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INFOR
I 6rets forsta nummer av B-pilen ber undertecknadatt i Boforsbolagetsvdgnarfiframfora
ett varmt tack till samtliga anstdllda for allt
under det ghngna iret utfort gott arbete i bo.
lagets tjdnst. Iag uttrycker den forhoppningen,
aft sedan vi nu kommit over allt jubilerande
tidningenskall i allt hogre grad kunna fylla sitt
dndamil : att vara ett organ for intern upptysning och ett fritt forum for utbyte av isikter
om interna problem,smi och stora.
Lit mig ocksi fi anviinda detta tillfdlle till
att gora nhgra reflektioner angiende foretrg.rdemokrati. Jag vill fotutskicka, att jag i skrivande stund ei vet huruvida det av LO och SAF
tillstyrka forslaget om foretagsniimnderblir av
Jdrnbruksforbundetoch Metallindustriarbetareforbundet accepterat vid irets forhandlingar.
Jag utgLr emellertid ifrhn att si sker.
Avsikten med foretagsn;imnderdr enligt min
uppfattning i forsta hand att uppni ett b;ittre,
effektivare och rationellare utnyttjande av produktionsapparatenoch att istadkomma ett stori'e
medinflytande frin de anstdlldassida pi denna
apparatsanvdndning. Det dr psykologiskt ldtt
forstieligt, att den anstdllde for sitt deltagande
i arbetet pi en rationellare produktion - ddr
hans helhjdrtade medverkan air av avgorande
betydelse- krdver ett stijrre medinflytande.
Som bekant har i avdelning Nobelkrut denna
insiitution under fona Lret redan startats. I
Bofors har parterna- Jdrnbruksforbundet,Metallindustriarbetareforbundet och Gjutareforbundet - varit litet lingsammare; detta trots
att Jirnbruksforbundet och Metallindustriarbetareforbundetredan for tvi ir sedanenadesom
en rekommendationtill sina medlemmar,syftande pi precis samma sak som senaregenom de
nrirmare utfors. k. Saltsjobadsforhandlingarna

1948
rnadesav SAF och LO till ett kollektivavtalsforslag.
For att det avsedda resultatet skall nis,
komma stora krav att stdllaspi medlemmarna
av dessanzimnCer. Och det foreligger ddrfor
starka skzil - nota bene for dem som onska
insiitutionen framghng- att gL sakta fram och
ej forvinta stora eller fullgoda resr"rltatogonblickligen.
De anstdllda, enkannerligenarbetarna,[6" ej
gi till verket i tro att har ar medlet att giva en
var mojlighet att, si att sdga,ta at sig den del
av kakan sorn han, individen, anser tillkomma
honom. Och arbetsledningenfir lika litei tro,
att hdr iir universalmedletatt oka arbetsintensitetenoch fi ned arbetskostnaden.
Milet rir helt enkelt att oka fortroendetoch
forstielsen mellan parterna. Ddrmed skall,
hoppasjag, den for v&raindustriersfortbestnnd,
sett pi luingresikt, absolutnodvdndigarationa
liseringen av produktionen nis. Och ddrmed
skall uppn&s bide en billigare och baittre proclukt, en hogre fortj;inst och ett angenzinare
arbete.
Dock krives iinuu mycken upplysning innan
vi nitt till detta foriroende. Ocir de kurseL,
studiecirklar och foredrag, som igingsatts och
phgtu, behova sdkerligen fortseittas. Upplysningen har sin begrdnsning:alla kunna vi icke
begripa allt. Det skulle icke falla rnig in att
utgiva mig for att fullt begripa bokforing eller
kemisk industri eller - ?innuvdrre - ballistik
till exempel. Men upplysningenmisie foras si
lingt, att mrinniskan kommer ddrhin, att hon
forstAr att l-ronicke kan begripa allt utan nzi'ste
tro pd andra i de styckenhon ej sjdlv behdrskar.
vi icke redan dro
Vi miste komma ddrhdn
att parterna inom vira industrier lita pi
ddr
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1 JANUARI
Det nya 6.retingick med kyla och sno.
Karlskogastadhade dennadag29'572inv8'nare'
varav 75.272 man och 14.300 kvinnor, vilket
innebar en okning under tg46 med 138 Personer. AB Bofors hade 7.489 anstdllda, ddrav
och 1.418vid Nobelkrut'
6.071vid Boforsverken
Inom bolagsledningenskedde eti par nya utndmningar. Civilingenjor S. Gerdin och ingenjdr H. Bjork blevo overingenjorer. Herr Gerdin
blev chef for konstruktionskontoret(avd. KK)
med uppdrag att speciellt zigna sig it avdelningens konstrukiionsverksamhet.Herr Bjork
och samtidigttills vidare
blev KK:s personalchef
chef fiir KKF.
klubJanuari mlnad kdnnetecknadesf. o. av
julbarnas och ovriga personalorganisationers
fester. irsmoten m. m.

6 JANUARI
holl sitt
Bjorkborns Fabriksarbetarefackforening
avtacmotet
Vid
forsta ordinarie minadsmote.
kades foreningens mingirige sekreterareEvert
Hjelm, som befordrats till forman och foljaktligen ej ldngre kan sti kvar i fackforeningen.
11 JANUARI
Forsvarsministerniskade i irets stat ett anslag
ir 140.000kr. till Marinforvaltningen for anordnande av fulltrdffsdkert ammunitionsforrid i
Bofors.
17 JANUARI
I fredagskonseljenbeviljadesAB Bofors byggnadstillstind for uppforande av smedja jdmte
fundament och maskiner pi Kilsta industriomride for en beriknad kostnad av 6 milj' kr.
Arbetet pi smedjan beriknas kunna ske med
samma arbetsstyrka,som dr tilliten for den nu
pigiende etappen med valsverket, eller cirka

4 JANUARI

200 man.

SIF:s avdelning i Bofors holl sin traditionella
julfest piL Stadshotellet. Pa eftermiddagen
roades nd.ra3OOsmittingar med sing, sagospel
m. m. och senarepi kvdllen var det fordldrarnas
tur att roa sig med sup6, cabaret, trollerifirrestzillning och dans.

28 JANUARI

Samma dag hade SAF avd. 153 sin barnfest pi
Konsumrestaurangen.

och veta, att motparten icke avsiktligt limnar
felaktiga uppgifter eller undertryckersanningen.
framgLng hdnger p3"att
Foretagsndmndernas
ledamoternagi till verket besjdladeav god vilja
och tjnskan att gora sitt bdsta, att man inser
institutionens begrdnsningoch nodvdndigheten
att pr6va sig fram och si sminingom utbygga
den-mera skelettartadeorganisation,som faststellts i "avtalet om foretagsnaimnder".

I Biorkborns marketenteri h6lls, pi framstdllning av foretagets skyddsombud,en sammankomst f.or att dryfta ftl'got om skyddsarbetet
inom de olika fabriksavdelningarna. Sprdngmajor \Testrell, och yrkesindmnesinspekttiren,
spektoreri,civilingenjor Jdderstrom,neirvorovid
och givo sakkr-rnnigaupplyss^ammankomsten
ningar i diskussionen.
30 JANUARI
Polisen i Karlskoga avslojaCestora stolder 96
-sprit
fr&n Bjorkborn. Spritstolder:nahade
/o-ig
plrgitt under flera Lr, men avslojadesforst nu,
iei nhgra av de inblandadevid en festtillstdllning, ddr den stulna Bjorkbornsspritenhunnit
gol:- piltaglig verkan, omhdndertogos av poli
i".r. bet mycket trhkiga milet figurerade senare under iret pi tinget i Karlskoga.
31 JANUARI
Expeditor Ake Larsson slutade sin anstdllning
i Metalls avdelning 76 och eftertrdddesav forre
ordforanCenGunnar Pettersson.

1 FEBRUARI
Veinnersirsmote i OreVid Bergshanteringens
holl
ordforanden
Disponent
\Tijkander ett
bro
jdrnindustriens
anforande, vari den svenska
problem diskuterades."Trots overfyllda orderbockerhar man skdl att hysaoro for framtiden,
di brist pi arbetskraft, rlmateriel och brdnsle
erbjuda mycket svirlosliga problem", sade disponent $Tijkander bl. a. Vid irsmotet, som var
det 83:dje i ordningen,hylladeslandshovding
Hasselrot,som under iret ldmnade sitt ldn.
Disponent $Tijkander overlimnade eiven en
kopia i silver av en bergsmanshammaretill
landshovdingen som symbol for trofast vdnskap.Efter lunchpausendiskuteradessamarbetet
mellan jirnhanteringen och biltillverkarna med
direktor Gustaf Larsson. Volvo. som inledningstalare.
Stationsinspektor
N. W. Nilsson, Bofors station, avgick efter 48 irs tjinst vid de svenska
jdrnvdgarna, d:irav 42 vid NBJ och 3l ir i
Bofors. Herr Nilsson har naistanrdknats som
Boforsare och vi tacka honom nu for trogen
och intresseradtjdnst.
2 FEBRUARI
Bjorkbornsfackforening holl irsmote pi Folkets
Hus. Till styrelsevaldes hrr Gustav Karlsson
(ordf.), Bertil Canderyd (sekr.), Karl Hansson, Per Israelsson, Folke Book, Sune Hellstrom. Herr Albin Pettersson kvarstod frhn
1946. Till revisorer valdes hrr Karl Josefsson,
Anders Malm och SvenMalmberg.
7 FEBRUARI
Bulls Presstiinst meddeladefrin BuenosAires,
att den forsta lasten svenskammunitiou, d. v. s.
ammunition och rustningsmaterielfrin Bofors,
anldnt till Argentina.

pfr.BjdrkbornsmarAeten'
sanrhuiim
Pd F-audelningens
teri diskuteradet
nrtngaaiktigalrigor au biclefacklig
aar god.
och personligart. Stiimningen

kommo. Se B-pilen nr 2/1947 sid. 21. Rorande
orsaken till explosionenpi,gingo hela 6ret omfattande och noggranna prov och undersokningar, dock utan att klarhet kunde vinnas.
1' FEBRUARI
Centrala skyddskommitt6n i Bofors holl flrssammantrzideunder direktor \Tahlsteens ordforandeskap. Vid sammantrddetutdeladesprisen i skyddspristdvlingen1946. Se B-pilen nr
2/1947 sid. 19.
All personalpi, F-avdelningen(i F 21 och F 29)
var inbjuden till en sammankomstpi marketenteriet i Bjorkborn, varvid ingenjor Carbonnier holl foredrag om den kemiska indr-istrin.
Efter foredraget visadestvi filmer, dels om de
civila tillverkningarna vid Nobelkrut och dels
om Bofors 300-irsiubileum. Efter kaffedrickningen blev det en livlig diskussionhuvudsakligen rorande utbildnings- och sdkerhetsfrigor.

Kriillens ltruudfigurer, f achfdreningensordfi)rande
herr GastauKarlsson,teknithecbefen6ueringenjt)r
SAF avd. 1t3 holl irsmote pe Stadshotellet. Arild. lVablquirt ranztAaiillew inbjudareoclt
ldreMotet bevistadesav hedersordforanden,f. verkdragshillare,F-audelningens
cbef ingenjdr
m2istarenG. Lundqvist, samt de under iret ur
Nils Carbottnier.
aktiv tjdnst avgl.ngnaverkmdstarnaTh. Dahlberg, S. Hall6n, G. Hultqvist och O. Strom. Styrelse for Zr 1947 fick foljande sammanseittning:
ordforande A. Axelsson, vice ordforande N.
Nilsson, sekreterareR. Lindahl, vice sekreterare
G. Nygren samt kassorA. Lindskog.
8 FEBRUARI

12 FEBRUARI
Explosionsolyckai Bjorkborn di krutbruksarbetaren H. L. Eklund och Y. E. Luthman om-

au
Nobelkrutslaboratoriattt
lore illlbTggnaden
geln.
biblioteksfly
16 FEBRUARI
Metalls avd.76 holl irsmote under stor tillslutning frin medlemmarnassida. Sammankomsten
fick en extra hogtidlig prdgel genom de hyllningar, som kommo ett par medlemmartill del.
81. a. fick Herr Leonard Kihlstrom forbundets
fortjinstmedalj som tack for 2o-Ltig aktiv gdrning inom fackforeningen. Expeditor Ake Larsson, som slutat sin tjinst vid avdelningen,hyllades dven med tal och blommor. Till ny ordforande valdesherr Ingvar Anderssonoch ovriga
ledamoter i styrelsenblevo hrr Gustaf Froman,
Hilding Berggren, G. A. Ronnberg, Sven Nilsson och Ingemar Ohrn. Kvarstiende ledamijter
i styrelsenvoro Ture Viksten, K. P. Karlsson
och Bengt Johansson.Den nye ordforanden dr
bl. a. kdnd som medlem av B-pilens redaktionskommitt6 och flitig medarbetarei tidningen.
Bofors Bridgesdllskapsoch Karlskoga Tidnings
korptivling i bridge genomfordesoch avslutades med finalerna. Segrareblevo hrr Bjornson
oclr WiklunC, Planeringen;2'.drapris erovrade
hrr Ahlberg och Djurberg, Nobelkrut.
au
efter tillbyggnaden
Nobelkratslaboratoriunz
lygeln.
bibhoteAs'f

20 FEBRUARI
Avdelning 24 av SIF holl irsmote, besokt av
ca 40o medlemmar. Styrelsenkunde redovisa
ett mycketlivligt verksamhetsirmed f.ramghngsrika loneforhandlingar och omfattande studiem. m. Avdelningen
och upplysningsverksamhet
har nu 1.097medlemmar.Till ordforandeomvaldes Ragnar Gullberg. Gosta Andr6e dr sekreterareoch Sven Olof Janssonkassor. Givor,
anslag och insamlingar intaga en stor plats i
avdelningens budget, och bl. a. har Europahj2ilpenfltt ca 41.000:- kr. som insamlatsav
avdelningen.
23 FEBRUARI
Definitiv overenskommelsei jdrnbruksavtalet
trdffades mellan parterna, Jdrnbruksforbundet
och Metallindustriarbetareforbundet.I genomsnitt innebar det nya avtalet en loneokning Pa
ca Io /o. Avtalet fick genomgiendegoda presskommentarer.
1 MARS
Tillbyggnaden till Nobelkruts laboratorium
bl. a. inrymmandebibliotek, foreldsningssaloch
vissa nya laboratorielokaler togs i bruk. Da
Nobelkruts litteratursamling i alldeles overvihar,
gande grad anlitas av forskningspersonalen
genom bibliotekets forflyttning till direkt anslutning till laboratoriet, ett ldnge ndrt behov
som dr myctillfredsstillts. Foreldsningssalen,
bl. a.
utnyttjas
ket vackert och praktiskt inredd,
vid foredrag, filmfdrevisningar m. m. for bolagets talrika gdster samt for interna forelds'
ningar, kurser, konferenser,informationsmoten
m. m. for de anstdlldavid Nobelkrut. I nybyggnadens nedre hall har en tillfiillig utstdllning
av Nobelkruts civila produkter ordnats, vilken
utstillning avsesatt byggasut och ges en mera
permanentkaraktdr. Den vackra byggnadenhar
ritats av arkitekt Birch-Lindgren, Stockholm.
2 MARS
Avdelning 281 Bjorkborn av SAF holl irsmtite'
Till ny ordforande efter verkmistare G. Jansson
valdes verkmdstareG. Hellstrom.
Gjutareforbundets avdelning 25 i Bofors holl
irsmote. Samtliga avgiende styrelseledamoter
omvaldes. Ordforande dr herr C. Jernberg.
Arets korptdvling i simning avslutades med
individuella mdsterskap i olika klasser samt
lagkapp 5Xt0 m. fritt simsdtt. I tivlingarna
deltogo inte mindre dn 300 Personer,vilka avverkade sammanlagt 600 starter.

3 MARS
Klorbensolfabrikenvid Nobelkrut igingkordes.
4 MARS
Pi ett sammantrdde pi Konsumrestaurangen
med foredrag av riksdagsledamotenfru Sigricl
Ekendahl,Hotell- och Restaurangsombudsmair,
beslots,att inom Bjorkbornsfackforeningbilda
en kvinnlig sektion. Till sammankallan.leledamot i den nya sektionenvaldesGunda Hedlund.
7 MARS
Den av stadsfullmdktigetillsatta kommitt6n for
utredande av frhgan rorande en maskinteknisk
fackskolai Karlskoga framlade sitt betdnkande.
Kommitt6n foreslir, att skolan startas som treirig med undervisningen under de tvi forsta
ldsiren forlagd till kvdllarna, varcfter heldagsundervisningskulle inforas under det 3:dje och
sista lisiret. Stadens kostnader for en dylik
skola skulle under det tredje ldsiret uppgi. till
ca 24.OOO
kr.
9 MARS
Efter lingvariga och segslitna forhandlingar
godkdnde parterna, AB Bofors Nobelkrut och
Bjorkborns Fabriksarbetarefackforening,
ett forslag till nytt loneavtal for 7947. Enligi avtalet
erhollo arbetarnahogre timpenning och bdttre
ackord. Avtalsforslagetutsdndesp6,omrostning
bland fackfiireningensmedlemmar(se 15 mars).
11 MARS
Bjorkborns Handelsforening holl irsmote och
kunde redovisa en E.rsomsZittning
ph over 7/t
kr.
rnilj.
under 7946. Sammantrddetprdglades
av en sdrskild hogtidlighet, di forestindaren,
herr Per Ruberth, fick emottagaKungl. Patriotiska Sdllskapetsstora guldmedalj for 30 irs
tjinst.
15 MARS
Storonastiftelsen lade frarn berdttelsen over
, fjoli.rets verksamhet. Ej mindre dn 3.600 perr soner gdstade sommarhemmet,varvid 21.66L
' miltider serverades.Foreningenstillghngar dro
i bokslutet upptagna till 420.000 kr., varvid
dock byggnaderna,som ha ett anskaffningsvdrde
pL 4za.ooo:- kr., upptagastill 1: - kr. vdrde.
Resultatet av omrostningen (se ovan) om det
nya avtalet for Nobelkrut blev klart. Av 900
rostberittigade anvdnde sig ca 70 % av rostrdtten, av vilka 329 rostadefor och 305 emot.
Majoriteten var ju knapp, men samtidigt kan
nimnas, att antalet avgivna roster var det

Sontrehlamfr)r sATddsutstillningen
gick genomstaclenen Aortege
bestLencle
au modernabilar frrtnKarlskoga,BjorAbornocbBofort brantlkdrer
sant Bafors
gamlafrngtpr//ta- den tista blea det aerhliga
publ)Anantret.
hogsta,som nigonsin forekommit vid en avtalsomrostning i Bjorkborn.
16 MARS
Bjorkborns Arbetares Sjalvhjnlpsfond holl irsmote i Folkets Hus. Ordforanden,herr Helge
Karlsson, holl parentationover Edvin Luthman,
som i over 20 6,r varit fondens kassor. Rdkenskapernabalanseradeunder iret pL zl.ooo:kr. med en behillning pL ca 8.400:- kr. Rland
inkomstposternamirkes bl. a. botesbelopp,som
utgir for for sen ankomst till arbetet,och som
tillfores sjzilvhjeilpsfonden.
3.527: - kr. tillfordes fonden oi detta sdtt. Motsvarandesumma
betalarbolagettill fonden.
17 MARS
Argentinska statens transportfartyg "Pampa"
besokte Goteborg for att hdmta krigsmateriel
frin Bofors. Medlemmar av besdttningenpassade pi att gora studiebesokpi Bofors.
22 MARS
Pi Brivalla flygflottilj fortsattes utprovningen
av det svenskareaktionsdrivnajaktplanet, varvid man dven gjorde utmdrkt lyckade forsok
med startraketerav Bofors fabrikat.
2'-3I

MARS

Skyddsutstdllningeni Konsthallen, som anordnadesav Centrala Skyddskommitt6nvid Bofors,
SvenskaBrandskyddsforeningen,
SvenskaSamaritforeningen, Arbetarnas Samaritforbund samt
Yrkesinspektionen,hade premidr och invigdes
av landshovdingHasselrot. Utstdllningen, som
samlade en rekordartat stor publik, har redan
tidigare refereratsi B-pilen,se m 2f I)47.

26 MARS
Tjdnstemdn och arbetarevid Bjorkborn uts&go
representantertill Foretagsndmnden.
27 MARS
StatsridetJ. EricssonbesokteKarlskoga och Bofors fijr att diskuterade lokala byggnadsproblemen. Statsridet konstaterade,att Karlskogas
bostdderinte rdckte till, men att den byggnadskvot, som staden har fLtt, dr ganska stor och
ungefdr motsvarar vad man nu formir by88u
hdr. Bostdderm&stekomma i forsta hand fore
industrier, affars- och samlingslokaler. Statsridet erholl ocksi en forteckning over alla
aktuella byggnadsforetag,som gav en klar bild
av hur mlnga och hur stora projekt, som vdntar
pL att bli forverktigade i staden' Ett besok
gjordesocksi pi Kilstaomridet, som demonstreradesav ingenjor Stridbeck.
31 MARS
Storonastiftelsensdirektion sammantraiddeunder Disponent \Tijkanders ordforandeskap.
Arets arbetsprogram,bl. a. omfattande nv badplats for barnen ndra restaurangen,div. dndringsarbeteph m/s "Marianne" och "Storon",
slutadepi ca 50.000:- kr. Till stipendierfor
barnrika familjer anslogs 3.000:- kr. Man
besliit, att sdsongenskulle borja den 21 juni och
omfatta 10 veckoperioder.
1 APRIL
Overingenjor K. Th. Karlsson ldmnade chefsskapet for verkstddernai Bofors och eftertrdddespi dennapost av overingenjorB. Striimberg.
Overingenjor Karlsson har nu i uppdrag att
centralt samordnanya tillverkningar inom koncernensolika foretag samt att overvakasamtliga
BoforskoncernensmaskininkoP.
10 APRIL
Bofors nya valkanon provskots i Oslofjorden
med utrndrkt resultat. Kanonen har sedermera
provats pi en norsk valfingsexpedition i Stilla
Oceanenutanfor Perus kust. Vi fi sdkerligen
anledning att iterkomma till denna kanon, som
ir den 3:dje valkanontypen, som utgitt ifrin
Bofors. Den forsta modellen kom i bruk pi
1880-talet och den senaste hade i925 som
modellir.
12 APRIL
Bjorkborns Handelsforening u. p. a. firade sitt
3O-irsjubileumi sambandmed en glad och trevlig jubileumsbankett pi Stadshotelletsfestvl-

6

ning. Omsittningen under de 30 iren hat varit
ijver 10 milj. kr., av vilka mer dn 1 milj. iterbetalats till deldgarna i form av iterbdring.
Hdrutover har foreningen utbetalat gratisandelar, anslagit medel till en frisdng pl Karlskoga
sjukstuga- numera Karlskoga lasarett- samt
anslagit betydandebelopp till Finlandshjdlpen,
Europahjdlpenoch andra vilgorande dndamil.
13 APRIL
Bofors och Biorkborns Arbetsledareforening
holl irsmote pi Ungdomsgirden, varvid man
bl. a. beslot att utvidga och utbygga semesterhemmeti Blinds, med anvdndandeav jubileumsgivans medel.
15 APRIL
Kommendor Mata efterirddde kommendor
Garzoni som chef for den arqentinskakontrollkommissionen.
i7 APRIL
AB Bofors framlade den ekonomiskaberdttelsen
over 1946irs verksamhet. SeB-pilen m 2 t947,
ddr ekonomichefenHelmer Nordqvist utforligt
kommenteratbokslutet.
18 APRIL
Henry \Vallace,
U. S. A:s forre handelsminister,
ndmnde i ett foredrag i Stockholm,att han hoppades att Sverigesvapensmedjahyllade Nobels
ideal. Vdrlden behoverfler plogar och traktorer
och fdrre tanks, flygplan, atombomber och
kanoner.
22 APRIL
Schaktningarna pFLKilstaomridet for den nya
jdttesmedjanigingsattes.
24 APRIL
De nya timfortjdnsterna for de ldgst avlonade
inom Bofors, varom Avd.76
arbetargrupperna
trd,ffat uppgorelse, tilldmpades frin och med
denna dag. Uppgorelseninnebar forhojning av
platstimpenningenfor 713 man.
30 APRIL
Viren hdlsadestraditionsenligtmed tal och sing
vid Bofors kl. 8 pi morgonen. Kamrer Nordqvist talade lyriskt till viren, citerande Albert
Engstrom, och Tjinstemannakoren sjong virsinger frin huvudkontorets trappa.
1 MAJ
Virens forsta dag bjod pi en kall och snll blist,
alltsi allt annat ein virvdder, vilket inte hindrade, att alla vl.rpreludiergenomfordes.Bofors
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musikkir inledde med en morgonmarschgenom
staden ifrin Bofors upp till lasarettet forbi
Herrgirden. Sedan var det demonstrationstig
med sedvanliga tal, promenader och annat utnyttjande av den civila. helgdagen - Ett par
dagar senare kom virvddret eller varfor inte
sdga sommarvddret.
Det pulvermetallurgiska laboratoriet (MFP)
kom iging i de nybyggda lokalerna i KontrollbyggnadensNV gavel. Tillverkning av hirdmetallprodukterhar tagits upp, dock hittills
endasti laboratorieskala.
4 MAI
"Korpterringen", korporationsidrottenskanske
storsta evenemang, gick pi sondagen under
stort deltagande. Lagidvlingen vanns av Verktygsverkstadenmed Volvo pi andra och Fraisarna pi tredje plats. I damklassendeltog en ung
dam, som genomforde tivlingen och givetvis
vann sin klass.
r MAJ
Ungdomensparlament,sornvalts efter en iniensiv valkampanj, h6ll sitt forsta sammantrddepi
stadsfullmdktigessessionssal
med herr K. E.
Bergstrom som ordforande. Forhandlingarna
inspelades av Radiotjdnst, och tjinstgorande
hallimannen hoppades,att ungdomarna skulle
ge stadensfider en lektion i l-rurett siadsfullrnziktigesarnmantr;ide
skall gi till. Efter samrnantreidetsadehan sig vara grymt besviken,di
debattenuteslutanCebestitt i lingrancliga uppldsningar av hemmakomponerademanuskript.
Man fick alltsa forgevesv;inta pi den ungdomIiga friska debattensflaktar. Dessakommo clock
senarepi kvillen vid nachspieletpi Vidablick,
di man drabbaCesammanmed liv och lust och
sannolikthade trevligare an pi sammantridct.
11 och15 MAJ
Korporationsskytte med rekorddeltagande ndtmarc 1000 skyttar- och goda resultat.Solen
gassade,vdrmen var intensiv,luften dallrade och
skyttarnapustademedan ansiktsfdrgensteg och
skotten knallade pi banan. Nigot forstklassigt
skjutvdder var det inte, men resultaten blevo
bra i alla fall. Barn och blomma oromenerade
upp till skjutbanan och tdvlingen blev en stor
familjefest. Segrarnablevo: i klass t herr Anders Persson,Byggnadsavdelningen;
i klass 2
herr Folke Bergfeldt,MP; i klass3 herr Gustav
Dahlbaick,KKT; i klass 4 herr Olof Bostrom,
Villingsberg; och i klass 5 herr Gunnar Jarle-

Karnrer Nordclaitt talade och utbringade ett lyrlaldigt
leue 16r uZren.

"GlatJ .rLsontfi . . . ." Tjiirzstenannaki)ren, dir)gerad
au lserr Hallenberg, ::jr)ng p2 HatudAontot'eti tt'appd
V al borgsnziissoaft onens mor gon.

[/alkantPanjen infdr Ungdontens Parlartent t,ar itfientiu, ord- oclt a-t'fiscbriA.

14 MLJ
Bofors ombud i Rio de Janeiro kunde underteckna det forsta Brasilien-efterkrigskontraktet
gdllande materiel och utrustning till skjutfdlt.
1r MAJ
Karlskoga Hemvdrnsmdngjorde en stark insats
i Orebro BUF:s och FO:s stora fdlttdvlingar i
terrringen runt Ymningshyttan. Karlskoga d. v. s. Boforstrion herrar Gunnar Jarlemark,
Evald Jarlemark och Louis Jansson- vann alla
klassersamt lagtivlingen.
StatsrLdsbesi)het.Fr. o. general Kellgren, fdrnarr
minitter Vougt, kontmenddr ledeur-Palmgren ocb
iuerste N. af Sill6n disAuteraunderAalibertkott.

Karlskoga fick permanent flygskola och taxiflyg. TvL flygplan ha inkopts och goda flygIdrare engagerats. SenarepL 6"retsurrade flygplanen SE-ACX och SE-BSSi luften.
18 MAJ
Karlskoga 1600-tals tempel har iterfitt sin
skonhet efter en omfattande restaurering och
iterinvigdes av Biskop Runestam. Ledare for
arbetetvar arkitektenintendentEinar Lundberg,
Takmilningar m. m.
Kungl. Byggnadsstyrelsen.
ha framtagits och konselveratsav konservator
Olle Hellstrom, Skara. I sambandmed restaureringen fick kyrkan ocksi mottaga ett stort antal givor, bl. a. frhn AB Bofors, som skdnkt tvi
rneisskrudaroch ett antependium. Ordforanden
i restaureringskommitt6n,tektor T. Gotharson,
omtaladeatt det hela kostat ca 145.000kr.
19 MAJ

Statsrfrdet
Vougt ocb generalKellgren iakttagauitsa
fi;rsiktigbexLtgiirderinnan sAottetg2r.
mark, StiLlavdelningen.Damklassen vanns av
friiken Britta Bergquist, Boforskontoret. Byggnadsavdelningen,Rofors, segradei lagtdvlingen
med 46o podng. P5" andra plats foljde
sig b6r - Avdelningen for ballistik och detonik,
Nobelkrut, med samma podngsiffra. Jordbrukarna tog tredje lagpris och KKT Bofors fiade.
Damernas lagtdvling vanns av Boforskontoret
med Stilavdelningen p3"andraoch Laboratoriet,
Nobelkrut, pi tredje plats.
L2 MAT
Paratyfusepidemi i Karlskoga med, enl. tidningarna,3.000 insjuknade.Epidemienvar iock
lyckligtvis godartad. Badningsforbud utfdrdades emellertid for Mockeln och Svartdlveninom
Karlskoga siads omride. Labbsandoch Blinds
drabbadeslyckligtvis ej av fiirbudet.
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Statsridet Vougt besokteBofors i sillskap med
statssekreterareRos6n och general Kellgren,
Forsvarsdepartementet, general Gustafsson,
overstarna Hedqvist, af Sill6n, Gillner m. fl.
frin Arm6forvaltningen, kommendor JedeurPalmgren, Marinforvaltningen, flygdirektor
Bjorkstrand, Flygforvaltningen m. fl. Frin Boforsbolaget deltog bl. a. styrelsensordforande
amiral \fetter. Statsridet fick taga del av de
senastekonstruktionernaoch pi skjutfdltet utfiirdes skjutningar med underkaliberskott,som
av uppf innareningenjor Janecek.
demonstrerades
Nobelkrut upptog en ny tillverkning sten for elektriska torrelement.

brun-

23 MAJ
Karlskoga Ldroverk utexamineradesin forsta
studentkull. B gladaoch mycket lyckliga Kadskoga-ungdomar,av vilka ett flertal boforsare,
fingo skruda sig i den vita mossan. "Hela staden" deltog ocksi i festligheterna. Stadenvar

v

flaggprydd och solen strilade' Ndr de unga
i
tesli. qenom siaden med Bofors musikkir
sig
Som
tdien, vJro gatornakantade med folk'
eller
biir hemforJades sedande nybakadei mer
histmindre originella ekipage, jeepar, jiggar'
gland
tydtretton
de
droskor, kri"rroro. ,. ,rl
syskontvi.
ligen lyckotal denna Shng- mdrktes
Karloar och en ung mamma' Pl kvdllen bjod
lkosa stad pa miaaag for studenterna'liirartta'
..nior.rnu, ldroverketsstyrelsem' fl'
24 MAI
Takbalkarna boria komma pi sin plats pi den
i Kilsta' Se vidare
storanya valsverksbyggnaden
hdrom i B-Pilen m 4, 1947'
Arbetsledare frLn Nohab besoktesina kamrater
i Bofors, varvid studier gjordes i verkstdderna
och det hela avslutadesmed en angendm samvaro pi Blindsstugan' Nohab-besdket6"terupprepadisden 17-18 augusti'

kdnda. Hyllningsceremoniernafor de nybakade
voro ndstan lika omfattande som vid studentexamen en vecka tidigare. Arets kull var den
storstasom nigonsin utexamineratsi Karlskoga'
2i MAJ
var hlrdhjdrtad och kunde
Generalpoststyrelsen
inte godkzinna Bof ors 2 som namn pi poststatiorrenkot'lskoga5' Minga skdl tala ju for att de
berorda staisdelarna inom Sandvikenomridet
rn. fl. bora ligga under en poststationmed namn
Bofors 2. Bendmningen Karlskoga 5 innebdr
efterstindningaroch
en mdngd felaclresseringar,
annat f,esvdr blde for posten, jdrnvdgen och
"- 66fi d.enljutnartdeframtid ii1.o.Lt"' Karlskoga
8't'lickoroch5 poikar
s"trnrtasiunrs
fdrstastad'entkull,
7- +amr, di,,ter ochlserrar nlottdgerlolketshYll'
traPPa'
ning prtLiiroaerkets

25-26 MLJ
En delegation frin Karlskogas vrinort i Norge'
Fredrikstad,gjorde pingstvisit och togs emot av
representanterfor stadenoch AB Bofors' I Bofois fingo gisterna seUngdomsgi'rden,L.'jrlingsverkstaJenoch Boforsuerkensamt bjodos pir
lr,rnchpi Bofors Hotell.

ry{-P'
I

26 MAJ
1

I

En tromb vid Lonnsion stillde till en veitdig
oreda for de badande. Klddespersedlar,skor
och andra tillhorigheter virvlade upp i luften, si
att minga fingo flara sig hem mer eller mindre
liitt kl?idda eller barfota.
29 MAT
Realskoleexamenvid Samrealskolanoch Kommunala Gymnasietmed alla 51 elevernagod-

tfigadede nybakade
Med. Bofors musihkdr i sPetsetz
sluder?tern/lget?otnKarltkoga,

framforallt for bolaget. Fr6.gan diskuterades
ocksi i stadsfullmdktige,som efter votering beslot, att poststationenskulle heta Karlskoga 1.
30 MAJ
Storon rapporteradesklar att ta emot Boforsarna. Sommarenstod ocksi. for dorren efter en
varm och vackervirminad. Nya grdsmattoroch
planteringar ha anlagts, en plaskdamm for
smittingarna har byggts och Vdnervattnet var
redan 15 i. 16" varmt och inbjudande till bad.
Den 9 juni kom personalenoch den 2l gdsterna.
Ingenjdr laneceA,generalKellgren och generalfdlttyglnAstlre Guttaatson bakom sk^ydd.et
b3 ftiutfdltet.

SverigesVerkstadsingenjorersForening (SVIF)
foretog en studieresatill Bofors.
31 MAJ och i JUNI
Sing och musik i hogsitet. Swithiod Singing
Club fr&n Chicago,en av svensk-amerikas
zildsta
och mest kinda korer, besokte Karlskoga och
gav konsert i kyrkan.
Samtidigt besoktesBofors av Kampens Musikkir frin Oslo varvid Bofors musikklr stod fiir
virdskaoet. De biCa musikledarnaRolf Letter
Olsen oih prlk Gustafssonhade med sina kirer
en utomordentligt lyckad dag och speladesivil
under marsch genom staden som uppe i Folkparken och p& torget. Bofors Musikkir var
dagen till zira iford de splitternya uniformerna
med blanka knappar och Bofors-mdrket. De
norska gutterna voro lika elegant skrudade i
marinofficersliknande uniformer med gula revdrer ldngs byxorna,gradbeteckningarpL armen
och guld i mossan.

En l)ten del au 1947 Lrs /ittekull "real)ster", litet
tuekunzt glada i rninen,p3 lirouerAetsghrd.

SVrc pA BoforsbefiA. En sudiegrupp utanfl)r Botuporten, 2:e, 4:e-7:e lnan fr. a, iiro dueringenjdr
Strt)mberg, Bof ort, ordf 6randen i SVIF ditltonent
l. A, Aberg, Lidingr)oaruet, ingenfdr C. G. Karlsson,
Bof ors, teAreterareni SVIF, ciuilingeni6r lY. Ullrnan
samt 6ueringenii)rK. Tb. Karlstotz,Bofors.

1 JUNI
Karlskoga nya vattenverk togs i bruk i borjan
pi m6.naden,varefter Karlskogaborna kunde
gledja sig it lika gott vatten som Boforsarna.
5 JUNI
Engelskasindebudeti Stockholm,minister C. B.
Jerram, besokteBofors i sillskap med handelsridet Setchell samt reverend Sargent, London.
6 JUNI
En av Ldrarveteranernavid Karlskoga Realskola,
Fru Hulda Forsgren-Kar16n,slutade sin tjdnst
efter 4I-6lig Iarargdrning och uppvaktades av
forna elever med direktor Sverre Sohlman i
spetsen.
7 JUNI
Som Orebro lins representanti Radiotjainsts
riksradiocabar6fick froken Marianne Blom, Nobelkruts forsdljningskontor,sjungavisor i radio.
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8 JUNI
"Hos Klock-Olle i Bofors" hette ett Program
i radion denna dag.
Hos svanfamiljen i Bofors dgde en lycklig h'Jndelserum, och ett par dagar senarekunde man
seden stolta svanmammansimmai kanalenmed
fyn napnaungar i kolvattnet.
Bofors Motorbitsklubb prickade farleden upp
mot Bjurtjdrn under sedvanliga ceremonier'
Musik, sing, mat och strandhugg hzir och var'
io JUNI
Valet av kongressombudtill Metalls forbundskongressgav till resultat att hrr Ingvar Andersson,K. P. Karlsson,Hilding Berggrenoch Gunnar Ronnberg valdes att representetaavd. 76.

Kant.pensMuiAcorpt mottogr ht;gtidligen utanft)r
Stadrlraretaa Bofort Mu:ih.Adr. Den Norska arbetarmusikkfirenaar lika elegantton't uiilspelande.

12 JUNI
Medaljutdelning pi Bofors Ungdomsgird, ddr
20 st. "25-Ldngar" hogtidligen medaljerades.
Disponent \Wijkanders tal i sambandmed medaljutdelningen kommenteradesoch citerades
livligt i pressen. Se aiven B-pilen m 3/1947
sid.25.
Hogfrekvensugnarna i stilverket kordes iter
iging efter ett forcerat omfattande reparationsoch ombyggnadsarbete.Kondensatorbatterierna
ziro nu uppstdllda i nya och betydligt srikrare
lokaler.
1r JUNI
av Trollhdttans Mek. Verkstad,
1O0-&rsminnet
senareNydqvist & Holm AB, eller NOHAB,
hogtidligholls i Trollhdttan med medaljuidelning till 464 trotjanaremed sammanlagt16.109
tjdnsteir. Storre delen av B-pilen m 3/1947
dgnadesit detta jubileum.

SuentA-norsk f t)rbr c)dring. F anf ttn kar e G ut taasson
i uinshap:full Aanzpned Kantpens mutikanter,

17 TUNI
Foretagsndmndenvid AB Bofors Nobelkrut
holl sitt forsta sammantrridei forelisningssalen
i laboratoriet. Ndmnden konstitueradesig och
valde direktor Sverre Sohlman till ordforande,
fackforeningsordforande Gustaf Karlsson till
vice ordforande samt utsig tjdnsieman Urban
Engstrom till sekreterare. Direktor Sohlman
ldmnade information om bolagets verksamhet
och utsikter for den ndrmasteframtiden' Medlemmarna i Foretagsnimnden presenterasheir
i bild.
Orebroutstdllningen"Mot ljusare tider", anordnad av Orebro Fabriks- och Hantverksforening
i anledning av foreningenslOO-irsminne,invig-

Bof ors nru:)kALrdebuteradei tina n1,allotta uilforner nir Kantpertsrntts)Ahfrr
gristadettaden.Fanjankare
Grslarsson dirigerar.

Fdretagsnimnden vid Bofors Nobelkrut
Sittande frdn alinster; KrutbraLsarb.FotAe Book, expeditiirArne Gillberg,|aeringenii)r.Araid'lYa.hlquist,re.pa'
rati)r Gairau Karlsson (aice ordf ,), ingenji)rKnut Domnte, d.)rehtdrSaerre R:ton Soblruan (2rd7'1, snickare
Albin Petterron. Stilendefrin c,iinier: ingenjdr Fritz Dahin, Arutbruktarb. Berfil Canderyd,at''d'-'fi)rest2n,d.are(JrbanEngilri)m (sehr.), transportarb.Heige Karlston, krutbruksarb.SaenMalmberg,i1S11tidrGeorg H^ed.'
rnan (ersiitartja, irg. Bo T. Hanierz, rom uai fi)rbindrad), ingenidr Nils Carbonnier,bokfdringtcbef,Suen
Sinclair,uerkmiist.Gista Hell:trdm, kamrerE. A. Bjdrndahl, Arutbr.-arb.Tage Holmtted't, ing. Ernst Linclcloist.

des av Prins Bertil. Bofors- och Karlskogainslaget var av mycket hog klassoch sdrskilt ronte
Boforspaviljongen,dir Bofors civiltillverkning,
Nobelkruts kemiska produkter, \fledaverkens
ldttmetallgjutgods och NOHAB:s modell-lokomotiv m. m. utstdlldes,stor uppmirksamhet. I
sambandmed den lilla forsvarsutstdllningenutstdlldesocksi. pjiser av for oss vilkdnda typer.
Karlskoga stad bidrog for sin del med en monter
i Idrottshuset, dir man visade stadsplanemodeller och fotomontage frin staden. Karlskoga
ocksi
Fotoklubbsutstdllning uppmdrksammades
med rdtta.
19 JUNI
Nobelkrut deltog med en specialutstdllningpi
Karlstadsutstdllningenoch visade en mingfald
civila, kemiska produkter, farmaceutiskapreparat, konsthartser m. m., och d6'r ej heller de
senaste tillverkningarna, ex. akrylathartserna
och luktimnena saknades.
Undervisningsplanen for Karlskoga nya tekniska fackskola godkdndesav siadsfullmdktige
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och skolan kan alltsi starta den 3-Ziga ldrokursen med hostterminen1947. De tvi forsta iren
bir det som ovan ndmnts kviilsundervisning och
det tredje iret heldagsundervisning.Till skolan
anslog Bofors ett engingsanslagph 4S.ooo:kr. for de fyra forsta irens verksamhet.
2r-27 JUNI
Uppvisningsskjutningar vid Bofors och Medhamn for artillerikommissionerfrin Argentina,
Belgien, Holland, Frankrike, Schweiz och
Sverige.
2r JUNI
Provskjutningarombord pi kryssaren"Tre Kronor" med mycketgoda resultat.
1 JULI
ProfessorS7eibull anslot sig till Albatross-expeditionen for att med Bofors specialkonstruerade
mdta bottensedimentm. m'
undervattensbomber
2 JULL
Korpfinalen i fotboll vanns efter ett matt spel
av Verktyg med 1-0 over Bygg. och Rep'

Ilinalen var den 10:de i ordningen. Verktyg
vann pi sitt homogena och samspelandelag.
Det cleltagandeArgentinalaget r-rtspelades
reclan
i en tidigare omging.

*:,,*

5 JULr
Slussarnavid Bjurbdckskanal iterinvigdes rnecl
en hogtidlighet, som prdgladesav regn och rusk.
Det var intressenternai Filipstads Bergslags
kanal, son vdcktekanalenur desslinga Torntosasomn. Sedan nu slussarnal"rdroppnats, lir
farleden klar mellan Bjorkborn, d. v. s. Karlskoga och Filipstad. Lektor Per Stolpe, I(arlstad,vdlkdnd i radio och som foreldsare,gav en
historik over kanalens90-iriga tillvaro.
Istindsdttandet av kanalen och slussarna har
dragit betydandekostnaCer,av vilka 25.000:-kr. ldmnats av StatensJarnvagaroch ytterligare
ca 20.000:- anslagitsav AB Bofors, enskilda
personer i Karlskoga och Filipstad samt socknarna ldngs kanalen. Bofors Motorbitsklubbs
medlemmar och bolagets egen bit "Ferrum"
bildade en flottilj som deltog i festligheterna.
4 TULT
ClOS-kongresseni Stockholm invigdes. Kongressen,som samlat ca 700 gdsterfrin over 20
nationer, diskuterade teoretiska och praktiska
rationaliseringsproblemsamt ovriga frigor av
betydelse for industrien och arbetsmarkuaden.
5 JULI
En kraftig smdll vid slaggtippeni Bofors istadkom stor forfd'ran och undran om vad som var
i firde. Nigon katastrof var det dock inte
frhgan om utan endast en s. k. slaggrusa,som
tippades i sjon och dirvid exploderade.Mdrkligt nog skadadesingen mdnniska av de kringflygande slaggbitarna, som emellertid antdnde
pi ett flertal stiillen, bl. a. invid modellverkstaden. Brandkirerna klarade snabbt alla eldsvideungar.
9-10 JULI
Bofors och Karlskoga besoktes av ett 3O-tal
gdster fritn 9 olika nationer ifrhn ClOS-kongressen. Programmei upptog reslunch pi Stadshotellet efter ankomsten till staden, studiebesok
pi Bofors, ddr Disponent $Tijkander hdlsade
gdsterna vdlkomna och redogjorde for Bofors
historia och verksamhet. Senarebesokteslaboratoriet, ldrlingsverkstaden,ungdomsgirdenoch
bergverkstdderna,varefter sdllskapet delades
upp i olika grupper for specialstudierav Bofors-

Bofors socialaaerAtarnhet
iignadesen bel a;igg prt
6rebroutsthlIningen.
verken. Kl. 17 samladesalla ph Kungsbio, dir
ni.gra filmer f.rin Bofors tillverkning, sociala
arbete,fritidsanldggningarm. m. visadesoch pi
kvdllen gav bolaget middag pi Bofors hotell.
Efter middagen speladeBofors Musikk&r promenadkonsert. Efter frukost pl Bofors hotell
startadesdllskapetfoljande dag en rundtur genom Bergslagenforbi den gamla hyttan i Granbergsdal, Kortfors, Viker, genom Nora ti11
Siggebohyttan,ddr den gamla bergsmansgirden
studeradesunder landsantikvarie dr \7ald6ns
sakkr.rnnigaledning. Resan avslutadespi utstaillningeni Orebro, ddr Orebro stad bjod pi
lunch fore iterresan till Stockholm. Som reseledare fungerade frl. mag. Bertil Hedberg och
fru Gorel Keiller, Stockholm, samt dr Lonnberg, Bofors.
L2 JULI
I projektilavdelningenhgde en liten hogtidlighet rum, di reparator Gottlieb Jrirn erholl ett
guldur frin Carnegie-stiftelsen,som ett synligi
bevis pi hans ridiga ingripande forra iret, di
en arbeiskamratstortade frhn en l-rogstillning.
21 ctrt:sfiiltAanonen
i modell,llankeradaa tuL pro'
jeLtiler) or)ginal,bildadentittpunhtenltT Orebroutiliillningen.

(Se forra irets kronika B-pilen ff 1/1947 sid.
2O). Carnetiepriset overldmnadestill herr Jdrn
av t. f. borgmdstareGeorg Mogren.
1r JULI
tillstyrkte Nobelkruts ansiiLdnsarbetsndmnden
kan om div. nyanldggningarfor ca 390.000:kr. Ansiikningarna gdllde bl. a. tillbyggnader
pi forsoksanldggningenF. 2t, ph syntesfabriken
F. 29 samt pi befintlig ingcentral G. 4.
16 JULI
N obelArutsmLngtid.igakerilsda produkter, Aonstltartser aa oliha slag, farmaceuti*a preparat, luh.tiinutett
m. m, fyllde en bel monter p2 0rebroutttiillningen'.

Denna dag firades ett unikt 20-irsjubileum.
Inspelandetav Karlskoga forsta och hittills enda
film, "Storgirds-Annas friare", bragtes denna
dag i erinran. 12 personer, ddribland mlnga
kdnda Boforsare, speladein filmen sommaren
1927. Nigon storre ekonomisk vinst blev det
givetvis inte. "Skidespelarna" hade hjdrtligt
roligt nigra dagar och fingo ui sina blygsamma
gage och biografherrarnahade gl;idjen att rulla
filmen en hel veckafor utsilda hus.
Sioron, semesterparadiset,hade hogsdsong.
Varje stuga hade sin ansvarigeinnehavareoch
inte en enda tiltplats stod ledig. Restaurangen
var fullsatt och trevnadenoch trivseln stor. Hir
ridde alltsi stor och ren semesterfrojd.Semestervddretvar ocksi str&lande.
Nigon vecka senarehade tidningen "Arbetarbladet" en beskrivning om Bofors semestero
"Storona", vari nimndes att en arbetare drir
for 31: - kr. Tidkunde fi en idealsemester
ningen sade ocksi, att Boforsbolagetslosning
av arbetarnassemesterhemsfrigaiir nigot, som
andra foretag bor dra ldrdom av.

N obeI hrat s pa'ui II ong p 3 K arI st adsut t tiil I ni ng en
Gamtnal utstiillningurhitektu oclt ntodentl ntonlage.

Interior frin Nobelkruls pauiljong p2
K arLrt ad.rut st iilh ti ng ett.

22 IrJLI
Kryssaren "Tre Kronor" gjorde fr,rllkraftprov
med utmdrkt resultat. I en intervju forklarade
ForsvarsministerVougt, "att de nya kryssarna
iiro ett utomordentligt betydelsefullt element i
en kommandeforsvarsplan".Statsridetndmnde
aivenatt kryssarnakunna karakteriserassom de
forndmstaoch modernastei sitt slas i virlden.
31 JULI
Folkpensiondrcrnai Karlskoga bjodos pi en
trevlig bussresaover Bergslagsvagana. Inte
n-rindrezin 500 personer deltogo i resan, som
, startadevid Torget oci-rsedangick over Granbergsdal, Grythyttan, Torrvarpsund till Loka
och hem igen. Bofors Musikkir var med och
forhojde strimningenpi turen, soln var utomordentlist lvckad.
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4 AUGUSTI
Kapien Hagberg eftertrdddekapten Enwall som
Arm6ns kontrollofficer i Bofors (AKOB).
' AUGUSTI
Argentinske amiralen Malerba gjorde studiebesok vid Bofors och Nohab, Trollhdttan.
6 AUGUSTI
j
Brinsleldget sadesvara bekymmersamt Karlskogaoch katastrof hotade,om inte fritidshuggningen satte in p6. allvar' 10.000m3 ved miste
awerkas i host. De enskilda skogsdgarnainom
stadenhade ilagts en awerkningsplikt pL 4.500
m3. Under hosten hogg man ocksi ved bide
korporationsvis och individuellt. VerkstadskluLbar, idrottsforeningar och flera andra otganisationer deltogo i huggningen, som forresten
forutom ara gav goda fortjdnster och si sminingom vdrme i hemmen.

FrSn raketsLjatningarnaaid Medhamn'

7 AUGUSTI
Overstelojtnant Ansari anldnde till Bofors for
kontroll av de iranska besttillningarna.
8-16 AUGUSTI
Boforspensiondrernanjot en veckassemester
avbrott
d. .'. s. f6r dem snarastett angenimnt
i vardagslivet- pi Storon. Hela vistelsenfor
ca \75 personerbekostadesav bolaget. Stor6nastiftelsengjorde mycketfot trevnadenoch nristan
varje kvdll under veckan var det nigot evenemang for att roa veteranerna.
9 AUGUSTI
Nu var det tur for Bofors-veteranernaatt gota
den vanliga utflykten till Sioron' Ca 400 pensionzirerfiin Bofors och Bjiirkborn samt hedersledamoterna i Metalls, De Forenade Forbundens och Glutarnas fackforeningar med fruar
voro inbjudna till en dags rekreationpi on' Det
blev bide allvar och lek, mat och dryck, sysselsittning och vila. Metalls studieombudsman
Ingvar Segerstr6mholl ett ldngre anforandeom
fackforeningsrorelsen,men sedanblev det lattate
med dragspelsmusik, :afg, . Albert
program
-n.tgittorn-ttistorier
och sketcheri behaglig omhemfdrd efter en i allo
till
sist
och
vaxling,
mycket lyckad dag.
L'-Il AUGUSTI
Bjorkbornsfackforeningsstudiekommitt6anordnade en studieresatill Goteborg, dd'rbl. a. Gotaverkenbesoktes.Under resan,som foretogsmed
buss, gjordes en hel del studiebesok,bl. a. i
Skara.

Medhantn

tir tydligen

en idealitA arbetsplatt ander

!otntnareni sAjutnin gar.

Kapten Linnentann-lanssenhLlJer ffuedrag fdr den
lortanilade studiegruppen uid' Medbamn.

I:Iir .rtaderataerAanaa ert ilnderAaliber&olt,I gruppen lranzfor parzsarplLtenrer t)7a12bl. a. hapten
Perazzo,ingenjor Kylberg, kapten Lundberg, kaptenerna Lopez oclt Plater Jdm, AotnmelzddrMata.

Deltagarnai Bjdrhborns-arbetarnas
studieresatill
Goteborgstannadeett slag i Skarafdr att titta pfr
dontkyrkanocbden stLtligafontiinen.
21 AUGUSTI
Den nya tekniska fackskolan borjade undervisningen.
27 AUGUSTI
En skogsbrandpi Bofors skjutfdlt villade tdmligen obetydliga skador. Elden orsakadesav en
spirljusgranat,som rikoschetteradeoch slog ned
ca 3.000meter ifrin skjutplatsen.

Hela detz fdrsantlade iludiegruppen rned deltagare
'/rLn Argentina, Belgien, lirankride, Holland. oclt
Scbweiz fotograferaclesp2 thiutfiiltet.

28 AUGUSTI
ProfessorWeibull, som kimnat Albatross-expeditionen rPanama,intervfuadesi Nerv York om
resultaten av undersokningarnaav havsbotten.
Expeditionen har arbetat rned de allra moderrruit" hlalp-edel, ex. Bofors specialkonstruerade
sjunkbomber, specialbyggda ljudreflexinstrument, som mdter explosionsvigornas tid, nya
lod som tar lhnga proppar ur bottensedimenten,
radar o. s. v. Det kan n;imnas att varje meter
sediment representeraren ilder av ca 2O milj
ir. S&ling tid tar det for bottenlagrenatt vdxa
pi de stora djupen.
29 AUGUSTI

Kryssaren"Tre Kronor" under proutut'en. Ett stdtligt :Aepp med god bestycAilng.

Venezuelas hilsovirdsminister Fern6ndez besokte Karlskoga och Bofors i sillskap med en
rad sakkunniga. Venezuela har gjort upp en
stor plan for modernisering av sitt sjukvi.rdsveisendeoch ministernsbesokgnllde ndrmast att
ta del av Karlskoga moderna lasarett. I Bofors
studerade ministern fnmfor allt Nobelkruts
tillverkning av farmaceutiskapreparat m. m.
3O-3L AUGUSTI
SAF nr 153 resie till Sodertdljeoch Stockholm
med ca 90 deltagare for att studera industrier
m. m.

utanfor Gr)teborg.Aktra
Frin prooskjutningarna
sAotrlossninp.
under
dubbeltornet

CIOS-retarz,Elter Junclten pA Stad.tlrotelletstiilldet
koun till Bofort, Mr. Nightingale, England, leder,

31 AUGUSTI
Sista sondagenpe Storon gick i ungdomenstecken med besok bl. a. av Bofors Ungdomsgnrds
kamraiforening. Pe sondagen gjorde m/s
"Marianne" sin sista fard for seisongen
och sedan
gir sommarparadiseti vinteride.
Till O. K. Djerfs internationella terrdnglopp
hade Bofors stdllt upp ett vackert hederspris,
bestiende av ett 57 mm skott med granat och
hylsa, forgylld och forsilvrad, i etui. Tdvlingen
om "Guldskottet", det s. k. Boforsloppet,gick
over en 10 km ling bana
i Karlskoga-terreingen
for huvudklassenoch med ett Dar hundra deltagarc. "Guldskottet" och lagpriset vanns av
KristinehamnsIFK med hrr Gusiaf Maxe, Lennart Agensjo och Olle Falk i laget. Damklassen
vanns av froken Maja Sdker,Almby, och huvudklassen av herr Gusiaf Maxe, Kristinehamn.
Boforsloppet om "Guldskottet" skall gi irligen
med OK Djerf som inbjudare och arrangor.
1 SEPTEMBER
Kursverksamhetenvid F-avd.Nobelkrut borjade
med tvenne kurser i kemi, en grundldggande
kr.rrsmed 14 elever och en fortsdttningskurs
med 7 elever. Ldtare pi kurserna,som alltjdmt
p6"gh,aro avdelningensingenjorer.
3 SEPTEMBER
"Nobelkrut fir dotterforetag i Skine?" l-rette
det i en notis, som gick genom hela svenska
pressen,men som till storsta delen visade sig
vara en anka. Det pistods, att Boforsbolaget
lrade planer att forvdrva "n6.grasockerfabriker
i Hdlsingbory" f.or att dit forldgga tillverkningen av civila kemiska produkter. En kdrna
av sanningi hela historienfanns dock, i det att
bolaget verkligen di horde sig for efter en plats

ClOS-resatz.I{lgra aa deltagarna fr. u. Mr. Tb,
Norrit, England,colonelClarenceE. Dauies,U. S. A,,
Mr. Pb. Nightingale ocb Mr. R. Rad.cliffe, England.

15 cn dabbeltornunder ntontageph t,arueti Gt)teborg

Ingenjdr l{ylberg ocb haplen af Kilnt denzonstrera
underkaliberskottetlo, amiral Malerba. Breduid
kapten af Klint sLyntta kaptenerna Quibillalt
oc/t Perazzo.

Trippeltornetp3 in riitta plats ontbord.p3 Aryssaren
"Gdta Lefon". lirnfdr bilden i ldrra Srett Art)niha,
B-pilen1947nr 1, iid. 21,
for att eventuellt utvidga sin civila tillverkning.
Man ansig di att Hdlsingborg lig nira till
hands bl. a. med hdnsyn till fordelaktiga trans-

Dtbbel-57 :an gdrs ftirdig f dr dem.onstrationtthjutningarna infdr anziral Malerba. P3 fotot synas bl. a.
rnontiir Lundstrl)m, berc AxeJ Niltson, KPS, antiral
Malerba och Aabten aa Klint.

Kapten ao Klint (t. b.) iiaerliimnar ett Bot'orsalbunt
till rninister Fernindez.
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Poftef.
5 SEPTEMBER
I cupfinalen i fotboll pi Bofors Idrottsplats segrade Filarna for tredje gingen och hemforde
trof6en fijr alltid over byggnadsarbetarnamed
milsiffrorna 4-1. Sakkunskapenbetraktaderesultatet som ett mil for mycket f6r segrarna,
eftersom byggnadsarbetarnainte alls spelade
diligt.
'-8 SEPTEMBER
Hela Bofors och Karlskoga gick i BarnensDags
tecken. Hostvddret var idealiskt och evenemangen avloste varandra. Bofors musikkir var
med varje dag. Sondagensfamiljefest pa Bofors
Idrottsplats utgjorde en hdjdpunkt, med festkortege genom staden, skimttdvlingar, dansuppvisning,dragkampmellan Bofors och Bjorkbornsbrandkirer (som Bjorkborn vann) och till
sist vattenpolo-fotbollsmatchmellan Karlskoga

"Guldskottet" ttiickte giuetais den sti)rsta uppmirk'
rambeteni den stLtligaprissamlingen.

Suanungarnaarixte app och bleao goda alinner nzed
iln udrdare berr Emil lobansson,PacAaudeln)ngen'

och Bofors brandkirer, som slot med 1-0 till
Karlskoga. Planen blev ordentligt vattnad och
inte ..r tott trid fanns pn spelarna efter
matchen.
6 SEPTEMBER
Slutresultateti Karlskogasfriidrottskorp forelig
klart och visade,att KKL hemforde serienmed
46.53Ipoing och ett medelpoingvzirdepi 7.9rL
tcKL hade f . ij. stora framgLngat inom korporationsidrottenunder Lr 1947. Efter att ha under
flera Lr Iegat i toppen kom under detta 1r fulltrdffen, om vilket en stitlig prissamling pi inte
mindre dn 6 st. vandrings- och hedersprisvittnar. Prissamlingendr utstdlld pi kontoret.
7 SEPTEMBER
Den forsta kontingenten italienska arbetare,ett
Z}-tal man frin Milano, anldnde till Bofors.
11 SEPTEMBER
Metalls kongressi Stockholmb6rjade sina overldggningar. Man beslotbl. a. att foretagsndmnderna skola upptagas i avtalsforhandlingarna'

'f
Kristinebamns-Kamraternattegrande lag i den 6rsta
tdalingen otn "Guldskoltet".

Draghampenrnellan brandkhrernap3 Barnent Dags'
tiialingarna l)awtr aa BjdrAborn. Deltagarna i laget,
brr Gttstau Bogrert, Iaar Larttort, Erik Blixt, Alex.
GttstaassonlOtkar Guttaassonocb Guslau lohanssort
se ui hiir under full energitttuechJing.

Ovriga frhgor som diskuteradesav kongressen
voro bl. a. forkortning av arbetstidenoch omarbetning av arbetstidslagen.
Kapten Nordgren eftertrddde kapten Hammar
som Marinens kontrollofficer vid Bofors
(MKOB).
21 SEPTEMBER

I Barnens Dags kortegen nziirktet ocAs7Ungdomtgrtr'
dens aagn med ungdomlig besittning.

Internationellt pi Bofors Idrottsplats. Argentinarna och italienarna mottes i en fotbollsmatch, som argentinafnavann med knapp marginal. Bdste man pi plan var iialienarnas miLlvakt Greco.
2'-26 SEPTEMBER
En delegation fr5,n Karlskoga fadderort i Finland, Riihimdki, gjorde besokfor attlagga fram
sina bekymmer betrdffande barnhem m. m.
Senareanslog stadsfullmdktige10.000 kr. till
detta barnhem och Bofors ldmnade samma
summa. Resterande10.000 kr. skola insamlas
av ideella orsanisationeri staden.

ntellan Karlqkoga och Bofors
Fotbolls-polo-nratcben
Brandkhrer blea en uLt ocb bSrd uppgi)relse,sonobhde
publiken och den torua planen bade rnyckengliid'ie au,

KKL:s stdtl)gavmling beders-ocb uandringsprit
elter SretsAorp.-tAalingar.
26 SEPTEMBER

Argentintk-italiensh "fotbollslandsAamp"ph Bofors
idrottsplats. De bLda lagen efter matcben.

Bofors hirdverkstad i Mora invigdes. Den dr den
5:e i Sverigeoch den 1 :a i landetnorr om Bofors
och ingir som ett led i Bofors stilavdelnings
organisationijver hela landet. Hdrdverkstaden
i Mora har, trots materialbristoch ovriga svirigheter, lyckats bli flrdig pn rekordsnabb tid.
Verkstaden dr inredd i ett garage,som tillhor
vdgforvaltningen, och ligger intill vdgen frin
Mora strand till Krikberg, alltsi invid en viktig
trafikled ndra omgiven av industrier, som ha
intresse att fFLverktyg m. m. sakkunnigt l-rirdade. Nzir hdrdverkstadeninvigdesgav ingenjor

f-

Sture Arvidsson en redogorelseover Stilavdelningens organisation och den utveckling, som
drivit fram det speciella i hdrdverkstdderna.
Verkstaden dr specialiseradpi sidan vdrmebehandling, som stdller hogsta krav pi. ugnar, instrumentoch personal.BehandlingsProgrammet
omfattar ocksi verktygshirdning, mjukglodgning, seghdrdning,sdtthdrdning,etapphdrdning
och anlopning. Ugnsutrustningenomfattar 5 st.
ugnar av modernaste konstruktion samt ett
varmbad for etapphdrdning.
28 SEPTEMBER
Metallarbetarna holl koncernkonferensi Tidai
holm med reDresentanterfrhn avdelninqarna
"Bofors
Tidaholm, Trollhdttan och Bofors.
representeradesav hrr Ingvar Andersson och
Gustaf Froman.

lnterit)r frLn biirdaerk$aden i Mora,

1 OKTOBER
Oktoberflyttningen var av ganska liten omfattning detta iret, di bostadsbristenfortfarande
ir stor och knappast nigon ledig ldgenhet stir
att finna. HSB, som bygger flera nya hus pi
Skranta, klagade 6ver brist pi armeringsjdrn,
tegel, cement och annan material.
Pi tal om bostdderkan ndmnas,att AB Bofors
planerar nybyggen for arbetare, arbetsledare
och tjdnstemdnsivdl vid Kilsta som i mindre omfattning vid Skogen samt att bolaget dven ar
intresserati ett storre byggnadsprojektvid Nobelparken pn Carls Aby. Bostadsprojekten
Kilsta, Skogen,Carls Aby, som ligo som nr 1
och z i Karlskoga stadsbyggnadskvot,och som
dven tillstyrkts av intresserademyndigheter,ha
emellertid nu mist bordldggas,som en foljd av
det skdrpta liiget pi bostadsmarknaden.Si fort
en ldttnad intrdder, kommer emellertid ffitgan
att tas upp pe nytt, och senast i mars-april
hoppasman att liget skall ljusna si att byggena
kunna komma ighng.

(n

Bolaget har ocksi ett stort projekt till bostadsbyggnad for i forsta hand ogifta arbetare (ungkarlshotell) i Bohult i kvarteret Rordrommen
under arbete. Projektet dr i det nd.rmasteffudigritat och pl stadsfullmdktigesammantridehar
den nodvindiga iindringen av stadsplaneninom
omridet godkints. Ndr detta bygg. kan sdttas
ighng dr dnnu osikert.
2 OKTOBER
"Bofors flyttar till Kopparberg" hette en rubrik
men bakom detta medi Stockholmstidninqarna,

HiirdrniistareTillntan f 6ljer proce:seni en aa
il8narna.

Interidr frrtn den nya hiirduerkstadeni Viirnanzo.

denna hdrdverkstad dr utrustad med de allra
modernaste ugnar, temperaturmdtare m. m.
Verkstaden forestis av hirdmdstare Raymond
Englund, tidigare anstdlld p6. hdrdverkstadeni
Stockholm. Verkstaden i Vdrnamo fick mycket
god press och ett flefial smiindustrifabrikorer
- verkstadenligger just inom detta beromda
smildndska smiindustridistrikt - uttalade sig
med tacksamhetf6r densamma.

uid
StarAsaA.Betongtabeti)uerden nyakrulpressen
N obelArutunder byggnadsarbetet.
delande stod endast det faktum, att Bofors
skickar upp imnen for mejsling i anrikningsverket vid de gamla Kaveltorpsanld.ggningana.
Som bekant ir rensning och mejsling en av de
"trLnga sektorerna" hdr i Bofors pi grund av
bristen pi arbetskraft.
Under natten var det ovanligt livligt pB,vd.garna
inne pi Bjorkborns fabriksomride, men nigon
fara pL taket var det inte. Det var endast Nobelkruts elitbrandkir, som for sjitte iret i foljd
anordnadeen nattorientering. Deltagandet var
tOO /o-igt och trivlingen gick over ett 20-tal
kontroller med 7 olika ovningsmomentinlagda
pi banan, som mdtte ca t/2 mil flgelvdgen.
Ingen enda gick prickfri genom tdvlingen, men
de allra flesta genomforde den. Forsta pris
vanns av herr T. Axelsson, andra av herr H.
Pihl och tredje av herr A. Olsson. I direktor
Sohlmans vandringspris tog tredje vaktavlosningen en inteckning.
Artilleriet ombord pi kryssaren"Gota Lejon"
provades under skjutningar utanfor Goteborg.
Konsiruktionsarbetetpi dubbel- och trippeltornen har tagit flen ir i ansprik. Som ett bevis
p6. arbetetsomfattning kan ndmnas, att ett 15
cm trippeltorn omfattar ca 9.000 ritningar och
dubbel-och trippeltornen tillsammansca 12.000
ritningar, exklusive ritningar pi den elektriska
utredningen.
3 OKTOBER
Bofors utokade sin verksamhet ytterligare och
invigde en hirdverkstad i Virnamo. Ocksi

22

Bjorkbornskatastrofenden 17 december 1940
ndmndesi sambandmed den uppmirksammade
Spruckhammet-fitteghngen i Giessen, ddr den
omtalade svenskfoddespionen Dagrnar Imgardt
stod anklagad. Dagmar Imgardt tillhorde eliten
av Himmlers Gesiapo och var kdnd under tdcknamnet "Babbs" och agentm L4o. Imgardt
uppeholi sig en tid i Orebrotrakten 1940 och
frin dessabesok emanera ryktena om att hon
skulle varit inblandad i Bjorkbornskatastrofen.
Alla dessapistienden dro helt gripna ur luften.
Imgardt var psykopat och kdnd som stor
lognerska.
8 OKTOBER
En studiedelegationfrin norska Stortingetsforsvarskommitt6 besokte Bofors for att studera
nykonstruktioneroch iterknyta kontakten.
11 OKTOBER
"Med Esperantoi hogsdtet" hette ett samkvim
pn Ungdomsgirden, anordnat av Karlskoga
Esperantoforening. Foreningen och dess verksamhet presenteradesav forman Ragnar Lindahl, varefter fyra medlemmar talade om sina
reseintryckfrin Finland, England och Jugoslavien samt Schweiz.
1,1,-12OKTOBER
Bofors Bridgesdllskap stod som arrangor for
en tdvling med internationellt inslag, di man
motte norska spelare fri.n AskimS Bridgeklubb
i en match ddr varje klubb representerades
av
tre st. fvramannalag. Bofors vann efter en
jdmn kamp.
12 OKTOBER
Vdrmlandsindustriens Skyttedag L947 genornfordes perfekt av Bofors, som fijrra iret vann
tavlingen och ddrfor i i.r stod for vdrdskapet.
Tdvlingen gick av stapeln i Sommarbrickan,ddr
ett 300-tal slcyttarsamlades. Bofors vann lagtdvlingen med 1-.28) polng fore AB Edsvalla
Bruk som hade 7.247 och Munkfors med 1.233
poing. Femton lag deltogo i tdvlingen. I klass

2 segradeGunnar Baickman,Bofors, med 136
polng och i klass 4 Bror Hjortsberg, Bofors,
med t4z podng. Ovriga klasservanns av skyttar
frhn andra industrier. Bofors ertivrade vandringspriset for tredje och sista gingen, men
meddelade,att de stilla upp priset pi nytt for
att vandra vidare.
16 OKTOBER
Bofors skdnkte 25.000:stiftsgird i Domle.

kr. till Karlstads

Bofors svaradefijr en storre sensationpi vdgen
mellan Karlskoga och Medhamn ijver Kristinehamn, di lavetten till en nytillverkad 57 mm
automatkanon skulle transporteras ned till
skjutplatsenvid Vdnern. Pjisen, som vdgde 26
ton och drogs av bolagets stora artilleritraktor,
hdll pi att fastna pFLflera stdllen pi grund av
sin ofantliga stodek. Till och med Kristinehamns gator voro fijr smala och broarna knakade under transporten. Dock var det endast
lavetten som transporterades,eldrtjret kom pi
annan vdg till Medhamn.
19 OKTOBER
Pi avdelning 76:s minadsmote forrdttadesval
av ombud till avtalskonferensen.Valda blevo
herrar Ingvar Andersson,Nils Gullbrand, Ture
Fagerstromsamt K. P. Karlsson.
Bofors algjakt gick i de vanliga markerna med
15 jagare, ) andra deltagare samt naturligtvis
klubben "Boghalten". Bland de frimmande
gdsternamdrktesbelgiskeministerni Stockholm,
Vicomte A. du Parc, hollindske ministern i
Stockholm, Jonkheer E. Teixeira de Mattos,
CommanderThomas H. Jenkins,London, Commander Cecil Miller m. fl. Resultatetav jakten
blev 7 ilgar och en ribock, fd,lldaav jigmdstare
C. Danielsson(r tjur och 1 kviga), jdgmdstare
S. Hegardt (1 ko och 1 ribock), Commander
Jenkins (t tjur), bankdirektorE. Lundberg (1
tjur), Vicomte A. du Parc (t ko) och direktor
SverreSohlman(t tjur).
22 OKTOBER
Kryssaren"Tre Kronor" gjorde ytterligareprovturer med representanterfor Pressenombord.
Fartygsartilleriet,bestiende av 15 cm automatiska kanoner i trippel- och dubbeltorn, 40 mm
automatkanoneroch 25 mm automatkanoner,
beskrevsutforligt i pressen. Artilleriet pFL"Tre
Kronor" och "Gota Lejon" ansesvara 50 %
blttre in nigot annat fartygsartilleri i vdrlden.

Det dr Bofors nyastekonstruktioner,som kommit till anvdndninghdr.
2' OKTOBER
Avdelning 24 Bofors av SIF holl soar6 pi
Stadshotellet rned anledning av att industritjdnstemannafiirbundetunder iret kunde inregistrerasin 50.000medlem.KorrespondentTore
Billman talade ijver imnet "SIF:s styrka -Ert stoo
" ' t t t

General Checchi, inspektor for luftvirnet i
Argentina, besokte Bofors. Generalen besokte
Bofors forsta gingen 1926 som ung kapten och
hade alltsi tillfiille att nu studerautvecklinsen
under de gingna 20 6len.
25-26 OKTOBER
Svenskt-norsktamiralsbesok.
Arbetet i verkstdder under jord och ddrmed
speciellaproblem av psykisk
sammanh2ingande
och fysisk art diskuteradespi en konferens i
Arboga,vari deltogo representanterfor tjinstemiin och arbetarei olika verkstdder,bl. a. f.rhn
Bofors.
27 OKTOBER-I5 NOVEMBER
Vid Nobelkrut anordnadesen svetskursfor rormokare m. fl., som samlade):2 deltagare.Kursen var anangerad i samrid med AGA, som
stdllde instruktorer till forfogande. Kursen avsig gassvetsningoch var ej avseddfor nyborjare
i yrket utan tog sikte pi de vdntade nya normerna for gassvetsningav tryckledningar.
27-31 OKTOBER
En kurs i sdkerhetstjinstoch arbetarskyddfor
arbetsledarevid Boforsverken och Nobelkrut,
utnimnda efter 7945,holls i Laboratorietsbibliotekssal i Bofors. Forelisare voro ingenjor
Gunnar Granholm, notarie Sten Sjoholm samt
ombudsmanErnst Ahlberg. I kursen deltog ett
60-tal formain,vilka, sedankursen avslutats,uttalade sin synnerligabelitenhet med densamma.
Meningen ir att fortsdtta med liknande kurser
for arbetsledana p3. grundval av de erfarcnheter, som gjorts under denna kurs - den forsta
i sitt slag i Sverige.
27 OKTOBER
Under svetsningsarbetevid 1O'tons ugnen i
nrartinverket antdndes olja ph golvet i maskinrummet. Karlskoga och Bofors brandkirer
ryckte ut, men elden hann aldrig istadkomma
nigon storre skada.
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EHpaget blocAeradebuuudaiigarnadlir det drog frant
och den stora Bofor$raktorn ficA dra ett rrlat l4rs.

31 OKTOBER
I kondensatorrummetfor hogfrekvensugnarnai
stilverket dgde en explosionrum. Det var en av
de nya kondensatorernasom exploderademed
en kraftig knall, som hordes vida omkring. Skadorna voro emellertid mycket obetydliga och
Karlskoga brandkir, som tillkallades, behovde
knappast ingripa. Nigot driftavbrott blev det
inte heller tack vare att reservaggregatkunde
sittas in.
Folktandvirden bor fi en filial oi. Boforsomridet, ansig den kommunistiska stadsfullmdktigegruppen i Karlskoga, som hdrom motionerade till stadsfullmdktige. Likasi onskade
gruppen ett apotek i de ostra stadsdelarna.Det dr inte utan att vi boforsareinstdmma!
Provskjutningar ombord pi jagaren "Oland".
Trenne storre enheter ha i i.r inforlivats med
den svenskaflottan - en hdndelsesom icke dgt
rum pi mhnga ir och det kommer sannolikt
att droja ldnge innan den iterupprepas.
31 OKTOBER-I NOVEMBER
Den nye landshovdingen i Orebro ldn, K. J.
Olsson, besokte Bofors och Karlskoga tillsammans med sin maka. Vid Bofors besokte och
studerade landshovdingen samtliga anlaggningar och verkstider och i Karlskoga studerade
han lasarettet, badhuset, kyrkan, ostra kyrkogirden samt andra nyanlagda eller nybyggda
sociala institutioner. Bolaget och Karlskoga
stad stod for vdrdskapetpi sedvanligt sdtt och
landshovdingenmedCeladei en avskedsinten'ju
att han var imnonerad och tacksam over allt
vad han sett ocli ldrt.

Kristinehamnsbornabade sannolikt aldrig 'ft)rr
.rkddaten dylik tytt.

"Det iir lkttare 16r en Aamel att komnzaSenom ett
nLlti)ga" - in att med 57 :ans lauett Aommaunder
jdrnoiigsi)aergLngarna
nzellan Bofors och Medhanzn!

1 NOVEMBER
Nobelkrut beviljades byggnadstillstind for ny
ingcentral i Karlskoga.
3-5 NOVEMBER
Chefen for Flygvapnet, Generallojtnant Nordenskiold, i sdllskapmed ett storre antal h6gre
fly goff.icerareg jorde senvanligt inf ormationsbesok pi Bofors.
9 NOVEMBER
Ekonomiavdelningen anordnade i terrdngen omkring Djerfstugan en s. k. punktorienteringover
en 5 km lhngbana. Tdvlingen, som var mycket
lyckad, vanns av E. O. Carlsson,EPM, med 0
prickar, foljd av Sven Bodin, EI, 2 prickar och
Knut Claesson,ED, 4 prickar. Lagtdvlingen
vanns av EI med hrr Bodin, Hellberg och S.
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Karlsson,24 prickar. EDX kom pi 2:a plats
med44 prickarochEDM ph 3:emed48 prickar.

I

IO NOVEMBER
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Avtalskonferensfor jirnbruken pi Orebro Folkets Hus med representanterfrin Metalls avdelningar pi de olika bruken samt LO. Frin
Bofors deltogo hrr Ingvar Andersson, T. H.
Fagerstrcim,Nils Gullbrand och K. P. Karlshon samt expeditor Gunnar Pettersson.
Italienske ministern i Stockholm, A. Bernardi
Ricci, besokteBofors for att se hur de italienska
arbetarna hade det. Minister Ricci, som var en
mycket sympatisk, fint bildad och allmdnt intresseraddiplomat, blev som bekant pi juldagen
mordad av en sinnessiuklandsman.
14 NOVEMBER
Byggnadsavdelningen
vid Bofors hade pi Ungdomsgirdens stora sal kallat samtliga arbetare,
arbetsledareoch ingenjorer pi avdelningen till
ett mote for att diskutera sdkerhetsfrigorm. m.
Siirskilt diskuterades olycksfallsstatistikenoch
de i.tgirder, som miste vidtagaspi avdelningen
for att fi ned olycksfallskurvan. Motet inleddes
av ingenjor Kiell Stridbeckoch klubbordforanden O. Forsberg, varefter foljde foredrag av
ingenjor Granholm och huvudskyddsombudet
Froman. Detta informationsmote,som holls pi
arbetstid, torde ocksi vara det forsta i sitt slig
vid nigon industri i landet.

IrrLn suentk-norska
amiralsbei)het,Kapten Lundberg
tar led.ningen. Herrarna iiro frfrn aiiniler: amiral
anziralHorae, direhAnderberg, norske marin.cbefett.
ti)r Lindin, arniral Ericson (delais ftyntd), Aapten
marincbefen amiralStrdtnbiich.
Lundbergvntt suensLe

16 NOVEMBER
Intern maskinskrivningsidvlan for Boforsverkens och Nobelkruts maskinskriverskorm. fl. i
OA. 20 damer och 1 herre fullfoljde tdvlingen,
som visade att standardenfor maskinskrivnins
stir mycket hogt vid kontoren. De tre forsta
platserna i tzivlingen hemfordes av EFM, fru
Britte Apelgren pi 1:a, friiken Inga Flodman
ph 2:a och fru Annabrita Bovin pi 3:e plats.
Fyra blev frijken Kerstin Lindstrom, KM, 5:a
froken Ingrid Sundstrom,FS, 6:a fru Brita Lansner,KM, 7:afru Anna-LisaHading, FS och 8:a
froken Maj-Britt Forsberg, KKZ,. Alla nu
nimnda hade mer dn 10.000bruttonedslag.Nagon lagtdvling var ej ordnad, men protokollet
visade att en dylik hade vunnits av EFM, som
beladeL:a, 2:a och 4:e platsernai hastighetoch
!:a, 2:a och 5:e platsernai sdkerhet.Prisutdelningen dgde rum pi Missen mindagen den 24
november och forrittades av ekonomichefen
Nordqvist, som tackade och gratulerade deltagarna till deras goda resultat.

SaetsAursen
uid. Nobelkrut bade nzdngadeltagare.

General Clteccbi,,Argentina, p2 filutfiiltet. Fr. u.
kaptertLinnemann-lantren,generalCheccbiocb
)ngenjdr Kylberg.
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Under november pibdrjades i Fdltverkstaden
arbeten i en ny serie maskiner, som anskaffats l
for att bilda en "line" for feirdigbearbetningav
vevaxlar upp till 1800 mm ldngd och 100 mm
vevradie.
Bofors Samlingshus,som genomgatten grundlig
reparation och nyinredning, stir nu snart klart
att tagasi bruk for olika ideella organisationer.
Arbetet har dragit ut pi tiden pi grund av alla
svirigheter med underleverantcirer,arbetskraft
m. m. Efter restaureringenhar stora salen fitt
en utmdrkt akustik. B-pilen torde sdkert iterkomma med en presentation av det nyrestaureradehuset.
1 DECEMBER(omkring)
Der-rgamla traversenvid gamla skjutbananrevs
Kyhogfrrden
bl.
a.6gra
LandshotdingOhon betdAte
och kanonen ftirdes ner till stilverket for att
Dennauachrabild au krernator)et, skrotas.
ocb krenzator)et.
sonztagits au lserrGunrtarLundhaitt, W 20, beld1 DECEMBER
rndestned1:a pris i fotottiulingen
"BILDEN" 1946.
KKB flyttade till Stockholm,ddr man hat nir'
24 NOVEMBER
mare kontakt med de samarbetandeelektriska
firmorna. Chef for avdelningen dr ingenjor
UngdomsgirdensKamratforening ville inte vara
Nial Andersson.
sdmre dn Boforstjdnstemdnnenoch AB Bofors
konkurrens
B-pilen
och
Bakladdaren
utan bjod
med en egen tidning "Vi pi. Ungdomsgirden".
For tidningen stir Bertil Ritge som ansvarigutgivare och i redaktionskommitt6n ingir, forutom den ansvarige,froken Colliander,hrr Rune
Olsson och Bertil Sdker. Det forsta numret av
tidningen var piggt och trevligt och vi hoppas
att fortsdttningen skall bli lika bra.
NOVEMBER
Under november gick Ekonomiavdelningens
bordtenniscupturneringmed deltagandeav itta
tremannalag frin fem avdelningar om ett av
kamrer Nordqvist uppsatt hederspris. Forsta
idvlingsiret 7946 segradeEDM:s andra lag, som
?iveni ir vann pokalen efter segrar over EPT,
EI och EDM I. I finalen mottes EDM I och
EDM II, varvid andra laget segrademed 4-)
och dirmed erovrade andra inteckninqen i
vandringspriset.

12 cnz kanontorn pfi lagaren 6land und,ernzontage
p2 KocAamsVara i Malnzti.
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2 DECEMBER
Vid styrelsesammantridebeslot AB Bofors att
donerasammanlagt300.000:- kr. till sin personal. Summan fordelas si, att Storonastiftelsen fick 200.000:- kr. till semesterverksamheten pi Storon, Bofors och Bjorkborns arbetskr. till Blinds och
ledareforening20.000:tjdnstemdnnen80.000:- kr. till fritids- eller
annannyttig verksamhet.Hdrutover fick Bofors
Ungdomsgird ett engingsbidrag for vissadnda'

- kr.
mil pi 3o.ooo:
7 DECEMBER

Valsverket kunde iter boria kora treskift, sedan
man frin maj minad 1945 endastkunnat kora
z-skift.
Den brasilianska kontrollkommissionen under
chefskap av civersteAraujo anldndetill Bofors.

santDeltagarna
i den internashriantaskinstiiulingen
lade i BoLtberget.Trlining ocbttppnziukningsdun)ngar
innanilartengfrr.

8 DECEMBER
Spokerier omtalas hir och var, i Borgvattnet,
Skine och annorstddes.I Niirnberg borjar den

FrLn d.en interna maskintkrianingtthulingen.Mask)nernd rllrrdr fast fdn att inte shena ifrLn flickorna.

gamlaKruppaffdren med Bofors att sp6ka.Vid
rdttegingen i Ntirnberg mot de tolv sektionscheferna hos Krupp ndmnde den bitrddande
iklagaren amerikanen Joseph Kaufman, att
Kruppkoncernen lyckats kringgi Versaillesfordragets bestdmmelseroch fullbordat sina konstruktioner av artilleripjdser och stridsvagnari
samverkan med svenska AB Bofors. Bofors
overiog och levererade bestdllningar, som ursprungligen gjorts hos Krupp, och gick i utbyte
av tekniska informationer med tyskarna. Efter
detta meddelande frhgar man sig hur ldnge den
s&kallade Kruppaffdren skall spoka. Hela denna affdr ligger lingt tillbaka i tiden, mhnga hr
innan nazisternakom till makten, och har intet
som lrelst att gon med det senastekrigets hdndelser. Disponent \(ijkander sade ocksi i en
intervju, att Lklagaren i Niirnberg lyckats koka
soppapi en spik. Den, som n:irmarevill ta reda
pi sanningenom den kruppska affdren, rekommenderas att ldsa Bofors historia sidan 328
och framit. Omndmnandet av Bofors i Niirngav emellertid eko i hela virldsbergsprocessen
Pressen.
13 DECEMBER

Den gamla kanonenr.,idgantla &jutfiltet lra?zsporteral
till stilaerAet'fi)r shrotning.

Lucia firades i verkstdder och kontor, ja 6ver
hela Karlskoga. Nobelkruts Luciafester dgde
rum i dagarna tvi under sedvanliga, mycket
lyckadeaff^ngemanqoch under bdstastdmning.
Nobelkruts egen Lucia hette i ir froken Eivor
Persson.Krutbruket har f.or ovrigt minga verkligt framstiende talanger inom sina kretsar,
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22 DECEMBER
Den unge lovande fofiattaren Otto Karl Oskarsson, som erhillit sivil Svenska Dagbladets
litteraturpris som ett Bonniersstipendium,
visade
sig vara boforsarbetarennr 75998 Otto Elof
Karlsson, automatsvarvarei VA 30. Beloningarna fick han for sin senasteroman "Kall blist
over Oxndset", men forfattaren har redan ett
pat andra bocker bakom sig med skildringar
frin norrldndska obygder. Herr Karlsson har
dven tjinstgjort som vikarie for kontorsvakterna
pi Huvudkontoret.
Under hdgen ocb f druintern tkc€tetnan on?taAet6uer
gjuteriet med brandslihert material, Siporexplattor.

bide kammarmusiktrio,dansorkester,vissengerska, trollkarlar och amatorskidespelare.Luciafesterna for arbetare och tjinstemdn ha blivit
en gammal god tradition vid Bjorkborn.
16 DECEMBER
Karlskoga Samaritforeningkonstitueradespi ett
sammantreide,
sedanden tidigare valda interimstyrelseneller organisationskommitt6nfullgjort
sitt arbete. Vid sammantridet, som holls pi
Konsumrestaurangen, holl Samaritforbundets
kassorKnut Lindqvist, Stockholm,foredrag om
forbundets verksamhetoch uppgifter. Till den
nya foreningens ordforande valdes huvudombud Gustav Froman. Ovriga ledamoter i styrelsen blevo huvudombudet Gustav Skyllkvist,
Bjorkborn, doktor Gosta Johansson,overingenjor Arvid \Tahlquist, ingenjor G. Granholm,
forman Folke Larsson,herr Erik Karlsson, ftirman E. Vegerfors, kamrer G. Persson samt
herrar A. H?iggholm och T. Gille. Till sammantrddet hade kallats ombud for fackliga och
ideella organisationer samt skyddsombud och
samariter.
17 DECEMBER
Fem boforsarc, arbetarevid metallurgiskaavdelningen, fingo dela en vinst pi ro.ooo:- kr. i
penninglotteriet.
21 DECEMBER
Ph 4:e adventssondagen
invigdes hogtidligen i
Karlskoga kyrka det antependiumoch de tvenne
mdsshakar,som AB Bofors skinkte i anledning
av kyrkans restaurering. Den vackra skruden
har komponeratsoch utforts av Licium i Stockholm. Kyrkoherde Malmgren framforde forsamlingens tacksamhettill Boforsbolaget.
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31 DECEMBER
Aret gick ut med sirdng kyla och mycket sno.
Om vdderlekenunder L947 kan Bofors mereoroogiska station pi SkjutfZiltetberdtta: Nederborden uppgick till 449,9 mm mot normalt omkring 530 mm. Torraste minaderna voro
augustimed endast2 mm samt maj och februari
med vardera 4.7 mm. Vitaste minaderna voro
juli och november med ca 79 mm. Sommaren
var den varmastei mannaminne. Fiirsta vzirmebiiljan i maj hade + 25,3o som max. temp.
Arets hogsta temp. uppmdttes under hogsommarvdrmeboljaden 30 juni med f 32,8". Aven
augustivar onormalt varm med 30o som hogsta
temp. Fjolirets ligsta temp. var -2-7o, avldst
den 27 febr. Denna minad var f . o. ovanligt
kall med -73,9" i medeltemp. Storstasnodjup uppmdttesden 24 mars med 34 cm.
Vid irets utging kunde Karlskoga stad rapportera ett invinareantal av 29.974 personer,
vatav 15.427 manliga och 14.547 kvinnliga.
Herarna dominera som synes staden. Endast
26 personerskilja nu Karlskoga frin det linge
efteddngtade 30.000-strecket.AB Bofors hade
samma dag 7.I74 anstillda, 5.832 vid Boforsverken och 1..282vid Nobelkrut. Antalet anstdllda har alltsi gitt ner nigot under iret.
(I ett senarenr av B-pilen skola vi ldmna litet
utforligare personalstatistik.)
Givetvis hinde en hel del annat under iret, som
icke hir har nimnts. Over Boforsverken llg
elransoneringensom eit hotande orosmoln under senare delen av iret. For att mota en
minskad elkrafttilldelning iordningstdlldesden
Basiskamartinugnen for eventuelltpidrag. Den
allmdnna bristen i vdrlden pL jd"rnoch stil iterverkar givetvis pi vir produktion, varfor vi
kunna vdnta beldggning under hela det kommande iret, ja kanske for ett par hr framit.
Bristen pi arbetskraft har varit och dr kanske
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fortfarande ett sviLrt problem, speciellt for de
metallurgiska avdelningarna. For verkstiderna
vdntas tillrdcklig sysselsdttnin1,dven om en
brist pi order pi ammunition gor sig mdrkbar'
Pe f abriksbyggnadernautfiirdes diverse ombyggnads-och nyinredningsarbete' Taket over
gltit".i"t omlades med Siporexplattor, tillbyggiaden for pulvermetallurgiskalaboratoriet fdrcligbyggdesi Likasi blev det nya flamrf- och
Vid
klart'
itli"ti6ntnirdningslaboratoriet
fiir
intensivt
arbetades
forskningslaboratoiiet
att fi fram nya och forbittrade stilsorter'
Verksamheten vid Nobelkrut har under 1947
kanskefrimst prdglats av fortsatt utveckling pi
det civila o-ridet, dir forskningsverksamheten
'rtensivt
fortsdtter och ddr dven flera nya Pro, dukter introducerats. Luktimnestillverkningen
nya utvidgningar
11,a, Lommit vdl i ging och
avdelningarna
militdra
de
dveu
Men
planeras.
i den allmed
folja
att
fiir
arbeta rnllmedvetet
miinna utvecklingen'
Ordertillgingen har varit god utom betrdffande ammunition, varfor ocksi inom denna avclelning en viss reduktion av arbetssiyrkanmist
foretagasmot slutet av 1947'
utbyggdes - Mora
1Forsdljningsorganisationen I och Vlrnamo dro hdr ndmnda annonseringen
var effektiv men samtidigt sober och smakfull'
Som ett litet kuriosium avbildas hdr en etikett
rned kinesisktext. - De fem forsta orden kunna
vi var och en ldsa' men sedanblir det litet svirare. Vi kunna emellertid tala om att texten
lyder oversatt till svenska: "Nobelkruts hogvdrdiga sotessens. Dess sijtma dr 500 glnget
sockeis. SackarinBolaget, Hongkong"'
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Som ett synligt bevis fiir de vunna resultaten
vid forskningJlaboratoriernaoch konstruktionskontoren kan nimnas, att AB Bofors under
1947 erholl icke mindre dn 77 patent pi nye
konstruktioner m. m.
Kinesithet)hettfi)r Nobelkruts-saccarin'
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Brandkirerna i Bofors och Bjorkborn hade
lyckligtvis litet att gora under iret. Visserligen
f-orekommo18 utryckningar i Bjorkborn och 12
i Bofors, men i samtligaf-allvoro anledningarna
obetydliga och skadorna tinga. YLta anld'gg'
ningar voro alltsl forskonadefr8:n svirare eldshog
vid-or. 1947 visar annars en avskr?ickande
siffra i industribrandstatistiken.
Olycksfallsstatistikenvid Bofors och Bjorkborn
visadeen visserligenobetydlig men dock mycket
gtddjande nedging iven under 7947' Yid Bo'
Iors-sjonk antalet olycksfall per 100 irsarbetare
friln 16,86 t946 till t6,79 for olyckor inom arbetet och ffin 14,53 till 12,81for: olyckor utom
arbetet. Vid Bjiirkborn, ddr man endast statistikfor olyckor inom arbetet,voro motsvarande
siffror 72,6 tnder 1946 och 11,4 under 7947,
alltsi en nedging PL t,z.
Med titlforsikt mota vi 3't 7948, beslutna ati
genom idogt arbeteunder allas helhjdrtadesami"rka., f.dd'miaden for virt land nodveindiga
produktionen.
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aid autont'attnA'rktnen
Otto Karl O-rcarsson
Fdrfattaren
Kansheiobbetkanintpiretabonont
i BoLsuerLstaden.
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Materialoch uppgiftertill dennakronikahar dels
KarlskogaTidning
hdmtatsur Karlskoga-Kuriren,
ochandratidningar,delsldmnatsav resP'avdelningsm. fl.
chefer,personalorganisationer
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VAD ,iN VINST?
HARA LD B ERN S TRO M
Azt Ciztilehonorn
Vinst dr sdkerligen eti begrepp, som man i
vardagslag inte funderar alltfor mycket 6ver.
Man accepterar vinstbegreppet som en mdtarc
pi vad en person eller ett foretag tjdnar utan
att ndrmare reflektera pi inneborden av detsamma. Under alla tider och kanske alldeles
speciellt under de sista iren och i synnerhetnu
den sista tiden har i tidningar, i foredrag och i
radio redogjorts for vinstsummor,som formodligen endast kommit ldsarna eller i.horarna att
forundra sig tiver, att man verkligen kan tidna
si mycket pengar. Men vad vinst egentligen dr
for nigonting, det funderar man inte over. Anledningen till att iagforfattat denna uppsatsvar
bland annat ett diskussionsinligg vid docent
Anders Ostlinds foredragi Kadskoga for nigon
tid sedan, varvid bl. a. en friga stdlldes, hut
foretagen kunde ijka sina vinster, ndr det var
prisstopp. En sidan frlga fu naturligtvis mycket
svir att svara pi over huvud taget, men dven ur
foretagsekonomisk-teoretisk synpunkt dr vinstbegreppet en mycket svirdefinierbar ffiga. Man
har sokt stdlla upp vissa normer for ett vinstbegrepp, som vissedigen inte tdcker alla forutsdttningar och fijrhillanden, men som dndi ger
eti praktiskt vinstbegrepp, som dr niidvlndigt
med hdnsyn till skattemyndigheter,foretagsintressenteretc. For att nu frin borjan soka forenkla sjdlva framstillningen, skall jag betdtta
en ur denna synpunkt sedeldrandehistoria, som
utspeladesunder tyska inflationen efter forra
vdrldskriget.
En spiksmedbyggde en spiksmedja,och f.or
de pengar, som blevo over, inkopte han i0.000
meter spikvalstrid och si. satte han iging och
smidde spik. Priset for spiken faststdllde han
genom att pi anskaffningsprisetav spikvalstriden ld.ggaett pildgg, som skulle tdcka hans omkostnadoch vinst. Emellertid rullade inflationen
vidare och ndr spiksmedenhade smitt upp sina
10.000meter trid och silt spiken med "vinst",
kopte han ny trid, men denna ging rdcktehans
pengar inte till mer in 5.000 meter trid, eftersom priset pi trid hade stigit sedan hans sista
inkop. Han overgav emellertid inte sin kalkvlationsprincip,som i hans bockervisadevinst, och
eftersom bestdllningarnastr<immadein, drojde
det inte linge forrdn den arme smedenbara fick
1 meter tr6.Cfor sina pengar. Di. smiddehan en
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spik, som han slog i viggen, och av testen av
triden gjorde han en snara,som han hdngdesig
i, sdkerligen i fijrundran over att hans spiksmedjahela tiden gitt med vinst, men han dndi
blivit ruinerad.
Vad har nu detta med vinst att gora? Jo,
denna historia visar, att om man talar om vinst
som resultatetav en verksamhet,miste de faktorer, som bilda vinsten, vara sinsemellanfullt
jdmf.orbara. Intdkter och kostnader miste siledes mitas efter samma penningvdrde. Om jag
kopt ett kilo kaffe t939 f.or 2: - kronor och
sdljer det 7948 till3: - kronor, si har jag giort
en forlust pi r: - krona, om kaffet i af.fdren
kronor 1.948.Jag miste ndmligen
kostar 4:for att skaffa mig samma varukvantitet, 1 kg
kaffe, betala4: - kronor. For att goraen vinst
av 1:- krona, miste jag siledes ta ett pris av
5: - kronor. Det var den bristande insikten i
detta fundamentala ekonomiska sammanhang,
som kom den stackarsspiksmedenatt definitivt
koppla av de jordiska bekymren.
Ndr man talar om foretag och vinst miste
vinstbegreppet definieras efter sammaprinciper.
Man sdgeremellertid ofta att ett foretags vinst
egentligen inte kan faststdllas forrin foretaget
har upphort. Nu ir ju fiiretagen ndrmast att
betrakta som bestiende under obegrdnsadtid,
om man bortser frin utstdllningar,vissaexploateringar av gruvfyndigheter etc., och man miste
diirfor for praktiskt bruk skapa ett vinstbegrepp
for kortare tidsperioder. Att avrikna vinsten f6r
ett ir i taget zir sdkerligen mycket olyckligt,
eftersom si minga osdkrafaktorer inverka, och
det vore ddrfor ur fiiretagsekonomisk synpunkt
ldmpligare att faststilla en vinst for exempelvis
en period av 4 h. 5 ir. Man har of.ta i detta
sammanhang talat om kunjunkturcykeln som
lnmpfig tidsperiod, men eftersom nationalekonomerna nu enats om att konjunkturcykeln tir
ett mycket osdkert begrepp, f6.r man viil f. n.
avskriva den, iven om begreppetstidigare innebord viil skulle kunna vara en liimplig vinstavrdkningsperiod. Man har anledning formoda,
att man hyser en sidan isikt iiven pi officiellt
hall, och jag vill erinra om krigskonjunkturskattens aweckling, dir man fick avrikna alla
krigsiren tillsammansfor att fi'fram slutvinsten
eller -forlusten.
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Men varfor dr det di si svirt att faststdlla
vinstenfor eit irs verksamhet? Jo, for det forsta
miste man vdl medge, att all investeringfaktiskt
dr fiirenat med viss risk. Lit vara att det i allmdnhet dr ett sunt ekonomiskt risktagande,di
det gziller industriell verksamhet. Trots detta
dr allt industriellt foretagande underkastat
framitskridandets lagar, och teknikens utveckling gir ibland siLsnabbt,att en i dag modern
industrianldggningi morgon kan van omodern.
Om man gor det tankeexperimentet,att man
kunde losa atomkraftens problem, si att atomkraften kunde anvdndas i vl"ra industrier som
drivkraft, forstir man att en hel del investeringar i industrier arbetande pi det elektriska
omridet vore av mycket tvivelaktigt vdrde. Vad
som siledes i huvudsak bestdmmerett foretags
vinst i balansrdkningen,d. v. s. skillnaden mellan tillgingar h ena sidan och skulder -f eget
kapital 3. andra sidan, iir uppskattningen av tillglngarnas f.ramtida vdrde, eller kanske bdttre
uttryckt deras mojlighet att hdvda sig och ge
avkastningi morgondagenskonkurrens.
Dessasynpunkterkan var och en forsti, men
man invdnder, att detta dndi inte forklarar vad
som dr vinst. Nej inte helt, men efter dennalilla
orientering kanske vi dr mogna f.or att istadkomma en definition.
Fdretagets ainst iir de medel, som blir 6aer
oclt sont ei behouasft)r inuestering,d. a. s. ej
behiiaa anartnd.asfdr inkop aa ?xydrnaskiner,
inuentarier etc,, for att fdretagets produktionsft)rmiga shall f6rbli ofordndrad,
Om ett foretag kommit in i ett fortfarighetstillstind, si kan man anvdnda sig av denna definition, och jag skall i detta sammanhangicke
ndrmare komplicera den. Jag vill i stdllet itervdnda till spiksmeden, och forsoka hjelpa
honom till en bdttre vinst. Om valstriden
kostar lit oss sdga 100 kronor per 1.000 m
i anskaffning, men iteranskaffningsvdrdetvid
fiirsdljningstillfzillet d.r 2OO ktonor, si skall
spikpriset rdknas efter detta sistndmnda pris
pi valstrid. Vinst dr siledes skillnadenmellan
intdkt och kostnad, den senare rdknad enligt
s. k. nupriser bi.de pi materiel. lon och omkostnadel. Skillnaden mellan 200 och 100 i
detta exempel dr foljaktligen inte vinst, eftersom differensen 100 erfordras for att iteranskaff.ade 1.000 meterna valstrid och bibehilla
spiksmedens produktionsmedel ofordndrade.
Denna princip dr en allmint vedertagenforetagsekonomiskprincip, som industrien fick till-

ldmpa bl. a. vid sina leveransertill forsvaret
under krigsiren och som fortfarande gdller vid
prisdiskussionermed Priskontrollndmnden.
Vi ha hittills endast talat om material, men
sammaresonemanggdller naturligtvis dven maskiner och byggnader. For att f.L frigan ytterligare belyst, kan vi tdnka oss, att vi startar ett
foretag, vilket som enda tillgAng har en maskin,
som gir for legoarbeteoch har en livslingd av
1 ir. Den kostar i anskaffningsvdrde100: kr, och detta utgbr dven foretagetsinsatskapital.
Redan efter en kort tid stiger marknadspriset
(iteranskaffningspriset) pi denna maskin till
200: - kr. Nu sdtta vi som pris endast avskrivningen pi. nuvdrdet (200), alltsi inget
vinstpildgg, varf.6r tillverkningskostnadenblir
lika med priset. Vid irets slut fi vi f6ljande
vinst- och forlustrdkning och balansrdkning

Vinst- och Forlustrdkning
Kredit

Debet

Avskrivning
Vinst

100:100:-

-horsalrn.-lntaKtluu: -

zvvi -

?nn. -

Balansrdkning
Kredit

.
Kassabehilln
Maskin

200:-0: tnn. _

Insattkapital
Vinst

100:100:? n n -.

Denna vinst pi 10O,som framkommer i balansrdkningen,miste nu anvdndasfor att itermaskinen, eftersom vi i avskrivning pi
anskaf.f.a
ursprungligt anskaffningsvdrde endast fick in
100: - kr. Emellertid miste vi enligt nu gdllande skattelagar och skattesatserav denna vinst
kr betala 11:50 till staden och
pi roo:. -11:50
landstinget(ffix100)
och 35:40 till staten
AA

(f*

100-11:50).Alltsi sammanlagt46:90.
"
Skattelagarnatilliter nimligen endast avdtag
vid taxering for avskrivning i det ursprungliga
anskaffningsvdrdet.For att vi skall kunna kopa
igen vir maskin, som kostat 100: - men i dag
kostar 200:-, utan att anskaff.aoch tillskjuta
nytt kapital, miste vi siledes ld'ggain ett vinstpliegg i virt pris, som efter avdrag av skatten
ger oss en vinst av 100: -, vilka tillsammans
med avskrivningen100: -, ger oss den nya inVir vinst i balansrdkkoossumman 200: -.
ning miste i ovanstiendeexempel vara 1.88:32
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eller nara dubbelt den summa vi behover. Om
vi for att fL ett rent siffermdssigtexempel tar
siffran for byggnader, kraftverk, bostdder och
maskiner i AB Bofors balansrdkning L939, dr
denna ca 58.300.000:- kronor. Eftersom indextalet 1948 med 1939 som basir (: 100) tir
ca.760, erfordras for att iteranskaffa maskinerna med hdnsyn till det genom inflationen forsdmrade penningvdrdet en mervinst av ca

- kr (:60>'T#'0q0)
34.9s0.000:

ochefter-

som mervinsten beskattas liksom i exemplei
ovan, m5.steBoforsbolaget bara for att kunna
bibehilla de anliggningar man hade 1939 redo-

visaen vinstav ca 65.900.o00:-fa#h.u
X 34.980.000).Att mdrka ar att inte en enia
krona av dennavinst kan utdelaseller anvdndas
for annat dndamil utan helt och hillet behovs
for att bolaget skall kunna bibehdlla sina produktionsmedel (byggnader, maskiner, inventarier etc.) ofdriindrad.e. Ar det di ritt att kalla
detta overskottvinst? Nej, det ir fel och tyvd:rr
ett fel som dr alltfor vanligt och bottnar i ren
okunnighet och som under tiden efter 1927 fororsakade att mlnga bolag fick trdda i likvidation av den anledningen, att man under inflationstiden utdelade vad jag skulle vilja kalla
''skenvinster".
Skattemyndigheternahar haft forstielse for
de nu niimnda problemen,och man tilliter bolagen att bilda s. k. dolda reserveri varulager och
rnaskiner,dels for att samla medel for hteranskaffning av proCuktionsmedlentill hogre priser
i inflationstider och dels for att garderasig mot
prisfall i deflationstider. Betrdffande maskinerna sker detta for aktiebolagengenom s. k. fri
avskrivning, vilket innebdr, att bolagen fhr avskriva maskinernautan hinsyn till derasfaktiska
"ilder och nyttjande". Boforsbolagetsmaskiner,
verktyg och inventarier i 1946 irs balansrdkning hade i anskaffningsvdrde kostat ca
55.000.000:- men st&r i balansrdkningen
upptagna till 0: - kronor. Det dr en utomordentlig
konsolidering,men om det nuvarandepenningvdrdet ej fordndras till det bdttre, erfordras det
ansenliga vinstmedel utover de belopp, sorn
uppsamlatsgenom avskrivningar,for att bolaget
skall kunna iteranskaffa och bibehilla de nuvarande produktionsmedlenofordndrade. Skulle
dessutomskatt, som i exemplenovan, betalaspi
dessavinstmedel,som utciveravskrivninqsbeloppen erfordras for att iteranskaffa prod"uktiorx-
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medlen, skulle bolaget tvingas till att skaffa
sig enorma "vinster", for sivitt man ville finansiera i.teranskaffningarnamed egna medel ocl-r
ej upplina kapital utifrin. Ju lingre inflaiionen
fortskrider, ju storreblir inflationsvinsternaeller
vad j^g tiCigare kallat skenvinsterna,och ju
storre blir de inflationsvinster, som redovisasi
boksluten,ddrfor att industriernasaknaavskrivningsobjekt pi grund av marknadsbristpi. maskineroch varor och allmdn investeringsbegrdnsning. Som bekant gdller den fria avskrivningsritten endast for maskiner. Som ldsaren sjdlv
kan konstatera efter genomging av exemplen
ovan, skulle en beskattningav inflationsvinsterna tvinga foretagen till att tilleimpa hogre
"vinstpildgg", om de vill bibehilla sina produktionsmedel ofordndrade, och foljden bleve, att
konsumenternai realiteten finge betala skatten
ungefdr som en slags varuskatt. Skattemyndigheterna ha emellertid i viss min beaktat dven
dessaforhillanden, och man har lagstiftat om
s. k. investeringsfonCer,som vid sidan om sitt
konjunkturutjdmnandesyfte ocksi.har till uppgift att i viss utstrickning mojliggora for foretagen att genom avsdttning av "vinst" frin
beskattningundantagade medel, som skola anvindas for sidan investering,som p6.grund av
tidsldget ej kan verkstillas.
Ingen behovervail i vlra upplysta tider dela
den stackars spiksmedensode - lyckligtvis,
skulle jag vilja tiLlagga - eftersom en sidan
foretagspolitik, som vi i dag skulle kalla ldttsinnig, i sistahand gir ut over de anstdllda.Men
ldser man tidningarna och propagandaalstren
eller lyssnartill diskussionerman och man emellan och for all del dven offentligt, si. forstir
man att spiksmedenhar mhnga andliga kollegor
aiven i vfua dagar. Det har emellertid med
adresstill industrien bedrivits en intensiv upplysningsverksamhetfrln alla hill och kanrer,
mest frin vk:ra foretags- och nationalekonomer,
att inte upprepa misstagenfrin inflationstiden
efter forra vdrldskriget, d3,ml,nga foretag redovisaCe"jdttevinster" for att strax efterit fL trd.da
i likvidation. Aven den hdr gingen, lilt vara
hittills i mindre utstrickning, ftirekommerdessa
inflationsvinsteri bolagensbalansrdkningaroch
detta medgivesiven pi officiellt hill. Ndr man
ddrfor refererar till ordet "vinst" i olika sammanhang, bor det vara ett siviil national- som
foretagsekonomisktintresse att man betraktar
dessa"skenvinster" som helt obefintliga, dven
om de kan synasaldrig si itri.vdrda.
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I SA'toleranserna

oeh deras tilliirnpning
Yid Bofors

Ao Ciztilingeni\rNILS LUNDBERG
Verkstadsindustrin skulle ef ha nltt den utveckling, som den idag har, om den inte bland
sina viktigastehjdlpmedelhaft de s. k. toleranserna,varmed inom industrin avsesde nodvdndiga och tilli.tna avvikelserna frin angivna
mitt. For en rationell massfabrikation dr det
oundgingligen nodvdndigt att tillverka de enskilda detaljernasi, att utbytbarheternis, vilket
zir omojligt utan toleranser. Visserligen kan
man tinka sig, att de i en anordning ingiende
detaljerna skulle kunna tillverkas efter nigot
slags funktionstolkar, och pi si sltt utbytbarhet
istadkommas. Men denna skulle vara garanterad blott si ldnge som dessafunktionstolkar ej
nndergitt nigon hogre grad av forslitning. Vid
massfabrikaiionskulle ddrfor en si.dan losning
ej vara mojlig. Hdrtill kommer, att det vore
omojligt att kunna bestdlladetaljerhosen annan
tillverkare utan att stilla dessatolkar till hans
forfogande. Med anvindning av toleranssatta
mitt ir det emellertiden enkel sak att lita tillverka enstakadetalier hos vilken verkstadsom
helst, som iir rustad for sidan tillverkning, och
man kan vara siker pi ati dessadetaljerkommer
att passa med andra, som dr tillverkade pi
annat hill.
Att det blev mojligt att anvZindatoleranser
pi mitten och hdrigenomgaranterautbytbarhet,
ha vi att tacka svenskenC. E. Johanssonoch
hanspassbitarfor. Med hjelp av dessapassbitar
kunde nimligen tillrdckligt noggranna mdtningar utforas, och man kunde dven tillverka
rndtdon for kontroll av toleranserna. Ingi.ende

T o l e r a n s g r i i n sp A
bearbetningssidan
(undre toleransgrang

T o l e r a n s g r a n sp e
kassenngssroan
(ovre toleransgrans)

har ocksi gjorts,
studier av toleransproblemen
har
och resuliatet
blivit att under irens lopp en
mdngd olika ioleranssystem
sett dagensljus. Si
sminingom kom man dock underfund med att
clet skulle vara av mycket stort vdrde med ett
internationellt toleranssystem,och efter diverse
internationella konferenser skaoadesdet s. k.
ISA-systemet,
vilket ocksi anvdnCes
hdr i Bofors
International Federation of National
(ISA
StandardizingAssociation). Innan jag g3.r irt
pf,. en kort redogorelsefor lSA-systemet,hdnvisarjag till fig. 1 och 2, ddr en del forklaringar
lzimnasangiende terminologien.
Uiover de pi figurerna klarlagda begreppen,
dr det ytterligare ett begreppsom miste belysas.
En passning kan ju istadkommas genom alla
rnojliga olika kombinationer pn hnl och axlar.
Detta skulle emelleriid, som man ldtt kan forsti",vara oleimpligt,och man har dirfor bestimt
att lita antingen l-rilet eller axeln utgora bas
fcrr toleranssvstemet.
d. v. s. i fona fallet bibehirller rnan sammamitt oi hilet och de olika
erhilles genom variaiion av mitpassningarna
ten oi. axlarna. I senarefallet dr forhillandet
clei motsatta. Det forstndmnda systemetkallas
"hilet bas", det sistnimnda "axeln bas".
Forlziggningen av toleransomridet for bashilet resp. basaxelnkan goras pi olika sdtt. I
ena fallet kan nominella mi.ttet utgora medelvirdet och toleransomridet vara iaimnt fordelat
kring detta mitt. Ett dylikt toleranssystem
kallas
symmetriskt.I det andra fallet kan ena toleransgrainsensammanfallamed nominella mittet och

T o l e r a n s g r i i n sp A
bearbetningssidan
(ovre toleransgrens

Toleransgrins p6
k a s s er i n g s s i d a n

undre toleransgriins)

Ovre avmatt
ToleransomrAde

T o l er a ns om r a de

U ndre avmatt

U ndre avmAtt

Nom.
matt

Fig. 1.
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rum:

L:_i-

--

Dm DM
R6rlig passning
Spelet positivt eller noll

Presspassning
Spelet noll eller negativt

Mellanpassning
Spelet positivt, noll elter negativt

Fig. 2.

toleransomridet helt ligga pL ena eller andra
sidan om nollinjen. Ett dylikt toleranssystem
kallas asymmetriskt.De flesta toleranssystemen
;iro asymmetrisktupplagda,och i regel sammanmed
faller toleransgrinsenpi bearbetningssidan
det nominella mittet. Hur systemen"h&let bas"
och "axeln bas" ter sig i ett siCant fall fnmglr
av fig. 3.
ISA-systemet1r ett asymmetrisktsystem,ddr
toleransgrdnsenpi bearbetningssidandr lika
med nominella mittet for bashilet resp. basaxeln. Detta mitt betecknasmed bokstiven H
for bashilei och h for basaxeln. Ovriga toleranser betecknasmed andra bokstiver i alf.abetet, och dnrvid gdller att bokstdvernaG till A
resp. g till a ger hil resp. axlar, som parade
med basaxeln resp. bash&let ger allt losare
rorliga passni.rgar,^ochatt boksliverna I till Z
resp. j till z ger hil resp. axlar, som med basaxeln resp. bashilet ger allt hirdare mellanoch presspassningar.Parning av bashil och
basaxel ger som man ldtt inser en rorlig passning med minsta mojliga spel. Denna passning
kallas skjutpassning. Det bor i detta sammanhang pipekas, att man vid angivande av en
passning alltid sdtter hiltoleransen forst, oavsett vilken bas som anvindes.
Teoretiskt sett skulle varje dimension ha sitt
toleransomride, men detta skulle omojliggiira
Rorhg
passni
ng

seriemed kvoten l/io.
I vissa fall, for mycket stora positiva eller
negativa spel, har dessa grdnsvirden ansetts
ligga for glest, och for den skull har man for
grdnsvirden upp till och med 180 infort ldmpliga mellanvdrden,medan man for den titare
serien for dimensionerna fr. o. m. 250 valt
grinsvirdena ur den geometriska serien med
)6

kvoten /to
Man fir hdrvid foljande grdnsvdrden:
r , 3 , 6 , 7 0 , 1 4 , 7 9 , 2 4 , 3 0 , 4 0 , 5 0 ,6 5 , 8 0 , 1 o o ,
t2o, r40, 160, 190, 200,225, 2ro, 280, 3r5,
353,400 mm etc.
Toleranserna kunna anvdndas for minga
olika lndamil och miste med hdnsyn hdrtill
vdljas olika stora. Man fir silunda olika noggrannhetsgraderoch har standardiseratgrader-

Mellanpassning

HAletsbas
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uppstdllandet av toleranserna i tabeller. For
den skull har man sammanf<irtdiametrarna i
grupper, och alla dimensioner inom en och
samma grupp har samma toleransomride.
Grdnsvirdena for diametergruppernadr:
1, 3, 6, 10, 18, 30, 50,80, 120,180,250,
315, 4OO,5OO,630 mm etc.
Upp till och med 180 dr grdnsvirdena enligt
tidigare utbildad praxis, men for de hogre vdrdena har man valt grdnsernaur en geometrisk

Rdrlig
passning

F)g.3.

Mellanpassning

Axelns bas

na I-16. Graderna 7-4 anv'indasvid tillverkning av mitdon och komma ej ifrhga som passningsgrader. Fijr dessa tilldmpas graderna
5-11. Graderna t2-16 anvdndasi allmdnhet
ej for passningarutan huvudsakligastfor en del
marknadsvarorsi.somvid angivande av diametern hos valsat och draget material, gap i skruvnycklar etc.
Av det ovan sagda fnmghr atf beteckningen
for en tolerans bestir dels av en bokstav, stor
om det gdller ett hil eller annat invindigt rndtt
mitt och liten om det gdller en axel eller annat
utvdndigt mdtt mitt, dels av en siffra som anger
noggrannhetsgraden.
Bokstavenbestdmmertoleransomri.detsl6ge i forhi.llande till nollinjen,
vilket ju dven f.ramg&rav det foregiende. Av
vad som hdr sagts torde ocksi framgl, att
siffran d. v. s. graden bestdmmervidden hos
toleransomridet och att denna vidd inom en
och sammadiametergruppdr densammaoavsett
bokstavssymbolen.
Toleransomridets storlek inom de olika graderna bestimmes enligt vissa formler, och for
passningarnagd,Ilerolika grund- och passningsregler. Det skulle dock fora for li.ngt att hdr
gh in pL dessa,utan jag inskrinker mig till att
hdnvisa intresseradetill SMs-tabellerna.
Det faller av sig sjilvt att man for varje bokstavssymbolinte behover alla for passningar
forekommande grader, utan att en betydande
inskrdnkning kan goras, och si dr ocksi fallet
med de standardiseradetoleranserna,som iterfinnas pi olika SMS-tabeller. Bland dessakan
man sedan, for olika tillverkningsobjekt, vdlja
ut de behovliga och pi si sdtt bygg upp olika
tillimpningssystem.
Det som fiirst miste bestdmmasi samband
med uppgorandet av tilldmpningssystemdr om
hilet eller axeln skall vara bas. Det kan redan
nu ndmnas, att det knappast ir mojligt att ha
ett renodlat system med antingen hilet eller
axeln som bas, beroendepi att man i alla konstruktioner misie anvandaen del s. k. primdra
marknadsvaror,t. ex. silverstilsaxlar, kullager
etc. med givna toleranser,och att dessadetaljer
kunna byggasin pi olika sdtt, ena gingen med
los passning, andra gingen kanske med presspassning. Detaljer av detta slag mi.ste alltsi
sjdlva utgora bas. For de flesta i ett tilldmpningssystem forekommande passningarnakan
emellertid antingen hilet eller axeln vara bas.
Vilken som skall valjas dr beroendepi tillverkningens art. Vid den tillverkning som vi ha i

Bofors dr det emellertid utan vidare klart att
man bor anveindahilet som bas, ty vid blandad
tillverkning, som det har d.r friga om, skulle
verktygskostnadenbhde if.rlga om bearbetningsverktyg och miidon bli oproportionedigt hog
om systemet"axeln bas" anvdndes.Man skulle
dL vara nodsakadatt skaffa dels ett stort antal
brotschar for olika toleranser, dels dven fasta
hiltolkar for alla dessahil, och kostnadenfor
hiltolkar ir betydligt hogre dn for axeltolkar,
som dessutom ofia dro instdllbara for ollka
toleranser.
Ndr nu basen dr vald, si giller det att bestiimma vilken grad den skall ha. Hdrvid skall
om mojligt alltid den regeln foljas, att man ej
skall anvdnda storre vild dn noden krdver,
d. v. s. man skall alliid, for att underldttaoch
fdrbilliga tillverkningen, soka foreskriva de
vidaste toleransersom gi att anvrinda,utan att
f unktionenhos iffi" gavarandekonstruktion eiventyras. Detta betyder att man for olika tillverkningar miste tilldmpa olika grader av noggrannhet. Om man i ena sidan skall tillverka ett sikte,
i andra en mekanism, si blir kravet pi noggrannhet mycketolika. For att siktet skall fylla
sin funktion som riktmedel, dr det ju absolut
nodvzindigt att alla spel bli si smi som mojligt
och som foljd hdrav, att iiven spelvariationen
hiller sig inom mycket snlva grdnser. Detta kan
ej uppnis pi annat satt an genom att foreskriva
sneivatoleranserpi de ingiende detaljerna.Hdr
rniste silunda viljas toleransermed ligt gradtal
oclr basendr H 7, medan axeltoleransernai allmdnhet folja 6:e graden.
For mekanismen,som ju dr en ganska oppen
konstruktion,ddr dei drldtt for fororeningar att
trdnga in, gdller att den trots fororeningar skall
funktionera, och ddrfor dr det nodvindigt med
stora spel. Di ett stort spel i de flesta fall
medger en stor spelvariation,si betyder det att
man kan foreskriva vida toleranserfor de ingiende delarna. Basen ar har H 1-1och de forekommande axeltoleransernafolja ocksi denna
grad. Dessabestdmmelsergiller for en stor del
av de rorliga passningarnai mekanismerna.Det
forekommer emellertid f.all, dd,t man ej kan
tillita si stora spelvariationer, och for dessa
gdller basen H 9 och axeltoleranseri 8:e och
9:e graderna,varvid 9:e graden anvindes di
minimispeletblir stort och foljaktligen en storre
spelvariation kan tillitas. For de fasta passningarna blir dven H 9 for stor, och ddr gdller
H 8 som tolerans for bashilet. Anledninsen dr
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Fig.4. Toleranssystem
Scbema6uer nontinella aunzStt. Dianzetergrupp30-50
16r lauettLonstru€tioner.
STANDARDPASSNINGAR.
H9-d9

Mycket lZitt lcipande passning mellan lav.
klyka och elev.-tappmm.
H9-e8
Liitt lcipande passning fcir lagerg&ngari
hrijd- och sidriktning mm.
H9-f8
Lcipande passning fdr noggranna lagergangar.
H9-h9
Skjutpassningmellan underlavetto. sidrikthus, melian lavettklykao. hiijdrikthus mm.
H9-h8
Skjutpassningmellan bygel och cylindrar
(rullvaggor) mm.
H9-kB Litt drivpassning mellan kuggb&gar och
elevationstappar(rullvagga) mm.
H8-f 8 Ldpande passningfdr infdstning av lavettben vid underlavettmm.
H8-j 7 Sugpassningfrir kiifrirband och lcisacentrerlngar.
H8-k7
Litt drivpassning fcir noggranna centreringar sdkradebussningar.
H8-p7
Hird drivpassningf6r dymlingsringarmm.
Hs s7 Presspassning
fdr osdkradebussningar.
HB-t7
Presspassningmellan navskiva och nav
f<jr hiul.

mnz.

SPECIALPASSNINGAR.

E9.

diverse axlar. Lcipande passning ndr axeln dr
p r r m a fn / , ) / , K / .

All

tolerans frjr stationdra packningsringar och
glander (rek. broms).

toleransfcir innerdiameterpi broms och framinder.
fciringscyl
al l
tolerans fcir rcirliga packningsringar (frarnfciringskolv).
h10 toleransfcir framfciringssting.
J7 - kullagerytterring. Skjutpassning f6r vanliga
kullagerinbyggnader.
K7 - kullagerytterring. Ldtt drivpassningvid stora
o. vdxlandebelastningar(hdjd- o. sidriktdrev).
P7
kullagerytterring. Drivpassningfcir kullager i
hjulnav.
Kullagerinnerring- 96 Sugpassningfcir kullager i
hiulnav.
Kullagerinnerring- h7 Ldtt drivpassningfcir vanliga
kullagerinbyggnader.
Hl2

f<ir diverse
lMindre noggrannapassningar
;l;-I;;
v
i
d
s
p
a
d
a
m
r m.
s
u
r
r
n
i
n
g
,
lj;j- i',','llagringar

Om nigon annan passningdn hdr angivna skulle be.
h6vas kan den erhillas ur tab. TI-z och Tl-4.
Avmitt se tab. TI-3a och b.

att passningenskarakter blir alltfor varierande
om vida toleranser anvd.ndes.For axeltoleranserna geller 7:e graden.
En tredje konstruktionsgrupputgor lavetterna, och dven for dessadr ett sdrskilt tilleimpningssystemuppgjort. Hur detta ser ut framgir
av fig. 4. Man kan ddr ocksa se, ait kullagren
sisom primdr marknadsvara fhr utgora basen
vid olika passningar. Det framgir ocksi av

figuren att man miste anvinda sig av rdtt mhnga
toleranserfor att losa toleransfrigan for en viss
tillverkning.
Inom krigsmaterieltillverkningenkan vi siutiigen ndmna ammunitionen.For dennahar man,
kanske mycket pi grund av att under kriget
tillverkning av ammunition skeCdehos en mingfald olika industrier, av vilka en del mi,hdnda
ej hade si stor kdnnedom om toleranser,upp-
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gjort eti forenklat system, ddr endast symboierna H, h och j anvindes och ddr iiven grovre
graderdn 11 foreskrives. De erforderliga minimispelen (positiva) erhilles genom att ange
olika nominella mitt oi hil ocl-rtilihorande axlar.
Nigot bor kanske ocksi ndmnas om hur de
fastamdtdon skolavara utforda, med vilka man
kontrollerar att toleransforeskrifternahar foljts.
For att ha full garanti hdrfor och s&lundabestdmt kunna avgora att passningenskaraktdr zir
den man avsett,si miste man kunna konstatera,
att dei forekommande spelet ligger mellan
foreskrivnagrdnsvdrden,tillitet maximispeloch
tillitet minimispel. Det inses latt, att minimispelet dr lika med skillnaden mellan diametern
hos den cirkel, som kan skrivas in i hilet och
diametern hos den cirkel, som kan omskrivas
axeln. Nigot mindre spel kan over huvucl taget
ej finnas. Pi grund av geometriskaawikelser
frin den teoretiska cylinderformen, kan spelet
i vissariktningar vara storre dn det som bestdmmes av skillnaden mellan dessa bida cirklar.
Hirav framghr, att maximispelet icke kan bestdmmasmed denna utgi.ngspunkt, utan garanti
for att maximispelet ej dr overskridet vinnes
forst genom kontroll av att skillnaCen mellan
storsta forekommandemitt i hilet och minsta
forekommande mitt pi axeln ej dr siorre dn
maximispelet.
De fa^ktorer,som aro av betydelsefor passningsegenskapernqdr silunda for hilet diametern av hilets inskrivna cirkel och storsta
forekommandediametermitt, och for axeln diametern av axelns omskrivna cirkel och minsta
forekommandediametermitt.
De mdtdon man anvZinderbora dirfor vara
si beskaffade,att kontroll av dessafaktorer kan
ske. Rent teoretisktborde minimitolken vara en
perfekt cylinder lika ling sornhilet och meclett
rnitt lika med hilets minimimitt. och maximitolken ett stickmitt eller sfiriskt pinnmitt med
rnycketsmi mitytor. For axeln borde i analogi
hdrmed maximitolken utgoras av en ring av erforderlig bredd och med ett perfekt cylindriskt
hil rned eil matt lika med axelns maximimitt
och minimitolken en haktolk med meitspetsarav
minsta mojliga utstrickning. Praktiskt sett dro
dylika mdtdon omojliga att framstdlla,men man
bor soka ndrma sig idealet si mycket som mojligt, och detta har man ocksi gjort ifriga om
hiltolkar. For axeltolkar stiller det sig emellertid annorlunda, ty ringtolkarna dro specielltbesvdrligabide att tillverka och ait anvzinda.Man

Fig. 5, Fastanitdan: 1. Tebo-bahtolk.
2. CEI sfillbarhaktolA.3. Hzltolk (cyl. m)n.tolk - max.pinntolk. 4. Tebo-tolA.
klarar sig dock bra med haktolkar for bide
maximi- och minimimittet. Exempel pi liimp
liga fasta mdtdon visas i fig. 5.
Som avslutning vill jag framh6,lla, att denna
artikel till stora delar dr mycket summariskoch
att den ej heller gor ansprik pi. att Id'mna nl.gra
ingiende redogorelserfor lSA-toleransernaoch
ddrmed sammanhdngandefrlgor, en sak som
for ovrigt vore omojlig att gora inom ramen for
en kort tidskriftsartikel. Vissa delar har emellertid behandlatsrdtt ingiende for att ge den
l;isare,som vanligen ej sysslarmed ISA-toleranser, ett nigorlunda klart begrepp om deras utformning och tilldmpning.

Frdn

liisekretsen

Yad yves du iiver?

Ao BRoR osrLUND

lag iir bammarn,rotlt ger fiLlet den fason det skall ba,
rtan mig ni iliitt er stode,men ntedmig det f ormasbra.
lag tir sildig, hLrd. och modig. Ryggar aldrig
for ett slag.
Dtirf 6r iir jag alltid redo ta nted ttLlet nappatag.
Handen sade: Arma dhre, bdlle lag ej i ditt shaft
ocb med drnlent bela stTrdasoingde dig nzed.
snittt ocb Araft.
tige du diir tyst oih stilla, som det stLl.da aitt rfr p2.
Det iir iag som liran tar niir iag lLter hamntar'n gfr.
Hjiirnan tlinker, yoeu giirna t)uer bZrdhet, duer kraft.
Men aad bleae resultatetont ej iag fL)rsdndet baft.
Noga 1aerulig det mdl ni ttriiaar ftu att n3,
Utan mig ni mLstefinna, att platt intet ni fdrntfr.
Sh de ttista, uetniir lppertt, uem katzensamaiirde'13?
Hdr det fordras samarbetefbr dtt Aunna mZle, n2.
Lknkar i en hoptildd hedja,'aemAan.siiga,iag iir Hi:t.
lngen biittre iir lin andra drirfdr att han tkryter nzest.
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Yerktygsrnaskintillverkningen

i Bofors

Av Ozteringeni\rK. TH. KARLS.ION

Tillverkning av maskiner dr ej nigot alldeles
nytt for Bofors, di vi sedan mLnga ir tillbaka
vid flera tillfdllen sjalva framstillt speciella
maskiner fiir vlr krigsmaterieltillverkning,
exempelvis reffelmaskiner, honingsmaskiner
m. fl. Dessamaskiner ha dock i allminhet tillverkats i samband med krigsmaterielbestdllningar, dels for virt eget bruk och dels for forsiljning. Dessutom har Bofors som bekant en
tillverkning av bult- och skruvmaskiner, som pi
sin tid overtogs frin AB Galco.
Bolaget har under de senasteiren i allt storre
utstrickning sokt utvidga sina civila tillverkningar och strdvat efter att f.h Iampliga objekt,
som kunna inpassasi tillverkningsprogrammet,
och som fordra lika hog kvalitet pi arbete som
vir nuvarande huvudtillverkning. Verktygsmaskiner, som stdlla stora fordringar pL konstrukDen fdrua lfrngfrd:masAinen
firdignonterad
i VK 51 hd:ten1947.

Radialborrmaskin.
Typ RBM-4G.
MashinenseddfrSn mandaertidan.
tion och noggrant utforande, ha dirfor ansetts
van ett l?impligt objekt.
I december 7g46 trdff.ades irverenskommelse
med AB Arenco i Stockholm om overtagandeav
deras, sedan mhnga i.r bedrivna, tillverkning av
lingfrdsmaskiner, radialborrmaskiner och finborrverk.
Llngf.rasmaskinerna komma att tillverkas i
tre storlekar:
Typ VHF bordsstorlek.. . .

,, vHF
,, vHF

,,
),

700\3000 mm

. .. . 900x4000,,
. . . . i 2 0 0 x 4 0 0 0) ,

Antalet spindelslider kan vara fritn 7 till 4,
och maskinernakunna utforas som enpelartyp,
portaltyp och hyveltyp. Enpelartypen har en
fast pelare och ett lostagbart stod. Portaltypen
har tvi. fasia pelare och hyveltypen ir dessutom
forsedd med tvirbalk for vertikal spindelslid.
Vikterna pi maskinerna )iro ca 10 ton for de
minsta och ca 40 ton for de storsta.
Lingfrismaskinerna ha ett mycket stort arbetsomride och iro Limpade sivzil for stycke-

rrF
overingenjor \Wilhelm Engstrom, som nedlagt
ett synnerligen fortjinstfullt arbete inom den
svenskaverktygsmaskinindustrien.
For Arencos rdkning fd.rdigstzilldesen lingfrdsmaskinav den stijrsta typen under 1947. Pa
denna maskin har Bofors utfort allt arbeteutom
spindelsliderna, vilka tillverkats vid Arenco.
Maskinen har levereratstill Kockums i Malmo.
I borjan av 1948 berdknasen andra maskin
av den medelstoratypen bli f2irdig. Denna maskin dr bestdlld av Karlstads Mek. \Werkstad.

Vertihaltgrou- oclt finborruerk.Typ VDM-3.
Matkinen:edd frZn maniiaertidan.
som for seriearbeten.De dro kraftigt dimensionerade och ha stor produktionsformiga.
Radialborrmaskinernakomma att utforas i
tre storlekar:
Typ RBM-3G for max 60 mm borr och 1500
mm utliggning,
Typ RBM-4G for max 80 mm borr och 2000
mrn utliggning,
Typ RBM-5G for max 80 mm borr och 2500
mm utliggning.
Det vertikala finborrverket utfores tillsvidare
endast i en storlek, men uppldggning av en
storre typ overviges. Maskinen dr avsedd for
noggranna borrningsarbetenoch dr ddrfor forsedd med anordning for instdllning av borrbordet medelst passbitaroch indikatorklockor. Sivdl spindelhastighetersom matning dro hydrauliskt reglerade.
Maskinerna dro konstrueradevid AB Arenco
i Stockholm av deras helt nyligen bortgingne

Under arbete dro for ndrvarande eit antal
radialborrmaskiner,som beriknas kunna levereras senareunder 1948.
Konstruktions- och ritningsarbeteoverflyttas
efter hand frin Arenco till Bofors, och inorn
konstruktionskontorethar en avdelning uppraittats, som si sminingom skall helt overtaga allt
detta arbete.
Vi hoppas att tillverkningen av verktygsmaskiner skall utvecklasmed framghng och bliva
ett goit, stimulerandeverksamhetsomride.
Fordelen med denna nya tillverkning dr dels
att maskinerav ovan ndmnda typer och storlekar
ej framstillas pi andra verksidderi Sverige,dels
att vi sjzilvasedan10 ir tillbaka anvdndaflera
dylika maskineri vira verkstdderoch ddrfor ha
stor erfarenhet av deras anvrindbarhetm. m.
Glidfande dr ocksi ait se det stora intressesom
visats for maskinernaoch vi hoppas ddrfor, att
vi skola fi goti resultat for framtiden av allt
det arbetesom vi lagt ner pi dem.

RBIIAKTIONEN
Nlsta nummer av B-piien berdknas utkomma r
b6rjan av maj. Insdndare,historier och andra bidrag
- alla iika vdlkomna - bdra vara redakiionen tillhanda senastden 11 april.
Nr 2 1948 kommer bl. a. att innehnlla en redogcirelsefijr AB Bofors bokslut for fu 1947, en uppsats om Nitrocellulosaav Ingenjdr B. Hannerz med
{eportagefr&n NC-avd. (bilder PontusAnderssonoch
Boforsfoto, text Bertil Ritge) samt fortsittning pi
kiseriet om titlar och yrken. Sistndmndabida bidrag
miste tyvdrr stn civertiii nr 2, di vi pi grund av papej kunna cika tidningens omfing.
persransoneringen
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Ilistorieberiittartiivlingen
1:a prh i GruppI.
Bofors

fiir

5O iflr sedan

Sedan aftonlampan sldckts,d. v. s. den lilla
diligt lysande och illa osande fotogenlampan,
kunde man i skuggbilderpi den vitrappadevdggen i den lilla kammaren i Cen gamla stugan,
beldgenhogi uppe pi zilvbrinkenpi: andra sidan
forsen, folja arbetetsging i det rasslandevalsverket. Vaknade man pi natten eller tidigt pi
morgonen,kunde man ocksi roa sig med samma
idylliska skuggspel.
Sedanman blivit nigot dldre och fitt praktisk
erfarenhetav vad som forsiggick dir nere,kunde
man ocksi ertappa sig sjdlv med ati ligga och
folja arbetetsging hos kamraterna,som nu hade
sitt arbetsskiftda man sjdlv haCe sitt vilskift.
Man kunde di kanskekonstatera,att nu har de
hirveljdrn i tridvalsverket och t/L6 I finvalsverket, eller nu har de I/8 fyrkant i tridvalsverket si. nu dr det synd om pojkarna. Man
kunde ocksi sympatiseramed dem vid midnattstid att nu har de s. k. "lagermoj" och nu gir
pojkarne kanskeut pi skoj till bagarstuganoch
serefter vilka som bakar i natt; om de kan trdffa
n6.graskojiga flickor dir.
Ja dettavar en liten antydanom vad en 1517 hrspojke kunde ha for knog och fritidssysselsrittning pi rSgo-talets Bofors. Arbetsveckan
pigick frin sondag kviill till lordag afton i 8
timmars skift, dygnet runt. Ndr fritiden pi
lordagskvdllenkom, var det inte stor glidje med
den heller, ty organiserade nojen fanns det
knappast nigonting av. Naturligtvis ingen biograf, ingen idrott, mojlighetsvis nigon godtemplarfest med kaffeservering och 25 ore intrlde eller ett och annat lasarmote i nigon
stuga. I den ndrbeldgnaKarlskoga kyrkoby var
det ju stortorgdag ibland med karusell och nigon liten cirkus. Pi lordags-och sondagskvdllar
kunde man ju ocksi ibland fL rca sig att se pi
nigot litet slagsmil.
Smdltsmedjanyar ocksi intressantur mlnga
synpunkter,kanskemest for den som'inte sjdlv
behovdeslita och gno ddr. Innanfor smdlthamrarna fanns en badstuga rned bassdngutbyggd
direkt i forsen och en jdttedLrsch.Drog man i
stingen kom hela forsen over en. Vattnet i
bassdngenfick man hastigt och lustigt varmt
genom att nigon hjdlpsam "kaveloxe" lade i ett
par glodande smdltstycken.Att man sedanblev
svartare2inman var nar man kom dit innan man
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kom ddrifrin var ju bara roligt. Man skulle ju
direkt fri.n det vhta svarta golvet forsoka komma tillbaks i sina klddoaltor.
Intill smdltsmedjaniig ett par bagarstugor,
somfick sin vdrmedirekt fr6.nsmdltsmedjan,och
v'igg i vzigg med dessavar ett par kasernri.rm
deir, liksorn i samma anordning vid valsverket,
de arbetare,som hade li.ng vdg, lig kvar pi vilskiftena och - forutom lordag och sondag gick hem endast en ging mitt i veckan for att
fvlla
oi sitt matforr6.d.
'
lnrrlcl valsverket lig ocksi det gamla brukskontoret, dfu alla hade att instdlla sig avloningsdagarne. Dessa var en liten festdag med
flera affdrsmdn pi plan utanfor valsverket ddr
shdana kdnda mhnglare som "Fldsk-KarlAnscha" och "\Tennerblecka" alltid gjorde
goda affdrer.
Ett pittoreskt inslag i den livliga tavlan var
ocksi. transporten av valsjdrn frin dlvbanken
nedanfor valsverkettill magasinenvid jdrnvdgsstationen. Denna transport brukade phgh var
dagligen med 5 d 6 hdstar samt n&got oxpar,
dragande smi trallvagnar p6" den smalspi.riga
jdrnvdgen.
*
Antalet insdnda historier till B-pilens historieberdttartivling blev, som vi forut ndmnt, ej
alltfor overvdldigande. Nu har emellertid redaktionskommitt6nbedomt de influtna alstren.
vilket visade sig vara en betydligt svirare uppgift dn den frin borjan tlnkt sig. Asikten om
hur t. ex. en rolig historia skall vara beskaffad
zir ju tdmligen individuell.
I grupp 1 utdeladestvl,1,:a pris i. Kr. 25: till f. kassorE. Stenstromoch sign. "Kalle".
I sammagrupp utdelades?iventre pris i Kr.
15:- till sign. "Krutstdnk", pensiondrenJ. R.
Holmqvist och herr SvenCarlsson,EI, samt fyra
pris i I(r. 10: - till sign. "Pellius", "Pm", R.
Lindahl och "Tore J.".
I grupp 3 utdeladesett pris ) Kr. 15:- till
sign. "Pm".
Historierna komma efter hand att inflyta i
tidningen, och vi borja i detta nummer med herr
Stenstrcms skildring fritn gamla Bofors.
Red. vore tacksamom sign. "Pellius", "Pm",
och "Tore J." ville uppgiva namn och adress.
Tivlingen dr nu alltsi avslutad,men B-pilen
mottager tacksamt dven i fortsdttningen hisiorier, slvdl lustiga som seriosa.
Red.
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ORPETHRFR/77
Vrflra viilf iirdsinriittningar
Det kan kanske fcir m&nga synasunderligt dE iag
pistir, att bolagetsoch arbetarnasintressenibland kan
sammanfalla,men si dr dock fallet.
Jag syftar di ndrmast pi f<irh&llandetvid vira vdlfdrdsinrdttningir. Hur blir icke dessamisshandlade,
se blott pi toaletteroch Ndttrum, ofta skadadeklosettoch nedsdlade
stolar och Nattstell, sdnderskrapade
vd.ggar,fula teckningaroch skriverier m. m. Det dr
bekllmmande att se hur ett frin b6rian snyggt och
fint rum p& kort tid fdrvandlastill sin raka motsats.
Vad tror ni, som bedriver detta ofog, att driftledningen fEr for uppfattning om vir allmdnnabildningsgrad di de ser denna fcirddelse? Och det virsta [r
att vi alla blir skurna dver en kam som om vi alla
vore lika ansvarsldsa.Nej kamrater, vi bor gemensamt s6ka att sdtta stopp f6r detta ofog. S& snart vi
ser nigot sidant b<ir vi anmlla detta till klubbstyrelsen, s& att dessamaroddrerfi en ordentlig nZipst.
Betrdffandeofog skulle jagvilja pitala dettakastande med smutsiga trasselsuddaro. dyl. Detta, sivdl
som annan lek pi arbetsplatsenkan vara farligt och
leder icke siillan till olycksfall. Nu invdnder nigon
kanske,skall man bara sti som trdbockarhela dagen
utan att fi ha det minsta skoj? Ja, det 1r nog nu si
en ging, att arbetet har sin tid och leken sin, men
ett glipord i fcjrbifarten,eller en vits att skratta it,
tror jag inte skadar nigon, men vdl bdttrar upp humciret, det kan i simsta fall inte fdranleda olycksfall
- miijligen kunde n&gonvricka tungan - men dei
kan nog inte riknas som olycksfall i arbetet.
B. E'nd.

kring
Funderingar
v&ilgiirenhet.

gfivor och

Vad dr g&vor och vad dr vdlgcirenhet? Om signaturen sjllv beh&llersin mening ddrom fdr sig sjiilv,
s& dr han kanske antingen en mycket fdrstindig man
eller ocks&en isna. En barnhatareeller en barnvin
kan han ocks&vara. di han undrar 6ver om det dr
vd.lgrirenhetatt i givosyfte ktipa en zebra, leksaker
och andra givor, d& det fr&n hogstafaderskapetmed
ansvaret propageras,att det ?ir f<irdcimligt och alltsi
ingen vllgdrenhet varken fdr svenska folket eller
derasbarn och andra.
Ndr man ger till vdlgdrandedndamil o. d. ir det
frjr det mesta si, att givaren gdrna vill ha vetskap
om, eller litet garanti ftir, att giwan gfu dit den
lmnats, och att givan blir nigots&ndr rdttvist fdrdelad
diirtill den 1r imnad. Men ofta har givaren inte
mycket intresseav hur det blir med rdttvis fiirdelning.

Det dr ju ocksi riktigt, ^ft leia mottagareneller mot'
tagarnasjdlva bestimma hur givan skall anvdndasoch
fcirdelas. F<ir att liksom framkomma med nigot som
kan vara uppslag till olika &sikter om vad som ar
rdtt, vad som dr blst och vad som Ir klokast, si hdr
nigra exempel.
1. Gamla utslitna arbetareska pi ilderdomen ha
det gott. En g8.vagives alltsi dZirtill. En del fiirstindigt folk vill ha ett komfortabelt palats it de gamla,
diir de kan f& det bekvdmt pF' alla vis, bara dta och
vila och bli uppassadep& biista sdtt. Palatsetkostar
mycket, och alla som skall passauPp kostar ocksi
mycket. L&ngt ifrtn alla bli emellertid si lyckliga
med sitt nya komfortabla liv. En annan del ftjrstindigt folk vill ha de gamla kvar i sin gamla inrotade
miljri, men med den stota andelenav g&vanit dem,
s& att de kan leva bekymmersfrittoch gott. Minga
trivs att gi i sitt gamla hem, kanskeruckel, och pyssla
och dro di lyckligast,d. v. s. s&llnge de kunna klara
sig sjiilva.
Vilket som dr fcirstindigastoch bdst,det dr ju rdttvisastatt l&ta givomotta'garn sjalvafL vara med och
avgora
de nu kunna fi det. Siger nigon?
I\{otsatsensdgerkanskeen annan?
2. Ett nytt exempel hdr. Det gdller en semester.
En del vill vara pt ett bestimt stdlle. En del trivs
bist hemma. En del vill - si det skulle vattnas i
mun p& Resochefen- resa ut p& semesternoch se
nya landskapoch nytt folk. En del vill pi cykel sluka
landsvdgsdamm,
svettas,bli regnbldta,ligga i tdlt och
ha straoatserhela semestern.En del vill ha det mera
bekvZimtoch sluka mil pi mil liings landsvdg per bil
eller motorcykel. En del tycker borta ir bra men
hemma bdst. En clel dr nomader och tycker motsatsen.
En del vill till myggor i Norrland. En del vill till
fiir
maneterpi vdstkusten.En del dr inte intresserade
nigot annat ln ett korkflcite hela semestern. En del
gillar storstadslivetunder semestern.O. s. v. En del
vill ha tjo och tjim, andravill ha lugn undersemestetn.
Frigan blir kort och gott: om en g&vagives,geller
den di ej f<ir vissa,som ej har mottagaremajoritetens
rnening om hur en semestergivaskall anvindas? Rittvisast blir kanske ?indi till slut: de som ej vill bli
delaktiga av glvan fnr naturligtvis vara utan ? Man
ska ju inte tvinga mlnskor mottaga och anvlnda nigot
som de ej vill ha?
Det hdr skulle ju endast vara ett uppslag fdr att
f& f nm olika isikter i saken- om det nu finns dylika.
- i ResoJo, alldelessdkertfinns det ! Allts& en lqikt
chefens smak kan man ju kanske sdga - har sina
anhdngarc,och kanske dven andra isikter finns, som
ha sina anhingare?
Ordet ir ju fritt i vtr egen tidning. Ar inte f6gan
aktuell iust nu, sl blir den det alldeles sdkert fram'
deles,tror
SanctaSimplicitas
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VEirdering

av arbetskraften

Soar till signaturen

"Juslus"

Signaturen "f urtr.ts"hade en del beaktansvdrdasynpunkter infcirda i B-pilens friregiende nummer. Att
d6ma av tonen i hans skrivelse,verkadedet som om
han var "fdrbannad". Detta [r ju en mdnsklig svaghet som vi kan rlka ut fcir var och en emellanit och
det kan ofta sdtta en smula krydda pi vardagens
enformighet.
I egenskapav tjdnsteman ber jag emellertid fi
framflra en del isikter i frlgan, dirfrjr att "Justus"
?ivengav en "kdnga" it v&r k&r.
Han bd,riar med en iimf6relse mellan industriaranstdlldainom hantverkoch
betareoch yrkesarbetare,
sm&industrioch framh&ller att smifdretagarensyrkesarbetareiro mera sjiilvst[ndiga i sin dagliga gdrning
dn industriarbetaren.Detta dger nog sin riktighet,
men gdller fcir motsvarandekategoriersisom milare,
snickare.rcirmokareoch elektriker iven inom industrien. Dessa yrkesarbetareskickas ju dven inom
industrifcjretagen
ut pi sjZilvstiindiga
arbeten.
Ait fdretagettillsatt frirmdn,verkmdstareoch ingeniorer ffu man vdl nd.rmastuppfatta som ntidvindigt
fdr att hilla detta dyrbara maskineri i ging siviil
tekniskt som organisatorisktoch frir att fi det hela
att fungera si bra som miijligt. Overvakningenav de
olika arbetsplatserna
ir vll nlrmast dikterad av vederbiirandes intressefcir de produkter som framstdllas.
Man bdr nog inte uppfatta det som misstro mot arbetaren eller tro, att de finna n6je i att oncidigivis
"hanga 6ver" honom. Vederbrirandebefnl kanskevid
tillfiillet inriktar sig p6.maskinen,materialet,fcirindringar av detaljenskonstruktion elier toleranseretc.
Ndr "Justus" uppfattar derasarbeteen smula ensidigt
oclr personligt,kan jag mycketvdl fcirsti honom, men
rniste samtidigt framhilla, att det tillhrir arbetsbefrilets tjinsteiligganden att veta vad som hdnder och
- att uppticka brister
sker pi de olika arbetsplatsern^
och fel pi ett tidigt stadiumoch avhj?ilpadem. Detta
fir icke uppfattas som misstro eller kritik gentemot
arbetarensi llnge som denne skcitersig - sl6n li1
eit led i det gemensammaarbetet fcir fd,retagetsoch
dlrmed samtliga anstd.lldas
bdsta. Aven arbetsledare,
ingenjrireroch andra tjinstemdn fi bes<ikav folk som
vill titta pi deras arbeteav olika orsaker.
Att samvaronmellan arbetsgivareoch anstdlldafir
en mera personlig priigel vid smifriretageniir ju alldelesnaturligt. Hiiri vill jag till fullo instimma. Det
ir nog en nackdel med storfdretagenmed tusentals
anstd.llda,att just de personligakontakternaoch mera
patriarkaliskafcirhillandena inte gi att uppr[tthilla.
I stiillet fi dessakontaktervid storfdretagenen kollektiv priigel och det dr nog ganska svirt att g6,ranigot
it den saken. Visserligenhar man allt mer brirjat fi
upp dgonen frir mlnniskovdrdet och betydelsen av
att kunna behandlavar och en individuellt efter hans
personligameriter och vZilfijrhillandemen dettaligger
nog dnnu s& ldnge bara pL diskussions-eller fdrsciksstadiet.
Di insZindarensedankommer in p5. lcinen, framh&ller han, att en tjdnstemanvanligen fir hdgre lcin
allt efter arbete,ansvarm. m. Dlremot kan motsatsen
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fdrekomma, di det gdller arbetarl<jnerna.Di han
skriver att det Aan flrckomma, fattar jag honom si,
att som regel lcinefdrdelningen i stort sett dr nigorlunda riktig, men att trots allt vissaorittvisor i ffi',ga
om l6n fdrekomma. Om jag silunda fattat det hela
titt - att orlttvisor i ldnehdnseendeinte dro regel
utan undantag- hiller jag med honom dven pi den
punkten. Det kan ju absolutinte vara fdrenligt med
en klok bolagsledningsintressenatt befrdmja orlttvisor. Om det kan vara er trdst, kan jag tala om, att
det dven finns tjdnstemdnsom ansesig orittvist behandladedi det gd.llerldnen.
Att lcinefcirdelningenmellan olika arbetsplatser
inom fciretaget inte iir riktigt bra alla g&nger dr ett
faktum som dppet erkdntsav ledningen. Det dr ddrfcir revisionsfrirhandlingarna
kommit till - fdr att
man skulle fi ett organ som kunde taga upp dylika
frigor till behandlingoch fi en lcisningtill stind. Om
"Justus" har n&got eller nigra sidana fall si limna
med dem vid ndrmasterevisionsfcirhandling
!
Vad tidstiimplingen betrdffar ha vi ju dels tidstiimpling vid arbetstidensbiirjan och slut, dels sidan
fd,r att ange tiden som olika arbeten tagit. Yi f3, har
en enkel och effektiv kontroll pL attvat och en 1r p&
sin arbetsplats.Tidst?implingf<ir olika arbetenir tlll
fdr kalkylens skull. Vid ett affdrsdrivandefciretag
ir dei nijdvlndigt att veta vad allting kostar fdr att
man skall kunna ta betalt fdr varan eller for att konstatera om offertpriserna dro felaktiga och tillverkningen pfl nigot hill g&r med fdrlust. Motsvarande
kontroll lger dven rum betrlffande tjinstemdnnen.
Det gir regelbundetin rapporter om tiden fdr varje
tjinsteman. Dessutomrapporterashur l&ng tid tjnnstemannenvarit sysselsatt
med olika uppgifter, vilket
av Ekonomiavdelningenfcirdelasp& respektivekon.
ton. Tjdnstemdnnenstdmpla visserligen inte, utan
tidrapporterna skickas in av ar.delningschefen.Avhar ju ingen svirighet att upptdckaom
delningschefen
nigon av tjrinstemdnnen
saknas.Det dr i samtligafall
en liimplighetsfr&gaoch man har valt de metoderrnan
ansett mest praktiska. Den som stdndigt skiiter sig
har tidkontrollen som ett ytterligare belZigghirfcir.
Det ir bara den som misskcitersis som kan fi obehas
av saken och detta zir jag <ivertygadom att ocksi
"Justus"hiller med om.
Huruvida flittill?iggen frirdelas en smula godtyckligt i en del fall kdnner jag icke till. Andemeningen
rir dock att ge den duktige och skdtsammeen smula
extra kompensation.Hdr, liksom betriffande l<inerna
i dvrigt, har naturligtvis bolaget allt intresseav att
full rdttvisa vederfaresvar och en.
Till sist vill jag bara 6,nskaatt "Justus" ville fiirsdka fcirsti oss tjdnstemdnen smula bdttre. Aven vi
arbetai friretagetmed vlra speciellauppgifter. Sist
och slutligen dro vi i sammabit allesammans.Vi ha
alla ett gemensamtintresse- att bolagetblir si konkurrenskraftigt som miijligt - de, och endast den
vigen, kunna vi anstdlldavinna nigra vanktiga fdrdelar. Vi vinna ingenting pi att avundasandra. Om
vi ddremotlyckasvisa fcirstielseoch sinnetsgenerositet
gentemotalla vi komma i berdring med, kommer tillvaron att bli bnde ljusare, gladare och bdttre.
"T jinsteman"

Solr.r tlll *ignaturen

"G. O. 8."
Med anledning av inslndareo "Hur ska vi fi rdttvisa ldner" av sign. "G. O. E.", f.Lr jag h?invisatill
Fackfcireningsrdrelsen,
m 5L-52 1947, ddr en artikel
skrivits av Lennart Vallstrand: "Arbetsvirdering f6rsiik till rdttvisarelcinesittnins".
Artikeln bdrjar med att pivisa svirigheternafcir en
rdttvis ldnesdttningoch hur stor lcinefrirbistringen
kan
vara, om man jimfcir olika f6retag.
Vallstrand bercir sedanlikakinsprincipenoch framhiller nodvindigheten av en rikiigt genomfcirdkinedifferentiering som stimulansfdr fijrbittrad yrkesutbildning.
Vid Surte Buteljglasbrukha arbetareoch fciretagsledning gemensamt utarbetat ett arbetsvlrderingssystem, ddr all n<idig hdnsyntagits till fd,retagetsspeciella frirhillanden.
De olika arbetenaha analvseratsoch delats upo i
siu arbetsfaktorer:
Poing

2ro

Skicklighet
Utbildning
Erfarenhet
Ansvar
Psykisk anstrdngning
Fysisk anstringning
Arbetsfcirhlllanden

80
r20
150
100
150
150
Summa 1000

Varje arbetsfaktorhar tilldelats vissamaximipodng
(se ovanstiendetabell). Vid arbetsvlrderingenav de
enskildaarbetenaha sedanviss del av maximipodngen
isatts faktor fdr faktor - allt efter arbetetskrav pi
arbetaren.I st?illetfiir att bed6,mahela arbetetpi en
gtng har man beddmt den erforderliga skickligheten
fdr sig, utbildningen fdr sig etc.
De olika poingvirdena fcir samtliga faktorer ha
sedansummeratsned till en slutsumma- utgdrande
arbetetstotalpodng.
Fdr att sedan fi fram f<idrillandet mellan polng
och lcin, har man gjort ett enkelt diagram:
0re
500
450
400
350
3oo

2ro
200

.l
I

150
100
400

arbetsvirderingen fitt fram ett visst totalt po?ingvirde frir visst arbete, glr man i diagrammet lodrdtt
upp frin detta polngvIrde, tills man triffar den sneda
linjen och mitt fdr den skdrningspunkt,man dl fir,
kan man avldsaijretalet. Pilarna i diagrammetange
hur man avldserdet.
Det fcirberedandesamarbetetordnadesinom ftiretagsndmnden.Det visade sig, att arbetsvlrderingen
r6nte livligt intresse fr:5:nalLahill och man besldt
enhZilligtatt fortsltta pi den inslagna vigen under
arbetarpartensmedverkan. Givetvis utsigs arbetarnas
representanterav arbetarna sjdlva.
Yid 1947 irs kinefijrhandlingar lades arbetsvdrderingarna till grund fijr fcirhandlingsarbetet.Man behiivde h?irvid endast fiirhandla om de arbeten som
erhillit de ligsta och de hcigstapoingvdrdena - 6,v.
riga lciner kunde utan diskussionoch "mangling"
faststillasmed ledning av diagrammet.
Vallmark skriver: "Ldnerna vid Surte Glasbruk
hdjdesvid ndmndafdrhandling med i genomsnitt8,8
procent. Variationen var emellertid betydandegrupperna emellan: frin 4 tlll 23,2 procent - eller i
pengar uttryckt - frin 11 till 34 ore per timme.
Detta resultat av arbetsvdrderingen
ger en vink om
mdjligheternaatt genomfciraen lcjnedifferentieringpfl
mer saklig grund. Fcirhiijningarnasspridning pi de
olika gruppernaavgjordesav den sakligavdrderingen
av arbetetskrav pi arbetaren."
Ltjnedifferentieringenkunde genomfdrasutan att
man behdvdevidtaga n&gra kinesinkningar enir det
di var friga om en generelllonefcirhcijning.
Sedanman pi detta sett fett stcjrrerdttvisa i l6'nesdttningen,har man kunnat konstatera,att ingen avflyttning frin fdretagetfcirekommitsedandet nya aytalet genomfcirts.Detta har man tolkat som en rikad
trivsel i arbetet. Man har dessutomfitt en stegrad
produktion per arbetare. Tidigare hade man haft
sv&righeterrned nyrekryteringentill kvalificeradearbeten. Nu ddremotdr tillstrdmningensi stor, att man
fitt vidtaga gallringar vid fciretagetsyrkesskola.
Vid Surte Glasbrukhade tydligen den lokala fackfcireningeng&tt fdre sitt f6rbund. Fd,rbundetsfcirhandlarefann emellertidatt metodenvar praktisk och
bra och accepterade
den som sidan. Som han tidigare
inte kdnde till begreppetarbetsvirdering,och frirbundet icke yttrat sig hdrom, kunde han emellertid -oavsett vad han tyckte sj2ilv - icke i fdrbundets
vdgnar i princip g<ira nigot uttalande.
Vi fi dZirfrir hoppas att fdrbundet finner denna
utveckling l2implig och med tacksamhetbitrdder sina
aktiva och moderna lokalavdelningar.
Vallstrand slutar med: "Vore inte arbetsvlrderingsmetodenvird att komma med p& de fackliga diskussionernas imnesfd,rteckning7"
"Ego"

I
I

500

600

700

800

900

10 0 0

PoEng

Det ldgsta podngvdrdetenligt diagrammeter 1100
podng och motsvarasav 100 6re. Det hdgsta poiingtalet, 1000, motsvarasav )00 <jre. Di man genom

Brevlflda
"Din KisiLtt".
Edert svar till "Ego, GOE och Justus (och andra
B.-P.-l2isare)"fir sti dver till ett kommandenummer.
Red.
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Bofors

Gymnastikfiirening
Till "Korpare" rned.flera.

De, som under instundande sdsong mera aktivt
tdnka deltaga i den s. k. "korpen", bdra redan nu
t?inkapi fdrberedelserna
hafi.or. Till forberedelserna
hrjr di i fcirstahand en grundldggandefysisk trdning.
Erfarenheternafrin de gF.ngna
iren ha ndmligenvisat,
att det t. ex. inom korpfotbollen fdrekommer procentuellt flera personskadordn inom "serierna". Orsakerna till dessa skador kunna vara flera. Deltagarna i korpen dro i mlnga fall nigot dldre och
ha som regel ej mycket kvar av den ungdomliga spdnst,
som kanske en ging funnits. Aven de yngre kunna
i m&ngafall ha dilig sp?inst,i de flesta fall beroende
d?irpi, att det gjort litet eller intet fdr att trina sin
kropp. Om otrlnade personersedanutan vidare stdlla
upp fdr att deltaga i idrott dro fdrutsittningarna frir
muskelbristningar,vrickningar m. fl. skador mycket
stora. Skador kunna ju intr?iffa iven hos den fysiskt
mest vdltrlnade, dock hdra dessaskador till undantagsfallen.
Deltag ddrft)r inte i Aorpidrotten med mindre dn
att Du iir fdrberedd genonx triining au nhgot tlag.

En av de bdsta trlningsmcijligheterna, som ocksi
torde kunna utnyttjas av de allra flesta, dr den frivilliga gymnastiken.Den tid, som offras pi ett par
timmars regelbunden gymnastik varje vecka, dr icke
bortkastadiven fiir den, som icke har idrott i tankarna. Den kdnsla av vdlbefinnande,som automatiskt
fciljer pi regelbundengymnastik,kan icke nog vdrderas och nrijet blir stdrre och resultatet av den
idrottsliga prestationen blir b?ittre ju omsorgsfullare
fcirberedelsernavarit. Gymnastikensgrundldggande
betydelsefdr idrotten inses ocksi numera av de flesta
aktiva idrottsmin.
Den s. k. konditionen infinner sig dock icke omedelbart, i synnerheticke hos den som ej har tidigare
trining att bygga pi. TrZiningen miste d[rfdr milmedvetetbedrivasunder nigon eller nigra terminer.
Denna kondition, som pi detta sltt och pi ldngre sikt
grundldgges,sitter sedan i dven under mellanterminerna. Var och en, som vlrderar kroppslig spdnstoch
vdlbefinnande, brir dirfcir dgna nigon del av fritiden
it gymnastik.
Bofors Gymnastikfdreninghar avdelningarpassande
sivdl Ildre som yngre personer.Grundliigg d2irf<irDin
hdlsa,spdnstoch kondition genom deltagandei Bofors
Gymnastikftirenings dvningar.
VZr paroll iir gymnastiA At aila.

VARTERMINENS GYMNASTIKPRoGRAM
MANLIGA
Motionstrupp
Gubbtrupp
Motionstrupp
Trdningstrupp
Skiftarb.

1.
3.
4.
J.

Folke Gustavsson
Uno Flood
Uno Flood
Uno Flood

Tisd. och fred. kl.
,,
,,
,,
,,
,t
,t
,,
,,
,'
,,
,,
),
,,
,,
7. Allan Erik Ohlsson Karlskoga Brandstat.
- l .l
,,
),
),
,,
8. Henry Thyberg
Rdvisensskola
,
,
'
,
'
,
"
Rosendalsskola
9. K. E. Claesson
,,
,,
,,
,,
10. John Dufva
Rosendalsskola
,,
,,
,,
t,
11. Rolf Johansson
Rlvisens skola
,,
,,
,,
,,
2. .&ke Johansson
Samrealskolan
,,
,,
6. Ingvar Danielsson Skranta skola
Mind. och Torsd. ,,
12. Manfred Ohlsson
Samrealskolan
,,
,,
13. Evald Johansson
Skrantaskola
14. Bertil Stridh
Rdvisensskola
,,
,,
,,

Rd.v6.sens
I. K.
Britens I. K.
I. F. K. Bofors
K. F. U. M.
Juniortruppen
Karlskoga S. K.
Motionstrupp
Motionstrupp
Godt. Ungd. I.F. \
K. I. F., fri idrott ,|
K. I. F., fotboll
15. Uno Flood

Samrealskolan
Samrealskolan
Samrealskolan
Samrealskolan

Rlvisens skola
KVINNLIGA

Flicktruppen
Motionstrupp
Trdningstrupp
Motionstrupp

1.
3.
4.
5.

Husmoderstrupp

6. Maj-Lis Ljung

Husmoderstrupp
Husmoderstrupp
Motionstrupp
Godt. Ungd.I. F.
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TRUPPER

7.
8.
12.
11.

Torborg S7annstedt
Dagmar Lindh
GunnelHammarberg
Birgit NTessman

Torborg $Tannstedt
Dagmar Lindh
Gunnel Hammarberg
Maj-Britt Klasson

,,

,,

,,

,,

L7.45-r8.3o
19.30_19.15
19'30-20'15
2O'L5-2I'OO
Io.1t-11.00
16.30-17.30
2O'lt-21'OO
19.15_19.00
I9'15-2O'OO
18.30-1,9.L5
rg.4t_rg.3o
18.30-19.15
17.15-18.00
20.00-20.45
18.15-19.00
19.00-20.00

TRUPPER

Samrealskolan
Samrealskolan
Samrealskolan
Skranta skola
Karlskoga Brandstat.
Ungdomsgirden
Konsumrestaurangen
Rosendalsskola
Rdvisens skola

Mind. och Torsd. kl. 18 . 0 0 - 1 8 . 4 5
1.9.45-20.30
))
,t
t,
),
20.30-2r.3O
79.r5-2O.OO
r5.45-16.30
15.15-16.00
14.L5-r5.OO
M.oo-14.45
>t
,,
,,
,t
,,
,,
,, 19.oo-r9.45
,,
Tisd. och Fred. ,, t9.20-20.0,

s7

Twnv,mnvinm
Aronssort,Anders Gotlfr)d, f. 1898,d. z3 nov' 1947'
Aronssonanstdlldes1912 som kuskpojkeoch var
och kusk till L922, di han blev
sedan s&rdsarbetare
pi
var han granatsvarvare
chauff5r. D24-792,
proiektilverkstaden,t926 transportarbetareoch 1927
-1Slo lastbilschauffcir
pi transportavd.Frin 1931
Erholl vid ;ubileetmedalj
var han personbilschauffcir.
tilnstelr.
qratjfikation
ftjr
ll
och

A. G. Aronsson

E. L. Berggren

J. V. Edgren

E. A Eribsson

Berggrert,Elou Lennart,f. 1920,d. 16 nov.7917.
Berggrenanstdlldesden 11 attg.1)47 som ingen.icir
pi fyiii.atiska forskningssektionenoch hade alltsi
indasi ett par m&naderstidnst vid Bolaget di han
drunknade under skidtur pi Alkvetterns is.
Edgren, lakob \Valfrid, f . L891, d. 23 nov. 1947'
Edgren var anstilld i giuterietsrenseri7912-L977
1930-1931. Ateranoch i avstickningsverkstaden
p&transportstdlldesI9J4, f'drctsom transPortarbetare
avd., direfter ffin 7936 till sin bortging Pi byggnadsavd.som triiarbetare.
Eriksson,,EriA Aclolf, f. 1886, d. 8 jan. 1948.
Erikssonvar anstilld vid Bofors 1896-1906, 19o7
I97o och I9I4. Anstdildes vid Nobelkrut 1921
och arbetademed n&grakortare uppehnll inda till sin
bortg&ng dels pi nitreringsavd.som snickare,de senasti iren som lidlagare i snickeriverkstaden.Vid
jubileet erhiill han t'i.autj och gratifikation fcir 36
tj dnsteir.
Fiirnl|u, lohan Alexander,f . 1890,d. 16 ian. L918.
Frirnlciw anstilldes ir 1929 i piitverkstaden ddr
ban fcirst arbetadesom svetsareoch ddrefter som pl&tslagarennda till sin bortging.

/o

J, A. rlrnto1.t)

Nordin, Karl loban, f . L895, d. 5 ian. 1948.
Nordin var anstilld vid Nobelkrut under olika
perioderfrin okt. 1925 till 1931 och i en fbljd sedan
iebr. 1932, frirsta tiden vid nitroceiiulosanitreringen,
och dynamitpressare.
sedan1932 som dynamitkn&dare
Han var riven verksam som skyddsombud. Omkom
genom drunkning under en jaktutflykt.
Sundqttist,Gosta Torleif,, f . 192I, d. 16 dec. 1947.
i mars 1935som laboratoriebiSundqvistanstdildes
tnide och blev senarekontorist pn MLH, en tjdnst,
som han innehadetill sin bortging.

K. J. Nordin

ffi

h;ei
G. T. Sundqvist
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And.ersson,Tltor lulius, f. 1880.
Anderssonanstd.lldes
som hyttarbetare1913, <jverflyttades 1933 till transpoitavd., fdrsta tiden som
transportarbetare,
senaresom traversfdtare. Han avgick den L jan. 1948 vid uppnidd pensionsilder.Erh<ill vid jubileet medalj och gratifikation f<ir 33
tidnsteir.

Y-er-!on itutot$fntian*/

Bergltri)m, Gattau EriA, f . 1.88I.
Bergstrcimvar ansidlld i Finsping-koncernen1"895
-190i.
Anstilldes 1913 som gjutare i handformningsgjuteriet och cjverflyttadel94t till centralfcirridet som frirridsarbetare.Avgick den 31 dec. 1,947
vid uppnidd pensions&lder.Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation frir 36 tjZinsteir. i ]r-:

T, J, Andersson

Bergttrdnz, Tare Valfrid, f . 1877.
Bergstrdmanstilldes1898 som gjutare i handformningsgjuteriet,ddr han arbetadetjll I94I, di han civerflyttade till centralfcirridetsom fcirr&dsarbetare.
Avgick ur tjdnstenden 31 dec. 1947 vid uppnidd -och
pensionsilder. Vid jubileet erhcill han medalj
gratifikation fiir 1t8 tjdnsteir.

G. E. Bergxrim

Bjdrh, Anders Gustaa,f . I879.
Bj<irk anstllldes 1894 som rensarei gjuteriet, civerflytiade 1916 tlll kanonverkstaden
och blev kallsigare.
L945 blev han reffelbitrdde och hade detta yrke till
den 1 jan. I 948 de han slutadevid uppnidd pLnsionsilder. Vid jubileet erhcjll han stora medaljen och
gratifikationf.or 52 tjdnsteir.
T. V, Bergstriim

E. Gltsavsson

A. G. Bji;rk

Gustauston,EriA, f. 1879.
" Gustavssonanstllldes1907 i stilverket.ddr han iill
1938 var malmkrossareoch transportarbetare.Overflyttades sistndmnda ir till byggnadsavd.ddr han
varit murarehantlangare
och grovarbetare.Avgick ur
tjdnstenden 31 dec. 1947vid uppn8ddpensionsilder.
Erh<ill vid jubileet medalj och gratifikation fcir 39
tjdnsteir.
Hultgren, August, f. 1880.
Hultgren arbetadep3. transportavd. l9I3-I9t7,
iterkom 1928 till hirdverket der han arbetatsomgeneratoreldare,ugnsskcitare,
stidareoch kranfcirare.Slutade den I dec. L947 pi grund av uppnidd pensionsilder. Vid jubileet erhcillhan medalj och gratifikation
fcir 31 tjdnsteir.

A. Haltgren

Lundquist, Carl Hild.ebrand, f . t880.
Lundqvist anstdlldessom planeringsingenjciroch
assistent1929. Smedjan,valsverketoch adjustagehallen hade denna tid gemensamtkontor och Lundqvist
var verksampi dessatre avd. till 1,933,di han blei'
kontrollingenj<irpi metallurgiskakontrollen. Avgick
ur tjdnst den 1 jan. L948 vid uppnidd pensionsilder.

'

C, H. Landqvist
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K. O. Nl,qaist

,Nyqui$, Karl Ouo, f . 1879.
Nyqvist b<irjade1892 i valsverket,dverflyttadeI9O4
till kanonverkstaden
ddr han arbetadesom filare till
lran den I jan. L948 avgick vid uppnidd pensionsilder. Erhcill vid jubileet stora medaljen och gratifikation for 54 tjdnste&r.

Perrson,Gerbard.l.Yilhelm,f. 1880.
u Persson anstilldes 1912 som rensare i gjuteriet,
flyttade l9I3 tlll stilverket som martinarbetare och
slutade 1916. Aterkom I9l9 till stlh'erket som martinarbetare och ddrefter staksmetare.Avgick vid
uppnidd pensionsilderden 1 ian. 1948. Vid jubileet
erhijll han medalj och gratifikation fdr 30 tjiinstelr.
'

Pettert.ron,Oskar Dauid, f. 1880.
Petterssonanstdlldes1920 som finsnickarei modellverkstaden,dir han oavbrutetarbetattili den 31 dec.
Vid
1947, dL han avgick vid uppn&ddpensions&lder.
jubileet erhdll han medalj och gratifikation f'il 26
tjdnsteir.

ffi

#H
G. W'. Pcrsson

O. D, Pctttrsson

K. Sund*riim

E. I. Agren

Sundstrdm,Karl, f . t880.
Sundstrrimvar anstdlld p& VaHsensherrgird t906
-1918 (som igdes av Bofors till 1916). 1918 kom
han till modellverkstaden,ddr han oavbrutet arbetat
som modellsnickaretill den 1 jan. L948, dA han uppn&ddepensionsildern.Vid jubileet erhijll han medalj
och gratifikation fcir 39 ijiinsteir.

'

"

\

Tornberg, Karl Eduard, f . 1879.
Tornberg anstdlldes 1896 p3' byggnadsavd.,kom
och L9o2 till valsverketsom
I 898 till kanonverkstaden
1940 fcirst
klippare. Slutade 1918 och Eteranstdlldes
pi byggnadsavd.och senare pi vaktavd. som Portvakt. Slutadevid uppnidd pensionsilderden 22 nov.
'1947. Erhlll medalj och gratifikation fcir 27 tjlinste&r vid jubileet.
Agren, Ernst luar, f. fgso.
Agren anstdlldes1896 som springpojke i Kanonverkstaden,blev senarefrdsarep& sammavetkstad och
innehadedetta yrke till den I jan. 194s, di han avgick vid uppnidd pensionsilder. Vid jubileet erhdll
han stora medaljen och gratifikation fdr 50 tjinsteir.
LekbergrErik Einar. Personalia,se B-pilen nr 4, 1947.

E. E. Lekberg

6O-&ringar
Dog

Namn

l tlcl

Anstdunrngsdf

April
1920
). Hedman, Georg Ernanuel,lngenjor
T917
6. Strdm, Gustau Harry, PIanerarc
r933
L6. Suedberg,Sdlue R., Kapten
1934
27.. fonsson, Karl V.t Granatsvarvare
Lgr3
22. Elastrom, GustauA,, Stddare
23. Sundquist,Karl Emil, Krutbr.-arb. I917-I9L8
7919_
1936
27. Piscator,Karl F., H[rdn.-hj?ilpare
Mai
1. Erikston, Guttau Enzanuel,Krutbr.-arb. 1916r92O;1924l94o
2. lYiding, Karl A., Grovarbetare

3. EA, Iuar T. V,,' Slipare
Erih. loban, Krutbr.-arb.
9. Gztstaatson,
rl. Sundberg,Robert,Laboratorieingenjcir
\1. Zander, Gusl.auE., Verktygsfrdsare
lL. Lda$rand, Gu$aa G., Frdsare
13. Erihsson,Axel E. E., Hdrdn.-hjiilpare
11. LeAberg,Gdtta A.,'Lodare
14. Karlston, Karl luliztt, Byggn.-snickare
1r. Karlsson,Karl Axel Fritiof , Krutbr.-arb.
25. Karlsson,Guslaa 4., Smdrjarc
26. Lindblom, Bror E., Filate
28. lont.ron, Karl Teodor, Krutbr.-arb.
Juni
6. Eriksson,EriA Gustaa,Krutbr.-arb.
15. Liif rtrlm, Gu.ctauE,, Modellsnickare
19. Gibson, GustaaHarald N., Ingenjcir
19. lohansson,I. E., Fcirman
20. Eriksson,Karl V., Motorprovare
23. Larssort,Daaid 1., Trddgirdsarbetare
26. Olsson,Karl Oloa, Verkmdstare

1929
1924
1931
I9l2
1933
1941
l9I2
1940
L93O
I9l9
L93B
1938
1934
19L2
1925
I9l9
1912
1936
1910
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Avliiningsdagarna

1948

MANADSAVI,ONADE:

BOTAGSTBIININGBN
23 januai, 25 febnad, 2J marc,23 apilt,25 maj,

22 juni,23 juli,25 augusti,24 september,
2j oktober,
25 november,
17 december.

Ifyreskontrakten
Inom den ndrmastetiden kommer bolaget att
l6.ta upprdtta sdrskildahyreskontrakt for samtliga bolagetsbostdder.
I och med avlosningenav naturafcjrminerna,
vilket bland annat medfort att arbetsavtalenoch
hyresavtalenicke lingre dro hopkopplade, har
fri,gan angiende ett sdrskilt hyiesavtal for bolagets ldgenheter blivit aktueli. Ett kontraktsformuldr innehillande resp. hyresvirds och
hyresgdstsrdttigheter och skyldigheter har ut_
arbetats,och kommer detsamma=
att anveindas
for samtliga bolagets bostdder. Innehillet i
kontraktet dr i sak intet nytt, utan nzirmastett
fastsli.endeav vad som hiiintills varit praxis i
bolagets hyresforhillanden. Samtliga fackfore,
ningar och intresseorganisation"r,
uirc medlen_
mar innehavaanstdllning vid bolaget,ha, innarr
kontraktet till sin lydelie slutligJn faststeillrs,
beretts tillfzille taga del av samiyttr;r sig civer.
detsamma.
I detta sammanhangbor erinrasom, att bo_
lagets bostdder dro avsedda uteslutande for.
personer,som ziro anstdllda hos bolaget. Detta
betyder,att vederborandehyresgdstenldastunder
anstdllningstidenvid bolaget dger disponerait
honom uppliten ldgenhersamt itt skyliighet att
mtrada densammaintrdder i och med1rr anstdllningen upphor.

Karlstad r948.

TIMAVLONADE:
Avltining

F<irriden

,/t -r4/r

,

15/r _28/r
29/1 -rL/2
L2/2 -25/2
26/2 _ro/3
r1/3 _24/3
25/3 - 7/4
8/4 _21/4
22/4 - 5/5
6/5 _r9/5
20/5 _ 2/6
3/6 -16/6
17/6 -30/6
r/7 _r4/7
r5/7 -28/7
29/7 -1r/B
12/8 _25/8
26/8 _ 8/9
9/9 --22/9
23/9 _ 6/10
7/ro_20/10

2
1
4
5
6
7
8
9
r0
il
72
13
14
1r
76
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

2r/ro- 3/1r
4/Lr-r7 /Lr
rB/Lr- r/r2
2/12-r5/r2
16/12-37/12

Bokf.-period
nr

L
2
3
tt
5
6

'

7
B
9
10
11

72
13

Urbetalning
ager rum

2r_22/r
1L_
'
/\ //)18-19/2
3- 4/3
r7-r8/3
3r/3- r/4
14-15 /4
28_29/4
12-13/ 5
26_27 /5
9_10/6
22/6
7- 8/7
2r-22/71')
4_ 5/B
18_19/8
r- 2/9
1,5_76/9
29_30/9
r3-14/rO
27_28/LO

ro_rr/Lr

24_25/rr
8_ 9/r2
22/12
r949

'r') Avlciningsdagarna
beroende pi. semestertiden.

Nermans Tr2chtahet 77721
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Bettan heiar och hurrar och suckar

Halld-halld

niir Bossehhrjar bland klubbor ocb puck.ar,

alla grabbar pi. en gdng:
''FY SKAMS PA LANG STANG!''

Bilden uisar
hur Bettan och Bosse missfdrstd.tthar
trafifuegeln "M6te pd.trottoar".

.t, I

I

BOT|)RS
lrencos
hariiveilagit
tillYerkning
och
liirslilininu
av tunga
vefityusmaskiner

AB Bofors har utvidgat sitt civila
till

frlsmaskiner,

griivre

radialborr-

att

maskiner samt vertikala grov- och

omfatta iven vissa tyngre verktygs-

finborrverk. Kiipare av dessatyngre

maskintillverkningsprogram

maskiner. AB Bofors har nhmligen

verktygsmaskiner kunna

iivertagit Arenco Aktiebolags till-

sina ftirfrigningar

verkning och fiirsriljning

av ling-

AKTIEBOIAGET

insinda

direkt till

AB

Bild.en oisar en lhnglriismaskin
rned.

VHF-1-2
spindel

ocb

ar,idbara

tti

en

oertikal

ltorisontala,

spindelslider,

d.imensioner: 1200X4400

Bordmm.

Bofors, Bofors.

BOFORS
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