den framg6.ng,vi pi Fylgia vunno, helt och
hillet berodde pi den samarbetsanda,som vi
hade ombord bland alla dem, som arbetadeinom
artilleriets omride. Vi hade inte alla de moderna hjdlpmedel,som nu finnas, vi voro sjdlva
ganskalitet specialutbildade,men alla voro besjdlade av en streivanatt gemensamtni ett
vackert skjutresultat och vi litade fullt pi de
goda 15 cm Bofors-kanoner,som skulle fdlla utslaget. De fyllde ocksi. alla de forvdntningar,
som vi sattepi dem.
Under ett 15-irigt arbeteinom rederin;iringen
har jag sedan blivit allt mer overtygad om att
dven i civil verksamhet,vare sig det dr inom
det
produktions-eller kommunikationsvdsendet,
ar for att kunna ni ett gott resultatlika betydelsefullt att var och en som deltageri arbetet,var
det hn nu sker, vill vara med att gemensamt
arbeta for foretagetsbdsta och kinna ansvaret
hdrvid, som att foretagsledningenkdnner sitt
KonteramiralErih lYetter, sorn p2 bolagsstiimman
ansvargent emot de anstdlldaoch derasvdl.
i AB Bofort
den 6 maj 1946aaldettill ordfdrande
styrelse,
ger htu B-pilenen lycki)nskan
Under min tid som yngre officer, och kanske
;innu mer under de tvl. hr, som jag under kriget
For cirka 30 ir sedan tjdnstgjordejag under
omhdnderhadedet direkta chefsskapetfor Maen sommar,di lojtnant vid flottan, sisom artilrinforvaltningen, har jag ofta hort talas om och
Fylgia. P& hiisten
leriofficer pi. pansarkryssaren
iven fitt kdnning av att god gemensamhetsanda
"Kungens
om
skulle den sedvanligaskjutningen
hirskade inom storredelenav Bofors-koncernen.
Pokal" aga rum, d. v. s. en tdvlan mellan olika
storre fartyg i skjutning mot bogseratstridsmil
och med pjdsernasegen ammunition. I allmdnhet brukade endast pansarfartygenfi deltaga,
men detta hr fick ocksi Fylgia vara med, fastdn
kryssarenicke, s&sompansarfaftygen,hadenigra
svira kanoner. Ovdntat vann Fylgia detta ir
vandringspriset. Under skjutningenutvecklades
en mycket stor eldhastighetoch milet var vil
inholjt av vattenuppkasten.
N2ir jag tinker tillbaka pi denna episod,stlr
det klart for mig, nu liksom det gjorde d&, att

Jag tror att denna personaltidningsom nu startats skall pi sitt szittkunna medverkatill att allt
mer stdrka denna kdnsla av samhorighetmellan
foretaget och dess anstdllda,icke minst genom
att oka mojligheten for envar att se det stora
sammanhangeti foretagetsmingskiftande verksamhet. Pi si sdtt kan tidningen bli till fromma
bide for foretaget och for individerna. J^g
onskar den ddrfor varmt lycka till och jag hoppas att den efter nigra irs redbart arbete skall
kunna finna, att den gjort sin andel att medverka till en tryggad framtid for Bofors.
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Redaktionskommitt6n
har ordet
I ett litet foretag,med bara fitgra fL anstdllda,dr det liitt fdr var och en att insesambandet
mellansitt eget och fiiretagetsvdl och ve. Det
dr inte svirt att dverblickahela verkstaden,
veta hur stor arbetsklinna alla arbetskamrater,
tillgingen ir och hur framtidsutsikternate sig.
F6rhillandet mellan arbetsgivareoch personal
fir en starkt personlig priigel - ndstan som
under de gamla skridmbetenasdagat' I ett
storrefiiretag, med tusentalsanst?illda,ddr denna personligakontakt blir omojlig, foreligger
alltid risk for att kiinslanav det omsesidigaberoendetoch fiirtroendetskall avtrubbas.
Fiir "manneni ledet" blir det svirare att f.Ft
. en 6verblick over det hela i sammamin som
fdretagetvdxer. Han stir vid sin maskin,han
kiinner endastde nirmaste kamraternaoch endast den verkstadslokal,d* hans egenmaskin
stir. Han kanskepi sin hiijd kiinner igen medlemmarnai sin egenverkstadsklubb.Pa samma
sitt, orn dn i mindre grad, blir det med kontorsmannenvid sitt skrivbord. Han kdnner verksamhetenpi sin avdelningoch kanskeett litet
antal kamrater,som han rikar under fritiden.
Endastnlgra fi personerinom ett stort bolag
och
kunnaha iiverblick iiver hela verksamheten
fi diiwid endast uppehilla sig vid de stora
linjerna.
Under sidana omst2indigheterdr det inte att
undra pi, om mingen fdrfaller till vad man
skulle kunna kalla "kuggmentalitet".
Vissedigeniro vi alla kuggar i ett stort och
invecklat maskineri, och vi miste alla fylla vlr
funktion och gora virt bzistaf6r att maskineriet
inte skall gnissla. Men sedanmiste liknelsen
' upphiira - utiiver vir arbetsinsatsi bolagets
organisationmiste vivdria ossfdr "kuggmentaliteten", ty denna[r utvecklingsfientlig.

Men hur skall detta gi till? Jo, det dr
mycket enkllt. Den anstdllde miste lyftas ur
den trlnga miljtin, hans blick miste vidgas, han
biir fi 6kad insyn i fiiretagets organisation, hans
kunskaper om foretaget miste stirkas och hans
f<irstielse for det hela okas.
Det ir ur dessaoch liknande synpunkter och
funderingar, som tanken pi att utgiva en per_
sonaltidning for all vid AB Bofors anstilld
personal fitt sin niring.
t'.
Niir det fiirsta verkliga numret av
nu utslindes - foregiende nummer var helt
iignat Bofors 30O-irsminneoch jubileumsdagens
hirgtidligheter - kan det. varu pL sin plats att
angiva huvudpunkterna i tidningens Program'
sidana redaktionskommitt6n ser dem.
Tidskriftens syfte skall alltsi. vara:
att stirka kiinslarnav samhiirighet mellan alla
anstillda vid AB Bofors, sivdl man och man
emellan som mellan den enskilde och bolaget;
att h6ja de anstiilldas kunskap om bolaget och
dess tillverkningar;
att f<irdjupa varie enskild Personskdnsla av
ansvar betriffande arbetets och produkternas
kvalitet;
att skapa ett det fria ordets forum, vafifrhn
brister och ofullkomligheter inom bolaget mi
kunna pitalas och fiirslag ldmnas till deras avhj2ilpande- ett forum fcir positiv kritik;
att vidga blicken utijver det egna foretaget
och det egna samhillets gtdnser. Detta kan ske
genom skildringar av f6rhillandena inom industrien i andra l?inder och samhillen, genom
recensionerav b6cker och tidskrifter, som komma med nya tankar och nya uppslag till l<isning
av olika samhiillsproblern.
Att utvecklingen kan komma att kriva vissa
indringar och till?igg i detta Program, dirom
2iro vi filrvissade, men vi tro dock, att huvudpunkterna komma att sti sig och att tidskriftens
"tendens" icke skall dndras.
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Foretagarsidanharocks&nu en annan instillning dn tidigare. Den ir inte ldngre ointresserad
for problemet, delvis kanske av den anled,ring6n,att man pi den sidan hellre gir med pi
en eftergift pi denna punkt dn pi andra.
Om man ndrmare fijrsoker analysetade olikheter mellan den nuvatande efterkrigsperioden
och den fiirra, som ftireligga med avseendepi
de for den hdr diskuterade frlgan avgiirande
forhlllandena, finner man, att dessadro flera'
Fordndringen i politiskt hdnseendehar iag redan
nrimnt. Aibetaina giira sig nu gdllande pi ett
helt annat sdtt dn f6r tjugo ir sedaninom det
politiska livet. De strdva att f.L gora sin rost
i'rord,t-te,det gdller att utova en reglerandemakt
over ndringslivet och detta inte bara centralt
forindrat.
regering, utan ocks&ute pi
Diskussionen efter forra kriget foranleddes genom riksdag och
de olika foretagen. Vad denna strdvan egentndrmast av att en socialdemokratiskminoritetsliqen avser iterstir att se.
regeringtillsatt en statlig kommitt6, som avgivit
Vi ha ocksi under det gingna kvartsseklet
om industriell demokrati' Det forbe"Anka'nde
haft en betydandeutveckling av de olika organislag,som kommitt6n framlade,mottogs emellerarbetsmarknadenoch nya kontid mindre vdlvilligt fthn fackforeninSarnas sationerna pi
foretagareoch arbetare ha skasida; man var 6verhuvud taget inte intresserad takter mellin
sig ett systemmed underutbildat
pats.
har
Det
f6r saken,och forslaget som sidant betraktades
kommit att bertjra
alltmer
som en dilig kompromiss. Frin fiiretagarsidan Landlingar, vilka
iven andra frilgor in lonefr&gor, t' ex. skydd
miitte fdrslig.t .t1 mycket kraftigt motstind'
moi olycksfall samt yrkesutbildning' Det har
Det ansigs dzir alldelesf6r radikalt, for att inte
alltsi her pigitt en kontinuerlig utveckling,och
siga revolutionirt.
man kan rrel tenka sig, att diskussionernamellan
't'6rra
efter
iin
annan
en
na
Situationen
de tvi parterna i fortsittningen kommer att beuiiildskriget.
Lora ytierligare problem, som inte tidigare varit
foremil for overliggning'
Vad iterigen liget av i dag bettd'ffar, ha vi
Den tekniskaoch organisatqriskautvecklingen
inte ldngre en socialdemokratiskminoritetsreinom ndringslivet har ocksi medfort fordndgering,och det dr inte llngre bata frhga om ett
miste beakta'
[ommitt6fiirslag. Vi ha en majoritetsregering, ringar,som vi i detta sammanhang
Det har blivit alltmer serie- och tempoarbete
som vid senastevalet gick fram pL ett program
inom industrin och utvecklingen har gitt i
- de bekanta 27 punkterna - i vilket den
riktning mot allt stiirre f6retag. Denna utveckindustriella demokratien framhilles som ett av
lins hir medfijrt att den enskilde arbetarenej
de vaisentligasteonskemilen. Men det dr inte
kirigre forstir och uppskattar betydelsen av sin
det socialdemokratiskapartiet som sidant, som
egen arbetsinsats.Samtidigt har kontakten melndrmast fort fuam ffi'gan,utan denfla gltng hat
lan foretagsledningenoch de anstdllda forsviden vdckts frin fackforeningshill.

Manga ha framfiirt den isikten, att diskussionen om den industriella demokratien rir en
typisk efterkrigsforeteelse'Det verkar faktiskt
sil eftersom det ju igde rum en mycket livlig
diskussionunder hren L922 och 1923 och vi fitt
en liknande ocksi nu efter det andra virldskriset. Situationen dt aven sitillvida densamma
!ft..ro- den diskussion,som nu fiirts, huvudsaklisen vaiLt av teoretisk och rent principiell
art,lbl,"da fallen beroendepi att vi dgt t" P1fallande brist pi praktisk erfarenhetvis d vis de
debatteradeprobGmen. Andi fiireli gga i andra
avseendenganska stora skiljaktigheter mellan
forhillandena 1923 och 7946' Forst och frdmst
har det politiska ldget blivit helt och hillet

rats. Foretagsledningen som sidan har ocksi
forindrats onder dessatjugo ir. Det har inom
storftiretagen blivit allt ovanligarc att ledningen
sjdlv dr dgareav fiiretagen; man-har.fitt.en ny
kutegori iv foretagsledare, som bdst kan karakterislras sisom anst?illda experter' Dessa anstdllda foretagsledareha helt naturligt en annan
instdllning ti[ forhalandet mellan foretaget och
dess anstdllda Zin om de sjdlva vore d'gare av
foretagen.
Desiutom tillkomma vissa just nu aktuella
problem, exempelvis svirigheten for ndringsiivet att fi behiNlig personal. Personalenboriar
bli den tfingasekti-oie.t inom ndringslivet' Ddrfor d.r det lust nu sirskilt viktigt for foretagsledningen att forsiika oka de anst2illdas produktivitet och intresse for foretaget'
krigsfiirhillandena
Jag tror ocksi,, att sjdlva
hai haft en viss betydelse for diskussionen om
den industriella demokratien. Kriget har medfort, att folk biirjat se pi minga problem pi ett
helt annat sdtt in foru1' Omvdlvningarna ute i
virlden och inkallelserna ha giott, att minga
mdnniskorbrutits loss frin sin vanliga miljo' de
ha varit borta frin hemmet och trdffat nya
kamrater, vilket allt medverkat att ge dem en
delvis annan syn pi problemen dn tidigare'
Deirtill kommer en del direkta impulser utifrin'
kanske f.ramfor allt ftLn de anglosachsiska
ldnderna, diir mycket gjorts pi den industriella
demokratiens omride just under krigsiren'
Alla de nimnda faktorerna ha bidragit till att
skapa den miljo, som varit jordminen fiir den
,roliarrrrde liviiga diskussionen om industriell
demokrati.

i siail fotetagar-solnarOnskemfrlen
betarsidanl)nnu nigot oklara, dock
tydligare fornuletade au arbetatna'
Frilga vi oss'di vad det iir man ndrmast
strdvi efter i talet om en utvidgad industriell
demokrati,si trot jag inte, att man pi nig-ondera sidan iir fullt pe aet klara med detta' Det
endavi ha att hilla osstill ir vissauttalanden
ffitn fackf6reningssidan' Foretagarpartend't
hir, som alltid, tystli'ten med sina intentioner'
Skulleman tjverhuvudtaget skriva den svenska
historia,si finge man ndstan
arbetsmarknadens
helt byggadennapi materialfrin fackfirreningssidan,-frin fdrctagarsidanfunnesinte mycketatt
hdmta. Vad som sagtspi det hillet har mest
uttalatsvid slutnafiirhandlingar'
Om vi i den aktuella f6gan studerauttalan4

dena av August Lindberg, Vahlberg, Karlbom
och andra, tior iag, att vi komma till det resultatet, att vad man framforallt strdvar efter dr
okad trygghet. RZidslan fiir rationaliseringsarbetslostrei-iir fortfarande stor, trots det nuvarande ldget pi arbetsmarknaden. Man vill fi
reda pi tttet b- foretagens planer och. utsikter,
och riran vill ha en mojlighet att bli hord ndr
det gdller frl.gor, som berdra den framtida
sysselsdttningen.Detta tw iag ir det forsta onskemilet bide hos ledarna och hos gemeneman'
Ett annat onskemil dr vad som i dagligt tal
- alltsa okad
brukar kallas "insyn" i foretagen
information om foretagens tekniska och ekonomiska ftirhillandefl. Iag tror att man cinskaren
sidan insyn framfor allt fiir att man ldttare skall
kunna bediima, vilka lonekrav man skdligen bor
kunna stZillaupp vid avtalsfiirhandlingar' Detta
dr emellertid in punkt, som det inte talas si
mycket om, men lesonerar man med fackf6reningsfolk privat, kommer det fram' Jag karr
ockii namna att Aftontidningen den 26 april
detta ir hade en ledare om strejksituationen i
Danmatk, i vilken uttalades fiirhoppningen, att
man genom samarbetskommitt6eroch den industriella demokratien, skall fi storre miijlighet att
bediima en avtalssituation, innan man gfu i
konflikt, in vad nu ir fallet.
Emellertid ttot iag inte att man irnskar denna
okade insyn bara diirfor att man vill bedoma en
avtalssituation, utan man onskar 6ven rent 'allmdnt fi ett sakligt underlag for en diskussion
om fordelningen av rationaliseringens vinster'
Man vill exempelvis fLveta, om en rationaliseringsvinst verkligen hamnar hos konsumenterna'
i fackfiireJa{ talade nyligen med ordfotanden
inrdttat
nyligen
man
ningen vid ett fiiretag, ddr
jag
ut hofr&gade
en iamarbetskommitt6 och
nom ganska ingiende om vad man frimst ville
Han sade di: "Ett av mina sviraste
"pptrI.
piobt..tt dr, att om filretaget genomfor en rationalisering och vi genom fdr?indrade ackordstabeller mledverka till att foretaget kan sdnka
arbetskostnadernamed 1 krona per enhet, si
skulle jag dvenvilja kunna bevisa for vira medlemmar,-att ocks6'konsumentpriset siunkit med
1 krona. Di skulle min stZillning vid fbrhandlingarna vara en helt annan dn i !ag, di itminsto-nede mera pistridiga och radikala elementen
vd"graatt tro, att nigonting av vinsten hamnar
hos konsumenterna." Jag tror att detta ar en
problemstiillning som m&nga fackforeningsledare sti infiir.

En annan f.riga, som jag vet i hog grad intresserar minga arbetarc, dr ffi'gan om pildggen
pi produktpriset. Arbetarna inom en industri
ha mhnga g?tngetreda pi att den produkt, som
de framstdlla, kostar, lit oss sdga,l krona, nir
den ldmnar fabriken, medan den kostar 1: 7),
2 kronor eller 2:25 i handeln, och denna prisskillnad kunna de inte forsti. Nlr arbetarna
tala om okad insyn, ligger alltsi dir bakom iven
6nskan att fh nd.rmarereda pi dylika ting.
For ovrigt tror iag, att det mLnga ghnger
fiireligger en verklig onskan hos arbetarna, Lt'
minstonehos ledarna pi fackforeningssidan,att
kunna mera direkt medverkatill produktionsokningar. Detta framhilles klart i 15-mannakommitt6ns betdnkande, och det framglr dven av
"de 27 punkterna". Jag tror, att detta inte bara
ir vackra fraser, utan att det faktiskt dr ett
onskemil pi arbetarhill. Man sdgersig: "Enda
forutsdttningen f6r att vi skola kunna hiija levi landet dr 6kad produktion. Vi
nadsstandarden
vilja garna hjalpa till hdrmed och hoppas att
genom industriell demokrati i en eller annan
form kunna oka intresset for produktionsproblemen hos arbetarna." I sambandmed frigan om
iikad produktion kanske man ocksi b6r ndmna
kravet pi okad trivsel pi arbetsplatsen- de tvi
sakerna hora intimt samman.
Sisom jag tidigarc ndmnde, ar man pi foretagarsidan betydligt mer tystliten, men efter
privata samtal med svenskaforetagsledare - i
minga fall sidana som redan varit inne pi dessa
samarbetslinjeroch experimenteratlitet pi omridet - har jag kommit till, att man pi den
sidan frdmst ir intresseradf6r allt som kan leda
till okning av produktionen, nigot som ju dr
ganska naturligt, liksom f.or frl'gan om trivseln
pi arbetsplatsen.Men man har dven forstielse
for arbetarnas strdvanden efter okad trygghet.
Detta framgir ju fiir dvrigt redan av huvudavtalet. Den punkt, ddr man stdller sig litet mera
tveksam, dr bet$'ffande kravet pi 6kad teknisk
och ekonomiskinsyn.
Upplysning nddudndig ft)r bdda parter
genom sdrskilda organ.
Fiir att man i praktiken skall komma nigon
vart pi dessa samarbetslinjer, krdves det forst
och frdmst tvi saker: informationsorgan och
organ for direkt kontakt mellan f6retagsledning
och anst2illda. Det dr ocksi pi de tvi omridena,
som det ndrmast hdnt nigonting och hiller pi
att hinda nigonting i virt land.

Profestor Sune Carlton

Foto:Holmquist

Som informationsorgan ha tidigare anvdnts
styrelserna i fackforeningana eller verkstadsklubbarna. Minga foretag ha haft en pensionskassa eller en sikerhetskommitt6, och man har
stundom anvdnt medlemmarna i dessa kommitt€er nir det giillt att under hand lita personalen fi del av vissa informationer. Man har
inf6r en sluten krets talat om sakeroch ting, som
s&sminingom sipprat ut.
Under senaretid ha dven andra medel komrnit till anvdndning. Vi ha haft exempel pi
massmoten,till vilka man sammankallatpetsonalen, vid vilka man ldmnat en rapport over
foretagets utsiktet m. m. Det mest kZinda
exemplet dr vdl Hdgands och, hir i Vdrmland,
Uddeholm. Personaltidningar ha blivit allt
v anligarc, och minga av dernge ganskaingiende
informationer r6rande f6retagens aktuella problem. Vissa fotetag ha sdrskilda irsberdttelser
for de anstdllda. Ett ovanligt fdrnimt exempel
hiroi 2ir Uddeholmschefensberdttelse. och i ir
har'j., en liknande berdttelseavgivits eiven av
disponentenvid Lesj6fors. De omnimnanden,
som dessaberdttelserfitt i arbetarpressen,ha
varit goda.
En foreteelse, som jag tror bor uppmdrksammas, iir arbetarpressensfapporter <iver foretagen. "Metallarbetaren" har silunda sedanflera

ir innehillit utfodiga bokslutanalyser, och nu
borja dven andra organ att folia exemplet. Dessa
redogorelser f6r olika foretag, som stitt i "Metallarbetaren", ha enligt min uppfattning varit
bra, och till vad som ddr stir hysa arbetarnaen
helt annan tilltro dn till de informationet, som
de fi exempelvis via "Affdrsvirlden" eller
Svenska Dagbladets handelssida, eller direkt
fr6.n f6retagsledningarna. Ddrfor anset iag, att
dennatyp av information pi allt sdtt bor stodjas
av foretagen.
Vad betrdffar speciella organ fiir kontakten
mellan fdretagsledningenoch de anstillda, finns
det ju foretag, som startat produktionskomav olika slag,
mitt6er eller samarbetskommitt6er
och det dr kanske ndrmast dylika kommitt6er
man tdnker p3,, ndr man talar om industriell
demokrati. Flera enskildaforetag ha borjat med
siilana kommitt6er pi egen hand, t. ex. H6gands, Malm6 Liiderfabrik, Bergslaget och Sandtidningarviken. Flera av de socialdemokratiska
na ha sedan gammalt haft sidana samarbetskommitt6er, och detsamma gdller G6teborgsposten. Inom dessa foretag har man s&ledes
samlat en viss erfarenhet pi detta omride. Vi
ha under senare tid Zivenfitt samarbetskommittder som tillskapats genom ett centralt avtal
mellan fiiretagarsidan och arbetarsidan inom de
statliga krigsmaterielfabrikerna. De forhandlingat, som i viras fordes i Saltsjobadenmellan
Landsorganisationen och SvenskaArbetsgivareforeningen, ha ju, som framgitt av meddelanden i facktidningar och dagspressen,nu resulterat i ett positivt f6rslag om f6retagsndmnder.
Suerige sahnar dock stdrre erfarenhet
ifri.ga om industriell demokrati,
Aven med beaktandeav ovan angivna exempel
miste man sdga,att vi i virt land ha synnedigen
liten erfarenhet pi detta omride. Det har d'g!
rum en livlig diskussion och skrivits uppsatseri
olika tidningar om industriell demokrati, men
det hela har rort sig pi ett ganskateoretiskt plan.
Betiinkligare dr att en hel del, som pi den
sista tiden skrivits om industriell demokrati, i
viss min haft karaktdr av ptivat publicitet och
reklam f6r de foretag, som satt i ghng med olika
f6rsok i denna riktning. Detta har kanske inte
varit avsikten, men har uppfattats si. Jag tror
att vi hdr rtira oss pi ett omride, ddr man miste
gL f.ram ytterligt fdrsiktigt, och att for mycket
ptrblicitet dnnu si ldnge fu till skada. En av
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anledningarna till att man i England lyckats si
bra i sina strdvanden nu under kriget, kanske
helt enkelt var pappersbristen, och det dr ju
nigonting som vi inte tyckas lida av i detta land,
6ven om man fiir nirvarande klagar hdrover.
Erfarenheter frin de engelska samarbetskommittierna.
Med den brist pi erfarenhet,som vi sj2ilvaha
med avseendepi den industriella demokratiens
titldmpning i praktiken, miste vi gi utomlands
for att fL reda pi hur systemetegentligenverkar.
Jag fick ocksi av denna anledning forra hdsten
i uppdrag av LO och Arbetsgivarfiireningen att
under fyra veckor i England studera samarbetskommitt6ernaddr. Genom de introduktioner jag
hade frin bida parter tror iag, att iag hade
osedvanligt goda mojligheter att fi en allsidig
bild av forhillandena. Jag skall under resten
av mitt anforande meddela nigra summariska
erfarenheter frin de engelska kommitt6erna.
Men det blir inte nigon genomsnittsbildav de
engelska fiirhillandena, ddrtill dr den alltfor
ensidig. Jag forlade ndmligen mina studier
frdmst till foretag, dd.riag trodde att vi hade
nigonting positivt att ldn, och det var helt
naturligt fiiletag, ddr man lyckats sdrskilt bra
och ddr man hade stor erfarenhet. Det finns
engelska foretag, som ha haft samarbetskommitt6er i 30-40 ir, och det var kanskeett tusental foretag, som hade samarbetskommittderi en
och annan form, redan ndr kriget borjade. Under kriget har detta antal okat h6gst vdsentligt,
framfor allt som en foljd av ilverenskommelser
mellan de centrala organisationerna angaende
inrdttandet ^v s. k. produktionskommitt6er.
Dessa kommittder dro enbart ridgivande och i
dem upptagas inte frl.gor, som regleras genom
avtal ph annat sdtt, siledes icke lonefrigor. Det
dr troligt att vl.ra svenskasamarbetskommitt6er
komma att bli av liknande ridgivande art, dven
om det kommit fram en rdtt bister kritik frin
kommunisth?il av forslag i denna-begrdnsande
riktning. Kommunisterna givo nyligen ut en
broschyr med titeln "Vilka skall bestdmma?"
och sjdlva titeln sdger ju rZitt mycket om deras
instlllning till de blivande samarbetskommitt6erna.
Ndr man vill taga reda pi vad de engelska
kommitt6erna utrdttat, filt man komma ihlg, att
de under kriget arbetadeunder alldeles speciella
forhillanden. Det allra viktigaste var, att man

var fullt pi det klara med den gemensamma
milsZittningen. Allas strdvan gick ju ut pi att
vinna kriget och det undeddttade givetvis samarbetet. Som det kanske viktigaste iinskemilet
fiir framtiden, nir det gdller forhillandet mellan fdretagsledning och den anstzillde i virt
land, betraktar jag ocksi, att man kan fi en
plattform, som man Ir ijverens om. I England
iar -att under kriget verkligt tjverensom milet'
Jag skall belysa vad detta innebar med ett exempel. Det fanns minga fabriker, som helt fingo
tasta om tillverkningen. Jag besokte en chokladfabrik, som hade en stor avdelning for tillverkning av tuggummi, vilken L942 giordes om
till ammunitionsf abrik. Denna tillverkning lades
emellertid ned efter t'fi. Lr, ddrfor att man di
inte ldngre behijvde just det slag av ammunition,
som fabriken gjorde. Det visade sig dl, att ar
betarna, formdnnen och ingenjorerna inte alls
voro intresseradeav att gi tillbaka till sina gamla
jobb. Alla hade haft klart for sig, att de genom
ammunitionstillverkningen gjort en betydelsefull insats fijr att ni det gemensamma milet,
och att gi tillbaka till tuggummifabrikationen
gav inte samma tillfredsstiillelse, iven om det
rent materiellt lonade sig biittre. Jag talade
med fabrikens chef, och han sade, att det var
forsta gingen han under sin industriella verksamhethade arbetat ihop med ett gdng, som var
fullst2indigt overens om milet.
Huruvida man i England skall lyckas komma
fram till en dylik gemensam milslttning dven
efter freden, vet man inte. Jag var nirvatande
vid ett par sammantrdden i samarbetskommitt1e4 ddr dessa probiem diskuterades, och ddr
trodde man nog, att man dven i fortsdttningen
skulle kunna komma tiverensom vissa riktlinier
for foretagensverksamhet.
Men det var inte bara detta, att man under
kriget hade ett gemensamt mil att striva mot.
Dzirtill kom att man i England hade en hundraprocentig krigskonjunkturskatt, att den fulla
sysselsdttningenvar garanterad, och att lonef.rhgona voro avforda friln dagordningen. Det
bidrog till att arbetarna fingo den syn pi samarbetsstrdvandena,som de hade. De visste, att
vad man istadkom genom rationalisering av arbetet inte gick i kapitalisternas fickor, att en
arbetsbesparingej ledde till arbetsloshetoch att
liinen var tryggad.
Forhillandena voro alltsi ganska exceptionella. Trots detta tror jag, att vi har en del
ldrdomar att hdmta av de resultat, som de engel-

ska samarbetskommitt6ernauppnidde. Ndr jag
frhgade ledare f6r f6retag, ddr man haft dylika
kommitt6er under kriget, vilka positiva etfarcnheter de gjort, si visade det sig, att dessaderas
erfarenheter voro mycket olika. Si lingt var
man emellertid vanligen 6verens,att man ansig
den viktigastevinsten av samarbetetvara, att de
tvi parterna ldft kdnna vanndta pi- ett helt
annal sitt 2intidigare. De ha l6rt sig fiirsti och
respektera varandras synpunkter. Jag ttot, att
fleitalet pi bida sidor ansigo, att kommitt6erna
borde finnas kvar dven under fredstid' bl. a.
dd,fior, att de voro ett bra forum, ddr parterna
kunde rikas for diskussion utan att det vlckte
uppmdrksamhet.
i{ur ligger det di till betrdffande det ijnskemil, som framf6r allt framf6res av foretagarsidan: kunna verkligen dessa kommitt6er bidraga till en iikning av produktiviteten ? Ja, rent
allmint synes det ligga sL till att man kan n&
positiva resultat i de fall, ddr arbetarnaha verklig sakkunskap. Ndr det gdller den engelska
industrien visade det sig, att dzir dessakommitt6er arbetadevil, uppnidde de nog de bista resultaten, ndr de blevo satta att losa rent disciplind.ra problem. Frinvaroproblemet var t. ex.
-tt mycket viktigt problem under krigstiden,
vilket sammanhingdemed m6rkl2iggningen,den
l6.ngaarbetstideno. s. v. Pi detta omride kunde
kommittderna utfora ett gott arbete och detsamma gillde andra disciplindra irenden. Vid en
av Englands stiirsta chokladfabriker hade samarbetskommitt6n t. ex. tagit upp snatteriftlgan,
vilken den lyckades losa lingt bdttre dn vad
foretagsledningen tidigare kunnat. En sidan
friga som frinvaroproblemet dr dven i svensk
industri av ganska stor betydelse,sdrskilt ddr
man har kvinnlig arbetskraft. Jaghar sett sjukdomssiffror f.rhn f&etag, som visa att ungefir
8 procent av de kvinnliga anstdlldas arbetstid
gitt f6rlorad pi grund av frinvaro, och i dagens
innebir iu detta en betydanarbetsmarknadsldge
de forlust.
Ett annat omride, ddr kommitt6erna synas
kunna utrdtta en hel del, gdller svinn och kassation. Ddrvidlag kan den enskilde arbetaren,om
han blir verkligt intresserad och stimuleras att
hjiilpa till, ocksi gora atskilligt. Neir det diremot
gdller de rent tekniska processernahar nog den
enskilde arbetaren i flertalet fall ganska smi
mojligheter att istadkomma nigot - detta dr
itminstone fallet vid en detaljplaneradmassfabrikation, Arbetaren kdnner sin lilla del av

arbetsprocessen,
men ser inte, hur den samverkar
med andra delar av samma process. Det kan
emellertid ur psykologisk synpunkt vara av
vdrde, att arbetarenf.fuldmna in forslag och fir
dem beaktade och bedomda, iven om de rent
produktionstekniska vinsterna ej fuo si betydelsefulla.
Nigon sorts rent kvantitativ bed6mning'av
vad samarbetskommitt6ernabetytt, tror jag inte
att nigot foretag har kunnat istadkomma, utan
man har endast en allmdn kiinsla av att det varit
till sttrrre eller mindre nytta. Vad det betytt ekonomiskt och i vad min resultaten motsvara kostnadernafor kommitt6.erna,vetman ddremot inte.
Slutligen bcir ndmnas, att de engelska kommitt6erna ha betytt mycket med avseende pi
personalvirden. Detta problem blev ju av helt
annan storleksordning under kriget med m6rkl4ggningen och de oupphodiga bombanfallen.
Det uppkom di en miingd problem, som miste
klaras upp. Om f6rbindelserna ftLn en fabrik
blevo avskurnapt"kvdllen, uppstod t. el, frigan
hur man skulle utspisa personalen och var man
skulle lita dem sova pi natten. Och di man
har 72 timmais arbetsdag, miste ocksi sidana
smi trivala problem l6sas som hur folk skall fi
tid att gi till tandlikaren eller barberaren. Ndr
det gillde att klara upp allasidanasaker,visade
sig personalens representanter i samarbetskommittderna ofta mer sakkunniga 2in ledningen.
Huru bdra samarbetskommittderna
sammansiittasoch otganiseras?
Jag skulle nu vilja sdga nlgra ord om de erfarenheter jag har angiende forutsittnin g ma
fdr att samarbetskommitt6ernas arbete skall
lyckas - j^g tdnker di ndrmast pi de krav, som
miste stiillas pi f6retagsledningen.Av den stora
massanav engelska kommittder ?ir det viil knappast mer an l/t eller 1/+, som lfckats si bra, att
man kan sdga att bide ledning och anstiillda vid
dessaforetag dro n6jda. Den uppfattningen fir
man, ndr man talar med arbetsgivarfdreningarnas representanter. Kommer man ut pi de olika
foretagen och talar med de enskilda foretagscheferna, kan man fi en uppfattning om vad
dessa sjdlva anse beh6vligt ftir att komma till
nigra resultat. Jag blev vid sidana samtal overtygad om, att kraven pi den h<igsta ledningen
i foretagen iro mycket stora. Ett av de spilrsmil, som jag ideligen miitte och som de engelska
foretagscheferna erkdnde att de inte tiinkt igenom tillr?ickligt, var f.fi,gan om att ftirbereda
8

ingenjorer och ftirmiin - pi
mellanskikt
och att fi dem viilvilligt
de nya samarbetsid6erna
instiillda. Minga ginger hade man etablerat
samarbetskommitt6er med representanter fiir
hogsta ledningen L ena sidan och arbetana L
den andra, utan att mellanskikten voro rePresenterade, och detta visade sig medfirra en mdngd
besvirligheter.
Det visade sig dessutom oftavan synnerligen
svirt att fi representanternafor mellanskikten
att uttala sig forbehillslost, di de viil var insatta
i kommitt6erna. Om en kommitt6 bestod av
verkstdllande direkt6ren f6r foretaget, representanter for arbetarna och en representant for
tjinstemdnnen, si visade det sig ofta, att direst
arbetarrepresentanternakommo med ett f6rslag,
nog
som vederborandetjdnstemannarepresentant
tyckte var bra, si. vigade han aldrig erkdnna
detta, om han hade en kdnsla av att hogsta
chefen inte tyckte om f6rslaget. Det var flera
foretagschefer,som sademig, att man helt enkelt
inte hade nigon anvdndning av tjdnstemannarepresentanternai kommittderna, ddrflr att de
inte vigade tala ut.
Dirmed kommer jag in pL ffitgan om vilka
krav man miste stlilla pi ordforanden i dessa
kommittder. Det har visat sig, att ordfiiranden
miste vara en persofl, som verkligen kdnner
foretaget och sitter i dess ledning. A andra
sidan miste man komma ihl.g, att ordfdrandeskapet i en sidan kommitt6 till stor del 2ir ett
r.r,l tek riskt jobb, och eftersom kommitt6n dr
sammansatt av ytterligt heterogena element,
krdves dei ganska mycket av en sidan ordf6rande, for att han skall kunna fL i ghng en diskussion. Med en ordf6rande, som filrstir sin
sak - och d?irvidlag ha kanske engelsmin och
amerikanaremed deras mera fria sdtt att umgis
sins emellan ett visst fdrspring framfdr svenskarkan diskussionen,efter vad det visat sig,
minga gilnger bli bide livlig och virdefull.
Hir komma vi in pi en sak, som ideligen
betonats, ndmligen att detta kommittdarbete tar
tid, och att det krdves, att nigon inom fdretagets
ledning verkligen kan d.gna sig dZiri.t. Annars
blir det lett sA, att kommitt6ns verksamhet blir
fruktbringande endast under dei forsta halviret; det framfores di en hel del kritik och f6rslag pi olika punkter, vilket leder till en del
forbiittringar hdr och dlr, men sedan vdl den
forsta entusiasmenhar lagt sig, fir kommittdn
ingenting att g6ra. Detta dr en erfarenhet, som
en hel m?ingd f6retag hafg,
frsid.j6
Forts.
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Hthquist, Erik
Frdmre raden sittande fr. v. : Karl Hindersson-Mil|n. Gustaf Sandaall, Olof Landin,*!ust.
Larsson, Oskar
Theodor
v.:
fr.
raden
Mellersta
lVablgrei.
Natan.ael
Erikston,
Emil
Aroid. Karlsson,
iiiijtt"",
Guttaf
Eriksson,
.Elfstrdm'.
iog,frrf, Gast. Strdm, Kiil lobanroy, Tloy.And.ersson,"Gastaf EriAsson,Harald
Mil6n, Paal
Ovre raden fr. v.: Knut Aroirroo, loban Eriksrcn, Augustinu, brrg*oo, Harald Mil6n, Gunnar
Erikston, Filip Storm ochThure Bi6rk,

YETERANDR SOM STUTATSI1TTJANST
Bolorsverken
x 1880.
Dahlberg, Carl Theod.o/,
Dahlberg anstdlldesfdrsta gAngen1904 som smed'
Efter ett par &rs arbete p& annat hlll ltetkom han
till
1916 till Smedjan,dZirhin inom kort avancerade
fiirman. Ar L9'42flyttade han till Planeringen' Dahlden 1 april. Vid jubil6et erh<itl
bers pensionerades
for 4z tjanstet'r'
gratifikation
han"riedalj och
*
Emanuelsson, Karl Oskar, 1880.
'
Emanuelssonbiirjade 1904 som plltslagare i Pletverkstaden,befordradestill fdrman i denna avdelning
1933 odt pensioneradesden I aprij- Vid .fubil6et
erhdll han medalj och gratifikation fiir 42 tiamtefu'

Eriksson,Ed.uardEmanuel,* 1881.
Eriksson anstdlldes 1907. Han arbetade ftirsL i
Hyttan rnen flyttade 1919 tilt Transportavdelningen,

ddr han stannadetill den 13 juli, d& han pi grund av
sjukdom pensionerades.Vid jubil6et -fick Eriksson
medalj och gratifikation fdr 39 ti2insteir.
Eriksson, Karl Ed'uard', * 1879.
Eriksson anstilldes 1901 som ilrnlastare i Vaisverket, kom 1914 till Hyttan och 1918 tter till Valsverket. Redan 1921 6verflyttadeshan till Smedjan'
och arbetadediir till 1941, dA han kom till VK 50
som parkeriserare. Han avgick den 26 ianuari. Vid
iubildet erhtill Erikssonmedalj och gratifikation ftjr
41 tjinstelr.
Finnstrdm, Per August, * 1875.
Finnstrijm arbetadehos Bolaget 1912-1918 och
1929-1931. Ar L932 tterkom han och anstilldes
bos Byggnadsavdelningensom grovarbetare-ochglasinslttare fdr att I)44 flytta 6ver till VK 20 som
stddare. Finnstrdm avgick den 9 februari.
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Gustausson,
Axel Emil, * 1878.

Striltb,FransTeodor,* 1.878.

Gustavsson var anstdlld vid Modellverkstaden
I9j3-I9O9, d& han slutadefiir att konditionerapi
andra hill. Aterkom 1916 till Modellverkstaden.Hans
yrke har hela tiden varit modell- och finsnickarens.
Vid jubil6et erhijll Gustavssonmedalj och gratifikation fdr \{ irs tj2inst. Han avgick den 30 mars.

Sffath ansteildes1921 i Smedian,dir han arbetade
som smed till den 30 apfil, di han slutadeefter uppn&dd pensionstlder. Vid jubil6et erh6'll han medalj
och gratifikation ftir 25 tjZinsteir.

Gastausson, Axel Rickard, * l\7i.
Gustavsson anstdlldes l9l4 som hantlangare i
Smedjan. Ar l92B blev han krankijrare hos Transportavdelningenoch 1942 kom han till VK 2l som
sigare. Han avgick den 30 mars. Vid jubil6et erhiill
Gustavssonmedaly och gratifikation f<ir 32 tj'dnstefu.
Sanfrid, {' 1881.
,Hall6n,
Hall6n anstilldes som hammarsmed1911. Han
befordradessamma&r tili fcirmanoch blev L9l4 verkmi.stare. Hall6n pensionerades
den 31 augusti. Vid
iubil6et erhdll han medalj och gratifikation fdr 35
tjinsteir.
Karlsson, Karl Gottfrid., * 1878.
'

'

Karlsson bcirjadeir 1900 som lastarei Valsverket.
Han dverflyttades direfter till Stilverkets transportlag, som han tillhdrde tiLLt94L, di han blev godsmottagare pi Centralfdrrtdet. Karlsson avgick den 4
maj. Vid jubil6et erhdll han medalf och gratifikation
f6r 46 tjdnste8r.
Karlsson, Knut Artu,

* 1882.

Karlsson anstdlldeshos Bolaget 1899,^tbetadefijrst
som kippare i "Tviravdelningen", ddrefter sonr
hyvlare p6. Reparationsavdelningen.Kadsson avgick
den 1 januari. Vid jubil6et erhd,ll han gratifikation
f'& 47 tjinste&r.

Modig-Almkuist, Emil Teodor, * t877.
*
Modig-Almkvist blev boforsare 1895, d& han anstiilldesvid Byggnadsavdelningen.Sedandesshar han
arbetat i Smidespressenoch Hdrdverket som reglerare
resp. pumpskd,tare.De sista tre Eren var han stddare
i Hdrdverket. Han avgick den 13 juli i ir. Vid
jubil6et erhdll han stora medaljen samt gratifikation
f dt 5L fu i Bolagetstj?inst.

Mtirk, Ausust,* 1880.
Mdrk bdrjade I9O4 som riktare och valsarei Valsverket, och stannade dnr dll L940, de han flyttade
ijver till Adjustagehallen. Han avgick den L0 januari.
Vid jubildet erhrill han medalj och gratifikation f6r
42 iir i Bolagetstj6nst.

August, * i.881.
,Sandberg,loban
_ Sandberganstilldes 1917 som ritare pl Byggnadskonstruktionskontoret, vilken avdelning han lOrblev
trogen tills han pensioneradesden 1 oktober detta lr.
Vid jubildet erhdll han medalj och gratifikatisn fijr
29 tjlinstetu.
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Strdm, Oskar Wilbelm, * 1881.
'
Strdm anstilldes redan 1893 i Kanonverkstaden,
han befordrades till ftjrman i Verktygsavdelningen
l92O och blev verkmistare ddr 1927. Ar 1933 flyttade han till Planeringen och 1942 till Krigsmaterielfiirsdljningen, ddr han den sista tiden var kalkylator.
Han avgick med pension den 1 oktober i ir. Vid
jubil6et erhdll han stora guldmedaljensamt gratifikation fdr 53 tjiinstelr och var den till tjlnste&renildste
bland de m&nadsavliinade.
Soderstrdm, Oskar Amatus, * 1881.
Sdderstrdmanstdlldes1910 som svarvarei nuvarande VK 20, blev fdrman 1921 i sammaavdelning,
pensionerades
den 11 februari.Vid jubil6et erh<illhan
medalj och gratifikation fijr 40 tjinsteir.
Zand.er, Oskar Eduin, * 1878.
Zander anstilldes redan 1892 i Valsverket. dlr han
sedandessvarit sysselsattsom valsombytareoch reparatiir med undantag av r$.gra ir i Projektilverkstaden
r914--I8.
Han avgick den 27 april. Vid jubil6et
erhiill han stora medaljen och gratifikation f'& )4
tjinste&r.
Ohrman, Eduard, * 1878.
Ohrman bdrjade i Projektilverkstaden1913, arbetade som revolversvarvaretill I93j, dL han flyttade iiver
till Reparationsavdelningensom reparatdr och kompressorskdtare.Han avgick den 3l maj. Vid jubil6et
erhtill han medalj och gratifikation f6r 33 ir hos
Bolaget.

Nobelknut
x
,Bdckius,Karl, t882.
Bdckius anstilldes vid Nobelkrut i november 1924
som snickare,sista tiden som stidare pi NC-avd., och
avgick den 1 mars med fiirtidspension p& grund av
sjukdom.

Gustausson,
Viktor, * 1884.
Gustavssonanstilldes1899 vid Nobelkrut, ddr han,
med undantag f6r 2 Boforsfu 1907-1908, var anstnlld till den 30 septemberi ir. Han arbetadesenaste
iren vid nitroglycerinfabriken. Vid iubil6et erhdll
han medalj och gratifikation fiir 45 tj'drstefu.

Hindersson,Karl, * 1879.
'

Hindersson biirjade L9o4 vld Nobelkrut som krutbruksarbetare,sista lren placerad p& NC-avd. Han
avgick t oktober. Vid jubil6et erhiill han medalj
och gratifikation fiir 42 tjlinstefu.

x 188t.
lobansson, Helge,
Johansson var &ren I9O8-19I3, I9l5-19I9,
1924-3L december1945 anstdlldvid Nobelkrut och
fuen l92O-I924 vid Bofors. De senasteiren arbetadehan vid Nya Krutbruket (Nc-krut). Han avgick 1 januari L946 med fdrtidspensionpi grund av
sjukdom. Vid jubildet erhdll han medalj och gratifikation fcir 31 tjdnstelr.
Karlsson, Charlotta, x 188t.
FrcikenKarlssonanstdlldes1903 vid Nobeikrut, ddr
lron utan uppehill arbetadetill den 3l aug. 1945, d?L
hon avgick. Tillh<irde TZindhattstillverkningen pl
Ammunitionsavdelningen.Avgick 1 september.Vid
jubildet erhdll hon medalj och gratifikation f& 43
tjinsteir.
Karlstrdnz, Hjalmar,

* 7879.

Karlstrtjm var iren I9O4-r937 anstilld vid Bofors och kom i decembersistndmndair till Nobelkrut,
ddr han tillhiirde Ammunitionsavdelningentill den
1 juli i &r, d& han avgick. Vid jubil€et erhriii han
medalj och gratifikation f'dr 42 tidnstelr.

Magnusson,Vilhelm, * 1879.
Magnussonvar allt sedan 1916 omvlxlande anst?illdvid Nobelkrut och Bofors, de senaste22 Lren
som krutbruksarbetare
pi Nya Krutbruket (Nc-krut).
Han avgick 1 februari. Vid jubil6et erhtill han medalj
och gratifikation fcir 26 tjdnstelr.
Suensson,Frans, * 1879.
Svenssonarbetadevid Bofors iren 1901-1903 och
L9r3-1915 och var ffin 1924 till den 30 iuni i ir
anstilld vid Nobelkrut pi Nitroglycerinkrutfabriken
(Ngl-krut). Han avgick 1 juli. Vid jubil6et erh<ill
han medalj och gratifikation f<ir 27 tjdnstehr.
Aling, Augast, * 1879.
Aling anstdlldesredan L9O2 vid Nobelkrut, dir
han oavbrutetarbetadetill 30 septemberi ir, senast
pi Nitroglycerinkrutfabriken (Ngl-krut). Ar 1928
erhcillhan medalj och gratifikation och vid jubil6et i
ir ytterligaregratifikation. Aling har varit utsatt frir
ett par mycket svirartade explosionsolyckorvarvid
han blivit ganskailla tilltygad. Trots detta har hrn
ej givit upp utan fortsatt sitt arbete,tills han nu fdll
fcir &ldersstrecket.

IN MDMORIAM
Boforsverken

Eriksson, Karl luar, * 1886, I 21 ian.

Andersson,
FransHerman,* 1886,t ro aug.

Erikssonanstdlldes1913 som krankdrare och reglerare i smidespressen,
dlr han blev kvar tlll 1945 da
han blev dverflyttad som portvakt.

Andersson anstdlldes L9L2 i Giuteriet, ddr han
stannade tills han L94l blev kontorsvakt. k 1944
kom han till Adjustagehallenoch i mars i ir till Hiirdverket. Vid jubil6et erh6ll Andersson medalj och
gratifikation f.'or 34 tjanstefu.
Andersson, Knut, x 1886, t i6 juli.
Anderssonbiirjade 1913 som rensarei Gjuteriet,
varifrin han 1923 flyttade 6ver till Modellfcjrridet
som fdrrids- och transportarbetare. Han Densionerades den 30 april i Er och erhiill vid jubil6et medalj och
gratifikation f'6r 33 tjinsteir.
Bergstrdm, Allan Folke, * 7925, f 4 okt.
Bergstriim anstilldes 1943 som hantlangare och
generatoreldarei Hdrdverket, flyttade L945 tILl Byggnadsavdelningen,ddr han, med undantag av en kortare period som skogshuggare,kvarblev till den 4
oktober i Er, d& han avled till f6ljd av olyckshindelse
pL v'd.gfrin arbetet.

Erik.rson, Ragnar Bern/tard, t' 1926, I 14 aug.
Ragnar Eriksson anst6lldes som elektrikerlirling
den 2 maj i tr och hade endast varit ca 3 m8.nader
i BolagetstjZinst,di han skadadestill diids genom en
tragisk olyckshlndelse.
Gustausson, Karl Axel, * 1881, t 28 ian.
Gustavssonanstdlldes1937 som transportarbetare
och blev r94t bitriidei Brandstationen.

Eriksson,lohanFilip,x
1886,t 11 aug.

*
lansson, Eduin Evnanuel, 1889, t 26 jan.
Jansson anstdlldes I9L3 som konstruktijr och
ingenicir pi Konstruktionskontoret, ddr han avancerade och E"r L933 blev d,veringenidroch chef. Jansson
var en utomordentligt skicklig konstruktdr och bl. a.
voro hans insatservid skapandetav "4o'an" av avgdrandebetydelse.Den medalj och den gratifikation,
som han skulle ha erh&llit f.& 33 Lrs tjdnst, har tiverlimnats till hans tvenne mindeririga barn.

Eriksson anstilldes hos Byggnadsavdelningenlpl3,
dlr han med undantag fdr ett kortare uppehill 19791920 stannadetill sin ddd. Vid jubil6et fick han
medalj och gratifikation f6r 33 tj2insteir.

lansson, Klas Ragnar Emanuel,* 7912, t 20 rnaj.
som fdrridsarbetarepi CentmlJanssonanstd.lldes
fdrridet 1938 och kvarblev dZirtill sin d6d.
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*
lohansson,Einar Valfrid, 1903,t t3 mars.

n

;ohu.rrron biirjade hos bolaget 1939 som mejslarei
kom
Gjuteriet. Efter en tid hos Byggnadsavdelningen
han 1942 tillbaka till Gjuteriet, varifrln han 1944
flyttade civer till Plttverkstaden.
Karlsson, Gustau Adolf , * 1883, t t3 mars.
hos Bolaget
Karlssonbcirjadesom verkstadsarbetare
redan 1895. Han befordradestill fcirmanpi Siktavdelningen 1919 och blev L9)2 planerarepi Planeringsavdelningen.Den stora silvermedaljen,som han
skulle ha erhillit fdr 51 &rs tjdnst, har, j?imtegratifikation, iiverlimnats till hans efterldmnademaka.

Karlsson, Karl Eduin, * 1880, l' t5 mars.
'
Karlrron anstilldes1912 som grovarbetarepn Bygg
nadsavdelningen,
ddr han arbetadetill sin drid. Hans
medalj och gratifikation fcir )4 tjdrctefu <iverlimnades
till hans efterldmnademaka.
Land.strom, Stig, * 7914, I 7 juni.
Landstrdm anstilldes 1936 som ritare. Efter en
kortare tids anstillning i Finland kom han 1943
tillbaka, nu som konstrukttjr pi KKS, varifrin han
r) 41 flyttade till Stllfiirs?iljningen.

Bror Gi)te, * 7915, ! lO jan.
,Nilsson,
Nilsson anst[lldes 1937 i Projektilverkstaden,var
frirst transportarbetare,sedermerasvarvare.
Pefter-r.ron,Elin Charlotta,r' 1895, t 27 april.
Fru Petterssonanstdlldesl94o vid Nobelkrut, ddr
hon arbetadeett par minader. Ar l94l bdrjade hon
som avsynarei Rijrbesiktningenmen slutade1942 for
att &terkommapifiiljande &r.
Suanherg,Olof Erik Engelbrekt, * 1917, t I okt.
Svanberganstdlldesfdrsta gingen 1934, di han
bl. a. arbetadepi Verktygsavdelningen.Han slutade
1919 fot att 1942 iterkomma, nu med placering i VK
50 och VK 80 som filare, resp. avsynaresamt overflyttade 1945 till YK 22 som ritsare.
Trast, Nils Olof Manfred, * 1894, f 30 mars.
Trast anstilldes i smedjan 1923. Efter 20 ir som
smeddverflyttadeshan p& grund av sjukdom till Me
tallurgiska Planeringen,dir han arbetaresom pianemre till sin dcid.

Lilbeck, Daaid., * 1880, t 3t maj.

Nobelkrut

Liibeck b<irjade1913 som handformarei Gjuteriet.
Han slutade1917 men kom 1919 tillbaka till samma
avdelning,som han sedantillhijrde till sin d6d: Hans
medalj och gratifikation frir 31 tjdnsteir dverldmnades
till hans efterlevande maka.

Bild, Otto, * 1895,t 17 iuli.

Li;f blad.,lohn Valter, * 19!4, f 3 mars.
Ldfblad anstd.lldesfdrsta gingen 1929 som nitvdrrnare i Plttverkstaden, och flyttade 1930 till Kanonverkstadensom filareldrling. Efter ett par irs uppehill f6r studierkom han 1936 tillbaka. nu som ritare
och sedermbrakonstruktijr pi KKV.
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Bild var anstdlldvid Bofors l97o-I9I9, kom till
Nobelkrut s&som laborant i mars 1,924. L938 befordrades han till fdrman pi driftslaboratoriet, vilken
befattning han innehade till sin ddd. Vid jubil6et
erhdll han medalj och gratifikation ftir 32 tj'dnstelr.

Eriksson,Gdran,* L9L3,t 1 ian.
Eriksson anstdlldesi jt:Ji 1929 vid Nobelkrut, ddr
han var krutbruksarbetare. Han omkom vid en rragisk bilolycJca.
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ATFRND NOBET
Till 50'firsminnet av hans diid
den lO dec. lE96

a
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$
Den 10 dec. ha 10 ir forflutit sedanAlfred
Nobels diid. De flesta av oss krinna ju till vad
Nobel utrdttat som uppfinnare piL det sprdngtekniska omridet, som^iigaretitl Bofors under
fuen 1894-.96 och som donator av nobelprisen'
men i ovrigt torde vira kunskaper-om.honom
vara tzimlifen svdvande,som si ofta er fallet
med en md"nniskasom for en mycketambulerande tillvaro - Nobel kalladesju icke utan skdl
for "Europas formognastelosdrivare"' Denna
artikel, som endast har eti begrdnsatutrymme
till siit forfogande, kan givetvis endast bli
fragmentarisk, men den avser att fylla de
Alfred Nobel som 3)-rtring
stiiista kunskapsbristernabetrdffande Nobel'
Efrer foro i Nobelstiftelsensarkiv'
hans liv och hans verk.
i
Alfred Nobels fader,Immanuel Nobel' var
kreditorerna och itervdnde som en ruinerad
Stockholm sysselsattmed arkitekt- och upPfinman omkring 1860 till hemlandet. Hiir byggde
narverksamhet, men vidriga omstindigheter
han ett par hr senarevid Heleneborg i utkanten
tvans honom att gora konkurs' Han hade sviLrt
av Stockholm en nitroglycerinfabrik, eller snaslutatt hamta sig frin detta slag och beslot1ig
rare ett laboratorir-rm,for exploateringav sonen
lisen for atisoka bryta sig en ny bana i Finland'
Alfreds uppfinningar pi det springtekniskaomdf, n^tt ftyttade hr 1817' Vistelsen dzir blev
ridet. Denna fabrik iprang i luften samma ir
dock ej l|rn'gvatig.Han fortsatte till Petersburg'
som den anlagts, och flera Personer,diribland
dit ?ivenfairitle" for over fu 1842' I Peter:sburg
sonenEmil, dodades. Denna olycka brot ImmakonstrueradeImmanuel Nobel flera maskiner'
nuel Nobels kraft, men ehuru kroppsligt bruten
av vilka sdrskilt hans "hjulnavsavskdrare"blev
fortsatte han att arbeta med uppfinningar av
ber6md, men framfiir allt dgnade han sig it
olika slag, en del f6r iivrigt t?imligen kuriosa,
minkonstruktion och konstrueradesprdngminor
tills han avled Lt t872.
for bide lant- och sjofdrsvar' Tack vare de
ficl;
Detta kan tyckas vara en ling inledning till
oenninsbelijningar,som Immanuel Nobel
'uu
en biografi iiver Alfred Nobel, men den dr mod.n"tyska re-geringenfdr sina up,pfinningar'
jdmte
tivera{ enir den ger en uppfattning om den
kunde han anldgga en mekanisk verkstad
miljo, i vilken han vdxte uPP' och-om.hans andsiuteri. Denna fabrik utvecklades gynnsamt'
liga pibri. Alfred Nobel, som foddes den 21
iya verkstiiderbyggdesoch vid en tidpunkt var
of,tob"t t833 i Stockholm, hade endast ett ir
i over 1000' En stor tillarbetarantaLt
till"pp"a. fattygsmaskinerfor ryska
sitt i skola i Sverige,di han som 9-iring
verkning var bl.
fadern
till
ftyttade
med tvi-broder
io--un,
krigsfar"tyg.Efter krimkrigets slut ir 1856 blev
Barnensundervisning-ombesbrjdes
ryska
av
i
Petersburg.
emlllertiJlmmanuel Nobel bortglomd
av informatorer, f6rst troligen
verkit
fortsdttningen
i
staten, trots tidigare l6ften om stod
en ryss' som miste ha varit
sedan
m6n
en svensk
samheteni form av bestdllningar' Han sig sig
alla hans tre elever blevo
fdr
en skicklig ldrarc,
ntjdsakad att ijverlimna sina anldggningat tlll
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Alfred Nobel, foto omkring 18P6

hogt bildade men, inte blott vetenskapligt skolade ingenjorer utan personermed humanistiska
intressen och kunskaper. Efter studieiren i
Petersburgbegav sig Alfred ut pi resor for att
vidare utbilda sig vid olika laboratorier,och troligen vistades han ddrvid storsta delen av tiden
i Paris. Vid hemkomsten till Petersburg fick
han liksom de bida ildre broderna plats pi
faderns fabrik, men befann sig snart iter ute pi
resof.
I birrjan av L860-talet borjade Nobel sina
experiment med att g6ra det av italienaren
Sombrero Lr t847 uppfunna nitroglycerinet
praktiskt anvindbart fiir sprdngningar, si att
det kunde ersdtta krutet, som besatt en alltfor
dilig spriingverkan. Ar 1863 erholl han i Sverige sitt forsta patent, som avsig anvindning av
vanligt svartkrut med tillsats av nigot nitroglycerin. For att utnyttja uppfinningen grundades Nitroglycerin Aktiebolaget, som forlade
sin fabrik till Vinterviken utanfor Stockholm,
snett emot Stora Essingen.
Alfred Nobel hade emellertid storre vyer. Det
gnlde nu for honom att i ovriga ldnder tttaga
patenter pi uppfinningen samt att gora det nya
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sprdngimnet mindre livsfarligt att handskas
med och ddrigenom mera praktiskt anvdndbart.
Det blev arbetssammair, som bjodo pi bide
framglngar och bakslag. Bolag och fabriker
kommo till stind i mlnga linder: Norge, Finland, Tyskland, Osterrike, Ungern, England,
Frankrike, Amerika, Italien, Spanien, Schweiz,
Portugal. Trots att Nobel under dessair nistan
stindigt miste vistaspi resor,fora processerom
patent, bilda bolag och bygga fabriker, fortsatte
han oavbrutet sina experiment, som ir 1867
ledde till uppfinningen av dynamiten, d. v. s.
nitroglycerin absorberati porosa fasta imnen, i
biirjan framfor allt kiselgur. Dirigenom hade
nitroglycerinet kunnat overforas till en vid transport ofarlig form, vilket hade en synnerligen
stor praktisk betydelse. Nitroglycerinet hade
ndmligen under irens lopp fororsakat en mdngd
olyckshindelserpi grund av ovarsam behandling.
I den populdra uppfattningen framstir Alfred
Nobel i frdmsta rummet sisom dynamitensuppfinnare, men i sjdlvaverket torde hans vid ungefd,r samma tidpunkt gjorda uppfinning av
sprdngkapseln d. v. s. initialtindningen av
sprdngd.mnen,sivil ur principiell uppfinnaresynpunkt som med hdnsyn till den tekniska vikten och betydelsen,bora stillas framom uppfinningen av dynamiten.
Vi skola hdr ej ndrmare gi in pi de olika
Nobel-foretagens verksamhet, deras inbiirdes
konkurrens, trustbildningar o. d., dessa saker
ligga atanf6r ramen for denna framstdllning.
Nobel ingick till en biirjan sisom styrelseledamot i de olika bolagen, stundom som hederspresident. Han deltog emellertid foga i de vanliga lopande irendena, och si sminingom avsade han sig ledamotskapet i bolagens styrelser
for att helt dgna sig it sitt forskningsarbete.
Nobel hade sedan L8B forlagt sin huvudsakliga vistelsetill Paris och ddr inrittade han ett
privat experimentlaboratorium forst i sitt bostadshusvid Avenue Malakoff, senare pi en
egendom som han inkiipt i S6vran-Livry utanfor
huvudstaden. Han arbetade nu intensivt ph att
uppfinna ett sprdngdmne, som forenade nitroglycerinets kraftverkan med dynamitens relativa
ofarlighet och ldtta bearbetbarhet,och Fn 1871
var han klar med det nya sprdngdmnet,sprdnggelatinet, som var en kolloidal losning av nitrocellulosa (bomullskrut) av viss beskaffenhet i
nitroglycerin.
Nobels intressehade, sisom flamglr av ovan-

stiende, hittills huvudsakligenvarit inriktat pi
sprdngimnen for bergspringnhg' men nu kom
n"" Jt dgna sig dven nt det ballistiskaomridet,
av ett roksvagt krut f6r
ndrmast ft^-tt,ill.tittg
gevir och kanoner. Han utgick frin springgelatinet och kunde iren 1887-88 patentera ett
krut av angiven art, som han kallade ballistit,
i SverigebJneimntnobelkrut, och som bestodav
ungefd*rlika delar nitroglycerin-och nitrocellu'
los]amed tillsats av 70 /o kamfer' Det forsta
land som beslot sig for att antagaballistiten var
Italien, och detta land forvzirvade ocksi tillverkningsritten for detta krut. Denna uPPgitrelse vd*ckteoro i Frankrike, ddr inflytelserika
kretsar. som tillhiirde krutmonopolfdrvaltningen, i ballistiten anade en stark konkurrent till
det av fransmannenVielle tidigare utarbetade
nya franska roksvaga nitrocellulosakrutet' Nobel misstdnkliggjordespi allt sdtt, han beskylldes med oritt-I6r spionagepi de franska krutNobels laboforsokenoch till sisf underkastades
Dessa
stdngdes'
och
ratorium polisundersokning
1891
ir
han
att
och andri trakasserierledde till
laboratoflyttade sin egentliga bostad och sitt
rium till SanRemo i Italien. Ballistiten infiirdes
i arm6ernaoch marinerna i mfiLngaldnder, och
Nobel uppbar under en foljd av ir avsevZirda

Nobels laboratoriumaid' Bi|rhborn
Eftcr foto i Nobelsriftelsens

arkiv.

tion av nobelprisen,som skolautgi till dem som
inom fysikens, kemiens, medicinens, litteraturens och fredsstrdvandenas omride "gjort
mdnsklighetenden storsta nytta", skola vi hdr
ej orda, di det ir alltfor vdlkdnt, men det kan
ha sitt intresseatt nimna att testamentetetter en
del oenighet betriffande Nobels hemvist kom
att lagforas av Karlskoga haradsratt- Det belopp, som efter utgiendet av vissa legat, arvtill Noskllter o. d. iterstod och overl2imnades
belopp i licensavgifter.
omkring,
71.225.ooo
till
uppgick
mindre
belstiftelsen,
Stoia svirigheter mtjtte Nobel att i en
kronor.
ort pi italienskaRivieran utfiira experimentella
Det var alltsi en kort tid som Nobel kom att
erhilla
att
Fiir
skala.
storre
i
nigot
arbeien
sii som dgare till AB Bofors-Gullsping, men
bittre mojligleter inkopte han dzirfiir fu 1894
hans verkiamhet fick en avgorande betydelse
for oss
aktierna i Ab Bofors-Gullsping
herrfor fiiretagets kommande utveckling. I en brydboforsare lyckosamhindelse. Den gamla
sam tid tillforde han bolaget friskt kapital' som
girdsbyggnaden i Bjiirkborn iordningstilldes, si
tillZit uwidgningar och tillverkning av kanoner
itt NobJ ddr kunde tillbringa en del av Ltet,
av stirrre kaliber, och genom sin vidsynta blick
och ett laboratorium, som var betydligt sttjrre
pi de industriella problemen angaYhan riktlin1895'
ht
rin det i San Remo, stod f?irdigbyggt
sig gilferna: att genom kvalitetsprodukterg6ra
Fdrestindare firr laboratoriet blev Ragnar Sohlmarknaden'
internationella
iande iven pi den
man, som ett par ir tidigare anstdllts pi laboignade
Fijr fortsatt drift av de kemiska anlaggningarna
Bjiirkborn
Vid
Remo.
Sar
ratoriet i
i Bjiirkborn bildades ir 1898 AB Bofors Noman den forsta tiden speciell uppmdrksamhet
belkrut, som kom att fortsdtta de nobelska init utexperimenterandetav Nobels sista uppfintentionerna pi det springtekniska omridet'
ning pi kruttekniskaomr&det' det s' k' ProgresLAt oss till sist tefetera Birger Steckz6ns
siva riiksvaga krutet.
karakteristik av Alfred Nobel i Bofors Historia:
Alfred Nobel hade aldrig haft nigon jdrn"Nobel var en man med iiverldgsenintelligens
hdlsa,och hans fysik undergrdvdesav anstrdnghog personlig resning,han hade en sireger-r
Verksam
och
resor.
ande arbete och oupphorliga
ocl.r
in i det sista drabbadeshan den 10 december andlig stiuktur, ddr skiftande iskidningar
eller
varandra
mot
sig
karaktdrsdrag broto
1896 av ett slaganfall och slutade sina dagar'
i
kompletteradevarandra. Han var en fantasirik
onskan
han
enligt
fick
viloplats
Sin sista
uppfinnare och en nykter affdrsman, han var eu
f.amiljegravett pi Norra Kyrkogirden i Stockdjiirv optimist i sina experiment och utprdglat
holm. Om Nobels testamente och hans dona-

r
I

{
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Eken i sin fulla kraft.
FotofrSn onzkring1P30
Efter vykort.

KITAPPFORSBKDN Kanlskogabygdens

m&inkligaste

rninnesmiirke

Sent pi eftermiddagen den 14 augusti brukade den beromda eken vid Knappfors sonder och
den hogsta och stitligaste delen av det m?iktiga
trddet f6ll till marken. Det gamla trddets lovverk var nedtyngt av fuktighet frin den sista
tidens intensiva och triistl6sa regnande, och en
hdftig stormil gav en alltfiir stark pikzinning
pi den murkna stammen.
"Kungseken" vid Knappfors var och dr dn i
dag, si liinge den kvarvarande delen stir, Karlskogabygdens mdrkligaste natur- och kulturminnesmdrke, kint och omtalat redan under
1500-talet. I Gustaf Lindbergs beskrivning over
Karlskoga Bergslag kan man liisa foljande om
eken:
Kungsekenvid Knappfors"torde blifva ibland de

-

stonmskadad

mirkligaste ting i hela Vdrmland", skrifver Fernow.
Och om man tdnker sig, att Kad IX, b&de som hertig
och konung, haft en kiir htllen hviloplats under denna
ek och att han under skygd af dess krona t?inkt ut
planen till ortens bebyggande, di mt vZil od<si efterkommande beh8lla minnet i helgd. I denna ek inskar hertigen sitt namn, sedanhan beslutat, att bygden
efter honom skulle heta Kadskoga. I en gammal dom,
riirande dskillnaden mellan Alkvetterns och Knappforshytte skog, sttr den bendmnd: "Eken, under hvilken tv& konungar rastat ocJr hvilat". Man har velat
tro, att dessakonungar skulle varit Kad IX och Johan
III. De skulle hdr, s&somhertigar, hafva sammantr'df.fat fu 1568 och dverenskommit om Erik XIV:s
afsdttning och att de sedan skulle blifva lika delaktiga i regeringen. Till minne af detta ing8ngna fdr-

Alfred Nobel. Foru.frdn fiireg. sid.

pessimistiski sina mdnniskobetraktelser,
han
var milmedveten i sitt arbeteoch irrationell i
sin vdrldsiskidning,han var en lidelsefull fredsidealist och en banbrytareinom krigsvdsendet.
Alfred Nobel hadeall dennavdddensgoda och
var sjiilv utomordentligtanspriksl6s,han levde
26

i de stora vdrldsstiderna och han dlskade ensamheten.En personmed si utpriiglade sirdrag
stir pi sidan om de vanliga mdnniskorna och
mycket av hans tankar och insatser blir uppenbarat forst f6r eftervdrlden."
Giista Andrie

Eken pfr.nzorgonellden
15 augusti 1946
Boforsfoto: Tillman'

burit ekliif i
drag, skulle ock deras hofhertar llnge
att
Johan III
,irri h"tt... Det hr dock fdga troligt'
att
mindre'
nlgonsin varit i denna trakt och lnnu
egt
h?ir
ofianstiende uppgiirelse mellan hertigarne
till
hindelse
denna
dessutom
rum. Frlxell fdrl?igger
den
med
att
sig'
ftir
Vadstena. Mer sannolikt har det
som flrdats
andra konungen afses Gustaf II Adolf'
kronobruk'
fram, di han-giorde besiik vid Kroppa
frin Knappmeter
4
omkr'
Kungseken-ar sttende
nu' 1895'
h&ller
Stammen
forr' ,lirrgrufs vestra sida'
meterLt.lTT)'
l,lL
t,37 metJ i genomskdrningmot
Dahl' Pi
ia a.n opp.-'utt., af linsmannen Magnus
tikats med 26
rzO &r har stammeosdiameter silunda
sammavdxtligcentimeteroch skulle ekenstlder, om
vara omkr'
nu
tid'
het berlknas under fiiregiende
meter'
629 Lr. Hiijden dr vid pass 19
ir L850 biirjadesvid KnappforDX stussgiafningen
jorden'
sen stod .k.rr, .*.dut strdmvattnet bortskdljt
arbetetsijkte
upplyftad Pa 3 veldiga rotgrenar' Under
minnesmirket'
gamla
det
,nrn'pa ^tlt ,au skydda
skada rijtterna
genom att, si mycket mtiitigt var' ei
med linor'
Ich dessutomstadgademan hela trldet
nu stir pi
Rotgrenarnetdcktesmed iord, si att eken
Nlgon
,n-L" hiiid som slussensofverstapianstenar'
hvarf<ir
undvikas'
kunnat
rubbning ldr vdl dock ej
men tir nu iter
tredet n;gon tid fiirde ett tynande lif'
angripen
i full vZirtkraft. Nederst dr stammenskirna
In att den
af riita, doch ei af svlrare beskaffenhet'

gamlakungsekenunder kommandeseklerkan skluta
sin lijfrika kronai hiiiden'
neir
Sin sviraste priivning hade alltsi- eken
srg
tog
slussenbyggdesPa 1850-talet,men den
20-tai
isen och'li!tu^"n full vdxtkraft' For ett
i"r sedan bilriade den inyo att visa ilderdomssymtom, fleta gtenat voro torra, stammen mluk.n o, ,. rr.,o"tTot Hembygdsfiireningenoch Boen
forsbolagei vid ett par tiltfdllen kostade pi
olombertg av allr- ijuka stillen och ihiligheter'
ber.ft., t5g den sig igen och grtinskadevart ir'
Rotskadorna innanfor plomberingen fortsatte
att
emellertid och undermineradestammen,siL
dennatill slut ej kunde tlla sensommarstormens
oifrestninq.
'
D.n stiiliga eken erbj6d en sorglig anblick
dagen diirpi,-den 15 augusti' Hela nedre delen
av"stammin var kluven flera meter hiigt upp'
och den sodra och sttjrsta delen av kronan lig
nu vrdkt over vdgen. Den norra delen stir alltjdmt kvar, fortfa-randestitlig och imponerande
trots stymPningen.
Det lr nu bilagets allvarliga avsikt att lter
Iita konservera,plombera och f6rstdrka stammen, och bolagetiar frin Kungl' Djurgirdsforvaltningen i Sltockholmfitt "receptet".pi den
bista rietoden att laga skadade ekar och andra
parktrdd. Metoden, som innebir en noggrann
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"Carl IX Ek" aubildad breduid slusten i litografi p3
Knappfors Slur Bolags aktiebrep1849. Hlden r)tad
frZn 6stra ttratzd.en.

rengoring av stammen frhn all skadad ved, konserveringmed koltjdra och till sist en plombering med armerad betong, iir utexperimenterad
av 1:stehovjdgmdstare
C. Ad. Ohrstromoch har
med utmdrkt gott resultat provats bl. a. pi de
gamla ekarna pi Kungl. Djurgirden. Sedan
denna konserveringgenomfortsfi vi hoppas att
Knappforseken rinnu i mhnga irtionden skall
hoja sin resliga krona over slussenoch den
gamla bruksplatsen.
E. L,

Knappforseken50 3r senare, lotograferad, uintert)d
'frLn oii$ra stranden. I baAgrunden
synesKnappfor.r
Hytta, som reus 1902.

Knappiorreken i augutti 1946. Fotot aisar att hela
sfartnten iir skadad aa rdta och all endast ett lttnt
lager fritk ued frtersthrinnanfdr barhen.

'

-e;.;

''B.CSTASTOR O ITAB I TI} DI{''
i den
Bilden hlrovan belijnades med fijrsta pris
personalsom
1946"
,
t?ivlingom bdsta"storiinabilden
Samtidigt
juni
1946'
i
utlyste
redaktion
tidskriftens
"Blinisbilden
1946"
uilystestdvlingar om den bdsta
tdvlingsoch den blsta "Labbsandsbilden1946' ' Ndr
endast
sammanlagt
hade
tiden utgick den 1 oktober,
De
tdvlingarna'
tre
ett 10{al bidrag inldmnatstill alla
Tdvlingsresulflesta bidragen kommo frin Stortin'
bra
taten voro icke slrskilt mdrkvlrdiga, men ett antal
bilder hade dock kommit fram' Herr Arvid Zegelsson (MG 27) erovnde fdrsta pris fcir sin kollektion
"Sol kring v&r d", varvid tivlingsfuryn sdrskilt fastmotto
nade fijr bilden h[rovan. Andra pris eriivrade
"ATA", herr Torvald Andersson(VK 30) och tredje
pris fi& motto "H-r", herr SvenHernmyr'
I tiivlingen om bista "Bliniisbilden" hade endast

ett fcirslaginliimnats,som beldnadesmed andra pris'
Mottot var "Vid sjdn" och pristagaren hette iter
Arved Zegelsson.
Bdsta "Labbsandsbilden"hade endast samlat tvi
forslag,vilka bida voro ganskai2imstnildaoch ddrfcir
bekinadesmed tvi lika andrapris. Pristagarnavoro
nTotto "sol&sand", Ingenjcir Sture Arvidsson, FS,
och Herr Sten Hellstrcim,PE, motto "H"'
Helt utanfcjr tdvlingen hade Herr Sigvard Schcinning hos PontusAnderssonvarit ute och fotograferat
en mringdmycketlyckadebilder pi Stortin,men denna
kollektion kunde givetvisicke rdknasmed i tivlingen'
I kommande nummer av "B-pilen" skola vi publicera de prisbeldnta bilderna. Td.vlingenkommer att
iterupprepas L947, drL redaktionskommitt6n hoppas
p& livligare deltagande.
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Hit
Bofort segrandeI lag. StSendefr. u.: Karl Fro$, Per
af BierAdn, Harry Elfuik, Sioert lTidin ocb Erik
Gustaas:on. KniifiSende fr. u.: Gunnar larlemarA,
Holger Mattsson, Uno lacobnon, Bror Hiortsberg ocb
Saen Gu$aasrcn,

BOFORS SKYTTA RNA TRIUMFERA

iVIii$erskyt t en Olof lY i k strand
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Boforsskyttarnagjorde en glensandeinsats
vid S7ermlandsindustriens
Skyttedagi Kadstad
den 6/to och erovradeinyo en inteckning i det
stitliga vandringspriset.
Bland 32 deLtagande
l,O-mannalag
placerade
sig AB Bofors forsta lag som etta med L34l)
poing, vilket inneb?irnytt rekord. Bofors andra
lag ercivradedessutomandra lagpriset, med
1374 po:dng.Som en parenteskan ndmnas,att
medlemmarnai dettalag restetill t2ivlingenpi
egenbekostnadav purt intresse.
I hela tiivlingen segradedessutomindividuellt Olof Wikstrandmed t5t poaingav 160miijliga och erdvradeddrmedguldmedaljen.
Herr Tfikstrand'dr, som alla skytteintresserade veta, verkmiistarept Byggnadsavdelningen.

PRISTiiVLINGEN
om b&ista narnn pfl personaltidskriften
Den utlysta pristiivlingenom det bdstanamnet pi vir tidning vdckteett livligt intresseoch
ett mycket stoft antal forslag ldmnadesin. I
stort sett kan de olika forslagen fordelas pi
de tekde lokalpatriotiska,
fyra huvudgruPPer:
de skdmtsamniska- frdmst artilleritekniska,
ma och de mera allvarligt syftande'

Hiir kommerhela Bofortkoncernen
De lokalpatriotiska namnen dominerade givetvis och det storsta antalet forslag b6rjade
antingen med "Bofors" eller med firmamdrket
"B-pilen". Hir fanns silunda B-eko och Bo'
fors-eko, B-inforrnation, B-koncernen och Bot. o.
fors-Aoncernen,B-ringen, Bofors-ringen ia
m. Bofors-Stilringen, Bofors-Nytt, Bofors-Reuy,
Bofors-Losen, Bofors-kAnonen,Boforsaren, Vi
Botforsare,Pilen, B-pilen, Bofors-pilen, BaAont
B-pilen, B-lnitialen, "BPT" (Bofors PersonalTidning), Boo-stad'en,Bofors Fritid, Boforsare
Ernellan, Oss Boforsare Emellan f6r att nu inte
tala om den lille Bofors-V)innen och Bofors'
flamman.
Det stod genast klart f6r redaktionskommitt6n att namnet miste sokas inom denna gruPP,
som dels bjiid minga verkligt goda forslag, dels
ocksi. samlat de allra flesta rosterna. Valet kom

att stl. mellan Boforsarcn,B-pilen och Boforspilen, vilka alla samlat ett stort antal r6stet,
ndra dubbelt si minga som de ddrnist bista.
och kommitB-pilen segradei slutdiskussionen,
t6n var enhiillig om att giva tidningen detta
namn.

S3 hiir gick det till niir B-pilen fick namn. Kuaertet
iir draget ocb unga frdken lern Aan f2 titta pfr redak'
tdren. Gdsla Andrde kontrollerar.
Si gZillde det att se vem som skulle vinna

namnpristdvlingen. Froken Ir6ne Jern frin EFB
fick uppdraget att blunda och dra i hogen av
kuvert under noggrann kontroll av alla kommitt6ledamoterna.

pfr.sin arbetsplats,
Fdrstepristagaren

Bofors-Ldsen.Ack ia!

Forstakuvertetvar insdntav herr Elon Myhr,
tidigare i
mrmeraportvakt i Rosendalsporten,
6ver 20 ir anstiilld vid Nobelkrut. Han har
t. o. m. motiverat sitt forslag pi fiiljande utmiirkta sitt:
"B-pilen anserjag skullepassabist som
namn it tidningen. B-pilen zir ju kiind
lingt 6ver landetsgriinser."
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Andra kuvertetvar insint av ingenjdr Birger
Sjolin, standardiseringsexpert
p5. EFX, tredje
kuvertet av herr Nils Hallgren, tjdnstemanplt
EE, sakkunnigbl. a. pi pensions-och f6rsdkringsfrigor.
De tre pristagarnalyckonskasoch fi nu lyfta
resp.25,15
och10kr. i kassan.

Si komma vi till de tekniska namnforslagen.
De som foreslagit liirnmannen, Stilntannen,
Stdlkamrater, Std.lringen och Vd.rt Std.l ha endast tdnkt pi den metallurgiska avdelningen,
men AB Bofors har ju minga andra stfingar
pi sin bige, dven om klangen av stil dr en bdrande ton. Krigsmaterielavdelningarna ha varit
lika egoistiska. Nigra forslagsstiillareha balz
t?inkt pi. kanonerna frin Bofors och fiireslagit
EI d.roret, FI amd.iimp aren, K ali ber n, Lauet t en och
Pjiisen, andraha varit mera skjuttekniskt instzillda och foreslagit Dioptern, Femettan, Fulltrnffen, "Gefyr", I sihte, Laddstaken, RiAtpunhten,
Rekylen, Salut, Siktet, Skottlinjen, Skotigluggen,
Tr,iff , Tri)ffpunkten m. fl. Med tanke pi Boforsverkens och Nobelkruts gemensamma till-

'

Wr'lldskrifl

oia// A*{o

En au fdrslagtstiillarna
badetill ocb medAomponerat
en rubrikf t)r B-pilen.
Vi Boforsare och Boforsaren voro bra forslag,
men piminde alltfor mycket om ett par andra
personaltidskrifter, Vi Uddeholmare och Vi
.r.Jeater,och kunde dafidr knappast komma i
frhga. Yar Boo-Stad.enmojligen en fin ironi
med tanke pi alla bostads- och byggnadsproblem, som bolaget-och stan ha att brottas
med ? Kommitt6n var likaledes litet tveksam,
huruvida Bof orsfla,rnrnanskulle vara en tidning
for hela bolagets personal eller ett speciellt organ for de kvinnliga anstillda. Eller kanske
snarare f6r vira ungkadar? De forra, damerna
alltsi., kunna iu reserveranamnet f6r den hzindelse de skulle fi lust att utge en egen publikation och konkurrera med oss.

Aortrs,
verkningar av ammunitionseffekterha fol.jande
namnforslag framforts : Effekten, Efterbrtinnaren, Gnistan, Granaten,Kanon och Krut, Knalleffekten, Kreuaden, Kula och Krut, Kulraden,
Loppkreuaden, Mynningsflamman, N obels-Lauett, Pan{, Projektilen, Raketen, Rikoschetten,
Spfrrlius, T idr1ret och Tknd.rdret,

Lfrt ots boppas,att Piiisenfdr ett lyckligt slu.

TecAnarenbar sin speciellaSsiht om bur en Aon$ruerad Boforsllamma shall se ut
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Minga av dessaforslag dro som synes sliende, och sammanfattande for bolagets alla
tillverkningar. I detta sammanhangmi sdrskilt
framhillas Riktpunkten, Trdff punAten och Ful/trdff en liksom ock Kontakt. De tre forstnrimnda piminna dock i alltfor hog grad om namnet
pi H<igan?iskoncernensutmdrkta personaltidnrng Brknnpunkten och L. M. Ericsson har
redan en tidning med namnet Kontakten.

vr
K;fr
t
SpSrljut!
FiirslagetKulrad.enkommer frin Boisverkstaden,dlt -"tt hoppasatt raderna.itidningen
skall bli kul (vi skagOravirt b?ista!)och sdger
att VA 20 i dagfigt ill k"ll"t "Kul-ra-a"' Kula
ocbKrut later;;ktigen inte alls illa, men den
jaktintresseradelystrar till och tdnker p3' att
kula och Krut 6ro gamlaklassiskast6varnamn'
Nigra av de skiimtsammanamnf6rslagenha
redan"ovannimnts, vi kan piminna om Boostad.en, Bof ors-fIamman, FIandaryPdten, Eft er
bilinnaren,' Knalleffekter, Loppk'reuadenoch
Till dessakunna l?iggasbl'
Mynningsfltrnntd.n..
och kanske
a."'Trkler 3 Vfr.sen,Salakanonen
antagligen
vdl
har
det
fiir
Stfrlmttnnen,
ocks6,
serie Stilveckopressens
varit den kolorerade
stronga
verkligt
sominspirerattill detta
mannen,
'Triiter
undvika
fr.Vi)senska vi fiirsdka
ftamn.
och i det dagliga.arbetet'
i
spalterna
hZir
bide
till fiir att skapa-detgoda
vara
skall
Tidni.rg.t
fiirslag
nyssndmnda
fi;rhfrtil'ndet,sL ddfi& ikte
anomed
bevarad
tbOtrhOtlig.ni papperskorgen
nvmitet.

Mynningsflarnrnaninspireradet. o' m' en av
till foljandevers:
fiirslagsstdllarna
"Du lilla flamma lYsoch virm
en frusensjiil frin krig och fasa,
ett innehill frin Pdrmtill P?irm,
:
somsklinkertrevnadlikt en vackerbrasa"'

ocksi skall giira
Ja, det hoppasvi att B-pilen
skall bti en Fulltrdff'
ochatt dendTssutom
ha
Bofors'flatnman vi nysstalat om,och med
tanke pi den fantasifulla tolkningen fi vi vdl
ar ett i hog grad oartigt
anseatl Fll'amdi)mparen
forslag, som ocks&genastfiirkastades'. En av
forslalsstdllarnatill det sistanamnethadeegen"huhandilt dven ritat ett forslag till rurlrik,
vdckte
fiirslag
vud", pi tidningen, men detta
inte alls tecknarensintresse.Hans tolkning av
namnetvar helt annorlunda.

(,'
q

Den ueqklige Flamd.ZmParen

kunde
Efterbri)nnaren och Loppkt-eaaden
.
allbeteckna
bida
ty
iffi.ga,
knappastkomma
i
ammunitionseffekten'
,uritgu fel och brister
Eftelbrfrnnarenhar en litet sur bismak, och

vi,cketfiir den sominte dr si inLoppkreuad'en
* och till
sati'i den hogre artilleritekniken
dennagrupp {A ui uel trots allt rdkna ganska
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Sprfrkri)ret.
mhnga av de Boforsanstdllda - helt andra id6associationer. Salakanonen hade vi ocksi litet
svirt att placera. Skulle den kanske vara en
produkt av Kanonverkstddernasoch Nobelkruts
farmaceutiska avdelnings gemensamma anstrdngningar.
Ett namn som Spegeln sdger inte si mycket,
itminstone icke for de anstdllda av manligt k6n.
Ett litet antal fiirslagsstillare ha utgitt frin
en allvadigare bedomningsgrund och tagit fasta
ph vfu tidnings uppgift att van ett sprikror for
allas bdsta, ett forum for allvarligt och drligt
syftande kritik for att forbiittra kdnslan av
samhorighet och kamratskap. Till dessakunna
vi rikna Kontakt (redan ovan ndmnt), Ledning
och Personal, Respekt, Vad ai uill, Verket och
Folket och Oppet Visir, kanske dven i nigon
mhn Sprfrkrdret. Om dessaforslag dr intet annat
dn gott att sd:.ga,
men de dro tyvdrr icke sliende
och typiska for Bofors. Alla de onskemii, som
ligga bakom dessa namnforslag, hoppas vi
emellertid kunna forverkliga i &rb.
E. L.
*

FRIA ORI)
I)e partiellt

arbetsfiira

Vid en industri av Bofors storlek uppster utdver de
direkta ldnefrtgorna mtnga problem att brottas med,
uppkomna till fdlid av 6nskem&loch framst?illningar
frin arbetarnassida.
Fiirst m6,ter man dE f6,retagets principiella st?illningstagande, d?irefter planl?iggesden organisationsform, som skall handhavadet 6,nskemll,somgodkdnts,
ocfr sorn skall vidtaga erfordediga &tgZirder- sedan
kommer kritiken, vilken kan minskas vid iikat medinflytande.
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Allteftersom produktionsprocessenfortliiper i utvecklingens tecken, 6kas kravet pt arbetarnasoch de
6vriga anstdlldas insatser i fdretaget. Di arbetarna,
som ju ir fallet, direkt eller indirekt f.Lr gdrasin insats
i form av tikat utnyttjande av kroppskraften, blir
ftiljden den, att de kdnner sig beriittigade att krdva
std'rretrygghet och medinflytande i det fdretag, varpi
deras existens beror. Detta med fog av den anledningen, att de ju ddr fiirbrukar sivil sin kropp som
sitt nervsystemi alltfdr stor utstrl&ning och i alltfiir
snabb takt. Detta giller frdmst vid de metallurgiska
avdelningarna, dir arbetets art istadkommer en alltfiir snabb fdrslitning av den md.nskligaorganismen.
Detta, parat med i mEnga fall dlliga arbetsfd'rhtllanden, kanske till en del framtvingade just av arbetets
speciellakaraktdr, gdr att sjukdomar uppster, som inverkar menligt fcir resten av arbetarensliv, kanske
redanefter 15 irs arbete. Sidana personerbli di ofiirm6gna att kunna fullfdlja sitt ordinarie arbete.
P5.grund av denna alltfdr snabbafdrslitning, ofta
beroendep& htrd arbetstakt,uppstir vid tider dikroppen utpumpats tillfdllen, d& sinnena icke kan reagela
tillrZickligt snabbt, f6,r att exempelvis kunna undg&
ett olycksfall av svirare art, som kan medfiira, att
personeninfdrlivas i gruppen "De partiellt arbetsfd,ra".
Hir mijter man ett omride, dir den fackliga avdelningens underorganisation haft ett mycket litet inflytande. En klubbrepresentantborde dock f.L vara
med och diskuteraeventuell omflytining eller omskolning. D& denne som regel kdnner personensanlag,
kynne och fiirutsdttningar, kan han sikerligen limna
virdefulla upplysningar, som kan vara vdgledandevid
omplacering.
De omplaceringar,som under de senastetren fiiretagits, har p& grund av den ridande arbetskraftsbristen, icke behiivt vara s3.svira. Dock har man sett en
mlrkbar tendens fr&n driftledarhill att utnyttja dessa
personervid beslttande av de sdmstbetalda platserna.
Hdr finns plats fiir psykologisktbemdtande,endr denna kategori av arbetstagarei regel av sjukdom eller
skada kommit ur sjiilslig balans och fltt sj?ilvtilliten
rubbad. Hiir gZiller det att bygga upp deras tro pi
fortsatt insats fd,r familjens, fdretagetsoch samhillets
bista genom en omskolning med hlnsyntagande till
deras olika begtvningar, s6 att satsen "rdtt man pi
rltt plats" ej blir enbart en glosa. DZirigenom kan
dessapersoner i stdrre utstrdckning hlllas skadesldsa.
Man bdr ej, som skett fr8n visst driftledarhtll, hdvda
den uppfattningen, att detta dr ett ekonomiskt fdretag
och ej n&gon socialvtrdsinrlttning. Med s8.danauppfattningat lyfter man inte de partiellt arbetsfdras(dit
raknar jag dven de av sjukdom siindervlrkta) milslttning, nlmligen att ni en levnadsstandard,som
tillgodoser de livsviktiga behoven. Ej heller inger det
f<irtroende. Giv den mdnskliga faktorn inom industrin ett st.rre vdrde!
Ingaar Andercson

R e d. Hr Andersson bar hdr tdgi, upp ett aiktigt
arbel.rmarknadsproblent
till d.iskussion.Vi sAola i eu
kortmande nl/tntner beredaytterligare plats fi)r i)mnet.
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boforsprofil

fiirsvinner
Som de flesta Boforsare vid detta laget torde ha
observerat, har idrnvdgsbron 6ver drebrovigen vid
Bofors hushlllsvedglrd fdrsvunnit, vilket med hinsyn
till de diidsolyckor, som hir intrlffat under de sista
&ren,miste hilsas med tillfredsst?illelse. Det lr emellertid en k?ind profil i landskapetsom fdrsvunnit, och
det kanske diirfiir kan vara av ett visst intresseatt se
tillbaka pl brons historia.
Vid siranden av Tims?ilven ligga ?innu de gamla
hjulen till harnrarna i sm?iltsmedjankvar, och den
gamla bruksbyggnad, ddr industrivedglrden ir iniymd, var pl sin tid kolhus till sm?iltsmedjan' NZir
jiirnvZigssplretdrogs in i kolhusen dr sv&rt alt sdga,
det skeddel&ngt innan biltrafiken fanns eller
*..t
"tt
hade ntgon som helst betydelse Ir klart. Man bdr
ocl<s&komma ihlg att den gamla Orebrovlgen hdr
icke hade den nuvarandestrickningen, utan gick mellan Timsilven och industrivedg&rdenupp mot gamla
Backa, varom alltjlmt en del gamla allitrdd bakom
Rosendals Konsum och vid Byggnadsavdelningens
kontor bira vittne. Aven om jdrnvdgssp&rets&lunda
har prioritetsr?itt pl platsen och fastln landet 2ir fullt
av motsvarandepassageri sambandmed idrnvigsundergingar, jirnvlgsbroar o. d., har bolaget ansett sig
biira, trots det intring det innebir, gl med p& att j?irnvigsbron till hush8llsvedg8rdenborttages,vilket alltsi
iven skett genom v2igfiirvaltningens fiirsorg.
Det kanske i detta sammanhanglven b6r nlmnas,
att bolaget fiir sin del ingenting hiigre dnskar ?in att
bliva av med hush&llsvedgtrdenhelt och hEllet. Fr&gar-v^r fiiremtl fiir utredning redan f6re kriget och
fdrhandlingar fiirdes med olika Parter, som bolaget
tinskade skulle <ivertagariirelsen, men sl kom kriget,
och sv&righeternafiir personalenatt ordna sin briinsle'
frtga tikadesundan fiir undan. Bolaget ans&gsig icke
under dessafiirhlllanden kunna aweclda aff?iren. Icke
heller nu, Lt/2 Lr efter krigets slut, har situationen
ifilga om brdnsle fiirindrats sL att f.rlgan kan anses
mogen f6r en liisning.
Vad betr?iffar det framtida utnyttjandet av den
mark som blir fri, om hushlllsvedg&rden skulle fijrsvinna, finns inga bestdmdaplaner. Det har tidigare
talats om att utstrdckaden nuvarandeparken iiver hela
omr&det. Pl sin tid planeradesdven en folkrestaurang
till platsen, och pl sistone har man diskuterat att dit

Boforsfo

under
liirnai)gtbron iiaer Otebrottiigen
e rianin gsarbete
pSgfrend
fbrldgga'en byggnad, sorn bl' a. skulle inryrnma Bofors Skrndderi, vars nuvarande lokaler m&ste bort i
sambandmed omldggning av Orebrovlgen och j[rnvigen vid Boisen.
Ftir att ttergt till den fdrsvunna bron, mtste man
sdga, att gatuperspektivet vunnit p& att den tommit
boit. Vi nopput nu, att dess fdrsvinnande icke skall
medfijra tikad hastighet pi bilister och cyklar med
pafiiljd att trafikriskerna 6kas iinnu mer fiir trafikanlerna frin DammbrovZigen-Kanalvlgen och Korpkullsvdgen. Red. hoppas ocks&att v?igmyndigheterna
komma att i viss mln avprofilera j?irnviigsbankens
slutpunkt mot Orebrov?igenftir att tika sikten, liksom
man torde kunna hoppas att utbyggnadenpl de gamla
kolhusen mot Orebrovlgen med det snaraste kommer bort.
*

K O R P O R A T I O NS I D R O T T D N
Korporationsidrotten eller korpidrotten, som den
.ro^et" kort och gott kallas, har sirskilt under de
senaste&renblivit synnedigen populiir. Korporationstivlingar ha fttt kolossalaanslutningssiffror, och tidtitgarna ha p& sina sportspalter i stor utstrlckning
sysslatmed denna form av idrott'
Orsakernatill korpidrottens snabbaframmarsch iro
flera, men man torde nog s?irskilt kunna peka p&
ett par.
Idrottsftireningarnas och tidningarnas kolossala
upphaussering av stjErnidrotten har gjort att man
gioht bort 2:dra- och 3:dje-plansm?innen.Nir diirfijr
korpidrottsorganisationens& smtningom kommit till
har aoslutningen frtn nyssniimnda kategoriers sida
blivit stor.
En annan orsak torde vara att folk i allm?inhet ofta
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iiro intresserade av att under enkla och kamratliga
forrner utdva motionsidrott med visst, ej alltfdr domi
nerande, tivlingsmoment.
Den natudiga enheten f6r dylik idrott har blivit
arbetsplatsen, som har en fiirunderlig fiirm8ga att
svetsa samman folk av alla kategorier. G?iller det
idrott blir det ofta si, att direkttiren och iiveringenjd,ren dro lika intresseradesom yngste lZiilingen och
springpojken.
Inom v8rt bolag har sedanminga Er tillbaka idrott
bedrivits under former, som ndrmastkan karakteriseras
som korpidrott. Fiirst pl senareLr har vdl do& korpidrotten medvetet blivit bedriven som stdan.
Som exempel kan frtn kontoren nimnas de idrottstivlingar, som h&llits inom ekonomi- och sttlavdelningarna. Mellan ekonomiavdelningensunderavdelningar har sllunda tdvlats om ett av framlidne ekonomichef K. A. Bratt uppsatt vandringspris och pt liknande sitt har tdvlingarna inom sttlavdelningen skett.
Det karakteristiska fiir dessat[vlingar hartarit, att
nigra speciella f6rstaplaceringar inom olika grenar
icke varit mfllet, utan vederbdrandehar erhlllit poZing
efter s2irskildatabeller, och sammanlagdapoingtalet
fdr en avdelning har blivit utslagsgivande. Grenarna
ha varit enkla, vanligen sammasom f6r idrottsmirket.
Inom verken har korpfotbollen tilldragit sig stdrsta

Industriell

demokrati
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intresset. Aven i detta fall har det ju varit frlga om
en lagtdvlan, ddr avdelningen och laget satts fr2imst.
DE korporationsidrottsid6n s&lunda ir motionsidrott, skulle man fijr framtiden vilja uttala nlgra
rid och fdrhoppningar.
Korporationsidrotten f.fu icke duka under fdr
frestelsen att, alltefter som den vdxer sig stark, anordna misterskapstlvlingar eller f.alla f.& dyrkan av
stjdrnresultat, representationo. d. Tidningarna btira
behandla den som den lagidrott den 6r, och speciellt
framhllla dels det stora antalet deltagare,dels att s&dana personer,som kanske aldrig haft fiirutsdttningar
att bliva stjirnidrottsmdn, deltaga i dessa tdvlingar.
Llt icke toppresultaten dominera och skapa inga individuella "korporationsmistare". Korp idrott smdnnen
bdra dock inse nddalindigbeten aa exempelais motiontgymnastik ocb trdning r3 att de ei Aomrna belt
ofi)rbercdda till idrottsutdaningen. I annat fall kan
lZitt olycksfall bli fiiljden.
Komma dessaid6er att realiseras,kan korporationsidrotten sdkert n& sitt mal rnotionsidrott 2t alla, och
ddrigenom dven bidraga till att skapa fiirst&else och
kamratskap pt arbetsplatsernaoch pi sl s?itt bli ett
led i den goda industriella demokrati, som vi ha anledning hoppas kommer att bli r&dande i vlrt fd,retag.
Erling Spiik

for utbildning pi det industriekonomiska omhar sjdlv varit uppe i Brunnsvik och
fidet.
Utbildning ntid.afindigfor med.lem- foreldst,Jagoch jag har blivit ombedd av flen
ntltrnd i en sanarbetskomntitt4.
fackforbund att hilla populiira foretagsekonoEnda mdjlighetenatt fiirhindra en sadanutmiska kurser. Tyvdn har jag inte tillr?ickligt
veckling a4 att nigon ser till, att kommitt6n med tid att gora detta i nigon storre utstrdckverkligen fir ni.gonting att arbeta med. Ett
ning, och det 2ir overhuvudtaget svirt att fir
rid, som gavsay flera engelskafdretagsledare, personer, som kunna ge sidan undervisning.
vilka lyckats siirskilt bn pL detta omride, var
Hl)r mi.ste de inom ftiretagen uerksamrnaingenatt man ivatje fdretagmedmer iin 500anstdllda jdrerna och ekonomerna t)artt.beredda att gora
bordeha en personalchef,bland vars uppgifter
en insats,
bor ingi att setill, an kommitt6nverkligenhar
Man miste emellertid komma ihi.g, att de,
nigonting att gdra. lag talade med flera persom man ftdf.f.ari t. ex. Brunnsvik och pi Tolsonalcheferi engelskafiiretag om detta. De
lare, utgrira eliten av de yngre fackforeningsrignade alla r/;tt myckentid it kommitt6arbetet minnen, och att dessa dro intresseradeZir fullt
och sigo till, att verkligt viktiga och betydelse- klart. Ddremot tror jag inte, att den stora
fulla problemblevofcjremil for diskussion.Men
massan av arbetare i ett foretag genast har insidana problem kunna inte diskuterasav folk
tresse for foretagets tekniska och ekonomiska
utan utbildning,och det betyder,att hela f.thgan problem helt enkelt av den anledningen, att de
om samarbetskommitt6erna
i hog grad blir en
sakna utbildnihg hzirfor. En svensk f.oretagare
utbildningsfriga.
sade en ging till mig: "Jag bj6d hem min fackAnsvaretfdr dennautbildning miste givetvis foreningsstyrelse och visade dem virt bokslut.
hvila arbaama sjdlvaoch derasorganisationer, Sedanf.fi.gade jag, om nigon av dem hade ni.got
men hlirvid behovade hjelp av f.6retagen.Jag att friga om. Men det var ingen, som hade
kan i detta sammanhangnimna, att intresset nigon ffi.ga att framstdlla, och detta visar att
hos de svenskaarbetarnai dag fu mycketstoft
de voro ointresserade". Det iir mojligt att si var

36

om, hur en rationell industrikalkyl btrr se ut'
forhillandet, men det iir inte siikert. Jag tror
att det ofta forheler sig si, som om professor Hdr fordrasen intensivupplysningsverksamhet,
och i den min de enskilda foretagen kunna
Olivecrona skulle for ,mig demonstreta en
hjalpa till hirmed , tr.or iag att detta dr en god
hjirnoperation och sedan undra) om det var
inveiteringpi ling sikt. Jag ttor, att mycketav
n'agonittg,som jag ville friga honom om' Di
om ndringslivetoch
skulle jag inte heller ha nigon f.rlga att gora, de felaktiga fiirestillnin 1ar
gent emot den
mycket an dett misstdnksamhet
eftersom-jag inte var tillriickligt insatt i fiirhos arbetar
fiirekommer
som
k.
storfinansen,
s.
hillandena for att kunna giira en intelligent
onodiga
alldeles
med
det
friga. Men jag skulle vara mycketintresserad, parten,sammanhdnger
av
generationer
Lem[ghetsmakeri,som tidigare
octfefter en tids studier kanskeiag dvenskulle
en
har
foretigare bedrivit i detta land. Folk
borjastiilla ffitgot.
mystik infor ett styrelserummed makinslJav
ett
lag tror dirfor, att det kommeratt krivas
vdgga1och de tro, att det d?irhinder
av arbetarrePresen- drasserade
nifi arigtutbildningsarbete
sakeroch ting, som i verkligheteninte hdnda'
Detta antanlerna-i samarbetskommitt6erna.
av f<iretagskommer det framfiir allt arbetarnasorganisa- Ddr miste den yngregenerationen
iildre aldrig haft en
tioner att skota om, men de beh6va,som sagt, ledare gottgiira vad den
tankepi.
hj?ilpfrin foretagen. Man behirvert' ex' iskidningsmaterial,och det Zir naturligtvis mycket
Misstro kan finkas uPPsti hos den
rofiare for en arbetare,som t. ex. tar en kurs
au arbetatemot utbild'ad'e
$ota rnassan
att fL exempel fiir sina
i kostnadsberdkning,
arbetattePtesentanter,
studierfrin det foretag,dir hansj2ilvir anstdlld,
utbild'
Frigan om atbetarrepresentanternas
dn frfunhelt andraomriden.
ocksi
som
sida,
lnnan
en
emellertid
,ring f,ar
Industtiens ekononzishahemligbets- miste uppmZirksammas.
Om man flr en gruPP
rnakerigir ibland fot lingt'
av arbeiaie,sombli insattai f6retagetstekniska
och ekonomiskaforhillanden, finns det en viss
nZilna-, att iag
Jag vill i detta sammanhang
bli missmycrisk fiir att dessaarbetarrepresentanter
figide flera engelskafiiretagschefer,hur
av sin
fbljd
Till
atbetatna.
iivriga
keide ansigo sig kunnameddelasina anstdllda trodda av de
stora
fot
den
betriffandJ fiiretagets ekonomiska problem' utbildning bli de ej representativa
Hdrvidlag gingo emellertid isikterna mycket massan,och iinskar man denna representerad,
miste man snart nog byta ut medlemmamai
i.en av
iser. Ja[ spordebl' a' personalchefen
kommitt6n. Hur det problemetskall liisas,vet
nn4a"di stbrstabilfabriker: "skulle Ni viga for
i frLga
^r{rt^tnu upPge foretagetsreklamkostnader?" jag inte. Men en alltfor stor rorlighet
l6sannaturligtvis
f6rsvirar
ori representationen
"Nej, del-nigar iag inte", sadehan, "ty 9e
skullede irgonblickligensdga,att vi miste sdnka det av utbildningsftlgan.
med si och si minga tusen
reklamkostnaderna
present
antet i dub,belT iiinsternannare
pund och i stiillet oka l6nerna." En chokladstdllning.
iabrikant, som jag ftLgadeom sammasak,svaI Sverige erbjuder for 6vrigt ftLgan om rerade ddremot: "ta, naturligtvis, ty det ?ir n6dpresentativitetenett alldeles specielltproblem,
viindigt att de fiirsti behovetav reklam f6r att
fiirmdnnenoch tj[nstemdnnendro ortillverkvi ovlrhuvud taget skall kunna hilla
"ftersoganiseradei grupper. Sivitt iag kay forsti,
ningen igiog." Ddr ser man, hut olika uppbli
tert. de svenskasamarbetskommittderna
f attningana kunna vara.
for
arbetare,
for
av rePresentantef
sammansatta
Dessafrigor om ekonomiskinformationmiste
samtf6r ledningen.Om
tjdnstemdn
och
formdn
av
en
att
tror,
pi ling sikt. Jag
emellertids"es-till
samtidigt blir
nu en tjdnstemannarepresentant
den kl&fingrighet nir det
anledningarna
om ledningen
och
ledningen,
fiir
representant
frin en
gdllerdet pivata ndringslivet, somvisa^s
miste den ju
rePresentanter
[el del politiska instanser,just beror pi bristan- viil ha sakkunniga
en
dubbelst2illge,p?t tjinstemdnnen,filr han
de kunskap.Det 2irenligt min uppfattning inte
ning, to- ldtt kan leda till friktioner. Pi den
nigon illvilja, som ligger bakomen del mindre
jag
l?impligaregleringsitgirder, utan de ha van- ponktenha vi innu inte nigon erfarenhet,
irar endast velat fdsta uppmdrksamhetenpi
ligei sin grund i att folk inte vet, hur det 8ir
till ittom affirslivet,'och inte har kinnedom dettaproblem.
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Om riskefl for hdjning aa konsurnentpriset uid enighet rnellan ft)retagarocb arbetarpat.
Jag skall inte gi inpLfrlgan om de krav, sorn
miste stdllas pi de centrala organisationerna.
Hdr dr emellertid en detaljfriga, som jag som
hastigast skulle vilja ta upp, ett sporsmil, som
berorts av generaldirektdr Orne i ett par tidningsartiklar. Han framhlller, att ett alltfor
intimt samforstind mellan foretagsledningen
och de anstdllda medfor en viss risk for konsumenterna, och jag tror att det ligger nigonting i detta. Om en foretagsledare nu vdnder
sig till de statliga myndigheterna och t. ex. begdr tull eller skydd av det ena eller andra slaget,
vilket skulle gi ut 6ver konsumenterna, dr det
inte si l2itt f6r honom att f.L sina onskningar
igenom. Men den dag, di ordforanden i fackf<ireningen vid hans foretag och samarbetskommitt6n ddr fcirena sig med honom i onskemilet
om detta skydd, di blir det politiska trycket
kanske tillr?ickligt starkt fdr att onskemilet
skall tillgodoses. Det 2ir kontentan av herr
Ornes farhigor.
Jag tror dock inte att det dr s3.f.arligt, s6.
ldnge detta samarbete dger rum endast ute pi
de olika foretagen. Risken for konsumenterna
uppkommer egentligen forst, d6. vi fi. ett motsvarande intimt samarbete mellan de centrala
organisationema, t. ex. mellan skoarbetarforbundets centrala samarbetskommittdoch skofabrikantfdreningen. I England voro de iivre instansema for dessa kommitt6er regionalt uppbyggda och inte branschvis. Hdr i Sverige ha
vi inga regionala instanser, och jag ser en viss
f.ara fdr att v6ra industrigrupper gi tillsammans
med motsvarande arbetatorganisationer. Detta
kan leda till en ur mera liberala synpunkter
mindre lycklig utveckling.
Slutord.
Jag har i denna uppsats inte alls gitt in pi
det stora problemet om vart den industriella
demokratien kan leda pi ling sikt. Jag har inte
heller tagit upp f.rlgan om centralisering eller
decentralisering av arbetarnas inflytande over
ndringslivet, eller huruvida dessa samarbetskommitt6er si sminingom komma att leda till
att atbetarna fi representanter i foretagens
styrelser, och hur i ia faU detta kommer att
piverka virt ndringslivs struktur. Aven dessa
frhgor ha emellertid varit foremil f6r en del
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diskussioner. Sjiilv vet jag ingenting om denna
utveckling, och jag tror att de, som diskuterat
saken, inte heller veta det. Jag har endast forsokt ange den aktuella problemstdllningen och
meddela en del erfarenheter fuhn England.
Allra sist skulle jag vilja sd:ga,att om jaghar
en viss positiv instillning till denna ffi,ga, dr det
med den reservationen, att man gfu lilngsamt
fram, att man pi bida sidor - bide pi arbetarsidan och foretagsledningenssida - tinker pi,
att det giller ett betydelsefullt utbildningsproblem och ett omride, diir vi inte kunna vinta
ossnigra resultat foranpi ganska ling sikt. Av
den anledningen tror jag, att den livliga diskussion, som forts, kanske inte alltid varit till
nytta, ddrfor att den kanske medfort att man
stiller forvdntningarna litet for hogt.
*
Vid Viirmlindska Bergsmannafdreningens
nittiofrttonde irsmote i Karlstad den 27 april
1946 bi)ll diaarande docenten Sune Carlson
oaanstdende fdredrag, som adluilligt stiillts till
ufrr tidnings fdrfogande. Professor Carlson, som
fdr niruarande uistas pfr. stud,ieresai Amerika,
bar giuit red.aktionen medgiaande att fdretaga
ett Pdr smiirre iindringar betiliffand.e nfrgra data
i texten. I ourigt dr fiired.ragetstext ordagrant
d.tergiuenhir.
*
Fr&ganom den industriellademokratienhar nu,
som allom bekantdr, resulterati ett avtal mellan &
ena sidan SvenskaArbetsgivarefdreningen
samt &
andra sidan Landsorganisationen
och Tj[nstemdnnensCentralorganisation
anglendeinrdttandetav s. k.
fdretagsnlmnder. Avtalen undertecknades
den 30
augustii ir, varefterdesammapubliceratsslvd.l utfiirligt i fackpressen
som mera referatmissigti den
dagligapressen,varfijr innehillet torde varavil kdnt
f6r alla. Avtalentrdda emellertidi tilliimpning fdrst
sedande antagitssisomkollektivavtalmellanrespektive fdrbund,och innan dettaskettkommai&e n&gra
itgirder att vidtagasvid Bofors fdr att inritta fd,retagsndmnderm. m. Dock kan ndmnas,att sivil
Jiirnbruksfiirbundetsom SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet
redan pt. ett my&et tidigt stadium
uttalatsig f6r samarbetsnlmnder,
somett led i den industriella demokratien,och alltsi kunna ansesvara
fdreg&ngarep& detta samarbetsomride.Respektive
fcirbundsbeslut i frtgan torde dd.rfdrfi ansesvara
en formsak. Aven vid Nobelkrut har frigan sedan
nlrmareett ir tillbakadiskuterats
men stillts pL ftamtiden i awaktanpt tiverenskommelsen
mellanhuvudorganisationerna.
Metallsavdelningi Boforshar redannu tagit initiativ till en studiekursi "Industriell demokrati"under hdstterminenL946. Till dennakurs har avdel-

ninsen inbiudit 70 av sina egna medlemmat, 20 ftiln
Biiiikborns' Fabriksarbetarefackfdrening,15 frin SAF
oitt zo ifrtn SIF, tillsammans 130 personer. Kursen
arbetar pe tve linier, dels som fiirehsningskurs pi
Ungdom'sglrden under 5 kvillar, varunder Bofors
avdelningscheferm- fl. tjiinstemiin i
Oveiingenj-Orer,
korta fijreldsningar presenterade ollka avdelnlngarna,
d.els somsmdieiirkelkurs uppdelad i 5 st. cirklar, dir
man diskuterar problemeri med utgtngspunkt fr&n
fcirelisningartta &h med ledning av Brevskolansstudiebrev i Industriell demokrati.
F6reldsningsserienbiirjade mindagen den 30 -september med e,n trevligt inledningssamkvdm,som-bjdd
pi musik av Biiirkmlns ffio, ett kort anfdrande av
bisponent \flijkander samt ett utmdrkt fdredrag om
den- industriella demokratien av LO:s representant,
ombudsmanneni SvenskaSjiifolksfiirbundet Gunnar
Cadsson. Direfter ha fiirelZisningskv?illarnabiudit
fiiliande prosram:
Mendigei den 7 oktober behandladesAB Bofors
organisatiJn. Direktiir I7ahlsteen talade om Boforsko-ncernens allmdnna organisation, Overingeniiir
\Tahlberg om de metallurgiska avdelningarnl i Bofors, Overingenjiir Kadsson om verkstadsavdelrungarna i Bofors,-Overingeniiir I7ahlquist om de tekniska
avdelningarnai Bjiirkborn samt Ingeniiir Jonssonom
arbetsstudieavdelningarna.
Den 14 oktober fortsatte fdreldsningarna om AB
Bofors organisation. Ingenjiir Hernberg presenterade
den elektriska avdelningen, Ingenj<ir Stridbeck byggnadsavdelningen,JdgmlstareSt&lfelt talade om skogen
och egendomsfiirvaltningen, Overingenjiir_ !9rgendal om planeringen odr slutligen Kuo-ogt Spiik om
ekonomiivdelningens m. fl. kontorsavdelningarsor'
ganisation.
Mindagen den z8 oktober handlade fdreliisningarna om koitnadsbereikning och priss2ittning. Kamrer
Bernstrdm redogjorde fiir hur produktionskostnaderna
beriiknas, varefter Ingenjiir Odelberg och Ingenjiir
Larssontalade om prissiittningen i resp. civila pro{u!ter och krigsmateriel fr&n Bofors. Overingenjiir Jul'
lander talade till slut om prissdttningen & Nobelkruts
-produkter.
Mlndagen den 11 november heter fiirelisningarna
"Inkiip och ftirsaljning". Ingenjiir Kignell fiireldser

YI G R A T U L D B A
So.flringar nov. 1946-febr
Titel

Frin lhreliitningskurten p2 lJngdomsgLrden.. Oaeringenidr lVahtbZrg fi)reliiser om de metallzrgitka au'
Tillman
Boforsfoto:
d.elningarnauid Bofors,
om inkdpen till Boforsverken och Nobelkrut, Korrespondent Hasselgrentalar om Nobelkruts fiirsiiljningsorganisation, Ingenjor Odelberg om fiirsiljning av
civila st&lprodukteroch Ingenjtir Larsson om fcirsiiljningen av krigsmateriel .
Sista fiirelesningskvillen, mindagen den 25 november, kommer att behandla ekonomiska frigor.
Kamrer Bernstrdm talar om det fasta kapitalet och
dess underh&ll, Dr Ldnnberg om aktiekapitalet och
dess fijrdelning, varefter Kamrer Nordqvist redogiir
fcir hur avkastningenfcirdelaspi l6ner, skatter, utdelningar, investeringar och sociala iindam&I.
Intresset fiir kursen synes vara mycket stort och
f<ireldsningarnaha varit talrikt besiikta, icke endast
av kursens medlemmar utan lven av samtliga f<iredragshillare m. fl. Det iir ju fiirsta glngeq Bofors
olika avdelningar "presenteras" fdr varandra, och
kursen fEr viil ansessom en fijrsta inledning till flera
Iiknande under kommande ir. Nu iterstir endast att
lycktinskaMetalls avdelning rc 76 f.& dessvdrdefulla
initiativ. Vi hoppas att kursen skall ge goda insikter
i det stora imnet "Boforskunskap" och stirka samhiirigheten mellan olika avdelningar och personalgruPPer.
E, L.

Dag

194?
Anstiillningsfrr

Dog

Natnn

6 Nov.
8
L7
L9
L Dec.
5
I2
L6
L7
27
28
30

Grdnberg, E. 2., Avsynerska
lartson, D., Svarvare
fohansson, A,, Ktoktdtare
Zetbelius, O. S., Konstruktcir
Eriksson, O. M., Svarvare
KarlsJon, 4., Frisare
Karlsson, K, T. 4., Frlsare
And.erston,G. E., S&gverksarbetare
Axelsson, O. 8., Tnnsportarbetare
And,ersson,G , 4,, Revolversvarvare
Sji)lin, l. F. ,B., Ingeniiir
Harlington-Henrixon, R., Avsynare

1943
1934
L944
1930
L932
r925
1928
1946
T942
rg25
1934
L93'

Namn

Titel

Anstiillningsdr

1947
I92t
L Jan. Zetterktist, F. V., Svaware
L933
EriAston, D,8., Revolversvaryate
7
L925
lYablsteen, A. O., Direktiir
7
1911
Lundstrdm, E., Handformare
9
1937
Larsson, L T., Mllare
10
l9L3
Karlsson, A. E,, Borcare
12
1.912
Pettersson,K. V., Giltvdgarc
L4
20
lobantson, K. I. 8., S&gverksarbetare 1946
L9I5
Karlsson, K. P., Kontrollant
25
1936
Kontrollant
K.
S.,
Lagerstant,
Febr.
3
191.0
OblAn, K. 8., Pumpskd,tare
4
1939
Karlsson, O, F., Filarc
7
L92L
Dahlin, A. 8,, Revolversvarvare
13
1927
Berglund, E. E., Hyvlarc
1,6
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BOFORS GYMNASTIKFbRDNINGS PROGBAM
MANLIGA TRIIPPER
Motionstrupp
,,
uuDDtruPPen
Motionstfupp
Trd.ningstrupp
Kadskoga S. K.
Skiftarhetare
K.I. F. - I. F. K.
allm. idrott
Rdvtsens I. K.
Brttens I. K.
Motionstrupp:,
,,
Juniortruppen
S. G. U.

Samrealskolan
,,
,,
,,

1. Folke Gustavsson
2. Folke Gustavsson
3. Uno Flood
4. Uno Flood
5. Uno Flood
6. Ohlsson-Gustavsson
7. Nils Peterson

Skranta skola
Bofors Ungdomsgtrd

8. Herbert \Tillny

Rivisens skola

P. Henry Thyberg
10.
11. Torsten Johansson
12. Evald Johansson
13. Manfred Ohlsson
14. Manfred Ohlsson
15. Ake Johansson
16. Egon Persson

tt

,,
,,
Rosendalsskola
Samrealskolan
Skranta skola
Rosendalsskola
t,

,,

t. Mdrta \Tilson
2. Md,tta $Tilson
3. Mdtta lTilson
4. Ruth Malmqvist
5. May Dahlstrijm
6. Else Johansson
7. Maj-Lis Ljung
8. Else Johansson
9. Kersti Bjdrkman
10. Kersti Bjdrkman
11. Kersti Bj6rkman

fU.at.-r"ogift it"z:-

,t

,,

,,

,,
,,

,,
,,

,,
,,

,,
,,

t,

,,

,,

,,

,,

,,

,t

,,

18,15-19,00
19,05-19,50
20,00--20,4t
20,45-2r,3O
18,30-19,15

,,

,t

t,

t,

9,00-10,00

t,

t,

,,

,,

18,15-1g,oo

,t

,,

,,

,,

,,

,,

,t

t,

Mind. och Torsd. ,,
t,

,,

,,

,,

,,

t,

1 7 ,15 - 1 8 , 0 0

,,

Rdvisens skola

,,

,,

KVINNLIGA

Flicktrupp
MotionstruppA.
MotionstruppY.
Elittrupp
Motionstrupp
,,
Husmoderstrupp

Tisd. och Fred. kl.

t9,15-20,oo
18,15-19,00
17,15-18,00
19,45-20,30
17,1.5-18,00
18,1t-l9,00
18,15-19,00
L9,15-20,O0

TRUPPER

Samrealskolan
t,
t,

Skranta'skola
Rosendalsskola
Karlskoga Brandstation
Bofors Ungdomsgtrd
Konsumrestaurangen
,,
Skranta skola

Mlnd. och Torsd. kt. 1 8 , 1 t - 1 9 , 0 0
19,oo-r9,45
,,
,,
,,
t,

,,

,,

t,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,t

,,

,,

,t

,,

,,

,t

,t

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
Tisd. och Fred.

19,4t--20,30
20J0-2r,30
18,45-19,30
19,15-20,00
L5,Lr-L6,OO
L4,00-15,00
L4,00-t4,4,
L5,OO-r5,45
L5,OO-15,45

kr. betalasvid anmilan.

Bofors Gymnastikforening, vars program for
hostterminen 7946 vi kunna ldsa hdrovan, bildades 1909. Foreningen er synnedigen aktiv
och dess arbete omfattas med mycket stort intresse. Under arbetsiret I945-L946

arbetade

32 gymnastikavdelningar,som tillsammans hade

Personalstatistik
SAMMANDRAG.
Boforsverken, timavldnade . .. .
Boforsverken, minadsavldnade
Nobelkrut, timavliinade
Nobelkrut, mlnadsavliinade .. .
Summa anstlllda

tit 1946

rrro1946

4.911
1.381
t.064
264
7.620

4.747
1.369
1.185
266
7.166

1.253 dvningar och L8.566 ovningsbesok. Foreningen har 881 medlemmar, av vilka 843 dro
aktiva. Ordf6rande iir Brukstjiinsteman Uno
Bergmark (Ifl(V).

40

N)ista nilntlner au B-pilen utkommer omkring
15 januari 1947. Bifuag, som skall publiceras i
nuntret, mdste aara redaktionskommitt1n tillhanda sendstden 15 dec, 1946,

REIIAKTIONSKOMMITTBN

Gdsta Andrde

Ingv^arAndersson

Represcntanr fdr Avd :4 av
Srenska indusrritidnstemanna-Iitjrbundet

ILepresentent fdr Avd 76 av
S'enska i'teullindustriarbetaref <irbundet

I

i

P

Arne Gillberg
Represcntrnr{br
Bi6rkborns Fabriksarbetarefachlorentng

Ragnar LindahL
2st av
R e p r e s e n t a n tf o r A v d . r 5 3 o c h
Sveriges Arbetsiedare{ijrbund

!

e

Lgl

I

Lonnocrg

I{edakt6r och ansvarig utgivare

Arztid Wahlquist
Representant lor
AB tloiors lednlng

I

I
I

I
l

TvnneT1onbrer
bleu Suerigessrorstusu;tedja...
Ar 1646 fick Bofors "Privilegium at opbyggju tvenne Hambrer uthi Boo Elfven pi
Cadskogha". Under tvi sekler bedrevs dlt,
i likhet med vid andra svenskabruk, iirnhantering i thmligen blygsam skala jZimsides med jordbruket. 1846 fick Bofors
tillstind att anld.gga en lancashirehltd och
'1.866
ett valsverk, och snart blev bruket den
stiirsta producenten inom landet av stingstil
och finjiirn.
Det blev emellertid kanontillverkningen som
ungefir vid sekelskiftet istadkom det stora
uppsvinget. Den skarpa internationella konkurensen pi omridet framtvingade stindiga
kvalitetsfiirb:dttringar - den enda fiirutsitttringen fdr en relativt liten industri att hdvda

sig gentemot utlandets miiktiga storfiiretag.
Trots svirigheter hiill Bofors de stora linjerna, utvidgade, moderniseradeoch vlxte till
ett ftiretag av allt met imponerande mitt.
I dag har den forna smed;'anutvecklats till
en stor metallurgisk indusui med stilvetk,
stilgjuterier, valsverk och smidesverksthder,
vilka senare enligt Bofors gamla traditioner
alltjZimt spela huvudrollen i bolagets produktion. Med sin omfattande utrustning
av pressar, hammare och hejare, varav ett
flertal i sitt slag iro de st6rsta i Skandinavien, sti Bofors smedjor i dag till
tjdnst fiir en mingfald stiirre och mindre
svenska,,indusrier - sn n41l6nell tillging
siviil i orostider som under fltedliga &r-
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karLsrad r946.

Nonant

Tr2chuhet

7367t

