelningsf6restindare
Nordin, T., Tjinsteman
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Medaljiirer vid Nobelkrut I:

Sittande fr. v.:K. StenLuist, F. Karlgren, H. Berggren, H. Olsson, G. Nilsson, H. Andersson, S. Roos, F.
Sidberg, F. lobnsson, A. Fagerlund. Stiende i frimre raden: K. Djupfeldt, G. Skyllhui:t, A. Bii)rklund,
A. Fois, U. Engstrdnl, G. Hedrzarz, l. Hjalmarrron, V. Erikson, Y. Luthman, O. Gillberg, G. Karlsson.
St&ende i bakre raden: G. Djupfeldt, S. Greeh, T. Nord.in, I. Perston, E. A.Bjt)rndabl, G.Backman, G.Eken-
dahl, O. Flodin, K. Olsson, T. Niltson, F. Olsson'

VI .  NOBDLKRUT

Timavliinade i aktlv tiiinst

48 tjiinstei.r

Roos, S., Krutbruksarbetare

45 tjiinsted.r

Gustavsson, E. V. S., Krutbruksarbetare
Nilsson, G. J., Krutbruksarbetare
Sandvall, A. F., Elektriker

4j tjiinsteir

Karlsson, Charlotta, Krutbruksarbeterska

42 tjiinstefrr

Andersson, H. O., Krutbruksarbetare
Andersson, K. G., Krutbruksarbetare
Hindersson, K. A., Krutbruksarbetare
Karlstrom, E. Hj., Krutbruksarbetare

4l tjiinstedr

Hindersson, A. A., Forridsarbetare
Larsson. G.. Krutbruksarbetare

Jonsson-Seth, Y. ,t., Milare

40 tjdnsteir

Eriksson, K. K., Cementarbetare
Sjoberg, E. J., Snickare

36 tjinstefrr

Eriksson, E. A., Krutbruksarbetare
Fors, A. L., Reparatiir

j5 tjknstedr

Djupfeldt, G. A., Krutbruksarbetare
Enock, G. E., Jordbruksarbetare
Karlsson, I. G., Krutbruksarbetare
Olsson, H.E., Forman

34 t/insted.r

Eriksson, I:., Smed
Flod, E., Forman
Karlgren, F. R., Forridsman
Norrstrom, K. A., Krutbruksarbetare
Pinnis. E. A.. Krutbruksarbetare
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Medaljiirer vid Nobelkrut II:

Sittande fr. v.: E. Pinnfu, A. Hinderston, F. BooA, I' Karltson, I. Andettson, F' Andetsson, G' Anderston'

G. Enock, H. Ed.berg, N. Anderssoa. Stiende i frdmre raden: S, Skoog,.E' Brogren, Hi' Skt)ldkilrt, A' E'

Errggrrn,'K. lobani'on, K. Soensson, H. Gustautson, E. Sidber.g, G. Eriksson. St&ende i bakre raden:

n. iShorrsoo,'E. EriAsson, K. laAobiton, K. Nonsttdm, H'. Ektind, A. Pettertson, E. Erikston, H' Sablin,

V. Magnuston.

3j tiiinstefrr
Andersson, A., Krutbruksarbetare
Andersson, E. A., Elektriker
Gustavsson, K. H., Reparator
Svanberg, K. A., Krutbruksarbetare

jl tiiinstei.r
Andersson, G. A., Krutbruksarbetare
Andersson, K. J., Diversearbetare
Eklund, H. L., Krutbruksarbetare
Israelsson, E. J., Krutbruksarbetare
Latsson, A. J., Krutbruksarbetare
Pettersson, Anna, Krutbruksarbeterska
Pettersson, A. L., Krutbruksarbetare
Sjogren, G. 4., Reparator
Skyllkvist, G. A., Krutbruksarbetare

j0 tiiinsteir
Andersson, K. G., Krutbruksarbetare
Djupfeldt, K. F. N., Rorarbetare

Johansson, K. H., Krutbruksarbetare

Johansson, K. M., Reparator
Karlsson, D. 8., Rdttare
Nilsson. E.. Krutbruksarbetare
Olsson, A. F., Snickare
Sahl6n, H. 8., Reparator
Sjogren, O.H., Eldare
Skyllkvist, H., Chaufftir

2P tjiinsteir

Andersson, E. J., Transportarbetare
Aronsson, J. E', Krutbruksarbetare
Eriksson, G., Krutbruksarbetare
Skoog, E. S., Krutbruksarbetare

28 tiiinstefrt
Berggren, A. E., Krutbruksarbetare
Gadde, H. F., Krutbruksarbetare
Grek, S. F. F., Reparatirr
Aberg, F.O., Reparat6r

27 tii.nsteir
Berglund, E., Jordbruksarbetare
Bj6m, S. E., Krutbruksarbetare
Book, H. F., Krutbruksarbetare
Eriksson, J. P., Krutbruksarbetare
Erlandsson, O. E., Krutbruksarbetare

Jansson, K. J., Snickare

Johansson, E. Hi., Krutbruksarbetare
Sundkvist, K. E., Krutbruksarbetare
Svensson, F. L., Krutbruksarbetare

26 tji)nstefrr
Eriksson, A., Krutbruksarbetare
Eriksson, E., Krutbruksarbetare
Eriksson, E. E., Reparat6r
Eriksson, G., Krutbruksarbetare
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Medaljdrer vid Nobelkrut III:

Sittande fr. v.: A. Eriksson, O. Sundqois, E. Henriksson, O. Forsberg, G. NyAoin, A. R. Strand,berg. Stilen-
de: T. Stiring, E. Sundqaist, E. Berglund, A. Larsson, G. Karlsson, Hj, HenriAron.

Hedenqvist, Goran, Krutbruksarbetare
Jacobsson, K., Transportarbetare
Karlsson, F., Krutbruksarbetare
Kadsson, G., Reparator
Olsson, F. U., Eldare
Sjoberg, E. F., Krutbruksarbetare
Skotte, N., Eldare
Svensson, K., Krutbruksarbetare

25 tjinstei.r
Andersson, A., Elektriker
Andersson, I., Krutbruksarbetare
Bergkvist, E., Krutbruksarbetare
Eriksson, A. V., Krutbruksarbetare
Holm, G., Krutbruksarbetare
Johansson, B. H., Krutbruksarbetare
Kadsson, E., Krutbruksarbetare

Karlsson, G., Smed
Larsson, A., Snickare
Luthman, Y. E., Krutbruksarbetare
Nilsson, A. T., Snickare
Olsson-Jonsson, A., Krutbruksarbeterska

V[ .  NOBELKRUT

Iimovliinade vllka avgrfl(t ur aktiv tttinst

jl tiinstedr

Johansson, H. N., Krutbruksarbetare

26 tjiinstedr

Magnusson, V. S., Krutbruksarbetare

Samtliga gruppfotografier iro tagr'a a'r Tilanders Foto, Karlskoga. Av de c:a 1150 medaljtirerna d.ro c:a

700 med p3' gruppbilderna. Senare ha samtliga medaljcirer, vilka lro nd.ra sldkt med varandra, ex. far och

son, brdder o. s. v., fotograferats av Pontus Andersson. Dessa "familjefotografier", tillsammans kanske 300
stycken, komma att publiceras i ett kommande' h2ifte av personaltidskriften.
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Fiiljande r 2 personer, samtliga anstlllda vid Boforsverken, voro tilldelade
medalier, men avledo under jubileumsiret. De fingo icke sjilva mottaga
sina beliiningar, vilka bolaget i stlllet iiverllmnat till deras anh<iriga slsom

ett personligt minne. Bolaget bringar dem alla hir en tacksam hyllning.

MANADSAVLONADE 34 tiiinstedr
51 tfiinsted.r Karlsson, K. E., Forridsarbetare

Karlsson, Gustav Adolf, Planerare Nykvist, G. 8., Kompressorskotare
Pettersson, E. G., Plitslagare

J5 IlAnSreaf

Jansson, Emanuel, Overingenior 32 tidnstefrt

TIMAVLoNADE 
Bjork' J'' Portvakt
Johansson, H. 8., Godsemottagare

53 tiinsteir Ka4sson, E. O., Smideshjiilpare
Erlandsson, J. F., Avsynare 

31 tjiinsteir
35 tjiinsteir Jansson, J., Hyttarbetare

Oskarsson, E. J., Parkeriserare Liibeck, D., Handformare

Till fiiljande personer, samtliga ansteilda eller f. d. anstlllda vid Nobelkrut,

vilka :'928, r94j och ry44 erhillit Patriotiska Sillskapets medaljer, utdelades
gratifikationer den r y iuni ry46.

MANADSAVLONADE:

Andersson, Birger, Verkmdstare . . . . . .
Henriksson, Hjalmar, Verkmdstare . . . . .
Myhr, Axel, Forman ...
Sjtigren, Sigfrid, Verkmdstare .. .... .. .

TIMAVLONADE:

Gullbrand, Karl, Snick^re ..
Karlsson, Gustav, Blyliidare
Nilsson, David, Krutbruksarbetare .. .. .
Aling, August, Krutbruksarbetare

PENSIONARER:

Andersson, Fredrik, f. d. Forman . . . . . .
Andersson, Karl, f. d. Befallningsman ..
Ericsson, Carl,f. d. Kamrer
Eriksson, Kad, f. d. Rorf6rman . . . . . .. .
Forsman, Henning, f. d. Forman
Karlsson, Ernst, f. d. Verkmistare . . . . .
Kadsson, K. M., f. d. Forman . .. . . .. .
Ldfgren, Kad, f. d. Faktor
Malmqvist, August, f . d. Forridsforv altare
Stenstrom, Edvin,  f .  d .  Kassor  . . . . . . . .
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Fagerlund, Albert, f. d. Krutbruksarbetare L9M
Forsberg, Oscar, f. d. Krutbruksarbetare 1944
Gillberg, Olov, f. d. Eldare . .. . . . L928
Hedlund, Per, f. d. Krutbruksarbetare . . L928
Holmqvist, J. R., f. d. Krutbruksarbetare L944
Holmstedt, Otto, f. d. Krutbrukstrbetare L944
Hult, Gustav, f. d. Snickare . . ... L944
Jansson, Anders, f. d. Jordbntksarbetare L944
Johansson, August, f. d. Ladugirdsforman 1928
Johnsson, Frans, f. d. Jordbruksarbetare 1928
Karlgren, P. V., f. d. Krutbruksarbetare L928
Karlsson, A. G., f. d. Smed . . . .. . L944
Karlsson, 8.J., f .d. Krutbruksarbetare . . L944
Karlsson, Hjalma4 f.d. Krutbruksarbetarc 1944
Karlsson, Oscar, f. d. Krutbruksarbetare L944
Karlsson, Vilhelm, f. d. Reparator ... . 1944
Lundin, Gilbert, f. d. Krutbruksarbetare 1,944
L<ivgren, Anders, f. d. Krutb ruksarbetare 1944
Nilsson, Frans, f. d. Krutbruksarbetare . . 1928
Nordin, Gustav, f. d. Snickare . . . . .... . L94l
Nykvist, Gustav, f. d. Krutbruksarbetare 1928
Stenqvist, Karl,  f .  d. Reparator .. . . .  . . .  1944
Strandberg, A. R., f. d. Ftjrman ... .. .. . 1944
Ahlvik, Viktor, f. d. Krutbruksarbetare . . L944

Lg28
Lg28
Lg28
Lg28

Lg28
1.928
Lg28
Lg28

1944
rg28
1943
1944
1928
7928
1928
rg28
1928
1944



KRING JUBITEDT

Fiirberedelserna

till jubileet kan sdgas hava borjat redan 1938,
di Krigsarkivarien Steckzdn fick i uppdng att
forfatta minnesskriften. De egentliga forbe-
redelserna borjade si smntt redan 794i, men
forst i januari Ig46 brldades en "kommitt6" be-
stiende av disponent Wijkander, direktor Sohl-
man, direktor N(/ahlsteen, kamrer Nordqvist
och kapten Sal-rlin. Den 15 aprii inrittades en
szirskild "jubileumsbyri" med sekreterare for att
skriva ut inbjr"rdningar, listor for bokens distri-
bution samt handld gga alla de tusen och en de-
taljerna i samband med jubileet och hogtidlig-
heten. Att det hela var vil organiserat och pian-
lagt framgick av dagens och festens forlopp, ddr
ingenting klickade. Ett par tillbud till "urspir-

ning" forekoln, men iven detta var forutsett
och kunde hindras. Dagens segrande "falt-

herre" var kapten M. Sahlin.

Minnesskriften

"Bofors Historia 1646-7946",761 sidor stark,

dr tryckt i en upplaga pe 6.000 ex. H. M.

Konungen och H. K. H. Kronprinsen ha er-

hillit boken i extra band, huvuddelen av upp-

lagan foreligger annars i ett enkelt, gediget och

smakfullt kiotband. Av upplagan har ett 100-

tai uts;ints sisom recensionsexemplar och ett

1.000-tal r-rtdelats sisom g&va til l enskilda per-

soner - ddribiand til l alla f. d. anstdllda i bo-

lagei - firnor, bibliotek, arkiv, vetenskapliga

institutioner m. fl. Genom forhandssubskription

hade bolagets personal tillfdlle att kopa boken

for 10 kr. (bokl"randelsprisei ar 23) och ca 3.200
begagnade sig av denna formin. Boken har er-

hillit en synnerligen god press med idel lovord

och berom.

I)onationen till fritids' oeh semesteranliiggningarna

De 2)0.000 kronorna, som bolaget skiinkte "Ja, vi f ick 175.000 och fcjr denna storartade

personalent fritid.:- och semesteranliigg- srllnma fir^vi frarifdra v&rt_hidrtiiga tack till bolags-

,)ttgar, ha nu fi)rdelats ocb gLid.je,, ort ilit- :Y.::lT:-^P"ngarna 
iro vilkomna och att det finns

frert:stiiuetsert iir stor i aua tiiger. ni,iin :lr';il1T:" in,r"iffiHj::'*ff,ff'nJ|itft:f,.i:
nert bar frfrgat uitka planer man har for att anliggningar. Trots allt ir dessa fcir sma. i fdrhillan-
anulinda pengarna pA bAsta sAtt. de till det stora medlemsantalet.

.. Vi ha inom ndmnden diskuterat bdsta slttet att
17ltuad Dat'tc)t g/(k g/uelu/J Itll JIofolta'I  ' ! )  '  .  ;  ; '  anvdnda pengarna och kommit t i l l  det resultatet att

stiftelsen eftersom anslaget tAalle fdrdelas det iir bn'st # ,puro dem n&gra ir och inte gcira av
"i ungefirlig proportiort till antalet atlfiAll- rled dem genast. Vi tdnkte ddrfcir fondera hela sum-

da inonz respeAtiue grupper" och niirnndenr man och anvinda rdntan till medlemmarnas blsta,

aerktt i i l lapd.e leclantot, eleAtr i \er T hurs rekreation, underst6d o. s. v. I  &r delade vi ut 1.000

1 ..  , . . .  . , !  ^- i-  kr.  i  subventioner l t  barnrika famil jer, al i tsi  med 3
n i l d e t . t J o t l h a t ' l o l J a l l d e p a k J d r t a l  , n a r  , . - ^  l q , . ^ - : ^  c ^ ^ : 1 . ,  c : - t  ^ - t  r

han tatar ph egna ocb aamrater,,o, ,fg,o;i, :l[:,lf1iT;.f;,f'jLtffi* :;:T"il"1"u'?:*'S
bdr vi ndsta &r kunna anvdnda nigra 1.000 kr. till pi
detta sitt.

S& kan det dven behcivas pengar till ofcirutsedda
utsifter. I en s& stor rcirelse som Storcina kan det
hd.nda en hel del ofcirutsett och di kan det van bra
att ha pengar att mcita behoven.

Sen ha vi ju ocks& en del planer fijr framtiden. Vi
har byggt nigra stugor och en personalbostad i ir,
men nista ir kan vi sdkert inte fi bygga nigot pi
grund av materialbrist. Men planerings- och r6j-
ningsarbetena pi 6n miste fortsdttas och si hoppas vi
att ldngre fram kunna fE flera stora stugor fijr stdrre
familjer. En hel del nya inventarier miste ju ocks&
anskaffas.

Vi pi Storcin ir lyckliga nog att inte ha nigra
vatteri- eller badbekymmer. Vinern ir ren och klar
och sott om fisk ha vi ocksi."
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Arbetsledarna i Bofors och Bjdrkborn

bilda den fLtaligatte pertonalgruppen, ftten

Blinisfdreningens' andel "rund,ades uppLt"

och f i)r detta iir ordf )randen, Fiirman

G u n n ar  lV a b I  s  t  r  d  m,VK 52,  tack-

ram. V) tar bonom nere pi arbetsplatsen
ocb ban bar genast iln t)nthehta Alar:

"Av de pengar vi fatt skall vi fcjr det fcirsta full-
ftilja den fiirut pibdrjade om- och tillbyggnaden av
semesterhemmet. Det ir en del smrirre justeringar
samt fdrdigmilningen, som Sterstir.

lJnder innevarande &r hiller vi dessutom pi med
att bygga nya uthus, en ny bitbrygga och rry du.rr-
bana. Onskemilet om flera smestugor har dven pi-
talats av medlemmarna. Vi har tre fcirut, men en av
dem ir gammal och behdver genomgi en grundlig
reparation. Skulle vi tdnka oss bygga tvli smistugor
till, blir det en kostnad pi ro.ooo kr., dl varje stuga
[r berdknad till 5.000 kr. Det redan f6rut omtalade
arbetet, som dr i g\ng, dr berdknat till ca 5.000 kr.

Vi har dessutom en hel del andra cinskemSl, som
vi hoppas skall bli fdrverkligade i framtiden. Bland
annat bdr det ju finnas lekanordningar fdr barnen,
parkeringsplatser fdr bilar, radioanldggning, anskaf-
fande av bitar m. m. Fir vi fdrverkliga dessa cinske-
mil ir det inte nigot kvar av de pengar vi fitt. Men
vi fir vdl hoppas att de ir fdrbrukade pi ett fdr vtr
del tjnnlgt ?indam&I."

Boforsfi)reningens ordfdrande, nyuord.ne
med.alfdren eAonornicbefen H e I m e r
N o r d q a i s I tiiger PAtal oftr pengdrna
som t3:

"Labbsand ?ir ju s& lyckligt lottat att vi inte heller
i &r besvdras av nigot badfiirbud. Det beror inte p&
n8gra hemliga fdrbindelser med hiilsovirdsmyndig-
heterna, utan allenast p& att vattnet just vid Labbsand
rlkar vara bdttre in pi andra st[llen i Mdckeln och
full tj?inligt fijr bad. I och fdr sig ?ir det d?irfiir
ingenting som hindrar, att vi anvd.nder den vd.lkomna
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g&van till utvidgningar och f6rbdttringar vid Labb-
sand, och det ir ocksi styrelsens mening att i fcirsta
hand grira s&. Labbsand ir ju dessutom en tillflyktsort
under hela iret. Skulle ett badfcirbud komma dven
fdr Labbsands del bleve det vil f. ii. fdr Labbsands-
fiireningen ndrmast ffirga. om att hyra lZimplig bad-
plats i en annan sjti i awaktan pi att vattnet i Mric-
keln hunne bli bra igen. Att dverge Labbsand kan
ju inte girna komma i f$ga.

Vad som vdntar p& sin ldsning vid Labbsand dr
exempelvis bryggffirgan, hur man skall fi en ldmp-
lig fast bad- och bl'tbrygga att stopPa mer dn ett ir
i den ndstan bottenldsa flytsanden, som dr underbar
fijr badande men hopplcis fcir vattenbyggande. Vidare
skulle vi ju i nigon m&n behriva stdlla i ordning mili-
tdrbarackerna eller disponera dem pi annat sdtt, och
s& snart det gir att erh&lla material f6r ett s&dant
dndamil hade vi tenkt setta upp en ny utedansbana.
Den fdrsta dansbanan tog slut hdromiret. Inte precis
for att den var utsliten. Den tycks ernellertid vara
livligt saknad s2irskilt vid midsommartid. Det har
dven varit tal om att bygga ut storstugan genom att
infodra en del av pergolan. Som det nu dr blir det
ofta nog alltfcir tringt fcir de stdrre avdelningarna,
ndr de ska ha sina fester dlr ute. En besvdrlig sak
dr ocksi uppvdrmningen. Vi hade fr&n bdrjan tdnkt
oss att Bofors skulle ta hand om den elektriska distri-
butionen i detta omride och att vi skulle kunna gcira
upp om leverans av sekunda kraft ftir uppvirmning
p& billiga villkor. Nu blev det i siiillet s& att vi
tvingades ta kraften frin Degerfors, som dels har
klena ledningar och transformatorer i dessa trakter,
dels helt naturligt inte har samma intresse fdr saken.
Uppvdrmningsfr&gan 1r inte endast av betydelse fcir
klubblokalernas anvdndning utan framfijr allt ftjr
vaktrqdstarebostaden och miijligheterna att ordna ser-
vering under den kalla irstiden.

Innan vi emellertid engagerz,r oss fdr nhgra stdrre
kostnader av det ena eller andra slaget komma vi att
ta oss en ordentlig funderare pi hur denna giva frin
ovan skall kunna bli till stdrsta m6jliga glZidje fiir
tiinstemannakiren. Det har talats om n&got mindre
irrungr ong vid vdstkusten eller i fieil;, det har
talats om anskaffande av l?implig plats i ndrheten av
Bofors, ddr risken fijr badfdrbud inte varje &r skall
direkt h?inga tiver oss, det har talats om att vi skulle
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gl in f6r underlittande av direkt semestervistelse f6r
medlemmar med familjer och mlnga andra uppslag.

Vad vi kommer att g6ra dr alltsi fdrst och frimst
att avhidlpa de behov vid Labbsand, som lingst och
ivrigast vintat pi sin ldsning. Sedan ha vi tdnkt att
p& nlgot sAtt sdka avlyssna stdmningen inom tjinste-
mannak&ren i dess helhet. Att gcira alla till lags gir

iu inte. Vi tjdnstemdn ir alltjdmt obotliga individua-
lister och i Labbsandsfdreningen eller Boforsfcir-
eningen, som vi officiellt heter, dr det dver 1.000
medlimmar med alla slag av livsfciring och livslskid-
ning. Det enda styrelsen kan siga dr att vi ska f6r-
sdka gdra det bdsta miijliga med pengarna och att vi
ska f6rsdka att gcira oss underkunniga om vilka 6n-
skemll som kan finnas hos tjinstemannaklren i dess
helhet.

FLr jag fdr iivrigt begagna tillfZillet att be alla
intresserade, som ha nlgra uppslag, att meddela dem
till styrelsen - helst skriftligen.

En enda sak till. Det kan tyckas att Labbsands-
fdreningen, som behdrskar s& pass stor del av stran-
den vid O. Nytorp, diir det alltj?imt iir tillltet att
bada, under nuvarinde f6rhlllanden tillfiilligt borde
uppllta stranden &t iivriga Boforsare eller varfdr inte
li hela staden. Till detta vill jag bala sdga, att vi ir
iiver 1.600 medlemr4ar resp. tjdnstemdn med rdtt att
disponera anldggningen, vilket med familjer blir s?ig
3 d 4.OOO Personer, och att det dr max. vad utrymmet
kan bira. Vi ha talat mycket om saken inom styrelsen
men kommit till att ingenting skulle vara att vinna
fiir ntgon part med att tippna Labbsand f6r allmin-
heten."
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Vid fdrdelningen dil med.len dbk det upp

iinnil en fritidsanliiggning, nirnligen "Fiir-
eningen SandaiAsbad'et", oclt ficA sin be'

sAiirda och rAttu atiga andel. I o s e f H a g-

I u n d' i Hhrduerket, ocAsS ban medalidr

med. 39 tjdnstehr, iir nuoarande ordldrande,

tachsam och glad 6oer att ha fLtt aara med

ocb "dela fooet",

"Fdreningen bildades 1935, sedan bolaget, efter
framstillning av Metalls Boforsavdelning, fiirhyrt tv8
stora omr&den pl blda sidor om Sandtorpsudden, der
det fanns utmdrkta badm<ijligheter. Det var ntidvin-
digt att i tid riidda undan badstrinder nira Bofors
It bolagets personal, ty alla strandtomter runt Mdc-
keln fors8ldes, s& att den stora allminheten stdngdes
av fdn sj6n.

Sedan omrldena stillts i ordning med badhytter
och kiosker rn. rn., en sommarstuga om- och tillbyggts
till serveringslokal, diverse badattiraljer anskaffats och
ktirv2ig dragits fram dverldmnade bolaget skritseln av
det hela till fiireningen. Sandviksbadet skdtes av en
styrelse bestiende av 7 personer, 6 frln arbetarorga-
nisationerna i Bofors och Bjdrkborn och 1 represen-
tant fdn AB Bofors. Bolaget har f. 6. nu kiipt in
stiirre delen av omrldet.

Maken till badstr?inder finns knappast i Sverige

; ;  i . ; +

tror jag och allt gick bra tills for 3 &r sen, dl vi fick
badfdrLud fiir omridet. Sommardagarna var omrAdet
alldeles fullt av folk, flera 1000 personer, och fort-
farande sijker en hel del folk sig ut dit, familier,
idrottsmdn o. s. v. Det 1r iu stor skada att vi ej f&
bada och det finns nog en och annan som trotsar
f<irbudet. F6r att f& nigon bdttring, besldt styrelsen
att begira anslag frln bolaget fdr att bygga en dusch-
anordning s& att folk, trots badfdrbudet, &tminstone
kunde fl vatten 6ver ktoPPen.

Pengarna som vi nu fitt dr mycket vdlkomna och
vi ?ir mycket tacksamma. Nu ska vi allts& bygga ett
par duschanllggningar. Vi ha ett par bra klll&dror,
iom vi fi rent vatten ifr&n, si grdver vi en stor be-
hlllare under sanden, dir vattnet fir vdrmas upp litet
innan det PumPas till duscharna. Sen kan folket
komma hit ut, sola och njuta av den vackra naturen
och fl sig en skdn och svalkande dusch. Det blir ju

inte som fdrr, men det blir ett bra provisorium och sen
fi vi vlnta tills stan dr sl vlnlig och bygger ett re-
ningsverk, fiir nog ir det skandal att fd,rddrva en si
vacker och fin si<i som Mdckeln."

)i-

Specialskyltningar

Av stadens aff'drer deltogo ett stort antal i jubi-

leet genom slrskilda skyltarrangemang, dekorationet
m. m. Slirskilt omkring torget, festplatsen, voro

skyltningarna plkostade och vackra. Fiiljande mi

nlmnas:

Continental Konditori: Kanon av choklad, t&rtor med
irtalen 1646-1946, svenska flaggor m. m.

Darwin Blomsterhandel; Blomsterdekorationer med
B-pilen m. m.

EggemarAs BoAhandel: Boforsmdrket och Stadsvap-
net samt irtalen 1646-1946. Utstdllning av

hembygdslitteratur.

EPA: Bof.otsmErket, 3oo fu L646-1946 samt flag-
gor i flera fiinster.

I
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Continental Konditori hade dagen till dra konstruerat en sA-

kerligen vllsmakande fdltpjiis av grcivsta kaliber.

lsraelssont Skoafflir: B-pilen omgiven av lagerkrans,
lrtalen 1646-L946, blommor och bl8-gula siden-
band m. m.

Konsums bosdttningsaf't'dr: B-pilen omgiven av sven-
ska flaggor, &rtal och 3oo Lr, granater med Bo-
forsmdrket och blommor.

And. Larssons Eftr.: Boforsmdrket omgivet av sven-
ska flaggor, irtal, blommor m. m. samt texten "I

3OO fu har AB Bofors verkat till gagn f<ir v&r
bygd och v8rt land. De, som med arbete, skick-
lighet och id6rikedom byggt upp AB Bofors,
bringa vi vir hyllning".

Spongs Bohbandel : Hembygdslitteratur med Bofors
Historia p3' hedersplats.

Tilanders foto: Specialfotos frin alla hiigtidligheter.

Boforsfoto: Tillnam

EPA:s fcinsterskyltning gick helt i Boforsjubileets tecken.
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Lyckiinskningar

i form av Presenter, blommor, telegram
och brev anldnde i stor myckenhet. Hir
nedan ldmnas en forteckning over detta
deltagande i jubileet.

PRESENTER

Karlskoga stad .. .... monumentet
Karlskoga Tidning ... jubileumsnummer
Karlskoga-Kuriren ... specialnummer
Nya \Termlands-Tidningen .. iubileumsnummer
Kungl. Marinfrirvaltningen . . kanonen nr 1
Statens Sprdnglmnesinspektion adress
Brand- och Liffdrs?ikrings A/B

Svea . Europahjilpen
Kr .  I . 000 :  -

Adol f  Brat t&C:o.  . . .  or reforsvas
I Gumrelius Annonsbyri kopparstick
Nitroglycerin Aktiebolaget . . . oljemilning,frrr; e/ rri
Svenska Oljeslageri A/B .. . . blomvas

5Kgl. Danska Marinen porslinsurna
A/S Jernkontoret, Kiipenhamn porslinsurna
van Rees & Greve, Haag .. . . silverpokal
The members of The British

Naval Gunnery Commission statyett av S:ta
Barbata

BLOMMOR

Esseltes Gd,teborgsindustrier A/8, Gtiteborg
Dr Ing. Herbert Lickfett A/B, Djursholm
A/B Naumburg & Co., Stockholm
Skandinaviska Verktygsfabriks A/B, Tyringe
Styrelsen fdr Skandinaviska Banken, G<iteborg
Svenska Aeroplan Aktiebolaget, Linkdping
A/B Svenska Shell, Stockholm
Sveriges Allminna Sjdfdrs?ikrings A/8, Gd,teborg
Fcirsdkringsaktiebolaget Ocean, Gdteborg
Comisi6n Naval Argentina en Suecia, Bofors
Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Rjukan

TELEGRAM

Kungl. Ingeniiirsvetenskapsakademien
Kungl. Krigshdgskolan
Carl Gustaf stads gevlrsfaktori
Centrala Torpedverkstaden, Motala
Svenska Arbetsgivarefd'reningen
Sveriges Industrif iirbund
Sveriges Mekaniska VerkstZiders Fdrbund
Svenska Personal-Pensionskassan
Kadskoga Fabriks- och Hantverksfdrening
Boforsfd,reningen
Bofors ocJr Bjiirkborns Arbetsledaref6rening
Storiinastiftelsen
Asea. Vdsteris
Stockholms Superfosfat Fabriks A/8, Stockholm
Aktiebolaget Metall och Bergprodukter, Stockholm
AB Bofors, Malmdkontoret
Yngve Nordenfelt & Co., Gd,teborg
Norma Projektilfabrik, Amotfors
AB Nyman a Schultz, Stockholm
AB N. O. Rd,nne, Sundsvall
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Danska Marinens minnesgiva, en urna frin Den Kongelige Porcellansfabrik, i mitten' Till hoger A/S Jernkontorets'

Kopenhamn, urna frin ,"--" -un,rf"ktur och till .narri"."S""nska oljeslageri AB:s giva' en handmiiad R6rstrandsvas'

Sandvikens Jernverks AB, Sandviken -
Skandinaviska Trdimportaktiebolaget, Stockholm

Stockholms Enskilda Bank, Stockholm

Svenska Orientlinien, Gciteborg
Svensk-amerikanska Oliekompaniet A/8, Giiteborg

Tuolluvaara Gruv AB, Kiruna
Styrelsen ftjr Uddeholms AB, Uddeholm

Uivsunda Verkstdder AB, Ulvsunda
\Wedaverken, Siidertiil je

Disponent Henrik Arfwedson, Ulvshyttan

Skeipsredare Den-Axel Brostr<im, Cciteborg

Kom'mendorkapten Edwrrd Clason' Karlskrona

Disponent lotrn Hedin, Mariestad
Olriktor Watdemar Hellgren, Skoghall

Direktijr Tryggve Holm, Linkciping .
Generalmaioi Folke Hdgberg, Skdvde. .
Stadsbiblioiekarie A' Holmstr<im, Karlskoga

Generalkonsrrl Axel Ax:son Johnson, Stockholm

Konsul \Tilliam Klellberg, Goteborg
Kommendcirkapten A. Kull, Stockholm

Minister Gunnar Reuterskitild, Stockholm

Frirsdkringsdirektijr Axel Rinman m' fru, Gdteborg

Kammarrlftsr&det Eric Rosenqvist, Stockholm

Direktcir Karl Oskar Rydqvist, Stockholm

Bankdirektor Gustaf Siiderlund. Stockholm

Konteramiral K;rl \7ester, Stockholm

Professor EdY Velander, Stockholm
Direktcir Karl Vistrand, Stockholm

Generalkonsul Sven Karell, Lima

Overste C. A. C. Otterstrdm, Kiipenhamn -
Grosshandlare H. C. Moen'Andersen, Tiinsberg

Overstelditnant Harald Hansen, Oslo

Inseniiir bscar Haneborg, Oslo
Ariillerikapten T' Tharaldsen, Oslo

Soumen Bbfors AB, Helsingfors
Personalen vid OY Suomen Bofors AB

Skoha Jusu, Helsingfors
A/S Ternkontoret' KciPenhamn
f. t. Smiatn * Co. A/S, KoPenhamn

A/S Brddrerne Sundt, Oslo
L- A. Enser & Co, Oslo
G. O. lo"hnsen, Frithiof Johnsen, Oslo

Neptun, Oslo
P. 

^Schreiner 
sen. & Co. A/S, Oslo

van Rees & Greve, Haag
Hispano Suiza S. A., Gendve

LYCKONSKNINGAR I BREV

A/S Atlas Maskinfabrik, Kcipenhamn
Brander & Cia, S. A., Buenos Aires

General V. Nennonen, Helsingfors
Finlands Bank, Helsinglors
Generalinspekti iren for Infanteriet, Oslo

Generallciitnant Greve A. Douglas, Stockholm

Kommendcirkapten \7. Gibson, Jonsered.
Sjukhusintendenten Olof H'iigFerg, Kristinehamn

dnvov6 B. Tohansson, Stockholm
Generatdirektcir A. Richert, Stockholm
Konteramiral E. Samuelson, Stockholm
Marinciverdirektitr Y. Schoerner, Stockholm

The members
mission

Capitaine R.
Sefior Garcia

of The British Naval GunnerY Com-

Ev6quoz, Gendve
Burr, Santiago (Chile)

rfi
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emellertid liiggas det antal medaljer, 61 st., som utde-
lades vid Bjiirkborn Lr 1928 (40 medaljer) och ir
1944 (2I medaljer).

Tillsammans med medaljerna utdelades, som redan
fdrut flera glnger meddelats, gratifikationer av varie-
rande belopp. Aven till f. d. timavliinad och m&nads-
avl<inad personal, med fler In 20 men ej 2) tjinstelr,
samt till inkor utdelades ett antal gratifikationer p&
100:  -  kr .

De utdelade gratifikationerna voro fdljande:

BoforsaerAen
Till 206 m&nadsavliinade 65.450:-
Ttll 603 timavlcinade . . 199.850:-
Till 230 pensiondrer . . 89.940:-
Till 196 iivriga pensio-

nirer, varav 173 iinkor 19.600:-
Till 23 inkor efter ml-

nadsavliinade 2.30O:- 377.L4O:.-

Nobelhrut
Till 36 mlnadsavlcinade L0.830:-
Til l 88 timavli inade ... 27.4)O:-
Till 8 medaljrirer fr8n

1928

En statyem av S:ta Barbara, artilleriets skyddshelgon, var min-
nesgivan frin "The Members of the British Naval Gunnery
Commission". Boforsfoto: Tillman

Nflgra siffror i samband med

medalierna

Hos Kungl. Patriotiska Slllskapet utverkade AB
Bofors att sammanlagt omkring 1170 medaljer skulle
fi utdelas pi hdgtidsdagen den 15 juni. Medaljerna
fcirdela sig enligt nedanst&ende tabell:

Boforsaerken
Minadsavldnade i t j2inst ..206
T imav l t j nade  i  t j ? i ns t  . . . . . 603
Minadsavliin. Densionirer. . 50
Timavldnade pinsionlrer . . 180 1039

N o belkrut
Minadsavl<inade i t idnst .. 36
Tjmsvlc inade i  t j i inst  . . . . .  88
Minadsavldn. pensiondrer.. 2
Timavlcinade pinsiondrer .. 2 L28

r@
Under lr L946 avledo emellertid nlgra medaljtirer,

varf<ir endast 1 155 medaljer kunde utdelas, ddrav Ll4O
p& fdrmiddagens hcigtidligheter och 15 i stora Mon-
tagehallen. Till 10 av de avlidna medaljcirernas
familjer har bolaget senare lltit dverlimna medaljer-
na, som ett personligt minne.

59 medaljer, varav 57 kunde utllmnas, voro av
fdrsta storleken ftjr 5O eller fler tj2instelr. Till ovan-
nl.mnda siffra pl det totala antalet medaljdrer kan
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Summa gratifikationer 437.750 :-

Till 4 pensionirer medal-
terade L946

Till 20 pensionlrer, me-
d a l j e r a d e  1 9 4 4  . . . . . .

Till r pensionir, medal-
jerad r)43

Till 13 pensiondrer, me-
d a l j e r a d e  1 9 2 8  . . . . . .

Till 13 iivriga pensiondrer
Titl 13 dnkor efter mE-

nadsavl6nade
Till 29 inkor efter tim-

avliinade

3.59O:-

1 .280 : -

6.290:-

300:--

).140:-
1 .550 : -

1.300:-

2.9oo:-  6o.610:-

Nitroglycerin Aktiebolaget sklnkte en vacker oljemilning
- blomsterstycke - av Amelin. Boforsfoto: Tillman



Efter medaliutdelningen har ett litet antal per-
soner anmilt, att de varit i bolagets tjdnst sl ldnge,
att de borde ha varit berdttigade till medalj och grati-
fikation. Detta var dven i viss m&n att vdnta. Tidi-

garc vat personalredovisningen i vissa fall ej sA full-

itandig, octt det har vid noggrannare genomging av

handli-ngarna ofta visat sig, att de inkomna uppgifter-
na varit riktiga.

Vid Nobelkrut har sllunda arbetsledare och 15

arbetare tillsammans fitt yttedigare 1.580 kr' till i

gratifikation och 3 pensiondrer yttetligare 300: -

k. Nobelkruts sammanlagda gratifikationssumma
blir d2irfiir minst ca 62.100: - kr. Vid Nobelkrut
torde minst 2 personer till vara medaljberiittigade'
Utredning pig&r om [n fler anstillda.

Vid Boforsverken dro, enligt senaste uppgift,
ytterliqare minst 11 personer, samtliga timavldnade,
ter2ittigade till medalf och gratifikation. Fullstdndiga
uppgifier hdrom skall limnas i f<iljande nummer av
denna tidskrift.

Slutresultatet torde bliva, att gratifikationssum-
man nlrmar sig 45o.ooo: - kr.

Sammanlagda antalet tjinste&r, som bel<inades, ut-

giir f<ir de Innu aktiva medalj<irerna ca 30.715..Lt, f dr

f,e pensionerade medaljtirerna ca 1-0.)00 &r, eller till-
,"-^mu.s ca 4L.72) ir. Av denna summa kommer ca

5.750 pL Nobelkrut och 35,5b pl Boforsverken'
Ovriga-utdelade gratifikationer betyda minst 5.200
tjlnste&r.

PRE S S KI-,IPP

Orebro-Kuriren den 15. 6. 1946

Bof ors

Alla jubileer ld'r ju vara mer eller mindre konst-
lade. Inte fcirty sdger de oftast nigot vdsentligt om
den hdndelse eiler den fdreteelse, de celebrerar. Bo-
fors, vapensmedjan vid Mcickeln, behover inte an-
vdnda nlgra forevdndningar fcir att draga uppmdrk-
samhetenJ strilkastare till sig. Det har ldnge stltt i
eq sdrklass bland svenska foretag' Inte si mycket
genom sin omfattning som genom arten av sin till-

ierkning, sin explosionsartade utveckling och sin

ftirn2imi produktion. Det var en tid mellan krigen

di man bitraktade Bofors som den svenska industrins

problembarn. Det diskuterades i Gendve, och man

kinde vingslaget av stora internationella samman'
hang. Deivai under den pacifistiska idyllens dagar
pi tlueotaiet. Men det kom andra tider. Under det

i."urtJ kriget steg Bofors ytterligare fram i hiindel-

sernas rampljus. 
-Man 

kannstcipte visserligen om de
mystiska sa?nmanhangen dven di. Men framfrir allt

bllv Bofors den fasta klippa, pi vilken vi byggde
vir fcirsvarsberedskap och vira framgnngsrika stri-
vanden att h&lla landet utanf<ir krigets brand och
rideldggelse

Den storartade expansion som bragt Bofors fram
till dess nuvarande slandard av internationellt kva-

litetsfdretag faller helt och h&llet inom det nuvarande
irhundradel och artonhundratalets alla sista fution-
den. Dock finns det ingen anledning att gltimma
bort pionjdrerna. Svensk jdrnhanteringirar inte bara
lingi utan oc-ksl stolta traditioner. De mdn som
byggde upp den var hirdfcira, barska, kloka och
foietagsamma karoliner, fullt j?imnviirdiga med de
krigare som skrev Sveriges namn pi vdrldshistoriens
blad vid Liitzen och Narva' Utan dem och deras
gdrning hade vi inte st&tt dlr vi stir i dag. Vi hade
inte hift den sdkerhet, den yrkesskicklighet och den
virldserdvrarehig, pi vilken vi i dag baserar vhra
ansprik pi en plats pi virldens solsida i kampen
mellan folken. Man kan sd:ga, att minga av dessa
miin var utldnningar. Men det fanns ocks& svenskar
och framst&ende svenskar bland pionidrerna. Och
det var pi svensk grund de stod ndr de reste monu-
ment tiver svensk frjretagsamhet och svensk stats-
byggarefdrm&ga.

Ty Bofors rir ett stolt biad i den svenska f<iretag-
samlhetens historia. Det frnns ingen anledning att i
detta sammanhang draga en markant skillnad meiian
privat eller kollektiv fciretagsamhet. Den grdnsen
existerar civer huvud taget inte. Det personliga dr
det htigsta i historien. Individen bygger samhdllet
och fcir utvecklingen fram mot allt mera utopiska
mil. Men han bygger i samverkan med andra. Man
kan fr&n de blad som tdljer Bofors historia plocka
fram enskiida namn, som strilar med klarare glans
iin andras, namn pi man som gjort ett stcirre verk,
genom initiativ, uppfinningar eller organisationsin-
satser pi ett alldeles sdrskilt sdtt bundit sitt verk vid
fdretagets, som si att siga bildar milstolpar i den

Denna bild, tagen frin cjstra stranden av M6ckeln, visar hur

vida fyrverkeriet syntes over nejden' Gunnar Adrian foto
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trehunda&riga historien. Men det vore kanske orltt-
vist att d?irfdr gldmma bort de otaliga, namnl<isa
hjiltarnas kamp och insatser. Det sdgs att svenska
folkets historia Ir dess konungars. Kanske dr n&gon
bendgen att med en parallell sdga att Bofors historia
dr dess disponenters eller dess uppfinnares. Det vore
oriittfiirdigt inte minst ddrfdr, att t. ex. en uppfinning
si ofta inte dr en enskild persons utan en utvecklings
verk. Vi kommer inte frin mdnniskan. Hon dr
historiens biirjan och slut, dess levande och odiidliga
rnaterial. Men det dr mdnniskan i hennes miljci,
mdnniskan i arbetet som intresserar mer in de enskil-
da insatserna. Det 6r hon som skapar samhdllena och
dven de samhillen som kallas jettefdretag.

Yi dr alla stolta civer Bofors,6ver dess f nmglngar,
dess prestationer och dess internationella rykte. Vi
dr stolta civer den lille Hossman, som lade den ftirsta
grunden. Vi Ir stolta civer de fdrutseende mln som
pi artonhundratalet inledde den storartade utveck-
ii.rg, ,ru.r krcin vi nu bevittnar, vi irar de ledare,
ingenjcirer och uppfinnare, som hjalpt till att grira
Bofors produkter klnda iiver hela vdrlden. Men
framftir allt dr vi stolta dver Bofors ddrfcir att det
dr virt fiiretag, ett svenskt fciretag av sdreget slag,
som skapats av hrigst&ende svenska affdrsmin, ingen-
jdrer och arbetare. Det dr en treklang som hiller och
som skall bdra Bofors mot frarntiden hur dn kon-
junkturerna och de politiska frirh&llandena vdxlar.
Skuggor har mer in en ging liigrat sig dver smedjan
vid Mcickeln, och onda dagar kan komma igen. Vi
tror dock att Bofors har utsikter att i all tid leva
kvar som ett idealfciretag, inriktat pi att skapa ideala
ftirhillanden fiir sin egen befolkning och samtidigt
som f<irut miiktigt bidraga till att sikra hela virt
folks vilstind, frihet och livduglighet.

>l

A rbe te t  den  18 .  6 .1946

Kua l i t e t s reko rd . . . .

Ett exempet pd Bofors-)nd.o,

JubileumsfeStLgheterna har tidigare varit om-
nd.mnda i Arbetet. Vi f<irbigi alltsi detaljerna i
dessa, i synnerhet som de fdrlorat sin aktualitet si
hdr post festum. Men en detalj miste dock apostro-
feras. I flertalet festtal understrok man arbetarstam-
mens stora betydelse f<ir fdretagets framg&ng.

Jdrnbruksarbetarnas yrke har i hundratals E"r gi'tt i
arv frhn far till son och si har skett iven hdr. Kirn-
truppen ir allts& en gammal dynasti med yrkesskick-
ligheten sn att sdga medf6,dd, vel tillvaratagen och
tidigt fcirkovrad. Inte sL fh av de gamJa bruksarbe-
tarnas dttlingar dr nu ledande mdn pi kontor samt i
valsverk, smedjor och verkstdder.

Omkring 1.200 av veteranerna, med andra ord de
som varit anstillda 25 fu och diriiver, medaljerades
under festligheterna. S?irskilt anmdrkningsvdrt dr
emellertid att den vanliga klassgraderingen sorgfll-
ligt undveks. F. d. foretagschefer och chefskonstruk-
tcirer erhcill samma medalj som ryggbrutna smeder
och verkstadsarbetare. Enda motiveringen fdr skill-
naden i utmdrkelsetecknen v^t anstdllninqstidens
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liingd. Orrl detta var ett natudigt uttryck f6,r den
Boforsanda, som man vid upprepade tillfiillen apo-
stroferade i iubileumstalen, si fcirstir iven en utom-
stiende att den andan d.r respektabel.

A. U-n.

>ll

Giiteborgs Morgon Post

En kuarts milj. jubileun'tsgAaa. till d.e ansilillda
1.1 55 blea rnedaljdrer,
b r a ks di s p one nt e n w as ak olnrne nd dr

Ett av Sveriges dver hela den civiliserade vdrlden
mest kinda storfdretag, AB Bofors firade p& ldr-
dagen 300-irsjubileum under synnerligen vdrdiga
men ind& mv&et demokratiska former.

Bofors ii ett av de minga strilande bevisen pi
vad svensk framitanda, djdrvhet, energi, vetenskap,
klok ledning och yrkesskicklighet kan istadkomma
under fria forrqer. Det 1r icke byrakrati eller stats-
socialism som skapat detta iettef6retag utan fria
krafters td.vlan under ett fritt nlringslivs former. Den
samhcirighetskdnsla och det goda samarbetet mellan
fiiretagsledningen och de anstlllda har blivit kallat
B o f o r s a n d a n och det var denna goda sam-
hillsanda som i 3OO-irsjubileet manifesterades, pri-
sades och hyllades pi ett s?illsynt ftirndmligt sdtt.
Hela stadens och bygdens befolkning hade slutit upp
omkring Boforsjubileet.

)!-

Stockholms-Tidningen den 16. 6. t946;

D,inande salut aickte kanonstaden
Bofors skdnkte kuarts miljon som jubileums-
gdua till sina arbetare

Bofors 300-&rsjubileum var framfcir allt tvi saker:
viirdigt och demokratiskt. Just vdrdig och demokra-
tisk var ocksi den enastiende minneshdgtidligheten
i den utrymda stora monteringshallen i Bofors, ddr
direktdrer och svarvare satt sida vid sida, medan fyra
v2ildiga kanonrcir pekade upp mot rymden som en
illustration till hiigste chefens ord, att jubileet inte
var nigon slutpunkt, utan endast en milstolpe i den
vlrldsberrimda kanonindustrins historia.

Det har hlnt mycket i Bofors pe 300 ir, men
frl.gan ar vil om det hint s& mycket pi en enda dag
som pl liirdagen. Det biirjade med dubbel svensk
lcisen kl. 8 pi morgonen, di tvl 7/2 cm. luftvdrns-
kanoner brdnde av en salva, som miste ha hdrts till
Orebro. Tv& timmar senare bcirjade massutdelningen
av medaljer pi fem olika platser och ndr John Lund-
quists staty till arbetets dra skulle avtdckas nigra
timmrar senare, skedde det i ndrvaro av den mest
medaljerade publik, som vdl nigonsin varit med om
att se ett tdckelse falla. Landshrivding Hasselrot och
Boforschefen disponent rJTijkander h<ill sina fcirsta
tal frir dagen - det skulle frir bida bli tre till,
innan jubileumsdagen gitt till Zinda. Bofors egen
musikkir spelade och det hela var si hiigtidligt att
publiken i rena jubileumsyran reste sig till och med
nir man spelade Carolus Rex.



Ndsta ging man reste sig var i stora monterlngs-

hallen i Bofors, nzir det sjcings "Du gamla, du fria"

och Vdrmlandsvisan. Innan man hunnit s& llngt hade

emellertid de 1.500 inbjudna ftttt vala med om en

of<irgiiimlig hcigtid, vars stramhet var ett levande
vittnesbdrd om den speciella Boforsanda, som flera

av hcigtidstalarna belyste ur olika synvinklar. Bofors-

andan hdngde i luften och Boforsandan ir ingenting

annat dn demokrati. Det fanns visserligen heders-

gdster, landshcivdingen, biskop Runestam, general

Jung och m&nga, minga flera, men eljest hade an-

talet tjdnsteir hos bolaget varit enda normen vid

Placeringen' 
>r-

Expressen den 16. 6. 1946

Boforsare pd. fest lika fin som uid saaru
Fantastisk regi hade duen fdtt uariation pd de
mi.nga talen

Bofors 30O-irsjubileum slutade som det 18 tin.r-
mar tidigare btirjade med salut. Kanonaden under
finaitablin var emellertid icke av egen tillverkning
utan Ir fyrverkerim2istare Hammargrens. Vid mid-
natt tridde den fr&n Gdteborg importerade raketmran-
nen fram och visade sina riksbekanta konster fcir ca
20.000 minniskor pi torg, gator, balkonger och hus-
tak. Festens sluttabin blev lika effektfull och vdl-
regisserad som allting annat under dagen och kvillen.
Niir bland allt guldregnet, silverdroppatna, solarna
och ormarna hr Hammargren troliade fram Bofors
emblem mot den mcirka natthimlen visste iublet
bland folket inga grinser.

Det var en f<jrunderiig och unik dag denna Bo-
fors 300-&rsdag. Att den var hdndelserik har redan
rapporterats, men det som slog en icke boforsare
mest var att ingenting klickade. Osregn kom i stillet
fcir det bestdllda solskenet, men programmet genom-
fcirdes utan att en enda detalj i programmet indrades.
Bolagets bilar gick som taxi mellan Bofors och Karl-
skoga, och man blev snarast ftirvinad 6ver att inte
bolagsherrarna stir med paraplyer i dcirarna frin de
olika festsalarna. Medaljutdelningen till de ndrmare
1.200 trotjinarna verkstrilldes sannolikt p& ny svensk
rekordtid - dagens blsta notering gjordes i huvud-
kontorets hall, ddr 242 man hd.mtade sina utmiirkelser
pn 43 minuter med tal, handslag ocfi allt, och dndock
blev ceremonin synrrerligen stdmningsfull.

Miljontirer och smeder sida aid sida

I den till hrigtidssal apterade monteringshallen
ridde den perfekta regin sin hcijdpunkt, samtidigt
sorq jubileumsfirandet hdr ocksi hade sitt mest
stimningsfulla inslag. Vi var 1.800 personer blnka-
de kring den bl&gula, blomsterh<iljda tribunen, och
mliktiga bolagsdirektcirer och vdrldsbercimda kon-
struktcirer satt sida vid sida med srinade svarvare
och smeder. Hdr himtade den geniila vapenuppfin-
naren Victor Hammar samt direktciren och dven
vdrldsberijmde kullagermannen Wingquist sina me-
daljer, men de st6rsta appl8.derna utbrcit dock ndr
den 89-8"rige f. d. modellsnickaren P. E. Eriksson
- den dldste bland medaljrirerna - fick sig ett
extra handslag av landshdvdingen.

Vad en referent fdste sig speciellt vid var att dven
de mlnga talen miste ha varit fciremil fcir regisso-
rens anvisningar. Under dagen talade bl. a. chefen
sjrilr', disponent \7i jkander, amiral \Wetter, stads-
fullmiktiges ordfcirande Berggren, landshovding
Hasselrot, biskop Runestam, krigsarkivarien Steckzdn
och direktor \Tingquist. Upprepningar var emeller-
tid bannlysta, trots att alla talade tili Bofors och bo-
forsarnas dra. Det var faktiskt en unik tilldragelse i
Talar-Sverige, icke endast ur den synpunkten att
talen ocksi var korta.

7.200 kakor och 3.600 bullar

Hogtidligheten i monteringshallen fdr de 1.800
blev en verklig synkronisering av musik, sing, tal,
fanfrrer - med trumpetarna p& det jiittelika rdda
jagartornet - och kanonsalut i det fria. Och, som
sagt, ingenting klickade. Inte ens nir serveringen av
kaffe med dopp bcirjade. Pi en halvtin-rme hade
1.800 kaffe, 7.200 kakor och 3.600 bullar sen'erats.

Sosr betecknande for den fullindade regin kan
nlmnas att den strdckte sig iven till Orebro. Ddr
lig en ar. medaljcirerna, pensionerade brukslzikaren
O11e \il7iman, och han fick ocksi sin medalj sam-
tidigt med de andra. Hans eftertrddare som bolagets
likare, dr. Johansson, skcitte ddr overldmrningen. En
liknande ceremoni zigde fcir civrigt ocksi rum pi
Karlskoga lasarett,dlr transportchefen Gustaf Hult-
qvist fick sin medalj.

,.i

Handelst idningens Veckoblad den 18.  6.1.946

Bofors-andan iir den kraft

sotil. driaer t,erket frantdt

At tttinnet och framtiden iignades iubileums-
talens rad.

Bofors-andan nd.mndes minga ginger under de
fortsatta festlisheterna i samband med Boforsindu-
strins 300-irsiubileum i lcirdags. En av natuten
tvivelsluk Tomas kunde vdl till en brirjan friga sig
om begreppet verkligen ticktes av en levande realitet
eller om ordet var en festglosa, si liimplig att vddra
i h<igtidliga sammanhang.

Svaret gavs vid den verkligen ganska imponerande
festligheten i verkstadshallarna, ddr de bort&t t.zoo
medaljcirerna var samlade, jdmte boiagets ledande
muin och rinnu n&gra hundra personer. Den applid-
iska som hdlsade disponenten Evert \Tijkander nir
han ur landshcivding Hasselrots hand fick mottaga
kungligt nidevedermzile i form av kommendcirs-
tecknet av Vasaorden kunde inte vara frukten av en
rin si skicklig regi. En s&dan kan visserligen &stad-
komma mycket men inte en sidan spontan reaktion
av stolthet och glndje frin tusentalet sjdlvmedvetna
svenska arbetare. Sidant kommer bara en omtyckt
och vcirdad man till del. Stort var ocksi jublet nir
rildste medaljciren 90-3"rige f. modellsnickaren P. E.
Eriksson, en verklig krutgubbe, dekorerades.

Medaljcirerna var lyckiiga
quist till sin taiesman ndr de
ldr, sade han bl. a., av b&de

nog att ha dr \7ing-
skulie tacka. - Man

med- och motg&ngar i
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livet, men mest av motgingen, ty den dr ett incita-
ment till dn stijrre kraftanspdnning. Fiir att ltjsa de
svira problemen krdvts kraft, fantasi och arbete samt
en fciretagsledning som kan och vlgar ta ekonomiska
risker. Man miste ha mod att misslyckas. Tal. un-
derstr6k ocksi kraftigt att social humanitet, fiir-
stielse och inbordes fiirtroende dr nddvindiga be-
tingelser fijr att ett fdretag skall kunna utveckla full
effektivitet. Och med det samfdrstind som rider
hdr tror vi att b&de Bofors och Karlskoga gir en ljus
framtid till mijtes, slutade dr \$Tingquist.

>i-

Morgon-Tidningen den 16. 61946

Grarifikationer fdljde medaliregnet i Bofors
Bofors - den viddsberyktade vapensmedjan vid

stranden av sjd,n Mdckeln - firade pi liirdagen med
pompa och stit sin 300-iriga tillvaro. Medaljregnet
fdll ymnigt iiver bolagets gamla trotjdnare - grlna-
de kdmpar ur en hird och seg arbetarstam i Berg-
slagsbygderna. Redan i ada morgonstund hllsades
denna fiir Karlskoga och trakterna ddromkring sl
hiigtidliga dag med dubbel svensk ldsen fr&n Rdvis-
kullen. De gr& regnmittade molnen som drog fram
ijver himlavalvet bildade en stdmningsfull bakgrund
till de mot skyn hotfullt riktade kanonmynningarna.

>i-

Aftontidningen den t6. 6. 1946

Bofors:
Arbet arstammen liuligt hyllad

3oo 8r dr en respektabel &lder och 300 ir fcir ett
bolag ?ir n&got verkligt fint. Men det var fint ocl<st
nir Bofors, Sveriges beriimda vapensmedja, firade
jubileum pi ldrdagen. Regnet htill sig borta tills
kvlllen men sl var det desto rikligare mpd medalj-
f e g n . . . .

Det var grinade klmpar frin en riktig arbetar-
stam som bland andra beliinades. Disponent Evert
Wijkander hyllade ocksl i sitt tal arbitarna, sedan
han tackat Karlskoga stad fijr det stitliga konstverket
- drenrinnet d,ver det mElmedvetna arbetet - och
betonade att fdltherren inte ensam vinner slaget. Hur
lingt hade den geniale konstruktijren kommit om
inte vid hans sida arbetarna stitt?

>i-

Karlskoga Tidning den 14. 6. 1946

lnfdr morgondagens jubileum. (Ledare)

Bofors ir ett av virt lands stijrsta industrifiiretag.
Vid en diskussion i vintras kring den industriella
demokratin framhiill Boforsverkens nuvarande chef,

disponent Evert \Tijkander, sv&righeterna fdr en in-
dustri av denna storlek att skapa personlig kontakt
mellan f<iretagsledning och de minga tusen anstdllda,
Svirigheterna ligger i iippen dager. Med tacksamhet
noterar man dlrfijr varie drlig strdvan att trots detta
verka f<ir den <imsesidiga fiirsttelse utan vilken aldrig
en rd.tt trivsel i arbetet och med den individuell ska-
pargl?idje och solidaritetsklnsla kan ernis. De som
pL ndra hill kunnat fiilja fiiretagets strivanden i
detta avseende konstaterar att fdretagsledningen i dag
vil ftirvaltar goda traditioner fr&n g&ngna tider och
milmedvetet bygger ut strlvandena i denna riktning.

>l-

Orebro LIns Arbetar-Tidning den 27. 6. 1946

Bofors 300 dr
Bofors har fyllt 300 Er. Festligheterna har varit

minga, stora och pampiga. Regin har varit mdnster-
gill och perfekt som det anst&r ett stort fiiretag med
vafia att organisera i masskala. l.4OO av de anstdllda
som varit i bolagets tjdnst 25 ir och ddrdver har f&tt
medaljer och gratifikationer. Det dr visst meningen
att detta sedan skall upprepas ir efter ir alltefter som
flera passerar 25-irsgrdnsen. Bland arbetare och an-
stlllda 1r man dock av den uppfattningen att bolaget
borde ha strdckt sig till att ge samtliga en uPPmunt-
ran vid detta tillfiille.

Vir slutkommentar vid 300-&rsjubileet blir dZirftir
att Boforsbolaget har fyllt en stor uppgift uoder 8r
som gitt. De former under vilka det skett har varit
historiskt ofrnnkomliga och dlrfor som helhet sett
positiva. Nu miste det andra former till ftir att de
?atdiga resurser som skapats skall kunna pi ett fdr
mlnniskorna riktigt satt utnyttjas fcir framtiden.

E. I-o.
>i-

Expressen den 15. 6.1946

"Gammal taffel" falsk ursprungsbeteckning.
De 150 inbjudna fdrndmliga gdsterna till trots

var dock de verkliga hedersgdsterna de 1.500 anstdll-
da som bjiids p& kaffe, kakor och saft i de tvi j?itte-
lika monteringshallarna, dagens verkliga festsalar.
Ddr spred sig tidigt ryktet att det skulle bli kask
till kaffet. Ryktets upphov var de tv& jiittelidor fr&n
Vin- & Spritcentralen i Stockholm som med etiketten
"Gammal taff.el" tronade pi golvet. Lidorna visade
emellertid vid ndrmare piseende endast inneh&lla
kaffekoppar som kdllarmlstaren pE Stadt skickat upp
till Bofors. Gissa att det logs i mjugg ndr li.dqrnas
innehill avsliiiades !

K a r l s t a d  t 9 4 5 ,  N e r m a n s  T r T c L s a h e r  7 2 9 7 4
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AB Bofors direktion har alltsi. beslutat, att frhn

och med andra halviret giva ut en tidskrift for

intern information och upplysning bland perso-

nalen. Tidskriften skall utkomma med 4 num-

mer irligen, vardera ph c:a 32 sidor text och

bilder, i detta format. Nu foreliggande num-

mer, som helt dgnats 300-irsminnet och jubi-

leumshogtidligheterna, ar att betrakta sisom

tidskriftens forsta nummer.

Tidskriften skall utgivas av en redaktions-

kommitt6 pi 5 personer, ay vilka foretagsled-

ningen tillsdtter 1, tjdnsteminnens organisation

1, arbetsledarnas organisationer 1 och arbetar-
nas organisationer 2. Sisom ansvarig utgivare

och redaktor har bolaget anstdllt fil. lic. E.

Lonnberg.

Bolaget inbiuder hlrmed l,vd. z4

av Svenska Industritjlnstemanna-

fiirbundet (SIF), Avd. nr rtj och

28r av Sveriges Arbetsledarefiir-

bund (SAF) i Bofors och Bjiirkborn,

Avd. nr 76 av Svenska Metallindu-

striarbetarefiirbundet och Avd. nr

2t av Svenska Giutarefiirbundet i

Bofors samt avd. nr 2t av De F6re-

nade Fiirbunden i Biiirborn att, i

enlighet med hlr ovan limnade upp-

gifter, utse representanter i redak-

tionskommitt6n. F<irslag skola vara

inllmnade senast den r t sept. 1946.

Vid utgivandet av ndsta nummer, som berrik-
nas yara klart i oktober mi.nad, skall redak-

tionskommitt6n vara i funktion och ansvara for

innehi.llet.

Tidskriften ir einnu anonym - detta num-

mer prydes av bolagets trehundra&rsmdrke -

men den bor givetvis ha ett bra och passande
namn.

Bolaget inbjuder hirmed samtliga

anstillda till en pristivling om namn

pi tidskriften.

Namnet skall vara kort, sliende och trdffan-

de. Som exempel pi utmdrkta namn pi firma-

tidskrifter mi ndmnas Husqvarna-koncernens

"Insyn", Hogandsbolagets "Bilinnpunkten".

Sandvikens " Konuertern", Uddeholmsbolagets

"V i Uddebolntnre", Aseas "Vi Aseater", Fager-

stas "Fagersta Foram", \7ilh. Beckers "Fiirg
och Forumt' o. s. v.

Rostningen gdl till pd. detta enAla siitt:

:::': :: ::'T::'':: :'::::f'Jl;T T3
namn, anstdllningsnummer och adress pi en

namnsedel (visitkort), lagg innamnsedeln i ku-

vertet, forsegla kuvertet samt adressera detsam-

ma till Personaltidningens redaktion, Bofors.

Forst oppnade kuvert med det bdsta aa de

foreslagna namnen belonas med penningpris.
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