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Sondagenden 11 jrini hogtidligholl Nohab,
det dldsta och storsta av Aktiebolaget Bofors
dotterbolag,minnet av den dag for 100 ir sedan,
dir Johan Henrik Antenor Nydqvist, Carl Olof
Holm och JohanMagnus Lidstrom lade grundstenen till den forsta verkstadsbyggnadenvid
Trollhdtte slussar. Sedan dess har verkstaden
vuxit till en vdrldsberomd storindustri ocl-r
kvarnbynvid strommentill en stor industristad.
Minga nya industrierha sedandessvuxit upp
omkring Trollhdttans vattenfall, men alltjzimt
bevarai Nohab sin stdllning som stadensicke
blott ildsta utan dven storstaforetag' meclfasta
rotter i bygden.
Hela stadendeltog ocksi i jubileumsfirandet,
som varade frhn aila morgon till sdrlakvzill, och
minga voro inte de Trollhdttebor, som inte pi
ett eller annat siitt deltogo i jubileumsfirandet'
Kransnedl69gning
Redan kl. 9.3o dgde den forsta ceremonin
rum, da foretagets chef, direktor Manfred
Kjellander, tillsammansmed nigra av bolagets
l-rogretjdnstemdn,lade ned kransarvid Antenot
Nydqvists och C' O. Holms EraYarpi Gamla
kyrkogirden. Aven staden, representeradav
komrnunalborgmdstareJoabson och siadsfullmdktiges ordf. riksdagsmanLundqvist, hyllade
foregingsmdnnen och lade ner kransar vid
clerasgravar.
Men redan dessforinnanhade flaggornag&tt

i topp pi ioO-talsflaggstzingeroch sommarsolen
iyste over den vackranejden. Ty Nohabs jubileum gynnadesi hogstagrad av vddretsmakter.
Medaliutdelning
Kl. 10 samladeshuvudpartenav de 463 me
daljorernai Realskolansaula och gymnastiksal
for att mottaga Kungl. Patriotiska Sdllskapets
medaljerfor minst 25 hrstrogentjdnst*). Overi aulan,
ingenjorBengtSjolinvar medaljutdelare
och i gymnastiksalen forrdttade overingenjor
Herbert Prollius sammatidnst. Bida bitrdddes
av flinka lottor och marskalkar. Lokalernavoro
vackert smyckademed blommor och bjorklov.
Det bleu ca 220 medalier,sotll c-droc/t
en aa de bi.da i)ueringettiorernafingo
fiista pfr brostet eller hiinga om bal-ren
pd grd.nandenten dnnu spiinstiga och
ungdomliga medaljdrer; arbetare, arbetsledare och tiiinsterniin i olika
grader, Medaliutdelningernainleddes
med korta tal.
Overingenjor Sjolin gav forst nigra glimtar
ur bolagetshistoria, hur namnet dndrats,hur
familjen Nydqvist leit foretaget i tre generatiomedal") Sdllskapet hade beviljat 454 medaljer, rnen en av
jcirerna, Karl Vilhelm Lindberg, avled kort innan jubileet.

Dir. Kjellander nedliiggerkrans uid Antenor N7dquistsgrau. Fr. u. fru Lundgren,,f. Nydqaiu, Aarnrer
MLntton, Aomm.-borgmdstare
loabson, riAtdagtman
Lundguitt (delais fiymd) nmt i)ueringenidrSjdlin.
ner, hur utvecklingen fortskridit och hur produkterna erovrat vdrlden.
"Sambandetmellan verkstadenoch de anstallda har alltid varit fast. Jagtror det var Metallarbetaren, som heromdagen skrev, att Nohab
aldrig varit nigon gastgivargiud. Det dr ganska
val traffat. Hdr har soner foljt i fidrens spir
i mhnga, minga familjer.
Just nu ndr vi skola begi 100-irsjubil6etfinns
det ocksi milnga anstdllda med anmdrkningsvdrt
ling tjiinstetid. Det dr inte mindre dn 360 stycken eller nirmare 30 % av de anstillda, som
har en tjdnstetid av mellan 25 och 57 hr, ddrav
4 st. med 17 tjdnste&r. Det dr Harry Lundstrom,
Alfred Olausson,Axel \fdrme och OskarMyrin.
Dessutom finns det 103 stycken pensiondrer,
som fordela sig ganskajiimnt pi de olika tjdnstetidsgrupperna, ddtav 3 st. med 57 tjdnstefu,
ndmligen John T. Jakobsson,G. Emil Johansson
och Karl E. Svensson.
For att hedra alla dessa,som troget gjort sina
dagsverken,har Bolaget for dem utverkat Patriotiska Sdllskapetsmedali i silver for li.ngvarig
trogen tjiinst. De som har 50 tjinsteir och mer,
Oueringenii)rSi1lin talar till medalidrerna.De assiilerandelottorna iiro fr. a. fruarna Anna Andertin,
Ebba Hedenblad,SueaLindberg ocb Brita Fiirnert.

erhilla medaljen av !:a storleken att bdras i
band omkring halsen. Det ir 48 st. De som
har mellan 21 och 49 Lr, erhilla medaljen av
2:a storleken att bdras i. briistet. Det dr inalles
4I5 st. Var och en forstir. att om alla dessa
medaljer skulle delas ut pi ett stdlle, skulle det
taga en alltfor ling tid. Bolagsledningenhar
ddrfor bestimt att uppdela medaljutdelningen
pi tre stillen, hd.r i samskolansaula, i samskolans gymnastiksal och i kyrkan i eftermiddag vid
hogtidsfesten. Vid detta senare tillfzille kan
endast ett tjugotal, ndrmare bestdmt 24 st., erhilla sina medaljer. Det ir alla 57-hinsar samt
vissa uttagna bland de eildstamed tanke pi att
olika avdelningar inom firman samt bland pensionirerna skola vara representerade.Samtliga
medaljorer skola emellertid vara ndrvarande i
kyrkan, och det tal, som Landshovdingen di
skall hilla, riktas givetvis till alla medaljorer."
"Festen i dag dr ju f.ramforallt en fest till d,ra
for de personliga insatserna. Det vore ddrfiir
intressant att f.L droja nigot vid minnet av vhra
foreghngare, pionjirerna. T. ex. verkmdstare
Oskar Hall, den stitlige uppsdttaren Broman,
den fridsamme Kopp, den gode talaren plitslagaren C. G. Borjesson,stadensforste godtemp
lare Johan Alfred Wickelgren, han som holl
hyllningstalet for Herman Nydqvist, ndr vi
uppvaktadehonom pi 50-6rsdagen,
och jag trcr
ocks6.efter fackeltiget for Patron Nydqvist pi
9O-irsdagen,Axel Staaf, som konstrueradealla
slidrorelserna,Alfred Lindwall, som gjorde huvudritningarna till loken, Gottfrid Strand och
Ulla Bohm, som delade ut avloningarnao. s. v.
o. s. v. Pi. en dag som denna trdnger minnena
p&, men tiden medger tyvdrr inte, att vi stannar
ldngre vid minnet av dem, som var pfi. sitt sitt
gav oss ledning och impulser for virt framtida
arbete."
"Bolagets styrelse har beslutat att tilldela
varje medaljor en gratifikation, berdknad efter
t0 kronor for va{e fullt tjinstiir. Gratifikationerna dro siledes ld,gst 250 kr. och hogst 570
kr. Vid berrikning av tjdnstetidenhar den, som
varit ansidlld i firman i olika omglngar, fhtt
tjdnstetidernafor dessahoplagda. Det har varit
mycket besvdrligt att utrdkna tjdnstetiden
korrekt. Men det ar att hoppas, att inga fel
insmugit sig utan att den for var och en utrdknade anstdllningstidenskall vara riktig."

har hett ntig sliga nd.gra ord i anled&r/.ning aa Nydquist & Hohns 1)}-d.rsiabileam.
Dd uill jag forst siga, att iag dr glad och
tacksam duer att sitta i foretagets ledning, niit
det gd.rin i sitt andra sekel. Bolaget har iu haft
uiixlandekonjunkturerunderde d'rsonzgdtt, men
eftersorn ui nu appleua goda d'r, iir det giuet.
att sud.rared.r kan korunta. Vi /et,a just nu i ett
uiss ijaermiittnad. Vi ha kattske haft det allt
-fi)r bra, och ud.raproblem ligga nu pi ett annat
plan i)n aad de annars skulle ha giort.
Nd.gra saker gladde mig siirskilt i samband
nted jubiliet, Det uar dels hur hela staden oclt
bygd.enleude nred oss den dagen och deltog i
alla festligheterna, Det aar framfdr allt de
mdnga rnedaljorernaui hade bland t'dra an-rtiillda och de mi.nga tiiinstedr ui kunde belona.Allt
uisar, att Nohab bar diupa och fasta rijtter ltrir
i sarnhl)lletoch bygden,och detta bidar iu gort
iiuen fdr framtiden,

ffi
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Slutligen ldmnade herr Sjolin nigra direktiv
rdrande sjzilva medaljutdelningen, fotograferingen samt deltagandeti eftermiddagenshbgtidligheter och erholl till sist samtliga medaljorers uppdrag att framfora medaljorernastack i
kyrkan efter Landshovdingenshyllningstal.
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Aueringenior Prollius yttrade bland annat
foljande:
"Det finns pi vir jord leendenejder i soder
ddr solskenet stdndigt flodar over vita sandstrdnder, ddr frukten v;ixer utan mdnsklig omsorg och fodan finns overallt, och dzir kleider
och hus inga bekymmer vAlla. En sidan omgivning stir for oss som paradiset sjdlvt. Men
att leva ddr iret runt, ir ut och ir in, det betyder
stagnation,stillastiende. De flesta av ossskulle
nog sdtta iglng att forblttra och ordna bara for
noiet att fL arbeta.
Det dr sant att vi hdr uppe i det karga Norden
lingt mer ain sodernsbarn miste arbetafor att
uppehilla livet, och for att skaffa oss hus och
hem. Men vi noja oss inte med att arbeta for
blotta existensen,vi vilja ha det bdttre iin si,
mycket bdttre, och vi arbeta vidare mot detta
rnil, enskilt och samfdllt. Men innerst inne
finns rivenen annandrivkraft, iusten att arbeta

for arbetetsegen skull, for frbjden att se ting
skapasunder vira hiinder, for skapareglddjen.
Det tycks mig som vi hdr vid Nohab skulle
ha sdrskilda orsaker att glddjas it jLrst vhrt arbetsresultat.Vira produkter dro fi, men stora
och betydelsefullafor hela virt samhdllslivoch
dess utveckling. Vira lokomotiv och turbiner
komma i sin tjdnst ute i livet tusendentill godo
och tjdna i bdstamening samhdllsr,rtvecklingen.
Vira dieselmotorer,installeradei stora oceanfartyg eller i smi fiskebitar,bidraga var pi. sitt
sitt till vir forsdrjningoch virt lands vdlstind.
De finnas, som till varje pris vilja frinkdnna
modern industri mojligheten att frammana
Loltorna
Prolliustalartill ntedaljdrerna.
oaeringeni6r
iiro lr. u. frdAenBertaLandberg,lruarna Sigild lYtaller, Klara Sand,in,Anna-Li:a lrenitts och t'rdken
HarrietPeltertsori,

if"fi

Herr Alfred,Fri* fhr medaljenau fru Fdrnertmedan
berr Bratt grantAarlistan. Oueringenii)rSjt)lin ocb
lru Andersinse till att allt ir bra ocb fru Lindberg
ricAer lram etaiet.
denna gledje it arbetetsresuitat. Jag tror dock
att Ni alla har samlade,efter Edra minga ir av
troget arbete,nu ej kunna forneka att Ni innerst
inne dock kdnt denna glddje, dven om den
mingen gi.ng under linga trottsamma vardagar.
di bekymrenfor matbiten tycks dominera livet,
har tryckts djupt under medvetandetstroskel.
Med arbetsglldjen foljer tillfredsstdllelsen
over vdl forrdttat vdrv, och kinslan av att vata
en nyttig medlem av samhdllet, vdrd att aktas
och dras som s6.dan.Denna arbetetsan, dt det
i dag vi samlatsatt hylla, personifieradi Eder,
som under thnga fu icke blott gjort Eder plikt
utan mycket ddrutover. Arbetat for Edra [dra,
for foretaget, for samhdllet,fiir landet.
Det dr en d.rafor mig och en stor glddje, att
i bolagets v:d.gnartill Eder f& overldmna de
synliga bevisen pi den uppskattning av Edra
insatser, som bolaget och samhdllet vill visa.
Emottag hyllningen, men dgna dven en tanke it
alla de andrasinsatser,ht alla dem, som kanske
ej ha kren inne, men som iven de bidragit till
virt arbetsresultat.Ni f& hzir i viss min representeradven dessakamrater i den hyllning till
"Ar det bra s3 hiir", frLgar frdken Petterstoniiueringenjt)rProlliu. HercAxel lobanstonfdr :in medalj.
FraarnaSandin,Ireniusocb lYaller udndaryggentill.

arbetets ira denna enkla ceremoni dr avsedd
att vara."
Aven Herr Prollius avslutadesitt tal med en
del upplysningar ang|,endemedaljutdelningen
samt hogtidsdagensovriga programpunkter.
Medaljutdelningen prdglades ay en stark
kn:rlr.. u". samhorighet,kamratlighet, h jzirtlighet
och hogtid, trots att ceremonieinuuoro enklo
och fldrdfria som det hoves fdrnets och stilets
rndn. Ndr alla fhtt sina hedersteckensamlades
pi Realskolansgird for fotografering. TvFt
lnan
fotografer voro i arbete och dve-n denna programpunkt gick raskt och gav utmdrkt ,"ruitut,
som synespi foljande sidor.

Yerkstiidern&

visas

Samtidigt som medaljutdelningarnaborjade i
_
RealskolanslogosNohabs fabriksportar upp for
allmdnheten.
Inom och utom verkstddernavar prytt med
flaggor, blomstergirlander och Nohab-ark"r,,
skyltar och anvisningar voro uppsatta vid maskiner och fabrikat liings .., ,arrkilt markerad
rundtursvdg genom lokalerna, och muntliga in_
formationer ldmnades beredvilligt av alla sak_
kunniga.
Visningen ^v verkstdderna blev iubildets
storstapubliknummer. Hela bygden valifd,rd,ad,e
ut till "verksta'n". Nohab blev mi.let for son_
dagspromenaden,gatorna ut till fabriksomridet
myllrade av giende, cyklandeoch ikande. Barn_
vagnar och ildringar deltogo i folkvandringen,
som visadeatt Nohabjubil6etocksi var en famit_
jefest. Roda, grona,gula och bli bussar, bus_
ia
sar av alla kulorer, hldrar och mdrken forde
fram en steindigstrcjm av besokande,icke endast
frin staden utan ocksi fran kringliggande orter.
Till och med turistresor frin avlegsnare orter
hade anordnats till Nohab. portvakterna upp_
skattade de bes<ikandetill minst 15.000, oitr
ndr man sig allas intresse, fick rn*anen stark
kdnsla for, hur fast rotat Nohab dr, icke endast
i stadenutan dven i hela bygden.
Hela automatverkstaden,
" J| :an,'.var utrvmd
och apterad till serveringslokal,ddr kaffe'och
forfriskningar under formiddagen serverades
till sirskilt inbjudna, i forsta hani Nohabs egna
anstillda och derasfamilier. Ocksi hdr var det
fullt hus, och de vdlsmakande varorna hade
strykande itghng. Ja, det berdttas t. ,o. m. att
iredubbla portioner gick it.

fliigtidsfesten

.f

t

+

i kyrkan

Hogtidsfesten i kyrkan kl. i1.00 uigjorde
hojdpunkten i dagensprogram.
Kyrkans inre var dagen till zira utomordentligt vackert och rikligt smyckat n'red blommor
och bjorklov. Framme i koret voro platser anordnade for de mest frarnstiende gdsterna,
Landshovding och fru V. Lundvik, ordf. i AB
Bofors styrelseamiral E. \Wetter med fru, ordf.
i Nydqvist & Holms AB:s styrelsedisponentE.
Wijkander med fru samt direktor och fru M.
Kjellander. Ddr stod dven talarstolenoch ett
bord med alla medaljer. Pi de frdmsta bdnkarna sutto inbjudna gdster samt representanter
frin stad och ldn, statliga foretag och myndigheter, moderbolagetsamt stijrre och mindre enskilda foretag och firmor i Danmark och Sverige,
rned vilka Nohab samarbetareller for en fruktbringande konkurrens. Pressen var likaledes
talrikt representerad. Och sedan foljde bdnk
efter bdnk med dagens verkliga hedersgrister,
Nohabs trotjeinare,
medaljorerna.Antalet gdster
vid hiigtidsfesten hade tyvdrr mist begrdnsas
hogst betydligt, di kyrkan ej rymmer mer in ca
500 personer och stadeninte iger nigon storre
samlingslokal. Annars hade alla onskat och
velat att dven medaljiirernas anhoriga hade
kunnat ndwara.
Ldktaren fylldes av Nohabs egen singkiir rninga medaljer blinkte ddruppe - och sedan
kyrkklockorna ringt samman,inledde koren programmet med Biskop Thomas frihetssing.
Direktiir Kjellander hilsade ilirefter
alla ndruarandeuiilkonttta med f r;ljande ord samt meddelade att bolaget
med anledning au jubillet, foratonz
gratifikationerna till med.aljdrerna,beslutat utdela donationer till fierson*
lens fritids- och semesteranliiggningar.

f

Det ar i dessadagar 100 ir sedan de tre
herrarna Lidstrom, Nydqvist och Holm gingo
till verket med att byggu upp det foretag, som
idag ir NyCqvist & Holm Aktiebolag.
I tre heia generationerhar det silunda arbetats pi vi.r verkstadsutveckling och pi konstruktioner av de maskintyper, som nu blivit vira
specialiteteroci'rgiva osspi Nohab vAr utkomst.
Jag tror, att for de slag av maskiner,som vi nu
konstruera och tillverka, kommer det dven i
framtiden att finnas behov.

Kyrkans inre aar uackertprytt med blornmor och
o torRto0.

Vid denna hogtidsstundhar bolaget n6jet att
som sina gdster se och hdlsa vdlkomna Ldnets
Hovding, representanterfor Trollhittans stad,
representanter for Statens Janv6,gar, Vattenfallsstyrelsenoch Vdg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, vidare representanterfor med oss samarbetande foretag, ASEA, Motala Verkstad,
och IngeniorsfirSvenskaJdrnvdgsverkstdderna
morna Kampmann, Kierulff & Saxild och Saaby
& Lerche i Kopenhamn samt frhn vhr moderfirma, Aktiebolaget Bofors, jdmte systerforetag,
iivensom for vira ndraliggande verkstdder hdr
pi orten. Vi gladja oss it, att sl mlnga ha
kunnat horsammavir inbjudan.
Vid ett tillfzille som detta drojer tanken gdrna
vid de tre ndmnda grundarne och di frdmst vid
den man, som under 2/l av det gingna seklet
ledde och utveckladeden frin borjan lilla verkstaden till ett storforetag, Antenor Nydqvist.
Han och' hans famili ha innehaft verkstaden
lzingstadelen av de 100 i.ren och deltog i dess
ledning dnda in pF, 1930-talet. Det dr oss en
Ar det medalietuiet eller tnusdo.ran,ron2 uiicker :3dant intresse? Med.ali6rer samladei real.rkolansaula.
Fotot oisar nfrgot aa den stlimning au hdgtidl)gbet
och genzltt,som priiglade medaljatdelningen.

Jag ber Herr Landshovdingen,alla medaljorer
och gdster, damer och herrar, vara hjartligt
vdlkomna.
Talarstolen bestegsdiirefter au Nohabs
historieskriuare, fil. mag. IVerner
lohnsson, som berdttade ont det gd.ngna seklets hiindelser och gestalter.
Magister lohnssons tal, som kan liisas

Frdn medaliutd.elningen
i AyrAan. Landsbduding
LundaiAlycAdnfiar raaraareKarl Bengtxontill medaljen. MarsAalhening, Sjdstri)moch lottorna fri)Anarna Gudrun Ortendabl,Inga lobanston ocb Elly
Carlssonatsistera.
gledje att idag hir se representanternafor
familjen Nydqvist.
Vi se iven hdr ibland oss de alha flesta av
dagens 464 medaljorer. De ha varit anstillda
vid verkstaden i 25 3r eller mera, 48 av dem
ha vardera en tjdnstetid av 50 ir och mera, 7
personerhela 57 i.r. Det ;ir en respektabeloch
hedervird garning,ni alla ha gjort och gora, och
jagber hdrfor f3.f.ramfora foretagetstack. Sammalunda hilsar jag ovriga hit inbjudna, representanter ftin foretaget i tjdnst och pension,bch
jag beklagar endast, att utrymmet i n6.gonlokal
under tak i Trollhdttan icke tillatit hela personalen och deras anhoriga att n;irvara.
Med anledning av 100-i.rsjubil6ethar bolagetsstyrelsebeslutatatt utover de gratifikationer
av sammanlagtcirka 190.000kronor, som utgi
till dagensmedaljorer och inkor efter fore detta
anstdllda, ansli 100.000 kronor att fordelas
bland vira tre grupper anstdllda. Hdrav skall
hdlften, 50.000 kronor, gi till tjdnstemdnnen,
varvid tanken dr att dven for denna grupp mojIiggora tillkomsten av en fritidsanLiggning. De
forut befintliga, tidigare ihi.gkomni sidana,
Ulvostiftelsen, fl.t 40.000 kronor och Arbetsledarnas sommarhem 10.000 kronor. Det ir
styr.elsens
forhoppning, at( de befintliga och bli
vande semester-och f ritidsa nlaggningarna skola
bliva till gHdje och gagn for de anstdllda och
deras familjer.
Si vill jag slutligen hoppas,att denna festdag
skall bliva oss alla till gla{je och god higkomst.
Lit mig dven iinska, att vi alla i verkstadens
tjdnst mi mota framtiden med gott mod, enighet och samarbete.
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i. fdljande sidor, uar utan gensi)gelse
d.agensst1rsta uiiltalighetsprou. Det
dhdrd.esocksdmed.sbi.nt intresse.

Nobab-hrirensjdng diirefter,'Sueriges
Flagga" au Alfudn och sd bleu d.et
Landshi)uding Lunduiks tur att triida
upp i talarstolen.
"Det var en ovanligt fdngslande skildring,
som-Magister Johnssonmed friska fdrger och
breda penseldrag nyss gav oss av Nohabs liv
under det gingna seklet. Som pi en vdl komponerad och skickligr uppiagen kortfilm rullades foretagets historia upp frin den blygsamma
men dock djarva starten fram till viii dagars
mdktiga och vittfamnande storindustri. Veigen
dit har inte varit sjdlvklar och utstakad fiin
borjan, riskfri och utan stotestenar ej heller.
Svirigheter och motgin gar har ging efter annan
satt spak i-hjulet men uppslagsrikedom,anpassningsformiga och f.ramhtanda, forenade hed
seg uthillighet och viljekraft, har dock fort
foretaget fram genom krisperiodernds brdnningar. Si speglar Nohabs historia de dynamiska krafternas spel, som kdnnetecknar dei
industriella livets innersta vdsen.
Det industriella genombrottet kom ganska
sent i virt land. Annu mot det forra ieklets
mitt var Sverige huvudsakligenett jordbrukar_
land. Si sentsom 1840hade n/sav befolkningen
jordbruket till huvuCndring. professor H;kscher skrev 1935 I det intressantakapitel, som
utgor inledningen till Industriforbundetsdi utgivna arbeteom Sverigesindustri, att den svenska industriens egentliga tillkomst ligger inom
de senastenittio iren. Nohabs historia skulle
foljaktligen omspdnnahela vir moderna industris tillblivelseperiod. Den ofantliga betydelse
denna under decennierna allt snabbare fortgiende utvecklingsprocesshaft for land och folk,

for nationalinkomstensoch nationalformogenhetens stegring, for vdlmigans hojande och
spridande till allt bredare folklager, for oppnande av nya fonster mot utlandet och dven for
den andliga odlingens frdmjande, det dr kint
for oss alla och skall inte hiir ndrmareutvecklas.
Men det m6"vara pi sin plats att erinra om att
det foretag, vars 1O0-irsjubileumvi fira, i icke
ringa min bidragit hzirtill. Szirskilt skulle jag
vilja framhilla den betydelsefullainsats Nohab
gjort for utvecklingen av tvi viktiga hdvstinger
for ndringslivets forkovran; v6la jirnvdgars
forseendemed lok och produktionenav turbiner
for vl"ra vattenkraftsverk. En stor sak dr ocksi
att Nohab genom sina produkterskvalitet bidragii till att gora svenskatillverkningar kdnda och
uppskattadeute i vdrlden.
Nohab dr fofijdnt av det allmdnnas erkinsla
hdrfor. Men det mh vara forklarligt, om jag i
denna stund finner det sdrskilt angeldgetatt till
foretaget uttala ett varmt tack frin ldnet och
bygden. Ndr det i Trollhdttan talats om "verkstaden" si har det berdttatsfor mig att ddrmed
menats Nohab. Vare ddrmed nog sagt om den
betydelseNohab haft fijr detta samhdlle. Och
att ldnet med intresseoch stora fiirvdntningar
redan tidigt hade uppmdrksamhetenfdstad pi
foretaget ddrom vittna landshovdingarnasfemirsberdttelser. I berittelsen fiir 1856-60 sdges
'En
vid Trollhittan anlagd Mekanisk
silunda:
verkstad med jerngjuteri sysselsatte,under iret
1860,80 arbetareoch hade ett tillverkningsvlrde
av 706.756R:dr, vilket irligen hogst betydligt
okas. Denna verkstad, hvartill fortroendet alltmera viixer och hvarest flera ingmaskiner af
utmdrkt beskaffenhet tillverkas, lofvar att for
denna och angrdnsandeorter blifva af hogsta
vikt'. I berdttelsenfor L871-75 omnZimnesatt
- trots de diliga konjunkturer, som intnffat
mot slutet av femirsperioden - Trollhdttans
Mekaniska verkstad fbrtfarande arbeiade med
framglng'sdrdeles sedanlokomotiv for jernvisarne numera i storre skala der tillverkas'. I
irliga
irs berdttelseangesverkstadens
isst-ef
tillverkningsvirde till 720.000 kronor.
Ja, det dr med kinslor aY Yarm tacksarnhetvi
i dag tdnka pL alla dem, som under det gingna
seklet varit knutna till foretaget; pi initiativtagarna forst och deras efterfoljare i ledningen,
som genom skapande fantasi och framsynthet
iagt grunden och som burit det hogsta, srikerligen minga gLnget tunga, ansvaret, men ocksi
pi alla dem, som pi olika platsermed hjdrnans

och
alla illl minnesstenen,
FrLn AyrAanmartcberade
medaljdrernatlruar sli)to sig nu till iillskapet.
eller handens arbete, skickligt, energiskt och
plikttroget omsatt id6er och planer i praktiska
r:roduktionsresultat. Minnet av alla dem som
ifter vdlfiirrdttat vdrv for alltid slutat sitt dagsverke bringar vi vir hyllning. Jag har den
glndjen att till mhnga av dem, som under en
ling foljd av hr haft sitt ode forenat med foretaget och som alltjdmt dr i livet, nu fi overlimna
offentliga bevis p& uppskattningen av deras
girning.
Innan jag det gor, vill jag tiil foretaget framfora allas vlra varma vdlgingsonskningar. Ma
det utvecklas, fiSrkovrasoch konsolideras till
egen och anstdlldasbitnad och till samhzillets
gagn. Och mi arbetet inom fijretaget dven i
fortsdttningen prdglas av den anda av samhtjrighet, forstielse och hdnsyn,som airen sl viktig
forutsdttning for framghng, arbetsgliidle och
trivsel i varje industriforetags liv."
Nu f oljde den symboliskamedaliutdelningen, d; 24 aa de till leanads- och
tjdnstedren )ildsta trotjiinarna, sd'sont
reprcsentantet' f oo alla medali1rer,
fingo ntottaga sina hederstecken.Den
ft)rste, som triidde fram, uar 88-d'rige
pensioneradefriisaren lohan Teodor
lakobsson, med. 57 tji)nstei.r, Sedan
fdljde ytterligare 77 "stora medalii)rer", diirau 6 med 57 oclt 11 rned mel'
lan 50 och 56 i.r ocb till slut kom 6
"ruindre tttedaljdrer" med 48-37
tjiinsted.r. Den siste rnedaljoren med
37 tjinstedr t,at' 6ueringenior Bengl
Sjolin, .rorn, enligt det uppdrag han
,

|

1 " ,

t t

I

erbdJlit uid fdrnidd,agens medaliutd.el'

att "arbetet adlar mannen" och att "arbete befordrar hdlsa och vdlstind". Det var en lovsing
tili arbetet. Inte forstod vi vdl di si mycket av
inneborden,men nigot fastnadeindi, och med
iren ha dessaenkla satsersdjupa innehill blivit
fullt utkristalliserat i medvetandetoch fitt det
upplevdasritta karaktdristikum.
Att arbetet dr mdnniskans forndmsta adelsmdrke vill vdl knappastnigon forneka. Arbetet
ger en trygg vederhiiftighet i.t ens egen status,
det ger tillfredsstiillelse i medvetandeiav uppfyllda plikter, arbetsglddjeir den bista livsglndjen.
Att arbetet dr forutsdtining for vdlstind, det
ha vi i dessadagar fitt mer piltagliga bevis for
dn nigonsin forr. Det dr heller ingen liten vilstindsokninS, som uppnitts under den tid, sorn
medaljorernastjdnstetid omspinner. Den svenskaverkstadsindustrien
har helt visst hdrvid haft
sin stora betydelse,och vi ha idag hort huru v&rt
eget foretag varit livligt verksamt i framitskridandets tjinst. Fijr oss medaljorer dr det en
stor glddje att under si ling tid fett vara med,
och att var och en som en liten kugge i det
stora maskinerietfitt gora sin insats i den betydelsefulla utveckling, som dgt rum. Overhettningsloket,trecylinderloket,turbinloket, elloket,
Fanfarer fiirAunnade att nzinnesttenenuar inilgd.

ning, nu frarnfdrde sanrtliga ntedaljorers tack. Aueringenji)rSjolin yttrade:
A samtliga medaljorersvagnar ber jag fi uttala ett hjiirtligt tack till Herr Landshovdingen
for alla vanliga ord och de vackra tankar, han
givit uttryck it.
Till Bolagets Styrelse,dess Ordforande och
VerkstdllandeDirektoren framfor jag medaljorernas stora tacksamhetfor den hedersbetygelse,
som visats dem genom denna medaljering och
for den uppskattning av gjorda insatser,som vi
forsti dr motivet for den hyllning, som kommit
osstill del. Mottag ocksi.ett varmt tack for den
graiifikation, som vi medaljorer samtidigt fatt.
Jag hoppas livligi, att dessaitgoranden skall
ytterligare befdsta det goda forhi.llandet mellan
foretagsledningoch anstdllda,som bor utmdrka
en forebildlig industriverksamhet.
Fiir min del ser jag denna medaljutdelning
som en fest till arbetetsdra. Redan som barn
fick vi vid vira vdlskrivningsovningarldra oss
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"Nohabs egna lottor", sonzassifieratLelandsbdud.ingen
i Ayrkan, fri)Anarna Inga lohansson, Gud.run Ortendahl ocb Elly Carlsson le rnot fotografen.

rnotorloket, rilsbussen ha tillkommit under
rnedalj6rernas tid. Vi ha sett de smi strom,.orrorrru, den gamla tidens turbiner, forvandlas
dieseltill jiitteturbinei av olika slag' Vi h-a.s.e1t
,oo,orrr segertig. Vi ha som alla frojdat ossit
kdnt
varje framsieg,6tvarie bestillning' Vi ha
djupt
dro
vi
"verkstan"'
Och
oss som ett ried
tacksammafor att vir i redlig avsikt utfiirda
pi denna hogtidsdagblivit uppskattad'
gdrning
Vi tllrde oss ocksi, att " arbetaten dr sin l6n
vdrd", en enkel men tdnkvdrd sats' Alla som
vd'l'
iir aacAertplaceradaid kanalens
Minnesstenen
arbeta, skola naturligtvis ha sin del .av
uiislraslrand.
stindsijkningen,det il ivl"r tid en sjdlvklar sats'
miste
vdlstindsokningen
Fiirutsdttninlgatna fot
avtfickes
vi sjdlva skala. Och det g6ra vi sisom,jag kinMinnesstenen
ner det g.rrorn att troget bch treget utfora vlra
Ndsta ProgramPunkt var avtdckningen av
dagsverlieni verkstadeneller pl kontoret'
rninnessteie"pa Nyaq"ist & Holms gamla verksamtliga m^edaljorer
att
om
iivertygad
6'r
Jag
stadsomride pa uattt" sidan om kanalen' Fr&n
for
forstlelse
den
att
ftiritippning
min
a"iui
kyrkan vandrade alla ned till parken pi vdstra
arbetets betydelse, som utmirkt den glngna
,i.lon uv kanalen, nedanfor torrdockan' Medaltidens mdn och inte minst dagens medaljorer'
jorernasfruar och anhoriga sloto sig nu till sdllvi
skall tagas i arv av nya Senerationer'.Dl kan
skapet, vatfot en mingtusenhijvdad skara stod
hoopas"pi ett fdrstielstf"ttt samarbetesisom
r"rritua omkring stenen och pi kanalens bida
nitliltt riellan fiiretag och anstdllda' Och ddrsidor.
med skall slkert .tt lriktig fiirutsdttning fiir vir
jubilerande firmas sunda utveckling vara given'
Metalls musikkfrl under ledning at'
i
6ven
fdretag
virt
att
firrhoppning
Under
musikditektdr Rostn inledde rned
av
fdrminen
htniuta
fh
fortsdttningen skall
vir
samma frairsynta ledning, bringa vi Nohab
taula och insktiption'
Minnes.rlenens
om
fiirvissade
varma och tacksammahyllning,
att vir gamla verkstad skall bli en betydande
faktor fiot fu;mlandet av fortsatt framitskridanfor
de till bitnad iOt d" anstdllda,for staden'
bygden och fiir landet.
Nohab-koren siong "Hdr oss, SL'eA",
och uacket't,uarefter Kyrko'
ansldend.e
berd.eMartin Stenterfrfi'n pt'edikstolen
auslutadehogtidtigheten med' en kort
dket
betraktelse, utgi'end e fr'frn bibels1t,r
batter,
"Den, Jo/71ett trofast hjiirta
hans aiin iir Konungen"' Kyrkoherdert
talad.eom betydelsenaa trohet i arbetet
onin8, sont nteduettnoch ont den l-rel
d,etom att ha utfdrt ett Sott ocb redligt
d.agsuerke,i sig sjiilut i)r' Han at'rlt
tade med att liisa Vklsignelsen'
Tilt sist siongs unisont Psalnr' 600'
aet.r7, "Herre signe, Du och ride" '
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Modellen au loket rtr 1, "Tro///tiit/att", t,iictrle .r/or
trp Ptttlirk.rartt/.tet.

Runduandringen bi)rjade
u)d den flaggprltlda por
ten fill atd. 6t.

W,

Golasaaraen stod aisserligen stilla ocb
det isatta arbetsrtycAet /tade enrJatt ca
6 ttzetersd.iatn., nten den itttponerrule
i alla fall.

w
#

Mcrl,tljen ltctutJr,rt,tr,,/cn 1,it,gr,
,{etter,tIiottttt .

Litt. E 10-loAet pfr uerk.rtadrplan uplt.rhattadetav pnbl,iken.

Medaljorerna Herntall,

M1'rltt

oc/t Suanle.non, t)lltantttatt.r re'
pre.renlerande ca 160 tjiin.rteiir,
.rI td em ett /sju l.rttaru.

Metalls nu.riAhiir.rpelarlrin
Starkodcler.r
berg.

r.r+..:r
L*,.r..lh-*_

*_"-*
Lirl irtglt,erkrtaJert.rfirodak|ion ar
niilittlrtrtrtettl t)/. t/. bettnitadet.

l-i
ii

Metalls muiAAilr led.demarscbenupp till fabrihtonzrfrdet tedan minne$tenen inaigts.

Grundstrijms "Festmarsch". Dtirefter
talade ordf drand.eni Nydquist €zHolm
AB:s styrelse, Disponent Eaert lVijkander, och bir)d tiickelset falla.
I dagarna fijr 100 i.r sedan, nirmare bestdmt
midsommarafton1847.ladeshir strax bredvid
grundstenen till den forsta verkstadsbyggnaden
for Trollhdttans Mek. Verkstad, som sedanvanligen kallats Nydqvist & Holm och Nohab. Fri.n
den dagen kan diirfor virt fiiretag rikna sin
tillkomst.
Di vi i dag f.ira 1OO-irsminnetav dennahindelse,bora sirskilt de mdn, som grundade detta
foretag, bringas i erinring, Johan Magnus Lidstrom, Antenor Nydqvist och Carl Olof Holm.
Mlnga besvirligheter, ej minst ekonomiska,
irade de att kdmpa med, men genom okuvlig
framiltanda och en stark tro pi sin sak overvunno de svirigheterna. Tack vare deras insatservdxte ur en blygsamborjan det nuvarande
storforetagetfram.
SAAertrar det fdrsa gLngensonzd.eru medalidrer
trtgadein pfr arbettplatsen
med musiAi tAten- trotr
alla tjiintteSr. Herrarnaiiro fr, a. f . plhnlagareA.

Den forsta verkstadsbyggnadenblev snart
otillriicklig, och utvidgningar miste ske. Tillverkningen okade och ddrmed behovet av nya
lokaler. Pa detta omride uppfordes en stor
mdngd byggnader for olika dndamil, och di
halvsekelminnetav verkstadensgrundande 1897
kunde fhas, var omr6.detfullbyggt, och man
hade mist forvarva omridet pi andra sidan
kanalenfor att fi. plats for de utvidgningar, som
voro av behovet pikallade. Allt flera och allt
storre blevo de nya byggnadernadar, allt flera
pi denna sida av kanalen utrymdes. PA I%Otalet llmnades de sista, och ornridet fiirsildes.
F<iratt i minnet bevaraverkstadensgrundande
och den forsta byggnadenstillkomst, uppsattes
fu l9l2 pi dennas vigg en minnestavla med
foljande inskription:
"Antenor Nydqaist och Carl Olof Holm
(lohan Magnas Lid.stronzfrd.nuarande) lade hiir
grunden till Nydquist & Holnts uerkstad mid.rommarafton8r 1847."
Di verkstadsbyggnadenrevs 1931r,nedtogs
tavlan och har sedan dess varit magasinerad.
Ledningen for Nydqvist & Holm Aktiebolag
har i samband med 100-irsjubil6et velat hugfdsta minnet av verkstadenstillkomst genom att
invid den plats, ddr den forsta byggnaden uppfordes, iter uppsitta denna minnestavla.
Mi den ej blott minna om grundarna av detta
foretag och derasarbetefor detsamma.Mi den
ock vara oss och kommande generationer av
anstillda vid Nohab en maning till samvetsgrant
arbete for f6retagets utveckling till gagn for
land och folk.
Med dessaord bjuder jag tdckelset falla.
Och mi. vi bringa foretaget vir hyllning genom ett f.yrf.aldigtleve for Nohab. Det leve!
StadsfullmAkt i ges ordI orand e, r i k.rdag.r
man Artur Lundquist, frarufdrd.e stadens tack till Nohab fdr det aiirdefulla
minnesmiirketoch med "Du gamla Du

Gaslauston, f. forntan Karl Matttson, stiidare O.
Stenssort,arborrareA. Ytterberg,f . tunnbindareKarl
Oltton, f. Aontoritt K. Kristianssorzoch tnontijr
l. Hernoall.

fria" unisont sjungen auslutade.r aatic knin gshogridli gheten.
Visning

av Nohabs

ver.kstiider

Svingbron over kanalen var utfalld, och mecl
rnusikkiren i t6ten thgade alla, som nzirvarit i
kyrkan och vid minnesstenen,Lrpptill verkstadscmridet, ddl portarna tidigare stlngts for alI-

mdnl-retenoch ddr nu e11siirskild visning var
talrik skara,
anordnad. Det var dock en garnska
sikert ett par tusen personerrned alla medaljorer och ar-rl-roriga,som fyllde hallar och
verkstider.
Rundvandringen genom verkstiiderna var
rnycket vril och instruktivt upplagd. Redan
innanfor portarna fick man se ett forndmligt
prov pi Nohabs nuvarande produktion. Dar
stod ndmligenuppstillt ett inglok av typen litt.
E. 10, avsett att levererastill SJ en av de ndrmaste dagarna. Bidssen har en tjdnstevikt pi
116 ton, och de kraftiga maskinernapi tillsamrnans 1120 effektiva hdstkrafter ge en hastighet
av 7o kmftim vid full last och 10 o/oostigning.
Loket blev for ovrigt en av visningens stora
publiknummer och sdrskilt poikarna och den
ungdomligare delen av publiken begagnadetillfillet att leka lokforare en stund.
Rundturen b6rjade i den jittestora montagehallen "6I:an", dit man kom genom flaggpryd'
da portar. I hallen stodo flera ing- och ellok,
rdlsbussar, v'dldiga turbiner till de nya norrldndska kraftstationerna, dieselmotorer m. m.
under arbete. Modellen av det forsta loket,
"Trollhdttan", som hdr stod utstdlld, vdckte stor
uppmdrksamhetoch talade pi sitt sdtt om den
vdldiga utveckling, som igt rum sivll inom
sjdlva loktekniken som av verkstadensegna tekniska resurser. Loket nr 1 vdgde blott 15,9 ton
och hade en dragkraft pi t.;lo kg. Det var en
dviirg i j?imforelsemed litt. E. 10-loket, men
det var ett utomordentligt lok, som i ndrmare
35 fu gick i tjzinst utan mankemangoch ddrvid
lopte irver 700.000 km. eller 17,5 ginger runt
fordklotet.
Vandringen gick sedan forbi den stora karusellsvarvensamt golvsvarven,iven den en bidsse, som kan bearbeta arbetsstyckenpi upp till
12 m:s diameter - Nohabs hela maskinpark
iir ju f6r ovrigt s?illsyntimponerande- f.drbi
plitslageriet med de 6 m diupa nitgropatna, gefor
nom smedja och gjuterier, specialverkstdder
v.
s.
modellsnickeri
o.
av
hjulringar,
iillverkning
och slutade i automatverkstaden.
Givetvis kunde inte alla verkstdderinom det
vdldiga fabriksomridet besokas,men rundturen
torde dock ha visat det vdsentligaste och
viktigasie.
Rundturen sluiadeocksi for gdsternasdel vid
forfriskningarna i automatverkstaden. Denna
lokal var sdrdelesrikt och vackert smyckadmed
blommor, girlander och bjorklov. Blomster-

"37:dn" uar dagentill iira smyckadmed.l6u och
girlandermedNobah jubileumtmiirke,
prakten forhojdes av de minga korgar och buketter,varmed myndigheter,firmor och enskilda
velat bringa jubilaren sin hyllning. Hdr ridde
ocksi en utomordentligt trivsam och glad stdmning. Medaljorernas ansikten skeno som solar
av alla lyckonskningar,som de fingo mottaga,
och minga glada iterseenden gjordes mellan
pensiondreroch dnnu aktiva, och inte minst deltogo medaljorernas anhoiga i den allmdnna
gliidjen.
Nohabftlmen
En annan mycket uppskattad prograrnpunkt,
tillgzinglig f.or alla intresseradeinom och utom
samhillet, var forevisningen av Nydqvist &
Holms jubileumsfilm. Filmen visades pi biograferna Metropol och Palladium och kordes
oavbrutet frin kl. 13.00 till kl. 20.00 med ny
forestdllning varje hel timme. Trots det strilande vackra vidret samlade alla forestdllningarna full publik och minst 5.000 personer
sigo den vackraoch intressantafilmen.
Sh biir mSngaflickor gick det 2t f6r att klara serueringen, " 31-dn.r"tillfAlliga arbetsAraft.Lottornaiiro
Olga lobantrcn oclt
fr. u. fruarnaAnna Osterman,
serueringen
berr Saen
Eaelyn Nilsson. Chefenfdr
Karltsonliingtt t, b,

Metalls

musikkrflr

Musikklren var flitigt i elden hela dagen.Redan under visningen av verkstdderna spelade
den frin Starkoddersberg ett par timmar. Sedan
motte kiren upp vid minnesstenen, ledde
rnarschenupp till verksiddernaoch konserterade
under tiden som gzisternaintogo forfriskningar
i "3l:an". Musikkirens prestationeruppskattades mycket och dirigenten, rausikdiiektor
Ros6n,lyckonskas.
En glad och otuungenstiimdng rSdde i "JI:dn"

Middagen

prfl Stadshotellet

Dagen och festligheterna avslutades med
middag pi Stadshotelletsstora sal, som var
vackert och festligt dekorerad med blommor
och gront och ddr sammanlagtca I7O personer
hade samlatsmed landshovdingepareti spetsen.
Bland bordsdekorationernalade man mdrke till
flera lokomotiv, dieselmotorer,turbiner m. fl.
av krokandeg, b6de vdlsmakandeoch eleganta
prov pi sockerbagarnas
konst i Trollhdttan.

Sockerbagarna i ttaclen AonAurrerarle jub)leutuldagett
ttterJ Nohab ilriiga ou loAt)lluerkningen. Styre/.rens
r.trdl. ditpttneut VijAander,, aniralinnan lyetter oclt
latrlslti)uding

Lunduik iiro .rynbart glada oclt belitna.

Medaljt)rer au alla dltlrar bittkade .u)clnid.dag.rborlet.

Aven vid middagen hade antalet deltagare
mi.st starkt begrinsasp& grund av lokalensstorlek, men det var en representativskara gdster,
tjdnstemin och arbetare,medaljorer, aktiva och
pensiondrer, representanter for samarbetande
statliga institr-rtioner,enskilda firmor, moderbolaget, ldnets och stadens myndigheter, fackforeningar och ovriga personalorganisationer,
som binkade sig kring bordet. Middagen var
gocl och stimuleradetill rni.ngatal.
Inte mindre an 14 talare hade dagens toastrnaster, ekonomichefen Minsson, glddjen att
annonsera. Forste talare var Dispolrent Wijkander, som hdlsade alla vdlkomna. Direfter
frarnforde riksdagsmanLundqvist stadenslyckonskningar och overlimnade en stitlig Orreforsvassoln hedersgiva.Direktor Antenor Nydqvist d. y. talade for familjen Nydqvist, sorn
var representeradav 3 barnbarn till grundaren,
kraftverksdirektorI. E. Hedenbladtalade for
Vattenfallsstyrelsen
och for samarbetetmellan
Trollhdtte Kraftverk och Nohab och nimnde
bl. a. att Nohab under i"renslopp levererat 26
turbiner pi sammanlagt750.000hkr, eller mellan 50-60 7o ^u vattenfallsverketstotala in(Forts. d sid. j9)
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Ltt hundra ir ha i det ndrmasteforflutit sedan
den dag, di grundstenen lades till den forsta
fiir Trollhittans Mek.Verkverkstadsbyggnaden
stad och Gjuteri, d. v. s. Nydqvist & Holm eller
Nohab, som foretaget senarevanligen kallats'
100 ir dr en ling tid, ej blott om man mdter
med en mdnniskasliv som mittstock. Det dr en
ling tidsperiod dven i ett samhdlles,ett foretags
historia. De, som vid dess borjan levde och
verkade, [ro sedanldnge borta. Ny^ generationer ha trdtt i deras stille. Levnadsvillkor och
levnadsstandardha radikalt ftirdndrats,ja, sjalva
livssynenhar blivit en annan.
Av den lilla sigarebyn invid de for sin skonl-retvittberomda Trollhdttefallen har blivit en
betydandeindustristad. Av den lilla verkstaden
med under den forsta tiden nigot dussinatbetate
och den nirmaste bygden till avsdttningsomride
har blivit ett storforetagmed ett betydandeantal
ansteillda,och dessproduktion hat giltt ut over
stora delar av virlden. Namnet Nohab ldsespi
lok, som rulla pi Sydamerikassldtter och i
Frdmre Orientens bergstrakter,namnet Nohab

ldsespi turbiner, soln slturra norr om polcirkeln
och under ekvatorn, namnet Nohab lises pi
dieselmotorer, som driva f.aftyg ph fidrtan
fd"rdvd'gar.
Vid den milstolpe, ett lOO-irsjubileumutgor,
vill man trots tidens jikt och bridska en stund
stanna for att overblicka den vdg, sotn har
tillryggalagts. Det dr en minnenas kavalkad,
som drar forbi en dag som denna. Namn ur det
forghngna dyka fram ur glomskan. Det iir
personer i foretagets ledning, tjdnstemdn vid
arbetsbord'ochpulpeter, ingenjorervid ritbriden
och i verkstadsarbetet,och ej minst hela den
linga raden av arbetarcgenom tiderna vid verktyg och maskiner, i verkstad och uppsittning.
som nedlagt, i minga fall, ett helt livs arbete
inom foretaget, som trots hirda och tunga ar'
betsdagardndock bevaradeen fast samhorighet
rned detta, alla dessaNydqvistare genom tiderr-ra,for vilka verksta'nvarit det centrala i livet.
Och tilldragelser och episoder av skiftande
vikt och betydelsePasserarevy.
Bilden: Gull<ifallet med sigar under r8oo-talets {cirra l'rdlft.
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Antenor Nydquis
Dir dr hdndelserna viren och sommaren
11847,de de tre grundarna ge sig i kast med
konststycketatt med si gott som tomma hdnder
skapafram en verkstad. Mycket av kapital hade
de inte, men i gengrild fanns det kunnighet i
rikt mitt, en fast tro pi sin sak hade de, och en
aldrig sviktandeoptimism gav dem kraft att sli
sig fram. Dar * Johan Magnus Lidstrom, geniet bland grundarna, som med sin strilande
intelligens forenade snillets obestdndighetoch
vankelmod. Ddr dr den sdkre och trygge Antenor Nydqvist, som stir si att sdga med bida
fotterna stadigt pi jorden, for vilken en motging endast var sporre att ta nya krafttag, och
som aldrig gav tappt, om det skulle se aldrig si
rnotigt ut for tillfnllet. Dar dr den glade, jovialiske Carl Olof Holm, den praktiske affdrsmannen av de tre, som hade att hF"Jlaihop det l-rela
ekonomiskt och som miste finna utvdgar ur
rninga ghnger brydsamma situationer, vilket
sannerligeninte var den ldttasteuppgiften.
Och i bakgrunden skymta stora namn sisom
Nils Ericson, kanal- och jdrnvdgsbyggaren,vilken som overmekanikusvid Nya Trollhitte Kanalbolag var dem en stor hjiilp att overvinna
svirigheterna i botjan, som hjiilpte dem inte
bara med goda rid utan iven med pengar, ILnehdnvisningaroch borgen. Utan hans stod hade
vil verkstaden aldrig kunnat sli sig igenom.
Ty bekymmersamtvar det for visso under de
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Olof Holm
forsta i.ren, di de fick ta till allt vad de hade
av frejdigt mod for att inte ge tappt, di man
inte fick rata nigra som helst bestdllningar
utan som tusenkonstndrer gdpa sig an med
uppdrag av alla de slag, stora som smi, frin
troskverk och plogar till syklumpar och klocklod.
Men ddr fanns ocksi tillverkningar, ddr kunnighet och skicklighet fick komma till sin rdtt. En
sidan var den forsta specialiteten, "strdmsnurror" eller vattenturbiner, som de snart borjade
kallas. Lidstrom och Nydqvist voro bland landets frimsta experter, och bestiillningarna voro
minga. Nigon standardtillverkning var det
inte ftlga om. Ndstan varje turbin var en nykonstruktion, och de utvecklades och fulliinda,
des, ibland med nya patent som foljd.
Redan di. dr soliditet och kvalitet utmdrkande
for verkstadens tillverkningar. Annu forriitta
tvi turbiner frin verkstaden sitt arbete vid Gullerud i ndrheten av Trollhdttan, och de biira
tillverkning shret 1849.
Emellertid drabbas verkstadeninom kort av
ett hirt slag, just di man kommit over det virsta
foret i portgingen. Lidstriim rycktes hastigt
bort. De bida kvarvarande fi hugga i desto
mera. De inlosa hans andel och foretagetborjar
kallas Nydqvist & Holm.
Arbetet gin vidare och foretaget utvecklas.
Mitten av 1800-talet dr en tid av stora omvdlvningar pi det tekniska och maskinella om-

Det fdrstalohet,"Trollhiittan"
ridet. Angmaskinen ir tidens losen' Den har
under de senastedecenniernaallt mer er6vrat
sjon, och Lngf.artygi allt storre antal passera
verkstadenpI trolinatte kanal. Nu erovrar den
alltmer landbacken. Frin att ha varit stationdr,
blir, den flyttbar och kallas lokomobil' Snart
kan den rulla omkring p8Llandsvagatnafor egen
maskin och kallas di landsvdgslokomotiv'Nydqvist & Holm 6r med och tillverkar nymodigheterna,som gora sensationute i bygderna' Och
som man trodde
John Ericsons=varmluftmaskin,
tillverkas
maskintekniken,
rt ott. revolutionera
iven.
Men vad som frimst kinnetecknar decennierna efter 1800-taletsmitt dr byggandet av id'tnvdgar. En entusiasmutan like for sidana har
efiertrdtt den fdrsta misstron. Over allt skall
det dras fram idtnvd'gat. Men dessabehova
ocksi rullande materiil. Svenska verkstdder
fdrsoka sig pi att bygga lokomotiv men misslyckasi stort sett. Sverigeffu inf-orafrin utlandet, vad det behover ddrav.
En dag fl"r maior Claes Adelskold' sotr leder
arbetetmed jirnvdgsbyggetvid Uddevalla-Veinersborg-Herrljunga id'nvagen, vid Lilleskog
se en lokomobil frin Nydqvist & Holm' Han
unders6kerden ndrmare och finner, att det iir
fullkomligt lokomotivarbete. Han kdnner Nydqvist sedan gammalt och vet, vad denne duger'
till, och att denne under sin gesdllvandring i
slutet av 3O-taletvarit med om att bygga lok
i Tysktand. Adetskold 6vertalar landshovding
Eric JosiasSparre, som ir rastlost verksam att
driva fram jiirnv?igsbyggeninom ldnet, att bestdlla ett lok for U. V. H' J. hos Nydqvist &
Holm. Sparredr tveksam. Nigra hoga auktori-

teter uppe i Stockholmha forklarat, att svenskarna icke kan bygga lok. Men Nydqvist dr sdker
pi sin sak och fir bestdllningentill slut. Den
23 december1865 levererar Nydqvist & Holm
per prim vid kajen i Vdnersborgsitt forsta lok,
som fir namnet Trollhdttan, och som nu efter
rni.ngadecennierav arbetestir som utstdllningsi Stockholn. Den tillforemil i jdrnvdgsmuseet
verkning, som mer dn nigon ann^n skulle gora
foretagetkdnt over snart sagthela vdrlden, hade
borjat och ddrmed i realiteten ocksi Sveriges
lokindustri. Det dr med fullt fog, som Antenor
Nydqvist har biivit kallad "Den svenskalokindustriens skapare".
Dirmed har Nydqvist funnit verkstadensspecialitet fnmf.or andra. Nu folja utvidgningar
slag i slag. Det ena verkstadskomplexetefter
det andra bygges. Loktillverkningen b6rjar
snart trdnga allt annat it sidan. StatensJdrnvdgar finner, att Nydqvist & Holms lok mycket
vdl kunna mdta sig med utlandets, och ldmnar
verkstaden bestdllningar. 1868 har den sitt
10:de lok fd,rdigt. Detta firas med fest pi
Dannebacken, som di lig ett stycke utanfor
samhillet och dit arbetarna tiga med barn och
blomma och med musik i teten frin "Spin" i
Trollhdttan, och patronernabjuda pi traktering
frln lingbord med bilar. Carl-Olof Holm
boriar finna farten vil hog och di han nu dr
till lren kommen, tycker ha'n att det dr bist att
stiga av, innan den borjar bli for vildsam. 1872
uttrdder han ur firman, ddr sedanAntenor Nydqvist ensamrider for rusthi.llet.
Di har verkstaden det 25:te loket fdrdigt,
tvl fu senaredet 50:de. 1878sindeslok nr 100
ut, och Nydqvist bjuder pi fest i arbetarefore-
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Verkstliderna1872 efter santtidalitograf)

ningens nybyggda samlinglokai vid stranden,
ddr smeden Leonard Petterssonhiller hogtidstalet. Arbetareantalet stiger snabbt; 1860 har
man passerat det forsta hundratalet. 1890 dr
man uppe i 500. Det ir en tid av sjudandeliv.
Framit biir det trots svira ekonomiska kriser
och vikande konjunkturer i slutet av 1870'talet.
Maskinerna oka i antal och forbittras. Maskinildern dr inne.
Produktionsdkningen tvingar frz:m bdttre
transporter. Till en borjan har man helt fitt
lita till sjo- och kanalvagarna, och verkstaden
bygger sig en egen lastingare, som naturligtvis
fir namnet Trollhittan. Men jd.rnvd'garnaerbjuda bdttre och snabbareforbindelser. Vdstra
Stambananoppnasfor trafik 1862. DA har man
fem mil till nirmaste jd.rnvd,gsstation.1867
oppnas Uddevalla - Vdnersborg- Herrljunga
jd.nvd,g.DLhar man 1L/2mil till Rinnum. 1879
oppnas B. J. De har man ndstgirdsvig, "bara"
2t/2km till B. J:s station i Trollhdttan. En uppsdttningsverkstad bygges ddr, och arbetarna fi
sjiilva dra ingpannor, tendrar och andra tyngre
saker dit upp. Men 1894 oppnas Nydqvist &
Holms egen jdnvdg, och nu kan loken uppsdttas
pi verkstadenoch for egen maskin rulla till sin
bestimmelseort.
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Verkstadsomri.detborjar nu bli fullbebyggr,
och plats for nya byggnader fi.r sijkas ph"annat
hill. Man finner sidana ph andra sidan kanalen. 1896 ghr man over denna och Ostra omridet borjar bebyggas.Samtidigt sker en annalr
fordndring. Antenor Nydqvist upptager sin
dldste son, Herman Nydqvist, till deldgare r
Finnan.Andra generationenNydqvist triider till.
Loktillverkningen dr i hogre grad dnni.gonsin
tidigare huvudproduktionen. Den uppgir tidvis
till 90 /o av tillverkningen. 1897 dr lok nr 500
fdrdigi och utstilles pi stockholmsutstdllningen
detta ir vid sidan av lok nr 1 frin 1865. Allt
storre bli loken, allt bittre dess konstruktion.
Overhettningsloketsli.r igenom. Men rena ny,
heter komma ocksi till. Det forsta lilla el-loket
d,r fd,rdigt 1896 och levereras till Vargon, ddr
det fortfarande ir i tjainst. Det 1000-de loket
gir ut fri.n verkstaden1912. Det dr en tid av
snabb och stark expansion.
Men utvecklingenf.or f.ramnya tillverkningar.
Man loser problemet om den elektriskakraftens
overforing. De gamla, halvt bortglomda vattenfallen komma iter till heders. och kraftverk
byggasmed turbiner, som d.ro jdttar i jdmforelse
rned dem frin L800-taletsmitt. Nydqvist &
Holms forsta specialitetblir iter en av huvud-

omdring 1880 efter samtidafotografi,
VerAstitd.erna
Minnestaulan oar anbragt p3 byggnadentill uiinfier om de bdga f 1nsnen.
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tillverkningarna. "Den brusande,vilda strijm"
teimles,och dessoerhorda kraftresurserkommer
rndnskligheten till godo. Nydqvist & Hohn
levererar turbiner till den nya kraftstationen i
Trollhdttan, som inviges 1910. Nya vattenfall
klavbindas. I nordligaste SverigeanldggesPotjus, och Nydqvist & Holm levererar dven hir
turbinerna, som iro innu storre dn Trollhdttans.
Med det nya sekletbryter en ny tid in iven pi
arbetsmarknaden. Arbetarna organisera sig.
Kampen for bdttre levnadsvillkor borjar ph allvar. Den forsta fackforeningenbildas vid verkstaden 1902. Det blir spdnning mellan ledning
och anstillda. Den forsta arbetsnedldggelsen
dger rum. Den gamla patriarkaliska tiden lider
mot sitt slut. Organisationssverigeboriar vaxa
fram.
Patron Nydqvist ir gammal vorden. Han
fyller 90 ir och hyllas av sina anstdlldaoch hela
Trollhdttan med fackeltig och med teleg;ram
frin konung Oskar. Han fyller 95 Lr, och intresset for verksta'n, hans livsverk, 5,r alltjdmt
lika levande. Men naturen tar till slut ut sin
rdtt dven pi en shdan jdrnfysik som Antenor
Nydqvists. Viren I)74 gfu den gamle ur tiden,
"den svenskaindustriens nestor".
Kyrkklockorna ringa. "Gamle Patron" bdres
till gravenpi trogna arbetaresskuldror. En epok

:ir slut, en tidsepok, som med honom gLr i graven och aldrig kommer iter. Fanorna sdnkas
till hyllning it en mdrklig gdrning. Huvudena
bojasi vordnad inf6r en storman,som betytt mer
dn de flesta for svensktframitskridande.
Men de hojas iter, och livet brusar vidare.
Det dr oro ute i Europa. Ett skott ljuder i
Serajevo,och en minad senare stir vdrlden i
brand. Krigets iska, som man "fiir alltid trodde
stum", mullrar kingvhra knutar. Ett underverk
intrd.ffar. Virt land forskonas frin dess nedslag. Den svenska industrien arbetar for fullt.
Farten blir allt hirdare. Nydqvist & Holm har
allt svirare att hinna med i den takten. Det
behiivs friskt kapital. Sidant skaffas, och i december 1976 gh Nydqvist & Holm som ett av
de sista sjiilv?igdaforetagen av storre dimensioner i virt land over till aktiebolag.
Efter fyru llnga hr dr kriget slut. "Den tusenira fredens rike" skall taga sin borjan. Men
borjan dr inte sdrdeleslovande. Det blir deflation och depression,som stdnger verkstdderna
och fiir ut de anstdlldai arbetsldshet.
Nya tider bryta in. 8-timmarslagengenomfores. Dessmojliggorandeheter rationalisering.
Arbetstaktenm6.steokas och.&ter 6kas. Jlktets
tidsilder borjar p3, allvar.
Vdrlden ligger i spillror. Ateruppbyggnaden
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Verkstiderna1946. Foto.
kreiver forbdttrade kommunikationer. Nvdqvist
& Holm borde vara overlupet a,o lokLesialtningar, men si dr inte fallet. Tillverkningen
sjunker i stiillet.
Di kommer plotsligt den stora sensationen.
En ung man, trollhdttebo till borden, har kontrakterat en leverans pi rOoo lok till Sovjetryssland,den storstabestdllningeni loktillverkningens historia. Nydqvist & Holms verkstad
inkopes, och efter att ha under 7j ir vait i
samma familjs ago, ghr den nu over till andra
innehavare. Herman Nydqvists son, Antenor
Nydqvist, ir med i styrelsen,och ddrmed kommer den tredje generationenmed i ledningen.
Det stir publicitet kring Nydqvist & Uotm.
De ryska bestiillningarnaoch derastillkomst ge
anledning till diskussionerfor och emot. Men
den stora bestZillningeneffektueras. Nya jdttelika industribyggnaderresasig pi ostra sidan av
kanalen. Arbetsstyrkan okas oih uppgir tidvis
till 3000 man. Det d.r n6.gotav feberaktig hets
irver denna tid. Trollhdttan fir godalider,
medan andra industriorter kd.mpa med sv&righeter pi grund av arbetslosheten.Pengar for-
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tjdnas och omsdttasofta lika fort, som de kom_
ma._Rysslokenhnga ivag frLn verkstaden. Egen
lastkaj anldgges,och loken lyftas firdigmonterade ombord pi en hngare,som fora dem till
destinationsorten.
Lokbest2illningennedskrives till hdlften och
snart har det sista ryssloket hngat ivag. De
lysandetiderna iiro forbi.
Det blir svirt att fylla de vaildiga verkstadsbyggnadernamed arbete. Nya bestdllningar av
sidan storlek dro icke latta att skaffa. Nohab,
vilket namn nu borjar sl6. igenom, soker nya
marknader i transoceanaldnder. Stora bestdllningar kontrakteras med Argentina, men de
forsli inte lingt. Lagetborjar bli ohillbart. Det
drar ihop till kris pi Nohab. Arbetsinskrdnk,
ningar miste foretagas, arbetarantalet g&r ned
till det minsta pi minga decennier. Allt som
goras kan for att produktionen skall komma i
gi^ng, det gores. Nya tillverkningar uppragas,
minga av ganska kuriost slag, som -"rr-k"r, l.
it nu, men som di voro djd.rva forsok att flt
upp Nohab ur dodldget. Men dven tillverkningar med framtiden for sig igingsittas, sisom

Det 1000:de lohet
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tillverkning av el-lok, motorvagnar och dieselmotoref.
Stora lokbestdllningar komma som r2iddningen. Med Turkiet trd.ffasavtal om byggande
av jarnvdgar. Samarbeteetablerasmed danska
firmor, som bygga jd,tnvagarna,medan Nohab
levererar den rullande materielen. Turktiden
dr icke av sidana dimensioner som rysstiden,
men den dr pi sdtt och vis mindre konjunkturbetonad.Det blir fortsittning pi Frdmre Orientleveranserna. Med Persien kontrakteras stora
bestdllningar. Konsortiet Kampsax*), vari Nohab dr medintressent,bygger den transiranska
jd,rnvd'gen,och Nohab levererar rullande materiel. Det 2000:deloket ldmnar verkstaden1936.
Men skarpare stimmor blanda sig i den
Nohabska k3ren. Det dr flygmotorer-na,som
provkoras. Denna tillverkning, som biirjat de
forsta iren av 1930-talet,okar snabbt,och snart
har den nitt en sidan omfattning, att den inte
ldngre kan hdrbdrgerasvid Nohabs verkstdder.
l)en flyttas till nya omriden, nyavaldigafabrikskomplex byggas med amerikanskfart, nya bolag, SvenskaAeroplan AB och SvenskaFlygmotor AB bildas, skilias frln Nohab och gi
egna vd'gar.
Ute i vdrlden okar oron med var dag. Det
talas om m6jligheterna av ett nytt krig. I virt
land bo\ar upprustningen. Sveriges vapensmedja,Bofors, har mer arbetedu nigonsin och
ldmnar en del ddrav till Nohab. Samarbetet
blir allt intimare, och t936 forvdrvar Rofors
aktierna i Nohab, varigenom deras oden sammanlinkas. For Nohab blir det en fastaregruncl
*) Ingeni<irsfirmorna Kampmann, Kierulff & Saxiid,

att sti pi, och ddrmed iven try11are for
hillanden.
Men alltmer mijrknar den politiska horisorr'
ten. Vildet tramPar folkfriheten under stovelklackarna, och det dr en tidsfrhga, nir ett fiirhdrjande krig skall bryta ut ijver vdrlden. Pa
hiisten 7939 skerurladdningen.Fruktansvdrdare
in tillforne i vrirldenshistoria drar krigets vanvett over vdrlden. Ater sker miraklet, virt land
kan hitlas utanfor. Upprustningen fortsdtter i
allt snabbaretempo. Nohab dras alltmer in i
krigsproduktionen. Automatkanoner och kulsprutbr dllverkas, och pi Nohabs verkstadsom.-ide gi beredskapsmiinpi vakt. Efter fem irs
fasansfull forstorelsebringas dven detta krig till
ett slut. Nohab okar iter sin civiltillverkning,
och krigsmaterielenutbytesmot Hollandslok och
skomaskiner. Nu skall det inte bli nigot krig
ffrer. En ny v2irld skalt byggas uPP. Enligt
gamla mdrken skall det bli depression och arbetsliishet. Det blir motsatsen. Man krdver
full sysselsdttning,och man blir biinhord over
hovan. Det blir brist pi arbetskraft. For full
maskin gir Nohab in i sitt andra sekel' som
kommer att betydaomvdlvningarpi si gott som
alla omriden, och det av si gigantiskamitt, att
vi inte ens kunna forestdlla oss dem. Men om
framtiden tillkommer det inte mig att orda.
En betydande insats har Nydqvist & Holm
gjort inom svenskindustri under dessa100 ir'
Tack vare framsynt ledning, skickliga arbetsledare och en kunnig, gedigen arbetarestamhar
foretaget vetat att hdvda sin stlllning som ett
av de frdmsta pi sitt omride.
(Forts. i sidan j9)
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till lagen av den I ianuari
l94Z rlm alhniin siukfiirsiikring
Ap Notarie S?-EN SIOHOLM

Tanken att i forsikringsmdssig form skapa
ett skydd mot de ekonomiskaverkninqarna av
sjukdom dr inte ny i virt land. Reda=nunder
senarehilften av forra i.rhundradet piboriades
uppbyggandet av den numera riksomfattande
sjukkasser6relsen.Initiativet till denna forsdkringsrorelse kom frin enskilt hill och huvudsakligen frhn arbetarorganisationerna. Forst si
sminingom riktades statsmakternasuppmdrksamhet pi rdrelsen och icke forrdn a, tglt
"rhollo vi en statsunderstodd sjukforsdkringsrorelse. Bestdmmelsernaom denna sjukforsdkring iterfinnas i den dnnu gdllandeforordningen
den 26 juni 1931om erkdndasjukkassor.
Sjukkasserorelsen
har under senarei.r tagit en
mycket stor omfattning. Si.lunda rdknade de
erkdnda kassorna i slutet av FLr1946 bortit tre
miljoner medlemmar. Forsikringen, som i stort
sett finansieras genom avgiftet av kassornas
medlemmar och genom statsbidrag,ar helt f.rivillig. Det stir alltsi den enskilde fritt att avgora om och i vilken omfattning han skall vara
forsikrad.
De forminer, som den enskilde medlemmen
i sjukkassornafor nd.rvarandeitnjuter, besti. av
a) 2/-delar av utgiften for liikarvird, varvid
ldkararvodet berdknas enligt en av Kungl.
Maj:t faststilld taxa.
b) z/-deIar av kostnaderna for vissa resor till
och fri.n ldkarc och till och frin sjukvi.rdsanstalt.
c)

Fri sjukhusvirdpi allmin sal.

d)

Hdlften av kostnaderna
for av ldkareordineradeldkemedelpi. apotek.

e) Moderskapshj?ilpi sambandmed barnsbord
K r . 1 2 5 :- .
f)

Sjukpenning med belopp varierandemellan
Kr. 1: - och 6: - per dag.

Den nuvarandefrivilliga sjukforsdkringenhar
icke ansettsvara tillrdckligt effektiv. Det finnes
ndmligen ennu atskilliga personer,som icke tillhora sjukkassa,och silunda sjdlva miste genomlida de ekonomiska konsekvensernahdrav vid
sjukdom. Vidare dr sjukpenningen,som medlemmarnai sjukkassaforsdkra sig for, i allmdnhet otillrdcklig. Vid en undersokninghdrutinnan
liar det visat sig att den genomsnittliga sjukpenningenendastuppgir till omkring Kr. 2: per dag.
Det har nog ritt ganska stor enighet om att
vid reformeringen av sjukforsikringsvdsendet
Foisdkringenmiste goras obligatorisk for att
effektiviteten av densamma skulle bliva 100
/o-jg. Se tillkom lagen den 3 januai 1947 om
allmdn sjukforsdkring.
Den nya lagen trider i kraft den f juli r9lO.
Forsdkringendr allmdn och omfattar hela landets befolkning. Forsdkringen dr vidare, som
ovan sagts, obligatorisk. Inom frirsikringens
lam finnes emellertid dven en frivillig forsdkring, avsedd att utgora komplettering till den
obligatoriska forsikringen. De allmdnna sjukkassornaskola sisom hittills utgoras av centrals.iukkassor
och lokalsjukkassor.
Med medlemskap
i lokalkassa foljer automatiskt medlemskap i
den centralkassa,till vilken lokalkassanhor.
Den obligatoriska forsdkringen omfattar fijljande forminer:
t) t/a-delar av utgiften for lakamlud, i ovrigt
berdknad enligt sammaprinciper som i gdllande lag.
Z) t/a-delar av kostnaderna for resor till och
frhn Iakarc i den min desamma iiverstiqa
Kr.3;-.
)) t/a-delar av utgifterna for resa for intagning
pi. sjukvirdsanstalt och iterres a dd,rifrhn,
varvid iterresa endast ersittes i den min
kostnadernativerstigaKt. 3 r -.

4) Sjukpenningmed Kt. 3 ' 50 per dag till medlemmar frin och med t9 ir intill 67 ins
&lder. For medlemmar mellan 16 och 18 ir
samt for medlemmar over 67 ir uppgir
sjukpenningentill Kr.2: - per dag.
Samtliga landets medborgareskola vara sjukftirsdkrade. d. v. s. tillforsdkrade fiirminerna
enligt 1) 3) hdr ovan.
Sjukpenningfiirsdkrade lro endast Personer
over 16 ir, som ha forvdrvsarbete.Arsinkomsten
av forvirvsarbetet miste dock uppgi till Kr.
600: - for att riitt till sjukpenning skall foreligga. Yidare skola alla gifta kvinnor vara
sjukpenningforsdkradei sin egenskapav f.amilieDetta
medlem till maken-sjukkassemedlemmen.
gdller dven om de gifta kvinnorna ha eget f6rvdrvsarbete,men inkomsten hdrav icke uppgir
till Kr. 1.000:- Per ir. Gift kvinna med inkomst av forvdrvsarbete uppgiende till Kr.
1.000:- skall inskrivas som sjdlvstdndigsjukkassemedlem och v^ra sjukpenningforsdkrad
som en sidan.
Till sjukpenningenskall i forekommandefall
utgf,. maketillegg med Kr' 2'.- per dag och
barntilldgg med )O ore for barn och dag. En
sjukpenningberdttigadman med hustru ocl-rtvi
barn f6.r alltsa vid sjukdom Kr. 6:50 per dag
(l::o f 2:oo f o:50 f o: )o). Defamiljeforsikrade gifta kvinnorna erhilla vid sjukdom
en sjukpenningav Kr. 1:50 om dagen,vartill
kommer ett barntilldgg av Kr. 1: - om dagen
fdr varje barn under LOfu i hemmet.
Under siukhusvistelseutgir reducerad sjukpenning eller s. k. hempenningmed Kt' 2:per dag for sjukpenningforsdkradmedlem, vars
sjukpenning dr Kr. 3: 50 samt Kr. 1
dagen fdr annan sjukpenningforsikrad. A hempenning skola utgivas maketilligg och barnlittagg i samma omfattning som for ordinarie
sjukpenning.
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Karenstiden for sjukpenning omfattar pn
samma sdtt som for narvannde de tre forsta dagarna av sjukdomstiden. For varje sammanhdngande sjukdomstillstind utgir sjukpenning
hogst f6r 730 daga\ eller for Personer6ver 67
fu for 9o dagat.

Formin pi grund av den obligatoriska sjukforsdkringen utgir icke vid sjukdom, som den
forsdkrade avsiktligt idragit sig. Ej heller dr
forsdkrad berdttigad till sjukhjnlp vid sjukdom,
for vilken han dger rdtt till ersdttning enligt
och med denna jimolycksfallsforsdkringslagen
torliga forf attningar.
Skyldighet att van forsdkrad enligt den nya
lagen ivilar varje svensk medborgare, som dr
bosatt i Sverige, frin och med borjan av mLnaden efter den di han fyllt 16 Lr, dvensomutldndsk medborgareeller statslosperson,som dr
bide bosatt och mantalsskriven i Sverige. Un'for
dantag hiirifrin gdller, som ovan sagts,
under forutkvinna, gift med sjukkassemedlem,
sdttning att makarna sammanlevaoch att hustruns irsinkomst av forvirvsarbete icke uppgir
till Kr. 1.000:-. Hustrun dr ndmligen liksom
barnen upp till 16 irs ilder forsiikrade i sin
egenskapav familjemedlem. Forsikringspliktig
skall vara medlem i den allmdnna sjukkassan
for den kommun, ddr han dr mantalsskriven.
Den person, som for visst kalenderir blivit
mantalsskriveninom viss kommun, kommer silunda att tillhora sjukkassanddr, dven om han
r,rnderiret skulle avflytta frin orten.
De, som vid utgingen av 1949 dro medlemmar i erkdnd sjukkassa,skola automatiskt utan
nigon sdrskild anmdlan overforas sisom medlemmar till vederborandeallmdnna sjukkassa.
I ovrigt skall inskrivning av medlemmar i allminna sjukkassorna dga rum i samband med
ikrafttrddandet av den nya lagen.
Sisom ovan ndmnts finnes vid sidan om den
obligatoriska forsdkringen dven en frivillig forsdkring i allmdn sjukkassa. Den frivilli ga forsdkringen bestir i mojlighet till forsiikring for
vissa speciellaforminer, ndmligen bad, massage, elektricitet eller hetluft eller annan ddrmed
jdmf.orlig behandling. Vidare omfattar den
frivilliga forsikringen vissa tilldgg till sjukpenningenenligt den obligatoriskaforsdkringen.
medlem kan silunda erSjukpenningforsZikrad
hilla tillZigg till sjukpenningenmed Kr. 1: )0,
Kt. 3t- eller Kr. 4:50 om dagen. Maximum
dr silunda Kr. 4:50. For den person,som enligt
den obligatoriska forsdkringen i sjukpenning,
maketilldgg och barntilld.gg har Kr. 6: 50 om
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dagen skulle silunda maximiersdttningen enligt
bida fors2ikringsformernakomma att uppgi till
Kr. 11: - om dagen. Den, som icke anserden
obligatoriska och fdvilliga forsdkringen i allmin sjukkassatillfyllest, har alltid m6jligher att
teckna kompletterande forsdkring i andra forsdkringsinrdttningar.

Utanfor den allmdnna sjukforsiikringenfalla
t) sjukhusvird
2) l2ikemedelskostnader
3) moderskapshjnlp.

Riksdagenhar antagit vissahuvudgrunderom
rdtt for envar att kostnadsfritt fi vird pi siLrkhus samt att pi apotek erhilla ldkemeiel irelt
Avgifterna for den obligatoriskafdrsdkringen
gratis eller till nedsatt pris. Allenast virden i
skola uttagas i sambandmed skatteuppborden. allrndn sal kommer att vara kostnadsfri, medar.r
Det blir silunda normalt arbetsgivaren,som
for vird pi hel- eller halvenskildarum patienten
kommer att inleverera sjukkasseavgifternavia
rn&steutgiva ersdttning till sjukhusetmed det
statsverkettill sjukkassorna. Avgiften till den
belopp, varmed avgiften for denna senarevird
frivilliga forsdkringen uppbires diremot i den
overstigerden for virden i. allmin sal faststdllordning som vederborande sjukkassakommer
da avgiften. For att ldkemedel skall erhillas
att bestimma.
kostnadsfritt eller till nedsattpris skall galla att
ldkemedlet
finnes upptageti en sdrskiltfaststilld
Forsdkringsavgifterna komma att variera,
ldkemedelsforteckningoch att likemedlet ordienir de olika sjukkassornasjilva skola bestdmnerats
av lakare genom recept. Helt gratis skola
ma storlekenav desamma.Av stort intresseiro
de avgifter, som komma att utgi till sjukkassor- utlimnas vissaldkemedel,som ordineratsfrdmst
vid sockersjukaeller alLvailrgablod- eller hjzirtDa for forsdkringen. Hdr nedan skall anges
sjukdomar. I andra fall skola i forteckningen
nhgra siffrcr, som ha antagits skola utgora geupptagna
ldkemedelutlimnas mot ett till hZilften
nomsnittsavgifternatill sjukkassorna.De berdknedsatt pris. Moderskapshjilpen har dnnu inte
nade avgifterna skulle per ir utgora for:
fixerats, utan pigir utredning om pi vad sdtt
enbart sjukvird
Kr. 4: och i vilken omfattning densamma i fortsdttningen skall utgi.
sjukvi.rd och sjukpenningom Kr.2:76:
,,
sjukvird och sjukpenningom Kr. 3:50 ,, 24: frivilligt sjukpenningtilliigg om Kr.
1:50

,, 15:.-

frivilligt sjukpenningtillziggom Kr.
3:-

?o'-

frivilligt sjukpenningtillZigg
om Kr.
4:50

,, 45:--

Den person, som dr obligatoriskt forsdkrad
for Kr. 3 : 50 med maketilldgg om Kr. 2: - och
frivilligt forsikrad for Kr. 4: 50, tillhopa alltsi
en dagspenningom Kr. 10: -, kan silunda beriknas fh betala en avgift om Kr. 69:- om
Lret (24:45:-),
vilket jiimfort med
|
nuvarande sjukkasseavgifterskulle vara en avsevdrt mindre avgift for en jaimforelsevisstorre
f<irmin.

For de ndmnda tre forminerna, vilka komma
att utg& frin och med dagen for sjukforsdkrings,
lagensikrafttrddande eller mojligen redan dessfdrinnan, skall den enskilde icke eddgga nigra
som helst avgifter.
Den sjukforsdkrade miste forskottera hela
kostnadernafor sin sjukvird samt ddrefter hos
sjukkassanerhilla ersdttning i de delar ersdttning skall utgi. Vad betrdffar sjukhusvistelsen
kommer nkgra avgif.tericke att uttagas av de pi
sjukhus intagna, utan kommer sjukhusinrdtt
ningarna att i sin tur fi vdnda sig emot staten
f6r erhi.llande av ersdttning. Ldkemedelskostnaderna skola icke heller forskjutas av de enskilda, utan komma apoteken att fi vdnda sig
till staten for erhillande av ersdttning for de
delar av likemedelskostnaderna,
vilka icke skola
bestridasav den enskildapersonen.
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Boforsfoto:
Tillnax

Stiende (fr. v.) : Erik Filip Nilsson, Adolf Lartson, Karl Harald. Pihl, Helmer Alexit Forvnan, Paul Gunnar
l;{/ahlstrt)m, Karl Elis Arortrron, Karl Oskar Tiderruan, Karl Rudolf Perston, Karl Adolf Sand'berg.Sittande
(fr. v.) : Eric Viktor ltaksson,tErik Mauritz Ring, Karl loban Oskar Petterston,Karl loban Karlsson, Axel
Leander Tbornberg, Otto Maarits Sahlin, Karl Hialuar Sundell. Fr7naarande aoro Frans OsAar lohans.ron,
Oshar Henry Andersson,Karl Erik Leonard Ltiustrand.ocb Karl Albert NapoleortEngstrdnt'

mnDALJUTDDtITTNG VrD BOFORS
i

?

I sambandmed 300-arsiubileetf.ona Lret be'
slot AB Bofors styrelse,att bolaget varje kommande ir skulle dela ut medaljer och gratifikationer till alla de anstdllda, vilka under &ret
uppnidde 25 tjdnsteir hos bolaget, allts& enligt
samma grunder som skeddevid jubileet. Torsdagen den 12 juni dgde den forsta av dessa
S.rligamedaljutdelningarrum i sambandmed en
liten hogtidlighet p6"Bofors Ungdomsgird. Till
medaljutdelningen hade medaljorernas anhoiga, ndrmastechefer och arbetsledare,reptesensamt bolatanter for personalorganisationerna
gets overingeniijrerm. fl. inbjudits.
Programmet inleddes av Bofors musikkir,
som speladeSchtillers"Konsert-ouvertyr". Direfter framtrddde Disponent \Tijkander, som i
sitt tal erinrade om att de flesta av dagens

medaljorer anstdlldesi bolaget omkring L)22,
en tidpunkt di Boforsbolagetgenomlevdenigra
av sina sviraste hr. Dh sivil sornnu ridde krisperioden ef.ter lhnga och forhdrjande vdddskrig, men medan forra efterkrigstiden var pd.glad av ligkonjunktur, uppleva vi for ndrvarande
en hogkonjunktur, som visserligendr glddjande
ur minga synpunkter,men som dock dr farlig
och oviss,och som kanskekommer att forsvinna
fortare an vi ana. Men medan Boforsbolaget
f.or 25 ir sedan ej stod si starkt rustat for att
mota en ligkonjunktur, sterbolagetnu vdl rustat
att mota en dylik. Under de 25 Lr, som gitt,
och under vilken tid medaljorerna troget tjd,nat
bolaget, har en storartad utveckling igt rum.
I denna lyckosamma utveckling ha samtliga
medverkat och for medaljorernastrogna, hdn-
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Disponent Wiikander asritteradetaa loilan
frt)ken
Eiuor Booh aid medaljutdelningen.Hnr
fhr kapten
Sablintin medali.

ha nu tjdnat i Bofors 25 ir, rnende flestaav oss
iroppasainnuha minga ir fran-rforsig i bolagets
tj;inst, och dessair hoppasvi skall bli si lyc*osamma soni mojligt. Med dessaord villa vi
tacka Aktiebolaget Bofors och Disponent rJfijkander." Talaren slutademed att utbrinca etr
fytfaldrgt leve for bolaget.
Musikkiren speladetill sist Kungt. Flottans
Dcfileringsmarsch,varefter.man bdnkade siq
kring kaffeborCen i all gemytlighet och let
lottornas delikata kaffe sig vzil smaka, nedar-r
Bofors rnusikkir underholl med "taffelmusik".
Till sist framforde Disponent \Tijkander ett
tack till musikkiren och lottorna for deras utmdrkta medverkan,
Medaljorerna fingo forr-rtomPatriotiska Sril1,
skapetssilvermedaljernrottaga gratifikation pl
250:- kr.

givna och skickliga arbeteframforde Disponen_
ten bolagets stora tacksamhet. Givetvis ier sig
194? rflrs medaliiirer
vid AB Bofors
framtiden oviss,men Disponentenhoppadesati
framtiden mitte bliva ljui och lycklig fo, for._
BOFORSVERKEN,
taget och for alIa, som ddrverkadeocharbetade.
Mrtnadsaaldnade,
2 st.
Till sist erinrade Disponenten om att ett gott
Sahlin,Otto Mauritz,Kapten.
samarbeteoch en god sammanhillning aro nod_
Sundell,Karl Hjalmar,Ingenjor.
vandiga, om man med framging skall kunna
mota svi.rare tider. "lag ir duertygad om att
T)ntault)nade,11 st.
r;kad.upplysning ocb diirmetl r)kad
firstdelse for
Aronsson,Karl Elis, Avsynare.
det genxensaTnTna
intresset, fdretagets biista,
Engstrrim,Karl Albert Napoleon, Hdrdn.-hjilpar,_.,
skall rnoiliggora f or uirt foretag aff;ida u nya
Forsman,Helmer Alexis, Ordningsvakt.
.rtormar; ui ha genomlidit sddana fon och hlaIsaksson,Eric Victor, Trdarbetare.
t'ctto.ss.I den fdrhoppningen g,i.riag nu att dela
Johansson,Frans Oskar, Grovarbctare.
ut dessa ntedaljer och gratifikationer, De uilja
Larsson,Adolf, Grovarbetare.
'uara icke endast ett tecken pd bolagets
tackNilsson, Erik Filip, Krankopplarc.
.rambet utan de uilja i)uen aara ett iand, som
Persson,Karl Rudolf, Traversfdrare.
binder oss allt fastare tillsamrnans omkring d.et
Ring,
Erik Mauritz, Traversfcjrare.
ensamma intr esset, airt f dretag.',
geTn
Tiderman, Karl Oskar, Traversftirare.
Efter den hogtidliga medaljutdelningen,som
$7ahlstr6m,Paul Gunnar, Filare.
forrdttades av Disponent S7ijkander bilrddd av
tvenne lottor, spelade Bofors musikkir "SomPensioniirer,2 st.
marfrid i soletid" av S7id6n.
Karlsson,Karl Johan,f. Srndltarc.
Medaljorernas tack framfordes av ingenior
Pettersson,Karl Johan Oskar, f. purnpskcitare.
Hjalmar Sundell, som erinrade om att t-,-,"d"liorerna endast gjort sin plikt rnot arbetsglvaren
NOBELKRUT,
'l'ituaulonatle,
och bolaget och att alla endast voro lyckliga
4 st.
och tacksammafor de ir de hittills hade verkat.
Andersson,Oskar Hcnry, Sviuvare.
Aven de hade mirkt och upplevai sivdl bolagets
Lcivstrand,I(arl Erik Leonard,MurirLe.
svirigheter som framghngar, och tackade nu
Pihl, I(arl Harald, Reparatcir.
bolagetsledning, som si. skickligt lett foretaget
Sandberg,Karl Adolf, Krutbruksarbcttre.
till bi.tnad for alla. Eft goft forhillande hade
alltid ritt mellan foretaget och de anstdllda,
Pemioniirer, L st.
och talaren hoppadesatt si skulle forbliva. "Vi
Thornberg,Axel Leander,f. Fcirridsman.
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BRANnri,nsrd.vtaNvII)
r;OnxBoRN
Torsdagen den 2I augusti dgde den sedvanliga tivlingen rum mellan Degerfors Kopings'
Degerfors Jzirnverks, Bofors och Nobelkruts
brandkirer. Varje brandkir Celtog med ett 8rlannalag bestiende av befeilhavafe,en motorsprutskotareoch 6 man, samtliga iforda utryckningsrock,hjdlm, bilte, gasmaskoch tunga skor.
Tdvlingen gick over It/2 km ling bana, inom
vilken 6 I'ontrollervoro inlagda. Vissaovningsrnomentskulle utforas, och l<ontrollantersig till
att allting gjordes ritt, annarsbiev det prickbelastning och tilldggsminuter.
Efter lottning skeddestarten och Nobeli.rr-rtl
brandkir skickades ivdg i rasande fart strm
forsta lag. Forsta kontrollen var Nobelkruts
brandstation, ddr varie man medelst lina skulle
rddda sig sjdlv frin iivningstornet. Ndr alla ikt
ned, kunde patrullen fortsitta till ndsta koniroll, som var vid luktimnesfabriken. Hat
skulle tvi stegar resas mot husgaveln och en
grenad slangledning utldggas frin brandpost
over stegarna och taket. Ddrefter skulle hela
patrullen dntra upp pi taket och ner igen pi
andra sidan. Nir patrullen var samladfortsatte
den till tredje kontrollen, som var bergskyddsrunrmet. Hdr gillde det att ta p3' gasmaskoch
tranga igenom skyddsrummet,som dr ungefdr
100 m lingt och belagt med tirgas. Nog anvinde man gasmaskerna, men milnga voro
mer eller mindre throgda, ndr de kommo ut i

Degerforsliirnuerksbrand'khrbar ttartat uid
fjiirde Aontrollen'

u;1,',*'

mdnnen" rdddats och gastubernabringats i sdkerhet fortsatte patrullen till sjdtte och sista
kontrollen vid Verkmdstargatan. Frin denna
kontroll, och ungefdr 200 m fram mot mil, llgo
fyra stycken slangledningar utlagda, men isirkopplade. De tivlande skulle under vdgen mot
milet forst koppla ihop lednin garna ph brandposthuvudenoch sedankoppla ihop alla skarvar
samt sitta strilror ddr ledningarnaslutade.Ndr
alla kopplingar voro utforda fortsatte patrullen
till rnilet, brandstationen.
Tdvlingen hade rioga forberetts av samtliga
brandkirer och patrullerna visade ocksi bdsta
trim och beredskap. Bofors och Bjorkborns
brandkirer hade tydligen sttjrsta vana vid att
sldckabensolbrdnderoch klarade detta moment
oi kortare tid dn de andra brandkirerna. NobelLruts lag sldckte elden pi 3 min. 58 sek. Vid
forsta kontrollen hade Degerfors Jirnverks

friska luften igen.
Den fjdrde kontrollen lig vid Timsdlven.Hir
gdllde det att angora motorsprutan med tvi
sugslangari dlven och senarelagga ut en slangledrling frin sprutan, koppla pi ett kometskum16r och slicka en bensolbrand. Mellan motorsprutan och bensolbrandengick fabriksstaketet,
ca 2 nt hogt med taggtrld overst, vilket skulle
forceras medelst stegar. Sedan bensolbranden
slickts, samlades patrullen och fortsatte till
femte kontrollen vid garaget. Garagetvar rokbelagt och i detsammallg tvi styckenPersoner
(attrapper) samt tvi stycken svetsningstuber,
vilka ikulle biras ut. Sedan de "foreiftade

lag tar enot frilett. I;rrttt aitt.rlcr
Nobelkrats,regrand.e
l:errar Erik Blixt, Karl Enok, Ture Axel.rson, Axel
Olssott (delah skTmd), Araid Wablquist (pri:utdelare), Erih Enok tarnt brandmhtare Bernt Carlston.

Boforsfot
Tillnax

ORPETARFRlTr
Skyddsorganisationen
Betrdffande mina frigor r m 2 i denna tidning under fria ord huruvida nuvarandeskyddsorganisationen
Ir til,lfredsstellande,
vill jag till ingeni6iGranholms
svar bemdtanigra synpunkter.
erkinde organisationensom varande bra upp. Jag
lagd slviil teoretiskt som formellt. Dock itfOfije
frigestiillningen: "Rlcker det fdr 6vrigt att mer och
mer bygga ut fcireskrifter och propagera. Tenderar
icke denna linje att bli vad man betecknandekallar
en papperskvarn."
Erkinnandet frirnekar icke, lika litet som frigestlillningen, behovet av skriftlig propaganda. Med 6eteckningen
,'plppe.rkuutn" ville jag s6kabelysaf6ljderna
av. en alltfdr ensidigt driven propaganda. Mitt syfte
i denna vir strdvanatt skydda de initailda mot olviksfall och ohdlsa i arbetet lr - ,o- ocksl framsi& att vir strdvan mer bcir inriktas pi att frirebylgande
Itgarder.pt ett-mera praktiskt sltt kommer i iitftimpning, eller med andra ord, en bdttre balans emellin
teoretisk och praktisk propaganda.
G. hdnvisade till att skyddstekniker och erfarna
fdrsdkringsmdn anbefaller propagandan som det
effektivaste medlet i skyddiar6etets tjdnst, varvid
f1a3\9mmer,. att propagandan mlste vara muntlig,
skriftlig, praAtiskt anaisande och $dndist frterAoi_
mande. Det med kursiverad stil civerensstXmmer
fullt
med mina synpunkter om att fl en stadigvarandere_
presentant (eller instruktd,r), som enbart har till upp_
gif.t att 96,fr&n avdelning till avdelning fiir att 6vervaka och fdmja sdkerhetoch sundhetpi-arbetsplatsen.
G. erklnner fdr dvrigt vad jag vill belysa genom
fdljande: "Givet ir att muntliga'octrpraktisla instruktioner - som fdr dvrigt iro den bZistapropagandan
o. s. v."
Vid en granskning av de ldmnade statistiska upp.
gifterna f& 1946 franlkommer, att 339 skador upp-vid
kommit genom personliga orsaker slsom ovana

arbetet, bristande ordning och fcirsiktighet eiler av
ren vlrdslcishet.Endast46 skadorhade annan orsak,
och endast3 beroddepl bristandeskyddsitgiirder.
Jag
vill till detta erinra bm att den siutgiltila bedOml
ningen ligger i och fcir statistik i h2indernap& G. sarnt
dennesavdelning.
Jag vill endastldmna ett exempelpi annan tolkning
av ett fall ander 1946. Ett skyddsombudrapporteradi
till avd. S. under kolumn anmdrkningat. ',De IrOSz
Iyfte upp ett verktyg pn en pall ficf densammeett
finger emellan och skadadesig." Skyddsombudet
framhiill, att om handskarfunnitJdetta olycksfallicke
hade behdvt intrdffa. Med anledninghdrav beqlrdes
handskar samt pipekades att sida=n framstii'ilning
tidigare avslagits. Arbetet gick ut pi att lasta ocfr
lossaoljiga och ibland varma hejarverktyg. Till detta
svarade G: "Undertecknadanser, att den verkliga
orsaken till olycksfallet ej il orsakad av brist p&
handskar eller uraktl&tenhet att begagna dem." F-rtr
en arbetaremed praktisk erfarenhet och en realistisk
syn talar svaret fdr sig sjiilvt. Jag 'd.ri likhet med
skyddsombudetbiijd f6r att tro, att med all sdkerhet
nu nlmnda.olycksfall icke hade f8tt den omfattningen
att arbetetbehcivtavbrytas,om handskarvarit tillde:
lade denne arbetare. Fdljaktligen hade fallet icke
behdvt infd,rasbland de fi9 i G:s statistik. Vidare
framg&rav G:s svar, att det iir mdjligt, att ett litet
antal av de 46 olycksfallen av "annan orsak" och di
speciellt de 3 av "bristande skydds&tgdrder"hade
kunnat frirebyggas.
Till G:s uppgift: "Som en parenteskan ndmnas,
att under min tid som sdkerhetsingenjd,r
vid Bofors
civer4000 skydd, skyddandeanordningaro. d. kommit till utfcirande." Det dr gliidjande, men jag f.rltgar: "Har icke i mycket stor utstrdckning ansvarskinnande skyddsombud samt arbetare koirmit med
bidrag av vdsentligbetydelse?Hur har man uppmuntrat eller premieratdessa?"

brandkir otur. En man blev knuffad och miste
ika utfor linan utan att anvdnda kroken
Pe
biltet. Han fick hinderna sonderbrdnda,men
fortsatte tdvlingen som om ingenting hint.
Bra gjort.
Slutresultatet blev, att Bjorkborns brandkir
segradefor tredje ghngen,ercivradeNobelkruts
hederspris. Tvia blev Bofors brandkir, trea
Degerfors Kopings brandkir och fyra Degerfors
Jdrnverks brandkir.
Efter tdvlingen hrills prisutdelning med en

trevlig fest i Nobelkruts samlingsrum. Nobelkrut hade skdnkt en fin prissamling och varje
man i de tvi forsta lagen fick mottaga var sin
pokal ur overingenior \Tahlquists hand.
I tdvlingen saknadesKarlskoga brandkir, som
var inbjuden men ej kunde deltaga. Ndr Nobelkruts hedersprisutdeladestill bdstalag var det
inte utan att overingenior \Wahlquist och brandmdstareKadsson strdcktepi sig och sig stolta
ut. Och segern var rdttvis, ddrom rider ingen
tvekan.
Ltg
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G:s belysandeav att vir skyddsorganisation
_u."PPtu_*t bestdmbyggd eniigt giillande arbetarskyddsl-ug
rnel.sei andemening i ArbetsmarknadensOrganisationers Skvddskommitt6och att ett av 76:an valt huvudombud skulle komma p& sidan om gdllande lag och
vittnar om en viss tafatthet att endast
bestdrnmelse,
se en minimibest[mmelsesom absolut normgivande'
G. antyder, att fdr den hendelseorganisationeni
Bofors pi nigot sltt skulle utdkas, detta icke skulle
ske genom n&got valt huvudombud, utan genom en
heltidsanstdlld instruktcir. Vilken beteckning man
vdlier "huvudombud" eller "instruktiir", miste vdl
,oiu a, underordnadbetydelse.Varfiir skulle det vara
si otinkbart att 76:ans medlemmar siiilva skulle fE
vdlja sin egen instruktdr fiir ex. vissa &r? Denne, av
arbetarnavalde instruktdr, skulle dE kunna ha bdttre
kontakt med hdndelser och utveckling av skyddsfrigorna och kanske slippa sidant undanskiutande,som
it .dd. ex. vid yrkesinspektcirenssista besiik vid Bofors i och ftjt undersrjkning av trifcjrekomst (tritvetten) i Bo&sverkstaden,di icke ens skyddsombudet
blev kallat. Inte heller blev varken huvudombud eller
skvddsombud kallade di en ldkare och en kemist ett
oi d^s t senareanlinde i sammalrende. Tack vare
ett pnp-assligtoch medvetet skyddsombudkunde dessa
p& och fa ta del av dessaspecialisterssyntrnngi sig
*oin
p.rnft.r
datig.ttom draga lirdom och utnyttja
dessaftir fortsatt skyddsarbete.
A Metalls medlemmarsv'dgnar,ett tack fiir G:s erkdnnande ord om de valda skyddsombudenoch huvudombudet. Vid eventuellt val av instruktiirer skulle
medlemmarnamed all sdkerheticke ha simre omd6me'
sivll
Jag dristar mig tro, att f6r Bofors vidkommande
ioit fOt Bjiirk-borns,man skulle kunna sluta up-penigt
omkring d.ttu, to- enligt G. utfdrt och utfiira en
fored<;ilig och fiir skyddsarbeteth6geligen gagnelig
garnrng.
Ingaar And'erssort'
-)<

Redaktionen bar lhtit ingenilr Gtanbolna
taga d,el aa oaansl\ende insdndare, som
fLr fdliande bemdtande:
egentligt nytt, som f6r frl'gan fnmlr| har
Nigot
"ftireli-o-tttit
i iierr Anderssonssista insEndare'
ju ej
numMitf tuu. pi den ftirsta inslndaren i fiireg8e^nde
mer av B-pilen kan allts& i sak betraktassisom svar
iven pi ovanstiendeinslndare. Det vdsentligai herr
utbyggnadenav
Andeissonsskrivelser,den f<ireslagna
sdkerhetstiinstenmedelst anstdllandeav ,en rePresentant eller instruktor, har jag lovat att diskutera vid
annat tillfdlle. Ett par detaljer i sista ins[ndarenvill
jag
emellertid gdrna klargdia och bemiita'--..
' -blycksfallsstitistiken
Zir AB Bofors officiella och
ej "G:s". Bedtimningenav orsakernatill ett o]yck9fall sker ej godtyckligtutan pi foreskrivetsdtt.Klassiar icke enbart avd. S. sak, utan vederbtificerinsen
*avdelningschef,
arbetsledareoch skyddsombud
rande
medverkahdrvid, i det att de inldmna skriftliga rapporter om orsakentill olycksfallet..Statistikengrundas
uppgifter. Dock kunna ju en del
ii samstdmn'riga
ivirbedtimligu-gtanlitlt fcirekomma,som exempelvis

det av herr Anderssonanftirda angiende begagnandet
av handskar.
Herr Andersson relaterar ett bestik i tritvetten i
VA 30. Rdrande detta vill jag endastframhilla, att
yrkesinspektdrensbescik intrdffade efter ordinarie
arbetstid. Yrkesinspekttiren var p& genomresa och
skulle endaststannaen kort stund i Bofors - hans
egentliga irende vat att undersijka en ttavers - men
han paisadedi samtidigtpi att besokaVA 30. Endast
var ndrvarandeoch det var omtiiligt
avdelningschefen
att kalla skyddsombudet,som redan g&tt hem. Jag
kan dven ndmna, att yrkesinspektcirenalltid ir mycket
min om att kalla skyddsombudetoch att han aldrig
fiirsummar detta.
Rorande det andra besdket i tritvitten fiirhiller
det sig sl, att avdelning S. endast en dag i ftirviig
fick meddelandeom att 2 sakkunniga fr&n Institutet
fiir Folkh?ilsanskulle bescikaBofors. Detta meddelades VA, som samma dag orienterade skyddsombudet
om bestjket. Skyddsombudetvar alltsi kallat, och underrdttade i sin tur huvudombudet, vilket han naturligtvis mi gdra, om han anser det niidvlndigt fiir
egen del.
Huvudombudets uppgift ?ir iu eliest att ut6va vissa
samordnande funktioner i f6rhillande till dvriga
skyddsombud. Sjalv kallar jag huvudombudet f6retridesvis till konferenser, vid inspektioner av central
natur eller till diskussionerav aktuella problem.
Gunnar Gtanholm.

Jubileumsraseri
Till Red. av B-Pilen.
Medan det krigshiirjade Europa svdlter och lider
n6d fd,rekommeri Sverige och iven i Karlskoga ett
jubileumsraseriutan fiirnuft och grdns.
Hur skall man kunna skaffa den massasprit, kaffe
och mat som gir it, och var skall man taga Pengar
ifrln? Vilka f'6rfd.rligabekymmerhar inte minniskorna, helt oniidigt, ddrfiir att de inte giort n8got annat
?in blivit f6dda f6r iemt t0 ir sedan. Och fiirresten
Ir ju detta tv& andra Personersfel eller fiirtiinsf,
vilket man nu anser det vara. Varf6r inte hylla de
rlttmdtiga upphoven till de )0 tren, det vore vil
rittvisare ?
Ar det inte idiotiskt s& det fiirsl8r att i n6dens
Europa minniskor skall behiiva dta och dricka si
omitiligt, si dyrt och si ofiirnuftigt och allt endast
f6r att det vid vissa tillf?illen ansespassandeatt det
skall si vara.
En grosshandlare,en disponent e. d. har kanske
chansenatt resa bort och fira sin hdgtidsdag i lugn
och ro, men si Zir det iu inte med de flesta vanliga
enkla mlnniskor. Det hdrlar ett jubileumsraseri,som
nog en del vill ha litet nerdimpat, men som ocksli en
del kanske vill ha 2innuvidlyftigare, t. ex. blomsteroch konditorihandlare.
Kort och gott, hltmed ett ftirslag till B-pilensred.:
L8"t damerna ha den ilder de dnskar! Och lit alla
boforsanstilldabli 50 ir utan publicering om de det
iinsAar!
" Sanclasirn|licir+f'.
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Id6er

och fiirslag
Till Red. av B-pilen.

Arbetare kan ofta ha id6er och fdrslag till ftirbettringar och forenklingar i produktionenm. m. sAdant.
Hur stdllersig fiiretagsledningarna
numeratill dylikt?
Ar det nigon skillnad nu mot frir cirka 20 ir sedan?
Vi kan g<ira en tillbakablick, och utan nigra fakta
eller bevis - endast si ddr fcir exempletsskull tinka oss, att en arbetarebtirjat vid e1t storfciretag,
sedanhan fcirut arbetatvid mindre fciretag. Pi alla
platsernahar han arbetatefter ritningar. Hans kunskaper om ritningar dr inte stora, exempelvisbara
nigra kvd.llstimmarsyrkesskolai maskinritning. Ni.
v?il,han gdr ett fel pi sitt arbete,och felet har istadkommits genom att han tolkat ritningen som han
gjort pi andra arbetsplatseroch de kunskaperyrkesskolan gett. Arbetsstycketvar ej itat enligt det system
som han var van vid. De tre planen fram, upp och
sida, d. v. s. de tvi sista,vid vdndningen,gick liksom
utan regler, troligen beroendepE,olika konstruktdrers
olika syn pi saken. Vi fortsd.tteratt tinka oss in i
'situation. Han fdrsdker naturligtvis fdrarbetarens
svara sitt fel f6r arbetsledaren,
och kanskehan ocksi
dr frdck nog att fdresl& sitt tolkningssystemframfdrt
dit det kunde gdra verkan. Arbetsledarenssvar blev
naturligtvis di, och troligen d.vennu, samma:Det d?ir
angfu ej er, och det begriper nog konstruktdrerna och
vederbiirandebittre dn ni I
Om arbetarenssyn p& ritningar och fcirslag numera
skulle hlndelsevis praktiserassom allmdn regel vid
omtalade f'6rctag,hcir ju egentligeninte till historien
och inte heller kan det d& vara arbetarensom piverkat det.
Arbetarens praktiska syn pi en sak brukar ofta
stanna pi fcirstapinnen pi den hcigastege i vars topp
sjllva "iiverledningen" sitter. Skulle den h[ndelsevis
finna vdgen 2indadit upp, ,a d& blir det troligen ej
somden arbetarenssyn, utan som nigot som en annan
tagit upp och gjort till sin.
Nog att det finns id6er hos arbetarna, utan att
dessabehiiver vara sfi litet geniala (enligt mitt tycke),
som dem jag tror en stor fdretagsledare(kanske det
var GdtaverkschefenHammar) enligt en tidning en
ging skulle ha lovprisat: En arbetarehade upptiickt
att trappstegentill fartygsblddarna voro alldeles fd,r
smi. Det gick fortare di de blev st6rre.Ganskaenkelt
orl man struntar i regeln: vad man vinner i vig, fcirlorar man i kraft, om lnan inte dr en stor stark karl
med l&nga ben. Sdkert finns det en hel del bittre
id6er om problemen, tror jag. Bara fcir exemplets
skull ber jag f8. ndmnan8"gots8.dantproblem. Id6erna
till fcirbZittringkan ju B-pilen inbjuda andra komma
med - frirslagsvisI Varfcir skall somliga filare behrjva arbeta med arbetsstycketi skruvstddet i jZimnhcijd med hakan t. ex., och andra ha arbetsskruvstddet
nere vid kndna? Ursdkta riverdrifternal O. s. v. En
lnaskinarbetare
dr mycketling, en annanmycketliten.
Kanske det ?ir lika svirt giira en arbetsmaskinsom
passarden arbetare,som dir stir vid den i irtionden,
som att g6ra alla arbetarelika linga.
,'D-7"
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Spar elkraft

i vinter

Kraftfdrsiirjningsllgetdr sombekantytterstanstrdngt
i hela landet. Nederbcirden har i ir varit mycket
ringa. Det bcirjaderedan med att sncimlngdeni de
trakter, som riro sirskilt viktiga frjr vir kraftfdrsiirjning, blev mycket ringa i vintras, och viren och sommaren ha iu, som alla veta; sedanvarit de varmaste
och torrastei mannaminne.Vattenmasasinen
fiir vira
kraftverk, som vid den hir tiden brukar bcirja ugas
i ansprik, ha varit diligt fyllda och sjunkakatastrofalt
pi grund av den starkt cikadebelastningen.Allt till..
g2ingligt vdrmekraftmaskineri, ingturbiner, dieselmotoreretc. dro disponerade,och man sokertill dryga
kostnlder dlr produceraden kraft, som fattas. Hdr i
Bofors krjra vi ingturbinerna kontinuerligt dygnet
runt med full last sedan den 18 augusti. Detta blir
mycket dyrbart och likviil miste vi kripa n-redinga
genereradkraft utifrin, vilket blir zinnudyrare. Man
ser dock redan nu, att situationendet oaktat blir
ohillbar, och myndigheternapibjuda ddrfcir strirsta
sparsamhetmed den elektriskakraften bide fdr f<iretag och enskilda. Affirsmdnnen ha redan fitt order
om att inskrd.nkapi skyltbelysningen,och elektriska
kaminer och varmvattenberedare
dro fcirbiudna. Som
framgfu av meddelandeni pressenhar man att frin
och med den 15 septemberemotsekraftransonering
iven f6r industrien,och frln den 1 oktober blir det
sdkert bostddernastur. Diirfdr uppmanas alla oclt
enaar att iaAttaga sparsarnhet med den eleAtriska
hraften. Hir nedan upprdknasen del omriden ddr
bl. l. aktionenb6r sdttasin.
BelTmingen.
Si ltngt som det ?irmcijligt, med hdnsyntill arbetet
och den personligasdkerheten,bcir belysningenhillas
slickt i lagerutrymmen och lokaler, som inte stiindigt
anvdndas. I korridorer etc. biir antalet ljuspunkter
minskas.
Var och en skall se till, att han inte har sin arbetsbelysningtlnd mer 1n nddvdndigt,liksom att allmdnbelysningeninte hilles tlnd i onddan.
Varmvattenberedareoch el-kaminer fE icke anvdndas. Den, som pitagligen har fcir dtlig uppviirmning
pi sin arbetsplats,har att vdnda sig till ndrmastefcirman f6r at t f& undersdkt, om uppvirmning med
varmvattenelementkan ordnas med rimliqa medel.
7'ontgLngshorning.
Tomgingskcirningrned arbetsmaskiner
etc. fi.r inte
frirekornmaoch di arbete icke utfcires i dem, som
t. ex. under rasterna,skola maskinernastoppas.
7'rycAluften.
Sparsamhetmlste iakttagasmed kompressorluften.
Luftverktyg etc. fi icke l?iggasit sidan utan att kranarna stdngasvid vigguttaget. Den, som upptdcker
otithet pfl slangar eller verktyg, skall omedelbart
meddela detta till sin f<irman.
Var och en bd,rscikalojalt fdlja ovanstS.ende
fdreskrifter. Avdelningscheferoch f6rmln ansvara fdr
att desammaefterfciljas.
Siirskilt under hdgbelastningstid,som vanligen in-

sTUP/85P6/TEN
utgivasi Kamratftireningensregi. En teaterklubbmed
tvi sektioner,en fiir revy och oPerett, samt en fcir
dramatik,kommer att bildas.
De praktiskakursernakommeratt pigi somvanligt:
trrisl<ijd,bokbinderi, konststimnad,vti.vning,milning
och gammaldans.Studiecirklarkommer att ordnas i
engelska, svenska,samhlllskunskap,livs&skidningsfrlgor, barnpsykologi.Om intressefinns, kan cirklar
ordnas
Iven i andra Imnen.
hiisten {94?
Ungdornsgflrden
Ungdomsaftnar,lek- och sagoaftnarkommer ocksi
Ungdomsg&rdenbcirjar i h6st sitt femte arbets&r. att or{nas. Esperantofiireningenoch Folkpartiets
ungdomsftireningkommer att sti fiir programmetvid
Verksamhetenkommer i stort sett att fortsdttai likhet
hcistens ftireningsaftnar. En diskussion om olika
med fdregiende ir.
sortersmusik kommer att d!8 rum under titeln "Leter
En nyhet fijr iret d.ratt alla pojkar i ildern 12-L)
jazz bdtfte dn symfoni?"
med
stor
klubb
i
en
enda
sammanslutas
att
ir kommer
Fcjr att ungdomsgirdenverkligen skall kunna fylla
olika sektioner. Omklidningsrummetkommer att insin nppgift ^tt van en verklig hemgird fiir alla dem,
redas tiil ett rum specieiltfdr dem. Detta rum skall
som scikersig dit, krdvs m&nga intresserademedarvarje kvili st&i;ppet fcir spel, l[sning och samtal,och
betare,som vill hjiilpa till att skapa en anda av geen ledare skall var kvdli se till att alla trivs. Antagmenskap och samfcirstind. Vi v2idjar till B-pilens
ligen kommer vi att ordna det pi samma sltt ftir
l:isareait tdnka efter, om de skulle kunna komma med
ut.
sl&r
vdl
sig
att
det
visar
flickorna, om det
i v&rt arbete. Kunskaper och fiirdiqheter [r bra att
I Kamratfdreningenkommer det i vinter att arbetas
fiir att s&smnningomkunna fdrverkliga sommarhems- ha, men huvudsakenfttr en god midarbetare[r intressetoch den goda viljan. Britt-Marie CollianCer.
tanken. En tidning kommer under hdstterminenatt

n
trt[[CI

trd,ff.arkl. 7-9 fcirmiddag samt efter skymningen pi
efterrniddagen,ir kraftfdrsririningen kritisk och det
?ir di sZirskilt ncidv[ndigt att taga hd.nsyntill ovanstiende.
Det kan, vid vissas. k. katastroftillfiillen,bli niidvdr-rdigt att frln en central punkt (kontrollrummet
i Bofors kraftverk) hastigt bryta vissa belastningar,
f<jr att kunna hilla driften iging. Detta gir d& f<irst
ut ijver stnlugnat, tryckluftndtet, behandlings- och
hirdverk samt littmetallugnarnai smedjaoch pressi
nu ndmnd ordning. Var och en bijr alltid vara pi sin
vakt s& att skada eller ontidig produktionsminskning
di icke blir f<iljden.
Sikert kan det vara av intresseatt veta, att dven om
vi hade haft ett gott vattenir, hade vi fitt rdkna med
en viss elransonering, och detta fiirh&llande kommer
sannolikt att bli r&dandetill &r 1950 eller 1951. Det
l.rar inte varit mdjligt att bygga ut kraftverken lika
fort som belastningen stigit. Detta sammanhinger
rned bristen pi arbetskraftoch materiel,vilken &tminstone ftir de ndrmaste iren kommer att accentueras
p& grund av vlra turbin- och generatorfirmorsstora
leveransertill utlandet.
Avd. X. L5 sept.1947.
Manne Hernberg.
I ovanstflendemaning vilja vi pi dei livligaste inster.nma
och uppmanavi vira medlemmaratt iakttaga
strirstamiijliga sparsamhetmed den elektriskastr<im-

som hemma,si att den fdr
men sivll pi arbetsplatsen
landet livsviktiga och ncidvindiga produktionsapparaten kan hillas i ging.
Avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fdrbundet
RAGNAR GULLBERG.
Giista Andrie.
Bofors
Avd. 153 av SverigesArbetsledarefcirbund,
ARTHUR AXELSSON.
Ragnar Lind'ahl,
Bicirkborn
Avd. zgr av SverigesArbetsledarefdrbund,
GOSTA HELLSTROM.
'
Larc Bodin.
Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbeiarefdrbundet
INGVAR ANDERSSON.
Gunnar Peltert.ron,
Avd. 25 av Fdrenade Fcirbunden. B.i<irkborns
Fabriksarbetaref
ackfcirening
GUSTAV KARLSSON.
Arne Gillberg.
rvd. 25, Bofors
SvenskrGjutarefdrbundets
KARI, JERNBERG.
Axel. Engltolm.
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Metalls studiekommitt6vill denna sisong slrskilt rekommendera
friliande kurser och cirklar: Industriell demokrati, Fiiretagsekonomins grunder del 1, Fciretagsekonominsgrunder del 2, Arbe'
tarrcirelsenoch kulturen. Fackfrireningskunskapdel 2 samt Verkstadskursen.
D& vi vid n[sta avtalsuppgcirelse
helt sdkert kommer att f& en riverenskommelse
om fiiretagsnlmnder,
ir det naturligt, att vi dgnarkursernai Industriell demokrati och Fdretagsekonomi
ett sdrskiltstort intresse.
En sdrskildkommitt6bestiendeav ledamiiterf6r ABF,
FCO, Bjiirkborns Fackfdrening,Arbetsledarna,Tjdnstemdnnenoch Metall kommer att handha hela uppldggningen av denna kurs. Liksom fd,regiende ir dr
det meningen,att cirklar skall organiseras,
om mrjjligt
med deltagare frin alla de olika organisationerna,
vilket inte hindrar, att man [ven gir ihop verkstadsvis.
Som komplettering till cirklarna kommer en s. k. resandeinstruktcir,i detta fallet pappersbruksarbetaren
Morgan Eriksson,Jcissefors,att besdkaKarlskoga sammanlagt sex g&nger. Tisdagarnaden 14 okt., 4 nov.
och 25 nov. talar han siledes om Industriell demokrati och efter nyir (dagana dnnu ej faststZillda)
hlller han tre fdreldsningar i Fd,retagsekonomi.
Dessa
bdgge dmnen ansess&ledessom en kurs. Det ir vir
fcirhoppning, att de, som deltog i fjolirets kurs, denna
ging stiiller sig som ledare eller bilda stomme i de nya
kurserna. Eventuellt planeras iven en fdrberedande
gnuggning av cirkelledarna. Vardera av nlmnda
Imnen innehiller tre studiebrev.
Fdretagsekonominsgrunder del 2 inneh&ller fem
studiebrevoch dr avseddfcir dem, som efter fiolirets
kurs iinskar fiirdjupa sig oigot i detta imne.
Arbetarriirelsen och kulturen dr den andra stort
upplagda kursen. Den gir i ABF:s regi, men Metalls
studiekommitt6 anser dessafrigor si viktiga, att kursen dven upptagits pi v&rt program. Fiir <ivrigt har
initiativet till kursen tagits fren studiekommitt6ns
sida, men densammaiivertagits av ABF fijr att fi
stdrstamiijliga bredd pi tillslutningen.Kursen bygger
pi Tage Lindboms skrift "Arbetarrdrelsenoch kulturen" och planeras till bokens olika avsnitt fcirellsningar och ^ndr^ affangemang. Inledningen sker
torsdag den 23 okt. med ett samkvdm varvid Tage
Lindbom medverkar. Den 15-16 nov. ftiljer "Boken
i bildningsarbetet"med anfcirandenav ett par fiirfattare. I december,januai, februari, mars blir det fdrelisning om film av journalist Olle \fedholm, konstutstillning i samarbetemed Konstfdreningen,teaterpjiis av Riksteatern,konsert av Karlskoga Konsertfcirening samt avslutning i april med fdreldsning av
rektor Gunnar Hirdman. ABF fiirhandlar f. n. med
rektor Dahlgren vid Folkliga Musikskolan i Arvika
om ett kiseri i sambandmed konserten,som troligtvis
kommer att kallas "Dansen genom tiderna". Till
teaterfcirestdllningenhar lven diskuterats miijligheterna av ett inledande anfdrande,fdrslagsvisav Hanld
Beijer. Det vore iven onskvirt med en orienteringvid
konstutstdllningen i likhet med vad som skedde vid
den senasteutstillningen.
Ordningsf<ilfdenmellan de olika arrangemangen
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kan inte faststdllasfcirrdnman varit i kontakt med alla
rnedverkande.I(lart dr emellertid,att sjdlva uppl?igg,
ningen skall ske enkelt och lnttfattligt. Vi vinder
oss till de breda befolkningslagren,som ej varit i
djupare kontakt med kulturfrigorna, och hoppasnaturligtvis p& stort intresse. Denna kurs kompletteras
n.redcirkelstudiermed Lindbomsskrift somgrundbok.
'd.t
Fackf<ireningskunskapdel 2
en ny kurs frln
Brevskolan. Den dr avseddfcir aktiva fackfdreningsrniin och behandlari de sex brevenaktuellaoch framtida fackliga problem sisom: Industriell demokrati i
praktisktillZimpning,framtida organisationsfrlgorosv.
Verkstadskursen
slutligen vdnder sig frdmst till de
yngre. Sammanlagttio brev ingir i kursen som ger
en beskrivningav de olika jobben pl verkstaden.En
verkligt intressantkurs som finnes till piseende pi
ABF:s exp. F<ir att gcirastudiernamer levandehoppas vi pi medverkan av unga ingenidrer vid Bofors
och skulle dessa di nermast fdrelisa om kursens
olika avsnitt.
En yrkesskicklig, fackligt medveten och i olika
samhdllsfrigorvdl insatt arbetarklassdr mllet fdr all
vir studieverksamhet.Det dr ddrfrir vi fir ett studieprogram hopsattav si vitt skilda dmnen.
Ture Vik.rten,

TBV startar studiesisongen
med att skicka ut programmet i
mitten av september. Fdrra iret
kunde TBV gllidja sig it en
rekordstor verksamhetsivil vad
betrdffar antal kurser som kursdeltagare,och vi hoppasatt detta
godafrirhillande skall best&,ja t. o. m. ytterligaretika.
TBV har ocksi i ir sciktkontakt med en rad organisationer fcir att vidga studiearbetet och fi stiirsta
mdjliga anslutning dven frin de kretsar, som bruka
vara svlra att nl fiir studieverksamheten.I samarbete
med Karlskoga Motorklubb anordnasalltsi dels en
kurs i "Bilskdtsel och trafikfrigor", avseddfcir per'dga
soner som
bil eller kdrkort, dels en kurs i bilteori
o. fl., avseddfcir nybdrjare eller kiirkortsaspiranter.
Tillsammans med Karlskoga Flygklubb och AB Karlskoga-Flyg ha vi tagit upp en kurs i flygkiinnedom
och tillsammansmed Biologiska Fiireningenen kurs
kallad "YLra svenska fhglar". Konstfcireningens
medlemmar och 6vriga konstintresserade
stimuleras
att deltaga i kurser i croquisteckning, modellering
samten kurs i konsthistoria,vilken sistndmndadven[r
lagd si, att den kan intresseraHusmodersfdreningens
medlemmar.
En fdreldsningskurs,som dnnu inte fitt definitiv
utformning, men som preliminlrt kallas "Hembygdskunskap", kommer att anordnas i samarbetemed
Karlskoga Hembygdsfcireningsamt Fdreldsningsfdreningen. Kursen kommer att omfatta ett 10-tal dmnen
rcirande bygdens geografiska och geologiska utveckling, frirhistoria,odlings-, nirings- och kulturhistoria,
samhd.llsutveckling
m. m.
Fijr fdrsta gingen stjker TBV i Karlskoga ocksi
kontakt med de kyrkligt intresseradegenom kursen
"Livssyn och samhdllsarbete".I denna kurs komma

minniskans olika andliga problem att belysasoch beanordnasen sdrskild
handlas.Fiir de musikintresserade
lyssnarcirkel, diir olika kompositdrersverk analyseras'
Speciellt med tanke pe de t.kniker, som finnas
inom Karlskoga tidnstemannakirer, upptager kursprogrammet bl. a. en kurs i "St&letsframstdllning,
behindling och anvdndning"' en "Planerin-gskurs"
samt en kirs i "Gjuteriteknik". Likas&har TBV lagt
uDp en "rldfrlqningskurs", avseddfijr alla dem, som
,tlri.ru ingenjti-rs- 6ller verkmestarekurservid olika
korrespondlnsinstitut och som behova ridfr&gning i
ett ellir annat tekniskt imne, frdmst matematik. Till
de tekniska kurserna kan man kanske ocks8 rdkna
kursen i "ArbetsPsykologi".
komma i ir liksom tidigare att intaga
Spr&kkurserna
'mycket
dominerande plats i Programmet' I de
en
bida virldsspriken engelika och spanska anordnas
s&v[l nybdrja'r-,fortsitlnings- som lonv-ersationskurser. I iyska ha vi ocks&nybtiriar- och fortsittningsen ldttare
kurser,i-franskatvennekonversationskurser,
kurser
tvenne
komma
D2irtill
mera
avancerad.
och en
i teknisk engelska,vilka bygga pi Hermods-studiebrev
samt engelsla och amerikanskafacktidskrifter.
. Den gtrrpp uu kurser, som i statistikenoftast brukar betecknassom "hobbybetonade",men som rdtteligen biira kallas "allmdnbildande", bjuder ocksi pi
rlieng lockande saker. "Visans vdnner", som fcirra

&ret samlade inte mindre in sex olika grupper, stlr
givetvis kvar, likas& kommer "Talarkursen" att eterippr.pot. Till denna grupp kanske man ocks&kan
riikna-"PIastiskgYmnastik".
Speciellt med tanke pi de kontorsanstdlldadro
kr-rrirna "Kostnadskalkyl;',"Industriell organisation",
"Kontorsmaskiner"och "Praktisk rikning" upplagda.
Egnahems- och villaigaren lockas med "Hur iag
sktter min trZidgird" samt "Praktisk mfilningskurs".
Den sistndmnda-irlagd rent praktiskt och avseddfdr
som sjiilva vilja lappa
alla de h?indigafastighetsdgare,
en liten skavanki milningen'
Detta koria axplock ur kursprogrammet fit tills
vidare rdcka och vi rekommenderaalla intresseradeatt
rekvirera kursprogrammet. Givetvis hoppas vi p&
frimst
samarbetemed <ivrigabildningsorganisationer,
ABF, vats kurser i "Industriell Demokrati" och
"Friretagsekonomi"
tjlnstemdnnen.
dvenb6raintressera
Studiekommitt6ninom BicirkbornsFabriksarbetarefackftirening, som lven samarbetarmed ABF betriffande kurser fl. fl., har pl sitt program fdr vinterns
studiearbetesirskilt tagit upp fiiliande lmnen: Fack'
frireningskunskap, Arbetardrelsens historia, Industriell dimokrati, Olycksfall och yrkessjukdomarsamt
en litteraturcirkel "De stora arbetarskildringarna".
M. Teodortson.

A. BrinA,
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Storiin

Mot Stori)nasriland, nxo, 1)Ariilskade i)
ny ui biin uti ht)grcmmarhaiill,
bide gammal 2 ung, blde gubbe fr md,
tkinei aPP iorn en sol emot Tell'
Snart kiina oi doften frdn stotstagam kdk,
.rji)luften den ger god aPtit'
dn ihynda oi genast ocb gdr ett besdk,
sont bastigail f3 oss en bit.
bo,
lag .ri;ker.upp Grindstagan dnr iag shall
en aecka I sils ocb t tl'tlt,

har jag lust han iag helt enAelt sl7 mig till ro,
bar jag lu$ Aan iag'ta mig ett rur,_
Hfrr iii alla tE fria som fSgeln p3 koist,
insen si)perdig h;ir att du sAall,
m"en4cEer di dd att det bi)riar bl) n)st
$Atn dA upp en siud'undtand.ettall'
Nu bdresfrLn banan ntusiAenra opp
en .rbrittande dansmelodi,'
,n io**o de alla i sahtagaloPP
ty alla aill dansanta bl7.

i sol
Fdr gammal blir ingen att ta sig en tuiing
och ingen iir heller fdr ung'
Hiir dinsar "Kdrnera" o. Klang o. Gauffin
och ddr dansar Stordnar kung.
lag titter pfr.klippan diir liingst uti uiist
ocb ser p2 niir solen gfrr ned'.
Du r.,iirldarnasdrottning, ailr kiitAomna giist,
iag i)nskar du toge mig med
'pi
retan au skhda aarbelst p3 o2r iotd
ui finner ett fagrare land.
Din kra, naturent riht duhade bord,
din dra iir himlen i brand.
Det f inns ej den man torn pA duken bar fiist
en mSlning s3 underbart sAdn,
ett hao uti parpur och bimmelen mesl,
nii' nu drdmmer iag uittt bol i stiirt.
Nej bem till min stuga ocb genatt i siing,
tl rnart Lter solen gfrr opp'
dfr shall iag med fraga och hela ahrt giing
dig bklv med flaggan i toPP,
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Tnmumnrinn
Altin,, Axel Olou laAob,f. 1887,d. 18.6. t947.
Altin var anstdlld som ritare I7I?.-19I5 i Bofors
och 1915-1919 vid Nobelkrut. 1919-1923 varhan
ritare vid Bergvik & Ala AB och vistadest923-1932
i USA, dlr han arbetadepn konstruktionskontor.
Aterkom I5. j. 1932 till Nobilkrut som ingenj<iroch
konstruktcir. Avled i sviter efter en motorcykelolycka.

I

Anderston,Karl Gastau,f. L8gg, d. 2L 7. 1947.
Andersson anstdlldesi Bjdrkborn 1901, arbetade
fdrst i tredgard och jordbruk, t9o9-r924 som krutvalsare, malningshusarbetareoch smdriare, I9z41940.1 trotylfabriken och frin 1940 som apparatskiitare i nitrobensolfabriken.Erh<iltvid jubileet medalj
och gratifikation f<jr 42 tjanstel,r.
'

A. O. J. Altin

Anderston,,KarlHenning,f. 1g81,d. 19. g. 1947.
Andersson anstdlldesfd,rstagingen i Kanonverksta_
den 18p6, ddr han arbetadesom hyvlare och arborare
under f<iljandeperioder: tsg6--isg8, 1900-1906,
L9IO-I974.
Han iterkom 1920 och anstilldes j
fdltverkstaden,dir han arbetadesom hvvlare till sin
d6d. Vid jubileet erhcillhan medalj och gratifikation
for 37 tjiinstetr.
Aurin, Erntt Folhe,f. 1894,d.2. 6. t947.
Aur6n anstilldes 17. 12. 1924 som klippare i valsverket. Ar 1925 blev han betarbaspi iamma avd.,
vilken sysslahan innehadetill sin bortglng.

Dablbiick, Gustaf, f . 1894, d. zl. e. D+1.
Dahlb?ickanstdlldes1916 som ritare hos AB Bo.
fors-Gullsp&ng.Han slutade 79t7 och aterkom 1919
som offertingeniiir pi KM. 192i blev han konstrukt<ir pi KKT (automatkanonkonstr.-kontoret).
ddr han
7933 blev avdelningschef,en befattninq som han
innehadetill sin ddd. Vid jubileet erhcillf,an medalj
och gratifikation fiir 29 tjdnsteilr.
EriAsson,Ernst Alfred, f . L884,d. 8. 7. Lg47.
Eriksson anstdlldesI92t i handformningsgjuteriet
och arbetadeddr som gjuteriarberare
till 194:0:dehan
blev polisvakt pi vaktavd. 1945 lvefilvttadeshan till
transportavd. och var transportarbetaretill ny&ret
1947, de han lterkom till vaktavd.som ordninssvakt.
Vid jubileei erhrill han medalj och gratifikati-on fcir
25 tjZinste&r.
EriAtton,EriA Leander,f. 1895,d.9. 3. 1947.
Eriksson anstilldes 1909 sisom nitvirmare i plit_
verkstadenoch blev senareplitslagare. Han tilllxjrde
denna verkstadalltintill sin bortgang den 9. 3. t947
mcd undantag fijr nlgra kortare
fuen I9t7"ppJtratt
i920.- E_rhiill_vid jubileet medalf
och gratifikatior,.
frir 36 tjiinstetr.
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K, G. Andersson

K. H. And.enson
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E. F. Aurin

G, Dahlback

E, A. Erihsson

E, L. Erihsson

Hedblont,Per Helmer,f . 1888,d. 23 3. L947.
Hedblom anstdlldes1915 som fllare i kanonverk'
staden,der han sedanoavbrutetarbetattill sin bort'
ging. Vid jubileet erh<ill han medalj och gratifikation fcir 31 tidnsteir.
'

L. H. Jansson

P. H. Hedblon

i

':t"-,

#j+!
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J. G. Landberg

F. E. Nystrdm

l a t u : o n ,L e a )H o l g e r ,f . L 9 0 9 ,d . 9 . 4 . 1 9 4 7 .
Janssonanstdlldes1940 som chauffdr p& byggnads
avi. och dverflyttades 1946 till transportavd.med
samma yrke. Omkom genom en olyckshindelsei
tjiinsten, di hans lastbil, sannolikt p& grund av fel i
styrinrdttningen,k6rde ner i Timsdlvenvid Timsbron
Lundberg,lohan Gustaf,,f . 1890, a. 23. 7 . 1947.
Lundberganstllldes1911 som filare i kanonverkstadens filareavd., blev ritsare 1916 och refflare & svarvareavd.1918. Slutade1,919och ateranstaldes192)
som verktygsfilare p& verktygsverkstaden. Blev fijrman 8 sistndmnda avd. 1925 och planerare pi verktygsplaneringen1936. Ffitr' L94) till sin bortgtng
p& plavar han planeiare fijr civila verkstadsarbeten
neringsavd. Erhiill vid jubileet medalj och gratifikation frir 29 tjd'nsteiLt.
Nystrdm, Fritz Eugen,f. 1888, d. 25. 6. L947.
Nystrdm anstdlldesfcirstag&ngen1903 och ^tbela'
de sedanpi olika avdelningarinom kanonverkstaden
som kippare, stickare,frdsareoch ritsare &ren 1903och frlLn L939 allt till sin bortr9r8,1r2r-r925
geng, sista iren som ritsare pn kanonverkstadens
ritsareavd. Vid jubileet erhiill han medalj och gratifikation f& 26 tilnsteir.

,$ettuoneu=="
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Aronston,Bengt Aruid, f. 1881.
under
Aronssonvar L9o5 anstiild vid byggnadsavd.
6 min., iteranstdlldes ddr 1909 och stannadetill
1919, Sterkom 1.930till byggnadsavd.och arbetade
till den r. 3. 1947, d& han vid uppnidd pensionsilder avgick. Vid jubileet erhijll han medalj och
gratifikation for 26 tjZinsteir.

Andersson,Karl Fredrik,'f . L884.
Andersson anstdlldesir 1898 som springpojke i
rcirverkstaden. Han blev senare svarvarellrling och
p& sammaavd. som han tillhijrde till
revolversvarvare
den 31. 5. t947, dA han p& grund av sjukdom slutade
sin tidnst. Vid iubileet erholl han medalj och gratifikation fcir 48 tjdnsteir.
Andersson,Karl loban, f. 1880.
vid Nobelkrut It ' 2. 1915och
Anderssonanstdlldes
forst vid jdrnvdgsarbetade som transPortarbetare,
tiden som frirridssista
och
spiret, senarep& elbilen
urbetatetill den 1. 7. 1947, d& han uppn&ddepensionsildern. Vid jubileet erhtill han medalj och gratifikation ftir 31 tjiinstelr'

K. F. Andersson

B. A. Aronsson
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Brandin, Karl loban, f. 1880.
Brandin anstilldes 1913 som svarvarei kanonverkstadenssvarvareavd.,
vilken anstdllninghan innehade
till den 15. ,. 1947, di han avgick vii'uppnidd pensionsilder. Vid jubileet erhrjll han medalj och gratifikation f6r 33 tidnste&r.
Er)hsson,EriA, f. t877.

K. J. Brandin

E. Eihsson

Erikssonanstdlldesden 15. 2. lgl2 sisom smedoch
irar sedandessarbetat som g8.rdssmed
och reparatcir
pi lantbruksavdelningen
till den 1 augusti i fu, dlt
han pi sin 7O-irsdag avgick med pension. Erh<ill
medalj och gratifikation fcir 34 tjtinste&rvid jubileet.
EriAsson,lohan Paulinus,f.1888.
Eriksson anstdlldes1919 som gjutgodsrensare,senare slipare i renseriet och 6verflyttades 1941 till
transportavdelningenstsom stddare. P3. grund av
sjukdom erhiill han fcirtidspensionfrEn t. 6. 1947.
Vid jubileet mottog han medalj och gratifikation fcir
27 tjdnsteLt.

J. P. Eriksson

E. H. Erihsson

EriAston, EriA H)lding, f. 1886.
Eriksson var 1907-08 anstdlld en kort tid vid
bolaget.L9l5-76 arbetadehan i sttlverket,1918-19
i gjuteriet och byggnadsavd.,I92o en kortare tid pi.
transportavd. och direfter pi kanonverkstadensi.som
spenfraktare, parkeriserarebch stddare. Avgick med
fdrtidspensionfr8n L 8. 1947. Vid jubilJet erhdll
han medalj och gratifikation fiir 26 tjdnstet,r.
FredriAtson,Axel Daniel, f. 1880.
Fredrikssonvar diversearbetare
vid Bofors l89j1906, med undantag av 1899 di han arbetadevid
Nobelkrut. Aterkom 1913 som hyttarbetareoch civerflyttades 1933 till byggnads"rrd.,o- grovarbetare.
Frhn 1937 till den 30. 6. i lr, di han avsick med
pension, har han tjZinstgjort som porivakt. Erh<ill
medalj och gratifikation f6r 45 tjtinitefu vid jubileet.
Guttautson, Guttaa Valdemar, f . lg7g.

A. D. Fredrikston

G. V. Ga*attsson

Gustavssonanstdlldes19L6 I hyttan dlr han arbetade som uppsittare till 1933, di han dverflyttadestill
hdrdverket som generatoreldareoch traversf'drare.Avgick vid uppn8dd pensionsllderden 1. 7. T947. Vid
jubileet erhiill han medalj och gratifikation fijr 30
tjinstelr.
I dntson-Setlt,Y ngoeAlariA, f. 1880.
Jiinsson-Sethanstdlldesden 24. 4. tgol pi byggnadsavdelningen
vid Nobelkrut, ddr han alli tiil'JJn
L.9. 1947,dl han uppnidde pensionsildern,
arbetade
som malare pi byggnadsavdelningen.Vid jubileet
erhdll han medal) och gratifikation fcir 41 tjinsteir.
Marcb, loban Albert, f. 1880.

Y. A, Jdnsmn-Seth
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J. A. March

March anstdildes8. 3. L939vid Nobelkrut ddr han
arbetadesom stddarep3.snickareavd.tills han den 30
juni uppnidde pensionslldern.

Gustdu,f . 1879'
I arzsson-Lund,
i Backa
Jansson-Lund anstdlldes vid tegeibruket
den
(pi
transportavd.
till
tS"B9,overflyttades 1892
till
1886
kom
ddrifrin
och
kailad-sj&ariaget)
tiden
hiirdverket,,ruiif.ett h^.t 1900 overflyttadestiil iordbruket. Efter 4o irs arbetevid iordbruket kom han
1940 tili vaktavd.,ddr han tjiinstgjortsombrand-och
nattvakt till den I. L2. 7946, di han uppnidde pensionslldern. Vid iubileet erhcillhan, vid hdgtidsfesten
i VK 50, stora medalien idmte gratifikation fdt 57
tirinsteir och var den lldste aktive medaliciren'
Norrttri)m,Axel Teodor,f. 1880.

A. T, Norrstrdm

G. Jansson-Lrnd

Norrstrdm anst[lldes l9O7 som trriarbetareoch
dir han utan avbrott arbetat
snickarep& byggnadsavd.,
vid uppnidd pensionsilder
han
d&
s.'{iq,
till den i.
avgick ur tjdnsten. Erhtill medali och gratifikation
for 39 tjdnsteir vid jubileet.
Carl lohan Oscar,f . I88o.
Petters'Jort,

I

vid Bofors fuen 1904
Petterssonvar diversearbetare
-1.9O, och L91'4-1918. Blev grovarbetareP3'byg1
nadsavd. 1928 och civerflyttadesL934 tlll smedjan
ddr han arbetadesom pumpskritareoch stddaretill
uppnidd pensionsilderI. ,. 1947. Erhcill 1947 mediii och gratifikation fcir 21 tjdnsteAr.

A. R, Sandstriim

C. l. O. Pettersson

Satttlstrtim,Arpid Reinhold, f . 1879Sandstrom anstdlldes 1911 som milare Pt byggnadsavd.,drir han utan avbrott arbetat till den 4' 6'
1t247,dit han vid uppn&dd pensionsilder avgick ur
tjZinst. Vid jubileet Erh<;llhan medalj och gratifikation fdr 35 tidnsteir.
Stake,GastauEmanttel,f. 1878.
Stakekom 192) till AB Bofors, dir han anstdlldes
frdsareavd.,1926 blev
som hyvlare i kanonverkstadens
han aiborrare Pe sammaavd' och behijll detta arbete
tills han den io. 6. 1947 uppnidde pensionsildern'

G. E. Stake

Litteratur
ATTACK ALARIII av Hatnntond Innes. London
t946.
Boken handlar om personalen vid ett luftvirnsbatteri pi en flygplats I sddra England- under den
versta"^Blitzen"t.nsom*arcnL94O, ndr Giirings luftarmador sattesin fiir att krossaallt motst&nd.HuvudDersonenir en menig man i kanonbetjdningen och
i'huvudpjdsen"Ir en 3="luftvernskanon.Men Boforskanoneina skymta d& och d& i skildringen och f.dfiat'
taren har en mycket hiig uppskattningav 4O:ansanvdndbarhetoch-fcirmiga. - "As the Jerries pulled
out of their dives at o6out 7000 feet, the Bofors and
Hispano and Lewis quns all lei loose. The red tracer
shel'lsof the Bofors,'like little flaming oranges,could
be seen streaming lazily up to meet the bombers."

on one side
. , . "But before I ducked, I saw the Bofors
'drome open fire on the 'plane. Its little
of the
flaming oranges streamedtowards it. And then one
hit and another, bursting along the fuselage' The
'plane staggered and then crumPled
and
great
-up
pl.t.reed towards the earth." . . . "A moment later the
bofois spoke. It was like the soundof tom - toms in
a mountain gorge, steady and angry" - Frinsett en
timligen fantastisk intrig om femte-kolonnare-ochen
phnelad luftlandsZittning, som endast kunde hindras
tack vare huvudpersonensltgdranden, ger boken en
utomordentligt livande skildring av stdmningen fdre,
under och eftir ett bombanfall, om sammanh&llningen
inom kamratlagetoch om den mili6 dnr 40:an medverkadetill en lyckosamutg&ng av slagetom England.
Ltg
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Dec.
12. lobanston, loban Iuar, Spilnfraktarc
15. lohanston, OsAar Valfrid, Smed
L7. lonatson,Dauid Leander,Kanonborrare
20. Eduardsson,Andert, Kranfcirare
20. Lar.rton, Axel Ture,, Ugnsskcitare
24. Anderstotz,f ohan lahob, Klotsprlngare
25. liirn, Carl, Grcvarbetare
BOFORSVERKEN.
Okt.
8. Larsson, Gustaa Elis, Stddare
IO. Peterrron, Axel Valfrid, Hyvlare
17. Andersson,Anna Emelia, Std.derska
L9. Andersson,Elis Guttaa Leonard,,Hyvlare

1932
1937
1946
7933

Nov.
6. Berg$ed.t, GustaaElis Birger, Avsynare
1920
IO. Petterston, EriA Gottfrid, Grovarbetare
7940
21. Hammatstrand, GustaaHerman, Reparatrir 1935
Dec.
2. Larston, loban Eduard, Grovarbetare
lL. Fransson,,Karl lY/aldemar, Masmd.starc

1c)?l

L9T3

NOBELKRUT.
okt.
30. Eriksson,Karl Einar, Fcirman

1946
1cJ)'l
'I

O?O

1 c}1c)

192L
I c)lc)

T92L

Igl:.-I917,
1924

Nov.
4. Blomberg;Bror loban Dan)ell Snickare
L93B
27. Kjell:trdm, Gdsta Sigurd, Cementarbetare 1936
Dec.
1. EriAtson,lonat, Fi)rman
1939
19. Pertson,Axel Sigfrid.,Krutbr._arb. 1924_1928
7932
26. Bergqoitt, Ellen Maria, Stdderska
I94L
28. Bjdrndabl,, Erik Aruid, Kamret
I9I9
30. lohanron, GustauDaniel, Krutbr.-arbetarc 1926

FrdnRedaktiouelt
IIur

iir

det med

historierna?

I forra numret utlyste vi en tdvling om bdsta
historia frin Bofors eller Bjorkborn. Tdvlingsbidragen skulle vara inldmnade senastden 1
augusti. Tyvd-rr miste vi konstatera att resultatet varit magert, ja trll och med mer dn si.
Endast -3kuvert vila i Red:s brevlida och dessa
vanta pL sdllskap. Det klena resultatet ffu vdl
i forsta hand skyllas pi. den strilande vackra
sommaren, som mera inspirerat till friluftsliv,
bad och vattning i tredgardstdppan. Vi fdrliinga alltsd ti)ulingstiden till den 1 noa. 1947.
Tdvlingen dr uppdelad i 3 grupper: en for
personliga minnen, anekdoter och historier om
arbetare och tjdnstemin m. .fl. vid Bofors och
Bjorkborn; en for historier och minnen om tekniska hdndelser, nybyggnader, nya maskiner,
nya tillverkningar o. d. inom Boforsverkenoch
Nobelkrut samt en for mera fritidsbetonade
historier sisom jakt-, fiske- och sporthistorier
samt mer eller mindre sannolikaberdttelserom
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vad som h;int pi Storon, Blinais och Labbsand
eller pi utfdrder och studieresorm. m.
Tivlingsjuryn - redaktionskommitt6n- sit_
ter storstavikt vid de 2 forstndmndagrupperna.
Tro nu inte att vi bata soka efter lustiga historier, vitsar och anekdoter, lika stort vdrde l-ra
allvarligare historier eller berdttelser om vad
som hdnt vid de gamla syskonbruken.
Prissummanir minst 50: - kr. i varje grupp,
varutijver alla publicerade historier honoreras.
Nu vinta vi allts6.pi minga och goda bidrag I

N&ista nurnrnen
av &a.

berd,knasutkomma omkring r december.
Bidrag miste vara redaktionen tillhanda senastr november.
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ptfl

rl.
Nohab fOO rflr (Foru.frdnsid.

Nrflgot alil tiinka

stallationer. Han tackade fijr Vattenfallsstyrelsens 100-eriga affdrsforbindelse med firman.
For de samarbetandefirmorna talade direktor
K. E. Eriksson,Asea, direktor O. Sahlin,Motala
\Werkstad och direktor Engellau, Flygmotor.
Direktor Klemming talade for det gamla Nydqvist & Holm och framforde ett tack frhn alla
dem, som under iren ldrt och praktiserat vid
verkstaden. Si framforde ordforandena i Nosina lyckiinskningar
habs personalorganisationer
jubileumsgivorna'
Herr Erik
fiir
och tackade
Carlsson,ordforande i Nohabs verkstadsklubb,
talade for Metall och for Ulvo-stiftelsen, forman August Karlsson fiir SAF och Oresjo, kontorist Allan Mattsson for SIF och grundpliten
till tjzinsteminnenssemesterhem.
Slutligen framforde direkttir Manfred Kjellander bolagets stora tacksamhetfor alla lyckonskningar, vdnliga ord och hedersgivor som
kommit bolaget till del. Ett alldeles sdrskilt
tack riktade direktor Kjellander till Trollhdttans
stad, som pi si minga sdtt deltagit i jubileumsfirandet, icke minst genom det vackra blomsterartangemanget i KarI Johans Park. Si avslutades ialens IFLngarad av landshovding Lundvik, som framfiirde allas tacksamhetfor "den

Den amerikanska agitationen for fdrebyggande av olyckor har utsdnt foljande:
Vern iir jag - gissa.

strilande fest, som vi nu fitt uppleva". Landsliiivdingen ndmnde, att hela dagen hade varit
festlig och stitlig, men vad han mest fdst sig
vid var icke stiten utan den hjdrtlighet som
prdglade all samvaro under dagen. Till sist
onskade han lycka och framging f6r bolaget
nnder kommande ir.
, Ja, sh avslutadesen vacker, stitlig och hogtidlig men samtidigt hjiittlig och glad fest i
rninnenasoch det goda samarbetetstecken.
*
Jubileumsfirandet borjade planldggas redan
for ett ir sedan. For genomforandet av Programmet svaradeen kommitt6, bl. a. bestiende
av direktor Kjellander, ekonomichef Minsson,
kamrer Aronsson samt ingenior Bidre, vilken
sistndmndehade alla trhdana i sin hand och
som ijverste marskalk kan taga it sig en stor
del av dran over att hela Programmet gick si
vzil i lis.

lag i)r miiktigare kn uiirldens samlade hhrar,
lag har fdrstdrt flera mi)nniskor iin all uiirl'
dens krig.
lag iir mera drkpande i)n kulor, och iag har
krossat flera hem iin de sti)rsta kanoner'
Enbart i Ftirenta staterna vint iag ouer 4
milliarder dollars om flret.
lag skonar ingen, och jag hittar rnina offer
btand fattiga ocb rika, bland' unga och gamla,
hland.starka ocb suaga. Ankorna ocb de faderliisa kan intyga det.
lag har si. stora dimensioner,att iag kan hasta
nzin .rkugga6uer uarje arbetsomrd'de,
frdn slipitenen till ett jiirnuhgstdg, frdn en tiindsticka
till en flygmaskin,
lag lemldstar och driiper tusenden och d'ter
tusendenau l\nearbetareund'erdret.
lag lurar pd und.angomda stiillen, ocb iag
gor det nzerta aa mitt arbete liudldst. Du har
bliait aarnad au mig, men du lfrter i)uerrumpla
dig iindi.
- i hemlag iir outndttlig, iag finns t)uerallt
met, pd gatan, i aerksti)d'erna,pi. iiirnaiigen, pfr'
Itauet, i luften - tiuerallt.
lag giaer intet, men tar oerhort mycket.
lag i)r mihhnda din uiirsta fiend'e'
Vem iir jag di.?
Suar: TANKLOSHETEN.
Nydqvist & Holm tOO &r (Forts'
frdnsid.zt).
En storartad utveckling har det haft sedan
spadensattesi jorden for att riija mark for 100
i'r sedanoch till den dag i dag d'r. Nyckeln till
framgingen heter arbete. Och det plikttrogna
arbetet iir det som kanske frdmst skall dras en
dag som denna.
Men det finns ocksi nigot som heter samarbete, och det goda samarbetet mellan alla anstdllda har vadt rrtmdrkande for den gamla
verkstaden genom de 100 iren. Diirfor har
Nohabs personal,pi vilken post den dn mi st&,
anledning att vid detta lOO-irsjubileum kdnna
berdttigad,sund stolthet over den betydelsefulla
garning, foretaget gjort under ett sekel till gagn
fiir virt svenskaland och folk.
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De italiensda arbetarna uid HyttSsens matular.

Italienska

anbetare titl Bofors

Den fijrsta kontingenten italienska arbetarehar nu
anlint till Bofors. Den 6 sept. anldnde 21 man och
en vecka senare 5 man. Ytterli gare nl.gra vdntas, sl
att antalet kommer upp till ca 30 arbetare. Samtliga
hittills anllnda dro unga mdn i ildern 2L-4o ir med
erfarenhet frin arbete i stilverk och verkstdder i

Katktad t947.

Turin. Efter att ha vilat ut ett par dagar efter den
linga och trcittsammaresan ha de nu brirlat arbeta i
mekaniseradestilgjuteriet.
Italienarnabo i Hdgnan och dta pE,Hyttisens matsalar, ddr man i mcijligastemin scjkerhilla italienskt
k6k.

Netmaw Trlchtaho 764t5
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Det iir uiil bat'ai sommarbettan

Vips iir cykeluarpanskedd,

som papper sndar kring Bosseo. Bettani'

om mtn spdnslartre i bredd.

Sndlla, sota Bettor srud!
Kasta skriip o. skrdtt i stdlle'
uti niirrnsta papperspelle !

\.

Alltsedan firman grundades for 100 ir
ha vattenturbiner tillverkats av oss. Tvi,
som levererades1,849, 6nnas fortfarande
i drift. Under &renslopp ha vi utforc ett
betydande antal turbiner av skilda typer
och storlekar. Vi ha numera mojlighet att
tillverka turbiner med 10 meterslophjul.

NOHIB
NYDOVIST & HOIM AKTIEBOLAG
TROttHATTAN

KARLSTAD

1947. NERMANS TRYCKSAKER 76415

utftirdovollenkrofto n ld g g n i n gor
MIDSKOGSFORSENSKRAFTSTATION,
Illustrationbnvisarturbinensld'phjul.
Turbintyp:propellerturbinmed16phjulsre
glering.
Total effekt pi 2 turbiner 139000hk.
PORJUS KRAFTVERK.
Turbintyp: horisontaltvillin gturbin av Francistyp,
Total effektpi 8 turbiner 168000 hk.
TORPSHAMMARS KRAFTSTATION, som nyligen tagits i drift.
Turbintyp : vertikal Francisturbin.
Effekt pi en turbin 77 000 hk - den kraftigaste
turbinen i Europa. Uppmltt verkningsgrad941 ,

