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it mig till en borjan fi en smulasjilvridigt
iindra pi f.figan "vad jag vdntar av iret" till
"vad jag hoppas av ll.et". Det dr en viss skillnad i dessa tvenne uttryck. Ett svar pi den
ursprungliga fllgan miste innebdra en viss
grad av profetia; att i dessaosdkra tider viga
sig pi att spi i framtiden v6.garjag sannerligen
icke - itminstone ej offentligt.
Frdmst pi iinskelistan vill jag sdtta forhoppningen om ett bdttre samforstind mellan bolaget och dess anstdllda if.rlga om nodvdndig-

heten av att effektivisera produktionen, vilket
nr Iktydigt med att produktionskostnaderna
miste sinkas. For var och en, som irligt vill
tdnka efter, miste det sti klart, att en verklig
h6jning av levnadsstandarden f.or alla i samhdllet endast kan ske genom ijkad arbetseffektivitet. Man kan icke i ldngden uppni hogre
liiner, bdttre bostdder,socialomvirdnad, ilderspensionering, forkortad arbetstid och allt annat
gott utan att forst hoja produktiviteten.
Denna hiijning uppnis genom fortsatt mekanisering, bdttre maskiner o. s. v. men lika
mycket, ja i nuvarande situation dn mer, genom
okad arbetseffektivitet och rationellare arbetsmetoder.
Jag dr alldeles siker pi, att odndligt mycket
hir kan vinnas utan maskininvesteringaroch
utan att overanstrdngaden mdnskliga arbetskraften, bara man kunde uppn& ett verkligt f6rtroendefullt samarbete mellan alla beriirda
parter, arbetare,arbetsledare,ingeniorer o. s. v.
Den 6nnu ridande stora misstdnksamhetentill vilken alla pafter bidragit med gamla synder - miste successivtavldgsnas. Det ir min
forhoppning att si sisminingom skall ske.
En annan och ganska naturlig forhoppning
dr, att det kommandeiret skall medfora brittre
och lugnare forhillanden pi den politiska
vdrldsfronten samt en iterging till en normalare balans mellan tillging och efterfri gan ptt
varor i virlden.
Mitte ocks& de, som inneha makten i virt
svenskasamhdlle,ha formlga att sli vakt om
den svenska valutan. Detta dr ett praktiskt
problem av oerhord betydelse. Men det kan ej
hj?ilpasatt man blir en smula pessimistiskangiende detta.
Etert IN/ijkander
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vir hittills med framging bedrivna verksamhet
i den internationella iteruppbyggnaden och betriffande samarbetet folken emellan skall
kunna inte blott fortsitta utan dven om mojligt
intensifieras. Ett villkor hdrftir synesmig bl. a.
vara att virt ndringsliv mi f.h arbeta utan allt
for minga hdmmande moment, exempelvisi
form av skdrpt materialbrist, iikade arbetskraftsvirigheter eller nya statliga tvingsregleringar.
Mi vi ddrfor f5. rd'knamed fred och lugn pit
arbetsmarknadenunder fu 1947, sedan de viktiga avtalsforhandlingar, som nu pigi, funnit
en lycklig losning.

har varit vdnlig att
Redaktionen av &an
be undertecknad uttala sig om vad iag vdntat
och hoppas av det nya Ltet. Gd'rna efterkommande denna hemstdllan,ber iag atthdt i korta
ord fi anforz nl.gra synpunkter p& aktuella
frhgor.
Fiir hela den civiliserade vdrlden forefaller
mig det viktigaste och allt overskuggandeonskemilet for den ndrmasteframtiden, och ddrmed i hdgsta grad for ndstkommandeLt, vata
en politisk avspinning av sidan omfattning och
kanktdrr, att vi sminingom mi gi in i en fredsperiod i ordets sanna bemirkelse.
Den iteruppbyggnad och nydaning, som ju
efter det senasteforhirjande vdrldskriget dr en
nodvdndig forutsdttning fiir ett bdttre tillstind
i vdrlden, krdver givetvis att de politiska orosmoln, som nu i si hiig grad trycka vdrldssituationen, bli utjdmnade, si att samarbetetfolken
emellan kan inriktas pi produktiva uppgifter
och fi till fiiljd en successivhiijning av de fiirhdriade ldndernaslevnadsstandard'
Trots de miirka moln som f. n' skymma den
politiska horisonten, v6.gariag alltsi hoppas pi
att under nd'stahr det fredens insttument, som
likvil finns i den nya internationella organisationen FN, skall visa sig mdktigt att utjdmna de
betydande motsdttningar staterna emellan, som
nu lZiggahinder i vdgen for ett dylikt samarbete.
Fiir Sveriges del hoppas jag givetvis pi, att
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Det vore dven onskvdrt, om den instabilitet
pi arbetsmarknaden,som tyvdrr gjort sig starkt
gdllande den senastetiden, i mdjligaste min
kunde hdvas, di detta ir en oundgiinglig forutsdttning fijr en okad produktion och dirmed
mojlighet till iikat deltagande i den internationella iteruppbyggnaden samt allmdn hojning
av vdlstindet i vdrlden.
Fijr virt niringsliv dr tillforseln av rhvarot
och tekniska hjilpmedel utifrln av utomordentlig betydelse. Dagsldget dr i detta avseende
allt annat dn ljust, och att vdnta sig nigon f6rblttring av betydenhet, torde vara alltfor optimistiskt. Jag vhgar dd'rfor blott hoppas, att det
kommande iret inte skall medfora ytterligate
komplikationer i rivaruforsiirjningen. Si mycket storre framstir hdrvidlag vikten av att vht
inhemska produktion pi vissa omriden okas
och intensifieras si lingtvlra

resursermedgiva.

For virt eget foretags del hoppas jag, att vi
under det kommande iret skola kunnt rdkna
med i miijligaste min osttjrda arbets- och produktionsfbrhillanden. Jag hoppas iven att det
betydande nybyggnadsProgram, vilket hittills
endast i mindre omfattning kunnat igingsdttas,
skall kunna fortgi i hastigare temPo under det
kommande Lret, sL att vi inom en ei alltfor
avldgsen framtid skola sti rustade pi alla omriden att motsvata de krav i produktionshinseende som mi komma att stillas pi BoforsSaerreR:son Sohlman
koncernen.

Mina onskningar och forhoppningar firr det
kommande iret torde vil i stort sammanfalla
med de flesta andra mdnniskors,nimligen att
lugn och stabilitet mltte intrida i vdrlden. De
nuvarande forhillandena karaktiriseras ju av
osdkerhet och omdjlighet att forutse utvecklingen och dirav foljande svirigheter att uppgora planer for framtiden. Speciellt skulle jag
onska tvenne saker:
For det ftirsta: Att de internationella forbindelserna skola iterupprdttas pi basis av fria
kommunikationer mellan ldnderna och att
affdrslivet kunde frigoras ffin alla de restriktioner, som fortfarande belasta detsamma.For
virt foretag dr detta ett livsintresse,eftersom
vir verksamhet dr si internationellt betonad,
och vi i alka hiigsta grad d'roberoende av vh-ra
affdrsfiirbindelser med utlandet.
For det andra: Att den tekniska utvecklingen
- j^g tdnker hdrvid i fiirsta hand pi konstruktionskontoret - mitte allt foftfannde kunna
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fiirsiggi med samma fnmltanda och med samma hiigtstiende resultat, som hittills. Denna
verksamhethar fort Bofors fram i forsta ledet
bland krigsmaterieltillverkare till fiirdel fiir sivdl virt eget lands fijrsvar som till en god stiillning for bolaget.
O. Linddn

-a

Vi interujua dir. lVahlsteen,
"Hur se utvecklingsplanerna ut under det
kommande Lret?"
"Om jag nu bara hiller mig till Bofors, si
kan jag tala om att det dr ett ganska stort utvecklings- och framtidsprogram, som vi for
nlrvarande ha under bearbetning. Jag hoppas
givetvis att detta program under det kommande
iret skall kunna genomfiiras lyckligt. Forst och
frdmst ha vi de omfattande nyanli'ggningarna
vid Kilsta. Grunden till valsverksbyggnadendr
ju for ndrvarande under uppforande och sjiilva
byggnaden skall vara ffudig under detta ir.
Byggnaderna f.or centralgasanldggning och

transformatorstationskall ocksi vara under tak
och en del av de erforderliga maskinerna och
apparaternaskall kanske ocksi vara installerade. Om allt gh,r,som jag idag hoppas och tror,
fi vi dven bolabygga den nya smedjani slutet
av iret.
Det dr ju sjilvklart att vi strdva efter att i
produktionsavseende fL nyanldggningarna sl
tekniskt moderna och ekonomiskt riktiga sorr
mojligt, men vi striva samtidigt ocksi efter att
fi arbetslokalernatrivsamma och angenima. Vi
vill ha bort roken och sotet frin ugnarna, det
stiirande ljudet frin hamrar och hejare, vi vill
skapa ljusa och trevliga personalmatsalaroch
sanitetslokaler, vi vill kort sagt gora det hela
till en mirnsteranliggning i alla avseenden."
"Eftersom vi nu dr inne pi metallurgiska
frl"gor, si vore det intqessantatt hdra nigot om
de problem, som frir ndrvarandedro aktuella."
"Vi komma under iret att borja experimentera med framstillnin g av detaljer av sintrat
jirnpulver, eller kortare sagi med pulvermetallurgi, och en sdrskild byggnad uppf6res hirfiir i fdrliingningen av kontrollbyggnadens
norra del. Vidare fortgi vi.ra undersiikningar av
material med hog varmhillfasthet, och dessa
forsiik kanskeunder iret ge sidana resultat, att
en produktionsmdssig tillverkning av turbinskovlar, turbinhjul och dylikt kan bdrja.

Hogfrekvent elektrisk str<im har ju sedan
mlnga ht tillbaka anvdnts for smiiltning av stil,
men dylik strcim har under de senaste iren
ocksi i mycket stor omfattning kommit till anvdndning for en hel del andra dndamil, bland
annat f<ir uppvdrmning av dmnen som skall
smidas eller hejas, eller for detaljer som endast
skall ythirdas. For att kunna bedriva en milmedveten forskning inom detta omride komma
vi att under fuet f.h ig6.ng ett sirskilt laboratorium, men di ytuppviirmning givefvis dven kan
ske med gaslhga,si kommer laboratoriet dven
att utrustas med anordningar hafiof'.
"Men de mekaniska verkstdderna,de skall
vdl ocksi.utvidgas?"
"Ph lilng sikt komma de nog att gora det,
men for nl.narunde sti de inte under samma
omfattande utveckling som de metallurgiska.
Givetvis sker en kontinuedig nyanskaffning av
maskiner, delvis i samband med nya tillverkningsobjekt. I mindre omfattning har tillverkning piborjats av en maskinsax och en rullbockningsmaskin,men ur produktionssynpunkt
har denna tillverkning delvis forlagts till Tidaholmsverken.
I gamla rorverkstaden for tdndror ha vi l6.tit
inrymma det nya verkstadslaboratoriet och vi
vdnta endast pi en del av den maskinella utrustningen for att vi diir skall fi. mojligheter
att ndrmare studera olika slags bearbetningsproblem, exempelvis betydelsenav olika skdrvinklar, smorjmedelo. s. v."
"Byggr det inte ocksi en stor verkstadshall
intill stilverket?"
"Jo - men den hallen ddt d.rinte alls avsedd
for verkstdderna,utan den skall anvdndassom
tappningshall for st&lverket, och vi vinner genom den en avsevdrd l2ittnad i det nu rdtt besvdrliga arbetet med att hantera goten. Jag kan
i detta sammanhang ndmna, att en omfattande
ventilationsanldggningi mekaniseradegjuteriet
sannolikt ocksi blir fd.rdig under i.ret, men
hdr, som i sfi.m6.nga andra fall, foreligger betydande leveranssvirigheter."
"Kan vi rdkna med att sysselsittningenkommer att vara lika stor under det kommandeiret
som det glngna?"
"Ja - s3.vitt jagkan se. Bristen pi stil och
jdrn inom landet d,r ju alltjdmt synnerligen stor,
och vir egen orderstock pi dessa produkter dr
mycket hog.
Branden i rummet for kondensatorbatterierna till hogfrekvensugnarna i stilverket var dar-
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for ett hirt slag for oss, men genom vidtagna
utomordentliga htgd.rdertro vi, att vi i.ter skall
kunna van iging med hogfrekvensugnarna i
borjan av maj minad, men avbrottet dr ju som
sagt synnerligen kinnbafi f.or hela vir produktion, och jag vill inte undedilta att frimhilla
vikten av att vir smdltkapacitet nu misre urnyttjas till det yttersta, men att hdrtill fordras
en positiv medverkan fri.n den berorda personalenssida.
Sysselsdttningsgradeninom de mekaniska
verkstdderna'kommerunder iret icke heller att
minska, dven om en viss snedbelastning pi
olika avdelningar kan gora sig gdllande, men
d6.brist pi arbetskraft allmdnt foreligger, kommer ingen att behovagi. arbetslos.
Till vad jag sagt, vill jag foga den fiirhopp
.
ningen, att till v&rt eget bdsta samarbetetmellan de anstdlldaoch ledningen,liksom fortroendet och samforstindsviljan, skall dn mer fordjupas sisom varande nodvdndig forutsdttning
for att ni ett gott produktionsresultat,och att
var och en anstringer sig hirtill s&somvarande
enda mojligheten till att forverkl iga vh,ra onskemil'om en hiigre levnadsstandard."

Det dr nu mer in halvannat ir sedan kriget
slutade i Europa, men si vdrst mycket bittre"dn
under kriget ser det dndi inte ut i vddden om
man bortser frin det rent materiella krigandet,
som ju i huvudsakupphort. Det forfaller ndstan
som om misstdnksamhetenoch hatet snarare
skulle ha okat dn minskat stater och mainniskor
emellan efter krigets slut, och ur flera synpunkter synes en hel del av de folk, som varit in-

blandade i kriget, nu ha det ndstan virre dn
medan kriget pigick. Att det skall bli en dndring tilt det bdttre i detta hdnseendeir ju den
forsta fromma onskan man har for det nya iret.
Den ir inte pi nigot siitt originell - den delas
men dess
av storre delen av minsklighet
uppfyllande dr utgingspunkten for alla andra
onskningar och dirfor miste den sdgasut.
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Vad virt eget fredade och forskonade land
betdffar har ju heller inte fiirhillandena dndrat
sig si mycket till det bdttre efter krigets slut.
Ransoneringarna dr ungefdr desamma,det rider
virre brist dn nigonsin pi vissa varor och pi
arbetskraft, vi elda fortfarande med oekonomiskt brdnsle och 6ver det hela vilar mer hotande dn nigonsin under kriget inflationsmolnet.
De flesta av oss hyste viil vid tiden ftir vapenstillestindet fiirhoppningar om en forbdttring
eller itminstone stabilisering av penningvirdet
men dessaforhoppnin gar ha skindligen kommit
pi skam.Inflationsfaran stir i dag som ett spoke
lor.alla ansvarskdnnandeparter. NIr vi talar
om en meter eller ett kilo vet vi, att det alltid
dr en meter eller ett kilo, men nir vi talar om en
krona kan det ena gingen vara 7J ore, andra
gingen 50 ore och tredje gingen nigot annat,
nir man ser det ur synpunkten av kronans allmdnna kopkraft, vilken ju dr den enda riktiga
synvinkeln. Niir allmdnheten fitt en kinsla av
att de styrande fodorat greppet over kronans
vdrde, di gemene man fijrlorar fortroendet for
penningvdrdet, di iir det fara 3"fdrde. De styiandets viktigaste uppgift f. n. d'r ddrfirr att se
till att fiirtroendet iill penningvdrdet itervinnes.
Orsakerna till den situation vi kommit i dro
mLnga,men det primdra dr den alltjdmt ridande
bristen pL vaw samtidigt med en fortgiende
okning av inkomsterna. Bland foreteelser,som
forsvirat situationen efter kriget, kan man peka
pi hjiilpen till krigshiirjade liinder (vilken vi i
anstdndighetens namn icke kunnat dra oss
ifrin), det stora kreditavtalet med Ryssland
(om vilket ingenting heller fu att sdga annat dn
att leveransernakanske kunde ha givits nigon
mindre omfattning och mihdnda kunnat verkstZillas f.riln for oss sjdlva i vissa fall mindre
livsviktiga omriden) och en vildsam investeringsverksamhet sivril i bostdder som inom ndringslivet (som ocksi dr i hogsta grad iinskvdrd,
men ddr man miste vdga for och emot). Men i
frirsta hand skapasdock inflationsfaran av lirnedvecklingen. Jag tror jag skall tillita mig att

i detta sammanhang citera Statsridet Myrdahl,
vilket annars inte hor till mina vanor. Han har
i samband med frigan om allminna loneiikningar och mojligheterna av att Senom sidana
neutralisera prisstegringensvidor for arbetana
bl. a. sagt:
"Det ir en illusion att f<irestdllasig, att
vi i nuvarandel?igemed en aldrig sl fast
priskontroll skulle kunna hilla prisnivln
ofcirdndradunder en mera avsevlrdallmin
och inkomsternai
stegringav arbetsldnerna
att tro, att
illusion
en
landet. Det 1r ockst
kommeri gtng, arbeom inflationsskruven
tarnas organisationerskulle kunna f6rmi
stegraldnerna hastigarein levnadskostnaderna. All erfarenhetvisar tvirtom, att inflationen glr ut iiver de bredarelagren i
realinkomster."
form av nedpressade
Nu skulle man ju for Bofors vidkommande
kunna sdga, att bblaget som ett stort industriforetag under nuvarande forhillanden och
under nuvarande risker fiir inflation borde
kdnna sitt ansvaroch gi i spetsensom iterhillande kraft och silunda varken by88u fabriker
eller bostider och iven i ovrigt siika hilla igen
pi de omr5.den,som kunna medverka till inflaiionsskruvensigingseittande.Man skulle kunna
tycka detta si mycket mer som bolaget under
kriget verkstdllt hogst betydandeinvesteringar,
men fOrhellandet ir i stdllet det att bolaget
genom kriget tvingats att isidosdtta en hel del,
skulle ha skett. Samtidigt som
iom
"tn"rs
svenska staten - lven Senom byggnads- och
maskininvesteringar- sokte Pressafram mesta
miijliga krigsmateriel ur bolagets verkstider,
blev hela vir metallurgiska avdelning isidosatt'
Di den i normala tider utgor en forutsdttning
inte bara for krigsmaterielenutan framfor allt
fiir den konjunkturstabiliserande civila faktorn
inom bolaget, ir det dirfor absolut nodvdndigt
att nu sokata igen vad vi pi grund av fiirhillandena hindradesatt gora under kriget' Till detta
kommer dven att vi fiir att hj2ilpa virt dotterbolag Nydqvist & Holm, som dr den storstaleverantijren enligt ryssavtalet,miste se till att vi
okar vir kapacitetpi vissa omriden, sirskilt di
vad betrdffar smedjan.
Vad bostadsfrhganangir trodde ju inte bara
vi utan dven myndigheterna att forhillandena
efter kriget skulle stabiliserasig, si att bostadsftirhillandena, sdrskilt om man tdnker pi vad

som trots allt dock skett pi detta omride inom
orten under kriget, skulle bli nigorlunda normala igen, men si har inte blivit fallet.
De ndrmaste byggnadsplanernapi bostadsomridet for bolagets del kanske jig i korthet
kan omndmna i detta sammanhangiom nigot,
som man kan vdnta och hoppas av t947. Vi
rdkna di till att borja med sdkertmed att fi de
16 tjdnstemannabostdderna
vid Knektd.senfar
diga. Byggandet av en pensionl)rsbostad aid
Carls Aby har utbjudits pi entreprenad,sedanvi
i dagarna erhillit arbetstillstind. Byggnaden
kommer att innehill a 24 pensionlirsbostaderocli
12 dnkebostdder;vilket i stort sett innebdr en
avlastning med motsvarandeantal arbetarbostdder i Bofors, vilka silunda kunna komma de i
produktionen verksammatill godo.

ogifta arbetare med ett 50-tal rum och tillhijrar
de siillskapsrumm. m.
Sammanfattningsvisskulle jag alltsh f.or I94
vilja onska:
Frid, e,ller dtminstone fred, p,i jorden;
En krona, soln nxan aet aad, den iir oc
nd.gorlunda uad den blit;
En liittnad pd bostadsfronten inom orter
si. ldngt fdrhd)landena fi)r niiruarand.e
medge.
Helmer Nordquist.

Under ndsta ir rdkna vi dven med att de s. k.
I indgrenskabyggenapi Carls Aby skall bli f?irdiga. De kommer att innehilla omkr. 24lagenheter om 2 till 4 rum och kok och dessutom 8
enkelrum. De planeradeHSB-byggenavid Nobelparkenmed, som vi ursprungligentdnkte oss,
omkr. 28 ldgenheterom 2 till 4 rum och kok
och 24 enkelrum skulle ha varit fd,rdiga plt
hosten 1946 om inte allt gitt emot oss. Nu bli
de knappast fdtdiga under 1.)47,om vi ens kan
komma iging med dem Ci. Vi trodde att vi
gjort vad vi kunnat, ndr vi pi sin tid engagerade
skaparen av det beromda Guldhedsomridet i
Goteborg som arkitekt, men dZirbedrog vi oss.
Av 1947 vantar jag:
Sista chocken fick vi vid senastebehandlingen
En fortsatt tilliimpning pi civila omr6.denar
av drendetur stadsplanesynpunkt,
di de invdndde
impulser och erfarenheter, som krigsirer
ningar, som dirvid gjordes, medforde att drengivit,
med ddrav fo'jande snabb utvecklirg pJ
det miste gi till Kungl. Byggnadsstyrelsen,
teknikens
och vetenskapensolika omriden.
vilket medforde en ytterligare forsening pi eit
Definitiva
fredsslut mellan alla de f. d. krig.
halvt ir eller mera.
forande och ockuperade ldnderna. Om, sorn
Bol4get planerar dven uppforande av ett 50man fht hoppas, dessa fredsslut komma atr
tal nya arbetarbostiider i'form aa radhus, av
innebdra rimliga och fornuftiga villkor, komma
vilka 15 skulle ligga i ndrheten av Skogenmede att bidraga till att handeln iterigen kommer
dan resten skulle forldggas till ndrheten av det
i ghng mellan nationerna, och detta i sin tur
nya industriomridet vid Kilsta. For att kunna
kommer att bidtaga till en hogre levnadspiverka bostadsutvecklingenomkring Kilstaomstandardfor folken.
ridet i framtiden har bolaget varit i forbindelse
Tillfredsstdllande tillging pFLmLnga av de
med stadensfastighetskontorfor att fh f.orvarva
varor, som vi haft brist pi under krigsiren. Vad
iganderdtten eller dispositionsrdttentill en del
stilomridet betaffar, torde man fi. rdkna med
mark fdr bostadshusintill industriomrfi.det. Vi
en utprdglad bristsituationfor s. k. handelsjdrn
hoppas nu bara att snart kunna f.i ett besked
under storre delen av 1947. For kvalitetsstil
frin stadenssida, si att vi i god tid hinna ta de
torde behovetsuccessivtbli tackt, si att forhilmitt och steg, som erfordras. Si kanske bor
landet mellan tillging och efterfrigan mot
ndmnas, att vi dven fitt bolagsstyrelsens
slutet av iret skall ndrma sig det normlla.
med_
givande till att uppfora ett "ungkarlshotell" dr
f
Per Odelberg
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Som den fiirsta och storsta kommer onskan
om en verklig fred pi jorden. Att den osdkerhet, som innu ett och ett halvt ir efter krigets
slut priglar det ekonomiska livet och hindrar
lteruppbyggandet snart skall fiirbytas i en planmdssig strdvan att skapa en ny och bdttre
tingens ordning.
Vidare hoppas vi pi en stabiliseringav penningvdrdet. Att det inflationsspoke, som vi
emellanit tycka oss skonja vid horisonten endast skall vara ett spoke. Den stdrstaolycka
for oss anstdllda skulli just vara en forsdmring
av penningvirdet, ty erfarenheten frin fijrra
kriget och av de budskap, som ni ossfrin andra
ldnder visa, att just de anstdllda blir de mest
lidan{e. Vi hoppas ocksi att arbetsfreden i
landet och isynnerhet vid Bofors skall kunna
behillas under det ir som kommer till bitnad
for alla parter.
For avdelning L53 av SAF hoppas vi pi en
fortsdttning av det goda forhillandet, som ritt
och alltjdmt r6.derkollegorna emellan. Att" vi
i virt dagli ga liv bbhiirskas av kdnslan, att vi
representera foretaget bide pi arbetsplatsen
och i privatlivet. Till foretaget sitter vi 6, andra
sidan den forhoppningen, att detta uppmirksammaroch ger oss det stijd vi behova i dennir
vir uppgift. Vi stiilla gd,rna vir praktiska erfarenhet till forfogande och vi anse oss iirte
formdtna om vi pisti oss i detta styckekunna
gtira en betydande insats. Hdrvidlag rdkna vi
givetvis med att vir syn pi forhillandena och
uppkommandeproblem bli beaktade. Sporren
iill att gdra virt bdsta for foretaget - och dirmed oss sjdlva - dr kdnslan av samhorighet.
Det gemensammaintresset av foretagets framging och utveckling iir tydlig for oss alla.
Vi onska sammagoda fiirhillande till ovriga
arbetstagaregrupper.Den tendens till ett ndr-

mande mellan dessa,som forsports under iret,
se vi girna en fortsdttning pi. Trots att vi tillhora olika organisationeriro beroringspunkterna mlnga och sammanhillning och samarbete
nodvindigt.
Den industriella demokratien hoppas vi under ir L947 skall bli en verklighet. Att alla
oarter di mots i fullt fortroende och samforitind och med viljan att gora sitt bdsta. Vi dro
6vertygadeom att dven de anstillda kunna ge
mlnga goda rid och uppslag. Denna kontakt
mellan foretaget och de anstdllda skall sikert
hjnlpa till att undanr6ja ev. missfijrstind, som
ofta bottna i att var och en blott ser ena sidan
av problemen.
Om vi si summera ihop de iinskningar, sotn
ligga ossndrmast, kan det i korthet uttryckas si:
fred i vlrlden - fortsatt lteruppbyggnad i det
sargadeEuropa - arbetsfred i landet - penningvdrdetsstabilisering- ett gott forhillande
rnellan fdretaget och alla arbetstagaregrupper.
Det ir vad vi arbetsledarei forsta hand hoppas av det nya iret.
For avd. 153 av SAF:
Arthur Axelsson
a-

re'
Niir jag fick meddelandet f.r?tn &a.
daktionskommitt6 att till det ftirsta numret
1947 gora ett uttalande om vad jag, som ordfdrande i Svenska Industritidnstemanna-Ftirbundets avdelning i Bofors, vdntade mig av
iret som kommer, fick jag ju forst borja sortera
mina event. fiirvdntninga4 s6.att jag fick frum,
vad som kunde htjra sammanmed min stdllning
som representantfor tjdnsteminnen Det visade
sig ddrvid, att iven om jag motsig 7947 med
vissa forvdntningar si passadeinte si minga
in i detta sammanhang. Men jag har hdr no-

Arbetsledarnavid Nobelkrut, som nu dro organiseradei avdelning 28L av SAF voro, innan
den egna avdelningen bildades, medlemmar i
avdelning Lfi. Pe grund av de vitt skilda tillverkningarna vid Bofors och Bjorkborn och i
nigon min dven beroendepi det relativt stora
antalet arbetsledare,beslots,med tillstyrkan av
moderavdelningen, att bilda egen avdelning i
Rjdrkborn.
Denna avdelning, med too /o-ig anshtning
bland arbetsledarna,har, p3"frigan vad vdntar
'J,947,
ni av Zr
en optimistisk syn pi framtiden
i likhet med vad den har pL alla andra frl.gor.
Den fr6,ga,som vdl kommer i f6rsta rummet,
och som var man diskuterar, dr den om "Indutent nl.gra saker, som jag hoppas att det nya
iret skall fora med sig nimligen
att nya bestillningar skall komma in si att
full sysselsittningsikras bolaget och de anstdllda ling tid framit,
att bolagets ledning tar nhgra kraftiga initiativ for att forbittra situationen pi bostadsrriarknaden,
;,.att .bolagets ledning skall beakta de framstillningar i lone- och andra frhgor, som av
personalengjorts infor detta irsskifte,
att bolagets ledning mitte beakta och ta konsekvensernaav tjdnstemdnnens snart |OO-/q-iga
anslutning till SIF och ddrfor overlita forvaltningen av fritidsanldggningen Labbsand till
avdelning 24,
att det matte bli ett mera fortroendefullt
samarbetemellan dem som under L947 komma
att foretrdda tjdnstemdnnen och bolagsledningens representanter dn vad jag anser varit
fallet under det ir som gitt.
Ragnar Gullberg
Prdf. i Avd. 24 av SIF.
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striell demokrati". Vi arbetsledare iro eniga
om att ndr de olika intressegrupperna dto
vuxna att phtaga sig det stora ansvar som foljer, di tror vi att sivil den enskilde som samhdllet kommer att fil nytta av detta. Ett bra
rdttesnore for eventuella "foretagsndmnder"
har Disponent \Tijkander givit, di han siiger
att inte forhasta sig utan "skynda lingsamt".
En for alla arbetstagarehogaktuell fr6.ga dr
ocksi: hur kommer vir levnadsstandardatt bli
under det nya i.ret ? Virt onskemil i denna sak
d,r, att alla dem det beror, med alla till buds
stiende medel forsoker fi tillbaka ldget som
var ridande 1939.
En hel del onskningar och fiirhoppningar
skulle hdr kunna framdtagas, men fir vi ett
7947 I fredens, arbetsfredensoch iteruppbyggnadens tecken, si ha vi all anledning att kdnna
oss glada och kan med gott hjdrta onska varandra Ett gott nytt ir.
For avdelning 28L av S. A. F.:

Gustav Karlsson

Vid ett i.rsskifte bruka mdnniskorn^ vara
ganska optimistiska och stilla onskningar och
forhoppningar pi det nya 6.ret. Sjdlva utgiira
vi inte nigot undantag ffin denna regel, tvdrtom, vir onskelista dr tdmligen l8.ng och omfattande. Liksom de flesta mdnniskor onska vi,
att vdrldens folk mitte f6. fred, och att det skall
lyckas FN att ikapa ordning och rdttvisa Lt alla
ldnder. Jdmfort med detta, verka andra onskningar smi och ovdsentliga, fastin dven deras
uppfyllande dr av storsta vikt.
Vi hoppas silunda, att fackforeningarna vid
de nu pigi.ende forhandlingarna skola lyckas
genomdriva betydande loneforbiittringar och
ddrmed hoja arbetarnas levnadsstandard, och

att lonerorelserna skola kunna genomf6ras utan
linga och forlustbringande konflikter. I samband hirmed hoppasvi ocksi, att statsmakterna
skola kunna forhindra en yttedigare prisstegring och finna medel att bekdmpa en inflation.
Bland onskningar av mera lokal natur mdrkes ett onskemil, att det planerade Folkets
Hus-byggetsnart mitte kunna piborjas, ty dels
ar lokalfrlgan for ortens foreningar brinnande,
dels vill man pi mlnga hill se teatefirhgan
lost. Kunde det sedan bli folkteater till folkpriser skulle vi vara nojda.
Och vad det giiller Bjorkborn hoppas vi, att
bolaget skall fi arbetstillstind till uppforandet
av ett nytt personalhusvid F-avdelningen, samt
att denna avdelning for civiltillverkning pi allt
s2ittskall kunna yttedigare utbyggas.
Inforandet av foretagsndmnder inom foretaget torde vdl endast varl en tidsfriga, som
kommer att losas under det nya iret, och vi
hoppas,att detta skall bidraga till okad trivsel
pi arbetsplatserna och bdttre samf6rstind vid
fiirhandlingsbordet. Till sist vilja vi passapn
tillfnllet och iinska alla anstdllda vid Nobelkrut ett Gott Nytt Ar.
For. Bjorkborns Fabriksarbetarefackforening:
Arne Gillberg

Gustau Karlsson

om vad
Ombedd att skriva nigot i &/..
jag vdntar av 1.947inom mitt verksamhetsomrilde, fLr jag f.lamhhlla foljande fdrhoppningar.
Min onskan dr di forst, att avtalet fdr Jdrnbruksindustrien, om vilket det dnnu pigir forhandlingar, skall tillfora jdrnbruksarbetuna en
vdl motiverad och niidvindig ltineiikning.
- om det kanske icke
Jag hoppas aven, att
1947
si mi dock under detia
ort
blir genomf
ir foranstalter triffas fiir en arbetstidsforkortning vid den tunga jdrnindustrien och di frimst
for treskiftarbetare.
Jag hoppas, att under iret den industriella
demokratin, om vilket avtal trd'f.fats,skall f6. sin
start vid virt foretag. Min fiirhoppning dr, att
de fiiretagsndmnder, som detta avtal talar om,
skall kunna i praktiken pL flera omriden framskapa positiva resultat, som dr till gagn for de
anstdllda inom foretaget.
Onskelistan dr givetvis mycket stiirre, meh jag
tillhor icke dem som vill gola allt for stora fiirhoppningar,ddrfor inskrdnker jagmig till detta.
Jag vill taga tillfiillet i akt och onska alla
kolleger och anstiillda vid Bofors ett Gott

Nytt Ar!

Gunnar Pettersson
Ordf. i Avd. 76

Yad jagvdntar mig av 1947?Jo, att arbetarrorelsen kan ta ett stort steg mot forverkligandet av den industriella demokratin och ett icke
mindre steg mot ekonomisk demokrati.
Lag om forbud mot skiftarbete ser iag han
mot med forvdntan.
Med tanke pi den lyckliga utgi.ngen av valet
L946, ddr arbetaremajoriteten bibeholls, vigar
jag stiilla vissa forhoppningar om en del stat-

liga ingripande sisom, for att ta ett exempel,
forstatligandeav N. B. J.
Vidare vdntar jag mig, att man under 1947
skall komma si lingt i det internationella arbetet, att stater och folk av olika raser skall
kunna leva sida vid sida i fiirtroendefullt samarbete, si att iteruppbyggnadsarbetet kan fortskrida ostort.
Yttedigare forvintningar finnes, men det fir
rdcka med vad som ndmnts, kan de genomforas
under 1947 kommer irets eftermdle att bli gott.
Ake Larsson
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1 JANUARI
Det nya iret vakas in pi minga olika lokaler.
Bofors Frdsarklubb holl till pi Hantverksfiireningens lokaler. Kyrkor och gudstjeinstlokaler
fyilda. - Polisen rapporterar en Iugn helg' Forlovningsannonsernafylla nlstan en spalt.
Bofors dotterbolag i Finland, OY Suomen Bofors AB, bdrjar sin verksamhetfor forsdljning
av Boforskoncernens produkter i Finland.
Verkstdllande direktor i bolaget d'r major
Sigurd Blomqvist. I borjan av juli startadebo'
laget i Helsingfors sin hdrdverkstad, som eir
uppbyggd pi samma sdtt som de svenska forsdljningskontorenshdrdverkstider. Vir finska
hirdverkstad torde vara den forsta, som nigot
svensktbolag startat utomlands.
3 JANUARI
Kilstakopet. Lantmdteristyrelsentillstyrker hos
regeringen att AB Bofors erhiller koncession
pi fiirvdrv av vissa fastigheter, Kilsta och Bregirdstorp i Karlskoga, om sammanlagt 204.91
har.
5 JANUARI
Karlskoga nya ldroverk bor fiirliggas till
ilderdomshemmetstomt, anser ldroverksutredningen.

6 JANUARI
Bjorkborns fackforening har &rsmtjte. Den
kollektiva olycksfallsfdrsdkringendiskuteras.
Trettondagen fyller avd. l)3 av SAF 3o 6,r.
Under dessa ir har avdelningen frin en blygsam borjan stadigt vuxit, si att medlemsantalet
nu ar 2I8.
7 JANUARI
Aat alsf 6rhand.lingarna uid. Bj drkbora hterupptogs - och voro klara i slutet av minaden. Det
blev hojning av grundtimpenning firr alla och
bdttre ackord for de ldsst avlonade.
9 JANUARI
Nobelkrut tar upp tilluerkning au luktdnrnen,
Laboratoriet i gamla trotylfabriken skall byggas
om och inredas for dndamilet. Tillverkningen
av luktimnen, essenserm. m. dr ny for virt
land, di dylika produkter hittills importerats.
Byggnadstillstind for dessaarbeten erholls den
8 februari.
10 JANUART
Explosion i presshusetTU 3. Byggnaden blev
illa itghngen av eld, men ingen personskada
uppkom, tack vare byggnadens konstruktion
och noggrant genomforda sdkerhetsi.tgdrder.

w*-
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'RIr'cilBI'D

Biorkborns brandkir kom genast till platsen
och jg&ngsatte ett energiskt sldckningsarbete.
Nytt riksautal aid. jiirnbruken, omfattande ca
43.oo} man, beslutasi Stockholmvid sammantrdde mellan Jdrnbruksforbundet och Metallindustriarbetarforbundet. Overenskommelsen
innebdr bl. a. 5 ores h6jning av minimitimlonen
jdmte skiftersdttningari vissa fall.
11 JANUARI
Julen dansasut pi dkta svensktvis vid Bofors.
'soo
deltog i dansen. Bofors musikkir spelade,
Nils Hallgren (EE) ledde dansenoch utbringade ett leve fiir fosterlandet.
Boforsverkenbesokasav en engelsk studiekommission under ledning av general Evans.
L4-18 JANUARI
Engelsk uecka i ABF:s och TBV:s regi i samarbite med British Council och Svensk-Engelska foreningen.
15 JANUARI
(Jngdomsgfrrdenbolat terminen med fulltecknat program, gymnastik, amatorteater, studiecirklar, liksteaterbesok. Brist pi ledare rapPofteras.
Eldsad.d.ai smedjans och valsverkets omklddningsrum. Sannolikt orsakad av sjdlvantdndning i oljedrdnkt trassel. Obetydliga materiella
skador.
17 ocH 20 JANUARI
Karlskoga Tidning och Bofors Bridgeszillskap
arc^ngria stor korporationstdvling i bridge' Paret Linderberg-Thun6r, Mellanisvdgen, segra
med Orstadius-Jansson KKD pi andra plats'
22 JANUARI
Generaldirektor Odeen i Krigsmaterialverkei
anser att statsrevisorerna forf-arit oldmpligt d&
de ldmnat ut vissa prisuppgifter, som de fAtt
frin verket, till AB Bofors' Generaldirekttjren
ifrigasltter dven ldmpligheten av att revisorern" Jlaluu i ndrvaro av en leverantijr anmdrker
pi verkets satt att fullgdra sina f6rpliktelser
mot denne leverantor.
Forsta fredspassagerafiIygplanet besirker Karlskoga.
24 JANUARI
Karl skoga-u t sti)llnin gen 1946 annonsens'
Nya ldneautalet aid' Bidrkborn blir klart efter
alla forhandlingar.

pfr BoforfiesdA.
EngelsAstudieAommission
Fr. u. Colonel Ridlington, Kapten Lundberg,Kap ten
l{/ ickstrt)nt, General Euans, Ingenjdr Ailand, C o l o n e /
Carrie,Herr Urger, Colonel Lamboy, Captain Miller,
ColonelLogard, Mr, Terry, Direktdr Lindin.

26 JANUARI
Fdreningen BergshanteringensVenner har irsmote i Rikssalenpi Orebro slott varvid disponent $Tijkander h&ller foredrag om jdrnhanteringens ldge och framtidsutsikter. Ur foredraget citera vi: "Den industriella d,emokratieniir
intet nytt bland ud.ra jdrnuerk, d.et dr ndgot
sjiiluklart som ui mer eller ntindre liinge sysslat
med, ehuru ui inte anuiint sd fipt namn."
31 JANUARI
Bolaget beslutar bygg en motorbitshamn mecl
ca llo m lingi kajomride vid Timsdlven.
2 FEBRUARI
Aad. zgt aa SAF i Bjdrkborn hiller irsmiite,
varvid medaljer for 21-fuigt medlemskaputdelas till fijrman Arvid Jansson,oververkmdstare
Hjalmar Henriksson, verkmdstare Sigfrid Sjogren och oververkmistare Birger Andersson.
Forman Gustav Jansson omvaldes till ordf.
Samma dag holl Bjorkborns Fabriksarbetarefackforening sitt irsmote, varvid man bl. a. beslot teckna 5.000 i nya andelar i Karlskoga
Folkets-Hus-forening.Valter Olsson omvaldes
till ordforande.
4-7 FEBRUARI
En studiegruppbestiende av representanterfor
bolagsledningen,tjdnstemdn, arbetsledareoch
fackforeningenbesokaHogands for att studera
Industriell demokrati.
8 FEBRUARI
Aud. lS3 aa SAF iBofors hiller&rsmote.Tillny
ordforande efter verkmdstareGustaf Rosendahl
valdes fiirman Arthur Axelsson.

1.1

Bofors
Tillma

12 FEBRUARI
Linsarbetsnimnden tillstyrker en framstdllning frin AB Bofors om tillstind att uppfora
en tappningshall vid stilverket. Den nuvarande
dr for liten och riskabel vid forcerad drift
Kostnadernaberiknas till 410.000 kr.
14 FEBRUARI
Aud. z4 aa SIFhiller irsmote. Ragnar Gullberg
blev ny ordforande efter Nils Lundberg.
17 FEBRUARI
Boforsfoto:
Tillman.

Bostad.somrdd.et
uid Knektfrtaiigen tar form. Grun
derna till de fi)rsta rad.busenatrcbahtade.

SjAluhjAlpsfond.envid Bjorkbom kan se tillbaka
kr. ha
pi en 2o-Lrig verksamhet. l44.roo:utbetalatsi sjukhjalp och ca 12.000: i olycksfallshjiilp och begravningsbidrag under de
ghngna hren.
Aud. z6 aa Suenska Metallindustriarbetarfor'
bundet hiller irsmote. Gunnar Petterssonomvaldes till ordforande. Kassan omslot under
iret icke mindre dn 1.,3milj. kr.
19 FEBRUARI
Fdreli)sningskursen i suenska industriproblem,
anordnad av TBV och ABF i samarbete med
Industrins upplysningstjdnst, oppnas pi Folkets Hus. Disp. Wijkander betonade i inledningsanforandet betydelsen av nyttan och vdrdet av en saklig upplysning. Fil. lic. Gustav
Uhr, Brunnsvik, talade om vir moderna industris utveckling.
1 MARS
En explosion vid pressning av sprdngdmnevid
Bjiirkborn vlilar en del materiella skador.

Boforsfoto :
Titlman.

Boforsfoto :
Tillman.

FrLn Kronprinfuesiiket. I morgonrclen p2 Hotellets
trappa. Fr. a. Dir. Soblman, General lung, Print
Gufiao Adolf, Kronprins Olaa, Kronprins Gustau
Adolf , Generallditnant Douglas ocb Disp. Wiikander.

Frhn rundaandringen p3 Boforsuerken.

2 MARS
Bofors rnotorbitsklubb f.fuar 2O-irs-jubileum
och delar ut hedersplaketter. Farleden Karlskoga-Filipstad skall iter oppnas for trafik
och slussarna vid Bjurbicken och Asphyttan
feParefas.
3 MARS
U ngdomsgfrldensKamratfi)rening bildas. Foreningen skall sammanldnka alla ungdomar, som
vill samarbetafor ideell fosilan i ungdomsgirdens hiign, till en fast kamratorganisation.
Korpstafetten pL skidor gir under mycket stort
deltagande. Filarnas I lag vinner, med Verktygsavd. T lag pit andra och Kontorsjuniorerna
pi tredje plats. Frisksportarflickorna vanfl damklassen.

4 MARS
10 cm:s raketer med skottvidderpi 6.500 m.
provasmed gott resultat.
8 MARS
Boisuerkstiiderna,"Bergakungens salar", oppnas for allmdnheten och presenterasfor pressen. De vackra fargerna, belysningen, den
friska luften, blommotna, den utmdrkta planeringen och allt som gjorts for personalens
trivsel, vdcker berdttigad beundran.
9 MARS
lng. Caspersson Lterkommer frin en resa till
Amerika, ddr han sdrskilt studerat metallurgiska problem.

Kapten Lundberg bSller ett orienterande fdredrag
om skiutfiiltet.

Bofors
Tillma

10 MARS
Bostad,skonferens
i stadsfullmiktiges sessionssal dryftar de aktuella problemen. "Vi miste
rdkna med akut bostadsbristflera ir framit och
si blir sikerligen ocksi fallet i Kadskoga. Mitj
ligheterna att bygga dr ju begrdnsadeoch ddrf.or f.h vi bygga si mycket som vira resurser
medger", sade en av talarna, byrichefen Alf
Johansson,Stockholm. Ombudsman Kypegren
talade om HSB och arkitekt Carl Fredrik Ahlberg om saneringav ildre bostadsbestind.
i3 MARS
Ldnsarbetsndmndentillstyrker AB Bofors ansiikan att fh bygga tjinstemannabostider vid
Knektisvdgen.
15 MARS
DD KK HH Kronprins Olav av Norge, Kronprins Gustav Adolf, Prins Gustav Adolf besoka Bofors i sdllskap med overbefdlhavaren
general Jorg,
arm6chefen generallojtnant
Douglas, generalmajor Cederschi6ld, norske
militirattach6n oversteliijtnant Hassel, overste
Swedlund, overstelojtnanterna Flach och T.
Bonde, majorerna Lagerberg, Prydz, kommenddrkapten af Klint, kapten Grafstrom m. fl.
De kungliga gdsternaanlinde med extratig till
Bofors station pi fredagsmorgonen och mottogos av bolagsledningenm. fl. Efter frukost pi
Bofors Hotell, samladesmarui stillaboratoriets
foreldsningssal,ddr en redogorelse ldmnades
dels over Bofors verksamhet och dels over
aktuella artilleri och tillverkningsproblem. Si
ftlljde en rundvandring genom Boforsverken,
Iunch, eftermiddagsbesok pi Ldrlingsverkstad,
Ungdomsgird, genomglng av Boisverkstdderna samt ett besok pi Nobelkruts olika fa-

Kronprinsen prdaar den suentka "Bazookan"

Kapten Linnemann-lanstendemonstrerarde modertMrle an?munitiontef
f ekterna.

lJolor
Tillm

briker och anlS.ggningar. Lordagens program
upptog besokpi Skjutfdltet, dir en mzingd de.
monstrationer och skjutningar dgde rum pi
morgonen. KL 70,45ldmnadesdllskapetBofors.

mot stadensborgen pa 100.000kr. AB Bofors
kr. till bygget.Vi fi varmt
har donerat 275.OOO
hoppas att planerna inom kort kunna bli forverkligade.
26 MARS

AB Bofors flr Patent pi anordning vid raket
projektileroch tdndror till handgranater.

17 MARS

Maskinskriuningstiialingpi K P L; resultatet
blev klart den 5 april.

F t)reIdsningshursen
" SuenskaIndustriprobIern"
avslutas vid ett mycket lyckat och vdlbesijkt
mote p& Folkets hus, di dmnet "Foretaget ocl-r
vi" debatterades. Disponent $Tijkander meddelade bl. a. bolagetsplaner pi fiirbdttrad opplysnings-och socialtjdnstm. m.
29 MARS

En dansk studiekommissionbesoker Bofors i
samband med en resa ftir att studera svenska
1.800 Kadskogaborerhollo luftskyddsutbild- forsvarsvisendet.Chef for kommissionen var
ning 1945 enligt vad som meddelaspi Karliiverste Tiemroth, en kdnd och framsti.ende
skoga-Bofors
Luftskyddsforenings
irsmote.
ledare i den danska motstindsr6relsen.
19 MARS
31 MARS
Styrelsen for AB Bofors meddelar att netto"Blindstrampen", arbetsledarnas egen riksvinsten ffin 1945 irs verksamhetdr 4,02 mlli.
marsch, gLr av stapeln. Ett 50-tal spdnstiga
kronor.
herrar, nE gra itfoljda av sina dkta makor, anKarlskoga IF firar 40-irsjubileum.
vdnde den vackra virvinterstjndagentill en pro23 MARS
menad till Blinis. Fiirre verkmdstareG. GullBjorkborns Brandkd.rs Kamratfi)rening firar 5berg stir som initiativtagare till "trampen".
irsjubileum med prisutdelning, kaff"e, tal och
1-2 APRIL
lokalrevy. Bland forfattarna till sistndmnda,
Statsridet Gunnar Myrdal besdkerBofors, varsom redan hunnit bli tradition, mdrkes bl. a.
vid han delshiller ett uppmdrksammatforedrag
brandmdstare Bernt Carlsson och kamracpi Folkets Hus om arbetarrorelsensefterkrigsforeningens ordforande verkmdstare Gustav
program, dels gor studiebesokpi Boforsverken
Hellstrom.
och Nobelkrut. Siirskilt rorapterings- och far24 MARS
maceutiska avdelningarna tillvinna sig statsFolkets Hasforeningen har i.rsmiite, varvid plaridets intresse.
nerna pi den nya byggnaden meddelas. De
2 APRIL
egentliga folketshuslokalernakomma att omfatta A-salen med 570 sittplatser,B- och C-saExportforeningen och Industriforbundet ^vlarna med resp. 137 och 57 sittplatser,samt 17
styrka bestdmt riksdagsmotionerna om forstatexpeditionsrum. Teatern skall rymma 650
ligande av krigsmaterielindustrierna. Ett fijrplatser jdmte scenhus, klddloger, kapprum,
statligande ay Bofors skulle icke innebdra
foaj6 m. m. Ingingen till teatern skall bli i
nigon fordel i utrikespolitiskt hdnseende,utan
byggnadskomplexets huvudfasad mot Centralsnararebetyda okad risk for pitryckningar utiplan, dir dven ett kaf6 for 125 gasterplaneras
frin, fnmhilles det.
i viningen 7 trappa upp. Teaterscenenblh t4
5 APRIL
meter hog och tillhorande utrymmen vdlplanerade. Salongen utfiires enligt modernaste erfaSkrium askin sti)ulintgen avgjord. Boforsarna vinrenheter rorande akustiken. - Det hela har
na rubb och stubb. Froken Britte Olling (EFM)
kostnadsberdknatstill 1,8 milj. kr. Finansiesegrar i A-klassen med Herr Borje Swanberg
ringen fir ansestdmligen sdkrad bl. a. genom
(NFM) p3, andra och Karin Hansson (NZ) pa
den egna byggnadsfonden pi 470.000 kr., lin
tredje plats. Volontirklassen vanns av Friiken
18 MARS

1,4

Kerstin Lindstrom (KME) med Fru Britta Hal'
denby (KME) och Maj-Britt Forsberg (KKZ)
pi tredje plats. Froken Olling var snabbastoch
Iiru Hardenby hade minst felprocent.
Byggnadstillstfr.ndleimnas till tjrinstemannavillorna vid Knektisvigen, "som skola vara frirciigafor inflyttning innan i.retsslut".

DauA hontnzissionp2 beiih 29 ntars.
Fr. o. Kapten G. C. Milnter, Kapten S. JY. Stentno.
Oaerstel1jtnantO. C. D. T. lVagn, Kapten E. G. En'
uall, OoertteE. E. V. Tiemrotb, Kapten H. Andersen,
Kapten A. Wickstrdm., }uerstelt)jtnant l. Heidicke,
Kapten T. Hanten, Kapten C. G. Holmstrdm,
OuersteliiitnantP. A. F. Norup.

Bofors
I iltmi

14 APRIL
Korpsimmel blev en stor succ6. 5-mannatiivlingen for herrar vanns av Nobelkrut och for
damer av Boforskontoret. 2o-mannat:ivlingen
vanns av Verkstaden med Kontoret oi andra
plats.
1B APRIL
Styrelsensberrittelse over verksamheien 7941
publiceras. En nedgi.ng av leveransernasforsriljningsvrirdemed nira 30 milj. kr. konstateras i den framlagda ekonomiskaredogorelsen.
Programmetfor 100-irsjubileetden 15 juni borjar taga form ocl-rmeddelasprelimindrt.
28 APRIL
Boforsaren Uno lctkobssott, ritsare i VK 22,
vid Orebro lzinsforbundsblev forbundsmzistare
fdltskjutning. Aven lagpriset vanns av Karlskogingarna.
29-30 APRIL
Chiles och Danmarks ministrar i Stockholm,
Sverigesminister i Chile, Sverigesforre minister
i Amerikas Forenta Stater m. fl. besokaRofors
och deltaga i Valborgsmdssofirandet.

Ministerbes\ki Bofors 29-30 apill.
Fr. u. Kapten af Klint, Minister Gajardo,Mitti:ter
lVennerberg,Fru Wennerberg,Fru Bosh'6nt,MiniMajor Bostrdru.
fier Bostrdm,Minister Suenningten,

30 APRIL
Viren hdlsas med sing, musik och tal. Frin
Huvudkontorets trappa halsar Disponent \Vijkander viren - den forsta fredsviren.

6 MAJ

1 MAJ

med undantag av Lren 1933-1%6 de han var
verkstdllandedirektiir - avtackadesoch hyllades. Bolagsstdmmanbeslot att, som synligt bevis for fiiretagets djupa tacksamhetfor Doktor
Wingquists utomordentligaverksamhetsom bo-

Forsta maj-demonstrationensamlade 3000 deitagare under parollen "Arbete och trygghet it
alla". Ombudsman Gunnar Carlssoni Svenska
Sjdfolksforbundetvar huvudtalare.

Bolagssilimma och styrelsesammantriidei Goteborg. Doktor Sven \Tingquist, som alltsedan
I)17 f.ungerat som styrelsensordforande -

15

+i1;

I

i_lagets hogste ledare, ILta plld'gla en minnesme^
dalj 6ver Doktor Wingquist.
Till ny ordfijrande i styrelsen valdes Konteramiral Erik \7etter.
Vid sammantri)det hdll D:r Sigurd' Nauck'
hoff foljande tal.
"Doktor Sven \Tingquist !
De Ni herr Doktor vid dagensbolagsstlmma meddelat Eder iinskan att nedldgga Edert ordfiirandeskap
i och avgi ur AB Bofors styrelse,har jag att i bolagsstlmmans och samtliga aktiedgaresvd,gnarbringa
Eder .ett varmt och vdrdsamt tack fdr att Ni under
en s&ling tid, ej mindre dn 29 Lr, dgnatEdra krafter
it detta fiiretag.
De flesta av oss erinra sig nog de stora svirigheter
Boforsbolaget stod inftir under de ir som friljde efter
det fdrra vdrldskriget. Omstillningen frin huvudsakligen krigsmaterialtillverkning till fredsproduktion krdvde sannerligenstora kraft- och viljeanstrdngningar av styrelseoch ledning. Det giillde att tillfdra
bolaget icke blott nya verksamhetsomridenutan lven
att bygga upp en ny och fastare ekonomisk organisation, samt att skaffa bolaget nytt kapital.
Dr \Tingquist visade sig van den starke man, som
kunde bemistra dessauppgifter. Det skulle givetvis
fdra fdr l&ngt att hdr beriira alla de betydelsefulla
frigor som Dr \Tingquist hade att lcisasom styrelsens
ordfdrande under det fdrsta decenniet i denna sin
egenskap.
I Bofors verkstlder, vdrldsberijmda f<ir de geniala
konstruktionerna och den hdga kvaliteten p3. sina
produkter, behdvdes en genomgripande, till arbetsbesparing syftande rationalisering genomfdras, bl. a.
genom infijrande av moderna toleranssystem,nya kapitalkrdvande maskiner anskaffas och framfijr allt
nya konstruktioner utarbetas. Detta krdvde ockst en
omorganisation av konstruktionskontor och planeringsavdelning.
Dr \Tingquist var ju iven en av initiativtagarna till
Volvoindustrien. vilken som bekant tillfdrde Bofors
betydande arbetsuppgifter och innu idag kunna vi
rlkna Volvo till en av bolagets stdrsta avnlm^te ay
civila produkter.
Vid detta tiilfnile bciravi iven med stor tacksamhet
erinra oss, hurusom Ni doktor \Tingquist, med uppoffrande av Edra personligaintressen,pitog Eder den
direkta ledningen av bolaget dt dir. Holm 1932 ldmnade verkstdllande direktd,rsposten.Detta var vid en
brytnings- och utvecklingsperiod, di denna post helt
krlvde sin man, ej blott fiir det interna arbetet utan
iven fdr nya uppgifter. Jag tiinker n[rmast pi Nobelkruts totala infcidiyande med AB Bofors, Tidaholmsfdretagets startande, inkiipet av NOHAB och fd,rvdrvet av AB \7. Dan Bergman.
Ett ndrmare studium av bolagets styrelseberlttelser
under dessa29 ir skulle helt sekert ge oss minga bellgg fiir den gl?idjande utveckling Boforsbolaget
genomgitt, men dirmed kunna vi nu ej uppehilla

L6

oss. Det m& vara nog att erinra om att omslutningen
l9t7 var 34 milj. kr. och att den L)45 stigit till21,3
milj. kr., samt att faktureringsvdrdetunder sammatid
stigit frin t9/2 m1lj. till 106 milj. kr. Och dessa
siffror m& vdl siga oss en hel del om dr NTingquists
insatseri fdretagetstjdnst.
Men vi erinra oss lven vid detta tillfiille med tacksamhet en annan sida av dr \Tingquists arbete som
f<iretagetsledare och ordfdrande i dessstyrelse,ndmligen hans initiativ till och genomftirande av en del
f<ir bolagets tjlnstemln och dess arbetare avsedda
vdlfdrdsanordningar, t. ex. Stordnastiftelsen f.6r atbetarne, klubbhus fdr tjinstemdn och arbetsledare,
idrottsplats, ungdomsg&rdm. m.
Slutligen ber styrelsengenom mig fi fdresl& stlmman, att med, som vi hoppas,Dr ITingquists bendgna
medgivande, besluta ll,ta prd,gla en minnesmedalj
birande hans bild till en st?indigerinran om dr \Zingquists fiirtjiinstfulla insatser i Boforsbolagets utveckling."

8 MAJ
Ettirsdagen av vapenstillestindet och Danmarks och Norges befrielse firas hogtidligt i
Karlskoga kyrka. Pastor Hans Akerhielm hogtidstalade.
11-12 MAJ
128 man frin Metalls avd. 76 deltaga i err
lyckad studieresatill Norrkoping, som ordnades
av Studiekommitt6n. Man startade kl. 5,45 p3.
lordagsmorgonen fri.n Karlskoga och hann pi
e. m. med besok pi. "Tuppens" bomullsspinneri och Norrkopings stadsyrkesskolor,ddr de
modema lokalerna vdckte allmdn beundran. Pi
kvdllen lockade Folkets Park och Mariebergs
folkhogskola. PL siindagen besig man stadens
nya vattenverk och fick diirefter tillf2ille att
gora mera privata studier. Boforsarna mottogs
iiverallt med stora famnen och belitenheten
med resan var allmdn. Bengt Johansson,Ture
Viksten och Ake Larsson kan ta it sis dran.

t2 MAJ
Korpskyttetborjar och avslutasden l-9 maj. VK
triumferadei finalen.

I

r
13-15 MAJ
I Sverige ackrediterademarinattach6erbesoka
Bofori i sdllskap med generalmajor Kellgren.
Pe skjutfdltet utfordes speciella skjutningar
och visningar. - Vi kunna erinra om att militdrattach6erna fona iret besiikte Bofors samtidigt med bl. a. forsvarsministerVougt.
rr MAJ
Karlskoga Skyttegiltefirar 60-irsjubiler-rm'
Byggnadstillstind for nya Valsuerket uid Kil
.i/a tillstyrkes av Ldnsarbetsndmnden. Bygget
berdknasbdrja den 1 augusti. Markomrldet inkoptes redan ir 7944 och forberedandeplaneringsarbetenpiborjades 1.941. De metallurgiska avdelningarnaskola sedanundan for r-rndan overflyttas till Kilsta.

den 1j-l4 nai.
FrSnmarinattachlbetdket
SllpinKoltnend.t)rLaptert
Fr. u. IngenjdrHansclthe,
Kapten Sablin,KontSaeuet'aat,
koa, Orlogskapten
Kellgren,Komntertrnend.t)rWrigbt, Generahnajor
dtir Denltant,Major Bostrdnt,KomnenddrGarzott).
Major
BesAow,
KaptenLuntlberg,Kommenddrkapten
Ek, KaptenKolungia,KomntendtjrBienaymi,
Herr Urger.

Valsverksbyggnadendr avsedd att bli 250 m
ling och 90 m bred. Sammanlagdabyggnadskostnadenberdknastill 6 milj. kr', datav 7,2
milj. kr. i arbetsloner.161 man kunna sysselsdttasvid bygget.

24 MAJ
Direktor Sverre Sohlnan flyger till Ryssland
med en svensk studiekommitt6 pi tre veckors
besoki industridistrikien.

Vid iterkomsten till Sverigehar Dir. Sohlman
atskilligt intressantatt berdtta, ur vir synpunkt
Boforsuerkerzdiskuteras i Forsta Kammaren.
kanske frdmst om det stora jdrnverket l\{agniDe bida kamrarnas andra tillfdlliga utskott
togorsk. Pi denna plats, ddr Ftr 1929 fanns en
hemstdllde, efter en komrnunistisk motion' att
Kungl. Maj :t genom krigsmaterielinspektionen by, ligger nu en stad med 200.000invinare, av
vilka de flesta dro beroende av jeirnverket.
eller pn annat sdtt noggrant foljer frigan om
krigsmaterielindustrien etc. Ftirstakammar-, 25-26 MAI
-"n itrt" andrakammarutskottetfiirkiarade sig
37 krutbruksarbetare,damer och herrar, gor en
inte ha nigot i princip att erima mot ett forlyckad studieresamed busstill NOHAB.
statligande av krigsmaterielindustrin.
3 JUNI
Hollindsk delegation besoker Bofors.
2I MAJ
Professor Weibull iterkommer med flyg frin
Lissabon,sedanhan deltagit i prof. Hans Petterssons havsforskningsexpeditioni Medelhavet. Expeditionen har med stor ftamglng
provat en av prof. Weibull konstrueradoch vid
Bofors tillverkad appant, vilken anvdnts vid
mdtning av sedimentlagrenstjocklek pi si sdtt
att vigorna frin explosionsladdningarregistrerats,varvid man f&tt utslag for sedimentlager
tilt 2.700 meters mdktighet. Samtidigt
pi
"pp
har Bofors ocksi haft tillfdlle att gora sprdngninsar under vatten under sidana fijrhillanden,
rotti i.k" dro mojliga hdr hemma. Pi 500 meters djup har man gjori sprdngningaroch konstaterat att vhra sprdngror fungera for overtrvck pi mer dn 50 atmosfdrer'

Kilstaomrildet tar form
nya ualsaerket.

Platsenfor det
Iloforsfoto: "Iillman

t7

Bo{ors1
Tillmar

I

m/s "Marianne' Aomner till dn med en ny latt att
sommargiister,
Schiinningforo.

"SmLslugeomrhdet"i Bi1rkbagen pfr Stort)n.

BadAlipporna p3 Stordn aoro sAlldn folLtomma.

Den ensamma Jaanen tillhdrde 1946 Lrs Stordnaseodrdheter. Bilden beliinad med 3:e pris i tiialingen
om bdsra Storiinabilden.

Schiinning foto.

8 JUNI
Storona-semesterhemmet
oppnadesf<ir sisongen
och stdngdes den 2 sept. On besoktes av icke
mindre dn 3.600 personer. Restaurangenserverade 2r.661 miltider - hdri inriknat personalens miltider. Btand annat konsum6rades
nd.ra|2.OOOliter mjolk och7,5 ton potatis, och
ovriga siffror hilla sig i sammastodeksordning,
si aptiten var det inget fel p6.. Pensiondrerna,
140 st., voro pi on en veckapi bolagetsbekostnad samt pensiond,reroch hedersledamoterfrin
de tre fackforeningarna, 281 personer, pi. en
sondagsresa.Till husmodrar med 3 eller fler
barn utdeladessom vanligt understiid.- Verkstdllande ledamoten,Thure Andersson,dr mycket nojd med sdsongen.
15 JI_INI
300-fr.rsj u bil eum, Se vir tidnings fcirsta nummer.

18

Schiinning foto.

17 JUNr
Disponent \Tijkander och Kapten Lundberg
resa till England pi ett 1.4 dagarsbesok for att
iterknyta de gamla aff.d,rs-och vdnskapsforbindelserna.
20 JUNI
I en radiointervju berdttar ingenior Lindh
att Bofors laboratorium dag och natt arbetar
nred forsiik att f.h f.ram stilmaterial for inhemsk
tillverkning av reaktionsplan. Det gdller
frdmst att fi ett varmhillfast material, som til
temperaturerpi upp till 7-8000 grader.
27-28 JUNI
Bofors hittills stijrstafdltkanon, 2I cmFKL/46
m/44, Jubileumsutstillningens storsta och mest
imponerande pjds, anskots och provkordes med
gott resultat.

r
57 mm SAK d Lf 60, med Vo 850 m/s och en
eldhastighet av 130 skott per min. och eldror,
har skjuiits over 6.000 skott och dven uppvisats
for ett 10-tal olika nationer. En kanon av samma kaliber, avseddfor flygplansbevipning, har
en eldhastighet av 180-190 skott/min. Detta
resultat uppniddes den 26 sept.
Bofors nya 20 mm akan mf 46, Vo 850 m/s och
eldhastighet 75O skott/min., har uthillighetsprovats och skjutits 10.000 skott utan anmdrkning. Pjdsenhar senareanvdnts vid skjutprov
och har nu skjutits 11.500skott.

En liten erinran om jubileet och medaljutdelnittgett.
Dir. Soblman lycAi)nskar t)ueringenidr lallander.

Schonr

30 JUNI
BjorkbornsArbetaresNeutralitetsvaktkassa
upphor. Under Sren 194O-1946 har 306.800:kronor insamlats av arbetare och tjdnstemdn
och utbetalts till inkallade medlemmar.
2 JULI
"Lilla korpfinalen" i fotboll. Byggnadsarbetarna gldnste over Bygg och Rep, som slogsmed
5-1. I en formatch forlorade Argentinarna
mot Domarklubben med t-0.
4 JULL
"Stora korpfinalen" i fotboll gir mellan Filarna och Bforkborn. Filarna vann med 3-2 efter
en s. k. "nffelfinal".
6 JULI
Karlskogautstiillningen iippnas och pigir till
den 25 juli. Bofors deltar med en vacker avdelning omfattande historiska fiiremil, modeller,
bildmaterial samt fdrdiga produkter fri.n Boforsverken och Nobelkrut.

FrSn ansAiutningen au den nla 21 cm:s fiiltkanonen.
Piisen laddas.

11 JULI
"Spitkbomb" sdgesha passeratover Karlskoga
stad.
12 JULI
Olyckshiindelse pi. VA 20 kunde fitt ett svirt
forlopp om inte en arbetskamratingripit. Anton

FrSn ausAjutdngen au den nya 21 cm fiiltAanonen,

t9

Boforsfoto

Larsson skulle taga ned ett lyftblock fr!.n en
5 m hog stillning. Plankan forskots och han
foll handlost med huvudet fore. Hans kamrat
Jirn hann emellan, och mildrade stoten si att
Larssonendast fick en hjirnskakning.
AUGUSTI
12 JULIBoforsverken,Nobelkrut och \Wedaverkendeltaga gemensamtmed utstillningar av respektive stil, kemisk-tekniskaprodukter och ldttmetall pi "Eskilstuna-Expon".
Boforsfoto
Tillman.

57-anpfr.Bofors rkiuryAh. I sAiutstdllning.

18 JULI
Karlskoga stad ordnar en utfdrd till Siggebohyttan for sina pensionarer. 28, deltaga; de
flesta av de spinstiga"ynglingana" pFLmellan
67 och 80 ir hade Bofors iubileumsmdrke i
rockslaget.
24 IULI
De helautomatiska 15 cm trippeltornen i de
nya svenskakryssarnainnebdra en revolution i
kanonkonstruktionen enligt vad Daily Telegraphs speciellemarinkorrespondentCommander Kenneth Edward meddelar."Boforskanonerna dro de fiirsta helautomatiskatunga kanoner,
som nE.gonsinkonstruerats. Tornen kunna helt
fjirrmanovreras samt laddas och avfyras automatiskt. Eldhastigheten formodas bli 7i-I7
skott i minuten mot hogst 12 med de modernaste engelska6-tumskanonerna."

57-anbar betydligtstijrre aerhaniin 40-an |ltOI JIO|a
flygplan. Traff i aingenfrLn ett engelskt
Lancasterplan,
KPS-foto.

27 IULIAUGUSTI
"Skine-Mdssan"
Pi
1946 visar Boforsverken,
Nobelkrut och \Tedaverken sina olika orodukter. Utstdllningen vdcker stort intresse.
1 AUGUSTI
Karl Jakobssonblir allvadigt kliimd mellan en
vdgg och ett tippvagnslokomotiv. Ren olyckshdndelseansesforeligga.
2 AUGUSTI
Boforsverken omtalas van noga beskrivna i
den "resehandbok", som de tyska soldaterna
utrustadesmed som en forbere'delsetill en invasion i Sverige. Aven andra gruvor och bruk
samt militira mil voro avbildade och noga
angivna.
7 AUGUSTI
Kreftfisket borjar. Oroligt med nattsomnen.
10-11 AUGUSTI

130 arbetsledarefrl.n Bofors deltaga i en studieFdrsta fiiutningen fdr utliindth bestillare efter kr)get.
Kommandiirkapten Bianchi framf?)r rnLlet.
Kps_roto. resa till Trollhittan och Goteborg, varunder
)i

bl. a. NOHAB och Volvo besokes.Mottagandet
pi de bida platserna ar storslaget och resan
beskrivessom mycket lyckad.
Avd. 153 av SAF har ocksi haft glidjen att
mottaga ilera studiebesok av kolleger frin
andra orter, t. ex. Trollhdttan, Storfors, Filipstad, Lindesberg och Kristinehamn.
14 AUGUSTI
AB Bofors Nobelkrut anhiller hos regeringen
om tullfrihet pi eteriskaoljor.
15 AUGUSTI
Bofors musikkir gdstar Oslo och mottas med
stora famnen. Pressen rosar och berommer
musikkiren.
Korpfinalen i handboll. Filarna vann iiverltigset
over kontoret med milsiffrorna 76-8.
17 AUGUSTI
Elektriker Ragnar Bernhard Eriksson omkommer genom olyckshdndelse.
1B AUGUSTI
Bof orsueteraner??a
.pd Stort)n, 775 personer,
pensiondrerfrin Metalls
och
hedersledamtiter
avd., De forenade forbundens avd., samt Gjutarefiirbundets avd. med hustrur och barn, besokte Storon och hade en hzirlig dag. Alla nya
anliggningar pi on studeradesnoga och beundrades vederborligen. Arbetarsingforeningen
och Kamratforeningen vid Ungdomsgirden
svarade fiir underhillningen. Gunnar Pettersson, Metalls avd., nimnde i ett tal den tacksamhetsskuldi vilken de yngre sti till pionjnrerna inom arbetarrorelsen.
23 AUGUSTI
Eldsvida i ett packshusvid Bjorkborn l-radeldtt
kunnat leda till katastrof om inte brandk&rema
ingripit si snabbt och effektivt som de gjorde.
Sldckningsarbetetvar synnerligen riskabelt, ty

i VK 50.
15 cm tilppeltornfiir&gmonterat

Boforsl
I rllmar

ett ton hiigexplosivt dmne forvarades i packhuset,men elden sldcktesinnan den nidde detta.
Eti nytt svenskt vapen, en raketprojektil, som
inom kort skall borja tillverkas vid Bofors,
visades fiir forsta gingen vid flygvapenovningar vid Karlsborg. Raketprojektilerna sitta
upphdngda under flygplanets vingar och avfyras pi elektrisk vdg. Experimentenha pitgiltt
en ling tid.
24 AUGUSTI-I SEPTEMBER
"S:t Eriks-j{dssan" ser ocksi en stor avdelning
frin Bofors, Nohab och 'Wedaverken. Boforsavdelningen har har en mycket framtrddande
och dominerandeolats under devisen"Av tvenne hambrer 7646 blev Sverigesstorsta smedja
7946". Aven hdr vdcker Boforsmontrarnamed
de utstdllda produkterna stor uppmdrksamhet
dr hog.
och besijksfrekvensen
PL tal om utstdllningar kan dven ndmnas, att
deltog
Bofors, gemensamtmed Forsvarsstaben,
fijrsvarsi
den
speciella
artillerimateriel
med

2t

utstillning, som anordnatspi Jubileumsutstdllningen i Gdvle.
Formodligen blev det bide si och si med sommarsemestrarnapa Reklamavdelningen.
2' AUGUSTI
Brandkirsstafetten,som gick for tredje gingen,
vanns ganska overligset av Arbetsstudieavdelningen med Karlskoga Brandkl,r p3, 2:a och
Volvo pi 3:e plats.
Nobeldrut bade en uppnzhrAsarnntad,
rnorzterrned ett
modell aa Sacharinfabriken pd Malmi)-utstlillningen.

29 AUGUSTI
I tivlingen om vandringsprisetmellan industribrandkirerna i Bjorkborn, Bofors och Degerfors samt brandkirerna i Degerfors och Karlskoga utgir Bjorkborns elitbrandkir som segrare. Tdvlingen var upplagd som en tilldmpnings- och lagtivlan, med inlagda svira moment, ex. rtikdykning, sldckning av oljebrand,
hinderoverging, startandeav motorsprutam. m.
I det segrandelaget deltogo Erik Hedenqvist,
Ingvar Olsson, Erik Blixt, Magnus Hindersson,
Axel Olsson, Harald Pihl, Anton Gustavsson
samt Gustav Hellstrom, som var lagledare.
31 AUGUSTI-1 SEPTEMBER

Auen p3 Malmd-miissanpLminde Bofors ont
300-Lrsiubileet.

USA-besok. Ett trettiotal amerikanskaindustrichefer och tekniker jdmte fruar besoka Bofors
pi en studieresagenom Sverige. Gdsterna anldnde sent pi lordags e. m., varfor programmet
endast upptog en litt sup6 pi Bofors Hotell.
Sondagsvddretvar miserabelt: regn och blist,
varfor programmetkortadesnigot. Pi laboratoriet limnade Dr Lonnberg en kort historik om
Bofors. varefter orof. $Teibull talade om sina
senastesprdngningstekniskaforsok. En rundvandring genom laboratoriet och Boisverkstdderna foljde ddrefter. Sdrskilt bergverkstdderna
imponeradehogeligenocl-ren av gzisternaskulle
omedelbart efter hemkomsten byggu liknande
fabriker for sin textilindustri. Han hade ett bra
berg i n;irheten. Senarepi dagen besoktesNobelkrut, ddr Dr Dahl6n var sakkunnig ciceron
och foredragshillare. Resan var ordnad av
Ingeniorsvetenskapsakademien
i samarbetemed
svenskaindustrier.
1 SEPTEMBER

Liorenrann-JansenRaketsAjutning
frin
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flygptan,

p 1g,

Aad. 25 au Suenska G jatareforbund.et f.irar
hogtidligen sin 5O-irsfestpi Stadshotellet. En
av dem, som voro med att bilda fackforeningen,
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Gustav Lindstedt, dr innu i livet och han hyllades vederbodigen. Fortjdnsttecken utdelades
till E. A. Hellqvist, Karl Jernberg och Axel
Engholm.
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3 SEPTEMBER
Forslag till avtal mellan SvenskaArbetsgivareforeningen samt Landsorganisationenoch TjdnstemdnnensCentralorganisationrorande inrdttande av foretagsndmnder publiceras'
Bofors nya personaltidskrift utkommer med sitt
forsta nummer.

Stil ocb sntaAAiinnetecknade
Boforsmonternbfr
S:t Eriksmiissan.

Atelje Bergne

6 SEPTEMBER
Byggnadstillstd.nd' fijr det nya valsverket vid
Kiista beviljas av regeringen. I en intervju berdttar dir. \Wahlsteenom det planeradebygget,
som blir det hittills storsta i Karlskoga. Kostnadsberikningenslutar pFL4 mili. kr.
Bostadsproblemet ar svirt. Hdlsovirdskonsulenten moter ruskiga interiorer vid Karlskogabesok.Hdlsovlrdsinspektorenmeddelar, ati det
i staden finns dels mycket moderna och goda
ldgenheter, dels mycket dhliga ldgenheter,
men intet besti.ndddremelian av enkla, bra och
billiga ldgenheter. Bolaget har linge haft sin
.,pp-atksr-het riktad pi detta forhlllande'
10 SEPTEMBER
Transportarbetarna etablera sittstrejk, di dc
ansigo sig ordttvist behandlade vid ackordsslttning. 110 man delta och ca 2OOarbetstimmar gh.forlorade. Verktygsavdelningensca 2oG
arbetare sympatistrejkaoch mista 150 timmar.

Ciailtilluerkningarna aa stLl ocb liittmetall samt f orskning ocb kontroll uivdes filimst pfi S:t Erih:rnkssan.

Atel.ieBergnr

Transportarbetarnakinna sig fottfatande missnojda och strejka samt fi sdllskap av samtliga
kran- och truckkirrare,kopplare och spinforare.
Ca L5O man deltaga under ca 1760 timmar.
Centralforridets personal, 37 man' symPatistrejkar under sammanlagt 70 timmar, medan
stilverkets personal pi SO man sittstrejkade
under sammanlagt 34o timmar.
Metalls styrelseingrep energiskt och hdvde de
ontidiga och avtalsstridigastrejkerna. Det kanske kan ndmnas, att de forlorade arbetsfortjdnsterna motsvaga ca ly2 irs lon for en
arbetare.
19 SEPTEMBER
Korpfinal i fotboll. Filarna fick kdmpa hirt
fiir legern over Verktyg. Matchen vanns med
2-L.

Ldtt bombplan, B L7, rtartdr med Bolorsrakeler.

Linoemann-Jans:
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Schiinning foto,

Stadtf ullniliAti ges ordf drande, Fritz Berggren, delar
ilt uandringrpritet till regrande lag i poiings)mn)ngen
1946. Ar bett studieaudelnin gen tar entotpriset genont
Ing. Carl Silfaersparue.

Fdr den Aainnliga figungen sod bl. a. Mrs RocAwell,
sont bAr rynet lillMmnxansmed sin rnakeocb Colonel
Bert H. lVhite.
Botorsfoto: Tillman

1 OKTOBER
Dodsolyckavid Boforsviadukten. Olyckan, den
tredje i ordningen pi platsen,blir anledning till
att viadukten rives. (Se "B-pilen" nt 2 1946.)
3-4 OKTOBER

NSgra aa USA-gisterna med pensAa ukrdar ph
hotellett trdpp4.
Boforsfoto: Tillman.

Danska och svenskamarincheferna,vice amhal
Vedel och vice amiral Stromback,besokaBofors
och studeranykonstruktionerm. m.
Bland 6vriga celebra besok under &ret kunna vi
ndmna Bofors representanter i flera ldnder ex.
Argentina, Belgien, Brasilien, Holland, Frankrike, Paraguay,Chile, Siam m. fl. Venezuelas
minister i Stockholm samt minga utldndska tekniker och affdrsmin. De internationella forbindblserna borja mer och mer att iterknytas.
4 OKTOBER
Boforsarbetaren Allan Folke Bergstrom omkommer genom olyckshdndelse.Han overkores
och dodas av ett vixellok invid Bofors idrnvigsstation pi hemvig frin arbetet.
trnformationsmotepi Karlskoga Stadsfullmaktigsal angiende inrdttande av en teknisk skola.
6 OKTOBER

Fdrsaaretsgi.rd, invigesmed stat och pompa trots
ett miserabeltvdder. Ungdomsavdelningenoch
Dir. lVablsteen Lterfig en gammal TeAnis-Aamrat,
hemvdrnet inleder dagen med ett ovningsmoMr. A. Berg$rdm. T. b. sthr Mr, HaaAon Styri,
sKF:s direAtdr i Pbiladelphia
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Boforsfoto: Tillman.

Korpidrottsfdrbund,etsordldrande, StockbolrnsStads'fullmnktigesordfi)rand,e,Carl Albert Anderston, delar
ut uandilngspritet i fotbolltkorpen 1946 till
Filarnat lag.

Dir. Sohlman diskuterar amerikantka broblem,
Boforsfoto : Tillman.

ment, varefter manskapetutspisasi storstugan.
Invigningen forrdttas av general Salander, sedan ldroverksadjunktSoderlund,sisom v. ordforande i styrelsen for Forsvarets gird hilsat
vdlkommen, och disponent \Tijkander overldmnat anld.ggningen. "Det ir naturligt for Bofors
att ldmna sitt stod it forsvarsarbetetoch personligen kinner jag en stor glddje att nu i bolagets vagnar till de frivilliga forsvarsorganisationerna kunna overldmna nyttjanderdtten till
dessabyggnader", yttrar disponentenbl. a.
Forsvarets gird bestir av en storstuga med
samlingsrum, oppen spis, kok m. m. samt ett
antal mindre hus, vilka var och en disponeras
av de olika forsvarsorganisationerna. Roda
Korsets vdlordnade forrid m. m. vickte sdrskilt
intresse.- StatsministerPer Albin Hanssons
minne dgnadesen tyst minut.

Filarnas segrandelag i 1945 hrs Cup-turnering. De
flesta spelarna Sterfunnos i 1946 2r: segrande lag.
Stiende fr. o. Alf Bande (lddare), Nils Bjurstri)m,
Iaan lobantton, Birger Niltson, Lennart Karlsson,
Lennart Udehn, Birger Engbolm, Kniisthende fr. u.
Georg Sphr, Inguar f ohansson,Yngae Brogren, Gdte
Grundstrdm ocb Gunnar Eidwa.ll.

Dubbeltriumf fiir Bofors i \Termlands Industriers skyttetdvling i Karlstad, Se foregiende
nummer av "B-Pilen".
14 OKTOBER
Disponent \Wijkander flyger till USA pi ett
14 dagarcbesok for att studera de senastenyheterna och tekniska framstegen pi det metallurgiska omridet samt personligen&terknyta
en del affdrsforbindelser. Han passariven pi
tillfiillet att skaffa en hogmodern elektrisk
hirdugn till Bofors. Flygfdrden ijver Atlanten
var lyckad, sdker och snabb,berdttar disponenten vid iterkomsten.

25

schijnn:

Boforsfoto
Tillman.

FrSn amiralsbesi)ket
d.en3-4 oAtober.
Fr. u. Herr Urger, Arniral Ericson, Kapten Hamnar,
Amiral Vedel, Kapten Lundberg, Amiral StrdmbacL,
Kapten Sablin, Disponent lYiikander, Komrnenddr
Paulten, Kapten af Klint, Kommenddrkapten
Rasmussen.
Ouertte Rudentcbii)ld, generall6jtnant Salander och
Ditponent lYijAander,
Fotoschonnin'gl

Uppnzarchenmed yenska fanan, Bofors Luftoirns't'drenings
fana och Rdda Kortett fana. Fotoschiinning.

Kapten Lundberg och Amiral lYetter pfr par.
Foto Schiinning.

Ghrden iir inuigd och flaggan gfir i topp. Fotoschiinning.

Algskyttarna: li)gmibtare StLlfelt, minister Tchernycbio, Commander lenAins, Kapten V/icAstriim ocb
liigmiistare Hegardt.

Sanna historier bi)rde till dagen, Hdr lyssna Dir.
Sohlman ocb Kamrer Nordqaist till lobn Lind'erberg.
.

Foto Schiinnirg.

Kapten JY/icksfudntfdllde den sthtligaste ljuren, en
12-tdggare,i andra dretet.
Foto Schdnning.

Minister Tchernycbea,Dir. Sohlman, Minister Teixeira och ldgmiistare Sthlfelt lfrta luncben oiil smaka.
Foto Sch6nning

Klubben Bogbalten bade en lyckad dag. P2 bild.en
synesfr. u. K. E. Hedfelt, Giisa Kilander, P. O.
Malmquist, Daaid. Lind.erberg, Saen Kuarnttrdnt
(tkyrnd), Anders lobansson, Soen Steilman, Hemy
Foto Schiinning.'
lohansson ocb EriA Andersson.

FotoSch'

20 OKTOBER

Boforsfoto
Tillman.

SAjutplatrcn f 1reted.deen liulig anblick under Lu I :t
.rAitrtning nzot n2drArrLl. Skjutningarna mArte aobrytas i fdrtid d2 alla mLl uoro rdnderiAjutna.

Boforsbolagets stora algjakt g\"r av stapeln under ledning av jdgmistare Folke Stilfelt. Ett
stort antal utldndska diplomater, hogre tjdnstemdn frin Stockholm samt gester frin grannbruken deltogo. Jakten blev synnedigenlyckad,
och icke mindre an 7 algar nedlades, darav 6 i
det andra drevet. De lyckliga skyttarna voro
ryske ministern i Stockholm Ilia Tchernvchev
(ko och kviga), amerikanskamarinflygattach6n
i London Commander Thomas Jenkins (2 tj'urar), kapten \Tickstrom (f tjur - 12 taggare),
jagmastare Hegardt, Alkvettern (l tjur) och
jd.gmd,stare
Stilfelt (t tjur). I jakten deltogo
bl. a. holldndske ministern i Stockholm Edvard
Teixeira de Mattos, belgiske ministern i Stockholm, baron du Parc, amiral \Tetter m. fl. Drevklubben "Boghalten" hade ocksi en sdrdeles lyckad dug.- Bolaget hade licens ph tz
dlgar och iterstiende 5 nedladessenareunder
hiisten.
22-23 OKTOBER

Boforsfoto :
I iltman.

SharpsAjutningp2. Bofors sAiwfnh med 7,5 cm luhan.SAiutningarna
figd.erurn mot mhl i
" kotnmandekurs".

Karlsborgs Luftvirnsregemente (Lv t) besoker
Bofors skjutfilt i samband med en 100-mils
marsch genom Vdrmland och Dalarna. Under
fdrden genom staden konserterar regementets
musikkir pi torget. Den 23 oktober holls
skarpskjutning med alla pjiistyper - samtliga
av Bofors tillverkning - mot anflygande mil.
Studiebesokpi Boforsverken ingick ocksi i
Programmet.
2 NOVEMBER
Pi en FCO-soar6i Folkets Hus segradeett Boforslag over ett lag frhn staden i en frigesportstdvling. I det segrande laget deltogo brukstjdnstemdnnenRagnar Gullberg, Gosta Lind6n,
Knut Claessonoch korrespondentTore Hassel,
gfen.
8 NOVEMBER

"ValsAyttar" frfrn Norge ba Ster kommit till Bofort
for proaskjutningar.
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Styrelsenfor AB Bofors meddelar,att den kommer att foresli en blivande extra bolagsstdmma,
som dger rum den 18 novemberi Skandinaviska
Bankens kontor i Goteborg, att oka aktiekapitalet med 8,25 milj. kr. eller frin 24,75 till i)
milj. kr., medelst utgivande av 82.5OO nya

aktier lydande i loo kr., vilka skola kontant
betalas med 1zo kr. per aktie. Det sammanlagda belopp, varmed aktiekapitaletoch reservfonden silunda skola okas, dr avsett att anvdndas for utbyggnad och raiionalisering av bolagets anld.ggninga4 huvudsakligen berorande
dess civila tillverkningar.
13 NOVEMBER
Industrisjukvirden ledes alltmer till ait bli en
forebyggande institution i folkhilsans tjdnst,
forklarar Dr Johansson,Bofors Poliklinik, vid
en intervju, och berdttar samtidigt, att Bofors
skall fi. en egen skiirmbildsapparat fot kontinuerlig, frivillig

Lu 1 p3 Bofort skiutfdlt. 40 ocb20 mm
automatkanoner,

Boforsfc

FrampShdsthantenhade de fdrsta Knektfuaillorna
muratr upp, HnrifrSn fir rnan en strSland.e uttiAt
iioerMiickeln ocbBofors.

Boforsf
Tillmar

r lllman

tbc-undersokning.

14 NOVEMBER
Karlskoga Flygklubb har hdgtflygande planer
fijr den kommande sisongen, och man atbetar
for fullt pL alla hill. Man hoppas snart fh fdrdigt det f.jtirde egenhindigt byggda planet. Modellplansbygget d.r populdrt bland klubbens
yngsta medlemmar.
17 NOVEMBER
Ett trettiotal danska,finska, norska och svenska
teknologer besoka Nobelkrut och Boforsverken
pi en studieresa. Docent Jagitsch, Chalmers
hiigskola och Dr Saara Asunmaa voro reseledare.
18 NOVEMBER
Den extra bolagsstdmman i Goteborg beslutar
enligt styrelsens forslag att hoia aktiekapitalet
frlti 24,75 till 33 milj. kr.
22 NOVEMBER
Kondensatorbatterierna till hogfrekvensugnarna
i Stilverket fiirstoras vid en vildsam eldsvida.
Oljebehiilarna explodera och den brinnande
oljan utvecklar en enorm mdngd rok. Trots alla
svirigheter kan elden dock begrinsas och Karlskoga och Bofors brandkirer samt Bjorkborns
brandmistarc fortidna ett hiigt ber6m for sitt
mycket skickliga sldckningsarbete.
Branden, som innebdr ett allvarligt avbrick, be-

KarlsdogaFlygklubbbyggersitt fii)rde segelflygplan.
Ing. O. Rabmquist(ML) instruerarS. E, Branting.
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Foto Schi

6 DECEMBER
Forhandlingarna om nytt kollektivavtal upptagasvid AB Bofors Nobelkrut, sedanarbetareparten sagt upp avtalet.
10 DECEMBER

Boforsfoto :
l{lman.

Frfrn brandeni gLloerAet.Fdriidelsens
styggelse) Aondensatoruunzmet.
tecknas senarei brandstatistikensom en av de
sviraste industrieldsvidorna under november
minad.
23-24 NOVEMBER
De ForenadeForbunden anordna en veckoslutkurs i Stadsfullmaktigessessionssalmed foreldsningar och diskussionerom industriell demokrati och foretagsekonomi.
26 NOVEMBER
AB Bofors anhiller hos Ldnsarbetsndmndenom
byggnadstillstind for uppftirande av den nya
smedjan pi Kilsta-omridet. Kostnaden beriknas till ej mindre tin6 milj. kr., ddrav 1,3) milj.
kr. i arbetslon. 260 man skola anvindas vid
bygget under 45.500 dagsverken.

Tvenne stora namn i Bofors historia, Alfred
Nobel och Saen ll/ingquist, ziro forknippade
med denna dag.
Alfred. Nobel avled den 10 december1896 och
5O-irsminnetav hans dod hogtidligholls vid en
fest pi Bjiirkborns Marketenteri. Festen var
samtidigt dgnad Lucia, ljusspriderskan i den
morka nordiska vinternatten. Minnestalet over
Nobel holls av fil. kand. Gosta Andr6e, som
sirskilt uppeholl sig vid Nobels insatser i Bofors och Bjorkborn, hans kinsla for forskning
och kvalit6, hans framsynta planldggning och
hans skicklighet att vdlja medarbetarem. m.
"Om man nu, i nidens 3.r 1.)46,ser tillbaka pi
vad som utrdttats vid vira bida foretag sedan
Nobels dod, si finner man hur hans intentioner
och id6er i hog grad forverkligats. Kvalitet och
forskning var ledstjdrnan for Nobel och har
stdndigt forblivit det for Bofors och Nobelkrut", sadeherr Andrde bland annat.
Doktor Suen lYingquist fyller 70 ir och hyllas
varmt, hjiirtligt och vordsamt pi mingahanda
sdtt. AB Bofors styrelse overldmnar forsta
exemplaret av den medalj, som bolagssteimman
i maj besldt att priigla. Medaljen, som utformats av professorE. Lindberg, ha vi hdr tillfille
att publicera.

28 NOVEMBER
Direktor Sverre Sohlman hiller fiiredrag om
sina resor i Ryssland och om Rysslandsavtalet
pi ett mote anordnat av SIF:s lokalavdelning.
' DECEMBER
Slutresultatetav insamlingentill Europahjiilpen
foreligger fdrdigt.
Tjdnstemdni Bofors... 32.625:Tjinstemdn i Nobelkrut 6.687:- 39.372:ArbetareiBofors. . .
731 8.979:Arbetarei Nobelkrut .. 8.248:48.29L:48.291:Summasummarum 96.582:-

B o l a g e tbsi d r a g. . . . . . . . . . . . . . . .
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Almberg 6r Preinirz
foro.

Medaljen till Dr Saen lYingquist den 10. 12. 1946.

Tjdnstemin och arbetsledarehade for att hedra
D:r $Tingquist forenat sig i en 1-kronasinsamling till ett minnesgiva, som samma dug
overldmnadestill Karlskoga Jultomtar. Disponent \Tijkander overldmnadetill Dr Wingquist
en adress, bunden i blitt skinn, upptagande
namnen pl samtliga givare.
Storonastiftelsenlit sammadag i Storstuganpi
Storon avtdcka en portrdttmi.lning av Dr \7ingquist. Representanterfor de tre fackforeningarFotoschiinnir
Atfred. Nobels blomstersmyckadeportriittbyfi fram'
na samt Storonastiftelsensdirektion och ndmnd
fdr scenen.
samlades pi Storon vid en enkel och vdrdig
minnesfesi. Herr Thure Andersson, ndmndens
verkstdllandeledamot,gav en kort historik over
Storonastillkomst, och framholl Dr \Tingquists
banbrytandearbetebland svenskaindustriledare
for att skaffa arbetarna goda semesteranld'ggningar. "Otaliga familjer ha hd"r beretts sommarvistelsefor en billig penning och derasoch
vir tacksamhettill hemmets grundare dr stor.
Ddrfijr vill vi ocksi denna dag hedra honom."
Herr Gustaf Karlsson, ledamot av Direktionen'
forrdttade ddrefter avtdckningen och hyllade
donator och foregingsmannen' "Genom att
placera Dr \Tingquists portritt i vir storstuga
ha vi velat hylla honom pi hans 70-irsdag.Det
skall minna oss alla om den man, som pi ett si
betydelsefullt satt medverkat till losandet av
Bofors- o. Bjorkbornsarbetarnassemesterhem."
Som representant for Metalls avd. 76 talade
herr K. P. Kadsson. "Vi sdtter alla vdtde p?t Lucia- och Nobelfesten pfr Bi1tkborns marketentreri Fotoschijnn
den hdr <in, och den har for oss varit av den
den 10. 12. Lucia - fri)ken Birgit Nordn - med.
Anldggningen blir
allra storsta betydelse
tiirnor tigar in i feslsalen.
ocksi bdttre undan for undan och det arbetas
nlstan hela Lret runt for att gora vir semesterci
allt mer tilltalande, och iag vill gdrna vid detta
tillfiille framfora vir erkdnsla till direktion och
nimnd f6r gott arbete . . . . . Vi dro skyldiga Dr
Wingquist stor tacksamhetfor att han pi detta
siitt hjiilpt oss forverkliga vlt drom om en
semesteranI d'ggning."
13 DECEMBER
Lucia firas i kontor och verkstider frin kl. 5
pi morgonen till sena kvdllen. Till Karlskogas
Lucia valdes friiken Marianne Sandvall, anstZilld pi Inkopsavdelningen (EI) och bland
hennestdrnor mirktes 6ven nigra unga boforsanstdllda skona damer. Lucia borjade sin Boforsrundfird i Boisen, ddr hon hyllades av
overingenjor Karlsson. Hon forisatte ddrefter
till Huvudkontoret, Argentinska kontrollen,

Lucia med tirnor i BoSperAstiid.ernatlurzchrunr.
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Boforsfoto:

'.fill

ARET

Boforsfoto :
Tillman.

Lucia med tiirnor triider fram ur BergaAungen.r
rdlar.
Stilavdelningen och Laboratoriet for att till
sist besokaBjorkborns kontor och laboratorium.
Forskningsavdelningen vid Nobelkrut hade en
egen Luciafest, som samtidigt formade sig till
en avskedshyllning for avgiende laboratorie_
..n:t:tr, avdelnlngensnestor, civilingenjor Felix
Friedemann, som nu avgar efter over 30 irs
tidnst.
17 DECEMBFR
Bakladdaren utkommer med ett ldtt iubileums_
betonat nummer.
19 DECEMBER
Virldens senastefrimdrksutgivandeland, republiken Indonesien, har givit ut tvi nya fimar_
ken. Pi. det ena synes en Boforskunorr, ,orn
japanerna erovrade L942 och som nu anvdndes
av republikanskaarm6n.
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Byggnad.sarbetarnavid Boforsverken och Nobelkrut har varit i full verksamhetbide inom
och utom fabriksomridena. Vi tdnka nu i detta
sammanhanginte s6.mycket pi. Kilsta.
Foljande storre byggnadsarbeten
kunna nimnas
vid Nobelkrut. Laboratoriet (ZIr\ har till_
'r)
byggts, luktimnesfabriken (f
har fardig_
ett nytt emballagemagasrn (< rA; sta'r
ll8gtr,
f;l$igt, varvid samtidigi deigamla magasiner
NC 35 iordningstdllts for lackullsfabrikens
rikning. Nytt centralmagasinfor F_avd.( F36)
och nya sprdngdmnesmagasin(NCE 38 NCE
39) planerasvara fardigitill viien 1947. Verk_
stad och forrid for elektriska avdelningen (V
24) skalL vara fd.rdiga underuo--ur.i
t947.
Om- och tillbyggnad av kloraminfabrik (F 11)
jdmte nedgrivd klortankanldggning planeras
ocksi. Saneringenav Bjorkbor-n-skarr"ulen
a, ,,u
i det ndrmasteklar.
Vid Boforsverken har ocks6. en mdngd bygg_
nadsarbeten p6,ghtt, sivdl i verkstide*rna som
kontoren. Tjinstemannabostiderna vid Knekt_
isvdgen ha vi redan ndmnt. Ny tappningshall
invid Martinverket ir under uppforande. Inom
Verktygsverkstadenhar f. o. de storsta bygg_
nadsarbetena plghtt, verkstadslokalerna d ;;
okats, maskinernaha omflyttats och fitt bdttre
placering, vdrme-, ventilations- och sanitetsan_
ordningar ha moderniseratso. s. v. Nya verk_
stdder for verktygshdrdning ha ordnats. I bygg_
nadens tredje vining har inretts ljusa och triv_
samma matrum.
Materialettill ovanstteldekrdnika rr till stor del
hd,mtat.ur
Karlskoga-Kuriren
ochKarlskogaTidning,
vilka hdrmedldmnasen extraliten blomira. Avdel_
ningscheferm. fl., somberedvilligtld.mnatkompletterandeupplysningaroch uppgifterltackasdvenvarmt.
RED.

rfi.,r.,sKATTEN
Av f. d, kammanriittsrridet
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Drlc Rosenqvict.

Sdllan eller aldrig har vll en nyutkommen fijrfattning itfdljts av si mycken diskussion och rentav
reklam som den nya uppbdrdsf6rordningen. Under
den gingna hcisten ha tidningsspalterna fyllts med
redogdrelser samt fr&gor och svar i lmnet, och
broschyrer av olika slag ha utkommit. Frin Boforsbolaget har ocksi utslnts en Promemoria till ledning
f<ir alla de anstillda med en dversikt av de vlsentligaste punkterna i det nya uppbcirdssystemet.Icke
fcirty har redaktionen ansett det liimpligt att nu vid
civergingen till det nya systemet llmna sina drade
ldsareen kortfattad redogtirelsetill belysandeav vad
detta svsteminnebir. Det dr denna redogijrelse,som
jag hei skall fdrscjka ge, delvis genom komplettering
av den nyssnlmnda promemorian pi en del punkter,
som kunna vata aY intresse.
ldmfdrelse mellan det gamla ocb det nya
appbdrdssytternet.

:
:

Det mfl d& fdrst erinras, att med den s. k. k2illskatten, som man frin och med den t jaruai 1947
har att eild'gga,icke avsesn&gon ny skatteform. Den
avser endast ett nyt tiilt f?)r uppbdrd av de skatter,
som redan finnas.
Enligt det gamla uppbi)rdstystemetbetalade man
sin skatt lengt efter det inkomsten fiirvdrvades.
Exempelvis fijr den inkomst, som man fcirtjdnade under ir 1944, taxerades man fu 1945; skatten ftir
denna inkomst erlades till en del i november 1941
och resten under Lr L946.
Enligt det nya uppbdrdsilrtemet skall man erldgga
skatt samtidigt som man uppblr inkomsten, d. v. s.
under sjdlva det s. k. inkomil7.ret, och det dr ddrfcir
som man kallar denna skatt fcir k?illskatt. Emellertid
ir denna skatt endast en s. k. prelirniniir (fiirberedande) skatt. Under da s. k, taxeringsSret,d. v. s.
iret efter det denna prelimindra skatt erlagts, bestdmmes definitivt den skatt, som man rdtteligen skulle
ha erlagt redan preliminirt. Man avldmnar nimligen
di i sammaordning som hittills sin sjilvdeklaration,
och med ledning av denna verkstdlles taxering pi
sammasdtt som hittills. Efter denna taxering bestdmmes den s. k. slutliga skatt, som man har att eild.gga
fdr den inkomst, som redan prelimindrt beskattats.
Denna slutliga skati jiimfdres med vad som tidigare
erlagts i prelimindr skatt I inkomsten.
Om den slutliga skatten iiverstiger vad som utgitt
i prelimindrskatt och det iiverskjutande beloppet dr
minst 5 kr., skall detta belopp, den s. k. kaarstSende
skatten, erldggas under uppb6rdsterminer i mars och
maj minader iret efter taxerings&ret. Den kvarstiende skatten f'& 1947 irs inkomst eddgges slledes
fdrst under fu 1949. Uppgir det iiverskjutande beloppet ej till 5 kr., efterskdnkesdetsamma.
Om den slutliga skatten visar sig understiga vad
som edagts i preliminlir skatt, skall det fiir mycket
erlagda beloppet Sterbetalastill den skattskyldige,
docJ<ej om beloppet understiger 5 kr. Denna tter-

betalning betriffande skatt fiir 1947 fus inkomst kan
fiirmodligen v[ntas fdrst i biirjan av fu 1'949.
Oliha slag aa prelirnindr skatt,
Man skiljer mellan tre olika slag av preliminir
skatt, ndmligen A-sAalt, B-skatt och C-skatt. Det
finns ju mtnga slag av inkomster, och det har icke
varit miijligt att finna en enhetlig uppbiirdsform fdr
alla. Man har ddrfdr ansett sig vara tvungen att infiira dessa tre olika slag av preliminir skatt, vilka
samtliga dock ha det gemensammasyftet, att man
med den prelimindra skattenskall i mdjligaste m&n ni
sammabelopp som den slutliga skattenvisar sig bliva.
Den vanligasteformen blir den s. k. preliminira
A-tAatlen. Denna skall erldggas av sidana skattskyldiga, som ha inkomst av tjdnst, d. v. s. av arbete,
varmed j?imstilles inkomst av pension, livrlnta och
dylikt. A-skatt utrdknas med ledning av en skattetabell, som varje arbetstagaref.fu samtidigt med sin
debetsedel,och denna skatt utrdknas av arbetsgivaren
och inlevereras av denne till statsverketi faststZillda
uppbdrdsterminer. A-skatten eddgges pl sl sdtt, att
arbetsgivaren vid varje avldningstillf2ille giir s. k.
ldneaadrag med belopp motsvarande den skatt, som
enligt tabellen beliiper p& inkomsten. Den skattskyldige sjZilv behijver siledes icke ha ntgra bekymmer
fdr skattens inbetalning utan har blott att finna sig
i att vid varje avliiningstillf?ille fi till sig utbetalt
ett mindre kontant belopp in den faststdllda ltinen.
Den prelimindta B-sAatten skall i fiirsta hand erldggas av sidana skattskyldiga,som driva rijrelse eller
jordbruk eller utiiva annan fri fdrvirvsverksamhet.
Fijr dessaskattskyldigakan givetvis skatten ej erliiggas genom loneavdrag, utan har man ddrfiir mist
finna en annan utvdg. Denna skatt bestdmmesefter
s. k. debitering av den lokala shattemyndigheten
(hdradsskrivaren),och denna debitering sker i regel
p& grundval av den taxering,.som verkstlllts lret nirmast f<ire det inkomst&r, varom dt frlga. Fdr 1947
irs inkomst komma s&ledesdessa skattskyldiga att
erld,gga prelimindr B-skatt utrdknad efter den inkomst, som de hade under lr 1945 och som alltsi
taxeradesEr 1946. Om inkomsten under fu 1947
kan fdrvlntas att mera avsevirt awika frin inkomsten
under ir 1945, kan debiteringen ske efter den inkomst, som verkligen kan antagas fdr Lr 1947. For
bediimandeav sldana fall skall s. k. prelimindr siiiladeAlmation avldmnas enligt i fdrfattningen nirmare
angivna regler. De skattskyldigafi en debetsedel,pi
vilken skatten finnes angiven, varefter de skattskyldiga.sj2ilva fL erldgga skatten E faststdllda uppbdrdstermtner.
Stsom nlrmare framg&r av det f6ljande kunna dven
sidana skattskyldiga, som p& grund av sin arbetsinkomst egentligen tillhcira A-skattegruppen,i vissa fall
komma att plf6ras B-skatt i stiillet fdr A-skatt.
Prelimindr C-skatt slutligen skall erllggas av s&dana skattskyldiga,som miste erldgga A-skatt pi grund
av sin inkomst av tjinst men som dessutom ha inkomst av annat slag, vilken utgdr minst 1/s av den
sammanlagdauppskattadeinkomsten, dock minst 600
kr. C-skatten kan alltsi icke ftirekomma annat en i
sammanhangmed A-skatt. Man fijrv[ntar, att C-skat-
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ten endast i undantagsfall kommer att tilldmpas. Man
kan nlmligen i regel lcisa den uPPbdrdsform, som
avsesmed C-skatten,pi ett enklare sdtt, sisom ocksi
kommer att flamglL av det fiiljande. Aven C-skatt
' bestdmmesefter debitering av den lokala skattemyndigheten liksom betrdffande B-skatt, och C-skatten
erldggesav den skattskyldigesjlilv. I de fall C-skattemetoden anvdndes,kommer alltsi den skattskyldige
att fL eddgga dels sin A-skatt genom lcineavdragoch
dels C-skatt fiir civriga inkomster dn lcinen medelst
direkt inbetalning av honom si?ilv i faststdlldauppbdrdsterminer.

Fi)rfarandet dfr.fiattskyldig bar olika ilag
aa inAomst,
Vi tenka oss nu det fall, att en Personhar, fcirutotn
sin ldn som dr den huvudsakliga inkomsten, dven inkomster av annat slag, exempelvis av fastighet ellet
av kapital. Hur skall man d& fdrfala? HIr finnas
fiiljanle utvdgar.
1) Om dessaandra inkomster,allts&uttiver lcinen,
i frirh&llandetill denna utgciraendasten mindre del,
exempelvish<igst 20 ,/6, d'r den enklastemetoden, att
man erldgger prelimindr A-skatt dven fcir dessaandra
inkomster. I sidant fall begZirman hos sin arbetsgivare, att denneskall verkstdllaett s. k. forhdjt loneaudrag, ett avdrag, som alltsi tdcker icke bloti skatten
pi kinen utan lven skattenpi de andra inkomsterna.
Man bdr dirvid limna uppgift om det sammanlagda
belopp, ut6ver avltjningen frin arbetsgivaren, som
det frirhiijda lcineavdragetbrjr avse. En sdrskild
blankett hdrfcjr finnes fogad vid den av Bofors-bolaget utsdnda promemorian. Denna metod kan tillldmpas dven om den skattskyldigehar nigon fcirmcigenhet till icke alltfcjr stort belopp. Vid beriikning
av den emot denna frirmiigenhet svarandeinkomsten
kan man di lZimpligen upptaga 1/rooav frirmrigenhetsbeloppet.
2) Om de ovan avseddaandra inkomsterna,alltsi
utcjver lcinen, uppge till minst 1/; av den sammanlagda uppskattade inkomsten, dock minst 600 kr.,
fiireligger fd,rutslttning fcir att man skall begdra prelimindr C-skatt.I dettafall kommer den skattskyldige,
som redan sagt, att etlagga dels A-skatt genom liineavdrag och dels C-skatt, som han sjdlv inbetalar
direkt till statsverketpi faststZilldauppbiirdsterminer.
3) Om de andra inkomsternairo betydandei fcirhillande till liineinkomsten (d. v. s. civerstiga20 d
2, %), kan man begdraatt fi preliminiir B-skatt pifiird f<ir samtliga inkomster, alltsi dven pi lcineinkomsten. I sldant fall kommer allts& skatten i sin
helhet att bestdmmasefter debitering av hiradsskrivaren, men skattens erldggande sker pi samma sitt
som i det vanliga fallet d?irA-skatt erldgges,ndmligen
genom kineavdrag vid varje avlciningstillfiille.
I undantagsfall kan dock den skattskyldigesjiilv fi
ombesiirja inbetalningen direkt till statsverket,alltsi
utan att ldneavdrag verkstdlles. S8dant medgivande
kan ldmnas exempelvis om de andra inkomsterna dro
mycket stora i fdrhallande till kinen.
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A-skatt med aits procentaa ldnen.
Debetsedel 8. A-skatt skall fdrfattningsenligt tillstd.llasde skattskyidiga senast den t8 januari L947.
Denna skall di omedelbart tiverlimnas till arbetsgivaren. Di debeisedlarnamed dZirvidfogade skattetabellers&ledesicke komma de skattskyldigatillhanda
frirrin vid den ndmnda tidpunkten, miste man vid
de aviciningstillfillen, som intriffa innan debetsediarna mottagits, tilliimpa en annan metod fcir kineavdragets berdkning. Det dr silunda bestdmt, att vid
dessafrirsta avlciningstillfdllenavdragskall giiras med
viss procentpi lcinen,ndmligenmed 10 /o i de fall,
di irsldnen berdknastill h<igst 10.000 kr. och med
I5 % i de fall, di irsldnen berlknas dverstiga10.000
kr. Sammaregel gdller fcir rivrigt betrdffande sidan
tjdnsteinkomst,som icke avser bestdmd tidsperiod
eller icke uppbires vid regelbundet &terkommande
tillf2illen.
Fcir att var och en sjilv skall kunna berdknavilken
skatt, som svarar mot vederbcirandesinkomstgrupp,
intages E vidstiende sida en tabell, i vilken skattenfiir
olika inkomstgrupper ir utrdknad efter fcirhillandena
i Karlskoga. Vid studium av tabellen torde iakttagas,
att dirvid inrdknats fcirutom statlig inkomst- och fcirmcigenhetsskatt
(inkl. vdrnskatt; denna skatt har numera frirsvunnit, men har den ordinarie statsskatten
i ungefdr motsvarandemin htijts), jzimvzilkommunalskatt, landstingsskatt samt folkpensionsavgift. Vid
utrdknandet av skatten har avdrag gjorts dels fcir erlagd kommunal- och landstingsskatt (i den min
detta dr till&tet) samt folkpensionsavgift och dels fcir
fcirsdkringspremier och dylika ailmnnna avdrag till
ett belopp av 100 kr. Tabellen utg&r frin en kommunalskattp& 8:90, en landstingsskatt
pi 2:50 samt
avdrag fiir ortsgrupp 2. Inkomsten fiirutsdttes helt
och hillet utgiira arbetsinkomst.
liimkning au prelinainiir skatt,
Sisom framgir av det tidigare sagda dr fcirfattningenssyfte, att den pr,elimindraskatteni mdjligaste
min skall sammanfallamed den slutliga. Ett sedant
resultat ir naturligtvis mycket svirt att uppn&, och
lagstiftningen har fijr den skull uppsteilt vissa regler
om jdmkning av prelimindrskatten. Det dr den lokala
skattemyndigheten,som skall verkstilla sidan j2imkning, och m&steallts& den skattskyldigegdra anmdlan
hdrom. Dock kan skattemyndighetenverkstilla sidan
j?imkning dven utan anmdlan, nimligen om myndigheten pi annat sdtt erhiller vetskap om att frjrutsdttningaifiir j[mkning fcireligga.
J2imkningskall silunda dga rum i fciljande fall:
1) Om dndring under inkomstiret sker i skattskyldigs civilstind, exempelvisen person ingir dktenskap
eller dktenskapuppl6ses,eller dndring sker i barnantal.
2) Om skattskyldig eller, om han avlidit, hans
dcidsbog<ir sannolikt eller det eljest f<ir skattemyndigheten framstlr s&somtroligt, att den prelimindra
skatten till fdljd av dndring i inkomsten eller rltt att
vid taxering itnjuta andra avdrag dn sidana, som vid
berdkning av ndmnda skatt beaktats,kommer att ^vvika frin den slutliga skatten. Det dr att mdrka, att
de skattetabeller,efter vilka den prelimindra skatten
enligt huvudregeln berdknas,dro upprlttade med utgingspunkt frln att inkomsten samt civilst&nd och

Skattetabell.
Inkomst

snrrn-u direkt stats-och kommunalskattinkl. folkpensionsavgift
Ensamstiende
Kr.

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.ooo
12.000
13.ooo
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.ooo
20.000

500
734
979
t238
L5O7
t782
2077
2375
2689
3020
3366
37L2
4084
4456
4821
5219
5626
6029

%

L7
18
20
2l
22
22
23
24
24
25
26
27
27
28
28
29
30
30

Familj uran barn
Kr.
%

354
'89
823
to65
1322
1580
1837
2tt4
2392
2683
2987
3309
3640
1976
4327
4681
5034
5429

12
L5
16
18
L9
20
20
2r
22
22
23
24
24
25
2'
26
26
27

Familj med l barn
Kr.
%

)o)

47r
703
938
11 8 t
r443
L698
1958
a<1 I

2808
3 11 8
3442
)771

4rr1
4464
4818
5169

barnantal lro ofcirdndrade under inkomstiret samt
att vid taxering fijr inkomsten inga andra,avdrag
komma att med"givasden skattskyldige?in dels s' k'
ortsavdrag,dels ytterligare ett belopp av 100 kr', avm' m',
seendeullma.tnoavdrag fcir frirsdkringsPremier
dels ock, s&vitt angir taxeringentill statlig inkomstoch fdrmcigenhetsikatt, f<jr kommunala utskylder
med visst b"eloppbetiknat efter den utdebiteringtill
kommunen, som giiller fcir vederbcirandeort' Om
en skattskyldig har skyldighet att utdi exempelvis
-periodiskt
giva ett
understtid,fcir vilket han dr beiattigad till avdrag vid taxeringen,har nigon.hdnsyn
harti-ll icke tagits vid berdkning av den prelimindra
skatten enligt skattetabellen.Den prelimindra-skatten
skulle alltsi- bliva fcir stor, om den berdknadesmed
ledning av skattetabellen,d. v. s. utan hdnsyn tagen
till avf,ragetfcir periodiskt understdd' I sidant fall
kan den ikutttkyldig. hos den lokala skattemyndigheten giira frarnstiillning om j2imkningsi att den prelimindra skatten m& beriknas i den inkomst, som eterstir sedan avdragfcir periodiskt understod medgivits'
3) Om skattskyldig visar eller skattemyndigheten
elieit erh&ller kdnnedom om att den skattskyldiges
skattefiirmiga blivit vdsentligt nedsatt till f6ljd av
tj-okdom, olyckshlndelse, ilderdom, underlingvarig-andra
ndrstiende in barn, fdr vilka familje'
hif av
eller annan ddrmed jlmftirlig
medgivet,
dr
avdrag
omstdndighet.
4) Om skatteavdraget& l6n dr si,stort, att av
lcineniterstlr mindre belopp dn som eljest anseserfordedigt fd,r den skattskyldigesftirsdtining eller f<ir
underh&-il av hans famili. Sidant fall kan tdnkas
fdreligga exempelvis om en skattskyldig har infcirsel
pi liin av en eller annan anledning.
5) Om prelimindr skatt blivit obehcirigen eller
med oriktigi belopp pifiird eller nigon felaktighet
dgt rum vfo utskrlvandet av detbetsedelnkan dirav
fdranledd i?imkningocks&dga rum.

Familj med 2 barn
Kr.
%

10
t2
t4
16
17
18
19
20
20
2t
22

234
4r3
592
819
ror4
1303
Lr6r
1818
2080
2359
2639

8
10
12
L4
1.5
16
t7
18
19
20
20

aa

to25

,1

23
24
24
25
25
26

3245
3573
3906
4248
4599
4953

22
22
23
24
24
25

Familj med 3 barn
Kt.
%

181
338
5L7
695
s83
rr18
136,
1620
1877
2t35
2414
269r
2983
j2gL
3615
t944
4280
4634

6
I
10
12
r7
L4
lt
16
17
L8
19
L9
20
21
21
22
23
23

Familj med4barn
Kr,
%

L54
5
7
277
444
9
62r Lo
800 11
979 12
L)
rr84
1423 L4
1680 L'
t937 L6
2192 t7
2466 18
2745 18
3033 t9
3335 20
1653 20
3985 2r
4314 22

I de under 2) och 3) omnlmnda fallen dr en vrss
begrinsning av j?imkningenfiireskriven. Om icke
se;kilda omstiindigheteriill annat fiiranleda skall
silunda i de bida hdr avseddafallen iiimkning av prelimindr skatt icke dga rum, sivida icke Indringen i
1/aav
den prelimindra skatten skulle uppg& till minst
kr'
25
minst
dock
det iorot betiknade skattebeloppet,
Ndr den skattskyldige erhellit skattemyndighetens
beslut om jiimkning bijr han givetvis omedelbartdverldmna besiutet till arbetsgivaren, sl att hlnsyn till
detsammakan tagasvid ldneavdrageni fortsettningen'
Fa$igbetstkatt.
icke preliminirt. Fijr sld'rn
Fastighetsskattuttages
-ldneavdrag.
Den skattskyldige
icke
sk"er
alltse
skatt
vilken av
erhiller sjeilv debetsedelI fastighetsskatten,honom sjiilv erliigges i faststlllda uPPbiirdsterminer'
Skytdigbeteratt minnar'
Som tidigare namnts skall debetsedeli A-skatt fdrfattningsenligt tillstZillas de skattskyldiga senast den
18 jan-uari. Detta gdller iven sldan prcliminlr Bldneavdrag skall verkstillas'
skati, fdr vars erliggande
-iike
verkstallas, skall debetsedel
Skall lcineavdrag
rjvers[ndas till den skattskyldige senastden 25 febr'
Debetsedel, beirdffande vilken lijneavdrag skall
verkstdllas, skall omedelbart dvedimnas till arbetsgivaren. D& arbetstagarenslutar sin anstillning, sklll
f,an iterfi sin debetsedelav arbetsgivaren. Tilltrides
ny anstdllning, skall debetsedelnomedelbart dverldmnas till den nya arbetsgivaren
Efter utgingen av den sista uppbiirdstermin, under
vilken arbetsgivatenhar att inleverera skatt till statsverket, fi samtliga anstdllda sina debetsedlarlter.
En person, som tidigare icke haft inkomst, skall
of<irdrdjligen hos lokal skattemyndighet anmlla, om
han undei inkomstiret biirjar uppbnra sldan inkomst,
och fir han di debetsedeli?imte skattetabell att omepi id. 16'
Forts.
delbart dverlimnas till arbetsgivaren.
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Olsson, Karl Valter,
fddd 1909, d6d 5/12
1946.

Boforsverken

tn

i$

In memoriam

SO.rflringar
Febr.

Namn

Yrke

3 Lagerstant, Knut Sigfrid, Kontrollant
4 Oblin, Karl Eduin, pumpskcitare
7 Karlston, Oskar Ferdinand, Fllarc
L3 Dablin, Axel Bernbarl, Revolversvarvare
16 Berglund, Emil Emanuel, Hyvlarc
L7 Spennare,Erik Emil, Avsynare
2L Bachman, Karl Bernbard, yerkmdstare
24 Sandaall, O*ar Albin, Fd,midsarbetare
25 Hagman, Fran! Oscar Em., Svarvare
Mars
8 Tbor$erg, Ern$ Teodor, Smed
LO lobanuon, Klas Algot, Borrure
13 Bergman, Augustinus, Lagbas
14 Anderston, Karl Einar, Kontotist
t5 Sdderberg,loban MelAer, Svarvare
16 Karlsson, Gustaa Herbeu, Ugnsskdtare
24 S^olb.erg,
Karl Hjahnar, Tranqportarbetare
29 Saxholrn,f oban Emanuel, Aninessorterare
April
6 Kellertb, Carl lVillard, Konstruktrir
IO Perrron, lent Mait, Avdelningsfcirest.
12 Nygren, Karl Entanuef Svawire
23 Hanston, Otto, Grovarbetare
24 Granatb, GustaaHolger, Elektrisk montdr

Nobelkrut
Jao.
16 Pettersson,
Karl Oscarf uliu, Elektriker
Febr.

Anst,-ir
L936
1910
t939
L92r
L927
L9L6
L92'
1918
r935

Olsson anstiilldesd.
L4 juli 1933 och var
till sin dtid krutbruksarbetare vid ngl-krutavdelningen. OIsson var f6dd i Rosensj6, Kadskoga, emigrerade i unga &r till
USA, men iterkom lL932 till hemlandet och erhiill
anstlllning vid Nobelkrut. Flans stora intresse fdr
flckliga organisationsfrtgor fdrde honom snart fram
till
-ledarst?ill,ning.Undei minga tr var han ordfdran.
de i sin klubb, NK-klubben, och valdes 1944 till ol._
i Bjiirkborns,Fabriksarbetares fackfiirening,
f95,""a.
vrlken post han innehade till sin diid. Inom facf_
fiireningsrcirelsen innehade han ocksi. minga andra
fdrtroende- och hedersuppdrag.

L936
L9LL
r920
1937
1924
L937
1946
192L

Bjdrk, Gu$aa, fjjdd, L876, dod 2/t2.
PjO.t anst?illdes1891 i rcirverkstadendir han, med
undantag fd,r en kort tid i valsverket,stannadetill &r
1936, varcf.terhan flyttade ijver till rdrbesiktningen.
Han-slutade efter uppn&dd pensionsilder 1937. Vid
lubrl€et erhdll han medalj och gratifikation f.& 46
tjinstelr.

L933
194L
L9rL
1.939
L943
'

tg?;g

1^Olantton, lohn Emanuel, lngenjlr
1928
April
Ll fonsson, Berndt Einar lViltiaz, Krutbruks_
arbetare
1.926-L926

lloyquia, Karl-Gustaa Gunnar, fiidd 1919,
dod 28/ro.
Rlomqvist anstilldes den 2/LO 1944 som arbetsstudieman vid Aktiebolaget Tidaholmsverken.

tg28_r930
26 Greek, Alice lyitbelmina, Badetsk^'935- 1937
27 Hed$rdm, EriA Vilbelm, Krutbr.-arb.
1935
Maj
5 Karltson, Gustao Adrjaz, Fdrman
r925
L2
rgl5
.SAyllkaist, Gustau Adolf , Krutbr._arb.
Iuni
L Forsman, Bror f uliut, Verkmistare 1910_1916

L9L7-r9r9
1920K8llakallen

Forts.frin sid. j5

. Om en rt"ttrf.yfJij'icke erhillit debetsedeli A__
skatt (eller B-skatt, ddr s8dan i;kall avdragasi ldn)
senastden 23 januari, b6r han senastfemiagar ddt_
efter anmdla detta fcir den lokala skattemyndlgheten.
Fiirsunamar den anstillde att daerliirnni drirtrrdrt
ti!!.,3rllxgiayen, Sligger det arbetsgioarenatt aer|_
stiilla ldneaudragmeJ 25 %.
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Molinder, Tbure, f6dd 1892, d6d t6/n.
Molinder anstdlldes den L/4 L936 och tjZinstgjorde
till sin dd,d som maskinist vid Karisens kraftstation.

'

Forsberg,Kml ViAtor, f6dd 1887, d6d,9/L2.
.Forsberg anstilldes L9I3 i martinverket, ddr harr
arbetadetill mars m&nad L946; arbetadeen kort tid
i pHtverkstaden och iiverflyttades till centralfdrridet
i juni 1946. Erhdll vid jubildet medalj och gratifikation fcir 33 tltinstefu.

Kablin, Tor Edtin, fiidd 1888, diJld22
/Lo.
Kahlin bdrjade sin anstlllning som'hyvlare i kanonverkstadensfrisareavdelnjng-fu l9li.
Arbetade
en mlnad 1944 som svarvari i kanonverkstadens
svarvareavdelning,och itergick direfter till kanonverkstadensfrdsareavdelning. Erhcill vid jubil6et me_
dalj och gratifikation f6r 31tj?insteir.
Karlsson, Karl Suante,f6dd 18gt, diid 28110.
Karlsson anstilldes fu L935 E_byggnadsavdelningen
som trearbetare och kvarstannade'81..o" avdeking
till sin diid.

Yeteraner

sonr slutat

sin ti&inst

Bjdrn (Karlsson) Karl, fddd 1878.
Bjdrn anstilldes som hyttarbetarc Lt 1904 och arbetadei hyttan tillLr.1942, di han blev kranfdrare, fiirst
i transportavdelningen och sedan fu 1943 i kanonverkstaden. Avgi& den L/I L947 p3,grund av uppn8dd pensions8lder. Vid jubil6et erhiill han medalj
och gratifikation fiir 42 ti:dnstefu.

'

Nobelkrut Fc 1903, ddr han stannadetill 1905. Ateranstdlldesvid Boforsverkenir 1907 och slutadesamma &r. Ar 1912 biirjade han vid Boforsverkensom
hyttarbetare. De sista sex &ren har han varit anstilld
i'vaktavdelningen, dels som portvakt, dels som brandvakt. Slutade efter uppn&dd pensionsilder 31/12
1946. Erhcill vid iubildet medalj och gratifikation
tot J / tlanstear.
Lnnd, lohan Ernfrid, fddd 1878.
Lund anstdlldesir 1891 i valsverket. Ot 1c114
dverflyttades han till kanonverkstadenssvarvareavhan sedan
delning som svarvare,vilken sysselsd.ttning
haft till den l/L 1947, dA han slutadepi grund av
uppnidd pensionsilder. Vid jubil6et erhdll han meaatl ocn gratifikation f6r 55 tjdnsteir.

Bobman,Karl Gottfrid., fddd 1878.
Bohman anstdlldes1916 som grovsmedi smedjan'
Sedan1941 har han varit avsynarei sammaavdelning'
Avgick den 2L/L2 L946. Erhlll medalj och gratifikation vid jubil€et f<ir 30 tjdnsteir.
'

BiicAias, Hjalmar, fitdd 1879.
Beckios anstdlldes som diversearbetarei projektilverkstaden I92o. Ovefi.lyttadestill kanonverkstadens
filareavdelning tLr L942. Avgick den 3lfl2 1946'
Erhiill vid lu6il6et medalj och gratifikation f& 26
tjdnstelr.
Gustausson,Karl lohan, fddd 1877.
Gustavsson anstdlldes fcirsta glngen i september
l9O2 I det s. k. hyttbyggetddr han arbetadet. o. m'
december 1904. Anst2illdesvid AB Bofors Nobelkrut
november L925 och slutade dlr i decembet L926'
Aterkom till AB Bofors byggnadsavdelningi januari
1927 som grovarbetare. Fthr. 1944 har han arbetat i
kanonverkstadensfrdsare- och svarvareavdelning.Avgick den 3L/t2 1946.
Hedlund, Daaid Teodor, fddd 1880.
Hedlund har varit anstilld vid Boforsverken kortare tider under iren L8g6-1899. Anstdlldes vid

'

Ldf$rand, Frans Ernil, fitdd 1877.
Liifstrand anstdlldes ir 1891 vid tegelverket i
Bjdrkborn, och dverflyttadessedantill ammunitionsverkstaden(d. v. s. nuvarande projektilverkstaden)
till den 1/I 1947'
ddr han arbetadesom granatsvarvare
d& han pi grund av uppn&dd pensions&lder_slutade
sin anstillning. Vid jubil6et erhdll han medalj och
gratifikation f6r 55 tidnsteir.
O:tblad, Oskar, fodd t88o.
Ostblad anstilldes i oktober 1904 som transPortdir han var en kort
arbetarei transportavdelningen,
tid, varefter han blev hiZilparevid monteringsarbeten
i kanonverkstaden.Arbetade ddrefter som slipare i
filareavdelningtill den L4/lt 1936,
kanonverkstadens
d& han blev fcirman pi samma avdelning. Slutade
efter uppnidd pensions&lderden 3l/12 1946- Erhcjll vid jubil6et medalj och gratifikation for 42
tj dnsteir.

BOFORS FAMILJDAI,BUM
efterskiird
Till hdger, t)are bildert, Brtiderna Eric Ol-r'ton och
Olou Mellinger. Nedre Hlden Brt)detna Axel, Aruid
ocb Daaid Kling. Nedan Valdemar och Ernst Pettersson, lar ocb son.
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Rationaliseringen.

i

I

lag uore lacAsamom nedanstLendekunde beredas
plat i ahr tidning.
Jag finner-det gl?idjandeoch ur minga synpunkter
lftigt med denna tidning, vari vi kunnl uppiaga till
diskussion^olikaproblemlsom si tange vantat
fi sin
lcisning. Som jag blott iir en enkel arbetare, utan
n8.gonhiigre skolutbildning, kan jag icke uttrycka mig
i annat dn enkla ord och med den esna erfarenhetei
som rdttesncire.
Yad jag nu ndrmast skulle vilia ha diskuterat dr
den s. k. rationaliseringen. Det'framh6lles, att arbetaren skall pi alla sdtt sdka hiija produktionen.
Ja,
det kan vi ju hilla med om, fcjr d?iri lieeer iu en del
av mdjligheternatill hcijd levnadsstandiid. Si linet
kan vi ju alla vara ense. Men hdr g8r ocksi. intreisenaisdr.
Bolaget-vill ju ha stcirstamcijliga produktion fcir
att tika avkastningen. Arbetarnas <tnskimnl dr att om
miijligt
_iika produktionen fcir att uppn5 hcigre fdrtjdnst. Hur skall nu dessatill ryner iikt motiatta intressenkunna fcirenas. Ja, hdr dr frigan stdlld, och
jag.kunde- ju invinta svar p& densamma. Men jag
skulle dock vilja fiirsdka klarg<iraett par synpunkiei.
Mflnga^gAngerser arbetaren,att om han finge gcira
^
sl eller sl, eller om han hade det eller det
t1ig.t,
".it
skulle arbetet gi mycket fortare och ld.ttare,
men
tdnker samtidigt, vad har jag fcir nytta av det, det
blir ju_ iindE, bara avslag'pi priset. Frin ackordssiittarhtll pekar man p& avtalets bestdmmelsersom
sdger:
"Infiires av arbetsgivarenny arbetsmetodeller ftir_
_
bdttrade arbetsmaskiner, mB.ackord kunna efter un_
derhandling Indras dven under ackordsprislistans
giltighetstid." Sl mycket ldttarc g8l der, dir man sak_
nar ackordsprislistor. Ej heller erheiler arbetarenden
ersdttning han vore vdrd ftir vissa fcirbdttringar.
Jag
anser det vara positivt fcir bida parter att f,remiera
sildana fiirbdttringar och att llta arbetarnafa benaUa
sina a&ord, dt ju. f.iirtjiinst uppstLr i det linga loppet
genom hcigreproduktivitet.
B. E. -nd.
*

Den kollektiva
olycksfallsfiirslik,
ringen "Samarbetetr.
Sedan 1942 Ir all timavlcinad personal i Bofors
kollektivt ansluten till Samarbetemed undantag fd,r
ett fatal som anmalt reservation.
Dl det allt som oftast frlgas om glngen och an_
milning av skador och hur det ska"ll ldrfaras vid
friskskrivning, skall jag i korthet redogiira fdr detta.
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Redan vid starten av fcirsdkringen,triffades upp_
gcirelsemed AB Bofors att, samtidigt som Siikerhiti_
tjdnst mottog anmdlantill A. O. O_ si skulle S:iker_
hetstjZinst anmdTaden skadade till Samarbete, via
Metalls exp.- S&ledesbehdver fcirsdkringstagarenicke
gcira sdrskild anmzi.lantill Samarbete,r'rtu.,letta sker
samtidigt med att skadananmdltstill Sdkerhetstiinsi.
vilket bcir ske snarastm<ijligt.
Vid friskskrivning erh&lles p3. Bofors Klinik ett
papper, som skall uppvisasda[en efter pi Itttre.rse_
kontotet, ddr ldkarintyg till Samarbeteerh6.lles,
vilket
intyg. skall inldmnas p& Metalls exp. Fcir att avldmna
ldkarintyget, behrivei icke expeditionstiderna passas,
det gir.bra att lagga intyget i postlidan utaniclr, se
bara trll, att arbetsnumretfinnes angivet FLlakain_
tyget. Sedankan pengarnaavhdmtas expeditionen
!i.
efter ca 10 dasar.
Ahe Lartson
*
Bidragsfonden.
Bland 76:ansiiver 4000 medlemmaruppstir giver_
vis f6r den enskildaindividen tillfiillen, ,t- kur, lru.o
svira att bemzistrarent ekonomiskt, di exempelvis
sjukdom bryter ned den, som skall ansvarafcir famil_
jens uppeh2ille. Ld,nen
ler i de flesta fall ej miijlig_
het att frirsdkringsvdgengardera sig till nridviindilt
belopp.
.fy {enna anledning har man sedan gammalt av
solidaritetsskdl
pi de olika avdelningarna-genomfri_
villiga insamlingarsrikt att stcidjadeisakarirater, som
drabbats av en lingvarigare sjukdom, men denna it_
gdrd har givetvis sina brister i det att exempelvisen
medlem, som kanske ej iir si framtrddandeill., o^_
tyckt,. fir ett ldgre belopp in den, sbm dr mera
omtyckt. Att diir skapafull rdttvisahar under sidana
former ej vait mrijligt.
Di avvecklingenav neutralitetsfondenfd,r de in_
kallade skulle fullfciljas, fann man det l2imptigt att
lcisadetta ekonomiskaproblem f6r de sjukas'faililier
genom att bilda en bidragsfond, som har till avsikt
att avkisa solidaritetsformen. Ddrmed upphdr dessa
bidragslistorsberittigande och de fir harefter ej fdreKOmma.
Jag vill i korta drag srika redogrira fdr fondens be_
stdmmelser,vilka stir i 6verensstdhmelsemed de svn_
punkter, som sjukkasselagenav L93g anvjsar.
Medlem at varje till 76:an ansluten,som ei anmdlt
reservation.Den fasta avgiften ir 1 : - kr. per mi_
erlZiggesej vid sjuktiden, .1 h.il..
?:.:.".l.avgift
"19
vrc mllrtartranstgorlng.
. ,En siirskild_styrelseir tillsatt att bevakaoch prciva
inkomna a_nsdkningar
betr. sirskilt ijmmande fall, som
kunna godkdnnasutdver de fasta bestlmmelserna.

d : -. g

F5t
V
I

Fcir att vara berdttigad att anscikaom bidrag, fordras minst 6 mtnaders medlemskap i avd. 76' Ansdkningsblanketter finnas & avdelningens expedition. Enfigt blanketternasinnehill dr man skyldig att
styrka de I ansdkan ldmnade uppgifterna med ldkarintyg, intyg frin sjukkassae. d.
Betrlffande bidragets storlek ldmnas till medlem,
som pi grund av sjukdom varit ofcirmdgen till arbete
kr. Sammanlagt10 veckor
minsi ro-veckor, ieo:prtjvas. Medlem, som redan erh8llit bidrag, kan efter
ytterligare90 dagarssjukdomstillstind efter anstikan
de liltgvarigt sjuka, som haft
erhefla' 2oo:-.-F6r
ett sammanhdngandesjukdomstillstind av ett ir, kan
efter ansiikanotbetalatytterligarebidrag med 3c0:kronor.
Bidrag utgir icke - i enlighet med sjukk4ssebest?immelierna- fiir siukdorn, sornmedlem Edragit-sig
avsiktligt eller vid fiirdvande av handjing' -fcir vilken
straff k*anldtimas. Ej heller utgir bidrag di medlem
eventuellt undergir frihetsstraff eller dr intagen i
allmdn uppfostrings-, internerings-, tvingsarbets- eller

Fa,c,lsliga- spo,lteln,
Metalls avd. ?6.
Sv. Metallindustriarbetareftirbundets avd' 75 avhiller ordinarie mtiten i FolketsHus A-sal var tredje
sdndagi varie minad kl. 1o f. m.
Expeditionstider:
Mindagar och onsdagar
kl. 11,30-12,30, 16,30-t7 ,oo'
Tisdagar och fredagar
k l . 1 1 , 0 0 - 1 3 , 0 0 ,1 6 , 0 0 - 1 8 , 0 0 .
Torsdagar
k l . 1 4 , 0 0 - 1 1 , 3 0 ,1 6 , 3 0 - 1 7 , O O .
Ldrdagar
kl. 9,00-11,00.
Fahriksarbetarefaokfdrenlng'
Bidrkborns
Expeditionstider.
Tisdasaroch fredagarkl. t1-13, 16-18'
Ordin"arie miiten h[lles i Folkets Hus A-sal fdrsta
sdndageni varje minad kl. 1o f' m'

alkoholistanstalt. LikasA kan medlem icke erhilla bidrag vid fullgdrande av militiirtiiinst, di han ju Ir
avgiftsbefriad
Styrelsenbest&r av 5 st. ledamciterjlmte 3 suppIeanter,vilka viiljas p& avdelningens&rsm<ite.St?indig
ledamot av styrelsenoch desskassiir dr den medlem,
som inom avdelningenhar kassdrensbefattning - expeditiiren. Mandattiden dr tvE fu varvid man vdxlar s&att tv& st. vdljes vatje F*. Revisorerna[ro samma
som fdr avdelningen. Firmateckning och f6rvaltningsbestdmmelsero. d, i enlighet med gdngse bestdmmelser.
Pipekas bdr, att vissa indringar kunna vidtagas
ddresiekonomin till&ter och det befinnesfrdmia fondens syftemil.
Detta ir anfijrt i stora drag ftir att ge en bild av
denna v&r socialagren inom 76:an. Onskvdrt vore
att kunna fcirkorta karenstiden, men dirtill fordras
ekonomiskt stdd "utifr8n".
Ingoar Anderssort

Dkonomiavdelningens
bordtennis.

motionsserie

Ekonomiavdelningen genomkdmpadehcisten 1946
en motionsseriei bordtennis med deltagande av Ltta
fynmannalag fr&n fem olika avdelningar. Segrare
blev EDM:s lag II, som ddrmed ertivradeftjrsta inteckningen i ett av Kamrer Nordqvist uppsatt vandringspris.
Serietabellenfick fdliande utseende
:
1 EDM II

/o

10

?4_

5

r)

2EII

/o

01

24-

4

L2

3 EDX
4 EPT

tz

32

r5-r3

7

73

T3

L3-L'

7

r2-r6
r2-t6

6

'EDMI
6BI II

72

7 EDM III

70

25
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Fr&n red,ahtionen
Svar tlll flns8ndane.
som
"En p3 25'" Vi ha mottagit Eder skrivelse'
nummer'
emellertid f&r sti iiver till ett kommande
Fr&gan dr ju inte dagsaktuell,utan kan tagas upp till
diskussionn6r som helst. Vi vill ocksl gdrna underldmna
siika de p&talade missftirhillandena och ev'
svar i samma tidningsnummer'

De partlellt

arbetsliira

Kassiir rW. Pettersson(EPT) och personalkonsulent
B. Orelius (EPP) ha fijrfattat en ldngre utredning
angiende de ltglrder, som bolaget vidtagit f.& att taga
hand om de partiellt arbetsfiira,nd.rmastsom'ett svar
pi insdndareni B-pilen L946:2. Denna utredning
kommer att.publicerasi B-pilens ndsta nummer.
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J-{*,tt *vttir
En nytrsnatt fiir en del ir sedan voro fdrutom jag en hel del vinner och sl?iktsamladei akt och mening att
hlilsa det nya tret. GHdjen stod hiigt i tak som man brukar sd,ga.Ja, jag tror inte han misstyckerom
iag talar
om det. Det vat n?imligen hos Albin Gd.verti Backa. Emellertid, niir klockan fattades 20 minuter i t 2 sade
ntgon, nu Bror skall du skriva ett nyirsrim. Tiden iir allt bra knapp nu till tolv, sade jag, men jag skall viil
f6,rscika,och hZir fiiljer resultatet.
1.

Som flarn p& livets flod vi alla f.lyta,

3.

den ena, ldtt som vore det en dans,

den ena dagen pt den andra gtr,

som funnes inga skir som biiljor bryta,

.

som sorg och mdda ej i livet fanns.
2.

Den andra iter, hlrt mot tidens bdlja,

Men hur vi kimpa, hur vi gliids och lider,
och liigga vi tillsamman dem, omsider,
n?ir hit vi nln, st bilda de eu Er.

4.

Och nu det gamla &ret dr fiirgtnget,

sig m&stek?impa fra:mlt, tum fdr tum,

som nyfdtt barn, det nya hilsa vi,

att han i djupet i&e mtnde fiilja

med friijd och gl2idje i det lilla finget,

nir stdrtsj6,nkommer med sitt hav av skum.

som det ml lyckan vdxa diruti.
Bror Ostlund

Nlsta nummer av B-pilen berlknas utkomma i slutet av april. Bidrag skolavara

redaktionendllhanda senastden 4 april.
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betydande
bestindsdel
i flera
udlkfinda,

smtrtstillande
och
lebernedsiittande
liikelnede,,
Acetylsalicylsyra dr ett av vira mest anvinda likemedel och anvdndes ofta med
ftirdel mot reumatiska ikommor, huvudvirk, tandvdrk o. dyl.
*
ACETYLkommerov det lotinskonomnet pd
dttiko (ocidum oceticum - cittiksyro)
SATICYLSYRA
fromstdllesur fenol, dven kollod korbolsyro. Solicylsyronfromstdlldes f6rst ur videqrter (Solix) men hor
genom kemiskforskninggiortsfillgcinglig for industrielltillverkning.
Acetylsolicylsyro bendmnes civen ocetylorlooxibensoesyrq.
*
Nobelkrut ir den enda nordeuropeiska
tillverkaren av acetylsalicylsyra.

. AKTIEBOTAGET

BOFORS

.

IIOBELKRUT

KARLSTAD 1947. NERMANS TRYCKSAKER 74428

.

BOFORS

.

