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EN GATTUPU1TDERSOKITI1TGOM
BOFORS I94Z
Under hren 1945 och 1946 ridde en osedvanligt stor publicitet kring Bofors. Vdrldskrigets
hemligstdmpel over Sveriges framsta krigsmaterieltillverkare hade stdllts it sidan och minga
reportage over Bofors i ord och bild sig nu
dagensljus i bide dags-och veckopressen.Boforsbolagets egen annonsering om stil och kemiska civilprodukter flot in serievis och med
pampiga bilder i ett 4O-taLdagstidningar och
tidskrifter - bara under hr 1946 ca 10 stora
annonseri I.345.7rO st. tidningsnlrmmerper
annons. - Bofors historiska film och Fritidsfilmen visadessom forfilmer pi soo biografer
landet runt med minst 600.000 iskidare, pi ett
halvt dussin mdssor och utstdllningar hade
Bofors egna montrar, ett par "dagens eko" om
Bofors utsdndesi radio 1946, doktor Steckz6ns
redan mycket beromda historiska verk om
Bofors, Bofors Historia 1646-7946, recenserades i landets alla tidningar och sist men icke
minst stod dir en flodande publicitet kring
Bofors 30O-irsjubileummed alla dess1155 silvermedaljer. Ja, man kunde nistan tro att t. o.
m. landetsfhtaliga analfabeteromojligen kunnat
undgi att till leda fL sig itutat allt om Bofors
och dessfortrdfflighet.
Efter all denna reklam - sivdl den dyrt pikostade som den vilkomna gratisreklamenbesl6t bolagsledningen,i borjan p6.innevarande
hr, att lita undersokai vad min svenskafolket
uppmdrksammatboforspropagandan,goodwillannonseringen,jubileumsfirandet etc. etc. och
samtidigt sokautfinna med vilka 6gon virt folk

betraktar Bofors, en i.tgdrd, vars resultat mi.hinda dels kunde ge tips for den framtida propagandan, dels kunde ge vdrdefulla upplysningar om svenskarnas
instillning till det vapentillverkande Bofors och dels kanskeocksi kunde
stilla en viss nyfikenhet om Bofors anseendeute
i landet som storre svenskindustri.
Uppdraget att utfora undersokningenlimnades it SvenskaGallupinstitutet i Stockholmoch
snart var intervjuandet igltng.
Dmellertid
skall vi fiirst redogiira
vad en Gallupundersiikning
iir

fiir

Jo, det dr en av amerikanarendr GeorgGallup
uppfunnen metod att registrera folkopinionen.
Ar 1934 startadeGallup sitt American Institute
of Public Opinion, som sedan sin start gor
lopande opinionsundersoknigari USA i politiska frigor, registrerar amerikanarnasvarlor
och kartldgger olika socialaforhillanden o. dyl.
Redan tidigare hade olika tidningar sokt finna
folkopinionen i aktuella f.rl.gor genom att sdnda ut omrostningskuponger till ldsekretsen,
genom att sinda frigeformuldr till adresser
funna i telefonkataloger, bilregister, adresskalendrar o. dyl. Ibland fick man hyggliga resultat, men lika ofta visade dessaundersokningar
fullstdndigt f.elaktiga bilder av ldget. Den allmdnna opinionen forefoll nyckfull och omojlig
att inga in.
Dr Gallup hade emellertid l2ingefoljt dessa
forsok att registrera folkopinionen och funnit

Gallupprognosen Valresultat
t5
%

Hogern
..16,2
Folkpartiet
12,g
Bondeforbund
t3,t
S o c i a l d e m o k r a t e r . . . . 46,9
K o m m u n i s t e r . . ' . . . . . 9,9
Ovriga
0,9
100,0

15,8
12,9
46,6

ro,3
o,7
100,0

Felprocentenir alltsi. hdr fabulost liten, men
i medeltal raknar Gallupinstiiutet med foljande
ungefarliga felprocent. Vid 6.000 intervjuade
2 /o, vid 2.ooo 3 /o och vid r.2oo 4 /6.
Vid en Gallupundersokningdr det tre saker
(huvudpunkter) som dro viktiga. Den forsta 6r
att frigorna dro riktigt formulerade, si. att de
inte tvingar pi den tillfrigade en uppfattning,
. .med.dlAa dgonuSrtfolA betraktarBofors. . .
som han kanskei grund och botten inte har. De
miste allts6,ldmna mojlighet till svar i alla riktatt felet med de tidigare metodernavar, att de
ningar och de fi inie formuleras pA sidant sitt,
endasttrdf.f.adevissakategorier av befolkningen
att den intervjuade fir intrycket itt man vintar
och ej det efterstrdvadeurvalet. Det gdller ndmsig ett visst svar. Den andra huvudpunkten dr,
ligen att utfora undersokningenpi ett sidant
att intervjuerna sprids pi ett riktigt seitt over
urval av personer, som verkligen representerar
olika delar av landet, si att t. ex. dalkarlar och
folkets opinion, en undersokningdir varje folkskiningar f6.r gora sig horda i forhillande till
grupp finns med i forhillande till dessstorlek
sin andel i folkmdngden. Urvalet mi.ste vara
inom hela folket.
riktigt di. det gdller fordelning pi. kon, 6,1dersDr Gallups metod gav snaft lysanderesultat,
grlrpper och socialgrupper,likasi ndr det giller
som exempelvis vid politiska val kunde direkt
fordslning pi land, stad och olika tdtorter. Och
kontrolleras genom v al.utgln garna.
awigningen mellan jordbrukare och folk i
Sminingom borjade man pi andra hill i vdrlovriga naingar miste ocksi. ske p6. ett korrekt
den etablera Gallupinstitut efter amerikansk
sdtt. Till det mera vardagligamen inte mindre
modell och f. n. finnas sidana institut i England,
viktiga hor slutligen att intervjuerna goras
Canada,Australien,Frankrike,Holland, Sverige,
direkt och muntligt. Det duger ej att per post
Norge, Danmark och Finland.
szindaut frigeformulir qch be att fi dem ifyllda
I Sverige introduceradesGallup Lr t94L och
eller ringa upp pa telefon.
resultatet av de lopande undersokningarnahar
Gallupmetodenhar emellertid ejba:n anvaints
pnblicerasi ett 15-tal tidningar, vilket ju dr aII,
till politiska och journalistiska undersokningar
mdnt vilbekant. Sverige har visat sig ligga vdl
som publicerasi dagspressen.Den har anvdnts
till for Galluparbetet. Vi ha har en detaljerad
for att kontrollera effekten av reklam, den gor
och fullstdndig befolkningsstatistik,som undermarknadsundersokningar,den kan exempelvis
ldttar det svira Gallupurvalet. Befolkningen dr
skaffa staten kdnnedom om hur folk levei och
ju ocksi mycket likartad i Sverige;vi iro si gott
om de problem som iro mest aktuella for den
som alla av samma ras, ha samma spri.k och
enskilde medborgaren,etc., etc.
religion och ha inga befolkningsminoriteter,en
rdtt si sdllsynt kombination utomlands. Allt
detta har medverkat till att t. ex. det svenska Och nu till Gallupundersiikningen
av Bofors
Gallupinstitutets valprognoser visat en mycket
stor trdffsikerhet. Fast endastomkring var tuVid overldggnin garna mellan Gallup och Bosendesvenskintervjuades (4.aoo personer6ver
fors om undersokningen bestdmdesfdrst gene20 itr) vid valet 1944- unders6kningengjordes
rellt att endast miin skulle tillfrigas, samt att
12 dagar fore valet - blev resultatet det folintervjuer ej skulle goras i Orebro och Karljande:
skoga med omkringliggande kommuner. Vidare
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skulle 1.2)0 intervjuer goras (felprocent 4 /o)
och sjdlva undersokningenforegis av ett Prov
med nigot hundratal intervjuer, for att fe
konstaterat, att frigorna voro forstieliga och
liimpligt avfattade.
Antalet frlgor bestdmdeGallup till 1t-20.
Bofors for sin del onskadeborla frk"gandetmed
for att f6. ett
n6.gra allmdnna industifrlgo4
begreppom de tillfrigades industriella bildning.
Dessaf.figor kommo att lyda:
1) Vilka ft)retag kommer ni att tiinka pd.,ont'
jag ber er ilirnna fent au land.ets stdr.rta
industrif oretag?
2) Kan ni niimna tre stora iiirnuerk i Suerige?
For att siga sanningenhade Bofors knappast
tdnkt sig komma med bland de foretag, som
forst ndmndesoch ddrfor formuleradeseivenen
ffiga.
)) Har ni hijrt talas om AB Bofors?
Resultaiet av denna frigegrupp blev gldnsande fiir Bofors.
Fri.gan 1,
ASEA
SKF
LME.
Bofors
Gotaverken
Sandviken
Kockums Jernverk
Volvo
Bolinder-Munktell
Uddeholm
etc.
Fri.gan 2.
Sandviken
Domnarvet
Bofors
Fagersta
Avesta
Norrbottens Jd.rnv.
Uddeholm
etc.

62 Vo
4, qo
39%
15 %
29 %
M qo
12 %
9 %
8 %
7 %

t7%
34 q"
26%
21%
20%

n%

4%

Frfr.gan3.
Endast de, som ej ndmnt Bofors i fr\.gorna
I och 2, blevo tillfr&gade. Praktiskt taget alla
kdnde till Bofors.
Som synessegradeASEA overldgsetpi forsta
f.rhgan, den stora overldgsenhetenkanske berodde pi att ASEA just vid tiden f6r undersok-

a
Uddebolmblea belt nedtrycAti sAorna
ningen stod i skottgluggenfor ryssavtalet.Sandvikens tdmligen lhga placering fick omedelbart
revanschmed en klar segerpi jdrnverksfrigan.
Uddeholm blev helt nedtryckt i skorna pi bida
frhgona, vilket ju f6r vlra vdrmldndska oron
liter mirkvdrdigt. Men Karlskoga var ju ej
med och rostade!Bofors kom ijverraskandehogt
i bida fallen. I andra frhgan bor man ligga
mdrke till, att antalet av dem som ddr ndmnt
Bofors (26 %) dr avsevdrtldgre an det antal,
som i forsta frhgan rdknade Bofors till en av
Sverigesstorstaindustrier (35 %). En hel hop
personer,som rdknat Bofors till en av de fem
stora industrierna, ansersilunda ej Bofors vara
ett av de tre storstajdrnverken.
12 % nimnde Bofors i bida svaren
2) % nimnde Bofors enbart pi industrifrigan

(12+23:35 %)

14 % ndmnde Bofors enbartpi jdrnverksfrlgan

(12+14:26 %).

Totalt ndmndesBofors alltsi av 49 %.
Hogsta rostetalenfick Bofors for ovrigt bland
ungdomarna pL 20-30 ir, bland vilka 43 /o
ndmnde Bofors bland de fem stora. Ungdomen
ville t. o. m. ha Bofors som trea, fore L. M.
Ericsson,som dir hade 42 /o. Bnvo, vdrnpliktiga luftvlrnare !
Och si kanske nu bor piminnas om, att ndr
frl.gorna 1 och 2 framstdlldes si hade de tillfrlgade zinnu ingen aning om, att gallupundersokningengiillde Bofors.
Den geografiskafrigan lod:
4) Var ligger Bofors? Kan Ni angeden stad,
som ltar ndra sambandmed Bofors?
Frigan dr ganska kinkig, ty Bofors ligger ju
ganskaundanskymti Sverigesstorstastad.Emel-

krutochsprdngimnen....
ldkemedel
andrakemiskaprodukter....
nei
ej svar

64
29
18
26
I

%
%
%
%
%,
Tre av fyra svenskamdn kiinner alltsa till
nigon kemisk Boforsprodukt.

oille t. o. na.ha BoforssonzlreafdreL, M'
IJngdomen
Ericston. . . BraaouirnpliAtigaluftairnare!
lertid kunde 62 procent av de tillfrigade svara
rzitt pi frhgan, och dessaha sdkerligenhaft goC
lrjiilp av stadsbildningen l)4o och allt vad som
di skrevsom Karlskoga-Bofors.
62 % svaradeKarlskoga.
6%
, , Karlstad.
1%
, , Kristinehamn.
annan stad'
4 %
,,
inte.
vet
27 %
,,
inte alls.
1 %
,,
Av dalkarlarna rostade 74 % rdtt - hatten
nv - men bland skiningarnablott 42 /o.
Smdrtsamt dr emellertid att 18 /o av alla
svenskarej veta att Bofors ligger i Karlskoga om virst for Bofors eller for Karlskoqa kunna
vi ju ivista.
Hdrefter firljde tre ffi.gor om Bofors tillverkningsprogram:
5) Vet Ni nd.gotsom tillaerkas au Bofors?
6) Kinner Ni till nfrgon Bofors-kanon,sont
bliuit siirskild uppmlirk.rammad under
and.ra uiirldskriget?
7) Har Ni hrirt talas onznd'grakenzi.rkapro'
dakter, sorn kommer frdn Bof or.r?
Frd.ganJ besvaradesspontantmed "kanoner"

w96%.
Frdgan 6 besvaradesmed "40 mm luftvdrnskanon" eller "luftvdrnskanoner" av 73 /o, ett
ungefdrligen vdntat resultat.
Frdgan 7 besvaradespi foliande sdtt, varvid
dr att mirka, att en del tillfrigade ndmnde flera
kemiska produkter i sitt svar:
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8) Hur ganrrualt dr Bofors?
forra
var en ffiga for att se om BoforsjLrbileet
iret blev nigorlunda observerat.
1I % svarade300 hr precis.
34 % gissademellan 75 och 325 Lr.
lO % gissadeunder 75 h.
4t % vissteingenting.
Sic transit gloria jubilae . . .
Ndsta friga gdllde vem som zigerBofors:
9) Vem tror Ni iiger Bofor.r, .rtateneller etr
.rkilda?
De olika svarenha delats upp i fyra SruPPer.
t. stateniger (si gott som) hela Rofors 10 %.
2. enskilda iger (si gott som) hela Bofors

40 %.
lika mycket
3. statenoch enskilda iger r"rngefzir

Ie %.
4. vet inte LI /c.
Blancl de intervjuadeskommentareltill deuna
friga kunna ndmnas:
"Det ir staten,den skall ju iiga allting" svarar
en glad mdlarbo.
"Aven Tyskland har aktier i Bofors" deklarerar en dldre vdstkustbo,som tyclligenkommer
ihig Kruppriden 1920-1931.
"LLga aktier om staten hade det" filosoferar
en annan vdstkustbo.
"Jag formodar, att det dr enskilt, det verkar
inte som om det gick i statensregi" air en norrldnnings kdcka svar.
"Disponenten heter Lindqvist" dr det uttomnande svaret av en icke goteborgare, (som
givetvis skulle ha sagt \Wingquist).
Som varje Boforsarevet, Ir foretaget ett vanligt aktiebolag, och dessutomveta vi att staten
ej d.gernigon aktie.
Boforsaktierna, som lyda pi nominellt 100
kr., noteras for narvarandepi borsen i Stockholm till omkr. 220 kr. Ldgst stod aktierna i
!7 kr. Denna noteringiterspeglar
sept.I)24:
ganska bra bolagetsdivarande situation och vi
aildre i girden, alla medaljorerna exempelvis,

minnas jr"rsom en mardrom de svira krisiren
ph tgzo-talet. Det finnes allt som allt 33o.ooo
boforsaktier, uppdelade ph fleta tusen dgare.
Den storsta aktiedgarendr Nitroglycerin AB i
Gyttorp, som ju pi sin tid ngde en del av Bofors
Nobelkrut, och dessutomfinnas flera bolag just
bland de storre aktieagarna. Flertalet enskilda
aktiedgaredga blott ett tiotal aktier eller ddrunder, endastett fital Personerha nigra storre
poster och ingen majoritetsgrupp kan spiras.
;'Boforsaktier dr ingenting for inkor och barn"
hordes en varnande rost i en tidning for en del
ir sedan, men faktum ar att det spekuleras
mycket litet i boforsaktier. Arsomsdttningeniir
omkring 5 /c,, ett normalt vdrde for ett industriPaPPer.
TvL frl,gor, belysandeopinionen kring Rofors som krigsmaterieltillverkare,foljde si:
lo) "Ar Bofors en fi)r ad.rtland betydel'refull
industri?" och avsevdrt mer tillspetsat
ll) "Anser Ni att uapentilluerkningen uid
Bofors x)a!'au augorandebetydelsefor St'erige
under d.et andra aiirldskriget?" (Om ja): "Pi
uad siitt?"
Frdgan l0 tillhorde de mer enkla och resulterade i att 9L /o svarade" ja" . Ett direkt "nej"
ldmnadesav 4 /a och resten visste inte vad de
skulle svara. Nivdl, fr6'ganblev en iterhimtning av krafter till
Frd.gan 71, en dubbelfriga som forCrade ett
ordentligt svar. PFLfrlgan om Bofors var av
augdrandebetydelsesvarade
63 /o ia
20 /o nej
16 % vet inte.
Den hogsta ja-procentenerholls i Stockholm,
Goteborg och Malmo ("storstdderna") dd'r 71
"
/o rostade ja". Ovriga stdder gav 1) % iur6ster. Men i ovrigt rostadesungefdr Procentuellt lika bland gammal och ung, bland f. d.
beredskapareoch hemmasittareetc'
Lit osssi hijra pL nhgra av svarenvarfor Bofors var av avgorandebetydelsefor landet:
"Det var bara Bofors, som kunde tillverka
kanoner i Sverige."
"En sidan vapeniCustri inom landet miste
vara avgorande."
"Vi kunde ju inte fi vapen frin utlandet."
"Oberoende av utldndsk tillverkning."
"Bdttre tillverka vapen hemma dn kopa ute."

riistade72 /o rhtt - battenauAa dalkarlartza
blott 42 %.
blandsASningarna

nlen

"sverige kunde upprr-rsta
utan att behovakopa
frin utlandet."
"I hindelse av isolering blir Sverigeannars
utan vapen."
"inforseln var stingd."
"Utan Boforshade vi stitt osssldtt."
"Hade vi inte haft Bofors skulle tyskarnaangripit oss."
"Riddade oss frin mycket ont."
"Genom Bofors gavs styrka och respekt."
"Ingav respekt att Sverigekunde uPPrlrsta."
"Vi exporterade si fina vapen, att utlandet
fick respekt fiir oss."
"Ja, dom tillverkade si fina grejor i Bofors,
att andra tdnkte sig ftir innan dom hoppade
pl oss."
"Psykologiskt sett var vi nog starka Senom
Bofors goda namn om sina vaPen."
"Vi var diligt rustade; Bofors ordnade
saken."
"Det ir ju klart att tillverkning av fina vapen
och kanoner har stor betydelsefor ett litet lands
f orsvarsmojligheter."
"Goda vapen gjorde oss starka."
"Mycket for att England visade att vhra
vapen var av god kvalitet."
"Kunde snabbttillgodose fijrsvaretsbehov av
vaPen."
"Virt forsvar levde pi Bofors."
"Utan vapen inget forsvar."
"En maktfaktor."
"Var vdl det enda vi hade att komma med."
"For export och forsvar."
"Tyskarnaville bl. a.byta till sig tvi Boforskanonermot fyra tyska." ( I)
De hdr utvalda 27 svarcnbland de omkring
700 avgivna ger en ungefdrlig bild av hur sva-

ren voro avfattade. Alla 6,r ju positiva for Bofors, eftersom alla dessatillfri.gade tidigare forklarat att Bofors haft avgorand" b"tyJ"tse for
Sverige under kriget.
Vad skulle vi boforsare svarat om vi fitt
frlgan pi oss helt plotsligt, vi som dessutom
dro sakkunniga- Sjdlv hade jag kanske sagt:
"Ddrfor att Bofors under krigsd.renkunde leverera krigsmaterieltill Sverigefor 600 milj. kronor", eller "Svenska staten kunde vid krigsut_
brottet i Bofors beslagta utldndska krigsmaterielbestdllningar for 100 mili. kronors vziideoch
pi si sdtt snabbrusta",eller "Bofors var svenska
statensstorleverantorav hejarsmidetill kanoner.
f lygmotorer, stridsvagnar, iercangbilar, artlllei.traktorer etc.", eller "Bofors var primus motor
for den viktiga ammunitionstillveikninqeni ett
stort antal verkstdder i Sverige". Mei aldrig
i
ltale iag all hasr kunnat svara si r}o %-igt
boforsiskt som den ski.nskakontoristen, "Bofois
gav styrka och respekt" eller si. redigt och red_
ligt som den 5O-irige dalkarlen "Coda vapen
gjorde oss starka" eller s6.kort och koncist som
den 25-Lrige arbetaren i Ski.ne "Utan vapen
inget forsvar".
Pi en mellanf.r6,ga
nr 12 ang|endeBofors export pi 1930-taletforklarade 66 7o, att Bofors
exporterademer dn hdlften av sin vapenproduktion, och hdlften av alla tillfrigad- visste att
Roforsexporterademyckeimer dn hdlften.
Under perioden t933-39 exporteradeBofors
i sjdlva verket 87 /o av sin vapenproduktion.

TysAarna oille bl a. b1'tatill sig tuA Bot'orsAanoner
mot fyra tytAa , , .
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Frlgan m 72 var en stilla forberedelsetill
Frdga nr 13:
Tror Ni a1t Bofors under kriget exporterade
.
krigsmateriel till ndgon krigfdrinde .rrat?
(Om ja) : Till ailken stat?
Det blev icke mindre dn 76 16 som svarade
'rI
"i?"
dgnna fr6.gaoch endast
/o ett oppet
.pa
och klart "nej", som ju dr det riktiga svaret.
Bland
50 %
45 %
35 %

ja-svararnanimnde
Finland.
England.
Tyskland.

ro 7o u. s. A.

o. s. v.
Att ndmna Finland kan ju vara bide ritt och
ordtt, ty Sverige levererade som bekant bide
krigsmaterieloch andra fornodenheterunclerclet
s. k. vinterkriget.
De som trodde pi export till Encland lia
sdkerligen haft i tankarna den mi.nsimtalade
engelska licenstillverkningen av Bofo-rs 40 mm
automatkanon. Men Boforsexporten till England
redan fore krigiutbrottet, givet_
.stoppades
vis till engelsmdnnensstora forargelse. Hdr
kanske ocksi bor ndmnas att det ledan 191g
rider exportforbud pi krigsmaterielfrin Sveriqe
utan sdrskild exportlicens, som utfdrdas fr[n
fall till fall av Handelsdepartementet.Dess_
utom dr varje tillverkare av krigsmaterielunder_
kastad en sdrskild, statlig koniroll, Krigsmaterielinspektionen,som noggrannt foljer d1 olika
foretagarnas forsiljn-in gar ph utlandet. Export
av krigsmateriel till krigforande makt dr givet
vis uteslutet
Det dr emellertid dystert att 2j
/. (l> /. av
16 /o) av svenskafolket gir omkiing och tror
att Bofors levereradekrigsmaterieltill Tvskland
under kriget, nl,r ntta forhillandet ar att Bofors aldrig ndgonsin har leuererat nipon sonz
helst hrigsntateriel till Tyshland. Dd,rimot har
ju Tyskland levererat mycket krigsmateriel till
Sverigeoch var pi sin tid Bofors svi.rastekon_
kurrent i Sverige. Belysande dr kanske ocksi,
att ndr gallupf.rhganm t2 framstdlldes _ den
gZillde exporten under l93o-talet - si svarade
en sdker stockholmare: "Det mesta gick till
Tyskland. Jag jobbade vid Nydqvist a Holm
under Bofors vid den tiden, si. jag vet vart det
mesta gick." Den mannen var pi. sitt sltt lika
okunnig som bohusldnningen som svarade:
"Fanns Bofors di, det undrar jag".

En grupp avrustningsfr|gor (se nedan nr L5
och 16) forbereddesgenom Frd.ganr 14:
Tycker Ni, att ett land. som Suerige bor ha
uaPenindustri?
Pi denna frlga svarade
84 % ja och
70 /o nej
restenvisste ej.
Motiven for ja-svamna aro forstis litet olika.
Somliga tdnker pi forsvaret, andra pi ekonomien ("god bytesvara", "god affiir") andra
vddra svirigheter och stora kostnader att kopa
utomlands, "till sjiilvforsvar", "tvi.ng" etc., etc.
Men si ha vi ocksi skdmtarnasom svara "Annars kan man inte skjuta hare" eller "Man kan
vril gora ni'n pilbossa".
Sjilva avrustningsf.rl.gorna litdo : F ri' ga nr 15 :
Anser Ni att Suerigenu bi)r aarusta?
Frdga nr L6: (Om ja): Bi)r Suerige aarurta
iiuen orn inga andra liinder gor det?
PL f.rlgan 15 svarade 7I % nei, 23 % iu,
restenvissteej.
Pi de 23 % avrustarestdlldes s8.frhgan 76,
och di svarade60 /o nej,3z /o ja.
Det ir silunda 7 /o av Sverigesbefolkning,
som under alla forhillanden onskar omedelbar
avrustning. Skilet dr det gamla vanliga "tj'inar
ingenting till", "det gh it skogen dndi", "vill
nigon ta oss, si tar de oss dndi" etc., etc.
Det rdtta svaret pL ffi,,gan om avrustning
kanske gavs av en klipsk bohusldnning: "Avrustning liter bra men luktar illa".
Slutfrigan blev en dubbelfriga om Bofors
annonsering.Frdgan 17:
Minns Ni om Ni sett ndgon annonr far Bof ors? (Om ja): Minns Ni aad den/de handlade
om?
stor- Orrr.
,

Totalc

KesulfatetDIev:
Z;
Observeratannonsering49
Ei
40
,,
,,
Vetinte.
.....10
Ejsvar
1

100

stlder

ett ganskafuttigt resultat,eftersom l0O /oborde
ha sett kloraminannonsernaom rengoring av
ladugirdar och mjolkflaskor. Reklamavdelningen kan ocksi fi det tipset, att norrldnningar
och smildnningar dro dliiga annonsldsareom
Bofors (38 % resp. 43 /o), men det blir vil
dndring i de bygderna sedanannonseringenom
vira nya hdrdverkstdderi Mora och Viirnamo
gjort sin verkan.
Eftersom stadsbefolkningen i srirskilt hog
grad inrymmer personeri de yngre ildersgrupperna ir det en naturlig sak, att fi ett resultat
som det foliande:
Aldert 2a:29 3049 4A-49 50-64 6 5
/o
/o
/o
/o
%

Observeratannonsering54
Ej
37
,,
),
Vet inte
9
Ej svar

57
34
9

%
t5
33
72

%
42
46
11
1

100

100

100

4l
48
11
-

33
49
77
1

100 100 100 100 100
Stidernas pensionirer ldsa tydligen lika litet
Boforsannonsersom jordbrukarna,och intet ont
i det, men litet var ha vi vil tdnkt, att annonsldsningen flr van till pensioneringen. Men det
tycks inte bli av di. heller . . . .
Om man fh.r tro den annonsldsandeallmdnheten, si har Bofors ett ganskaallsidigt tillverkningsprogram. Man har sett Bofors annonsera
om b&dekdttingar och kullager, kulsprutor och
gevdr,mdssingror, stilror, jeirnbalkaroch rdls,
lantbruksmaskineroch lyftkranar, av vilket ju
intet tillverkas hdr. Men den verkliga entusiasteni 60-irsildern svarar pi annonsfrhgan:
"Ar det dom som har det ddr med Nobelkrut,
som ju kan anvindas till medicin och allting."Heder och dra it optimisterna!

stdder Landet

%
65
2g
6
-

48
40
1L
1

For att komma it flesta mojliga annonsldsare
pi de stora industriorterna har Bofors naturligtvis annonserat kraftigast i storstadspressen
(Stockholm,Goteborg och Malmo) vilket Gallup ocksi inregistrerat. Stockholm^rn^ ha t. o.
m. 1 64 /o observeratannonseringenunder det
jordbrukarna ute i landet stannat vid 32 % "Annars Aan man inte skjuta hare."

( Forts. 3 sidan 3o)

Bofors nya industriornrfide

i Kilsta

Kort redogcirelse
fcir valer och planliggningen
Av N/2.9 E'RlC.t.tON
Boforsverkenbesti som bekant av tvl. tillverkande huvudavdelningar,en metallurgisk och en
mekanisk. De forsta verkstadsbyggnaderna
for
dessa avdelningar ha ursprungligen placerats,
formodligen pi bista sdtt, med hinsyn till kraftkillorna och tillginglig mark. Innan elektrisk
kraft var tillgiinglig miste verken placeras si
neirasom miijligt intill de kanaler, vilka skulle
forse dem med vattenkraft. Valet av byggnadsplats piverkades ddrfor i hog grad av terrdngforhilladena, d. v. s. av forefintliga nivi.skillnader och av strandlinjens strickning, vilken
sistndmndaicke alls var densammadi. som den
dr nu, efter generationers erovring av mark
genom utfyllningar. Yt.ra foregingare voro
silunda betydligt mindre fria vid planldggningen av verkstddernadn vi nu ziro,och detta,
i forening med svi.righetenatt pi ett si tidigt
stadium forutse den framtida utvecklingen, d.r
forklaringen till att vi.ra verk nu inbordesligga
si ofordelaktigt till med hdnsyn till tillverkningstemponoch transporter.
Efterhand som ny mark vanns genom utfyllningar, och i mi.n av behov, tillbyggdes de
olika avdelningarnasbyggnaderoch forklarligt
nog helst i omedelbar anslutning till dessa.
Hirigenom ha de oldgenheter, som den ursprungligaplanldggningenmedfordq, forstorats.
Nutidens allt starkare krav ph. rationaliserinq
gor bristen pi samordning av de olika huvudl
avdelningarnasverk in mer markerad.
Frin och med borjan av l93}-talet har utvidgningen av Boforsverkenskett i ett si. hastigt
tempo, att ny mark ej hunnit vinnas genom utfyllningar for ytterligare verk. Ett nytt, modernt
valsverkhar ldnge stitt som Nr 1 pi onskelistan,
och en ny smedja, ddt v6.ra smidesaggregat
kunde stillas upp pa ett rationellare sdtt, som
Nr 2. Aven andra verk och verkstider iro i
behov av utvidgning inom overski.dlig tid. Bolagsledningenstdlldes silunda infor frigan om
anskaffning av ny mark for ett nytt industriomride och inf.or ffigan om vilka verkstdder som
borde placerasddr. Den nuvarande bristen pi
samordning emellan de olika avdelningarnas
8

verk gjorde det klart, att den metallurgiska avdelningen och den mekaniska borde skiljas it
i den utstrickning som det ir praktiskt att gora
det med hinsyn till tillverkningsfoljden. Di
de mekaniskaverkstddernasbyggnadericke alls
passa for den metallurgiska avdelningen,men
ddremotdennasbyggnaderi de flesta fall kunna
eindrastill mekaniska verkstadsbyggnader,beslots att det nya industriomridet skulle beldggas
med byggnader for den metallurgiska avdelningen. Omridet skulle vdljas si. stort, att si
sminingom si gott som hela avdelningenkunde
flyttas dit.
D6. huvudparten av den metallurgiska avdelningens produkter miste fraktas till bearbetningsverkstdderna per janvd,g, d,r avstindet
emellan de nya och de gamlaindustriomridena
av mindre betydelse. Avstindet bor dock icke
van s6.stort, att frakterna bliva alltfor tidskrdvande och dyra.
Som fordringar p[ ett idealiskt l?igefcir vl,r nya
metallurgiska
avdelninguppstiilldes
fiiljande:
I TransporteAonomiska
och teAnisAa
fordringar:
1) God anslutning
jatnvd"g
till normalspL:ig
ochtill
huvudlandsvdg.
2 ) Omedelbaranslutningtill kaj fcir sjdgiende fartyg fdr direkt lossning till verkens rivaruupplag
och lastning fcir export.
Omedelbar
anslutning till "tipp" med m<ijlig))
heter till tippning av nira nog obegrdnsade
kvantiteter slagg och avfall.
tt) God tillg&ng pi rent vatten och ndra anslutning
till avlopp med riklig kapacitet.
5 ) Nigorlunda plan mark.
6 ) Mrijligast goda grundfcirh8.llanden.
/ ) Ej fdr lingt avldgsetfrin Bofors.
8 ) Ej fdr lingt avldgsetfrin befinttigakraftstationer.
II

Sociala fordringar:
stad eller stadsliknandesamhdlle,
ddr bostider antingen finnas eller ddr samhd.llet
direkt eller genom bostadsfirmorsvarar fdr erf orderlig bostadsproduktion.
1 0 ) Skolor: obefintliga (0), folkskolor (0,s,), realskola ( 1), ld.roverk( 1,5).
1 1 ) SjukvArd:obefintlig (0), sjukstuga(0,5), Iasarett (1).
12) Tandvird: obefintlig (O), befintlig (O,r).

e) Ndra ldge till

Fiirberedande

planering

Innan bebyggelsenav ett nytt industriomride
kan sdttas ighng, miste nLgra forberedande
arbeten utforas.
Dessadro:
noggrannare fftarkand ersi)knin gar ;
auudgningau onzr;det och ilppritning au dess
niad.kuruorpd en karta i lAmplig skala; samt
fi)rstudier au planl)sningarna fdr de uerk,
som kunna tiinkas bli forlagda till omrddet ifrdga i en nAta och en mera auliigsen framtid..

Siffrorna inom parentesbetecknade betygsgrader,
vilka anvints vid jZimfcirelsen
emellan de olika fiirslagen till det nya industriomridet. Fdr punkterna
1-8 ha anvdntsbetygsgraderna.
O, l, 2 och 3, ddr 0
betecknarobefintlighet eller undermAligafiirhillanden. Ait de sociala fdrhlllandenas betygsvdrden
satts till hZilften av de tekniska (geografiska) frirutsrittningarnasbetygsvdrdenhar sin grund i det faktum, att vi icke kunna dndra de geografiskaftirhillandena men ddremot de sociala.
Fem omriden ifrigasattes,dirav tre pi olika stiillen
i Kristinehamnsstadsmark, ett i Otterbdckenoch ett
i Karlskoga, det s. k. Kilsta-omridet. Jdmfcirelsen
mellan dessa5 fcirslag visade den hdgsta betygssumman fcir ett av Kristinehamnsomridena.
som dock icke
kunde erhillas, ddrfcir att Kristinehamns stads tidigare lcifte till annan bebyggareej gick att indra.
Otterbdcks-omridetkom som nr 2 i jiimfcirelsenoch
Kilsta-omr&detsom nr 3.
Ur administrativa och andra ej tidigare nimnda
ekonomiskasynpunkter har Kilsta-omrldet dock vissa
fdretriden, iiimf6rt med Otterbicksomr&det. Dess
l?igei Karlskoga betyder mycket mindre kapitalutl?igg
fcir bostider m. m. Aven om bostadsbyggei Otterbicken skulle lijna sig pi ling sikt skulle det dock
krdva mycket stora penningsummor samtidigt med
kapitalkravetfcir de nya verken. Andra ekonomiska
faktorer och hdnsyn till Karlskoga stads intressenha
sdkerligen beaktats,innan det slutgiltiga valet av det
nya industriomrldet gjordes.
Bolagsledningens beslut blev - Kilstaomrd.det. Efter underhandlingar med staden inkoptes
ett omride med ungefor 2 kvadratkilometers
yta intill och vdster om Kilstabdcken och norr
om vdgen till Kristinehamn. Fig. lx), som dr en
prelimindr generalplan for omridets bebyggelse, visar omredets ldge och dess grdnser. En
stor del av omredet har bergsterrilng, i sjdlva
verket onodigt mycket sidan. Grdnsdragningen
har emellertid bestdmts av griinserna for de
egendomar, som miste kopas.
-o)
s" o-rriende sida.

Resultaten av dessa arbeten gora det sedan
mojligt att gora upp en prelimindr generalplan
for hela omredets bebyggelse,d. v. s. placering
i kartan av de forstuderadeverken med hdnsyn
tagen till deras:
inbi)rdes ll)gen,
tillbyggnadsmr)jligheter,
gr undf drhdl I a.nden, niui.f orhdlI anden, j iir n uii gsspi.r och ukgar, brknsleforsdrjning, ri.uaruforsorjning, kraftf orsorjning, uattenforsi)rjning,
skyddsrum sdrtt reseruomriden for byggnader
for icke fdrutsedd.atillaerkningar.
Utslagsgivande for den allminna orienteringen av verken dr, forutom terrdngforhillandena, iven de mojligheter som finnas for omridets spiranslutning till befintlig jd.rnvd.g,i
detta fall till N. B. J.
Det dr klart, att man ej Lratal i forvdg kan
exakt bestdmma planlosningen for de enskilda
verken, derasform och storlek. Men med hjdlp
av forefintlig samlad erfarenhet, sakkunskap
inom
samt forstielse for utvecklingstendenserna
de olika tillverkningarna kunna forstudierna
ldmna ett ganska gott besked om utrymmesbehovet for de enskilda verken. Det dr dock av
storsta vikt att de forstuderadeverken placeras
si att plats finnes for de forindringar, som den
slutgiltiga planlosningen av varje enskilt verk
eventuellt kan komma att krdva.
For det nya metallurgiskaomridet ha foljande verk filrutsetts:
1. Val.ruerk,2. Smedja,3. Stfrlaerk,4. Handformningsgjuteri, 5. Renseri och groubearbetningsuerkstad,6. Mekaniserat gjuteri, 7. Smidespressaerk,8. Hytta ochf el'ler jiirnsuampsaerk (ej ftirstuderade), 9. Modelluerkstad, 10.
Mod.ellfdmdd.
Vidare ha fiirutsetts foljande for verken gemensammahjdlpverk, forridslokaler och andra
DygSen:

Fig. I
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11. Forrfrd.slokaler,12. Gotforrhd, 13. St;lforrfrd fdr fdrsiiljning frdn lager, 14. Elektrisk
reparationsuerkstad,15. Utomhus transforruatorstation, 16. Gasgeneratorcentra.l,17, Angcentral, 18. Betongstation, 19. Vattenreseruoir,
20. ldrnuiigsuiadukt, 21. Rdlaraf drrdd f or hytta
och jiirnsuampsuerk,
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I
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GrLrndforh&ll andenainverka p5.placeringarna
enligt foljande.
Stilverket med sina tunga ugnar och sitt
tunga skrotupplag bor ha nara till fast grund,
likasi smidespressverket
med sina tunga pressar
och stora ugnar. Viss del av smedjan,ddr schabotte-hammarnaskola stdllas upp, bor ocksi ha
goda
grundforhillanden, emedan schabotteSiffrorna i ovanstiende forteckning iterfinfundamenten
miste gi. ned till fast grund. Motnas Z fig.1 i motstiende sida.
slagshejarnasfundament kunna ddremot stdllas
Av de ndmnCa byggnadsenheternaha f. n.
pi betongpilar, likasi. de i smedjan forekomendast de foljande bestdmtstill form, storlek
mande ldttare pressarna. Valsverkets maskinoch ldge, ndmligen:
och ugnsfundahent kunna ocksi. stdllas pn
Val.ruerket (l) si.som uisat inont. heldragna
pilar. Det har dock lyckatsossatt placerabygglinjer, Snzedjan (2), Gasgeneratorcentralen naden si, att det tyngsta verket och dessugnar
( 18),
( t6 ), Angcentralen( 17), Betongstationen
f& sina fundament direkt pi fast grund. GrundTransformatorstationen ( tS ), lirnudgsuiadukforhillandena dro tyvirr sdmstpi den planaste
ten (20) santt aissahuuudspfrrocb iligar.
delen av fdltet nirmast vdster om Kilstabicken.
DjLrpentill fast grund gL hdr upp till 12 iL 14
Ovriga verks och andra byggnadersform,
storlek och placering dro endast forstuderade rn. Denna del av omr6.dethar dafior reserverats
for eventuellt framtida ldttare industri,
och miste betraktas som preliruiniira. Deras
nufakturverk. Den tunga tillverkningens byggsiutgiltiga utformningar och placeringar utarnader, varom det nu ar frl.ga, ha fdrlagts till
betasforst, narbyggenabli aktuella. Den preliomridena nirmast bergen, ddr djupet till fast
minira planldggningensidan den visatsS,kattan
avser endast att iillforszikra dessa byggnads- grund rir 5-8 meter, pF,nlgra stdllen mindre
ein 5 meter. Marken ar har ej si plan, varfor en
kroppar tillrdcklig plats och en fornuftig sammedelnivi.
beriknats s& att avschaktningarna
ordning, om och nir det ansesriktigt att flytta
rzicka
for
till
de erforderliga utfyllningarna p5"
de ifrhgavarandeverken till det nya omridet.
de byggnadsstdllen,vars ursprungliga marknivi
ligger for ligt. Ovriga utfyllningar skola ske
pfl lfing sikt
Planering
successivtgenom tippning av slagg. Medelni
Planen ir si.lunda gjord "pi ling sikt" och
vin dr bestimd till Lzz} m over havet.
De olika verken ha vidare placerats si att
ornridets bebyggelsekommer att ske etappvis.
I vilken utstrdckning och ndr, det blir givetvis
normalspir kan dragas in i varje byggnadsi hog grad beroendeav konjunkturvdxlingarna
skepp, som ocksi fi.r fiirbindelse med vag, ddr
och av Bolagsledningensuppfattning om vad
s& behovesfor biltransporter.
som dr klokt och riktigt.
Sisom tidigare ndmnts (sid. S) dr dei minga
Brfinsle f tirsiiri nin gen
synpunkter, som gora sig gdllande vid planBrinsleforsorjningen skall ske frin en centlziggningenav ifrigavarande verk. Vad deras
ral
gasgenerutoranldggningfor tjd,rfri gas, som
inbotdes Idgen, samordningen,betrdffar, mi.ste
i oisolerade rorledningar ledas till de brdnslegjuterierna ldggas sL nd.rastilverket att smdlt
behovandeverken. Denna central har placerats
stil kan foras over i skdnk fr&n st&lverkettill
strax nedanfor den bergkulle, som ligger intill
gjuterierna. Denna fordran bestdmmer alltsi
Smedjan,
och vdsterom denna. Bergkullen,vars
de inbordes ld.,genaav dessabyggnadskroppar.
ligger
I5,z m. over verksniv6.n,utnyttjas
topp
Varma got skola kunna foras frin stilverket till
bl. a. for tillforseln av brdnslet till generatorvalsverket och smidespressverket.Spirvigarna
centralen pi si sdtt, att brdnslevagnarnage upp
till dessaverk fi ddrfor ej vara alltfor thnga.
pi spir i. viadukten (zo) samt i bergssidans
Ovriga verk, bland dem Smedjan,kunna ligga
ostra sida pi nivin 130. Frin detta hogre lZige
ldngre bort.
dndtippas vagnarnasbrdnsle ned i en mottagningsficka, varifrhn brdnslet sedan fores per
Fig, 1. Generalplan 6uer Kilstaonuhdet, De nutnrerade fyrtid,iga figurerna rnarkerade olika byggnaderna,
bandtransportortill ett erforderligt antal maga-

t1

ett stigande jdrnvlgsspir upp till rivarumagasinen for hytta och jirnsvampsverk. Det hogre
Idget tilliter lossning genom tippning och
underllttar den succesivatransporten av rimaterialen upp till hyttkransen och inmatningsnivin for jdrnsvampsugnarna. Dessa anoidningar dro ej aktuella f. n. och ej heller genomtdnkta, men mojligheten till nimnda anordning
fortjdnar att hillas i minne.
Yattenfrrflgan
ValnerAsbTggnaden
sedd frLn syduht den 2 okt,
1947. Ndrma:t sAeppet
ldr medium-ocbgi)tuerhen.
sinsfickor (en for varje generator) och ddrifrin
per bandtransportoreroch en elevator upp till
uppsdttningsmilens fickor och till ingcentra_
lens. Detta arrangementhar det goda med sig,
att brdnslet icke nigonstans behover hanteras
med hjzilp av manuellt arbete. Anordningen for
generatorslaggensbortfrakt blir utford pi lik_
nandesett. Ett grenspir frin brdnslesp&ret
leder
fram till betongstationenfor lossningav cement.
Sandoch makadamfores i regel upp till betongstationensmottagningsfickor med bil.
Ett grenspir p6.nivin I3O glr ut frAn brinslespiret vid viaduktens sodra brofdste in till mottagningstransformatorstationen,
som placerats6.
bergkullens norra del. Hdr ligger den centralt
och upptar ingen mark pi verksnivin. Annu ett
spir med utging fr6.nndmnda brofdsteoch med
dragning utefter kullens vdstra sida fram till en
mottagningsficka for lossning av kvarts och
eventuellt formsand for gjuterierna,ir forutsett.
Till denna ficka gores ocksi en bilvng upp till
den hogre nivi.n. Frin fickan skola ifrigavarande forbrukningsmaterial forslas till gjuteriernasupplag med bandtransporttjrer.
Skyddsrunr
Inuti kullen, vars berg ir av limplig beskaffenhet, skola skyddsrumutsprdngas,och kullens
topp dr eventuellt l2implig for uppstdllning av
luftvdrnsartilleri for nirforsvar. Vi se silunda
att bergkullen, som strdngt taget utgor ett intring pi verksomridet, kunnat nyttiggoras.
I berget vdster om verksomri"detfinnas ocksi
goda mojligheter att sprdnga in effektiva
skyddsrum,eventuellt ocksi verkshallar.Bergets
sidosluttning kan utnyttjas for framdragning av

1,2

Metallurgiska verk krdva en avseveirdmdned
vatten for kylningsrindamil. Det dr frdmst vis-sa
delar av ugnarna som miste kylas, och det dr
nodvrindigtatt kylvatten finnes tillgdngligt dven
om pumparna av nl.gonanledning skulle strejka
- p& grund av strrjmavbrotteller skada. I I'rindelse av v6.deldmiste ocksi vatten under tryck
vara tillganeligt under alla forhillanden. For
att sdkerstdlla denna tillging pi. vatten skall
ledningsndtet for kylvattnet anslutas en reservoir beldgen si hogt att ett sjdlvtryck av ca
3,n ato erhilles. Reservoirenmiste ddrfor olaceraspi nivin 160 eller hogre. Lyckligtvis ?innes inom omridet en nigorlunda ndrbeldgen
bergstopp, vars nivi nir upp till I77 m.
o. h. Pi detta berg kommer reservoiren att
ldggas. Kapaciteten miste vara si stor, atr
ugnarna kunna fi kylvatten frin reservoiren
under en tid av 4-6 timmar. Tills vidare kommer en reservoir med en rymd av 1600-2000
mB att byggas for att betjdna de hittills beslutade verken, Valsverket och Smedjansamt Gasgenerator-och Angcentralerna. Ndr ytterligare
verk byggas i Kilsta, blir dnnu en reservoir erfordedig.
Dricks- och sanitetsvattenkommer att levereras av Stadenoch tills vidare, medan kylvattenbehovet hiller sig inom mittliga gr6nser,
dven kylvattnet. Ndr alla Smedjans aggregat
blivit flyttade, har vattenbehovetnitt ungefdr
grdnsen for den kvantitet vatten, som Staden
kan avsii till det nya industriomridet. Bofors
miste vid den tidpunkten (omkring fu I91t) ha
en egenkylvattenledningfrin Timsdlven fdrdig.
Det ir Vattenbyggnadsbyrin i Stockholm,
som haft hand om utredningen av vh.rvattenffiga och utredningenvisar, att kylvatten direkt
frin Timsilven ger oss den billigaste irskostnaden for vattnet. Den visar ocksi, att ett forslag att cirkulera kylvattnet och kyla det genom
partiell avdunstningi lryltorn, vilket skulle med-

fora mindre vattenbehovoch foljaktligen pumpstationer med mindre kapacitet och kienare
vattenlednin
g frin Timsdlven,icke betalar sig.
ddrfor att kostnadernafor kylanordningarnabli
for hoga. Vattnet fh"r dd'rfor hteryl till Timszilven via Kilsta-bdcken och sjon Lonnen, d;ir
bdcken rinner ut, alltsi uppstroms om intaget
fri.n dlven till vattenledningen.
Slaggtippning
Vad goda tippningsmojligheter for slagg m.
m. betrdffar dro fiirhillandena for Kilstaomridet
ej helt gynnsamma,di det icke har nigon sjo
i omedelbarndrhet. Det kommer emellertid att
gi it avsevdrt stora massor for utfyllningar FL
sjdlva industriomridet utom de massor,som erhillas vid planschaktningarna,och for dessautfyllningar kommer slaggen att anvrindas. Vidare
ha vi dalgingar emellan bergsryggarnainom
omridet, vilka kunna fyllas ut. Dit kan slaggen
forslas per linbana, sedanden krossatstill lzimplig storlek. Krossningen bor i varje fall goras
si, att i slaggen befintligt "overjirn" kan itervinnas. Omridets nordvdstrahorn omfattar en
ganska stor del av en dir beldgen mosse. Det
ir mojligt, att den kan anvdndasfor succesiva
utfyllningar. Villkoret torde vara, att mossens
losare innehill, som makas undan och tryckes
upp av den tyngre slaggen,kan skaffas bort p&
ett nigodunda billigt och praktiskt seitt. Det
torde i varje f.all droja minga 3r, for att ej tala
om decennier,innan htgdrder behova vidtagas
for bortfrakt av slaggentill en rymligare tippningsplatsutanfor omridet. Vi ha forvissat oss
om att en sidan plats finnes och att linbanetransport dit icke medfor nigra svirigheter.
Yalsverket
Byggnadstillstind har hittills erhillits fiir
valsverketoch for smedjan. Grundarbetenafor
valsverketpiborjades omkring den 20 okt. t946,
och sjdlva verksbyggnaden kommer att vara
under tak fore innevarandeirs utging, kontorsoch sanitetsldngan forst nista ir. Smedjans
grundarbetensdttasigLngi host och dessverksbyggnad berdknasvara under tak omkring irsskiftet L948-L949.
Valsverkets planritning visas i fig. 2. Ritningen dr faststilld, vad byggnaden betrdffar,
men den del av planen, som omfattar maskinoch ugnsutrustningarna,dr i vissa delar preliminir och dr att betrakta som riktlinier for maski-

mittsheppsett frZn non, NiirValsaerAsbyggnadeu
iimnefiall och i baAgrunden
mastmed.ianzaerhett
adjasageballen.
nernas uppstdllning. Huvudleverantoren av
maskinerna,Morgirdshammars Mek. Verkstads
AB, har nimligen dnnu ej fitt alla ritningarna
fardiga,beroendepi att vir tillverkning behdver
vissa awikelser frin hittills grillande konstruktionspraxis.
En beskrivning av valsverketsutrustning i sin
helhet ligger utanfor ramen fiir denna uPpsats,
men nigra huvuddata kunna givas. Utrustningarna, sivdl maskinerna for valsgodsets
("hetornas") hantering som ugnarna, omfatta
dessutom en hel del nyheter, vilka icke biira
offentliggoras fijrrin tidigast ndr verken kommit
iging och eventuella justeringar utforts. Se
mycket kan sigas, att vhra gemensammaanstrdngningargi ut pi att skaffa ett si modernt
och ldttarbetat verk som mojligt, man kanske
skulle kunna siga: eti verk av i morgon i stdllet
for av i dag.
Vid utarbetandet av valsverketsplanlosning
och dessplacering i omridet har stdndigthillits
i minne, att utvidgningar kunna bli aktuella i
framtiden. Vi ha silunda ansettdet mojligt, for
att ej sdga antagligt, att Bofors n&gon ging
kommer att behova ett storre g6t- och growerk,
som kan valsa got med styckevikterover 2 ton,
samt ytterligare tardigverk. Verkets planlosning har gjorts med sikte p5,denna eventualitet,
dessplacering likasi. Vi ha ddrigenomfitt mtij-
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ning av tillverkningsaggregatenoch pi tillbyggnadsmojligheternasom for valsverket ha tillgodosetts. Den del av byggnadskroppen,som i
sig skall innesluta tillverkningsaggregaten,kan
silunda forldngas it tvi hill, norr och soder.
Valsverket bestir av tre huvudskepp:
Hallarna for stansforridet, stilforridet och
En gdt- och imneshall i dim' ca 27\l4O m.
kunna forldngas it ett hill,
rimnesberedningen
En got- o. mediumverkshalli dim' ca 27 1248 m.
norr, och hallarna f6r syning och vdrmebehandEn finverkshall i dim. ca 25\176 m.
ling it ett hill, soder. Avdelningen ftir vdrmemediumverkshalgiitoch
Utrymmet emellan
behandlingen kommer t. v. icke att byggas.
'virmugnarna,
len och finverkshallen rymmer
Kontors- och saniteishusenfi sin plats i ornemaskinrum, transformatorb&soch rum for elektdelbar anslutning till tillverkningsaggregatens
risk utrustning, dmneshall for mediumverket, byggnadskropppe dess ostra sida och emellan
kompressor-och pumpcentral,verkstadfor valsbyggnadskropparnafor dmnesberedningenm.
svarvning och valsombyten,repatationsverkstad m. och f6r syningen och efterbehandlingen.
och reservdelsforrid och slutligen adjustage- Planlosningarna for kontors- och sanitetshusen
hallen (fiirdighallen). Den sistnimnda dr delad
eiro dnnu ej f.drdigamen under arbete.
i tvi skeppmed vardera 16 m. travers-spdnnvidd
Dei ir dnnu for tidigt att ge en beskrivning
och 96 m. langd. Hdr synasoch riktas stilet,
av
Smedjan. Den blir for ovrigt ett kaPitel for
om si
skalningssvarvaseller centerless-slipas,
sig, men nigra siffror, belysandedess storlek,
specificerats,fore avsdndning' Den sammankunna kanskeYata av intresse.
ligda arcan av verksbyggnaden dr i det ndrmaste 23.000 m2, kontors- och sanitetsbyggna- Byggnadsdelenfor tillverkningsden ej inriknad.
aggregaten ffu f6ljande Yt-

lighet till direkt anslutning av nya verk till det
ursprungliga,nu under byggnad varande.Dessa
eventuellatillbyggnader ha antytts i kartan, fig.
1, med prickad linje.
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och sanitetslokaler

Entigt direktiv frin Bolagsledningen skola
sanitetslokalernagoras forstklassiga. Mycken
omsorghar nedlagtsfor att fi en god losning pi
dessafrigor. Klddrummen delas upp i tv& avdelningar med tvdtt- och duschrummetemellan
dessa.Den ena avdelningenfir ett lisbart skip
per man for gingklnder och det andra ett skip
per man for arbetskldder.Varje klid- och tvdttrumsgrupp dr beriknad for omkrin g 61+man.
Mat- och matsalsfrlganhar diskuteratsmed ombud ifrin arbetarnautan att nigot resultat nitts
dnnu. I irvre inden av Adjustagehalleninredes
en relativt centralt beligen matsal och i sanitetsbyggnadenbyggesen stitrre matsal, vars inredningsfriga dock ldmnas oppen t. v. Mojlighet
till serveringsbaroch bekvim tillforsel av lagad
mat utifrin har fijrutsetts.- Byggnadsarbetena
for kontors- och sanitetshuset,som iir direkt anslutet till verksbyggnaden,dro igingsatta.
Smedian
Smedjansplanlosning dr i stort sett fdrdig, i
varje f.allsi lingt kommen,att byggnadenkunnat
bestdmmas.Samma krav pi rationell uppstdllFig, 2. Plan iiaer det nya ualsaerhetuid Kilsta.

delen fiir dmnesberedningoch
forrid: 57X85 + 17X 39 m.:
delen for syningen: 39X93 ....:ca

I9X9m.

ca 5500m'
3600m'

r",@
ytm&tt
Smedjansvdrmebehandlingsavdelnings
- 4500m2. Ndr dennadel
bli - 48X93:
:
tillbyggts blir alltsi smedjanstotala ytmatt
26500+ 4rOO: ca 31000m::.

Gasgeneratoreenlralen
Gasgeneratorcentralensbyggnad dr fdrdigkonstrueradoch bygget kommer att sdttasiging
inom en snar framtid. 5 st. 2,e m. gasgeneratorer, avsedda for leverans av tjd'rfri gas till
Valsverket och Smedjan dro bestdllda hos AB
Motala Verkstad. I den min nya verk komma
till i Kilsta-omridet tillbygges huset och skaffas
flera gasgenetatorer.De tidigare ndmnda transportanordningarna for brinsle och generatoraska iro bestailldahos Ingeniorsfirman Einar
Eriksson & Co. i Stockholm, och vagntipparen
hos AB Landsverk,Landskrona.
(Forts. 3 sidan j8)
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Luktiirnnen

och I'ktiirnnesproduktionen
vid Nobelkrut
Av JOSEF TVEISS

Nir AB Bofors Nobelkrut borjade tillverkningen av syntetiskaluktimnen fick Skandinavien sin forsta luktdmnesindustri.
Endast fi. minniskor forbinder med ordet
"luktdmnen" det riktiga begreppet. De flesta
tinker pi. ni.got som luktar angendmt.- Man
behover visst inte starta en speciell fabrik for
illaluktande dmnen, av dylika finns tillrdckligt
i Nobelkruts ovriga avdelningar.- Vi skall nu
forst forsoka rcda ut vad begreppet "luktdmnen" dr ur vetenskaplig-teknisksynpunkt. Luktimnen ir kemiskt definierade, alltsi enhetliga
kemiska foreningar, som ha en specifik doft,
liksom de ha specifik vikt, en spei. kokpunkt,
en spec. stelningspunkt o. s. v. Doften av ett
luktdmne, komponenten i varje doftblandning,
dr en specifik egenskap,som hor till eimnets
kemiska sammansdttningoch till dess kemiska
konstitution. Minga luktlmnen bildas i naturen, mest i vdxtriket, men dven vissa djur producerar dylika.
Luktiimneskemin har 100-d.rigaanor,
Ndr det forsta luktimnet framstdlldes av en
kemist ir icke kdnt, redan 1834 gjordes dock
nitrobensol. Sedan dess - sdrskilt omkring
sekelskiftet - har luktdmneskemin blivit utokad med hundratals nya luktdmnen, tack vare
det geniala arbete, som franska, tyska och
schweiziskakemister utfort. Minea av dessa
syntetiskaluktdmnen dr identiska ried de i naturen forekommande, men itskilliga har dnnu
inte kunnat pivisas i naturprodukter. A andra
sidan finns det naturliga luktdmnen, som kemistetna, trots intensivt forskningsarbete,inte kunnat tillverka pi syntetisk vig.
For att nu forst tala om vir store ldromistare,
naturen, kan vi namna,att de flesta luktdmnen
finns i blandningar i form av eteriska (Httflyktiga) oljor antingen i plantorna eller i form av
kortelsekret hos djuren. Om man overhuvud
taget f6.r jdmfora och generaliserakan man seiga,
att sivdl de animaliskaluktimnena som de vegetabiliska, direkt eller indirekt, tjinstgor for individens och ddrmed artens fortplantning. Hos

1,6

djuren 6r lukten ett direkt tilldragande moment
for den konsmotsattaindividen, medan plantan
oftast fir hjalp vid befruktningen av insekteq,
som lockas av doften. Dessa luktdmnesblandningar, som vi kalla eteriska oljor, finns i alla
delar av plantorna, men endast f5. plantor har
eterisk olja i flera eller alla delai samtidigt.
Rotter, blad, barr, blommor, knoppar, stjdlkar,
frukter, bark och virke kan silunda hos olika
plantor innehilla eteriskaoljor. Det miste zi.ven
tillfogas, att nistan alla familjer inom vixtriket
ha representanter,som innehiller eteriskaoljor,
men endast ett relativt fital arter ager s|.mycket
eterisk olja, att det lonar sig att utvinna den.
Sjilvfallet spelarklimatet en mycket stor roll for
bildandet av eteriskaoljor i plantor. Att vdrme
och solljus ir stimulerande (bortsett frin jordens beskaffenhetoch salthalt) iir liitt att f.orsti, och foljaktligen dr det naturligt, att de
flesta oljeforande plantor vixer i tropiska och
subtropiska zonet.
Bland de eteriska oljorna finns minga, som
enbart ha intressefor parfymoren, och till hans
arbete skall jag iterkomma nedan. Ett fital av
oljorna bearbetaspi luktdmnesfabrikenfor att
isolera de olika ingiende luktdmnena, vilka
sedan antingen gL till fabrikation eller bilda
rivara i synteserav andra luktdmnen.
Lu ktiimnesAemisten skil jer meI I an 2
grupper au arbetsmetoder,
dels de s. k. del- eller partialsyntesernaoch dels
totalsynteserna.De synteser,som utgir fri.n de
luktdmnen,som finns i de i naturen bildade eteriska oljorna, tillhor forstndmnda gruppen. I
sistnimnda gruppen anvzinderluktam;asfabriken samma rhvatot, som den ovriga organiskkemiska industrien (ldkemedels-, fargimnes-,
fotokemikaliers-, garvdmnesfabrikereti.). Det
dr hjdlpmedlen och arbetsmetodernasom, allt
efter kemistensval, leder t. ex. frin toluol till
sprdngimne, till ett stilande fdrgd,mne, till
sackarineller till ett eller annat luktdmne, vare
sig med mysk-, liljekonvalj- eller annan doft.
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som dr basis for alla violkompositioner, tillverkas vid komplicerade synteserav en citronluktande komponent i den frin Indien heirsiammande Lemongrassoljan.
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T otalsynteserna,
Det rir emellertid i totalsynteserna,som kemisten fir storsta "svdngrum", ddr han kan arbeta
med en si vid horisont, som hans vetande och
I'rans"kemiska fantasi" tilliter honom. De mest
anvdnda rlvarorna d,r hdt bensol,toluol, kresoler, fenoler och andra produkter frin stenkolstjdra samt cellulosa-, petroleum- och den oorganiska industrien.

i

De eteriska oljor, som forarbetas i en luktdmnesfabrik,kommer fr6,n Ceylon, Frdmre Indien, Java, Sumatra, Madagaskar, Ostafrika,
Mexiko, Sydamerika,Kina, Japan,FranskaIndokina och Australien.
Vad ntenasdd nted en partialsyntes?
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Vi skall ta ett par exempelfor att bdttre forklara saken for ldsana. Det enklasteexemplet
dr isoleringenmed fysikalisk, kemisk eller kombinerad arbetsmetodav ett i oljan fdrdigbildat
luktimne. Pi. detta sdtt isoleras linalool, en
alifatisk alkohol, ur Linaloeolja frlLn Brasilien
eller Guayana. Linaloeoljan utvinnes ur virket
av Linaloetrddet och linalool anvindes huvudsakligenfor ros-kompositioner.Men linalool dr
samtidigt r|varan i en hel rad synteser,som ge
helt annorlunda luktande iimnen, bl. a. linalylacetat,vilket anvdndesi varenda typ av Eau de
Cologneoch som eljest i storre mdngder endast
finns i bergamottoljan frin Calabria i Syditalien.
Ett annat exempel,varvid 3 luktdmnen isoleras ur en eterisk olja, ar Citronelloljan frhn Java
(och andra oar i Holldndsk-indiska arkipelagen). Forst isoleras citronellal, en alifatisk
omittad aldehyd med en svirt definierbar doft,
direfter isolerasgeraniol med doft av rosenblad,
och till sist utvinnes citranellol, likaledes ett
uppskattatluktdmne. Dessa 3 nimnda luktimnen dr i sin tur utgingsmateriel for en ling rad
synteser,som slutar i luktdmnen med de mest
skilda dofter.
Mera kompliceradedr de synteser,dzir oljans
komponent miste genomgi minga processer
innan den isoleras och forarbetas till ett luktiimne. Till denna grupp hor Jonon-syntesen.
Jonon m. fl. isomeraoch homologa foreningar,

Ar I uktiimn eskemist en al kernist ?
Man frestasndstan att tro pi en rendssansav
alkemin, neir man hor, att man av den illaluktande naftalinen eller karbolsyrankan gora dmnen med ros-, jordgubbs- och andra ljuvliga
dofter. Men arbetsmetodernadr strdngt veten,
skapliga och ledas av kemiska och fysikaliska
naturlagar.De genomforasoch kontrolleras lika
rationellt, som varje annan kemisk tillverkning,
som planerasoch ledes av skoladekemister.Alkemin tillhor dven pi. luktdmnesomridet ett
tidigare S.rhundrade.
Aven pi luktdmneskeminsomride giller sentensen: "stannar man, si 96r man tillbaka".
Luktimnesavdelningenslaboratorium ar darfor
delvis sysselsattmed forskning efter nya luktdmnen eller nya, bdttre syntesmetoder
for kdnda
luktdmnen. Djupgiende kunskaper i organisk
kemi ir ett oawisligt krav som miste stdllaspi
kemister, som syssla med dessa forskningir,
medan ett utprdglat och differentierande luktsinne ej dr en absolut nodvdndighet. En annan
del av laboratoriet sysslarmed analvser av inkommande rivaror, vare sig det gdller kemikalier eller eteriskaoljor. Laboratorietskoter ocksi den lopande driftskontrollen och foljer med
varje steg i tillverkningen. Det fdrdiga luktiimnet undersoksifrlga om renhet i kemiskt och
Iuktmdssigthdnseende.
Vart gdr nu alla dessasynteti:ka luhtiimnen ocb hur anaiind.sde?
Det kan genastsigas, att ett enskilt luktdmne
knappasthar nigot existensberdttigande,
men i
gemenskapmed andra, lnmpligt valda "kamrater", finner luktdmnena anvdndning ph nhnga
omriden. En sidan gemenskap av luktdmnen
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kallas komposition Ovillkodigen tinker lekmannen pi ett musikaliskt verk, ndr han hor
detta ord, men luktdmnesbranschen
dr nodsakad
att gora sig forstidd med hjnlp av termer, hiimtade frin andra omfitden, sdrskilt frin konstens.
Man talar si.lunda om en parfyms ljusa eller
morka ton, om doftackorder, om luktdissonansef o. s. v.
Parfymoren upptrider pd scenen.
Att blanda en komposition ir parfymorens
uppgift. Om parfymoren samtidigt a.r kemist,
kan hans kdnnedom om luktdmnenas kemiska
karaktdr vara honom. i hog grad behjdlplig i
arbetet. Parfymoren miste ha ett differensierbart luktsinne och ett "luktminne" som ger
honom mojlighet att minnas tusentals olika
dofter. En mingirig treining dr nodvdndig,
innan en parfymor kan fi komponera pi egen
hand.
Parfymeriets psykologiska grundlag ir inte
annat an den enskilda doftupplevelsen, "sammansmiltningen", av tvit eller flera individuellt
doftande komponentertill en ny, frhn sina komponenter skild doft. I den skenbarthemlighetsfulla och oforklarliga "sammansmiltningen" av
komponenternatill nya dofttoner har alkemin
heller ingen plats. Aven detta arbete skots enligt relativt nyktra regler. Till dessaregler hor,
att vid samgiende av komponenterna,de, som
likna varandra, dven forstdrka varandra. under
det att de, som ej ha nigon likhet, omsesidigt
forsvagas. Vid kombination av enskilda dofter
till blandningsdofter, sker ingen addition av
komponenterna,men en potensering. Det uppst&r en komposition, som representerarmera dn
summan av komponenterna. Psykologien betecknar med ordet komplex en helhet, som ej
kan forklaras som blott summanav de ingiende
delarna. Detsamma kan sdgasom en god komposition, som endast kan definieras som en
komplex blandning. En god komposition karakteriseras av den sdrskilt utmdrkta verkan av
relativt smi. mdngder av nb.graav komponenterna i komplexet. En komposition dr bra endast
orn den motsvararkraven pi en harmoniskdoft.
Oaerst: Ett nyt luLtiimne utexperirnenterasi laboratoriet, Ingenidr G 6staPetterssoni)tteraakar.
Mellanbilden: En del au prouuml)ngerzi Kompositionsrummet.
Nederfi: Interi1r lrin luktiinznetfabriAen,aisandetaI.
at, aaAuumdestiIIati ontapp4rdterna.

Oaersti bil/raden ser ui berr FolAelobansson,"TilJenf obantsorz"Aallad efter itt anstiillningsnummer51000
aid Nobelkrut (ft)rr nr 1000), passand.een dettillationsapparat. Han Aom till luAtiimne$abriken i oAtober 1946 oclt rtr kldst i g1rden bland arbetarna nten
har ca 10 tiiin:teLr i Bidrdborn. "Ingen fara rned
arbetet biir", tiiger berr lobantson, iotlx shiiter de ansuarsfullare tytslorna exempeloisfrahtionering n. f l.
ProcesJer,
Niiste man uppifrLn lir berr Gztstau Carlquitt, sont
horn bit i septemberi frr men har 13 tikn$efrr i bolaget. Han bar sin arbetsplatt i tornet ocb iir specialist
pfr fdrpachningar ocb blandningar. Han bitriider s3lunda ingenjdr lVeits uid. tillaerAning au enklare
kompositionerocb kallas foljaktligen fabriAens"AornDOJltOf

.

Tredie man iir berr Rune Nyl6n, ockfi gansAany i
fabriAen,' tidigare bl. a. antiilld i Bofi:uerAfiaden.
"Hiir ir rritt sfr.bra fdr min d.el. Man fLr iu biAlpa
till med allting, lukten blir n2dnlan oid, fa:t i bdrjan
oar den inget uidare", rAde ltem Nyl6n ocb lortsatte
pacha upp plfrtdunAar.
Bredoid herr Nyl6n ser ai ben MelAer SiiLer, tonz
uarit bdr ett balufrr ocb tidigare arbetat p3 rneAanisAa
aerh$iider. Hiir bar han sin fdrsta arbetsplatsinon
den Aenz)shaindustrien. "Hiir iir bra. lag hjilper
till med apparatAi)rning,separering n7. ln. LuAten iir
omuiixlande, ibland bra, ibland dLlig."
Herr Birger Peltertson, sonz pi nlist nedersta bilden
set fylla en da lrattarna till separatorerna,har aarit
bdr niira etl 3r men kom till Bjdrhborn redani noaember 1935. "Man fhr arbeta med allt ph en liten
audelning rom denna,'Atira olika dPparater,JeParera,
centriftgera o. !. t). Luhten iir otrealig men andeln)ngen iir fin och loAalerna bra."
Nfrgon egen klubb ba de f em arbetarnaaid luAtiimneslabriken inte Aunnat bilda. De tillhora sina gamla
audelning&lubbar.
P3 bilden liingtt ner se ui fi)rman Ernst Bergkuitt och
ingenidr Olle Druid alluarligt disAuterandenLgot tillaerkningtproblem. Fdrman Bergkuit oar med om
att lnontera upp laAtiimnesfabriAen.Han bi)rjade biir
i augasti 1946 men ltar inte mindre iin 38 tiiinsehr
inont bolaget ornaiixlandei BoforsuerAenocb Nobelkrut, de tisla 10 hren tom fi)rntan i trotylfabriAen.
"Hiir iir bra, nzen starA luLt. Vi g3r efter tillaerAningsorder. Hiir iir mycket att bhlla reda p3, nytt
uarie dag undan fdr undan, nxenelt intrersant arbete."
Irtgenji)r Druid, tom iir spedalutbildad organi& kemist, iir fabriAschef och ingenidr lVeits hdgra band.
Han ansaarai f dr hela tilluerAningen ocb de Aetniska
procetsernatrhtta utfdrande, nzen siiger sig inte oara
specialistpfr luhtimnen. Det iir en letensAaPfdr ilg
enligt bonorn.
Boforsfoto:Tillnan.
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Att uppfinna en harmoniskt doftande komposition dr forknippad med rena erfarenhetskun_
skapen,men d.venhdr finnas numeravissaregler
att gi efter och dessaregler kallas kornposili1ns_
teknik. Att skriva om kompositionstekniktill_
liter-inte utrymmet,men deitorde kunna sdgas,
att konstndrligt-inspiratoriska talanger i forening med stor erfarenhet och ovning kan till_
Iampa nyssndmnda regler. Det vill med andra
ord s-dga,att kompositionsteknikeni hog grad
handhas individuellt. Det kan g& si. lingt att
ja.g exemp.elvis3r 1939 lgenkdnde parfymoren
till en holldndsk komposition pi basis.av en
komposition, som samhe man hade gjort Ftr
1930 I Bedin hos ett annat foret"g o.h pi en
helt annan parfym - men parfymoren satle sin
signatur pi parfymen, endast mdrkbar for en
fackman.

av specialfabriker, medan de eteriska oliorna
kommer frin hela jordklotet:
Jasmin_, viol_,
tubaros-,apelsinblommoroch minga and.rafrin
Sydfrankrike, apelsin och citron irin Spanien.
Italien, Californien, Florida, palestina o.t Sva_
amerika, patschoulibladfrin Seychelloarnaoch
Indokina, ekmossanfrin Balkan, Cananga-och
Ylang Ylang-blomman frhn Manila, geranier
frin Nordafrika, nejlikor f.rhn Madagasfar, aro_
matiska hartser frin Mellersta Ostein och Ostasien, cedertrdd frin Libanon och Atlas, euca_
lyptusblad ffin Australien, sandeltrdd frhn
Frdmre Indien o. s. v. Hundratals andra plantor
ldmna sina dofter i form av destillat elier ex_
trakt till parfymorens arbetsbord. Aven anima_
liska luktdmnen hamna pi sammabord. Det dr
zibet frin Abessinien, mysk frin Tibet och
Indokina och kastoreumfrin Kanada. De rena
Alla konzpositioner,bur uiil homponera_ luktdmnena utvinner i regel parfymoren sjdlv,
genom extraktion med alkohol av kortelsekret.
de de iin iir, kan aldrig betraLtas sdsont
Till de animaliskaluktdmnena hor dven ambra,
fiirdiga sd liinge d.einte iir "f ixerade".
som man fhr frhn pottvalen, och som fiskas till_
Fixeringen all en komposition zir kronan pi.
i de flesta hav. Ambr.a dr sjuklig stenfalligt
en duktig parfymors verk. Fixatoren, antingin
bildning, som valen avsondrar, och sJm pi
den utgors av en naturlig produkt eller dr av
grund av sin ringa spec.vikt flyter pi. havsytan.
syntetiskt ursprung, miste ingi i kompositionen
Rdknar man med att det finnJ hundratals
som en lZimplig komponent,men samtidigt vara
naturliga och hundratals syntetiska luktdmnen
avpassadsi, att den "avrundar" blandningen
kan man forsti, att parfymoren har en utomoroch si att saga hiller lukten kvalitativt 6ch
clentligt stor klaviatur att spelapi vid sitt komkvantitativt konstant. Om en komposition ej dr
positionsarbete.Det griller bara " att se skogen
bra och sakkunnigt fixerad, lukta; exempelvis
fast den dr full av trdd".
p-arfymhelt annorlundai borjan dn senire, ty
Vid lukt2imnessyntesens
genombrott trodde
9n
besiindsdelarna var for sig fordunstar i den
man, Ziveni de mest initierade kretsar, att upp_
f6ljd som dera-si.ngtryck ligger. Foljaktligen
komsten ay si minga syntetiska luktam;;n
kan man i en ofixerad, eller Jitigt fixe'rad,
skulle komma att fortrdnga anvaindandet
av de
iar_
fym forst kunna kinna doften av alifatiska
naturliga eteriska oljorna. Faktum zir emellerestrar och till sist de kristallinska luktdmnena.
tid, att luktdmnesindustrien
i stzilletstimulerat
Ddremellan alla andra luktdmnena,n;istan var
forbrukningen av naturliga luktdmnen, helt
for sig.
enkelt dirfor, att ett betyCligt storre register av
Det_pistls skdmtsamt att den franska par_
rhvarorokar parfymorensskapandefantasi, och
fymindustriens beromdhet beror ddrpi att den
parfymorensstorre mojligheter har i sin tur okat
franske parfymcirenparfymerar en fixator, bygkonsumtionenav parfymeradevaror.
ger-allts8.en komposition pi basisav en fixato'i,
Hur anudndessedankompositiorterna?
under det att andra parfymorer forst gor en
komposition, som de Jedan fixerar. Sori varie
Den storsta konsumentenav luktdmnena iir
gott skdmt bygger iven detta pistiende pn en
tvilindustrien, som p5"varje ton tvil forbrukar
Kafna av sannmg.
y2-1 kg. komposition. Sisindmnda tillverkas
antingen av luktimnesfabrikens eller av tvAlVad ingdr i en Aornposition?
fabrikens egen parfymor. For parfymer lcjses
Nu har jag berdttat litet om hur en kompo_
kompositionenalltid i alkohol. Den kosrnetiska
sition gores, men uad bestiLrden av ? En kolrnindustrien,liksom tvilindustrien, anviinderkomposition best&ralltid bide av eteriskaolior och
positionernai koncentreradform.
syntetiskaluktimnen. De sistndmndalevereras
(Forts. 3 sidan
4j)
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BJORKBORNSGARDDIT
FrdhenKerstin Nyman
Av Personalhonsulent
Bjorkbornsgirden! Det dr sikert inte minga
som ens kzinner till det namnet och dn mindre
vet vad som doljer sig bakom det. For att fi
veta nigot om vad Bjorkbornsgirden dr, har vi
vdnt osstill dem som sti mitt uppe i arbetetdir.
Forst ber vi personalkonsulentenvid Nobelkrut
fru Gunhild Christersonberdtta.
"PiL sensommaren 7944 blev behovet av
ljut
":

De yngstaflicAornaocbpojharnamedsin fdrra
ledarintta,fri)ken Inga Carltton.

daebegl_6:_!ers._-"-!!
-ollk.*4!_ryq qd1gle

om forslag hur de borde anvdndas. Frin de

hemmen. I en reservbostadi Hignan, som vi
lallade Bjorkbornsgeida;,i;reddts alltsi
s-eni1e
med enkla medel eit daghem, d& vi trodde, att
det_var en provisorisk anordning, som snart
kunde upphora. Redan 21 septemberoppnades
daghemmetoch invigningen, i nzirvaroav bl. a.
direktor Sohlman, skeCdenigra veckor senare
i btirjan av oktober. Det blev dock inget provisorium. Verksamhetenpigir dn i dag och vi ha
fullt upp med barn. Kostnaden zir satt si ligt
som 1 krona per dag och barn.
Daghemmet forestis av en forestindarinna
som ;ir examinerad barntrddgirdsldrarinna och
som till sin hjeilp har kokerska,bitrdde och stdderska. Barnen, som dr i i.ldern 2-7 Lr, kommer per cykel eller busskl. halv 7 pi morgonen,
<lefir frukost kl. halv 8, middag kl. tz, si blir
det en vilostundtill kl. 3 di mellanm&lserveras,
och sen avhdmtas dom kl. halv 5. De ildre
barnen sysselsittasdagligen i ordnad barntridgird. Kontakten med mammorna upprdtthilles
genom samkvzimpi daghemmetett par ghnger
varje termin.
Di. mer utrymme i Bjorkbornsgirden blev
disponibelt hosten 7945 flyttade vi over de sykurser,som redan t941, phghtt i villa Tallbacken
inom Nobelkruts fabriksomride, till Bjorkbornsgirden. Dessa kurser ordnas i samarbete
rned Karlskoga stadsyrkesskoloroch sti oppna
for de anstdlldavid Nobelkrut och deras familj"t. De ir livligt uppskattadeoch vdlbesokta.
Vid eftermiddagskursenkan mammorna, som
clelta,ldmna sina barn pi Daghemmet.
Ovriga lokaler i reservbostadenstdlldes till
Bjorkbornsfamiljernasforfogande och man bad

verksamhet,till en borjan helt blygsam,som pi
ett Dar &r vdxt ut och som nu omfattar c:a 60
fliclor och pojkar i ildern 7-76 i.r, uppdelade
pi 5 klubbar och med 4ledare."
Hur tog sig de forsta klubbarna ut, och hur
ha de sedanutformats? Den som bdstkan svara
pi den frhgan ar fn Maja-Lisa Bostrom (f . Arevik), som var den forsta ledaren och som fortfarande stir mitt uppe i detta arbete.
"Det var flickor i i.ldern 7-12 ir, som bilclade den forsta lilla gruppen. Den samlades
varje vecka och kallade sig Solskensungarna.
Sysselsdttningenvar sing, lek, teckning och
handarbete."
Ocksi pojkarna blev s5.sminingom intresserade och bildade under herr Karl-luar Fallenius
ledrring klubben Stigfinnarna. De holl pi med
lekar, knopslagning, naturkdnnedom m. m. pa
sina mijten. Ndr antalet vixte, delade man upp
sig efter Lldrar, och fru Bostrom berdttar, att
hon nu har en flickklubb for 9-10 iringar och
tillsammans med herr Fallenius en klubb for
flickor och pojkar i ildern 17-12 hr.

elll- B:Lags!*berl_ii-!_da_a$_lardni!gq$4Ua_q$_

framforts och en fugardryp_m31lr_oppldgs dldres sida mdrktes inget storre intresse,men de
unga tycktesintresserade.Och si startadesden
Jlilillekurrntl6asdi; kvrnnlisiiueislglqtqa"

En del au ltickAtubben
medsin ledarinna,
fru Maja-LisaBostri)m,

Iedarna, men nog dr det glddjande att marka
sidana phtagliga smisaker som att de slutar
sviira och tugga tuggummi," slutar fru Bostrom.

Den blandadefhcA- oc/:poiAhlubben
i full aerAtantltet med.sina ledat.e,lserr Karl laar Falleniasoch
fru Maja-LisaBostriint.
Pi tal om klubbarnas mefling och egentliga
uppgift sdger fru Bostr6m, att hon genom
trevlig fritidssysselsdttningredan tidigt vill visa
ungdomarna, att man kan anvdnda sin fritid
bdttre an att sti. i gathornen. De kan pi. detta
sdtt fi upp ogonen for vilka mojligheter det
finns till vidare utveckling av sina intressen,och
kanske vidare utbildning. Dessutom dr dei si
vZirdefullt for barnen att fh uppleva zirligt och
oppet kamratskap och att f5. klart for sig vad
gemenskap dr. Forutom klubbsammantriidena
har man ordnat gemensamma utflykter och
fester pi Bjorkborns marketenteri, allt for att
stirka gemenskapenoch samhorigheten.
"Klubbarna tar val en stor del av den esrra
fritiden ?"
"Ja, men det dr enbart roligt och stimulerande
att arbeta med barn. De ha ett oreserverat fortroende, som ir si roligt att kzinna,men som ju
ocksi frirpliktar och uppfostrar."
"Kan man mdrka nigra resultat av sina bemodanden?"
"Nigra mdrkvdrdiga resultat vdntar ingen av
Herr ConnyAndertsonbeundrarStigAhet tindnicLstaalasonzban nyssbar fLtt fArdig.

Herr Fallenius blev som naimnttidigt fru Bostrcimsmedarbetarevid Bjorkbornsgirden. Forr"rtomderas gemensammaklubb, har herr Fallenius hand om smipojkarna i 9-10-irs&ldern.
Deras sysselsdttningp&minner nigot om scouting med spirning, karttecken,naturkinnedom
och en hel del lokalkdnnedom. Var och en kan
forst5.att det inte gir direkt tyst och stillsamt
tillvdga pi de hir pojkarnas veckotrziffar,men
cletdr inte heller meningen.
"Pojkarna miste fi ge utlopp for sin livsgliidje och sin verksamhetsiver.Kanske dr det
rdtt tringt hemma och d6"dr det hrirligt att fi
gi till klubben. Min iinskan dr att leka in nyitiga kunskaper,uppfostra pojkarna i frihet och
att ta vara pi det bdstasom finns hos var och en."
De smi 7- och 8-6.ringarnahar froken Britttt
Sjoquisthand om, och hon vet precishur de ska
tas, mycket tack vare sitt yrki som forest5"ndarinna for Daghemmet. Man tycker att l-ron
skulle fi nog av barn hela dagarna, men zindi
zignarhon garna en kvdll i veckan it frivilligt
klubbarbete, och tycker det dr roligt att folja
barnen nigot <iverdaghemsildern.
"De hdr smi fordrar stindig sysselsrittning
och omvdxling for att det ej skall bli l&ngsamt.
Det skall mycken fantasi och uppfinningsrikedom till, det kan var och en komma underfuncl
med, som nlgot haft hand om barn. Det gdller
att sitta dem sjeilvai arbete, ldra dem anviinda
sin egen fantasi och skapargladje," saigertant
Britta, som ocksi kan berdtta alla vackra sagor,
som smittingarna ilska, och sl. ldr hon dem att
sjunga alla rcliga si.nger.
Helr Conny Andersson har en grupp for de
rildsta pojkarna, frin 13 i.r och uppit.
"Gir det verkligen attha grabbari den ildern
inomhus en kviill ?"
"Ja, fordringarna pi sysselsdttningstiger, ndr
de bli dldre och si krdver de forstis svdngrum,"
sdgerherr Anderssonsom eir sdrskilt qlad it det
rum, som skall tas i bruk i host fcir f,ordtennis.
Vidare skall det bli plats for en hyvelbink, som
naturligtvis kommer vdl till pass.
dr viktigt att redan tidigt fi lira sig hur
."Det
roligt det ar attha en hobby. Di ir minga problem losta, ndr man blir ildre. poikarna hall",

Titlan,

sy'sslor och yrken

vid Boforsverken

Btt k&seri i ord, och bild' Egil Ldnnberg
Den som ftirra lret, i sambandmed iubileumsfirandet, uppmdrksamtstuderadede linga fdrteckningarna
dver medaljorerna, fastnade sdkert f6r en hel del
egendomliga titlar och yrkesbenimningar,som dir
fcirekommo. Vad kan exempelvis en staksmetare,
klotsprdngareeller en parkeriseraregdra? Har baksidekarleningen framsida? Vilken verkstad :ir det
som stickaren,frisaren, kaparenoch revolversvarvaren
cdr oseker?O. s. v.
Det var frimst Boforsverken,som kunde uppvisa
dessaegendomligatitlar.och yrken. Nobelkruts medaljcirer buro som regel den mera allmdnna titeln
"krutbruksarbetare",och denna titel hade dven de
arbetare,som veterligen aldrig arbetat vid nigon av
krutfabrikerna.
Boforsverkensarbetareiterfinna vi som bekantdels
i metallarbetarnas,dels i gjutarnas fackf6reningar,
som samla alla helt oberoendeav arbetsplats,vetkstad, sysselslttningm. m. Milare, murare, snickare,
m. fl., som aldrig
transportarbetare
byggnadsarbetare,
i hela sitt liv sysslatmed nigot slags metall- eller
gjutarearbete,tillhdra s&ledesovanndmndafackfdreningar, inom vilka man alltsi har att finna ett mycket
stort antal olika yrken och sysselslttningaroch f<iljDet kanske
aktligen iven titlar och yrkesbendmningar.
dock btjr pipekas, att gjutarnasfackfiirening dr mycket yrkesbetonad,ndstansom ett gammalt skridmbete.
Det ir ju ocks&klart, att man i Boforsverken,ddr
tillverkning av hdgfiir?idlade stilprodukter dger rum i
alla skeden fr&n rlmaterial till fZirdigprodukt,frin
skrotgird och kolhus till finmekaniska verkstdderoch
monteringshallar,genom en mingfald arbetstempon
i specialmaskineroch under stindig kontroll, skall
finna en verkligt rik flora av titlar och yrken.
Minga av titlarna ha &lderdomlig klang. De ha
funnits h2ir i irtionden, och de lterfinnas ocksi pi
alla andra svenskaidrnbruk. De dro kvarlevor frin
tiden,
den gamla patriarkaliskaoch hantverksmdssiga
den s. k. "goda tiden". Minga titlar dro nya, linade
frtn utlandet, och nddtorftigt fiirsvenskade,allteftersom nya arbetsmetodereller arbetsmaskinerinfdrts.
M&nga titlar dro mer eller mindre skdmtsamma,skapade av arbetarnasjdlva, eller deras kamrater,pi de
olika arbetsplatserna.Kanske nlgra till och med [ro
typiskaftir Bofors, ty varje bruk, ja till och med varie
arbetsplats,har ju sina speciellaslanguttryck.I varie
fall dro minga av dessa sistndmndatitlar mycket

sl5endeoch karakteristiska,ja, m&ngenglng kunna
de ocks&vara bide spydiga och sndriiga. SiZilvfallet
iterse vi aldrig detta slags titlar i avltiningslistorna
eller pi personalregisterkorten.
Att ett stort jirnverk kan uppvisa en mingd olika
yrkestitlar,dr fdr dvrigt intet specielltfcir Bofors. Vid
alla andra bruk rlder sammaftirh&llande,och fiiljaktligen ilr det vanligt att benimningarna pi ett och
samma yrke kan vixla htigst betydligt pi de olika
bruken. Varje gammalt bruk har ju sina traditioner
- ivsn ifriga om titlar. Det har sagts,att det finns
minst ca 800 olika bendmningar for br&kdelen av
pi de svenskaidrnantaletyrken och sysselsdttningar
bruken. Siffran f<irefallerhdg, men den dr sdkerligen
riktig. F6r att f& en rdtsida pi hela detta ganska
inveckladeoch trassligatitelproblem, har JdrnbruksfcirbundetsForskningsutskotthelt nyligen litit utarbeta en nomenklatur fdr arbetarna,si att sammanblandning och fdrvixling ej skall ske vid avtalsupp-gcirelserm. m. Denna nomenklatur kommer ocksfl
att infiiras vid Bofors.
Redaktionskommitt6nfcir B-pilen har trott att en
rrresentationi ord och bild av alla dessatitlar och
yrken, och framfcjrallt de mera m2irkligt eller egendomligt l&tande,skulle kunna vara av ett visstintresse
och iven ge 6kad kunskap orn arbetsplatsernaoch
"minnen i verket". Tidningen kommer nu att undan
fdr undan Presenterayrkesmdnnenvid Boforsverken.
Vi bdrja med dem, som taga hand om rimaterial och
gi sedan genom sttlverk, gjuteri, valsverk, smedja
o. s. v. fram till dem, som arbetai de mekaniskaverkstiiderna,vid kontrollen eller avsyningen.Sedankommer turen till Nobelkruts yrkesmdn. Ty dven vid
Bjrirkborn finns det en mdngd intressantaoch iiven
trots vad som ovan
lnstiga titlar p& specialarbetarna,
sastsom titeln krutbruksarbetare.
Di m"s,rgttenvid Bofors som bekant sedanett par
ir tillbaka dr nedblist och fiiljaktligen dven rostugnar, sintringsverk m. m. st& stilla, sakna vi nu
lrvttornas alla vrkesmin : brlinnare och biiilpbrdnnare,
biandare octti i atp bt and are, b yt t batar, bit t -' och r l dgg'
driingar, jiirnaiigare och apptiittare, Arossareoch hiaQ'
hrosiare, tapPare och hialpuppare, lolldre, malmsla'
gare,,kolfatare, stybbritslare, kolthiutare, spelski)tare,
jhrnslagg:- och sotfrahtare, rostbtiinnare, blandarshdtare, jiirn- och slaggranulerare,koltorhate m. fl. H?ir
'dro endast nlgra av de mEnga olika yrkesmlnnen i

pi med ldderarbeten,tdndstickstavlorm. m. och
vidare hiller de, liksom de ovriga klubbarna,
till utomhus se ofta sig gora l&ter, varvid
ovningarna variera i de olika klubbarna." For
egen del understrykerherr Anderssonhur fasci
nerande det dr att folja den snabba utveckling
hans pojkar dr stadda i. Han glider sig at att

mirka hur trivseln vlxer och intressetfor arbetsuppgifterna iikar.
Och detta levande intresse for klubb-barnen
forenar samtliga Bjorkbornsgi.rdensledare. Det
driver dem till fortsatt inspirerat arbete, ddr
klubbarbetetinte blir till en borda utan skdnker
glddje, stimulansoch ldrorika erfarenheter.
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SArotbeiarenttimmerpyrantid. Klotspriingare Carl Nilsson merJd.enstorsta
bejarkulan. DkrutndersArotLlippareAugust Nilsson uid matAinsaxen oclt
gatskiirare Nils Eri6sson i
f ,ird med att stycAaen " rArg" .
N ederst sluderar smiiltare
Gustaf Karlssott instrunteutlaulan oclt aagnuiigareV )Ator
Karlssorztin fullastade uagn.
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H jiilp:nzi)ltareEriA Frantton atigerupp
legeringsmetaller. I bilderna under
ltottontte ai tappningsbasen
Erik Haglund, skiinAskiitareOtwald lohansson
och tigplannturare Emil Karls.ron. I
uiinttra bildrad.enfornar Eduin Karlsron ett ingjut oclt extra tappningsbasenAxel Lindberg reser ett kokill.
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Obs,! Att det heter h.olfatare,inte hhlfatare!
en hytta upprlknade. Vi ha endast ndmnt dem, vars
titlar lita litet merHigare och lustigare fcjr den utomstiende lekmannen. Var och en av alla ovan upprdknadearbetarehar sin noga avgrd.nsade,
traditionsbunda, sysselsdttning.
Men i hyttorna finr'a vi ocks8ett stort antal arbetare
fcir transporter, reparationer och iivriga sysslor, som
ha mera var'liga yrkesbenlmningar, exempelvis reparaldrer, smdrjare, smeder, kranfdrare, stiiCareo. s. v,
Over hela denna stora skara vakar ntasmkstaren,ett
yrke och en titel, som er lika urgammal som den
svenskajdrnhanteringen.Ja,"masmdsteri"kalladesen
glng i tiden den gren av bergsvetenskapen,som
handlade om jlrnsmlltning, hyttor och masugnar.
Aven "drlng"-titlarna ha urgammal hiivd liksom
jd'rnvd.gare,uppsdttare, kolfatare m. fl., annars ii.ro
vZil de flesta av hyttans yrkesbend.mningarav tdmligen sen datum, och ha tillkommit allteftersom tekniken utvecklats och krivt nya specialarbetare.
En annan grupp av gamla hedervdrda jdrnbrukstitlar, som vi icke lingre finna i Bofors, iro de, som
funnos i hammar- och smiltsmedjorna. Smiilt- och
ri)cAsmeder,hdrd-, Aol- och smeddriingar m. fl. fiirsvunno ur avldningslistornaf6r ca 30 ir sedan di
Lancashiresmedjan
nedlades,men bland Bofors veteraner finns det Innu en och annan, sonr, bdr den
ftirn?imliga titeln smdltsmed. Till de nuvarandeyrkesbendmningarna i smedjan skola vi iterkomma
lingre fram.
Vi biirja diirfdr i stilverket, eller kanske r2ittare
sagt utanfdr detsamma, i skrotgirden, som rymmer
en betydandedel av det rimaterial, som ing&r i stilet.
Bofors verkstdder levererar en stor del av skrotet i
form av diverse avfall samt en och annan "varg".
Ovriga rimaterial till stllverket: tackjdrn, jd.rnsvamp,
jdrnmalm samt alla legeringsmetaller,ft vi hittransporterade och de iro i detta sammanhangav mindre
befydelse.
Ldngst nerd i skrotg&rden reser sig en byggnad,
ganska lik en av egypternas pyramider, bara litet
spetsigarei formen och timrad i stiillet f6r murad av
stenblock. DIr innifr8n hdrs med idmna mellanrum
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tunga slag, avldsta av rasslandeljud. Inne i pyramiden h[rskar varkendversteprdst
eller rituell tvsinad.
ddr inne arbetas det fdr fuilt, och hdr triffa- vi nu
klotspringaren, helr Carl Nilron, som varit L4 Er
vid Bofors och har en hel del att beritta om sitt arbete.
"Hiir inne spriinger u) tdnder stora sArotbitar. Vi
h)sur upp ett jiirnAlot 14 m bdgt i luften ocb sli)pper
det ren p3 biten, som ui shall slL siinder. Vi bi far
restentuL olika klot - dom hallas ocAtLbe1arAulord.et ena odger 800 Ag och det andra l.6bO Ag, ocb
det klotet bar 24 tons tlagAraft, ndr det uaflir frSn
bdgsa fallbdiden. Vi Aallar ocAth arbetela,tsen fbr
hejaren eller sArotbeiaren. Vi iir tuT rnan biir nere,,
lakob Andersion, rollt fii)ter uinscben,ocb iag."
Det finns ocksi andrasitt att ta sonderskrot 'Herr
pl fdr
att fl lagom stora jd.rnstyckentill chargerna.
Augutt Niltson stnr vid en stor maskinsaxoch klipper
s<jnder pl&tskrot och annat tunnare skrot. Han ?ir
sArotAlippareoch har haft denna sysslasedan 1939,
men har sammanlagt 31 tjdnstefu vid Bofors. Han
trivs bra med arbete, som dr friskt och lagom tungt.
Man h<ir ibland talas om luft, som ir si tiock att
den kan skd.rasmed t?iljknivar. Har gasskiirarenn|-gon
liknande sysselsd"ttning?
Nej di, visst inte. Gasskdraren har till uppgift att med gaslhgaskdra scinder
stcirre skrotstycken, som varken kan klippas eller
sprdngasitu. Gasskdrarlagetbest&rav tre man, herrar
Albin EriAson, Nils Erihtson, som vi fotograferade,
och Bertil EA. Alla tre d.rogamla Boforsare med 820 tjinstelr, diirvid mlnga just pi denna arbetsplats.
Deras arbete dr intressantoch ibland fl de riktigt
storaoch dyrb4rabitar att skdrasdnder. Deras arbetsplats ir ocksi omgiven ^v "vatgar", stiirre maskindelar, vevstakar, axlar, turbindetaljer m. m., som
obd,nhiirligen kasserats pE grund av Boforsverkens
htiga kvalitetskrav, och som nu skall smlltas om i
stilverk och iteruppsti i fdrnyad gestalt.
"Ibland tycker man d.et dr synd att tAira sdnder sh
ttora ocb fina bitar, som Aostat s3 rnychet, nzen l/tan
Vad klotspri)ngarelycAligtufu ef fdrmhr.
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trdstar ig rned, att d.eAommer till nytta igen", siiger
berr Nih EriAtsont "n?en man Aan jn inle siiga att ai
f drsti)r b)tarna niir oi skiir siinder dem. Vi ha ju ocAfi
ett produAtiut arbete".
Ndr skrotet av ovanndmndayrkesmdnbehandlats
och srinderdelatsi lagom stora stycken,noga uppsorteratsi fack alltefter kvalitet m. m., tas det si'sminingom om hand av transportpersonalen,
frir vidare
befordran in till stilverket. "Siste man" i skrotets
vandring utanfrir stllverkets rnurar dr skrolukgaren
eller uagnoligaren. Yi finna herr ViLtor Karlsson vid
vagn, som en traversmed magnetnysslastatmed 700
kg kripskrot eller den sats,som stir angiven pi "vZigiappen". Stilverket har ndmligen ocksa sina vdgiappar, som se litet annorlunda ut dn SvenskaTuristfcireningens. Herr Karlsson har arbetat som vagnvigare i fyra fu och var dessfiirinnanfyra Lr i Bjcirkborn. Hans trivs bra med utomhusarbetet.
I skrotgirden finns det ocksi minga arbetaremed
vanligare yrkestitlar, transportarbetare, traversfdrare
m. fl., som ha yrkesbrdderdver hela verket, och sort
vi kanske f& mcita i ett annat sammanhang.
S& fiilja vi vagnen med de 700 kilona kopskrot in
i stilverket, som Gdsta Andr6e redan beskrivit i
B-pilen x 2 L947, och hIr inne komma vi nu att
mdta ett stort antal nya yrkesmdn.
Raden av ugnar delar stilverket i tvenne hiilfter,
framsidan, eller rittare sagt intittningsidan, och baksidaneller tdppning$iddn.
P& insdttningssidanfinna vi tmlilt are,'bjiil psmkltare,
brdnsleinfraktare och generatoreldarem. fl. De tvi
sistnd.mndayrkena dro inte representeradejust nu,
eftersom martinugnen stir. Hdr finna vi ocks| inf raktarI aget med rnaterial uiigare, mater i alf r aAtare och
Aranl1rarem. f.1.
Frdmste man p& insdttningssidar.dr rmAltaren, som
har hela ansvaretfcir sin ugn och smdltningsproceduren och fiiljaktligen ocksi har stora ekonomiskavlrden under sin blick. Vid t8-tons ugnen trdffar vi
herc Guuaf Karlston. Herr Karlsson, som har 37
tjdnsteir vid Bofors liirde sig till smdltare L9l7 och
har sedan l92O yarit smiltare, fdrst vid den basiska
ugnen, senarevid elektrougnarna. Fcirutom arbetet
framfcir ugnen med skyffel, rakor och provskopor
har smziltarnavid elektrost&lugnarnaemellertid en
viktig uppgift framf6r instrumenttavlorna,som iro
lika stora och fyllda av rattar, kontakter, volt- och
ampiremdtare som ett st<irrekraftverks.
Frin instrumenttavlornakan smlltaren fcilla hela
smiltningsproceduren inne i ugnen, hlirifrin reglerar
han den energimingd som tillfdres, hdr kontrollerar
han ugnensliv och "puls".
"Det dr nter patming nu uid de eleAtilsha ugnanz,
nten arbetet gfrr liittare ocb snziiltningenfortare. Det
uar saZrareuid. dom sltrd ugnarrld ocb tyngre arbete,
rilir ai ski)tteintiittningen for hand. Nu kan det enellertid bknd.aatt ui fi tu7 tappningar pfr elt skift, dit
ai ta 6aer ugnen frSn foregilende fiift. Fdrr fdljde
.rhiften utslagen frSn insdttningen till tappningen.
Jag minns det gantla martinaerAetohl, det aar ju diir
jag bi)riade."

Technaren bar tin syn ph Alottpriingningen.
"Men rnAfi stLr iu inte bara a)d rattarna", siiget
Herr Karlsson,"man bar iu allt en d.elatt g6ra framldr agnarna ochsfr. Nlir det iir sntlilt ntZ.stenan jt
aara med pfr.fnrsAningen eller ntalmningen tills man
komrner ner till den |nskade Aolbalteni stilet ocb srt
slaggdragningen ocb desulom senare under den sfr
Aallade red.ucerin
gen" .
Detta skrevsi februari, sedandesshar Herr Karlsson dvergivit smdltareyrketoch g&r nu som gdtsynare
pi dagtid. Men st&lverkethar han fdrblivit trogen.
Smlltarens nirmaste man ir bjiilp:nziiltaren. Aven
herr Karlssonshj?ilpsm?iltare,
herr Karl Erik Nilsson,
har dverg&tttill annat arbeteoch vi intervjuade ddr'
fcir lrj[lpsmiiltarenpi ett annat skift, herr EriA Fransron, som tillika Zir klubbordfcirandei Stilverket. Vi
trdffade herr Fransson,nir han hiill p& att viga upp
en del av tillsatserna. Men hj?ilpsmdltarenhar ocksi
mycket annat att bestyra, bl. a. skall han hjiilpa
smdltarenatt dra slagg, rcira om i badet,frakta fram
grafitelektroder,passaugnen utvindigt o. s. v. Herr
Franssonberdttar om sitt arbete:
"Del iir i storl tett detumnza Jorn smliltarentnted
inralrer, ntalmning och sddant. Sen hjlilps l)i iil At att
unga upp legeringtm.etallerna. SAillnaden nzellan
nzkltaren och bjdlpsnziltaren )ir d.etzatt smiiltaren bar
anraaret f i)r ztgnen ocb badet ocb hjiilpwiiltarett
bjnlper till i alla fiirekontmande sysslor. lag bar uarit
bdr sen 1942."
Som klubbordforande har herr Franssongivetvis
ocksi en del synpunkterpi arbetetoch en del problem
att brottasmed.
"la uitst bar ui Sttkilliga sa6er tom Arnde d)sArteras. Ett storl 6nskentSluore att ffr lordagsefterntiddagen ocb siindagmatten fila fi)r tretAiftarna. Ett
trefiiftaret fritid faller fi. att ban aldrig kan delta i
studiecirAlar eller ltdra foredrag ocb dylikt. - SadtetsloAalernabiir nere kr iu inget aid.are beller. LiAafi iir bAr trfrngt bhde pi insiittningridan och baAsidan, rnen det blir aiil bra rnycAet biittre nir nya
lapPningrhallenAomnzeri ordning. - RiiAenomAring
ilgnarn4 iir ockfi. besuhrligibland, s2 det bebdat biittre
aentilationsanordningar.Ibland lir det sfr fit rdk att
kranfbrarna )cke ser goluet. - Men annafi lr)us jag
bra bdr. Ldnerna ska ui uiil inte diskutera, annatr
tycker jag att donz iir kanske i Ligtta laget i fdrhLllande till det tunga arbetet. Man arbetar bellre
hhrdare ocb tjiinar litet b)ittre. NSgra alluarligare
Aonflikter bar ui aldrig haft biirnere und.er donr 2
1ren jag aarit klubbord.fiirande."
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vi bescikte.Herr Enzil Karlssottfann vi liggande pi
alla fyra pi den stora tackjdrnsskivan,,5- bitao,
stigplanet, i full f?ird med att mura kanalernamed
eldfastategel av Hciganis tillverkning.
"Mitt iobb iir att forna boxar fl)r tiunAhuuud.en
fdr alla nzindre AoAiller och tdgga ner srigplanen. lag
har uarit hiir i 10 Zr oclt sysil"atrued lTiet au uarle
innan iag bleu forntare. Det giiller
iu ail n?ara tAtt
ocb.ordentl-igt,.rfratt inte iiirnit trkn'gerupp i ndgra
.rpringor.^Nu blnlper jag ocktfr titt-uid ijLfifrg:irg_
ttarna,.bide nted tappn)ng ocb insiifin)ng,'si j)g'ar
ibland.bfrdep2 f raniidanbcb ibtandpi biisidan iar..'
Herr Edain Karlston har varit 13 F,ri Bofors, fcirst
vid borrstilsavdelningen,men nrir den slutade kom
han till ugnarnasom hjiilpsmiiltareoch nu stigplans_
murare. Vi fann honom litet i bakgrunden,uppe pi
en bdnk, sysselsatt
med att forma ett ingjut mei'tegel
S€iinAsAritaren
hemnrahot ig.
och tratt av eldfast tegel. Ingjut".t, ,ofr anvendsiid
stig.planstappningarna,
kallas i dagligt tal fcir ,,gub_
bar", men till titeln "gubbasAdtari,'-uillHerr Karls_
PFLfranu)dan av ngnatna finner man ocksl,martin_
son inte gdrna lyssna. Boxrnaharevore kanskeen rikrttiistaren, som bestdmmer ntir. prov skall tagas fcir
tigare titel, endr Herr Karlsson ocksi formar dessa.
den kontinuerliga analyskontrollenoch som kontrolle_
rar att st&lethiller den rdtta temperaturenvid tapp_
,'j.la, .iog..murar tegeXi ingiut och stigplan samt
ningen. Vid denna infinner sig ocksi stfrlprouaren,. sAdter AoLiller. Det ir ett gin:Aa onzaiix'landejobb
som avldsertappningstemperaturen
pd stigplanen,niistan
f 6r.ui bar ja oliAa uppsht.tnin-gar
med en pyrometer.
utd uarle tappning. TresAift gir ochsrtbra rtir man
PL baAsidanav ugnarna, eller tappnittgssidan, som
,
blir uan. Lite iniestantari b)r det btiair nu, sedan
det numera officiellt skallheta,r.gerir ,'b)ksidelager",
u.i ficA hit italienarna. Det gir
fa :i ocb s3 med.sprfr_
frir ndrvarande11 ) 12 mao i varie skift eller-omket, nzenrnan liir ilg en de[ ord ocb d3 gfrr det bra.,'
kring 36 man i hela stilverket. I taksidelaget,som
SAlinhsAotare
alltsi iit gemensamt fiil alla ugnarna i stilverket,
eller skdnkkarlar,som det fcirr hette,
finna vi som fdrste man tappningtbaten eller baApi varje skift eiler en fcjr varje ugn.
3
Iiry: 9:l
Skdnkskcitarensarbete 'dr att fadigstdlla skinkaina
tideformannen
.(fdrste baAsiieAarl hette det f6rr),
tappning.samt au bitrada vid tappningen.
skiinhsAdtaren,Aokillresaren, ttigplanst\\taren m. fl.
l1t1.l.lt:
Skdnksk6taren'ar
ibland.ganskasvi.r att finni da"tran
Hdr i Bofors bestir laget, dlr varje man alltjZimt
vistasndstanlika mycketinne i skdnkarnasom utanfcir
Iystrar.till de gamla yrkesbenimningarna,av b)sen,
dem.,Herr Otwald lobantsonstacki varje fall upp
extrd ba.ten(som dven hjiilper till vid insdttningenav
'Han
iruvudet dver kanten ndr fotografen kom.
hai Z
E-ugnen), 2 Aranfdrare, 2 jorntare eller stigplansmz_
irs erfarenhetfrin Bofors och stilverket.
rare (av vilka den ene hjdlper till vid iniettningen
vid E-ugnen), 3 sAiinLharlai
_ "SAlinLharlen,alltt7 jagr sitter i staAari sAiinAarna,
7en vid varje ugn), i
clet ntLste.gorat efter uarje utslag au jiirx, ocb u,i
.rtripparesom samtidigt ar h.oLillre:or",urit en\o'A:iil_
mfrtte ocAsfrrc till att
.rnzdriare(som samtidigt bitrider vid inslttning och
orclentligt,
.staharnafrogr*
annlr.t gdr tappniugen inte
tappning av H-ugnarna).
alls. Vi-srjtter ocAsfr"in
tirnin_garnaau eldlatt tegel ocb grafit nz. m. i shiinkar_
Tappningsbaspi
skrift dr Herr Dapid Haglund,
na. lobbet-iir gansAabra, inte"f iirtk.ilt intressanr,
,Dororsare
^ert
sedan26 dr, som vi fann nere i en av tapp*,r.f dr!. Syy.iy. bra, niir rnan kr uan. Efterntid.dags'ningsgroparnai fald med att resa en stor kokill iill
.tRtTIeI 4r bAtt.'
ett 24-tons gdt.
Ndr.tappningen dr klar och g6ten hunnit svalna,
."Vi taarar fAr. au allt bljr apptnllt iltt uarie tapp_
rniste de slSsur kokillerna. Dt intrader "rtripparen',,
ning ocb fag iir l)A:on arbetsledare skifilaLet.Det
fdr
d. v. s. AoAillresareni sin andra syssels2ittnine.
Herr
/1ar
fg aarit i 5 2r nu, tidigare iar jag tAlnALarl,
Bertil EriAtson,,somvarit 3-4 ir istilverket,"tidigare
hranhorareoch litet au aarje"i laget. inTlryangenar
som hjZilpsmdltareoch strippare, men nu i traversen.ju inte fi f6rt'nrligt
j,'nten tett i,oi btir;t
lt)rtjust
korgen nlgra meter upp i v?id-ret
som krankcirare.Han
i.::krji!
ir litet av filosof.
.prt det, s2 gir det ochsfr. F\rtniddag:sAiftet
iir biist."
Herr Axel Lindberg ar extra taDDninpsbas
. "Vl f? lira ott allt brir pi baktidan. Inte kande
pi sam_
rna skift. Han d.rboforseresedan'il ir"och a'rbetade jag ntycAetniir jag bdrjade, ntet?ntan bar iu {fut liira
.rig., KranAdr,ningeniir.det biitta
i hyttan, innan han kom hit till stilverket. Hans
iobbet,' stt:ippttittg
'Sl)ppir
rt bdrdlre, det i,r nr.ycA.et
gfin)ng dlir nere.
syssla,som frirr kallades"andre baksidekarl',, bl.
eir
a.
en arbeta uore det ju blist, nten
ut pi att hjiilpa tappningsbasen
fdr exjstensen'oclt
vid kokillresni"ng
-. m.
ur,lp!"r.1tr^d.1tju biist att jobba.'En bar
Stig.plan:.rAlitare
fitt jobba
eller f orntarefinns det 2 pi vatje
.
u.: tld d d,4 ue.t.enju inte bu det iir att inte
skift, herrar Emil Karlssott och Edujtz Karlstoiz pE d,et
1t!
iobba.
Ntr ii tnan aatt aid iobbet fr dd gir de.',
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Bertil Erih:tort iir ocktL crippare.
Gi)takgare
Pettertson
Verner
har uigen fulla:tad. Mittbilden ttisar ttaAnnetare Gerhard Pertton. Nederst gbtaiigarlaget Lrik Bragd.t!n
och Verner Petterssotz.rant gi)tntejt/aren Einar Pegrell.

ri-*:;
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TecAnarenaisar hiir bur den stora ohunnigaallruiinbeten tror att staAsmelaren
arbetar,
Dlrmed ha vi gitt igenom alla yrkena i baksidelaget som skiftar. Pi baksidan finns det emellertid
iven ni.gra man som arbeta p& dagtid och d,ven de
ha sina slrprdglade yrkesbenimningarl stadsmetare,'
gdttynare, gdtuigare och gi;tmejslare.
Staksmetareherc Gerbard Pertsotzir numera ensam
om sitt yrke vid Bofors, fcjrr fanns hdr 2 staksmetare,
ocl-rndr han om en liten tid gir med pension,si blir
det sikert sviri att fi en eftertrddare. Vi fann Herr
Perssonnere pi sin arbetsplatsmellan martinugnen
och lO-tons utnen.
"lag sytslar inte nted.annat iin stakmetning 2 det
har jag hSllit p3 nted nu i 15 3r. Fdre desss3 uar
jag thihzkAarl 3 d2 fick ai gdra stakar sjnlua till
.rhiinkanta,fi jag aar fu inte riktigt bortAommen nir
iag bdrjade. lust rtu bar jag Aanskeinte fullt arbete,
men det bar jag niir alla ugnar g3, ocb den tiden
nzartinengick, fi bann jag inle naed. Men nu binner
iag nred. Det g2r il 25-30 staAar p3 dygnet, beroende p3 hur ntLtzgajiirn donz gdr. Det giiller att
smeta staharna ord.entligt ocb siitta ph M-rdr eller
.rfoppartegel. Stakarna beter iu egentligen stoplarttaAar. lag har ett h'euligt arbete, nten det ir litet

(Forts.
frdnsid.7)
Eftersom vi ju ha ritt att tro pi Gallupundersokningensresultat, si kunna vi sannerligen
vara stolta och nojda med virt Bofors. Praktiskt
taget hela svenskafolket kdnner till vira tillverkningar hdr, och 2 svenskarav 3 anse att Rofors under vdrldskriget slog sdrskilt god vakt
kring fostedandet. Undantagandes ett fatal
pacifister, si 6nskar svenskarnaatt krigsmaterieltillverkningen skall fortsdttas,itminstone si
ldnge vdrlden dr vring och genstortig. Vir civil-

Gallupundersiiknlng
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tilngt f i)r mig nu niir iag bdrjar bli ganztnal. Dont
stora stakarna adger s3 dir 75 kg. ntir riiren kommer
pfu ocb man miste biira dont tnhnga ghtzger."
Pi tal om kollergingen vid Herr Perssonsarbetsplats, sdgerhao: "lag gdr bara mitt bruk, skiinhAarlert
f1r grira sitt sjiilu. Nfrgra bemligbeter iir det inte i
bruAet. lust ttu hSller jag pfr att liira upp rnin eftertrhd.ate,s3 att ban kan sAdtajobbet ntir iag iutar".
Ld.ngstnere i tappningshallensamlasalla gcit invid
gcitvigen och industrisplret. Gritvigslaget bestir av
7 man dFL
alla elektrougnardro i drift, uppdeladepi:
gdtuligare, gdlsynare,gdtmejslare (eller -slipare) och
Aran.f6rare.Her. Verner Petter.t.tonIr gtitvigare, med
4 Zrs eilarcnhet i detta yrke, men med hela 35 ir i
Bofors, dir han tidigare varit krankcirare,hjdlpsmdltare m. m. i st&lverket.Vad han sysslarmed framgir
:rv fotografiet.
"Det iir ett ansuarsfullt, intretsant ocb treuligt arbete, tona jag bar, lagom tungt. lutt ttu bar jag en
7,5-8 ton 22 cm gt)t p2 ufr.gen.Dom uiiger ca 300
kg. per ttyck. Innan dorn konz dit ba ui ryndt dom
ordentligt ocb rnlirkt dom. Vi synar gt)ten noga och
ligger ut alla tom ltar sprlckor eller fel. Det beror
p3 ugnsgfrngen
ocb AoAillbebandlingen
bur gdten blir.
Vi hontrollerar tAarpt, fdr ai uill inte skiimrna ut
Bo'lor.r ocb sAicAa at d,Sliga gdt, sprichor och lel
mL.rtemejslat eller slipat bort,"
Vid virt besok hade herr Petterssonherr EriA
Bragdin som hjilpare och giitsynare. Herr Bragd6n
har emellertid slutat detta arbeteoch ldmnat Bofors.
Hur de tvt samarbetade
vid sjZilvagcitsyningenframgir av bilden.
En av mdnnen i laget d.rgdtntejslaren ochhdr miiter
vi herr Einar Pegrell, som arbetat 8 lr vid Bofors
och nu dr specialistpi det hlr jobbet.
"la, gdtmejslingen iir fu det buuud,sakligateiobbet,
men det blir ju ibland litet annat ocksfr.rcn jag frtr
sysslamed, exempelaishranhoppling. Det iir spricAor,
undbZl m. m, tom sAa meislas bort, annars gfrr de
inge oidare 3 aalsa g|ten, lt4n mLste uara ren. Det
fre$ar pfr armarna annari lir det ett bra jobb, Ska en
anmiirka p2 nfrgot, s2 iir det p3 draget biir nere oclt
Aylan ointertid. lag g2r dagtid ocb bar fullt jobb."
Ja, med gdtvdgarlagetha vi nu presenteratde flesta
av yrkesmlnneni stilverket och kan gi vidare till de
andra avdelningana, Fortsdttning fiiljer i kommande
nummer av tidskriften.
Boforsfoto: Tillman. Techningar: One.

tillverkning dr vdlkdnd, och som industriforetag
och gammalt jdrnbruk stdllas vi blancl de
frimsta. Att ver vordnadsvdrdailder ar tamligen obekant fi vi kanske rikna som ett artigt
plus, och att inte alla kdnna till virt KarlskogaLusprlrngblir vdl tillrdttalagt med tiden.
Vi iro emellertid svenska folket skyldiga
mycken tack for de goda betygen, for alskvart
berom och for uppmuntrandevdlonskningarfor
vir framtid.
Textz Sh. Bilder: Oze.
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ORPETARFR/77
IIur ska Yi ffi det bEittre ?
Den mdnskliga faktorn har ju allt mer kommit att
dominera debatternainom modernt ndringsliv. Man
l.rar mer och mer fi,tt klart fcir sig, att mdnniskan
tidigare blivit f6rsummad till fcirmAn fcir tekniken.
Man har sent omsider upPteckt mlnniskans egenvirde som individ - inte enbart som kollektiv.
Det dr ett valkant faktum, att en del arbetenaro
merakrivande eller fordra ett stdrremitt av kunnande
och erfarenhet dn andra. Som en fdljd hZirav bli
vissa arbetenvdrdefullareoch betalasblttre - vi fi
en naturlig lcinediffereniiering.
sammalcin fcir sammaelier motLikal<insprincipen,
svarandearbete,bcirjar allt mer vinna gehcirrunt om
i vdrlden.
mellan
Om nu den naturliga l<inedifferentieringen
olika grupper och likalcinsprincipeninom de olika
grupperna skulle bli fullt rlttvist genomfdrd, skulle
vi i alla fall inte ha nitt idealtillst&ndet.Var och en
strdvarju ef,teratt fi det bdttre dn han eller hon har
det nu. Detta kan istadkommasp& tre sdtt: Fcir det
fcirstagenom en allmln intensifiering av nlringslivet,
si att man ffu fnm nyttigheterav hcig kvalitet i stcirre
kvantiteter och till ett billigare pris ln vad nr.r dr
fallet. Fcir det andra genom att kvalificera sig for
uppgifter som ge mcijlighetertill ett arbetemed hcigre
betalning. Fcir det tredje genom att vinna fordelar
pi andrasbekostnad.
Det fdrsta alternativet har varit si. aktuellt pi
senaretid i tidningsartiklar och i radioprogram,itt
man knappastbeh<ivergn in ytterligarehdrpi. Framging efter denna linje krdver en verkligt positiv vilja
till samarbeteoch lojalitet.
Det tredje alternativetir ju en bekvdm vig att gi
- om det lyckas. Det trikiga dr ban, att vinsterna
inte bli varaktiga. Att vinna fdrdelar pn andrasbekostnad miste med naturn<jdvindighetleda till intressekonflikterav olika slag. Naturen dr nu en ging
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sndan, att den strdvar efter jimvikt - samma sak
gdller den mdnskligasamvaron.Fcirscikerman rubba
den ekonomiskajdmvikten, utltiser detta omedelbart
verkningar,som fdrr eller senarepi nytt istadkomma
balans av systemet.Man har bara slosatkrafter och
energi i ontidan som bittre kunde ha anvdntstill att
scikauppn& mera varaktiga resultat. Var och en kan
ju ur egenerfarenhetplocka fram en mdngd exempel
hnrpi.
Det andra alternativet,&terigen,ir visserligenallmdnt bekant men har pi grund av omstindigheternas
makt icke fullt utnyttiats varken av individen eller av
samhillet. Individens utveckling och befordran har
pi nlgot vis blivit fastl&sti virt samhlllsmaskineri.
Inom detta omride finns det oerhcirtmycket, att utritta. YLra personalvirdande organ skulle dgna
mycket stcjrreintresseit vidareutbildning pi arbetsplatsendn vad som nu lr fallet. Samtidigt skulle de
pi ett battre sett en nu folja individens utveckling
och fcirkovran. Fi mlnniskor ha si mycketenergioch
ambition.att de fortsitta med att utbilda och fdrkovra
sig sj2ilvautan yttre stimulans. Den, som riktigt har
satt sig i sinne pL att f3, ett bittre arbete eller befordran, lyckassom regel fcirr eller senare.Fr&n friretagets sida kan i bida f.allen ifrhgasdttasrinskvdrdheten av att den ene "taPPar slrgen" och den andre,
den mera ambiticise,p& grund av bristandepersonalvird och otillfredsstiillandeplacering, scjkersig till
andra f6retag. Hdrmed [r for den skull inte sagt, att
den som slutar sin anstdllningbehdvervara mera amsom stannarkvar.
bitids eller bittre dn arbetskamratefl
med god
P3. grund av ridande arbetsmarknadslZige
arbetstillging fdreligger en viss rcirlighet pi arbetsmarknaden,vilket leder till "okynnesflyttningar" d.
r'. s. individen kan flytta utan att fn det bZittrepi
den nya platsen.
har ailtmer komDen moderna arbetsvetenskapen
mit till insikt om vikten att skilja mellan arbetsplatsenskrav p& individeo och individenspersonligakvalifikationer. Arbetsplatsen,eller rdttarearbetet,kriver
en viss formlga och vissafdrdigheterav arbetstagaren.
ftir arbetets
Endastdessahdnsynf.Lvarautslagsgivande
vdrdeslttningoch betalning.Det ir s&ledesfcir arbetet
och icke for arbetstagarensom betalningen utgir.
Om den anstdllde fcirfogar civer andra fdrdigheter
och kunskaperutciverdet som arbetetkrdver, bcir han
i eget och bolagetsintresse,i vad min det gir, stika
fiirflyttning till uppgifter som bdttre tillvaratagahans
frirm&ga.
Det borde vara ett socialt intresseatt anordna vidareutbildning under fritid frir anstillda i olika befattningar. Var och en skulle dFLfE ha ett personligt
mil att arbetafdr och fciretagensbehov av specialutbildad personalskulle bli blittre tillgodosett. Vars och
ens framstegskulle noterasp& hans pluskonto fcjr att
vid fcirsta lngliga tillf?ille utnyttjas i form av
befordran.
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Mr. Oliver Lyttleton, Storbritaniens handelsminister 1940-194I och sedermeraproduktionsminister
i Churchills regering, har yttrat:- "Ledandets fcirsta
funktion iir alltid en ffi.ga om personal - den bestir
i att plocka ut rltt man frir ritt uppgift, fdr det arbete
som passar honom och som han trivs bdttre med In
med n&got annat arbete. Var och en som tar anstillning som nybdrjare miste kinna, att de hiigsta positionerna stA ijppna f<ir honom, om han gjort sig fiirtjdnt genom duglighet. Denna politik meste genomfciras pi ett positivt sitt genom en komplett vidareutbildning, som kan gtira det miijligt fdr den enkle
arbetarenatt komma in i fdretagetsfcirvaltningsorgan.
Det dr nddviindigt 6verallt att ldmna varje mdjlighet
oppen fcir dem, som nu tar emot order, att nE den
stillning, som berdttigardem att sjilva ge order. Jag
sdger detta vat jag komrher, emedan jag tror Nt
tryggheten och kontinuiteten i arbetet tillsammans
med vetskapenatt ingenting kan sti i vd.genfd,r hans
befordran iir ltngt viktigare f<ir arbetaren ?in hdjda
tonef.

Om man nu nyktert betraktar frirutsdttning arna for
ovanstiendeid6er att inplanterasi svenskafdrhillanden, m&ste man konstaten att utsikterna stdlla siq
tdmligen sm8, fcjr"ndrvarande. Vi miste nog fcirii
rensa bort en massavanetdnkandeoch fiirdomar,
En arbetarekan avanceratill fiirman eller mdjligen
till verkmistare - sedan iir det stopp. Arbetsgivaren
anser kanske att verkmd.starenmiste ha verkmdstareexamen. Inom de merkantila och tekniska vrkena ha
vi olika examinaoch en viss praxis har utbildats att
plocka in vederbtjrandei respektivef.8,lla,dlr det ocksi ir meningen att han eller hon skall stanna. Detta
system har drivits till sin full2indning inom de statliga verken, d?ir det finns noggranna fd,reskrifter om
betyg och diplom, erforderliga fdr viss tj?inst- det
dr bara de allra hdgsta posterna som kunna tillslttas
fritt, emedan avancemangethiir g8r p3, politisk vZig.
En arbetare kan ddrfdr inte bli avdelningschef inom
jdrnvd.ganasreparationstjdnst,men han kan bli kommunikationsminister.
Inom industrien har si smtningom utbildats vissa
skrankor av ovan beriirt slag. Detta system kan
mycket vd.l fijrsvaras ur vissa synpunkter, men hirom
skall icke ordas i detta sammanhang. Utbildning,
kunskaper och erfarenhet d.rohelt siikert ncidv2indigai
alla sammanhangi stdre eller mindre grad. Virje
arbete kriver vissa fijrutsd.ttningar hos utdvaren. Det
zir dl bekviimt att i vissa fall {d{ta fikhetsteckenmellan
kompetens och en viss examen.
Ett visst arbete kriver ett visst kunskapsmitr, men
diremot dr det fijr arbetetsvidkommandtfullkomligt
lkgiltigt hur dessakunskaper frirvirvats. H?iri ligger
dels fiirklaringen till avgrinsningen mellan olika skikt
och grupper av arbetstagare,dels fdrklaringen till
att en helt sjiilvlZird person kan uppnt rikets hdgsta
poster pl politisk vig. Man kan ju giira invdndningen
betrdffande de politiska posterna, att dessa tillsdttas
efter partipolitiska h?insynoch icke efter vederbtjrandes kompetens,men ingen kan vdl f6rneka, att minga
verkligt stora fdrmlgor den vdgen svingat sig upp personer, vilka pi grund av bristande, rent formella
meriter i ett byrflkratiskt, statligt verk skulle ha
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varit p& fijrhand dcimdaatt bli kvarhillna i en mycket
blygsam underordnad stiillning.
Om man nu pl nlgot sltt skulle kunna sl6. bort
dessaformella skrankor, si att vem som helst med
tiilrncklg kompetens skulle kunna avanceradven om
han saknade examina eller andra certifikat pl teoretisk utbildning - diirmed icke sagt, att han skulle
sakna teoretiska kunskaper skulle virt samhdlle
berikas med etskilliga fiirmigor, som skulle kunna
gdra betydliga insatser i vlrt niringsliv. Di skulle
iven en ny fiireteelse dyka upp - nimligen besvikelsen hos alla dem som misslyckatsatt ni de mil. de
personligenstriva efter. Man miste hdrvidlag komma ihlg, att om utbildning och studier lro fijrutsittningen fijr avancemang,fEr man inte uppfatta dem
som en garanti hiirfcir. Topplatserna iiro begrdnsade
cich dvenst avanceringsmiijligheterna. H2ir blir det
frEga om konkurrens dIr endast den bdste vinner.
Konkurrensen skulle endastbli hlrdare och sovringen
stringare, men fd,rm&gornaskulle slippas fram.
De personalvtrdandeorganen inom fd,retagenskulle
mera aktivt fdlja personalensutveckling och p& siitt
och vis fungera som talangscouter. MiinnisAan i
industrien sAulle Ster bli indiuid och inte bara ett
1lilrnftlef .

Ego.

Hur ska vi f& rEittvisa liiner!
Det dr vel temfigen klart att man vill ha ett visst
sambandmellan ld,n och arbete. Ddremot dr man nog
inte lika iiverens om hur detta sambandbiir vara utformat.
L&t oss p3,m6,ft,valja nStgraarbeten inom fciretaget
och g6ra en del observationer:
Vdrmaren plockar fram glddande stilbitar till hejar,
smeden,som i hejaren fasonerarut detaljenmed fdrfaren skicklighet. Smeden har ansvaret. Han vet
precis hur biten skall vlrmas f6r att resultatet skall
bli gott. Virmaren ddremot behiiver inte kunna smida.
Smedensarbete dr det ftirnlmligare.
I valsverket glida rcida hetor fram. Valsarlaget lr
- det
i full aktion och hdr 1r stdllarenden suverd.ne
kan vem som helst se.
I gjuteriets maskinformning kontrollerar brittmontdren uppl2iggning och formning av provflaska. Det
rlder ingen tvekan om att brdttmontdren ir <iverldgsen
maskinformaren. Han m&ste kunna g6ra allt som
maskinformarenkan och mera till.

r
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Pi verktygsverkstadenstir en frisare och frdser en
detalj med oregelbundenform - han arbetarpi en
funktionstolk - ett svirt och krdvandearbete. Vid
en annan maskin har man ett enkelt planfr[sningsarbete. Aven mellan dessablda arbetenser man en
markant skillnad.
I ovan anfdrda exempelzir det fullt klart vilka i?imsom aro de svirare. Skulle man
fiirda sysselsdttningar
ddremot j'amfila fdrvalsarensarbete med pressriktningen i Adjustagehallen,vore det nog tdmligen svlrt
att svarapL frlLgan: "Vem har det sv&rarearbetet?"
Arbeten inom ett fciretagkunna vara av olika svirighetsgradoch betalningenfcir dem kan variera. Man
, har en allmln kdnsla av att ett visst arbete er vart
mera dn ett visst annat. Man tdnker i allmdnhetinte
ndrmarepl saken,men skulle man frlga sig "varfdr",
ligger det ju nira till hands, att man itminstone gdr
ett fcirsijk att bena upp problemet.
De flesta bijria kanskemed att id,mforaolika arbeten, men finna di snart att en del yrken iro si olika,
att det knappast g8.r att j?imf6ra dem direkt. For att
kunna jimfora, m&steman f6rst finna nigot som ir
gemensamtfcir dem - nngot som dr jdmftirbart. Ser
man efter ndrmare,finner man alltid nigot sidant dven mellan tvi mycket olika arbeten. Man 96r d&
helt naturligt foljande reflexion: "Skulle man inte
kunna dela upp respektivearbetenefter nigot slags
?"
olika j Zimfiirelsegrunder
Det finns arbeten.som ndstanvem som helst kan
klara upp utan alltfor vidlyftiga instruktioner. Andra
arbeten krdva l&ngvarig civning och iterigen andra
krdva b&de omfattande kunskaper och erfarenhet,
innan de kunna fullgdras tillfredsstd.llande.Sedan
ha vi fdrstis hela raden av blandformer mellan de
olika typfallen. Den som har ett sv&rbemistratarbete
kinner sig ofta sti i sdrstlllning och kdnner ofta en
v?ilfdrtjZintyrkesstolhet.Detta ir dock inte tillrZickligt
- han vill iven att friretaget skall rdtt vlrdesltta
hans insatseroch ait kompensationenfdr de kvalifikationer, som arbetet krdver av honom, ocksi skall
komma tillfredsstZillandetill synesi avliiningsp&sen.
Han vill med andra ord ha mera betalt dn den som
har ett enklare arbete
Man tycker ocksi att den som har ett sdrskilt tungt
arbeteborde fi en extra kompensationh?irfcir. Vad
menas di med ett arbetestyngd ? Man skulle kunna
mlta det hanteradegodsetsvikt, men samtidigt vet
man dock, att det finns speciellt trijttande arbeten,
ddr man fiir den skull inte behtiver hantera s&sirskilt
tungt gods. Vi skulle nog komma sanningennirmare,
om man i st2illetfdr godsetstyngd kunde f& ett mitt
pi anstrdngningen fdr arbetets utfdrande. Den som
har ett sdrskilt anstrdngandearbetevill sjiilvfallet ha
mera betalt In den som har ett ldttare.
En del arbeten krdva stor omsorg och ansvar av
sina utdvare. Arbetsledningen vill inte sd"ttavem som
helst till att arbeta med dyrbara saker i form av
mateial, halvfabrikat eller maskiner. De vill ha en
ptlitlig person. Ofta miste han kanske arbetapt egen
hand utan uppsikt av dverordnad. Var och en som
har ett ansvarsfullt arbete vill ocksi ha mera betalt
dn den som har mindre ansvar.
Vissa arbetenmlste utfdras under obehagligayttre

f6rhlllanden - i kyla, hetta, riik, Engoretc. Den som
m&stearbeta under obehagliga fdrhillanden vill dven
han ha kompensationhdrfcir eller kanske en hdgre
betalning in-den som har en behagligarearbetsplats.
Hdr har nu framlagts fyra olika beddmningsgrunder fijr arbeten. Det kunde iu anfdrasytterligaresynpunkter och specialfall, men ftir att inte oniidigt
kr&nglatill framstdllningen,fir vi niija ossmed dessa.
Av ovanstiendehar visats att ett arbete inte f&r
bedcimasensidigt. Man miste taga hlnsyn till olika
faktorer. De flesta arbetendro beroende
samverkande
av kunnande, anstrdngning,ansvar och yttre milj6fcirhillanden i olika propor.tioner.
Fdr att f& en slags m&ttskalaatt uttrycka ovanstiende faktorer i, kan varie faktor forsesmed en poiinggradering. Sedan man filtt fr.am podngsummanftir
itt visst arbete,kunde man ju l?ittiZimfiiramed podngsumman fcir andra arbeten.
Visserligen skulle dylika unders<ikningarendast
kunna prciva det inbdrdesfcirhillandet mellan betalningen fcir olika arbetsplatser,men om bara en inkunde istadkommas,
bdrdes rdttvisa i l<inesystemet
vore ju mycket vunnet. Det allmlnna ltineliget btir
sisom hittills reglerasavtalsvdgen.
Ett systemi ovanbercirdaavseeniileborde inte enbart
vara cinskvdrt ur den anstdlldes synpunkt. F<iretaget
kan iu inte heller ha annat en gott av attf| till st&nd
vissagarantierf6r en rdttvis ltinefcirdelning.
Hur minga g&ngerha inte arbetareoch arbetsgivare
suttit vid fdrhandlingsbordetoch dltat en lcinefriga i
det odndliga - utan att komma nigon vart. De ha
kanske stjkt bedcima saken efter bdsta ftirmiga, var
och en pi sitt hill, men ha beddmt ur olika synpunkter och kommit till helt olika resultat. Om de i stdllet
hade bdrjat med en diskussionom beddmningsprinciper och kunnat enaspi den punkten, hade de i fortsdltningen itminstone kunnat "tala sammasprlk" och
haft utsikter ait komma fram till "pudelns kdrna" betalningen. Atskilliga meningsbrytningarkunde d&
ha utjimnats p& ett tidigare stadium,utan en massa
enerverandestrider om "pnvens skiigg".
Ett sedant system som har skisseratsupp borde,
r2itt tilliimpat, kunna avskaffa itskilliga missh?illigheter och stridighetermellan berijrda parter och gtira
derassamvaroen smula ldttare och angenimare.
Hdr ha vi ett omr&de,ddr den industriella demokratien skulle kunna kopplas in och prdva samarbetets
svira konstl
G. O. E.

Viirdering

aY arbetskraften

Hur 1r arbetsgivaresvirdering av arbetskraftens
kvalifikationer? Ar det inte n&got olika ? Vi kan ta
ett exempel.
virderas ofta
En erfaren och skicklig yrkesarbetare
pi ett vis: Arbetaren
av en hantverkare-arbetsgivare
flr ett arbete att utfiira pt verkstad eller l&ngt frin
verkstaden. Han tar ansvar och han utfdr arbetet
utan uppvaktning och irriterande uppassningav tidtagarc, fdrmdn, verkmdstare, avdelningsingenj<irer
e. d. Kort och gott, han blir f6r det mesta av sin
miistarevdrderadefter sin skicklighetoch det utfcirda
arbetet.
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ta-lassom flit, skicklighet och duktighet - inte alla
g&nger men i en hel del fall - in et annat dr dn
instd.llsamhet
o. d. inpassatunder beiemningen "anPassnlng
Hdrmed inget fcirdcimandeav verkligt nyttig och
god anPassnlng.
'l utlut"

Rationalism

Men hur virderas sammagoda, pilitliga arbetskraft
vid industriella storfciretag? En tjZinstemanfir vanligen stdrre lcin allt efter arbete,ansvarm. m. Hur
iir det di med en arbetarei sammafall? Kan det ei
tvirtom vara si, att ansvarsarbete
beldnasmed sdmre
lcin sl att den, som har ansvaroch ordnar arbete it
andra, har mindre l6n in dem han ordnar arbete i.t.
En arbetare har vanligtvis ackord, antingen bestzimt av arbetsledning eller tidtagare. Kan man dE
inte tycka att det i minga faLL'ar onridigt med fcirmdns, ingenjrjrersoch andras uppvaktning och onddiga irritation. Arbetet blir lu iika bra och lika fort
utfdrt, ja, ibland t. o. m. bdttre utfcirt, utan deras
medverkan.
. En tjdnstemanhar vanligen ingen tidst2impling
-som och
inget ackord. Vad dr det egentligen di,
gcir
skillnadensf,..stormellan grupperna? Den ena gruppen, arbetarna,har kontroll pi kontroll, pi andia
gruppen, tjdnstemdnnen,finns ingen koritroll pt
ingen kontroll.
Blda grupperna iro arbetskraftoch bida behdvsi
produktionen,men vdrderingenIr nog litet ojimn och
nog dven litet ordttvis.
P. S.
Hdrmed nigra ord fijr att undvika f& svar, att
enligt jiirnbruksavtalet $ L mom. g beld,nasarbetare
vid flit och skicklighet och mlnga tr i yrket med
hd,grel6n dn minimildn
Arliga justeringar av timl<inen upp till 10 6re ijver
-Men
minimildnen fijrekommer ju dven.
det kan nos
vara sl att "solen skiner litet olika och en del kan koml
ma skuggan nlstan jiimt" hur flitiga och skickliga de
_i
dn tu, ty det iir alldelessdkert enligt mingas syn pi
sakeninte avtalet, som bestlmmer-rilka s5m b<;rira
extra ldnefcirhiijningar. En eller flera bestlmmande
ka.nog de vill,ge liinefdrhdjning lt de mindre flitiga
och yrkesskickliga.Alder och anstdllningstid kan iiven
premieras efter godtycke. Hdrmed dr inte sagt att
det ir si.
Det modernasamhd.lletoch industrin begd.ranpassning och iter anpassning. Allting kan frdkas^och
bcijasmed maskiner och riakt. Fantistiskt och otroligt
d.rnog inte plstS.endetatt det som omskrivesoch ori-
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och konservatism

Det talas, skrives och llses sl mycket om rationalisering. Hur dr det egentligen med dem, som iro
ivrigast att agitera hZirfrjr? Fdretagaret. ex., iro inte
de fcir det mesta mera fcir "konservatism" in fcir
"rationalism" ? Htir nedan nigra synpunkter - om
man nu fir anvdnda ordet rationalism om dem med fcirslag till iindring av organisationen, s& att
produktion och samhdllsmaskinerifungerar s3, praktiskt och konstant som mcijligt, utan it<irningar'och
stockningar.
Ar inte det h?ir nedan beskrivna rakt emot all
rationalisering
?
Att slZippain och ut nigra tusental arbetare samtidigt-pi en arbetsplats?Att ddrigenom fylla tfinga
trafikleder till brislningsgrlnsen,ia att det blir sriigelfaft, stockning, tidsfdrlust och olycksfallsanledningar? Att diirmed ocksi matserverinsarblir civerbelastade ett kort ryck? Att affer;anstdllda och
Iikstiillda bli tiverhopademed arbete nigra timmar,
si att alla de industriarbetandeei kan bli betianta.
utan att begdra fr&nvaro frin produktionen, liknande
som praktiseras nu, d& det gZiller fcir arbetare fi ut
nigon halvliter t. ex.?
ja
_ Allt det hdr d,r precis som ndr ett liipande band
Iciper oregelbundet och skapar frirvirring och hindrar
effektiviteten.
Vissa - om man s& fir s?iga- f6retagare har
rationaliserati riitt riktning. Vid ett l?ikaie- eller
tandl[karebesijk behd,verju numera inte ett femtiotal
tni.nskor slcisabort en 6 ). 8 timmar i mottagningsrummel.
Skulle inte ett industrifriretagkunna rationalisera
i liknande riktning? En god ,"f, ,o- bevisaratt det
inte ir sf,.alldeles nddviindigt att alla fd,retagetsanstiillda bdrjar och slutar samtidigt, 6r variationln med
arbetstidenftir tjdnstemdnnen.Skulle det inte dven
93.bra att fiirdela litet p& de 4 it 5000 arbetarna,
t. ex. i 2 eller 4 delar, sf,.att det blev en iimnare fcirdelning och blttring i ovanndmndaoldgenheter?
En liten frirskjutning av arbetstidenskulle rdcka bra
fcir en del. Det behcjvsju endast nigra minuter och
genast bleve det nog smidigare! T. ex. litet olika
klocktid att bdrja och sluta, it olika avdelningar
nigon kvarts ftirskjutning e. dyl.?
Faktiskt kan man peka pi, att rationaliseringengi.r
it Jel hill pi vissa ftatsei inom industrin. D?r pioduktionen fdrr lcipte jd.mnt,lugnt och sdkertfrin man
till man, d?ir2ir det nu ofta si hlr: m&ngamdn pi en
qeng pl sammaarbete, fort som i panikstimning Om
det sedan endast ir hiilften av atbetarna, som kan
g6,ranlgot produktivt, bekymrar milngag8nger ej. Ett
ackordsprissdttespl ett arbete. Om det sedanibland

utfdres av en ensam,ibland av tio samtidigt, ska inte
gcira nlgon skillnad teoretiskt sett. Fel organisation
i industri och fd,rdelning av arbete kan en arbetare
peka pE, men fi bort konservatismbide hos fdretag,
friretagsledareoch arbetare iir ibland som att kiimpa
mot dumhet.
Rationalisering kan viil inte heller vara att skaffa
en massaimproduktiv arbetskraft.som ocks&kan fcirvirra och foisv8ra arbetetseffektivitet och kvalitetsutftirande?
Hoppas mina hdr - kanske litet oklart - ftamstZillda synpunkter och fcirslag bli riitt uppfattade
(r?itt uppskattade tror j^S i" ej) och kan det vara
intressanthiira nigon annansmening.

KitiSt/'

BOTAGSTBIININGBN
tr'iirslagsnflmnden
Det har sdkedigen i Bofors alltid varit si,
att minga uppfinningar, forslag till forbdttringar av produkter, maskineroch tillverkningsmetoder gjorts ay arbetarna. I minga fal| ha

fubileumsraseri
I fdrra numret av B-pilen vdcktesignaturen"Sancta
simplicitas" f.figar om de mer eller mindre omittliga
och ofcirnuftiga 50-&rskalasen
och frireslog redaktionen "Lit damernaha den ilder de dnskar! Och l&t
alla boforsanstiilldabli t0 ir utan publicering om
de si. iinskarl"
Nigot svar pi insdndarenhar inte kommit, varfdr
red. gdrna vill framhilla sina synpunkter pi f.fitgan
Visst dr ilet ofcirnuftigt med allt ijvermitt b&de i mat
och dryck, och speciellt att bibeh&lla dessabarbariska
sederi tider som dessa.Man kan f.ita 5O-irsdageni
mitta och v?irdighet och ha lika stor behillning av
dagen fiir det. B-pilen ir f6r sin del - i jdmfdrelsemed
alTaandra personaltidningar - mycket restriktiv med
jubilarer. Vi publicera endast en enkel fdrteckning
iiver 5O-iringarna. Andra tidningar ha 50, 60, 70
o. s. v. -Lringarr,a med bilder och personalia. Vill
nigon inte komma med i fcirteckningenkan han (eller
hon) ringa (telr 94t) eller skriva en rad (avd. EP)
och be att f& slippa.
Men en sak till i detta sammanhang.Skall vi inte
ocksi tdnka ett slag pi kamraterna,soffr gdrna vill
framfcira en hyllning och en lyckdnskan och som
kanske endast i tidningens fcirteckning kan fi reda pi
hcigtidsdagarna.Vi kommer allts& att bibeh&llaspalten "Vi gratulera". Portrdtt och korta personalia
kommer endast ndr den anstdllde definitivt slutar
Red.

dessauppfinningar eller forslag passeratrelativt obemdrkt, de ha accepteratsutan vidare. I
mhnga fall - sdrskilt under de senareiren ha de mera uppmd.rksammats
och iven belonats
med storre eller mindre penningpris.
Det kommer alltid att finnas mycket, som kan
forbdttras och forenklas i v6ra verkstdder,och
sdkertfinns det mlngauppfinnare, som ej framkommit med sina forslag.
Bolagsledningenhar nu, i samrid med representanter for Metalls avd. 76, beslutat att pi
forsok skapaen institution for forslagsverksamheten genom att inrdtta en sdrskild nimnd, tills
vidare kallad "Forslagsndmnden",vari vederborandeparter dro representerade.Genom denna forslagsnimnd hoppas vi dels att f3, fram ett
storre intressefrin arbetarnassida, dels att ge
arbetaren en garanti for att hans forslag blir
behandlat och bedomt si rdttvist och objektivt
som det overhuvud taget ar mojligt.
Aven om ndmndens sammansdttning for

Skyddsorganisationen
I fcjrra numret av tidningen diskuteradeHerrar
Ingvar Anderssonoch Gunnar Granholm dennafriga,
varvid Herr Anderssonrelateradeett fall dZirskyddsombudet icke kallats till ett besciksom reDresentanter
for Institutet frir folkh?ilsangjorde i Boiiverkstaden.
Ingenjcir Granholm hdvdade i sin sida att ombudet
var orienteratom bes<iketoch silunda kallat. En viss
oklarhet, som synesha ritt betriffande inneb<irden
av att vara "orienterad" respektive"kallad", har nu
klarats upp, och f.r|gan ldsts i samfdrstind. Saken
ir alltsl slutdiskuteradi B-pilen.
Red,

dagen ej ir slutgiltigt bestaimd,kunna forslag
avseendeforbdttringar av produkter, maskiner
och tillverkningsmetoder samt arbetarskyddinsindas under adress "Forslagsnimnden", Huvudkontoret, Bofors. Forslag skola vara itfoljda
av namnsedel.
B-pilen hoppas f5. anledning senareiterkomma i 6rendet.
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Brandskyddet
Som torde vara allom bekant ha miljoneidsvidorna inom den svenska storindustrin i ir
okat katastrofalt. Silunda har frin irets borjan
till den L novembervdrden for i runt tal 90 milj.
kronor odelagtspi grund av eldsvidor. Motsvarande skadesiffn 5,r t946 var ca 55 milj. kronor.
Den rode hanen har aldrig tidigare hd.rjat s?t
vildsamt i Sverigesland. Denna stora okning
av skadornadr ytterst bekymmersam,inte minst
ddrfor att speciellt landets exportindustri fitt
vidkinnas de storsta f<irlusterna, och ddrfor att
driftsavbrotten for de drabbadeindustriernabli
si exceptionellt li.ngvariga pL grund av de nu
ridande synnerligen linga leveranstiderna for
maskiner, framforallt di stdrre elektriska motorer och andra grovre maskiner. Leveranstider
pit 3 d 4 hr dro nu ej ovanliga mot lika minga
minader for motsvarandemaskiner fore kriget.
Om man vid studiet av den samladebrandstatistikengir nigot tillbaka i tiden, finner man,
att under de senare iren i medeltal intrdf.f.at
i2.000 eldsvidor i Sverigeper ir, vilka i genomsnitt kostat 4500:kronor per styck. Jdmfor
man forhillandena i England, finner man, arr
motsvarande kostnad per eldsvida diir ligger s5"
ligt som vid ca 700: - kronor per styck. Frin
1939 tlll dato har virdet av vad som spolierats
genom eld okat med t00 /o, vawid man vid
utrdkningen tagit hinsyn till kronans sinkta
virde. Tages icke sidan hdnsyn dr stegringen

rto %.

Vi kinna alla Sverigesnuvarandeekonomiska
lzige. Det ar vhr egen produktion av varor som
skall rddda oss frin ytterligare varuknapphet
och det dr v6r export till utlandet, som skall
fiirbdttra virt lands svira valutaldge. Under
nuvarande forhillanden, da sparsamhet och
produktionsokning mer dn nigonsin dr av noden, dr det en bedrovelseatt se hur svirigheterna i ir tornat upp sig pL alla fronter. Senaste
irets torka, som slagit alla rekord och som fororsakat missvixt och en vattenbrist, som inte
haft sin like mer in tvi ghngerpi 150 ir, och
si dessaeldsvidor. Missvixten och vattenbristen
fh vi vdl ta som en provning - det dr naturkatastrofer och inte mycket att gola 6t - men
rned eldsvidorna iir det nigot annat.
Ej heller virt bolag har undgitt att drabbas
av eldens hzirjningar. Alla boforsare minnas
dnnu med fasa den L7 december1940. di stora
delar av Nobelkruts anldggningar hdrjades och
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nlnga mdnniskoliv spilldes. Genom eldsvidan
i Bofors Stilverk den 22 november t946, de
Iiogfrekvensugnenskondensatoranldggning spolierades, Ied framstillningen av hogviirdigt stil
ett stort och lingvarigt avbrdck.
Milnga eldsvidor i landet ha uppstitt genom
rent slarv eller genom att foreskrivna forhillningsregler ej i.tlytts. Hdr beror mycket, om
ocksi. inte allt, pi. oss sjdlva och vira giiranden.
En till synesobetydlig gnista eller en bortkastad
fimp eller tiindsticka kan om olyckan ir framme
istadkomma en miljoneldsvida med arbetslosiret och penningbekymmer fdr mhnga som fiiljd.
Om eldsvideungen upptrickts i tid, hade katastrofen kunnat avvfujasmed en hink vatten eller
helt enkelt genom ett ffamp av foten. I kanrpen
rnot eld,enshiirjningar mfr.steui alla deltaga, aar
efter sin fdrmfrga och inom sitt aerksamhetsomrd.d.e.Vaksamhet och omtanke sarut lojalitet
nrot giuna fdreskrifter iiro egenskaper, son,
mfrste finnas hos uarje anstilld, tjiinstemiin sd.udl som arbetare.
I Sverige finnes en sirskild institution, Svenska Brandskyddsfdreningen,med uppgift att genom upplysning och propaganda samt genom
att limna byggnadstekniskaoch andra rid verka
for okat brandskydd. Denna brandskyddsforening tog tillsammans med Sveriges Industriforbund under kriget initiativ till bildandet vid
landets industrier av s. k. brandskyddskommitt6er med uppgift att sammanfora f.oretaesledning, arbetsledare och arbetare till ett gemensamt dryftande av brandskyddetsangeldgenheter
vid respektive f6retag. Aven LO gav saken ett
vdrdefullt stod genom att besluta verka for
bildandet av dylika brandskyddskommitt6er i
syfte att befordra arbetarnasintresse for medverkan i det forebyggande brandskyddet.
Bofors brandskyddskommitt6 bildades den 10
mars 1943. I denna kommitt6 finns representanter utsedda av foretagsledningen,arbetsledarna
och arbetarna, varjdmte sisom sjdlvskrivna
ledamoter ing6. brandchefen, byggnadschefen,
skyddschefenoch tjdnstemen, som svara for bolagets brandforsiik fingar Brandskyddskommitt6ns forsta ltgdrd var att bland bolagets formdn
utse ett 100-tal brandskyddskontrollantermed
uppdrag att var i sin avdelning tillse att ldmnade brandskyddsforeskrifter efterlevas och i
ovrigt dgna brandskyddet sin uppmdrksamhet.
Brandskyddskontrollanterna bira ett av Svenska
Brandskyddsforeningen faststiillt tjinstetecken.

Bofors brandskyddskommitt6riktar hirmed
foljande uppmaning till samtliga anstdllda:

YW
Ri)k ei ddr eldfara f innet.
"RdAning fi)rbiuden".

Liigg anuiint lrassel o. d, i dtirfdr auseddahdrl. Lfit
under inga fr)rhSllanden trassel ligga huar pd gola
ocb biinkar efter arbetstidensslut'

Respektera anslagen

BNANDs
LAN
G

Linolja i trassel tdnder alltid pfr fdrr eller senare.
Gli)rn ei linoljeruddar i arbetsAliiderna' . .
HiilP brandskyddskontrollanten att tillte, att de
brandddrrar,sont f mnas ph Din audelning, uid arbetstidens slut stiingas.
Tag reda pd hur brandkLren alarmeras. Obseruera
baktidan p2 Bofors tel.-Aatalog.
Var ph det klara nted aar niirnaste eld:lickn)ng:apparat eller brandilang finnes tamt bur desamnta
anaiindas.

OBS

(6,,,
t\-.
HatzclsAas ej
leAamed.

Passupp diir suetsningeller gas&iirning pfrgLr. Detta
'forsikarbete iir alltid eldfarligt. Om ei nddunndiga
tighetshtgdrder iiro tid.tagna, pfr.tala eld'faran fA,
uederbtirand,e brandskydd : k onlr oI lant.

BrTt strl)mmen uid.
arbetfiidens slut till
eleAtrisha apparater och motoref,
sorn icke &a hLllas
iging.

aSrdtl6tt med elcl. Elden iir ej att

Vi hoppas, att denna maning icke skall forklinga oh6rd utan vdcka eftertanke och forstielse for det gemensammaintresse,som brandskyddet utgor for oss alla.
kommittI
Bofors Brandskvdds
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Minneslista fiir kEillskatten
Senast den 18 januari 1948 skall de nya debetsedlarna vara utsinda till skattebetalarna.Liksom
fciregiendeir skall timavlcinadeinldmna debetsedlarna
till tidskrivarenp& avdelningen,och minadsavld,nade
skall inldmna dem till Intressekontoret.Det brir ligga
i den anstdlldeseget intresseatt inlimna debetsedeln
omedelbartefter erhillandet, eftersomdet i vissafall
kan medfciraen fcirendring i skatteavdraget.Skattetabellenskall ddremoticke inldmnas
S&danaanstillda, som under 1948 kao antagas
komma att f6. inkomstervid sidan av sin inkomst fiin
bolaget (dock ej av sidan storleksordningatt preiimindr B- eller C-skatt kommer att pifciras), kan liksom under t947 begdraatt bolagetgcir ett extra skatteavdrag vid varje avlciningstillfille, svarandemot den
inkomst som vederbcirande
har vid sidan av inkomsten
frin bolaget. Intressekontorettillhandahiller blanketter f<ir en s&dananh&llan.

Bofors

nya

lndustriomriflde

( Forts.frin sidan r 5)

i,rrgprrrrreeentralen
Angpannecentralensbyggnad blir snart fdrdigkonstruerad. Bygget kommer att bedrivas
samtidigt med gasgeneratorcentralensbygg".
Angpannan, med en kapacitet av 5-7 ton inga
per timme blir av La Mont-typ och er bestilld
hos AB Svenska Maskinverken i Sodertdlje.
Anga kommer ocksa att erhillas frin ett antal
avgaspannori Smedjan,ocksi av La Mont-typ,
som pa grurid av sin sammantrdngdakonstruktion dr den for avgaspannorbist limpade typen.
I sambandhirmed kan nimnas, att spillvdrme i
avgasernafri.n ugnarna m. m. kommer att nyttiggoras si mycket som mojligt, utom till nyssndmnda generering av hnga ocksi, och i forsta
hand, till forvirmning av gas-och forbrdnningsluft, till vdrmning av vatten och ventilationsluft
intill de grdnser,som kunna berdknasvara ekonomiska.
Yentilation
Ventilationen av verkstiderna ignas mycken
omsorg och med sikte pi att den skall bli effektiv och utan drag av kall luft vintertid. Det dr
sjdlvklart, att vi i denna svira frl"ga liksom i
flera ba samarbetemed tillgringlig expertis och
med Yrkesinspektionensom granskare.
Vad transporterna inom omr6.det betrdffar,
har det av det foregiende fnmgltt, att alla
utomhustransporterskola ske per normalsplriga
janvagsvagnar och per bil. Inomhus. komma
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1948

Anstlllda, vilka innehar sidana jd.mkningsbeslut,
som medfdr nedsittning av skatteavdragav andraskdl
dn fcirdndring av civilstind eller antal barn, erinras
om att dessa jrimkningsbeslutendast gdller for hr
7947. Om nedsittning i skatteavdragcinskasiven fcir
1948, miste siledes ny anscikaninld.mnastill den
lokala skattemyndigheten(hi.radsskrivaren).Erhillet
jdmkningsbeslutskall omedelbartciverldmnastill Intressekontoret
och senastden L8 ianuari fdr att kunna
gilla avlciningnr 1 under 1948.
Under febrtrari minad kommer L947 fus debetsedlar,f<irseddamed kvitto, ait iierldmnas. Fd,r timavlcinadpersonal kommer detta att ske genom tidskrivarenp3.varje avdelning och for minadsavl<inad
personal i sambandmed utbetalningen av februari
minads avlcining.
Bofors i november1947.

transporterna att ske i Valsverket med traverser
och ett par lokala trallspir for overflyttning
frin skepp till skepp samt i smedjan med traverser och truckar. Inga smalspir utomhus dro
silunda forutsedda.
Det finnes mihdnda nigon av B-pilens ldsare,som
friLgat sig, hur arbetenafcir det nya industriomridet
dro organiserade
? Upplysningsviskan ndmnas,arr
med-stcid av Bolagsledningensdirektiv och godkdnnanoe:
Anlkggningskontoretskriter projekteringarnaoch anskaffningarnaav arbetsmaskiner,
ugnar, transportanordningar och deras installationer,vd.rme-och
ventilationsfrigor.
EleAtritAaatdelningen - anskaffningenav erforderiiga elektriskautrustningaroch derasinstallationer,
kraf tf <irsdrjningsfrflgor.
Byggnadsaudelningen- byggnadsirenden, verkstdllandet av alla byggnadsarbetendels genom entreprendrer,dels i egen regi, vattenledningar,avlopp och vd.gar.
Samtliga avdelningardro i stdndigt samarbeteinbdrdes,vilket samarbetegivetvis utstrdckestill resp.
verks avdelningschefoch hans medhj[lpare. Den
expertis,som leverantdrerna
besittautnyttjasintensivt.
Bland de minga entreprenrirernaoch leverantijrerna
kunna nlmnas nigra av de stcirre:
Nora BergslagsJdrnvlg, Nora.
SvenskaIndustribyggenAB, Stockholm.
MorgirdshammarsMek. VerkstadsAB, Morgirdsnammaf.

ASEA, Vdsteris.
AB Motala Verkstad,Motala Verkstad.
IngenicirsfirmanVentilator, Stockholm.
IngenidrsfirmanEinar Eriksson& Co., Stockholm.
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Polka

Dxereis ptil Bofors

Det var pFLrc40-talets Bofors
de AssessorPer Lagerhjelm och hans hustrr-r
Jeanna Lagerlof residerade pi herrgirden
med 1o barn;
da fruar, froknar och mamsellerburo hingande
lockar;
da tableaux vivants, logogryfer och quadriller
voro pi modet och ungherrarna ordnaCefackeltig pi Mockelns is;
de den strdngeAssessorn- lekarnasoch dansernas frimste anforate befanns vara
"ganska hygglig, munter, kvick och rolig";
da Punschoch Bischoff var dryckernasDrycker;
oa mamsell Lagerlof p5. Bofors Herrgird rimmade ihop "Ndr minen vandrar pi. himlen
b14.....";
da Erik Gustaf Geijer gistade sina frdnder och
hade sitt diktarrum i lusthuset Heddelund
vid Timsilvens mynning;
aa Louis De Geer, den lysandeskaparenav virt
representationsskick,
var tingsskrivarei Karlskoga hos Lagman Oxehuvud pi Bjorkborns
Herrgird, och di i sin fordlskelsei en av de
sota flickorna Nordenfeldt pi Bjorneborg
skrev romanen "Hjnrtklappningen pi
Dalvik":

det var di som Polka-Exercisen sokte ia dod p&
valserna och herrmodet med stindkragar,
veckade kris, surtuter och rutiga pantalonger.
Ovanstiende teckning, som har underskriften
"Polka Exercis pi Bofors", iterfinnes i en skissbok
av John Georg Arsenius, nu fcirvarad i Krigsarkivet, Stockholm. Ett foto av teckningenhar stdllts
tili B-pilens frirfogande av krigsarkivarien Fil. Dr.
Birger Steckz6n.
En anteckningp& baksidanav sammablad i skissboken har denna lydelse:
"Du som fram i verlden - vill
Sdk till att verldensfodran - tolka
Kom ihig: sti aldrig - still
och vet, den hdgstaframging heter-

polka.

Bouts-rim6sa{ C. A. Adlersparreskrifvit pn Bjdrneborg den 14 Jan. 1845." (Bouts-rim6sdr detsamma som slutrimslek.)
John Georg Arseniusvar officer och konstndr,en
icke ovanlig yrkeskombinationunder 1800-talet.Han
var fddd 1818 och avled 1903, som ijverstelcijtnant
vid Livhusarernaoch stallmdstarevid Uppsala Universitet. Han dr mest kdnd sisom genre- och hdstmi.lare, men var iven skicklig portrdtt- och karikatyrtecknare,som framgir av denna bild.
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Den 27 november L867 gavKongl. Maj:t och
Rikets CommerceCollegium tillstind it Bruksidkaren Pehr Lagerhjelm, Bofors, att vid stdmplingen av jd.rn, som tillverkades vid Bofors
bruk i Carlskoga socken och Orebro ldn, forutom de for verket hittills tillitna stdmplinqsmirkena, jdmvdl hddanefter fi anvdnda stairpeln 4G,u
Bofors bruksmdrkeiir alltsi. i dagarna 80 ir
gammalt. Foga anade vdl Brukspatron Lagerhjelm att det skulle bli en si.Cansymbolismi det
nya varumdrket. Den kdnde brukshistorikern
fil. dr Carl Sahlin gor ocksi foljande reflexion
i sina anteckningarom Bofors:
"Divarande Disponenten Pehr Lagerhjelm
dromde helt sdkert icke att, di han valde att
pryda brukets begynnelsebokstavmed en pil,
han dirmed formade ett utmdrkt ldmpligt varurnirke for brukets blivande virldsberomda tillverkning av kanoner och projektiler."
Hirovan se vi en bild av resolutionen,som
pi sin tid kostade50 ore riksmynt att losa. Hur
stor ir B-pilens good-will i vhra dagail Sdkert
har denna 50-oring givit mingdubbel rinta.
Ltg'
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i Bofors

194?

En fcir arbetsledareanordnadkurs i sikerhetstilnst
och arbetarskydd
har, pi initiativ av SAF:s avd. t53,
hellits vid Bofors under tiden 27-3I okt. Kursen,
som slrskilt var avseddfor de arbetsledare.
vilka intrdtt i sina tjinster vid Boforsverkenoch Nobelkrut
under nigot av de senastefyra iren, samladeca 80
deltagareoch omfattadesmed stort intresse.
Kursledaren,doktor E. Lrinnberg, omtalade i sitt
inledningsanfcirande,
att kursen var den frirsta i sitt
slag i Bofors och fcirmodligenocksi den fcirstai hela
landet. Denna kurs fir silunda betraktas som err
experiment,och de vunna erfarenheternaf5. utnyttjas
frir uppliiggningenav kommandekurser,ty meningen
nr att dylika kurser skall i fortsdttningen avhillas
irligen. Kursen omfattade f<ireldsningarav ingenj<ir
G. Granholm, notarie S. Si<jholm och ombudsman
Ahlgren.
Notarie Sjdholm behandladeunder 2 lektioner den
del av sociallagstiftningen,som giiller fcir arbetarskydd och fcirsdkringfcir olycksfall och yrkessjukdom,
samt arbetsledarnas
ansvarighet. Ingenjcir Granholm
fcireliste under 2 lektioner om civriga arbetarskyddsfrFLgor,arbetsledarnasstdllning inom den lokala
sikerhetstjinstensorganisationsamtom arbetarskyddslagstiftningenshistorik m. m.
Tiden medgavendasten summariskgenomgl.ngav
de olika zimnena,men etskilligt av intresseoch vdrde
frir den praktiska verksamhetenpi arbetsplaiserna
hlnn man dndockmed.
En av kursens huvuduppgifter var att klarldgga,
att srikerhetstjdnsten
dr en arbetsledarfunktion,som
rir lika viktig och betydelsefullsom en arbetsledares
ovriga uppgifter.
Det sistndmndaunderstrriksfcir civrigt ocks&mycket
kraftigt av Arbetsledarf<irbundets
ombudsman. Mcijlighet till ytterligarestudium i frlgorna bereddesdelt^garn genom den arbetarskyddslitteratur,
som utdelades.
Vid sista kurssammantr2idet
hcill Arbe{tsledarfcirbundets 1 :e ombudsmanherr Ernst Ahlberg ett mycket givande fciredragom "Sikerhetstjinstenoch arbetsledarna". Till detta sammantrddehade dven
Bjcirkbornsskyddskommitt6,Centrala skyddskommitt6n i Bofors samt representanterur styrelsernafcir
hd.rvarandelokalavdelningatav SverigesArbetsledarfrirbund inbjudits. Kursen avslutadesav civeringenjcir
N. \Tahlberg, som bl. a. tackade avd. t5i av SAF
frir det initiativ, som avd. tagit, di den gjort framstdllning om kursen ifrlga. Ordf<irandenfcir SAF:s
avdelningvid Bofors, fcirmanArthur Axelsson,framfiirde till sist arbetsledarnas
tack till kursens frirelisare och arrang<irer.
S den 6/tt

t941.
Gunnar Granholnt

Strdmberg,Karl Viktor, f. 1885,d. 4 nov.
StrcimberS;,som anstdlldesden i juli t9)5 vid
Nobelkrut,har hela sin anstdilningstid
tillh<irtbyggnadsavdelningensom byggnadsarbetare.

Tnmumwinn
Katlsson,Karl Allred, f. 1880, d. z9 aug.
Karlsson anstilldes 1942 som kolfatare i hyttan.
Han <iverflyttade1943 till hiirdverk€t som brinellprovare och slutade i febr. 1946. Ateranstdlldesi
mai s. i. i stilverket,var sedanstldare och vid sin
dtid brandvakt.
f. 1883,cl.20 sept.
Lrndberg,Andert Gu.stat,,
Lundberg arbetadefcirstagingen i stilverket 1911+
-1916. Ateranstdlldesi stilverket 1929 och arbetade
ddr som smiltare till 1944, di han blev kontorsvaki.

T. B. B. Minsson

A. G. Lundberg

Minston, TageBertgtBertil, f . 1922, d. 22 sept.
Minsson var springpojke1)J{-1c235, iteranstdlldes som iaboratoriebitrdde1938, slutadedenna tjdnst
l94o och praktiseradehar 1941 och 1942. Efter examen vid STI blev hm 1943 ritare pi Konstruktionskontoret,ddr han sistatiden arbetadei automatkanonavdelningen(KKT).
Olssort,Erik Fiilp, f . 1907, d<jd2 okt.
Oisson anstriiides 7924 vtd Nobelkrut ddr han
1924--1937 r'ar fcirridsbitrdde. Blev 1938 fcirridsvilken
fcirmanoch fr&n iuni r94r transportf<irman,
tjzinsthan innehadevid sin dcid.

Rerggren,EriA Ltduig, f. 1880.
Berggrenanstdlldesi mars1924 vid Nobelkrut, ddr
han arbetat sorrr snickare pi byggnadsavdelningerr.
den 31 dec.
Han avgir vid uppnldd pensionsilder

F. E. Olsson

.$ettuooou=="
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Ygr-Son
Bfntjanet
Aronstort,Karl Robert,f . I879.
Aronssonanstdlldesrgoq pi byggnadsavdelningen,
ddr han hela tiden arbetatsom triarbetare. Han avg&r ur tjdnstenden 1 januari 1948 vid uppn6dd pensions&lder. Vid jubileet erhcill han medalj och
gratifikationfor 37 tidnsteir.

K. R. Aronsson

E, L. Berggren

LeAberg,Er)k Einar, f. L879.
Lekberganstdlldesi plitverkstadenir 1896 och har
hela tiden arbetat pi samma avdelning som plitslagare. Avglr julafton i ir vid uppnidd pensionsAlder.
Vid jubileet erh<jll han stora silvermedaljenfrir 50
tjdnstelr och var till tjlnsteiren den iildstepi Plfrt
verkstaden.

4t

Er)ktrcn, Guttaa Andert, f . 1877.
Eriksson, som anstdlldespa byggnadsavdelningen
1918, flyttade L934 till hushillsvedgirdensom grovarbetareoch snickare. Hdr arbetadehan till den 25
sept. de han avgick med pension. Erhdll vid jubileet
medalj och gratifikation frir 28 tjdnste&r.

'

G. A. Eriksson

Hoafirdm, Frans Tbeodor,f. 1880.
Hovstriim arbetadeiren 1900-1903 i reparationsavdelningen. Aterkom L927 till Bofors och blev svarvare i kanonverkstaden,frln t939 avsynarep& samma
verkstad. Slutadeanstillningen den 1 okt. vid uppnidd pensionsilder.

F, T. Hoostiim

f antson,tAxel Araid Verner, f. 1883.
Jansson,som anstdlldesi juli 1910, har bl. a.
arbetatsom granatpackare
i brisansladdningsavd.,
laddare i tdndrrirsavd.,krutvalsare, centrifugerareoch
salpetersyrakokare.l9l8-I942
var han fcirman pi
syrablandningenoch tjiinstg<ir sedan 1 j::l;ri 1942 p3,
rcirfrirrS.det.Avglr med pensionden 31 dec. Erhrill
vid jubileet medalj och gratifikation f6r 36 tjiinsteir.

'

A. A. V. Jansson

O. G. T. Jobansson

Oskar GustauTeodor, f. 1S85.
u lobantton,
;ohunssonanstilldes 1910 som svarvarep& projektilverkstaden, dverflyttades t936 tjll kanonverkstaden
som svarvareoch blev l)44 avsynarepi sammaverkstad. Avgick med f<irtidspensionden 1 okt. Vid
jubileet erhiill herr Johanssonmedalj och gratifikation fd,r 36 tjiinstelr.
Larttott, Karl August, f. 1880.
Larsson,som anstdlldesi aug. 1933, har arbetatpi
elektriskaavdelningensom grovarbetare.Han avgir
ur tjdnstenden 31 dec.vid uppn&ddpensionsilder.

'

t$rt4i
(d)'a!@iri
!$ii6l(+ilri
! 6i i+i?;
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'

'

K, A. Larsson

Anna Karhson

Karltson, Anna Alfrida, f. Tbortander, f. 1878.
Fru Karlsson anstdlldes3"r 1,924som stdderskapi
Bofors Samlingshus,vilken sysslahon innehade t^ill
den l november,d& hon uppnidde pensionsildern.
Lekbergt Gustaa Eduard, f. 1880.
Lekberg anstdlldesi jat. L)2) vid Nobelkrut, dir
han varit snickare och tidigare dven elektriker vid
Nitrocellulosakrutbruket. Avgir vid uppn&dd pen.
sions8lderden 31 dec.1947.

1946 firs medaliiirer
I

N2ir 1946 6rs medaljdrerfotograferades- se bild
i fdlr"a numret av tidningen - voro 4 man frinvarande. Vi fl nu i bild presenten2 ay de sistnimnda,
h?irdningshjiilpareK. A. N. Engstrdm och murare K.
E. L. Ldvstrand.

K. A. N, Engstrdm
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K. E. L. Uiostrand

Samtligapersonfotos
frdn PontusAndenson.
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Jan.
5. Tbell, Anlon M., Stldarefcirman
8. Berg, Aagust Valdemar,'Krutbr.-arb.
B. Hdgberg,OscarAlbin, Krutbr.-arb.
9. Guslatttson,Axel G., Vlirmare
9. lantson, Carl H., Byggnadsingenitir
rl. Hiirdin, lonas E., Fdrman
12. Karltson, Karl E.,, Verkmdstare
t3. Ljungberg, Gerd,a/., Stdderska
L4. Hantson, Otlo 8,, Grovarbetare
zz. Hofstrdm, Axel 2., Elmontdr
22. Grek, August V.,'Handformarc
Febr.
7. Andersson,Adoll Georg, Krutbr'-arb'
12. lobanston, Frant O., Grovarbetare
20. SAoglund,Erih 1., Svarvare
23. Israelsson,OscarEd'uard,Krutbr.-arb.
28. FanAe,Erik Bitalir,' Krutbr.-arb.

1943
1934
1937
1938
L93r
l CrtO

r9r3
1943
1 947
1 c|tQ

r91,2
l93o
I9tI
I93o
1933
L924

Mars.
3. Andertson, Axel R., Verktygsslipare
4. Botlrdm, Anders 8.,, Major

Lgr2
1928
s. Djupfeldt, Karl F)lip Napoleon,Rcirarb. r9r2
L938
Hed'uig.B.,Baderska
LO. Si)derstriim,
1947
Verktygsutlimnare
L7. Frimansson,
lohn.F1.,
rgL6-r920;
21. Bjdrdlund, Andert, Fcirman,
1924-

22. Berggren, Birger E', Filarc
25. Kiillbery, Karl Eduard, Snickarc
31. Skdldkuitt,'Hjalmar,Chauffdr

Luktiimnen

1927
1924
L9L2-1919;

Ndsta nummer av B-pilen berdknasutkomma
i borjan av febnari 1948. Bidrag miste vara
redaktionentill handa senastden 5 januari.
Tidningen behover:
Korta uppsatseroch notiser i tekniskadmnen,
ex. rorande rimaterial, tillverkningsProcesser'
o. s. v.
arbetsmaskiner
Korta meddelandenrorandeviktigare hindelser pi de olika avdelningarnaoch inom personalorganisationerna.
Personliga minnen ex. frin utrikesresor,
studiebesok,viktigare hindelser inom bolaget
eller i Karlskoga.
Alla ovriga bidrag till tidningen som kanvara
av intressefor ldsekretsenoch stdrka samhorighetsbanden.
Alla bidrag som irlfores i tidningen honcreras.
Redaktionskommittdn
-).
Tdvlingen om bdsta historia frin Bofors och
Biorkborn, for vilken tiden forldngts till den 1
november, samlade yiterligare ett litet antal
bidrag.
Resultatet kommer att publiceras i ndsta
nummer av tidningen.
Red ahti onsk ornmittdn'

(Forts.frd.n sidan zo)

Essensindustriendr dven en stor forbrukare
av luktdmnen. En essensdr en losning av vissa
kompositioneri sprit eller annat losningsmedel.
Skillnaden mellan essensfabrikenskompositioner och parfymfabrikens dr, att den senarehar
blom- eller fantasidoft, medan den forra i regel
har frukt- eller birdoft. Essenseranvdndesi alla
grenatav livsmedelsindustrienfijr att smaksritta
varorna. En dylik smak ir dock endastinbillad:
ndsanoch munhilan kommunisera.Kdnner man
en lukt, ndr man dter en sak, samordnasluktoch smakintrycktill ett enda intryck, till smakinirycket. En hallonkaramell smakart. ex., om

man tipper till nisan, endast sott (av sockret)
och surt (av citronsyran), men fhr man samtidigt hallonlukten genom ndsan "smakar" den
hallon.
I och med att AB Bofors pibiirjat fabrikationen av syntetiskaluktdmnen kan vi konkurrera
med de stora specialfabrikernai Schweiz,Frankrike och Holland. Hfu gdller det nu att genom
rationellt arbeteskapahoga kvalit6er och genom
stindig forskning finna nyametoderoch kanske
riven nya luktdmnen. Endast med de bdsta
varor kan vi mota konkurrensenoch rida ut
stormar. Att leva dr att kimPa.
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Bosseiir sorn en SuenDufaa
Blittre stdnna sniillt i siing

Bossefick en ljus idd
ljuset slocknaej fdr de',
Bossejobbar nu, som uille

hn att smitta ner sitt gAng.

han sld.rnlnt /.ttdr)sitt snille.

niir han Himpar bort sin snuaa.

U nif orruerarnt i arm nix, det iir ej ni.gon charme.

Katlstad

t947.

Nomau

Trycktahq

77o4o

ffiffiffiffiffiffiffi
presenterar eti nytt
i.nitiatia pi d.enfred.li.gakemiensomrdd.e.

lN DOFT

ENMI

av dintetyl-2,6-ortmdien-2,6-al-B
+ allylguaiabol
+ przpenylguaj alol + /eny lmetyleter

d.o.r.
NEJLIKA
Den "typiska" doft av t, ex. nejlika, som kanske
khnnetecknar just Eder favoritparfym, 2ir i sjiilva
verket en komposition av ett flertal luktiirnvzen, alle-

specialliskedryck, eller "vanili"-smaken hos den
glass, som Ni fiill ftir i somras. . . For att inte
tala om smaken, som faktiskt gjorde Er medicin

samman noggrant kemiskt definierade och namngivna. Sidana luktlmnen framstlllas numera vid

riktigt god. . .

AB

Frin morgon till kviill fiirljuva de tillvaron fiir Er,
dessa luktdmnen, som nu i allt stiirre uts,trhckning
komma frin AB Bofors Nobelkruts nya lukrimnesindustri.

Bofors Nobelkruts nya luktimnes'industri, den
fiirsta i sitt slag i Sverige.

Pi samma s?itt ftirhiller det sig med den friska doften hos Eder toalettvil eller det puder Ni brukar
anvinda, "smaken" hos Eder favorittandkrim eller den likiiressens Ni brukar ktipa,
den speciella aromen hos den konfekt Ni
dlskar eller den pikanta smaken hos Eder

Diir tilloerkas

ernellertid inga liirdiga
prod,ukter, oare sig ta&I eller parfymer,
.utan endast dessa luktiirnmen
till
tjiinst liir tilloerkare aD helfabrikat.

A K T I E B O L A G E TB O F O R S . N O B E L K R U T. B O F O R S
KARLSTAD
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