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"Viren kommet, figeln kvittrar, skogen
lovas, solen ler och de losta floder dansa
sjungande mot havet ner."
I dessa vlrliga tider om inte direkt dansa si
itminstone flyta dven andra floder - floder
av de svenskaaktiebolagensirsredovisningarut over landet. De gi denna ging djupare zin
vanligt pi grund av den nya aktiebolagslagens
bestdmmelsermen ha i allmdnhet minskat pi
bredden pi grund av den ridande pappersbristen. For Bofors del dr djupet ungefdr detsamma,
.di vi sedan ett par hr tillbaka praktiskt taget
foljt den frin och med i ir obligatoriska nya
aktiebolagslagens
bestimmelser,men pi bredden
ha vi mist inskrdnka oss h6gst betydligt. Vi
kan silunda t. ex. inte som tidigare ir stdlla
forvaltningsberdttelsertill forfogande for dem
av vlra anstillda, som si iinska. Papperet rdcker ndmligen ndtt och jdmt till for det obligatoriska behovet. Det dr ddrfiir mycket tackniimredaktionskommitt6velat beligt, att -&/.reda utrymme i vir tidning for nigra kommentarer till bokslutet, si att den, som jag hoppas,
intresseradepart, som utgores av bolagetsegna
anstdllda,skall f6. del av det viktigastesom hdnt
under det gingna iret sett ur bokslutssynvinkel.
Den i.rsredovisning, som enligt lu1 skall
ldmnasav styrelsenoch verkstdllandedirektoren,
sonderfaller enligt klassisktmonster i tre delar:
forvaltningsberdttelsen,vinst- och forlustrdkningen samt balansrdkningen. Alla tre hdnga
mer eller mindre ihop, men det kan iu varu
praktiskt, att jag i mina kommentarer foljer
lagensuppdelning.

NORDQVIST

F<irvaltningsberettelsen.
Forvaltningsberittelsensallminna uppgift zir
att ldmna sidana upplysningar, som iro erforderliga for en riktig bedomning av bolagets
steillning och resultat samt bolagsledningens
forvaltning och som inte limpligen kunna leimnas i balansrdkningeneller vinst- och forlustrzikningen,vilka miste f3. en mera rdkenskapsrndssigform.
Nybyggnader.
En uppgift i forvaltningsberdttelsen,sonr
forekom redan i fiirra irets berdttelseoch sou.r
vi vzil fi rdkna med skall iterkomma dnnu nigla
3r, dr en redogorelse for utvecklingen p6. det /
nya industriomridet vid Kilsta. Hdr har trots
rnaierialbrist och andra svirigheter arbetena
fortskridit si lingt, att valsverksbyggnadenir
under tak och viss utrustning kunnat installeras.
Som vil de flesta av ossvet dr grundarbetenapi
den nya smedjan dessutomiging och om inget
oforutsett int$tffar, borde man kunna hoppaspi
att dven denna byggnad kommer att vara under
tak fore 1948 fus utging. Bland nyanld.ggningar
under 1947 md,rkasfiir ovrigt en tappningshall
for stilverket i Bofors och klorbensolanliggning
vid avdelning Nobelkrut.
kan ndmnas,att
Frin bostadsbyggnadsomridet
radhusen vid Knektisvigen blivit inflyitningsf.drdiga,medan de planeradebyggnadernai ovrigt stoppatsupp p& grund av kdnda forhillanden liggande utanfor bolagets domvdrjo. Just
i dessa dagar har det emellertid lossnat och

VINST- OChFORLUSTRAKNING
Rtirelten:
Vinst fcjre avskrivningaroch avsdttningtill skatter.
Avgir: Avskrivning i.
jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader..
kraftverk
bostdder
m a s k i n e rv, e r k t y g o c hi n v e n t a r i e r . . . .
Nettovinst av r<irelsen

14.57
5 . 1 1 29 6
tO.962:977.279:67
220.464:56
178.538 79
j.594.898:33
. . . .l -

6.982.I43:31
7.593.L69:6r

Andra intiiAter:
Vinstutdelning & aktier :
i dotterbolag
i andra bolag .

237.500:283.968:-

Intdktsrintor
Vinst i fdrsllda aktier ,
Andra extraordindra intikter

58.340:190.865:-

)21.468:r . r 9 9 . 5 3 9 :6 8
2 4 9 . 2 O 5- :
r.970.212:68

Avgir:
Rrinta till AB Bofors Nobeikrut
Ovriga linerdntor

206.346:94
L69.426:52

3 7 5 . 7 7 34: 6

Summa intikter fcire skatter
Skatter

9.L87.608:83
i4o
3.885.697
Nettovinst f.& fu 1"947

byggnadstillstind har meddelats dels f.or 57
ldgenlreteri radhus, varav 47 invid Kilstaomredet och 10 vid Skogen,dels for det planerade
bygget intill Nobelparken pi Kads-Aby, vilket
utfores av bolaget i samarbetemed HSB. I detta
sammanhangkanske man aven kan ndmna, att
bolaget planerar ett storre bostadsbygge i
kvarteret R6rdrommen intill Konsumrestaulrangenmed 120 rum avseddafor ogift personal. For detta har dock arbetstillsti"nd iinnr,r
icke erhillits.
I sambandmed bostiderna bor kanskeerinras
ofl, att den iiinge efterldngtade tvdttinrdttningen vid Backabtev fiirdig i slutet av 7947 och
numera d.r i ghng om ocksi inte for fullt dnnu.

I

Ldner och artod,en ru. rtz,
Inom ramen for forvaltningsberdttelsenfaller
riven uppgiften om utbetalda loner och arvoclen.
Har framgl,r, att bolaget utbetalat
Kr. 26.054.000:till arbetare
till styrelse,verkstdllande
direktor och andra fore692.000:tagsledare
,,
till ovriga befattningshuuut. ,, ].5.118.000:-.
Tillsammans Kronor 41.864.000: -

r.594.439:22

J.\Ot.9LI:4)

For posten "styrelse, verkstdllande direktor
och andra foretagsledare" anmdrkes i forvaltningsberdttelsen,att man fr. o. m. 1947 enligt
numera utbildad praxis hit hdnfort en del personal i chefsstdllning, som tidigare redovisats
under "owiga befattningshavare". Detta dr
anledningentill okningen jdmfort med t946. I
detta sammanhangbor kanske ndmnas en uppgift ur bilagorna till Arsredovisningenangiende
antalet anstdllda. Jnmfort med foregiende ir
foreter den timavlonade personalen en minskning frin 5.j2i till 4.g63. Antalet tjdnstemdn
och annan mi.nadsavlonadpersonalhar ddremot
okat fr8.n 1.903 till 1.980. Anledningen till
okningen av antalet mi.nadsavlonade - bide
absolutoch relativt sett - drbl. a. att till denna
grupp lrinforts en del personal,som overflyttats
till mi.nadslon vid tidigare ilder in vad som
forekommit under foregiende i.r. Vidare samrnanirdngerokningen med det utokade arbete
bolaget nedldggerp5.forskning och experiment.
I(ostr-radernaharf.or uppga under 1947 for Boforsverkensdel till 3.841.000:- kr. och for avdelning Nobelkrut till 760.000:- kr. eller tillsarnmanstill 4.601.000:- kr. Forskningsarbetet liksom konstruktionsarbetetf.or nya kanon-

Hlir frantgfrl bur bruttointiiAterna|drdela
sig pfr oliAa slag au Aostnaderramt ainrt.
(Siffrorna ange millioner kronor)

w
typer och for ovrigt allt hithorande arbete krdver helt naturligt proportionsvis mer personal
i tjdnstemannastdllningdn vad vanligt produktivt arbete gor. Om man jdmfor kostnaderna
for dessaprov och experimentmed exempelvis
en sidan utgiftspost som utdelningen till aktiedgarna,vilken foreslagitstill 3.465.000:- kr.,
ser man kanskebdst, vilka beiydandekostnader,
som ldggs ner pi detta omride. Som en jdmforelsesiffra kanske dven kan nimnas, att bolagets s. k. allminna forvaltningskostnaderuppga
till 2.703.000:- kr. Si ldnge bolagerhar rhd,
anser bolagsledningen,att vi inte ha rid att
spara pi kostnadernafor forskning och experiment. Det ir dock pi resultatet av det arbete
som hdr nedldgges,som bolagets framtida vdl
och ve mer eller mindre beror.

Vinst- och fiirlustrlkningen.
Utgingspunkten for resultatet dr ju ytterst
bolagetsforseiljningar. Faktureringen 1947 har
jdmfort med t946 okat med c:a 13.000.000:
kr. till 128.678.000:
kr. Hd.rav faller
35.000.000:- kr. pi den civila forsdljningen
vid Boforsverken, dd.r de storsta posterna
utgoras av valsverksprodukteroch smide samt
bil- och traktordetaljer. Forsdljningsvdrdetar'

UATERIAI
TTS.

Nobelkruts civila produkter uppgir
till
- kr., varvid forsdljningenav lack13.000.000:
ull samt sackarin och krystallos dominerar.
Nigon storre forindring i det inbordes forhillandet mellan leveranser av krigsmateriel och
civila produkter har inte forekommit jzimfort
med foregiende ir.
Som framgir av vinst- och forlustrdkningen
uppgir nettovinstenav rrirelsentill 7.593.000:kr. Nir hrirtill lagts intdkter av aktier i frirnmande bolag samt rdntor, och i andra sidan
frindragits linerdntor och skatter, iterstir en
nettovinst for it 1947 ph 5.302.000:- kr.
Jzimfort med foregiende ir innebdr detta en
okning, som ungefdrligen stir i proportion till
den okade faktureringen, och som alltsi. ur
denna synpunkt dr fullt naturlig.
I sambandmed vinst- och forlustrdkningenkan
det vara av ett vissi intresseatt se,hur bolagets
bruttointikter, som uppge till 130.600.000:kr., fordelat sig. Detta f:m;mghrmed a\l. tydlighet av ovanstiende figur, ddr vi se, hur l6ner
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Balansrdkning
An I i ggn i ngt i I IgLngar :
Jordbruks- och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pig8ende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier

r.458.707:83
54.824.856:46
8.247.8I4:L4
8.689.659:o4
7.425.809: 93
59.9)0.458:33
I 3 9 . 1 3 8 . 1 9: 9
7o

Avg6.r: Vdrdeminskningskontofdr
fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk
maskiner, verklyg och inventarier . ..

45.L02.042:48
6.002.396:76
6 . $ 7 . 5 8 5 :2 5
5 9 . 9 ) o . 4 5 83t 3 I U . 9 L 2 . 4 8 2 : 8 3 2 r . 2 2 6 . 1 1 50: 7

Fcirskottsutbetalningar
Aktier i dotterbolag
andra aktier

4.076.725:84
Ll,.245.1.5O:
5 . 1 3 9 . 3 1 3-:

16.384.463:

43.1.46.o11
:74

O msdttnin gstil IgLngar :
Varulager
Materialbeh&llningaroch div. kontraheradevaror. . . .
Produkter i arbete

:24
3L.L83.037
2 3 . 1 3 3 . 7 5 o3:6 5 4 . 3 1 6 . 7 8: 76 0

Fordringar
h o s d o t t e r b o l a g. . .
a n d r af o r d r i n g a.r. . . .

..................

.

F6rskottsutbetalningar
Accepteradevd.xlar
ReverslEn
Fdrsvarsobligationerm. m. .
Banktillgodohavandenoch kassa

) . 1 6 0 . 3 L:76 L
37.86856L: 95 43.028.879
: 56
4.9L6.33r:46
74.812:48
11.000.000
:1 . 3 0 0 . 0 0 0- :
60.994.685
: 5L 175.631..496
: 6t
Kronor 2L8.777.)08:35

samt material, vilken sistndmndapost inkludetar tevator, hel- och halvfabrikat, samt diverse
tjdnster och nyttigheter,dominerakostnadssidan.
T. o. m. sidana poster som socialautgifter och
skatter, som i relation till vinsten dro hogst be4

tydande, bli i forhillande till onlsethingen relativt smi. och en sidan post som utdelningen till
aktiedgatna dr, som framgir av bilden, si liten,
att den miste visas utanfcir ramen fiir att kunna
sdrskiljas.

den 3r december1947
AAtiekapital ocb fonder :
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond
Investeringsfond fdr
byggnader
inventarier o c h v a r u l a g e r. . . . .

33.c00.000:
6.600.000:
6 0 0 . 0 0 0-:
7 4 2 . 5 0 0-:
9 9 0 . 0 0 0-:

LLngfrisiga skulder:
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
Avsatt under lret
AB Bofors Pensionsstiftelse
av lr 1,947. .
Obligationslln
Skuld till AB Bofors Nobelkrut

3 . 8 7 j . 0 0 0-:
6 0 0 . 0 0 0-:

4.475.OO0:2.400.000:2.521.0OO
:4 . r 7 5 . 0 3 9: 4 r

1 3 . 5 7 2 . 0 3: 94 r

Kortfristigafiulder:
3 3 8 . 0 0 0-:

Obligationsl&nets
amorteringfu l)48
Skulder
t i l l d o t t e r b o l a g. . .
diverse kontraheradevaror .
andra skulder . .. .
F<irskottslikvider . .

2 . 9 2 6 . 7 5 73: 9
2 3 , 2 7 3 . 6 0 -5 :
29.r52.350:64
6 r . 7 7 0 . 3 5 :59 3 I I 7 . 4 6 t . 0 6 8: 9 6

988.766:-

Shattethuld
Disponibla medel:
Enligt 1946 6rs balansrdkning . .
2.970.000:Avglr: L947 Lrs utdelning
Avsittning till AB Bofors Allm. Pensionsstiftelse
300.000:Overftird skattereserv
Skatterestitution
Nettovinst fu L947

34.335.055:29
3.270.000:
3L.a65.o55:29

9 . 8 5 7 . r 2 I8:I
L.654.045:
45
r 43 16.813.078:
69
5.3or.9IL
47.878.133:98

Avsatt till:
reservfond
skuldregleringsfond

2.455.0OO
:600.000:-

3.055.000:- 44.823.L33:98
Kronor 218.777.5O8:35

Balansrlkningen.
Anlfiggningstill gin gar.
till ghngarnaborja bolagets
Bland anldggnings
och di. framfor allt de pa Kilnyinvesteringar,

staomridet, att gora sig gillande. Fabriksbyggnader ha 6kat med 3.000.000:- kt., pigiende
nybyggnadsarbeten
med omkring 5.000.000:kr. och forskottsutbetalningar for anleiggningstillgingar till 4.000.000:- kr. Bostiderna visa

ocksi genom radhusen vid Knektisen och nya
pensiondrsbostider en okning pn omkring
2.000.000:- kr. Avskrivningarnaha som tidigare, iven med hinsyn till den fortgiende inflationen, skett efter betryggandenormer.
Bolagets innehav av aktier ir som synesav
balansrdkningenbokfort till over 16.000.000:kr. De storsta aktieposternaiterfinnas nedan,
varvid lven angivits det virde vartill resp.poster
upptagits i bokfiiringen.
Dotterbolag:
Antal aktier

Bokftirt vdrde

Nydqvist & Holm AB L49.996 4.499.se0:AB Bofors Nobelkrut
7.996 4.043.906:AB \f. Dan Bergman 29.960
996.ooO:\Wikers AB ..
81).760:396
496
496.000:AB Tidaholmsverken.
LarsboKalkAB.....
246
193.600,And.ra bolag:
SvenskaFlygmotorAB
StribergsGrufve AB. .
SvenskaAeroplan AB
TuolluvaaraGrufve AB
AB Treikol

3.000 3.000.000:7 .00,
700.500:6.128
6L2.8OO:L52
304.000:2)0.ooo:50

I de angivna dotterbolagendger AB Bofors
praktiskt taget samtliga aktier.
O msiit t nin gst il I gin gar.
Bland omsdttningstillghngarna kanske bor
ndmnasvarulagret,som inklusive nedlagdakostnader pi dnnu ej levereradebestdllningar uppgir till icke mindre dn 54.316.000:- kr. I
denna post ingir kontraherade varor jdmfort
rned tidigare ir i okad omfattning, vilket bl. a.
beror pi ati leveranstidernafor av bolaget inkopta rnen ej levereradevaror bli ldngre och
Idngre. Banktillgodohavanden och kassa ha
nedgitt med omkr. 20.000.000:- kr., vilket
givetvis bl. a. sammanhingermed bolagetsnyinvesteringaroch di ndrmast de pi Kilsiaomridet.
Eget kapital.
I ffitga om det egna kapitalet kan noteras,
att L946 irs nyemissionavslutatsoch overforts
till aktiekapitalet, si. att detta nu uppgAr till
33.000.000:- kr. Reservfondenhar okats till
i derr nya aktiebolagslagenforeskdvna 20 o/oav
aktiekapitalet, eller 6.600.000:- kr. Bolaget
har zivenansett liimpligt att under iret avsdtta

6

600.000:- kr. till skuldregleringsfonden. I
fortsdttningentorde bolaget i enlighet med den
nya aktiebolagslagens
bestdmmelserbli skyldigt
att under mhnga ir avsatta 1,0 /o av irsvinsten
till denna fond.
Skulder.
Bland lingfristiga skulder foftjdnar ndmnas,
att Bofors Allmdnna Pensionsstiftelsetillforts
300.000:- kr. gdllande en avsrittning,som beslots av L947 hrsbolagsstdmma,
och 300.000:kr., som avsattsunder forutsd.ttningav att bolagsstimman 1948 godkdnner itgdrden. Avsdtiningen till Bofors Pensionsstiftelseav 6.17947
griller vissa kostnader, som bolaget alternativt
kunnat inbetala till Sveriges Privatanstdlldas
Pensionskassa
men som foretagsledningenmed
hdnsyn till de stora forestiende investeringarna
ansett ldmpligare bibehilla i rorelsen.
Bland de kortfristiga skuldernahar for diverse
kontraherade varor upptagits ett belopp ay
23.273.0O0:- kr., en betydandepost,som redan
forklarats i sambandmed motsvarandetillging
under varulager.
Disponibla medel.
"Disponibla medel" har okat, beroendebl. a.
ddrpi att hit forutom i.rsvinstendven overforts
tidigare skattereserver,som stitt bundna pi
grund av lagbestimmelser, samt en erhi"llen
skatterestitutionpi I.654.000:- kr.
Foregiendei.r utdeladebolaget L2: - kr. per
aktie men enligt den i dagarna antagna nya
lagen om vinststerilisering och utdelningsbegrtinsning fir bolaget utdela hogst 10:50 kr.
per aktie. Rdknat pi aktiekursen, nir detta
skrives,motsvarar denna utdelning c:a 4,6 /o.
Om man stdller den sammanlagdautdelningeni
forhillande till det egna kapitalet, blir utdelningsprocenteninte fullt 4 /o.
Det belopp, som skall "steriliseras" genom
inbetalning till Riksbankenoch spdrrning under
vissa ir utgor for Bofors del for 1947 omkdng
tl/t million kronor.
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NITROCETTUI.,OSA
Ao Cioilingenii)rBO T. HANNERZ

En forddlad naturprodukt, som fitt en ganska
vidstrdckt anvlndning, dr cellulosans salpetersyrerester (cellulosanitratet) eller som den vanligtvis oegentligt kallas nitrocellulosa.
Cellulosan dr ett kolhydrat liksom stirkelse
och socker, som forekommer overallt i vixtvdrl:iro
den. De bida forndmsta rivarukillorna
bomullsbuskens frohir (bomullen) och trddens
ved, trdmassan.
Bomullen, som forst var allenaridande som
rhvara f6r nitrocellulosatillverkning, di den ldtt
kunde erhfiJlas i hog renhetsgrad, har sedan ett
tiotal ir tillbaka hos oss ndstan fullstdndigt uttrdngts av trdmassa i moderna hogkvalitativa
typer. Bide sulfat- och sulfitmassa kan iffigakomma.
Fcir ca etthundra &r sedangjorde professorni kemi
vid Basels Universitet - Sch6nbein- en mirklig
upptackt. Han hiill p& med forskningarrdrandeaktivt
syre, som enligt hans mening skulle frigiiras ndr svavelsyra och salpetersyrablandades. Fcir att faststilla
ndrvaronav detta hypotetiskasyre hade han tlnkt sig
lita det inverka pi organiskt material. Bland annat
doppadehan ned bomull i blandningen. Fdrst fcirefiill det honom som om ingenting hint. Men det var
bara till det yitre. I sjiilva verket hade bomullen iikat
i vikt med iiver femtio procent. Efter tvlttning ocJr
torkning av materialetvisade sig detta ha betydelsefulla egenskaper,i fdrsta hand genom sin explosiva
karakt[r.
Mycket snart fann man, att man genom variation av
nitrerbetingelserna kunde flt fnm andra intressanta
egenskaperhos nitrocellulosant. ex. ldslighet i eteralkoholblandning. Denna lcisningfick redan t847 anvdndning i kirurgin under namnet kollodium (av
franska ordet colle : lim).
Minga svirigheter m&ste civervinnas innan produkten - nitrocelluls5all - visade sig verkligt anvlndbar, men sedan risterrikaren v. Lenk och engelsmannen Abel lyckatsn&got si ndr bemdstrastabiliseringsproblemet och fransmannen Vielle och svensken Alfred Nobel formgivningsproblemet fdr nitrocellulosa- resp. nitroglycerinkrut fick nitrocellulosan
allmdn anvdndning och uttrdngde svartkrutet som
drivmedel i vapen. Som sprdngmedel anvdndes det
lnnu vid 1900-taletsbiirjan i minor och torpeder,
men uttringdes sedan pl detta omride av trinitrotoluol, ttotyl, pentyl, hexyl, tetryl och andra organiska
nitrofcireningareller nitrater med lZimpligareegenskaper i avseendepi effekt, bearbetbarheteller kdnslighet.
Ar 1869 hade amerikanarna,briiderna Hyatt, visat,
att nitrocellulosakunde gelatinerasmed kamfer till
en genomskinlig, i vdrme formbar massa,som fick
namnet celluloid - den fcirsta plasticen.

Det fd'rstakonstsilketframstilldesd.vendvernitrocellulosa av fransmannenChardonnet,men kunde,
fastdnkvalitativt bra, i liingdenej konkumerai pris
med senareframkomnametoder.
Redan tidigt fick nitrocellulosans
filmbildande
egenskaper
anvdndningfdrutom fijr filmtillverkning
lven inom lacktillverkningeni form av s6.kallat
zaponlack,
somdockled av svagheten
att ha en mycket
lig torrsubstanshalt.
Sedanman l?irt sig sdnkaviskositeteni avsevlrd
grad,medbibehlllandeav nitrocellulosans
godaegenskaperi dvrigt, samtytterligarefrirbdttradessagenom
avvdgda.tillsatser av hartseroch mjukningsmedel,
bdrjadelacknitrocellulosan
fi alltmerd,kadanvdndning. Man kunde nu framstdllaprisbilliga lacker
med hrig torrsubstanshalt
och lig torktid, somgjorde
dem vIl l?impadefdr flytande tillverkningsmetoder
inom bil-, mcibel-,radio-och liknandeindustrier.
Vid Nobelkrut anvdndes,som forut ndmnrs,
numera i huvudsak trdcellulosa som rfi.vara.
Endast vissa specialkvaliteterg6ras av bomull
(ca 3 /o av hela tillverkningen).
Rivaran tricellulosan kommer till
fabriken i form av balar av stora ldskpappersliknande ark med en fukthalt av ca LO /6. For
att overforas till nitrocellulosa skall cellulosan
reagen med en blandning av salpetersyra,sv^velsyra och vatten. Svavelsyranunderldttar katalyserar- reaktionen och vattenhalten bestdmmer reaktionens storre eller mindre fullstzindighet.
Cellulosankan, genom attforenasig med storre
eller mindre mingd salpetersyra,bilda en massa
olika nitrocellulosormed olika egenskaper.
Salpetersyraninnehi.ller kvdve, och de kvdvet
i hdr forekommande form ldtt kan analytiskt
pivisas p5. laboratoriet, brukar man ange reaktionens fullstlndighet genom att ange produktens kvivehalt. Denna kan ligga mellan noll
och den teoretiskt hogsta tankbaru, ca I4,t /6.
Praktiskt intresse har ban kvdvehalter mellan
10,5 och 73,5 %.
Nitrocellulosa med en kvdvehalt iiver ca
72,6 70 bendmnesbomullskrut och dr i allmdnhet icke eller obetydligt loslig i eter'alkoholblandning. Nitrocellulosa med en kvdvehalt
under 12,6 Eo bendmneskollodiumbomull och
dr fullstdndigt ldslig i eter-alkoholblandning.
Bomullskrutet anvindes i huvudsak for kruttillverkning, medan kollodiumbomullen i olika

kvalit6er dven anvdndes for kruttillverkning,
men i huvudsak till civila artiklar som lacker,
linoleum, dynamit, celluloid, film o. d.

av nitrergodset under kraftig utveckling av
nitrosa gaser. For att drimpa ner reaktionihastighetenmiste di ett visst syraoverskott(svavelsyra och vatten) kvarldmnas,som forhindrar att
Av Nobelkruts nuvarande nitrocellulosatillr-eakli.onenblir explosionsartadmed ty ittfoljanverkning gh ca 70 % till civila dndamil och
de risk for personalen.
endastca 3O /o till militzira, trots att totala tillverkningsvolymendr av sammastorlek som fore
Vid reaktionen mellan cellulosan och svra_
och under kriget. Till den militdra delen har
blandningenbildas icke bara nitrocelluloru, otun
di dven rdknats jaktkrut, krut till skyttefored.venvissa andra foreningar, som icke dro staningarnas ovningsikytte o. d.
bila vid lagring. Dessamiste forstorasoch detta
sker genom den si kallade stabiliseringskokDen forut omndmndatrdcellulosanfordndrar
ningen,
en ganskatids- och ingkrdvand. pio..rr,
ej sitt yttre utseendendmnvdrt vid nitreringen.
For att fi en si sdker och snabb reaktion som
En egenskap,som for lacknitrocellulosanhar
mojligt rivas arken, och den finrivna massan
vdsentlig betydelse, dr den s. k. viskositeten,
torkas sedan med varmluft fore blandningen
losningenstjockflutenhet. Man kan gora
i y :.
med nitrersyran. Den blises sedan upp pn nltlacknitrocellulosa,som i tioprocentig losning iir
rerhusetstak genom grova rorleCningar,varvid
tjock som sirap, och sidan som ii tunn som
den samtidigt kyles, varefter den avikilles i en
vatten. For olika indamil fordra forbrukarna
cyklon och fir falla ner i ett magasin.Hdrifrin
lacknitrocellulosa av olika viskositet. Instillvdges den upp i burkar om 5 kg cellutosa. Tre
ningen av denna sker genom upphettning i vattill fem sidana satser blandas med ca femtio
ten till hog temperatur under tryck i autoklaver
glnger sin vikt nitrersyra i ett omrorarforsett
s. k. tryckkokare.
kdd. Det stora syraoverskottetdr nodvdndigt,
Efter stabiliseringen, resp. tryckkoknrngen,
dels for att kunna behirska temperaturenunder
males, tvdttas och blandas nitrocellulosan, for
den vdrmeavgivandereaktionen,dels for att fi
att fi enhetliga storre partier fria frhn alla losen ldmplig konsistenspi massan. Efter en halv
liga fororeningar. Under hela tillverkningen
till tv6. timmar, beroende pi syrasammansdtt- hi.lles nitrocellulosan vattenfuktad. Den
kan
ning, temperatur,onskad kvalit6 o. d., ir nitrendmligen varken tdndasmed bar eld eller tdndringen slutford. Genom en kikkran i botten av
hatt om vattenhalten hilles over 25 /6. Det
keirlet sleippesden fdrdignitrerade massanner i
gdller siledes att ur sdkerhetssynpunkt"hilla
en centrifug,.dir overskottssyrancentrifugeras
sitt krut vitt".
bort och gir tillbaka i tillverkningsprocessen
Efter den sista avcentrifugeringenir vattenefter tillsats av koncentreradesvavel- och sallralten 30-35 /6 och i detta tillstind gir nitropetersyror for att iterstdlla den ursprungliga
cellulosan till lagret.
sammansdttningen.En viss del av syran ldmnas
Lacknitrocellulosankan icke i denna form
av sdkerhetsskilkvar i nitrocellulosanoch hela
anv;indasav kunderna,utan vattnet miste bortlnassanblandas sedan snabbt med stora kvantitagas, vilket i allmdnhet sker genom fortrdngteter kallt vatten, si att den kvarvarandestarka
ning av vattnet med alkohol eller butanol. Aven
syran fort utspddes,innan den hinner orsaka
i denna form - siledes fuktad med lo-3S
/o
temperaturforhojning och sonderdelning av
alkohol eller butanol - kan nitrocellulosanicle
nitrocellulosan. Sistndmndasyra kan icke ekof.hs att explodera med tdndhatt, men brdnnbarnomiskt itervinnas.
heten dr densammasom for fuktningsmedlet.
Att relativt mycket syra miste kvaddmnas i
Den betraktasdock som explosiv vari, di den
nitrocellulosan vid avcentrifugeringen,hinger
ju blir explosiv om fuktningsmedlet skulle av.
sammanmed ett fenomen, som ibland intrdder,
dunsta under lagringen. Lackfabriker, som pi
den s. k. urbrdnningen. Man har i centrifugen
grund av sitt lage ej kunna lagra storre mdngdir
en blandning av ett organiskt material, nitroexplosiv vara, erhilla lacknitrocellulosani form
cellulosan, och ett oxidationsmedel, salpeterav en koncentreradlosning, gjord med ett lossyran. Vid avcentrifugeringen phghr iven unningsmedelsom t. ex. butylacetateller etylaceder normala forhillanden en lingsam oxidation.
tat. Den har dA fullstdndigt forlorat sin exploIbland kan denna oxidation oka i hastighet,for
siva karaktdr och betraktassom eldfarlis olii av
att slutligen overgi. till en snabb sonderdelning samma klass som det anvdnda losning"smedlet.
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Ett reportage frrfln
nitro eellulos atillverkningen
Bilder: Pontus Andersson och Boforsforo
l"ext; Bertil Ritge

Ordldrande i Nitrering&lubben iir berr B e r t i I
C a n d e r y d, ocb d2 Aan man fdrrfi att ban bar
tina arbetsAantratersfdrtroende i bog grad. P3 fi)reningslioets omrfrde iir den gode Canderyd ernellertid
en rnLngfrestare. Det iir inle bara politiken ocb de
fackliga problemen, rcm ligger bonont, uarmt o1?l
hjdrtat. Hans fauoritbobbynr fotbollen, iiren ont.ban
Aiinner sig ft;r stel i benen att deltaga i matcherna
som aktiu tpelare. Ndr Britent pojAar lirar fotboll
- antingen det nr p3 hetnmaplan eller borta - fi
Aan man lugnt siitta allt man bar ph att Bertil Canderyd ir med ocb leder denr till regrar. 1933 biirjade
han sin anstiillning uid. bolaget ocb efter giisttpel bhde
uid "blatken" ocb "nilreringen" Aont Canderyd till
"lorAen" ldr fem, sex 3r tedan, ocb det iobbet har
ban iinnu.
- "psr iir lite damnaigt niir man skall rengdra
torAen, nzen de besoiirandegarerna slipper ntan jt
biir. SkiftgLngen iir iag ingen anhiingareda - rlr)a
app det. I durigt Ar det lner, del eneruerande
dundret som iir ao ondo. Det aerAar bSdeirriterande
ocb Araftnedsiittande. Men det dr ett renligt lobb det
bAr, s3 man skall Aanske inte Alaga. Visfi har det
fdrbdttrats StsAilligt bdr i torAen, forr ficA man gi
i cellulosadarnmetbela *iftet, men fler modenziseringar kunde ju gi)ras. Speciellt shulle iag 6nsAaatt
ui licA umma Aapacitetpfr alla riamatAinerna. Det iir
ingen god eh.onomiatt kiira med en dLlig ocb tuL bra
rianzasAiner,,som fallet iir biir. En ntodernare torA
istiillet fdr den gamla uore oc6sTett l)nskernLl. Till
ilat till iag pofrngteraatt ft)rtjiintten iir alldeles fdr

1 . RZoaran tillaerAas i landets stora cellulosafabriAer
frLn ornsAdldniA ocb Sundsaall i Norrland ned
till SAogball i Viirmland.
Herr Canderyd.stZr aid nfr.gracellaloubalar frLn
de tre iliirsta leuerantt)rerna.
z . De libApappersliAnande arhen sijnderriaat och
lorkat. Herr Harald. Nilsson matar riantatkinen,
3 . Frrtn bandtorAenbll.re.rden bornallslihnandetotra
marlan upp till nitreringen,
Cellaloun ausLiljes i ett magasin ocb uppodges
It)re blandningen med nitrersyran aa lterr Helge
Thonzats,4n.
t . I nitrerapparaten blandas cellulosan nted. en salpelertTrasuauelsyrauattenblandning
under Araftig
omrdring. Herr 6$en Eriktton se ai pfr denna och
fdliand,e bild.
6 . N itrerhdrl.
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lfrg. Som det na iir mfrstehustrun lta arbete fi)r att
lamilfen skall Aztnnahlara sig, och meningen iir ulil
dtt arbetet shall ft)da sin xtan, sd att ban iiuen Aan
'fillgdra sina ehonorniskasAyldighetern?ot
fantiljen."
Skall ntdn inleda ett retonemang med herrar
Helge Tbotnarr,4n
e l l e rO s t e n E r i k y
s o n, bdr ntarzbelst aard expert pfr iaAl och fisAe.
Det iir niinzligenderat ttora, allt uppsluhande hobby.
f'bonzass,!narbetadeuitl nitreringen en Aort tid redan
1p20, men hans sannnanhiingande
arbetsperiodstriicker sig inte liingre tillbaAa iin 1p25, ailhet docA hr
en aktningsuiird period, speciellt sorn batz arbelat aid
nitreringen hela tiden. Ar 1924 Aon 6sten Er)ktton
i bolagets tiinst ldrn son? dber.tearbetareocb frfrn
fir 1933 ron? "nitreringtgubbe",
- "Vi hand&at med gansAaslora AaanliteleriIrll.
UngeIiir ett tol'] syra tillsiittes uarie satt p2 ZS Ailo
cellulosa. Vid centrifugeringen fir ui bort tyrat)uer.rhottet, sonr g3r tillba6a ocb anuiindes pi nytt. Vir
fdrboppilng iir", siiger Astun EriAron, "Att det sAall
hunna inf dras femdagarnecka". Att Helge Thonassin delar hans upplattning fdrtthr nlan aa de gester
med uiJAaban understryAerErihssonsyttrande."Morgonfiiltet ir ai inte s3 uiirst glada 2t, Det blir )ngel
aidare nted sdtnnen, niir man fiall bdrja jobbet redatz
hl. 4 Pfr ntorgonen", sliger de bLda arbet&amralerna
till slut, men d.esricAerinte understol med att nzychet
'fi)rbdttrats. Bl. a. iir de besuiirl)ga"arbriinningarna"
i cellilovblandntngen gansdasillsynta nt/tn.erA.
Herr I o a r C ar I t s o n appe pL"nitreringen"
arbetadefi)rtt aid 76yrtsp- det oar cirAatio 3r tedan
- lnen bar i)aergLtt till nitrering aa cellulou., ett
arbete sorn p3 sin tid Aunde uara gantka riskfyllt, 3ttninstone niir man nitrerade bomull,' men diir r)tAerna
nulnera recluceratstill ett minimum bl. a, genorn dnilindandet aa ldmpligare syrabland.ningar. Carlron
siitter upp titt me$ fdraZnade alllsls - tnen en
spiuueraAtigglimt lyter i dgat - nrir ai fdri)Aer f3
lsonotn i beriittartagen.
- "$s7n Ni Aan*e aet tilli)tts syra i den torhade
ocb riana cellulosan ocb sedan centrifugerar blandningen. Man Aan inte precit p3st3 att arbetet bir

1 . Oaershottssyranpretut tlr tnd;ran i en centrifug,

oarefter mdr[an genom centrifagens botten ramlar
ned i Aallt aatten. Herr Iaar Carlston sthr aid
matAinen.
Vid hdgtaitreringrnLstep2 grund au urbriinningtrisken pertonalen biira asbettsAyddsnzasker.
1. Hiir petas nitrocelluloun ar centr)fugen.
4. Blandad med oatten purnpat nitrocelluloun till
f|rkohningen. Herr Simon BerPus bjiilper illl
nted grepen.
). Lacknitrocellulosafylles i tryckkoAareau heruar
Ignatiut Grell och Georg Pertson.
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fiapar nLgra oita, oachra "Stomalohiinder" (bolaget
beAostar doch gralis tandtfrrd - red. anm.) Iog
tror inle heller magen mfrr bra au de nitrdsa garernd
som bildas i arbetilohalen, lltrar ban aaslutningtuit."
Vi uille inte sti)ra bonont liingre i arbetet iltan
fortutte pfr aZr uandring sedanai Aon$aterat alt laar
Carltsons uiinA "w./na" ft)rsuunnit i den skyddtmafi,
tom anuiindes fdr att *ydd.a nzot ea. urbriinningar
oid centrifugerxngen.
Ndjd. med.sin lott ocb sntLtt filotolerande uandrar
berr S i nz o n B e r gi u s omkring i sin arbetsloAal
"blatAen", Fiir honom tycAt det inte exi$era uare
sig sorger eller andra bekymmer. Bergius, som inont
Parenter sagt iir sliiAt med "tyngdlyftningsfenomenel"
Erland Bergius, har arbetat i bdde malningtbuset oclt
pfr motortrallorna sedanban 3r 1926 b?)rjadesin ansldllning. Men nu har han funnit sin riitta arbettplats, ocb p2. "blasken" ltoppas ban f3 stanna.
Iog puntpar nitrocellulosanfrSn nitreringen ocb
ner i de $ora fdrkoAarna ocb d.et iobbet trits fag
med. Det Ar eft lAfi arbete, s3 det iir ju inte att undra
pE om iag lyAer orn det, iiger berr Bergiut ocb ler
si fi)rnbit, som om ban ounnit ph tiptet, ocb gir
aidare p3 sin uandring, piminnande ont erz gammal
sniill "hutlomle" som allting *all betlyra.
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TrycAkokningaunitrocellulosabtirberr
I gn at iu s
G r e I I uara adl insatt i, eftertonr han jobbat med
detta ett tiotal frr. Redan 1929 blea Grell "Qi6rAbornAre", men arbetade aid andra fabriktaudelningar
de ldrsta hren. Tillummans nted.tin "kompis", heru
G e o r g P e r r s o n, hfrller ban jast pfr att kontrollera lemperarureni kokarna, niir ai kornmer ocb
stdr dem, ft)r att biira hur de trius med sitt jobb.
"Det bar bhde sina nachdelar ocb fi)rdelar. Hir
iir alldeles f?;r l7gt i taket, s3 ui -t'Lraldrig ut Sngan
utan den stLr hoar i luften, uilAet Aan uara nog tfi
besaiirandeibland." Grell anser, atl d.et ansaar$ulla
arbete, som tAdtteln ao trycAkoAarnautgi)r, iir alldelet
fdr dLligt betalt. "Vi ligger liigtt aa alla aadelningarna p2 Nitrocellulosafabridsp."- "Men", infijuter
Pertton, rcm frLn sin angiillnings bdrjan 3r 1938
bunnit med att oara bhdepfr nitreringen ocb lacAullen,
"en l6rdel med arbetet ir iu att explosionsriskeninte
iir s3 ttor" - och i detta yttrande inttiimmer Grell
nicAande.
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HandsAasmed "bolliindare" tillbijr inte det liitta$e,
Ltmin$one inte om med holliindare aores d.e/ittelika
behLllare i ailAen nitrocellulosan male!. Her I a a r
K a r I r s o n bar liirt sig den kontten under de niirmare tolu 3r ban arbetat i malningsbuset. Hit Aont
ban elter att ander tre hrs tid, riiAnat frfrn 1933, ha
haft oliAa sTsseliittningar. Karltson bar i likhet nted
ntSngaatzdramiinniskor en hobby, niimligen atl Pyila
nted sin rommarrtugd. Men d3 detta mest iir etl jobb
under den aarmare Zriliden, plocAar ban ibland.frant

sAidonzaocb styr f,irden ut i skog och marA nir tndn
hgger uit och inbiudande pfr. marAen.
- "log iir ingen anbiingare au att gfr hit p3 stind,ag&uiillarna och jobba - erz au treshiftets nacAdelar - och jag uille girna ba en del kndilngar giorda
ex. belr. fTllningen au cellulosan i bolliindarna", belonar Iaar Karlttorz. "Det Aatzuara gantAa beniirligt
att lfitd ocb uiinda bundratals lhdor, ailka iblanrl Aan
artgaupp till 3-400 Ailo om celluloun iir sur. Men
ai bar ett sjiilostiindigt ocb renligt jobb. Kunde man
bara ldu probleruet bur ai shall bh au med draget
i lokalerna - d.etiir uiirst i bottenaSningen- r2 aore
nycket aunnet. D2 Aunde tnan tritas rihtigt bra.
Hi)gre tentperaturi bottenaLningenuore beller inte
:rfi durnt,"
Att "Aniden" iir lelplacerad - den sAulle legat
hi)gre iin goluytan fi. pLfyllning Aunde fie beAaii,nare- iir berr V i k I o r G u r t d, J t o n s faila
iiuertygelte,Men fi aet ban ocAsfraad ltan lalar om,
eftertom han arbetat mer iin halua tin anfiiillning$id
uid bolaget- han bi)rjade 1924 - rtted.Anfrdningau
nitrocellulov. Niir inte "hnrtden" apPtd&erall ban.r
ild. bjAlper han till med den urdtning, sonr sker efter
I drtriingningen.
- "ps oiilluktande (!! ??) garer, ron? bildat, iir
jag ingen anhdngare au, iiuen om de iir att 't'dredra
'frarnfdr de nitrdv. Men
iag har en kiintla aa", tiiger
Gttstauttorz,"att ntan blir tung i bri)let niir man dag
nt ocb dag in &all inandas garerna frLn ld.rningtntedlen. Mari skall inte bdrja re.tonerd onz aaliiningens ttorleA", siiger han uidare, "nzen iag kan inte
underlLta pZ.pekaatt ui tjdlaa hnr p2 lackullen anser
att ai borde il2 i ldnehlau A". Men arbelet biir lcar
ochsfrsina liusa sidor, trotr att arbetshllid.ernablir sfr
indrdnkta au "Aletet" th tnan inle kan ta bem dent till
den laguigda och be henne taiitta dem. Ntir ban n.n
ffrtt hernmet i tankarna blir d.etbrLtt aiirre,'f dr ViLtor
Gustaussonbar redan gjort sitt skif t frirdigt ldr dagen,
och bans llingtan stLr nu till den egna kShen ocb motorcy6eln. Det dr bans stora hobbies.
Herr S i x t e n N7 rl r ij m bdr ocAfi till dem
sont prduat p3 lite au aarje under sin tid aid Bjdrkborn. Det iir ett tiotal 3r tedan ban borjade,,ocb de
ldrsta sex Sren aar tryckAohning bans specialiret.De
fdllande tuh Sren iobbade han i "ftirtrdngningen",
ocb nu har ban barnnat pfr.en plats, ddr ban trius bra
tned arbetet, niimligen uid. "Anfrden".
- "Visserligen
ffrr man lyfta riitt fi tunga fat,
men i i)urigt finns inget att klaga p3 betr. jobbet.
Tetnperaturen iir lagom i lokalen, och ndgra osunda
gaser bildat inte heller, Arbetet )ir tidsguderat s3
matz bar ju fullt upP dtt gi)ra, nten fi liinge det iir
tufuAift g3r det ju an. TretA)ften iir siirnre. Orn rnan
skall frarnttiilla nLgra t)nsAentSl,fi iir d.et att bolaget
bfrJler ost nted rengdringspastafi)r bAnderna, ialltt
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sdAerskaffa o:r aarmaattenigen (det slopadesi samband.nzedel-ransoneringen).Taiitta sig ied l\sningtrnedel torAar bara ut bud.en, och gi)r aft bijndeina
spricAer."
En uerklig "kraftkarl", frtminttone aad omffrnget
.
b e t r i i f f a ri,i r u e r h m i i s t a rHe e l m e r A n d e r r r o n ,
ailhen iir liAa iliingd i att tala persernat unrlerilga
rotaiiltAa som iirans ocb hjdltarnas sprhA.
"VerAis" tir garnntal i gLrden. Sedan1924 bar han
troget tjAnat bolaget,,men har redan innan denna tid
arbetat en femilrtperiod. uid. Bj1rAborn. Under den
sam-manhiingande,snart tjugof emfrriga period, sonz
Helmer Anderston nu arbetat uid iolaget, bar ban
bunntt med anstiillningar aid bhde nitigtycerinbru_
Aet, krutbruAet i Nora umt cirAa sex his'ai$else i
Persien, Ar 1943 hotn ',aerAif' tom arbettledare till
NitrocellulosafabriAen,ocb d.etjobbet sAdterhan ijnnu
med den iiran.
- "lag trias rned jobbet biir, tiiger ban.
Det i)r
ontaiixlancle,inte tnintt ph grund au att utaechlingen
inte tthr ttilla, utan d.et stlindigt gt)ret
fi)rbr)ttrinlar.
Ar.betarn.a- iag bar i18 ma.n sammanlagr bnr" pfr
Nitrocellulosan - iir printa ntlnnar allilopa, ocb
shdant tdall man ilitta aiirde pi. Shutte jag dnska
mig n7got s3 uore det att leueranttidernaf dr iasAiner
och annan apparatar Aunde
f\rkorras. D'e lfrnga leueranttiderna bindrar mZnga planerade moderniieringar
au driflen."
Innan oi tar faraiil, binner ban docA beriitta nigra
epitoder frfrn Pertien. Om hur ban aid byggander-au
den nya fabriAen, bade ett
ferntiotal pertisA) arbetare
till siu fdrfogande au uilAa endastsiu eller ilua Aunde
ldsa ocb sAriua vmt fdntT sig p3 Alockan. Men
analfabeterna aar liiraAtiga,,ocb deras arbetnilligbet
Aunde tnan inte hlaga p3, trots att malarian ocb andra
tjuAdomar hiirjade bland den
fatiga och ditigt Atridda
befolAningeni Perien.
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Den stabiliserade nitrocellulotan ntales i bottnntlare, VerAnziittareHelmer Anderston ter bfr niir
berr Iuar Carlssortrdr om,

2. Vattnet i lacLnitrocellulotan bar utbytts mor sprit.
Herrar Vidtor Gurtauston ocb Maine fobanstort
t ipp a lacAnitrocellulosa.
\ Den spritfuAtade lacknitrocellulosan Anfr.dasmed.
l.dtning.tmedel_tillen pasta. Herr Sixten Nlttrdm
ii ueraakar Anrtdni ngen.
4 . Den liirdiga aaran utlastas till oliAa Dlatter i
EuropafrSn NCE 26.
5 . Kontrollen iir A ocb O ild hualitetstilluerAning.
Dagensanalyvesultat disAuterasau Nitrocellrlosaaud.elningens
cbef ingenlr)rBo T. Hannerz (t. h.),
attistent ingenji)r Bertil Kednert (i m)tten) oc/t
laboratttEuald Callenbag(t. u.).

Titlar,

sysslor och yrken
Fortsfrttning

vid Boforsverken

p& ett lcd,seri.

I forra numret av B-pilen presenteradevi
den med modellforrid. Mekaniseradegjuteriet
yrkesmdnneni Stilverket och slutademed dem,
tillverkar seriegods,ex. krossplattor, bakaxelsom lade sista hand vid de fardiga goten. En
kipor for bilar m. m. i styckevikterfrin 5 'e 10
betydandedel av det smilta stilet tappas emeltill 400 kg, medan handformningsgjuterietutfor
"styckegods" av de mest varierande slag frin
lertid inte upp till got f. v. b. till smedja,valsverk och verkstdder, utan tappas i skiinkar for
nigra kilos vikt upp till pjdser pL z5-3o ton.
direkt transpoft till de angrdnsandegjuterierna
Tillverkningen hdr dr lika vdlsorterad som en
for att gjutas upp i andra och mera komplicerade
gammal hededig diversehandelpi landet. Vi
'
formar.
skola emellertid inte hdr ge oss in p5.nigon utDet blir ddrfor ganska naturligt att vi ocksi
forligare teknisk och historisk beskrivning av
fortsdtta vir vandring till stilgjuterierna. De
.gjuterierna,en sidan ir redan bestdlld och komforsta yrkesmdnnen frin dessa kunna vi f. 6.
rner i ett av de foljande numren av B-pilen. Det
ibland mota redan inne pi st&lverketstappningsricker med att hdr tala om, att "meken" byggpi
sida, dir de bruka vinta
att skdnkenskall bli
des i borjan pa 3O-taletoch att handformningsklar for transport. Har irotte vi gjutningslaget
gjuteriet dr lika gammalt som stilverket i Bofors.
hrr Filip Malmberg, lagbas, Arvid \Tahlberg,
Formningsarbeteti "meken" ror sig omkring
kiirninslittare, samt Bror Andersson och Elmer
det lopande bandet, konveyern eller "vajern",
Christensen, uppstiillare, som brukar skjuta in
pi vilket gjutflaskorna transporterasfrin upp"jirnet"
trallan med
stdllningen iill urslagningen. Konveyern dr
och som har hand om sjdlva
gjutningen.
byggd i en slinga omkring ett batteri torkugnar.
Men innan man kommit sa lan$ som till
Just nu arbetas det dagtid hdrnere, annars har
gjutningen ha eti ganska stort antal yrkesmdn
gjuieriet mojlighet att arbeta bide tvi- och
varit i arbete i gjuteriet. Vi kanske inte hdr
treskift.
Den forste yrkesmannen vi mota dr masklnbehover tala orn, att gjuteriet bestir av flera
olika avdelningar, dels det mekaniseradegjutef ormaren,som utfor formningsarbetetmed hjdlp
riet, "meken" eller "Ep"" som det i dagligt
av den luftdrivna formmaskinen. Hdr trdf.fa
vi tvi av veteranernai "meken", ndmligen hrr
tal kallas, dels handformningsgjuteriet, samt
hjiilpavdelningarna, kdrnmakeriet, renserier,
John Svenssonoch Bror Cadsson. Bakorn sig
grovbearbetnings- och avstickningsverkstider
har maskinformaren en man, krokrdtaren eller
m. m. Till gjuterierna hor dven modellverksta- stegbytaren,som byter steg m. m. Hr Carlsson
har just fyllt en flaska med formsand och sdtter
i ghng skakbordet ndr vi ffitgar honom om arbetet: "la, jobbet iir inte si. udrst, man har
nkstan tri)ttnat pi det nu niir man aarit hdr sd
liinge sorn jag. Det iir 8 fr.rnu soln jag uarit H)r.
Arbetet kr ganska hdrt, trdttsamt och bullrande.
Bullret iir ukrst, man blir lika trdtt au det sont.
ont tnan jobbat i 10-11 timrnar i stiillet for 8."
Herr Svensson,som ir den dldste i tjinsten
av maskinf otmatna, holl pi att packa sanden
omkring en bakaxelkipa till Volvo med en
lufthammare. Han tyckte att arbetet var ritt
si skapligt. "De mesta jobbet kr annars krossplattor, som ai kan hinna rned, en 25-j0 per
kr ju olika
d.ag. Fortjiinsten iir inte sd.illa, p;v;5ss
pi. de olika bitarna," - Om arbetet var hirt:
"la, alltid riicker de till."
Gjutningslaget
i nzehanisha
gjuterieti arbete,

1,3

Frdn doerst t. v. till nederstt. h. se
vi ma.skinformarna Jobn Soensson
och Bror Carlsson, kiirninsiittare
.W'ahlberg,
putsare Thure
Aruid
SeI I dh, uppstiillarn a Bror And ersson
och Elm er Cbri stensen,I agbasen Fi lip
Malmberg, brlittnontiiren fiirman
He lgeLj ungberg ocb urslagaren O tto
Christensen.

Nir maskinformaren dr klar, vrider han pi.
ett handtag, varvid hela vdndbordet med britt
och flaska gor en elegant saltomortal, hamnar
pi en vagn intill luckan till torkugnen och tas
om hand av putsaren I detta jobb fann vi herr
Thure Selld6n: "lag sprutar flaskorna rned en
blandning au sulfitlut och aattenx) och gor
iordning dom innan dom gd.r in i.ugnen fr)r
torkning. Sen hi)ler jag rikningen pd fla.rkorna,
Putsningen dr inget uid.are jobb, jag har uarit
hiir i 8 md.nad.er,men iin sd.liinge stannar jag".
Sedan formarna passerattorkugnen komma
de ut pi uppstdllningssidan,ddr vi finna kirninsittarna och uppstiillarna. Bida dessa titlar
kanske l&ta litet mdrkliga for lekmannen, som
kunde tro att kirninsittaren har nigot med smorkdrna att g6ra, Ja, iven titeln uppstillare kan
ju sdita fantasin i rorelse. Enligt Jiirnbruksforbundets momentlatur kunde kirninsdttaren kallas hopsittare och uppstdllaren fir ibland heta
uppsdttare.
Herr Arvid S7ahlberg har vailt hdr i 8 ir,
forst som uppstdllare och de sista 5 i.ren som
kirninsittarr. "lo, mitt jobb dr kiirniniittning.
lag tar ut flaskornd.ur ugnen, bld.serren dont
frdn sand, granskardom, liigger in kdrnor. Sen
nr jag med och hkmtar jcirnet, ocb kor kranen
uid gjatningen. lobbet dr bra, arbetsamtibland,
ibland. riktigt fint, Arbetsplatsen kanske hunde
aara litet biittre, aarrnare ibland. lag bar ocksi.
ansaaretfdr att inga trasiga formar sti)lls upp".

Ultp.rittarens yrAe l)r sliAert inte s3 Jiitt sont
nan kunde tro.
*)

Sprutvltskan har ocksi en del andra ingredienser.

Lagba.retz,
berr Filip Malrtberg,har anraaret
giutningen.
fdr
Av de tvi uppstillarnalilta vi herr Andersson
beritta. Han har varit hdr i over 8 ir och dr
infodd Karlskogabo, medan hans arbetskamrat
dr dansk och ganska ny pa platsen. "Vi liigger
ihop flaskornA, ser till s,i.att donz iir ordentligt
torra - annarsdker dom in i ugnen igen - sl,i.r
pd hrampor och kilar och si)tter till sist pd. ingjutstrattar och sjunkboxar. Vi gor alltsd fl'asAorna fi)rdiga fdr gjutningen. Sen )ir ai med och
hdmtar iirnet och hji)lper till uid. gjutningen.
lag tar ocksi. ett prou till laboratoriet frdn t,arje
.rkiinA, spettar grader och gdr i ordning efter
gjutningen. Det i)r ett trealigt och intre.rsant
jobb." Herr Christensennickar instdmmande.
Lagbas vid gjutningen ir herr Filip Malmberg, som kom hit redan 1936 och alltsf,.dr pi
sitt tz:e tjinsteir hdrnere. Han har darfor lhng
och ingiende erfarenhet, forsi i mlnga ir som
maskinformare, senare som reparator, skiftforman och lagbas. "lag uill helst inte yttra mei
om jobbet. lag har ansaaretfdr gjutningen och
urslagningen, lobbet iir tiimligen ornuiixlande
ocb ntan fdr ju uara med 6uerallt",
Ett ansvarsfullt arbete har ocksi. briittm.ontrjren varc uppgift d.r att montera eller ld.gga
upp modellerna (modellhalvorna) pi de brdtt,
som anvdndasvid formningen. Forman Helge
Ljungberg skoter denna sysslaensam. "lag gdr
britten klart efter ritningar ocb anuisningar mecl
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rcferera. Forst mota vi urslagaren, sedangroa'
rensarensom mejslar eller spettar f.tam fitytan
p& gjutgodset, sedan gasskiiraren som skdr bort
alla sjunkgjut och ingjut. Direfter skiiter glddgaren om glodgningen av gjutgodset f<jr att
materialet skall fi de riktiga hillfasthetsegenskaperna. Sedan tar sandbliis*aren godset och
bldstrar det fritt fri.n glodgspiln, mejslaren tar
bort grader och spik, si godset fir "normalt"
utseende.Han mejslar dven upp trasor och fel,

-----=:__-_

LagbaterzAan oara en firiing herre.

ingjut ocb siunkgiut. Man mfrsteha god, kiinnedom ont ritningar, sd.att rnan kan ntdta en bit
fArd.ig, Tidigare hade ai 2-3 man pd' arbetet,
lnen nu har ui stora serier aa sa?nntAtillaerkning, si. jag klarar det ensarn. Arbetet kr bra,
men arbetsplatseninte den lhmpligaste. Vi stdr
fdr niira formmaskinerna, Man rndste tdnka
noga i det h)ir arbetet och det gdr inte for allt
bullret. En snar fdrflyttning aa arbetsplatsen
.rkulle uara bra."
Vi kanske kunna ndmna att en ny och bdttre
arbetsplats for brdttmontorEn inom kort blir
ferdig.
Ndr gjutningen ir klar och konveyern under
dystert boljande signaler sniglat sig runt nigot
varv, och flaskorna svalnat,skall gjutgodsetslis
ur, rensas,slipas,mejslas,bldstras,efterbehandlas o. s. v. innan det levereras.
Gingen i ett renseri har f. o. minga arbetsmoment, som vi kanske som hastigast kunde

W
7
7'echnaren tror bestiimt att det heter kiirninliiggare.

t6

OcAfi en brdttmontbr.
som suetsarenf.6.rlaga. Ef.ter kontroll och avsyning, ytterligare en gliidgning for att ta bort
spinningar i godset samt en ldtt ombldstring d.r
godsetfdrdigt att 96.vidaretill andra verkstdder.
Den forste som vi alltsi nu motadr urslagaren
(uppslagaren skall det heta enligt momenklaturen), som slir gjutgodset ur formarna, rensar
flaskan frin sand, tar rcda pi. krokar ffi. ffi.,
forslar flaskorna tillbaka till formmaskinerna
och sldpper gjutgodset ner pi. underjordiska
transportorer till grovrensnirigen. Som representantfor urslagarnatar vi herr Otto Christensen,en broder till Elmer C., dansk f.fin Aalborg
(gott mdrke) pi Jylland, som varit hdr i 4--5
minader. "RAft sA skapligt arbete, det blir bittre
och bi)ttre fdr aar dag man blir nrer aan. Inte
iir det hd.rt heller niir man blir uan, jag fick arbeta mycket hfrrdarei Danmark, dkr jag aar triidgfr.rdsarbeta'vs".- "Orn iag tiinker stanna i
Suerige?la, de fi.r jag akl se",
Ndsta tempo skoter groaren:arez, som med
lufthammare mejslar bort huvudparten av
formsanden samt kvarsittande stift och spik
m. m. frin gjutgodset. Han har ett ganska
dammigt och bullrande arbete. Hdr fick vi tag
i herr Birger Andersson,som ocksi bara varit

Frdn iioerst t. b. till nederstt. h. se,ui arslasarna
Frans Ohson och Johan Karlsson, gjuta"reldrIingen Erik Saensson, rensare Nils Viberg,
gjutarnas ordf. Karl Jernberg, boxmahare Karl
propellerslipareErik Aherlund, bandSvensson,
fornarna Axel Engbolm ochJohan Lund, krokritare Herman Pettersson ocb sandbland,are
Tbure Vickberg,
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Gli)ggareni jaletid.
har r nhgra minader. "lag uar tidigare i lantbruket. lbland trius jag inte, det iir alltefter.ronz
det gfu bra. Fr)rtjiinsten kan L,ariera,det ir inte
precis nfrgot Ditt arbete, men jag iir smfrldnning
d.aan att arbeta." Sedantog herr Anderssonoch
satte pi sig respiratorn igen och fortsatte att
mejsla.
Ga.rskiiraren,som sker bort alla ingjut o.ffi.,
ha vi redan presenterat i skrotgirden. Dock
stills det kanske hogre krav p6. gasskdrarens
arbetehdr.
I denna verkstad moter man ocksl en man,
som kallas "gloggaren". Man lystrar onekligen
till nlr man hor denna yrkesbenimning,iiminstone si hd,r nara efter jul*). Gloggaren d. v. s.
glddgaren har emellertid intet med gltigg att
gora. Han skoter istdllei glodgningen, en mycket viktig behandling av stilgiutgodset. Herr
Sjovall dr glodgare och har haft detta yrke i 12
3.r. "la, jag har sonxsagt uarit hiir 12 i.r och iir
specialist pd jobbet. Mi.nga fel har en ju gjort
under dren, si. nxt giir en inte om dom. Tid.igare
aar ai 2 man hdr, niir ui horde generatorn,ftten
nu dr jag ensATn,ndr ui har olja, lag lastar in
glodg-ratserna,skdter ugnen ocb lastar ur niir
det iir fnrdigt. lag har alltid, niats bra hhr, men
nu dr jag litet missndjd fdr d.om tar godset
hdrifrd.n ocb gli)dgar det i hiirdaerket. Och sd
fd.r jag annat arbete,ibland grourensning,ibland
slipning, Bara 4 dar i aeckan fi.r iag ha rtitt
gantla jobh, som jag kan. Det uore nog Hist att
- d. a. s.
flytta 6uer till
flytta med godset
h)irduerket, diir skalle jag triaas bhttre dn med
nuuarandeordning."
Ldngst ned i mejslings- och slipningshallen
stir ett par vdldiga plitskip, som di och di
-) D*r" rkrevsi januari.
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fylls med gjutgods,varefter d6rrarna stdngsoch
ett kraftigi rasslandehors. Tittar man di in i
skipen f.in man ski.da en man, som man knappast vintat sig mota hZir p6. jorden utan snarast
i s2illskapmed Blixt Gordon eller nigon annan
tecknadseriefigur pi nigon mystisk planet. Ni,
si farligt dr det inte, det ar bara sandblkstraren
i den effektiva skyddsdrdkt,som han rniste bira
under arbetet. Under den stora ldderhuvan
doljer sig herr David Svantessonsmarkerade
anletsdrag."lag har uarit hiir i 51/2Ar, fitrst uar
iag grourensareoclt sen sandblkstrareocb det kr
treuligare. Vi blhstrar gjutgod,setmed stdlsand,
si. att ytan blir fri frdn sand, glodgskal och blir
alldeles ren, lag gdl dagtid. lobbet iir ganska
hdrt, det pressaribland pd brdstet, men hd.lleren
hurniiret uppe si. gdr allt. Humdret fd.r man
inte tappa i forsta taget. hlen det iir siillan d.e
iir fel pd. det hir", sadeherr Svantessonoch
fortsatte lasta in bakaxelkipor i bliisterapparaten.
Mejslarna eller f inrensarna ta nista arbetstempo. De mejsla nu gjutgodset rent frin grader och rester av sjunkhuvud och ingjut. Se de
nigra felaktigheter i godset mejsla de ren dem
ocksi. Herr Hilding Aronsson har varit hdr
sedan 1940 och har allisa bade erfarenhet och
yrkesskicklighet."la, aana beb6uernxanha for
annarsiir det ett tungt jobb. Betalningeniir bra
oln man iir yrAesskicklig.De iir de sonzgor de,
Man bebtiaerett fiar frrs uana innan man kommer upp i fdrtjiinst hiir, Det iir en bra arbetsplats fast jobbet iir som sagt tungt."
Vad vi hittills skildrat gdller efterbehandlingen av gjutgods av kolstil eller liglegerade
stil. For hoglegeradestil, ex. manganstil, dr
rensningsoperationen
annorlunda. Mejsling kan
silunda inte forekomma pi grund av godsets
hirdhet utan endastslipning.
Arbetsplatsenddr mejslarna och sliparna stir
ljuder som en hel symfoniorkester,dir slagverket dominerar. Nigra av arbetarnasti emellertid litet for sig i litet tystareomgivning vid sdrskilda slippallar med kraftiga utsugningsfldktar. Det dr mangansliparnaoch till dessahor
herr Jonas Bergstrom. "la egentligen kr iag ju
gasskiirare,det ir bara ibland som iag stdr ocb
slipar. Skiirningen iir det diliga ackord pi si
det iir biittre att slipa, dtminstone ft)r en del
gods. Men man fd.r ju ligga i hd.rt om man skall
tjiina en bra dagspeng, Bullret det miirker man
inte nfir nzan stir i arbetet, En blir y4psy" "Tidigare aar jag med i ualsuerketpfi.Hellef ors,

Frdn 1oerstt. b. till neder* t. h.
sevi mejslareHilding Aronsson,
grolrensd,reBirger Anderson,
sandb/iistrare D avi d Sztante
sson
medochutan shlddsdriikt, kdrnmahareSigurd Carlsson,manganslipare Jonas Bergstrdm,
handhiir nmakare O lof Bostri;n
samtMG:s dSoarandekoinrliga' spikeri'fruarna Shoogoch
Sj6*rdtn.

sorn giitaalsare, ett hirt arbete det med.. Sen
kom jag it Karlstad och sen hit."
Mellan de bida gjuterierna ligger ett verkstadsskepp,ddr kdrnmakeriet dr inrymt. Hd.r
mota vi en rad nya yrkesmdn,kdrnmakare(b|de
mask in- och handk,irn makare), t ork ugns.rhdt are,
sand,blandare,
boxmakareo. s. v. Kdrnorna tillverkas av en bladning av kvartssand,lera och
andra bindemeCelsi, att de hilla for hettan vid
gjutningen, men sedan bli skora och ldtta att
rensaur hilrummen.
Hand.kdrnruakarengor - rammar upp kdrnorna for hand, och i regel blir det kdrnorna
till styckegodsen,som tillverkas som hantverk.
Herr Olof Bostrom,klubbordforandei gjuteriet,
har varit hdr sedan 1930. Det kan for resten
nimnas, att kirnmakeriet har arbetaremed ling
anstdllningstid. "lag har ett omuiixlande och
bra jobb. Det uarierar niistan 1hmt,ibland har
ai enkla ocb l,)tta rnodeller, ibland fd.r ui sfr
suira att ai knappast Aan gd. ilend nzed.denz.
Man sldr modellerna i slirskilda forntar. kiirnlildor. Verhtygen iir enkla. lag trit,s bra oclt
har inget att klaga."
Vi behova vil inte tala om, att maskinkdrnmaharenformar d. v. s. skakar och pressarkirnorna i maskin. Pi. detta sdtt framstdllas alla
de 1000-talskd.rnorsomgir it i "meken". Herr
Sigurd Carlssondr egentligenhandkdrnmakare,
men gor ibland seriegodsocksi.. Nir fotografen
var i kirnmakeriet holl han som bdst pi. att
spruta en vdtska pi en mingd smi kirnor uppsatta pi en plit. Kirnorna miste ndmligen
sprutas pi detta sitt innan de torkas for att fit
en sldt och hird yta. Herr Carlsson,som varit
hdr sedan 1929, instammer i vad herr Bostrcim
sagt, men har ocksi sitt privata problem, som
han tyvdrr delar med rnlnga boforsare, ndmli
gen bostadsfrkgan. Men detta kanske vi fi
diskutera i ett annat sammanhang. Han trivs
gott hdr i Bofors, men skulle trivas ;innu bdttre
om han kunde fi en ordentlig bostad.
I kdrnmakeriet har man ocksi en del kvinnlig
arbetskraft. Ett slag hade man flera fruar, men
nu har flera slutat. Det gick tyvdrr inte att
klara bide hem och arbete, siirskilt ndr barnen
blev sjuka. Damerna arbetadeocksi ute i handformningsgjuteriet, ddr de hjnlpte till att ld.gga
in kdrnorna och spika formarna. De kallades
ocksi for "spikers" och skotte sig utmdrkt i
detta arbete. Radiotjzinstforsokte ju pi. sin tid
med kvinnliga hallhman d. v. s. speakers.Det
gick inte, ty kritiken blev for svir. Gjutmdstare
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Alvik lyckades bdttre dn herr Yngve Hugo med
sina "spikers". Vi fotograferade fruarna Skoog
och Sjostrom, vilka bida nu slutat sitt arbete.
Boxmakareliter fadigt for den oinvigde,men
vi liter herr Svensson beritta litet om sitt
arbete. "lag gor foder till sjunk- och ingjutsboxar till b,ida gjuterierna, sd.jag har fallt arbete. Sanden fir iag fiirdigblandad., det kr
mdnga olika ingredienser i den. Nu klarar iag
jobbet och hinner med, men jag har fd.tt h,illa
pd.i ouer 18 timmar ibland. lag har gjort en del
fdrbiittringar pfr mashinen oclt pd. t,erktygen, si.
nu gi.r d.et fortare ocb bhttre att gora trattarna.
lobbet hr sji)lustiindigt, fritt och bra,"
Ldngst ner i kdrnmakerietinvid blandare och
kollerging finna vi sandblandarenherr Thure
\Tickberg. Han skulle kallas sandberedareom
vi holle oss till nomenklaturen. "Hiir ktir ai
form- och khrnsand, ai blandar satsernaefter recept sonzai fir frdn giutm)istaren. Iag har aarit
hiir i 6 frr nu, och har aarit ensampd.jobbet, men
nu hdller io7 Pi att ll)ra upp en man, I meken
brrr dont en siirskild sandblandare. Id& blandar
sandenfdr kfirnmakeriet, bandformningen och
std.luerket. Hiir iir bra, det iir bara i uinter som
de aarit litet besuiirligt medan d.onzhdllit pd.att
liigga om taAet."
Handformningsgjuteriet dr inrymt i en stor
hall, ddr varje kvadratmeterav golvytan dr upptagen av flitigt arbetande yrkesmdn. Handformningsgjuteriet har, liksom mekaniserade
gjuteriet,en mingd olika yrkesman,av vilka vi
dock redan hdr ovan presenteraten del. Det
mest framtrddande yiket d.r handfornta,t"e??s.
Hans arbete dr sdllan enahanda. Ena dagen fir
han g6ra ett kugghjul, andra ett stativ, tredje en
kanondetaljo. s. v. Hogsta krav stdlls alltsi
pi yrkesskickligheten.
Men hdr finns ett par man, som specialiserat
sig, det :ir henar Axel Engholm och Johan
Lund. De ha sedan 7g24, alltsi i nd.ra2j hr,
ndstan uteslutandeformat propellrar. Ja, herr
Lund har till och med varit propellerspecialist
sedan 1p10, alltsa i 38 ir. Men si. dr han ocksi
veteran. Kom hit redan 1895 och fick vid jubi
leet stora medaljen. Herr Engholm har 37
tjdnsteir. Herr Lund berdttar: "la, ui har gjort
md.ngamd.nga1000 propellrar tillsannnatlJ, en
tid min.rt 150 om dret, numera hanske inte sd
minga. Det ir .rillan man fi.r gora propellrar,
sont iir precis lika, det uarierar i storlek, antal
blad, stigning o. s. u. Den stiirsta propelleru u)
gjort aar 5,2 nz i diam. och uiigde 10 totz fArdig.
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Det iir handarbetealltihop, t'i gdr ju ocksi mo'
d.elleni sand.eftersomdet inte finns modellertill
har iu en del nzallar,sont ui bepropellrarna.Vi
'stAiler,
rnen a.nnarsiir det handarbete. Agon'
rndtt det fir man rninsannha. lbland nkr ui inte
har proletlrar ffr'r ai iu sticka emellan med'
Anndt,tt

Herr Engholm, kdnd som ledamot av Storonandmnden och vice ordf. i gjutarnas fackforening, kan ocksi berdtta. "Ft)rr aar giutarna
mera rdrliga au sig, aarie ad'r aat det 15-20
lnan roTn-slutade-och gat' sig iukg, och lika
ruinga kom nya' Men d.etblea slut pd'd.enuand'ringin omkring 1923, dA d'et aar sd.stor arbetsloshet. Di gi)lld,e det att stanna orn man inte
skulle bli utin iobb. Hhr i Bofors hade ui ocksi'
dd.tigt med. arbete och ui fick nog gd hemma
sarnmanlagt dira 4 i'r under den sudra tiden
so* ,oroi, 8-10 dr. En del gaa sei i.stad till
Amerika, di)r dom flesta stannade."
Herr Karl Jernbergir ordforande i fackforeningen. Han och herr Engholm ha forresten
dnda sedan 1931 suttit i ledningen. Givetvis
har han mLnga problem att tinka pi. Nu dr
han mest glad over det nya taket over gjuteriet,
som med sina 5 nya lanterniner skall ge bide
bittre ljus och luft i lokalen. Sedandr det utbildnings- och rekryieringsfrigorna, som ligga
honom varmt om hjdrtat. "la, ui. har tre li)r'
lingar nu. Tud. gdl i kkrnmakeriet och en gi'r,
hA;. Annars iir d'et sadrt med rekrytering till
ai.rt yrke. Vi gjutare hi}ler styut pd' udrt vrke
och ufi.r egen fachfdrening och shickliga giutare
kommer det alltid att finnas behoufdr."
Givetvis passade vi pi att ft?Lga ldrlingen
Erik Svenssoi. "Ha, har iag nu uarit ett haladr'
lag i)r inskriaen pi' ldrlingsuerkstaden och, gi'r
dir och.rkolar, lag tir fi)dd hAr i Bofors, fat ir
.radelmakare,rnen jag tdnker bli handformare'
lag trius bra ilir, d'et )ir iu ett ganska sad'rtiobb
ati liira, nzen rnd.nfd.r iu bra betalt sd smdning'
om. Nog tycker iag att man kan tekommendera
yrket."
I en sirskild liten verkstad intill handformningsgjuterietfinna vi nl'gra hjdlparbetare,som
ha en ganskaviktig syssla. Det dr krokriitatna'
Vad gor di dessa? Titeln liter onekligen litet
mdrkvdrdig for den utomstiende. Fijr att binda
samman sanden i formarna anvdnder man id'tnkrokar, b6jda jdrntenar,pL sammasdtt som man
har armeringsjirn ndr man gjuter betong. Vid
gjutningen och framforallt vid urslagningen
forlora krokarna sin rdtta form och miste allts&

riktas och rdtas igen. Herr Herman Pettersson,
boforsare sedan 2 Lr, vat Krokriitare ndr vi
f.otograferade honom, men dr nt "sanddistributt)r" till de olika formplatsetnaoch till kdrnmakeriet. "la, r)ita krokar d'egick bra d.etmed',
jag
uar 2 i.r i'.rkrotboa', rnen nog i)r det toligare,
.arbete
med att skicka ut sand' lag hade ackord

pA
'kldrcOkg krok per dag,dfr'fick *!F lo fingerrihtigt fdr att hinnamed, En del krokaraar
.l'asligtilla tilltygade, en del fanns rorn aar
bdtlre."

Gjutningarna i handformningsgjuteriet dro
mer kompliceradeoch foljaktligen bjuder ocksi
urslagning, rensning, mejsling och slipning pi
storre och svirare problem.
I urslagningenfotograferadevi herrar Frans
Olsson o.h lohatt Karlsson, och den sistndmnde
intervjuades. "PA sornntarenfar iag med sand'
bfrtenoch kr hkr inne pi. uintern. lag hat uarit
ilir i 20 fr'r, sfr iag kan litet att uarie, det kr
knappa.rt ni.got i hantlangnin{,, sorn iag inte
t,arit'rned oi. BAtt iir det ju pi' sommaten pfr
hfrlen, men jag trias bta bir ocksfr."
Grovrensningen bjuder som sagt Yar en
rndngd problem, sdrskilt di bitarna dro stora'
Hdr arbetaganska mlngaman och omsdttningen
pi folk dr stor. Herr Nils Viberg har varit hir
ig minader och sdger:"Hil fir ingetuidarejobb'
Nu gfrr det biittre nhr man bliuit uan, nten i bor'
blit man
ian /lck n'rania ont i armarna' Bullret
'ockii.
uan uid. lobbar rnan bra .rd'kan man itt
komma upp litet i fortiiinst'"
Arbetarna i renserietfh f.or det mesta syssla
med alla mbjliga slagsbitar, men det finns ocksi
en del specialisterhd'r. Hetrar Erik Akerlund
och Tord Goransson dro propellerslipate' Prcpellersliparen, som utfiir nigra av de minga
komplicirade arbetsoperationernaefter sjilva
gjutningen, stir i ett sirskilt rum. Vi llter herr
Xkerlund, som varit hdr ldngst, i nu snart 3 ir,
beritta. "la, ui slipar propellerblad'entena frdn
grader n?,nx.,forit grouslipning ocb sedanfin'it;pning.
Man ffrr ha aana och i)g.onmdttsd
m)n in"tetar fdr mycket.Fr)rsttar ai bort grad'er
ocb .ren fi.r oi slipa ner bladen igen om dont
skulle aara for tiocka, det kallas balansering'
lobbet gdr an, det l)r det bhsta i renseriet,fdtaton't.saetsariobbetf 6rstfr's."
Och ddrmed ldmna vi gjuterierna. I ett kommande nummer gi vi vidare till avstickningsverkstadenMG 24, grovbearbetningsverkstaden
MG 25 och modellverkstadenMG 27'
Ltg.
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DD NYA UNDERSTTIDDN
till f. d. arbetare

Frin och med den I januari 1948 vtge dndrade understod frin bolaget till sidana kategorier av anstdllda som icke dro anslutna till
d. v. s. i stort sett bolagetsarbepensionskassa,
tare. Aven dnkornas understod berdknas frin
samma tid efter ni.got fordndrade normer.
Redan i december1947 informeradesrepresentanter for de berorda oarterna om de tilltankta
indringarna och i januail i ir fick varje understodstagareett separat meddelande om vilket
understod,som tills vidare vore att pirdkna.
Nigot officiellt meddelandeom de nya understijdsnormerna har emellertid inte tidigare
ldmnats, bl. a. av den anledningen, att vissa
detaljer i bestdmmelsernaicke fiirrin i dagarna
blivit klara. Avsikten med denna artikel dr att
i korthet redogorafor de nya understodsbestdmmeisernaZivensomanledningentill de vidtagna
;indringarna hdrutinnan.
Enligt de tidigare gillande normerna stod
understodet frin bolaget i visst sambandmecl
cleinkomster,som vederborandeitnjot pi annat
siiti dn genom folkpension. I vissainkomstkigen
kunde det nimligen intrd'ff.a,att, om understodet frin bolaget hojdes ijver en viss greins,
vederborandefick vidkdnnas minskning av sin
folkpension.
Bolagets tidigare understodssystem
var allts&
sammankopplatmed den intill den 1 januari i
ir glllande folkpensioneringslagen.Den nya
lagen, som trddde i kraft pi nyiret, kom med
helt andra bestdmmelser,med bl. a. dndrade
grdnserfor de folkpensioneringsforminernaicke
piverkande avdragsfriainkomsterna.En indring
i bolagets understodsnormerhar av denna anledning varit ofri.nkomlig.
I fortsdttningen skall ldmnas en redogorelse
for det viktigaste i de nya understodsnormerna.
Forst miste dock den reservationengoras, att
bolagetsledning av flera skil, bl. a. med hinsyn
till svirigheterna att overblicka konsekvenserna
av de nya normerna,forbehillit sig full rett att,
nzir si befinnes erforderligt, vidtaga dndringar
i de nya bestdmmelserna
dvensomatt av samma
skil beslutaom tolkning och tillimpning av desamma. Redogorelsenavser alltsi. att omtala,
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vilka regler bolaget f.or ndrvannde gir efter
vid utdelandetav understod.
Aldersunderstod erhilles vid uppni.dda 67
ir, om den sammanlagdaanstdllningstidenhos
bolaget dr minst 2O 3.r, Fullt understod utgir,
om den sammanlagdaanstdllningstidendr minst
30 ir och utgor for gift man 600 kronor onr
iret och for ungkarl eller dnkling 4Ookronor.
Om antalet tjinsteir inte uppgi.r till 30, recluceras beloppet med en trettiondel for varje
felande ir ned tilt 20 anstdllningsir, som enligt
ovan dr minimum for erhillande av understod.
En understodstagare
med exempelvis25 tjdnsteir erhiller alltsi, om han dr gift, z6laoav 600
kronor eller 500 kronor.
Invalidunderstod utgir till arbetare, soln
miste sluta sin anstdllningpi grund av varaktig
arbetsoformhga och som vid avgingstillfdllet
antingen har en sammanh;ingandeanstdllningstid om minst 10 ir eller flera anstillningsperiocler om tillsammansminst 20 &r. I forstndmnda
fallet fordras dessutom. att vederborandevid
anstzillningstillfzilletinte uppnltt l0 irs ilder.
Varaktig arbetsoformi"ga anses foreligga, ndl
arbetarenerhillit invalidpensionenligt folkpensioneringslagen. Understodsbeloppendro desamma som vid ildersunderstodmed den skillnaden dock, att reduceringen pi. grund av
felande tidnsteS.r
hdr kan fortsitta dnda ned till
10 ir. En invalid med t0 tidnsteir och med
forutsdtiningarna for understod i 6vrigt uppfyllda fir alltsi 1o/so
av det maximala beloppet.
I detta sammanhangkan ndmnas,att denna understodskate
gori dr helt ny. Tidigare utgick
nimligen ej nigot invalidunderstodmed mindre
tjdnsteiren uppgick till minst 20.
Gifta mdn fi. alltsi. maximalt 200 kronor
mer in ungkarlar och dnklingar. For att erhilla
detta merunderstodfor hustrun forutsdttesemellertid att hustrun miste vara minst 45 fu sammal och att dktenskapetblivit inginget l6.val
6 minader fore understodetsborian som innan
mannen fyllt 60 fu.
Ankeunderstod utg&r om mannen vid sitt
f.rhnfdlle antingen hade minst 10 irs sammanhingande anstdllningstidoch borjat sin anstillning hos bolaget fore fyllda 50 ir eller ock hade

en sammanlagdanstillningstid om minst 20 Lr.
I ovrigt gdlla samma villkor som for hustruunderstod i frlga om ilder och tiden for
dktenskapetsingiende. Understodsbeloppetutgor hdr 24o krono4 om mannen haft minst 20
tjdnsteir. I den min s2"ej dr fallet verkstdlles
en reduceringmed en tjugondel for varje felande ir. Om den avlidne haft to tjdnsteir i en
foljd, utgir alltse till dnkan tol", av 24o ktonor
eller 120 kronor. Aven denna tioirsregel dr ny;
tidigare fordradesnimligen att mannenhade 20
tjainsteir for att inkeunderstod overhuvudtaget
skulle kunna utgi.
Sedan ett par ir tillbaka utgir till samtliga
manliga arbetare,som erhilla ilders- eller invalidunderstod, vid avg&ngenur tjinst dven ett
om 250 kronor, och
sdrskilt kapitalunder:-stod
hdrvidlag har t. v. ingen fordndring vidtagits.
Aven dnka erhiller sidant kapitalunderstod,
d:irest mannen avlider under sin anstdllning hos
bolaget och vid dodsfallet antingen uppnitt en
sammanhdngandeanstillningstid om minst 10
ir samt vid anstillandet icke uppnitt 50 irs
ilder eller har en sammanlagdanstdllningstid
om minst 20 hr.
Understiidsildern for kvinnlig arbetarc ar 6O
ir, och understiidetutgir med 80 procent av det
belopp manlig arbetareskolat erhilla. Kvinnlig
arbetareerhiller inget tilldgg for den hdndelse
hon dr gift. Understodsbeloppetfor kvinnlig
f. d. anstilld med minst 30 tjdnsteir blir alltsi
80 procent av 4OOkronor, d. v. s. 320 kronor.
Forutom de bestdmmelsersom ovan berorts,
innehilla understodsnormernadven vissa tivergingsbestdmmelser,bestdmmelserom avdrag
frin ersdttningpi grund av obligatorisk forsdkring m. m., vilka emellertid av utrymmesskzilej
hdr kan behandlas.
Aven de nya understijdsnormernaha silunda
anpassatsefter nu gdllande folkpensioneringslag i samma syfte som tidigare. Pi grund av
den nya lagens bestdmmelserfi vissa f. d. anstdllda, ddribland inklingar och ungkarlar, ett
nigot ldgre understod frin bolaget in tidigare,
medan understodethojes for flertalet. Bolagets
kostnader for understodenha totalt okats med
och vdntas
anledning av de nya bestdmmelserna
under innevarande kr uppga till ndrmare
200.000 kronor.
Om ytterligare upplysningar onskas i ovanstiende frigor, kan hinvdndelse goras till per'
sonalkonsulentenvid Boforsverken.
B. Areliu.s

BOTAGSTENNINGBN
Nydqvist & Holm iivertar Atlas l)iesels
aY dieselmotorer.
tillverkning
Nohab har med AB Atlas Diesel trdf.f.atoverenskommelseom aft overtagahela A. D:s tillverkning av dieselmotorermed konstruktioner,
patent, lager, fiirsdljningsorgan m. m. Overforandet av tillverkningen dr planerat att ske
successivtunder en tidrymd av ca 2 hr.
Bakom denna transaktion ligger foljande resonemang. Bida firmorna tillverka ungefdr
samma slags dieselmotorer,d. v. s. medelstora
sidana mellan ungefdr 100 och 2.t0o hkr
(stora, lingsamtgiende sidana som Gotaverken,
Kockums m. fl. gora, tillverkas s6.lundae)).
Atlas-Dieselstillverkning ir dldre och stcirreIn
Nohabs, men Atlas Diesel, vars andra huvudtillverkning som bekant ir luftverktyg och d:o
kompressorer,har pi senare ir blivit mycket
tringbodda i sina verkstdderi Sickla,Stockholm,
ddr utvidgningsmojlighetersaknas. Situatior-ren
har si sminingom blivit ohillbar och ett forslag till nya verkstdderfijr motortillverkningen
forlagda till en helt ny plats har uppgjorts.
Detta visade sig emellertid bliva mycket dyrbart, i synnerhetsom bostdderfor flera hundra
man ocksi miste nyanskaffas. I stdllet uppkom
tanken att overfora motortillverkningen till
Nohab, ddr avsevdrt mindre nybyggnader erfordrades. Ddrmed kunde A. D:s tillverkning
av luftverktyg fh behiivliga expansionsmojligheter i de befintliga verkstddernai Sickla och
flera millioner kronor inbesparas,for att ei tala
om inbesparingav byggnadsmaterial,byggnadsarbeteo. s. v.
Visserligenforesti dven hos Nohab vissardtt
avsevdrdautvidgningar av verkstdder, gjuteri,
forrid ffi. ffi., men dessa uppge till ungefir
hiilften av vad som hade planerats hos A. D.
Det Ir att hoppas att denna affdr skall visa
sig i framtiden bli till fordel for Nohab. Att
den i dagens situation varit till fordel for virt
land dr otvivelaktigt.
^trets medaliutdelning
kommer att dga rum lordagen den t2 iuni plt
Bofors Samlingshusi sambandmed en htigtidlighet, som sdrskilt ignas 50-irsminnet av AB
Bofors Nobelkruts stiftande.
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ORDETARFRl7r
Viinderingen

ay arbetskraften

Suar till',Tjiintteman,'.
Justus vill hdrmed tacka s&.mycket fcir ,,Tj2inste_
mans" svar. Enligt vad som synesmig,
tycksdet
ganska svirt att ?e..suu,o.h'dirkossi'oo,i-gang,vara
bede
frin anstillda och fciretagsl.a."in!, iua,
e$n tidning,
-mycket
dnskcint redaktionen ar
tllmrite-sogeendeoch
tolerant. Hj?ilper det att endast verka';?o,irbu.rrr.d,,,
si mi. det uari fniletfigt.o.f, kanrk.-.r,
go" propagandamedel,om man sfuile fcjrsciku
lr.ikuorru.u d.t i
innu hijgre srad. Ha vi anstdlfa,
fatt-." tidning,

trl*-ll

jli:ry ,ill mycker
annat.rbland
fir nog

s;d.tv,liksom jag och andra, vara med
^_1]1nr.,:Tu.n
v-i sjalva finna motbjudande.
y.o.m
$"_1":.1TJ-1,T{:I.t
vr ar nog a.ualitet ibland i biskop
Brasks itZtllning
Trristen, att minga..rjinstemdn ;";*
-gdller
;ig ordttvist
behandladendr der
lcinen, j";;;
.,u,, .n aelig
,j9r,
jag redan [inge haft j.,ir't.*,'itt
.ia
de. uu.
det vdrre in hos arbetare,bide med jel
och au"n
med avr-rnden.
d";;;i1.*"'.i
Pe
PePPfa
:: n:
_k.',ydi"
pa
ror :.:l:,:
mycket naturligtvis, det ska ju vara
_ Problem,som kan diskuterasi B-pilen, kan Idtt
_dtti.pa
fdrdas med: det ddr l-rdr till *";rirrrio.iandlingarav_
^;
j^"fp,t,ius k?nleilud..,,u"nircul.-;ugredak_ . och r,rnderhandlingsdelegerade
:,,]l:
rronenart hdlla mig pi mattan!
o.
,.;.
inte till
"Order dr fritt" i
''Tjinstemans,,
de a"nstaild",.g.n'dl;ing
isikier
var
Vad
mycket
intressanta
.
^t--iig"r, att fi
ska tidningen vara om. int. .ti r.iit-ior,,,i'?,;.
d_elav
.,tUyt.
-ii"o.f,
-bide fcir mig, m;na gelikar
arr..,
av isikter om smL och srora pr"Uf..,'t'ijc
fcir.andra tjZinstem?ii.er*t3-,
interna
'
i.u_iringua. uu
och kanskefivensamhdlleliga.
en "kinga" frin mig mot er f.a.,
o.f, [a"gan tycks
Verkligt intressantvar_dj alldeles
sdkertfrir minga
lu;.nu ber iag om ursdkt om jaghar
att
fi nyheternaoch upplysningen
i,1';tt"".Y,"1Ltut:n
ilre svaft att fd ett grepp om vad
;;;;;re_ptingen.
tjlnstefiran och
intern upplys"i"g ; ,e'tt ,;tt";ni"'i","
tjdnstemannaktud,r fol
kuna.
P:: -t"r
o"t fini_,l"iii.Lo. ,o_
att det fanns sidan"effektiv kon"?got.
maskin,
och,der"finn, f;;;;;;ing,
lTlC"j.p"lire..tro,
1kfv3 Ra
och
det finns minadsanstdilda
,och d; i#;^;;"sremannafrireningo. s. v., si om undert..[""J"rilrile
verka
,:
Izimplighetsfragu.,
inte endast"fdrbannad,',,t^n o.f.ra
_.Jl.tl..it" pr"rurr.o
f
Jl.^lt":,
oLin"ls, orLofua
ar
nagot
att resooeraom, hen dlremot .r.rdlitecknad,
o.l dup, ja, 4Ftber han strax fa ..f.a.^
^t? han inte
om
endastkan verka vara det, han f.u"rt.
inlngq.
.ojdmnhetenoch oriittvisanvidl-.o.,rk.uf_
a*i'a. a.t.
tens
virdering.
,,Hur
Insindaren var:
ar urb.trgioz;, _: det kan
Hdr ett lit-et exempelefter.,,Tjdnstemans,,
vara Asea,Bofors eller en snickareirastare
upplys_
i Bjurtjiirn
ning. En avdelnings&efhar
o
i"t*'rvirigf,*
vdrderingav arbetskraftens
^,,
kvalifikationer?,,
:. y.,_Jnrckarmastaren
kiiirr- r3.^'r.nt"pp_
och hans kollegor kommer senare
li:.\l "-och
,"eF:+
.!ia,!,t,o,o,,
.[..
saknas,
di blir det obehag,urrl o[.tr^g.t
bort och kvar sti.r industriella s,3rf.;..]"*.'-Oa.
U.rta.
rr_
kdrnani insdndaren,och dlruf..fi.
f tra'r""*etkomma
rran vem som helst, som kunde ha
"f isikter
om och
inte saknats,
de kan rroligeni"ft
erfarenheterav vdrderingen. Och
luar.t'tv.L, o.f.ra
G;; ga-.a pa, o,,
han
och
arbetat,
l.ra kommir ffitn 'r'tt hlJr. fast
,t"ii:;j;
.varit
fi,r,nu ra,
;J A;, J.,iig, _in
3r.1 1r.r"
om inte obehag,sB.i alla.full
mening, till fcirsvar av ki.ren mot
,jelr, ;iriu"E.,^iit.n a.r
av"undsjukaandra
av..sin
ldn dndi-,om han
anst;illda.

i;.,ilJo'iiii,t,l"o,#i,fJ;-::Jj:,1'jf
:Ul;.ll

:!ft.i1T5
;i:"*mi:l;,
iifiHiiff
:!,-,':,li,i:

, Intet har i min artikel sagts om att befiil och
ingenicirerskall bort. Vederbdiand.
il"ii f."" md.nga
ginger gi till arbetarenoch frag,
hri ;;i o.r, a.r.^rbetet skall- g,ciras. Sidant e;'kr;;.-;;ut'tburt
fo.
tjinsteman? Naturlistvis skall det
,"." ..iiing o.l,
reda och disciplin (k-ansket. o. rn
il;;dn
vad
som finns) oCt beiat som kan
l.i'o.t uuhj?ilpa dem. Ibland fgr a. -y.t.'n'ii;aii
"pptacka
u'uu.t.tu..

yi$ uppteckande
av f.t"n, i".n *i,iaiplrj.,

m
ibland inte gi.lika ldtt, om arbetaren
behrjver och
r)cgarverKrylletler annat diirtill.
- -'D.t kan absolut inte vara fdrenligt med en klok
Iednings intressen xt befgija-o.?,,rirJ.,: ,,,g.,
"Tjdnsteman". Barnatro.l
Varfbr rt u ..r-nohgrf.a_
tokig

battre.
unryckt-i,i#

r.r"r.,
::c,1:*
.eller
om
_d.en
tar verkligheten
som den ar? Det iir inte allt
som kan gcirass6iom man ijnskar
hdr i virlden. ndr
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i oskrt'dJ"ii'gil_ri^ ,.a...
Jitit att stdmpta.Att denna[i";;^lfir;'?iir
,^gao
tillfiilte gir tiil vdlgcirande
e"d";il
,;rr
ellerej, dr ju en kJrsekvens,
"iiiro""'lr^,
gissarjag,
aivir
dlskade
demokrati?Minsa n-pirslaire
vir.?"r-trJ*. .pp
hZirtill att vilja f,a etr ord med
i lagetoch besuara
ocrrdiskuteradet sistai
...Till sist vill dven jag, att,,Tjdnsteman,,
fcirsd,ker
h,ar ju' sigt,.,tt b#il
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lo::3 ::g: _l:g
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i dil;;'#
kanske
iskallt s;'rivattenom benen,
och en del sitter i en litet
bdttre stdllning i biten.
Angiende "Tjinstemans,' isikter
om den enda v2i_
gen pi vilken vi ansrillda
il;i;;'r;r^iU.*"
,0.-

d_.1"" inte tror jag attultu,.ii..
."r-i.*fl.rr",

:.1.
andra tjanstemdn
instdmm., i h;;-;;ni
Tidningen Merallarbetaren,
tidninlen nt",i

aerorn.
fl. ha

sista tiden upplyst ritt mycket om konkurrens, karlikaprisndmnderm. m.
tellavtal,nyetableringskontroll,
och minga iven tjlnstemin ha nog tagit del av det
d. v. s. offentliggiirandet av monopolutredningens
resultat.
Tdnk vad ljusare, gladarcoch blttre tillvaron hade
varit om Ivar Lo Johanssonsstatarem. fl. hade visat
mer fcirst&elseoch sinnets generositetgentemot alla
som de kom i berdring med? Och t?inkvad vdrlden
skulle varit bra om inga mdnniskorfunnits som kempat mot ordttvisor, fcirdomar, ldgn, kulturfdrmcirkelse
fi. fl., utan endast m[nniskor med fcirstielse och
sinnetsgenerositet?
Ja, nu ml jag dnska att "Tjdnsteman" inte tror jag
6r "fcirbannad" pi honom, dirfrjr att j^g hdr verkar
alldeles sdrskilt missbeliten med orlttvisor och annat
som existerar i vir tillvaro !
' uttus"
f

hdr ej till arbetet. Vi har vira instruktioner. Ni bd,r
tdnka mindre, si arbetar ni nog b?ittre p& virt
gamla vis.
Moraliskt och intellektuellt sdmre arbetare gdr
honom kanske tekniskt biittre? Och moraliskt och
intellektuellt bdttre arbetare96r honom kanske tekniskt slmre ? Ett kanske fiirbaskat dumt men i alla
fall fijrbaskat intressant spcirsmil, tycker sannerligen
"DZn KisiLtl"

Hur skall vi frfl ded b&ittre?
Suar till Ego.

Suar till sign. "fustus".

Sign. Ego har gett oss m&nga verkligt goda, intressantaoch ftirnuftiga synpunkter pi problemet de
anstdlldasr?itt till befordran,d. v. s. att fi det bdttre,
och framhillit att personalvnrdskulle kunna utciva
ett visst inflytande diirvidlag.

Undertecknad vill instdmma i det beriittigade i kri
tiken. Men hantverk det ?ir ju som ndr en konstndr
sAaparnlgot Industriarbetarenflr sdllanskapanigot,
han f.Ftrofta endastsltta i en skruv hdr och d6r I Och
saknar han, eller tappar han n&gon skruv uppe i
hjdrnan, si gcir det inte nigon skada! Ibland iir det
barabra, ndr han inte har fcir mycketintelligens.Han
arbetarkansketekniskt bdttre di, ty inteilekt kan vara
till obehagfdr de ledande: han kan ju "s2igaifrln"
och ibland visa, att de ledande inte dro si klyftiga
som de m&nga gnnger inbillar sig vara, och sidant
i.r inte l?impligt. Det kan undertecknadfcirklaraenklast genom dessatlnkvirda ord:

Undertecknad instdmmer helt, men dr lite skeptisk.
Han undrar en hel del. Bland annat: hur skall det
g& med alla som en ging fAtt ett dmbete,vart skall
de ta vdgen di dugligareskall kunna komma upp till
derasplatser? Sin storaekonomiskaersdttningi form
av pensioneller annat m8.stede naturligtvisha, ty det
ir ju inget brottsligt ^tt vara duktig niir man fitt en
bra plats och sedan olZimplignIr man haft piatsen
t. ex. nigra ir? Endast fcjr arbetaregiiller ej samma
regier. Gliidjehdgtider,sisom julhelgdagaroch dylikt,
och sorgligatider, sisom vid t. ex. sjukdom och dijdsfall, dr ekonomiskabakslagfrir dem, och ollmplighet
pi en plats gives ingen ersdttningfcir.

"NIr en dverordnadbiir sig bevisligendumt
it, och en underordnadsdgertill den Personen,
att han eller hon bZir sig dumt it, di iir det
ej den dverordnadeutan den underordnade,
som ber sig dumt it - ty dvendet kan bevisas."
Vad sedanbetrdffar Justusord att "hdrmed dr inte
sagtatt det dr si", si verkar det lite oklart och dunkeit,
och vad kan ddrmed bli fiir nigot positivt? Kanske
att det har si varit eller kan si bliva? Annu senare
Sterkommersamma dunkelhet: "Hdrmed inget fcirdcimande ^v verkligt god och nyttig anpassning."
BdsteJustus,anpassningvad dr egentligendet (bnde
god och nyttig eller ond och skev)? Om man hiller
sig till industriarbetarenoch framstdller nhgra ffitgor
ddrom, si kanske Justus - och mycket glrna :iven
andra B-pilens ldsareoch allra helst lven nlgra f.rln
h&ll - vill besvarafdljande frhgor:
indnstriledande
Vad dr anpassningi industrien? Ar det att gora arbetarenbdttreeller sdmre:moraliskt,intellektuelltoch
tekniskt ?
Moraliskt t. ex. genom ait utfdra yrkesarbetepi si
sitt att en yrkesarbetare kan gr|ta dirlLt, och en
ingenidr kan f& grhahfu, fcir att vissakontrollanters
eller andrasprestige skall bli tillfredsst?illd?
Intellektuellt t. ex. genom att hilla produktionsmusklernai gtng som en automatmaskinoch hjdrnan
tom, d. v. s. ingen opposionell tanke mot lednings
esikt: hit ir ni kommen ftir att gtira si som vi sdger
och som vi brukar g<ira. Om ni kan gdra bdttre, det

Annat att undra dver: hur skall det gi ndr en
massaduktigt folk bland arbetareoch likstiillda skall
plockasbort till bdttre platser? Vid minga industrier
dr det nog si, att varje avdelningschefeller avdelningsledning ir mycket rddd om sina bdsta arbetare
nlr de vill fdrflyttas till en annan avdelning inom
samma industri. Frir att fi fdrflyttning till annan
avdelning ddr arbetarenofta, d.r mycket vdlkommen
(alla vill givetvis ha de bd.sta),skulle det ofta kunna
hdnda, att arbetarenfd,rst miste sluta sin anstdllning
(se d& iir troligen,mdrkvdrdigtnog, ingen avdelningsledning si sdrdelesrldd om honom), sedanskulle det
kunna hinda, att arbetarenvid nyanstillning fick den
bittre plats som han 6nskat och f6r det mesta nog
ocksi kunde passabdttre till. Mingen fcirman vid
Boforsverken och iven fabrikcir och bankdirektcir
utanfcir kanske hade gitt kvar zin i sitt gamla jobb,
om de inte fitt lite hjzilp utdver sin egen initiativkraft av n&gon eller n&grapersonermed inflytande?
"DLn Kitjhtt"

St&ndshiigf&ird -

ei trivselbefriim.

iande
Infcir den allmdnnaekonomiskasituation,som virt
land, och f. ii. i stort sett hela vdrlden fcir ndrvarande
befinner sig uti och som fcirstoch frdmst kd.nnetecknas
av en p8"tagligvarubrist, taias det stlndigt om nddvlndigheten att producera meta. Alla ansvarskin.
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nande,b&debland vira ledareoch bland gemeneman,
tycks vara <iverensom, att det enda, som nu kan leda
till en lcjsning av problemen och till en hcijning och
dr en produktionsstabiliseringav levnadsstandarden
cikning.
Detta kunna vi siledes vara <iverensom. Lat oss
vidare vara dverens om, att mlnga, kanske de flesta
av oss, ocksi dro villiga att gcirasin insatsfcir att ni
en s&daniikning. D& iterstlr frLgan: hur skall detta
ske och vilka lro fcirutsdttningarna?Svaren hdrpi
kunna vara mingskiftande. Rationalisering, sdger
n&gon. Ja, det ir otvivelaktigt en ytterst verksam
faktor. Stdrre ordning och disciplin, fcireslir nigon
annan. Det 1r ocks& sdkert ncidviindigt. Bdttre och
intimare samarbetelr ett annat lika viilbetiinkt fcirslag.
Pt detta sdtt kunna vi komma med allehanda fcirslag
och synpunkter. Men jag tror att det dr nigot, som
dr en ncidvlndig frirutsdttning f6r att alla dessaftireslagna itgdrder skola leda till ett <inskatresultat och
det dr arbetsglndje. Det finns ett gammalt ordsprik,
som sdger,att den hund, som tvingastill skogentager
ingen hare. S3"dvenmed oss. Vi miste fcir att kunna
grira vir maximala insatskdnna gledje i och tillfredsstdllelsemed vir uppgift.
Nu finns det emellertid mdnniskor,som, ehuru de
vdl sjdlva cinskaoch strdva fcir att komma ddrhdn,
ind& inte kunna kdnna glZidjeoch dirmed icke heller
tillfredsstdllelsei sin uppgift pi verkstadeneller kontoret. Orsakernahdrtill kunna vara fTen men jag
vill med detta inlagg peka pi en, som jag tror
vj med god vilja skulle kunna eliminera. Jag syftar
sjuklig akthiir pi sidana sakersom "st&ndshcigf2ird",
samhet om sin s. k. "prestige", misstro mot underordnade,vilket tager sig uttryck i att aldrig till&ta en
underordnad att genom eget initiativ ordna en sak
eller bestlmma i en viss friga och si, viiket kanske
dr det vdrstaav allt, att lita ett diligt humdr, betingat
av tillfiilliga missfdrhillanden i privatlivet, medfcilja
till arbetsplatsenoch dir genom negativa reaktioner
leta det f6rgifta atmosfdrenfdr en hel grupp minniskor. Om det produktionsresultat,som uteblir pi
grund av hdmningarorsakadeav ovanstiendeoch liknande "negativismer",kunde mitas i ton och vdrderas
i kronor dr jag siker p& att vi skulle f& se aktningsvdrda sifferkombinationer.Och detta iust ddrfdr, att
de ivdgabringa psykiskalidanden i form av missrlkningar, gdckadefcirhoppningar,nedkldmd entusiasm,
kort sagt,vantrivsel.
Det har talats och skrivits si. mycket om den behar d& det g2illertrivseln pi. en
tydelsearbetsledaren
avdelning. Den mellanstiillning dessaintaga gcir att
de ofta komma i skottgluggen,och ibland hciresuttalanden sidana som "det vore nog bra om inte den
fcirb-e basen fcirstdrdegl2idjen hlr". Ja, olZimpliga
arbetsledarefrirekomma tyvdrr. Men dessblttre tillhcira de ett allt mera siillan frirekommandeundantag.
dr ocksi mer dn andra
Denna kategori av arbetstagare
utsatt frjr sidana mdnniskor,som p& grund av ovanndrnnda"sjr-rkdomar"gi omkring och gdra livei surt
fcir sina medmdnniskor. Ar en sidan mlnniska arbetsledarensiiverordnadehar denne det sannerligen
inte gott. Det fcjrh&llersig ndmligen si, att det hdr
kan bli tal om ett inbillat konkurrensfcirhillande.Hos
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sidana mlnniskor 1r det av stcirstavikt, att alla ber6rda och frimst de underordnade arbetsledarna
stdndigtkdnna och stiindigtfi det fdrhlllandet understruket, att avdelningen skdtesoch ledesav en Percon.
Varje initiativ, tillimnad itg?ird eller cinskanhos en
underordnadm&steklimmas ned, gdras om eller hillas tillbaka. Det kan sikert fcir en arbeisledarerned
s&danaarbetsfdrh&llandenvara svtrt att alltid vara
helt och fullt trivselbefrdmjande.Det g&r helt enkelt
inte, hur glrna vederbdrandeZin sjiilv 6nskar, ait
kzinnatrivsel och gl?idje i arbetetoch en mindre att
rnsPlferaanqra.
Man kan slutligen friga sig om det miste vara pi
detta sdtt. Nej, naturligtvis inte. Mena vi sl bara en
del av vad vi sdga, df,. vi tala om att vi alla ha ett
gemensamtintressei det fciretagvi tjlna, d& borde
det st& klart, att vi gagna detta bdst genom att samarbeta och framfcir allt att fdrs6ka frirst& varandra.
Arbetsledarenmed sin yrkeskunnighet,sin praktiska
syn och sin fdrankring i det produktivaarbetetkdnner
ingei behov av att deltagai konkurrensenom den s. k.
dran. Men han kdnner starkt d& denna undantrdnger
fcirnuftetoch ger anledningtill handlingar,som strida
mot de enklastepsykologiskabegreppi vad det giller
fdrhillandet mdnniskoremellan.
" Satnat'bele"

Hur skall vi f& riittvisa

liiner?

Suartill G. O. E.
Sign. G. O. E. har en ljus f<irhoppningom att den
industriella demokratienskall komma snart och lcisa
problemet: hur skall arbetarnafi rdttvisa lciner.
Ja, naturligtvisvill man vara med och fcirs6kalcisa
det problemeimen jag vill endasthZirpeka pi ett par
1:unkter, som gdr att man stir litet tvivlande med
tanke pl den erfarenhetman f&tt frin arbetsplatser
dir gemensamhetsarbete
existerar. T?ink bara pi de
stora olikheter i ldn, som existerar mellan olika fackorganisationer,eller sist men inte minst viktigt, pi
vars och ens instdllning till vad som dr "riitlaila".
"DLn Kitjdtt"

Yad menas med m&inniskoviirde?
Ordet mlnniskovlrde ser man nuf<irtidenanvrint i
mycket skiftande sammanhang.Sj?ilvskulle jag vilja
hdnfcirabegreppettill det etiskt-religicisa
omridet och
anser det ligga utom m?inskligtbedcimande.Understundom begagnasuttrycket fdr att betecknarespekten
fcir mdnniskoliv. Andra ginger isyftasmoralisktmdnniskovdrde eller begagnasuttrycket i rent juridisk
mening. I andra sammanhangddremot missbrukas
begreppetenligt min uppfattning i och med att man
l2igger in rasfdrdomar, anllgger sociala synpunkter
eller rent av vill sltta likhetsteckenmellan mlnniskovdrde och ldneklass.
Det skulle vara synnerligenintressant,om nigon
ville tala om fcir mig vad han lsyftar med ordet i ffiga
och om han ville ge nlgta goda motiveringarhdrtill.
"Ego"

I
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Skall vi behiiva titlar?

Avd. r53, Bofors

Samarbeteoch kamratskapmellansamtligaanstillda
inom fdretagen ir sjllva grundvalen fcir den Industriella Demokratin. Uttrycket fir inte endastbli
ett av dessabevingadeord, som tid efter annan dyker
opp fiir att t[mligen snart glcin-imasoch aldrig blir
till[mpade i praktiken. Diirtill dr frlgan av alldeles
frir stor vikt. Nigot miste ddrfcir tydligen gdras fcir
att realiserabegreppet. Ett steg i rett riktning vore,
enligt min mening, att alla anstdlldavid Nobelkrut
och Boforsverkenanvdndesig av tilltalsordet Dzzvid
samtal inom fabriksomridet. Ddrigenom underlittades den personliga kontakten, och medarbetareemellan b6,r vdl titlarna kunna ldggas bort. Vem som i
denna si viktiga fr&ga bdr ta fcirsta steget, vill jag
inte yttra mig om. Skall det bli konteramiral lil7etter,
disponent NTijkander, direktdr Sohlman eller nigon
gamrnal smed eller krutgubbe som med ilderns
ritt bryter titelskrankornt ffu vd,l framtiden utvisa.
Ett ir sikert. Slopandetav titlarna, de olika yrkesgrupperna emellan, skulle verksamt bidra till rjkad
trivsel och blttre samhdrighetskdnsla.
Hur vore det
fdrresten att i anstillninssvillkoreneller kollektivavtalens ordningsregler infcira fciljande bestdmmelse;
"Inom detta f6retag 2ir allting till&tet som inte iir
dumt eller fult, och tilltalsordet dr Du."
" Krutgubbe"

Avdelning L53 av SAF, Bofors,
hcill sitt trsm6te med pifiiljande irsfest liirdagen den 28 februari. Till
styrelsevaldes: ordfcirandeA. Axelsson, vice ordfijrande N. Nilsson,
sekreterare R. Lindahl. vice sekreterare T. Holm och kassdrG. \Tahlstrdm. Ombud i
CentralaSkyddskommitt6nd.roB. Backman,E. Groph
och J. Hiirdin. Avdelningensmedlemsantal
dr nu 224.

Frd,n red,uktionen
Redaktionerlemotsergdrna och tacksamtsvar
pL alla ovaristaendeinsindare,vilka beroraverkligt aktuella problem.
Till frigan "Virdering av arbetskraften"har
sign. "Di.n Kisjitt" sint in ett svar pi "Tjzinsternans" inlagg i f.orra numret. Redaktionenvill
meddela herr "Di.n Kisjitt" att svaret, som i
stor utstrdckning ror sig utanfor dmnet, fir sti
over till ett kommande nummer. Vi tro ej, att
diskussionentar skada av att svaret f6.r vdnta.
Nista nummer av &aberdknasutkomma
i mitten av augusti minad. Material till detsamma bor van inldmnat senast den 15 iuli.

Avd. z8r, Bjiirkborn
Avdelning 28t av SAF, Bj<irkborn,hiill sitt 6rsmdte ld,rdagenden 6 maj under ordfdrandeskapav G.
Jansson. Till ordfrirande efter G. Hellstrdm, som
inom kori reser till Argentina, valdes Lars Bodin.
Ovriga styrelsemedlemmar
blevo vice ordfcirandeKarl
Andersson,kassrjrHans NTikstrcim,sekreterareFolke
Andersson,vice sekreterare
JonasEriksson. Till revisorer valdes Bror Forsmanoch Sigfrid Sjdgren. Tvi
av avdelningensmedlemmar,John Perssonoch K. L.
Karlsson, fingo SAF:s ftirtjdnstmedaljerf'& 2)-l,rigt
medlemskap.
Avd. 76, Bofors
Metalls avd. 76 Bofors hiill siindagenden 15 febr. sitt 50:de irsmrjte
under Ivar Malmstrdms ordfcirandeskap. Val f<irrdttadesav 4 styrelseledamijter. Valda blevo Bengt Johansson,K. P. Carlsson,Thure Viksten samt RagnarOlsson,den sistndmndenyvald. Avdelningsstyrelsen fiir 1p48 utgdres av ordftjrande
Ingvar Andersson,vice ordfcirandeK. P. Carlsson,
sekreterareHilding Berggren, vice sekreterareSven
Nilsson, dvriga ledamijter Gustav Frtiman, Gunnar
Rcinnberg,Bengt Johansson,Thure Viksten och Ragnar Olsson. Revisoreriiro Nils Gullbrand och Gcista
Nilsson. Som studieledarefungerar Thure Viksten.
Huvudskyddsombuddr Gustav Frdman och expeditrir
Gunnar Pettersson.

Avd. e4, Bofors

Avd. zy, Bofors av Sv. Giutaref6rbundet
Gjutarefd,rbundetsavd. 25 Bofors har fdr 3,r 1948
valt fiiljande styrelse:ordfcirandeKarl Jernberg,vice
ordfcirandeAxel Engholm, sekreterareBirger Andersson, vice sekreterareArvid Valberg, kassdr Sigfrid
Kjellstrdm, 6vriga ledamijter Olov Karlsson och
Gustav Sjdgren. Skyddsombudd.ro Axel Engholm
och Olov Karlsson, den fcirstndmndadven representant i CentralaSkyddskommitt€n.

SvenskaIndustrit j dnsternannaf
<irbundet, avd. 24, Bof.ots,valde p3'3.rsm6'tet
den 12 februari fdljande styrelse:
ordfd,randeRagnar Gullberg, vice ordfcirande Georg Olsson, sekreterare
Gdsta Andrde, kassdrSven-OlovJansson, vice sekreterare
B6rje Holm, vice kassijrNils Ove
I7ahlqvist, dvriga ledamdter Gustav Carlssonoch Ake
Liinnqvist. Till suppleantervaldesfrijken Sigrid Bnck
samt Gustav Hedenbladoch Torsten Johansson. Till
revisorervaldesHolger Sundstrdmoch Folke Hultquist.

Bjiirkborns Fackf6rening
Bjdrkborns Fackfdrening hiill sitt irsmcite sdndagen
den L februari pi FolketsHus under Alfred Lekbergs
ordfd,randeskap.Till ledamdterav stvrelseninvaldis
Karl Hanssonl S.rne Hellstrcim, Linus Karlsson och
Bettil Canderydh,vilka, tillsammansmed kvarstiende
ledamciterna,Folke Book, Per Israelssonoch Gustav
Karlsson (ordf6rande), utgdra styrelsenf& 7948. Avdelningens revisorer dro, Sven Malmberg, Anders
Malm och Karl Josefsson.
Expeditdrdr Arne Gillberg.

Frd,n p er sona,lor g a,nisa;tionerna;
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Tnmumnnnm
Boox, lohan Rdnbold, f. 1881,d. 19/12 1947.
Boox anstdildes1896 som hjiilpsmed i Smedian,
men flyttade samma ir till Valsverket,ddr han arbetadetill 7917, de sistafyra iren som valsare. Sistndmnda &r blev han reparattir och 1922 reparationsfrirman, vilken anstdllninghan innehadetill sin dcjd.
Vid jubileet erholl han stora medaljen och gratifika'
tion fcir 50 irs tjlnst.

J. R. Boox

Carlssort,Karl Martin, f . 1904, d.26/3 1948.
Carlssonanstdlldessom gasskdrarei Grovbearbetningsverkstaden
h lg2g,dverflyttadesi april 1938
till Kanonverkstadensslipareavdelningsom truckkorare och blev efter nigra minader borrare pi
borrareavdelningen,vilken sysslahan innehade till
sin bortg&ng.

K. M. Carlsson

Erih, f . I9L7, d. 8/t L948.
lansson,'Lars
nigon tid 1943 i Renseriet,iterarbetade
Jansson
anstdlldes 1944 och arbetadeforst som hdrdningshjiilpare i Hdrdverket och senarei Valsverket som
mejslare, betsare och diversearbetare.Overflyttade
7947 till Adjustagehallensom slipare, vilken syssla
han innehadetill sin bortglng.
Lekntatt,Tage Tobias,f . 1896,d. 2r/3 1948.
Lekman ansidlldes 1910 sisom filarel2irling pi
Kanonverkstadensfilar- och montageavdelning,ddr
han oavbrutet arbetatsom filare och mont<ir allt till
Vid
sin bortging. Han avled pE vag till arbetsplatsen.
jubileet erhcill han medalj och gratifikation fcir 36
tj [nste&r.

L. E. Jansson

I . r. Leemdn

Sablilrdm, GustaaAruid, f . 1886, d. L8/2 1,948.
Sahlstrdmanstdlldesvid Nobelkrut I9L5 och <jvervid Bofors.
flyttade 1918 till Byggnadsavdelningen
Arbetade 1919 dels vid Nobelkrut, dels i Vedg&rden,Bofors, och kom 1,921till Stilverket, ddr han
sedanhela tiden arbetat. Han skadadessvirt genom
i arbetetden 17 februari och avled
en olyckshdndelse
f<iljande dag. Vid jubileet erhdll han medalj och
gratifikation fiir 31 tjlinsteir.
Shiiu,EntanuelKonrad, f. 1891, d. 26/r 1948.
Sridv anstdlldesi Valsverket 1905 och arbetade
sedansom eldare i Smdltsmedjan1907-1909. Ateranstilldes 1913 i Valsverketoch slutade1927 dlthan
for till U. S. A. Aterkom 1930till Valsverket,ddr han
arbetadetill sin bortging. Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikat.on fcir 33 tj?insteir.
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G. A. Sablstriim

E. K. Sti;ip

Bjdrndal, Axel FredriA,'f. 1881.

.llettuoneu==,,
/
Ycr-Fg n Btutot
3fntionst

Bjrirndal anstllldes 1897 i Stllverket ddr han fcirst
vat martinarbetare, senare smdltare och murare.
Tj?instgjordesom martinmdstarcr'lgra minader 1930
och har sedanvarit smdltaretill den L1 februari, di
han uppnidde pensionsildern. Vid jubileet erhiill
lran medalj och gratifikation fdr 49 tjdnstelr.

Dabl-Olston,Axel Enzil,f. rSSr.
Dahl-Olssonarbetade1918 i Stilverket. Aterkom
till Plitverkstaden 1920 som plitslagare och dverflyttade 1938 till vaktavdelningen,drir han tjrinstgjorde som portvakt tiil den 20 februari, di han avgick
vid uppn&dd pensions8.ider.Erhcjll vid jubileet medalj och gratifikationf& 26 tjlnstenr.
Er')A.rson,
Karl Kr)slian,f. 1881.
A. E. Dabl-Olsson

A. F. Bjt;rndal

Eriksson anstdlldes1906 vid Nobelkrut, der han
fdrst nigra nr var malningshusarbetare
och granatapterare, senaremesta tiden pi Byggnadsavdelningen
som cementarbetare,
en fdljd av ir som lagbas. Avgick vid uppn&dd pensionsilderden 31 mars L948.
Vid jubileet erhcjll han medalj och gratifikation ftir
40 tjinsteir.
I;redrihston,Frans Ferd,inand,f . 188I.
Fredriksson arbetade nigra m&nader vid Bofors
1895. Ateranstdlldes1899 i Valsverket,dverflyttades
1902 till Transportavdelningen
och 1903 till Projektilverkstaden,ddr han till 1911 var granatsvarvare.
Blev sistndmndahr filare i Kanonverkstaden.Avgick
1 april 1948. Erhijll vicl
vid uppnidd pensionsnlder
jubileetmedalj och gratifikationfor 47 tjdnsteir.
liluert, Karl Fridoll, f. 188J.
Jlfvert anstdlldessom plitslagare i Plitverkstaclen
8.r I9L3, blev fdrman Fu L925 och verkm:istare&r
7930. Har utan avbrott varit verksami san-imavetkstad till den 31 mars, di han avgick med pension.
Erhiill vid jubileet medalj och gratifikation frir 33
tjrinsteir.

f - f . fredrksson

KuicA,V)cktor,f. 1881.
I(vick var anstilld som svarvarei Kanonverkstaden
1904-1905 och 1910-1916. Aterkom till samma
avdelning I92l och arbetadesom svarvaretill 1942,
di han blev verktygsutllmnareoch fcirridsarbetare.
Slutadevid uppnidd pensionsilder
den 16 mars 1948.
Erhrjll vid jubileet medalj och gratifikation fcir 33
tj dnsteir.
Larssou,Gustau,f. 1881.
G. Larsson

V. Kvich

Larsson anstllldes 190) vid Nobelkrut, ddr han
oavbrutet arbetat inom brisansladdningsavdelningen,
de senasteiren pi papphylsfabriken. Vid jubileet
erhcill han medalj och gratifikation for 41 tjhnsteir.
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Nilston, Daaid Emanuel,f.. t881.
Nilsson kom i aug. 1895 till Bofors, d[r han arbetadetill sommaren1903, dFL
han anstdlldesvid Nobelkrut. Har arbetat i Nitroglycerinkrutavdelningen,
mestatiden som krutapterare,till den 31 mars !948,
di han uppnidde pensions&ldern.Erhijll medalj rgzs
och gratifikation f6,r 51 tjZinsteirvid jubileet.
Nilston, Gustau laliu, f . t99t.
Nilsson arbetadefrin februari iB96 till mai t9o1
vid Bofors och kom i aususti sistnimnda ir till Nobelkrut, dar han stannadl fill 1920. Arbetade vid
Bofors L92O-mars 1924, d3,han S.terkomtill Nobelkrut. Han har arbetat som trl- och diversearbetare
och sedanmaj l)40 som fcirr&dsarbetare.
Vid jubileet
erhdll han medalj och gratifikation fdr 45 irs tjiinst.
(Egentligenhade han 50 tj?insteir.)

G. J. Nilsson

D. E. Nilsson

Reinholdsson,Otto Fritiof,, f. tBBo.
Reinholdssonanstdlldes1895 som rdtare i Valsverket, blev slZiggdrdng i Valsverkets reparationssmedja 1897 och flyttade 1900 till Projektilverkstaden, ddr han hela tiden arbetat som granatsvarvare
till den 11 mars, di han uppnidde pensionsildern.
Vid jubileet erhiill han medalj och gratifikation for
51 tjinsteir.

O. F. Reinholdsson

Skoog,Gustau,f. 1881.
Skoog anstllldes 1897 som smideshantlangarei
Smedjan och kom 1899 till Kanonverkstaden,der
han hela tiden arbetat som stickarepl frisareavdelningen till den 1 febr. 1948, de hanlvgick vid uppnidd pensions&lder.Vid jubileet erhd,ll han medalj
och gratifikation f6,r 48 tj2insteir.

G. Skoog

fh,;//@zz
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Juli
I.
16.
2O.
24.
30.

Namn

Titel

Anstillningsir

Andersson,N. E., Snickare
Larston, K. /., Handkirnmakare
KarLtton, E. E,, Avsynare
Ljungberg, K. 8., Vdrmare
Hastelgren,Olga I., Stdderska

Aug.
5. Bergrotlt, K. E., Yedg&rdsarbetare
6. lantron, C. E,, Smdltare
12. Bruse, O. E,, Plhtslagarehantlangare
19. lVid,in,'K. S,, Kalkylator
2I. Strt)mberg,K. G., Fcjrman
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r928
19r4
'lo)1

1934
1936

19L9
1919
1930
1c)r1

L9r3

Namn
D"g
Titel
Anstlllningsir
Al.,9.
24. lohansson,M. L, N., Trdarbetare
1927
24. EriAtson,Elin 1., Stlderska
1947
21. Maxe, K. F., Avdelningsfdrest&ndare
l9I3
I93B
26. Petlersson,E. H., Fdrvalsare
Sept.
2. Er)Atson,K. G., Fcirman
4. Karlsson, G. S., Gassklrare
/q. Otterlund.,G. G,, Verkmlstare
5. Karlsson,E. /., Smiltare
B. HedenAoitt,,K. G., Maskinist
^Ll.
Giiranston,O. lV., Konstruktdr
L4. Nystrdnz,P. 4., Sadelmakare
1.4. Karlsson,G. E., Smed
78. Karlsson, K. A., Transportarbetare
18. lohanston, L. O,,'Truckfcirare
20. Nordstrdm, Ingeborg K., Kasscirska
2I. Persson,G. E., Byggnadsarbetare
23. Arnald, C. G., Konstruktdr
24. Persson,P. 4.,, Hd,tdningshj2ilpare
26. Bengtsson,f . E., Traversfdrare
28. Lidin, K. A. 1., Elmonttjr

1925
I c)2c)

L9T2
19L9
1930
1935
19r3
1940
'I

O?O

1943
1918
1939
1939
1939
1947
194r

\
\^

\-F

-\-

\-

\r-

ech
ffirnoalo,
Semesterhemmet
Sotntnoren

I
I

Storiin

7948

Stordn stir snart iter putsad och fdrdig for
att ta emot Boforsarbetarnamed familjer till en
hd"rlig och livgivande semester 1948- Restaurangen oppnas for sdsongenden 19 juni och
sedin pngir rtjrelsen i 10 perioder t. o. m. den
28 augusti. Hdr nedan ldmnas en uppsiillning
over semesterperioderna.

Miltidspriset pi restaurangenblir i ir for 3
mil kr. 3:50 per dag for vuxen. For barn under 15 ir betalaskr. 1: 50' For 2 barn i samma
f.amiljbetalas1:25 kr. per barn och 3 fiir barn
eller ddrutover 1: - krona per barn. Liksom
att
tidigare komma ett antal semesterstipendier
utdelas till familjer med 2 eller flera barn'

re/G-26/6
26/6- 3/7
3/7-Lo /7
L0/7-17 /7
L7/7-24/7
24/7-31/7
3L/7- 7/8
7/8-14/8
14/8-21/8
2t/8-28/8

Tigtiderna till och frin Otterbdckenkomma
senareatt annonserasi ortsiidningarna'

1 :sta perioden
' 2:dra
3:dje
4:de
5:te
6:te
7:de
8:de
9:de
),
10:de

De 4:de och 5:te periodernamiste i sttjrsta
mojliga utstrdckning tilldelas arbetarna pi de
metallurgiska avdelningarna,vilka ej ha mojlighet att fL dndrad semestertid' Alla, som onska
74 dagarsvisielse pi Storon, torde ange detta
och ndmnden kommer
p& ansokningsblanketten,
itt bevilja dylik semesteri si stor utstrickning
som det finns miijlighet.
Vid en konferensmellan SKF:s, NOHAB:s
beoch Boforsarbetarnassemesterhemsnlmnder
sliits, att 3 Boforsfamiljer kunna erhilla vistelse
pi Lilla Bratton och 3 pi Ulvon. De, som dro
intresseradeav att erhilla semesterpi Vdstkusten, kunna erhllla nirmare upplysningar pi
expeditionen.

l

Blanketter for ansiikanom vistelsepi Storon,
kunna avhimtas hos resp. uppbordsmdnpi avdelningarna. Ansokningarna skola vara inldmsenastden L4 naj.
nade till Storonaexpeditionen
Expeditionenhilles oppen 7-L4 maj kl. t6,30
-18,00 och expedtion ir, som alla veta eller
btira veta, inrymd i nedre viningen av gamla
vattentornet intill Intressekontoret.

Vdlkommen till Storon.
Stort)nanhntnden,
Ilusmoderssemester
Stiftsgrflnd Diimle

ptfl Karlstads

I avsikt att sprida kdnnedom om Stiftsgirden
och dessarbetekommer tillfzille tlll husmoderssenzesteratt beredas under tiden 18 mai-20
juni pi Stiftsgirdens gdsthem. Under semestertiden tilldmpas ett reducerathelinackorderingspris av 5: - kronor per dag.
Stiftsgirden vlll gd,rnarikta en inbjudan till
fruar till anstdllda av alla kategorier vid AB
Rofors att begagna sig av denna mojlighet'
Stiftsgirdens adressir Domle, Deje,
Tel. Deje 282.
Ett skepp

kommer

lastat

Prisbeliinad bild i tiivlingen om bista Storiinabild 1947
Foto; ,$sr. "Roll"

lTyr fonrner fiir skyddspristiivlan
verken 1948
For att sporra till okad aktivitet i kampen
mot olycksfall i arbetet har for Lr t94B inforts
en ny form av skyddspristdvlan,i vilken alla
avdelningar (inkl. skyddsombud) ha vinstmojligheter.
Tdvlingen bestir av tvenne tdvlingsmoment:
clels tivlar varje avdelning helt for sig sjilv
(oberoendeav ovriga avdelningar) och dels tzivla avdelningarna sinsemellan inorn de riskklasser(A, B, C) de tillhora.
Varje avdelning (tivlingsenhet), sorn under
irret minskar olycksfallsfrekvenseni forhi.llande titl utgingstalet, tilldelas pr anstdlld inom
avclelningen
dels en fast premieav 1' - kr, dels
en rorlig premie, som dr proportionell mot den
uppnidcla procentuellasdnkningenoch som ntgirr rned foljande belopp,
i riskklassA: 10 ore pr sdnkningsprocent
i riskklass B: 4 ore pr sdnkningsprocent
i riskklass C: 3 ore pr sdnkningsprocent
Den avdelning, som inom vardera riskklassema A, B och C under iret uppnir den storsta
procentuellasdnkr-ringen,
blir vinnare inom riskklassenoch tilldelas utover ovannimnda premie
foljandepris:
i risl<klass
A:2jO:- kr, i riskklassB: 150:kr: och i riskklassC: 100:- kr.
Ovannzimndapris tillfaller den klubb, sornavclelningensanstdlldatillhor.
Dessuiomerhilla skyddsombudeni. de avdelningar, sorn sdnkt olycksfallsfrekvensen50,l<rvardera.
Avdelning, som for tivlingsiret eventuellt
fir sammaolycksfallsfrekvenssom utgingstalef,
tillclelasden fasta premien och skyddsombuclen
it en dylik avdelning erhilla ivenledes 50:l<rvardera.
Utgingstalet i tavlingen dr avdelningarnas
frekvenstal for olycksfall i arbetet for iren
194r-t947.
Intlriffat olycksfall hdnfores till den avdelning, som den skadade tillhor. Endast cle
olycksfall som anmdlas till forsiikringsbolaget
rnedrdknas.
Finnes inom vinnande iAvlingsenhetmer iin
en klubb representerad,
delaspriset procentuellt
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vid Bofors,

efter antalet klubbmedlemmar (enstaka personer, som arbeta i en avdelning, men tillhora
annan klubb medriikriasej).
Om anledning till olika tolkning av tivlingsreglerna givas, avgoras uppkomna frigor av
Centrala skyddskommitt6n.
RitAAlass

A'

M M a r t i n - o c h e l e k t r o s t i l v e r .k
Mek.gjuteri
Renseriavdelning
S m i d e s v e r k s .t .a.d.
Smidespressverkstad
Valsverk
A d j u s t a g e h a.l.l. .
V Transportavdelning

Utgingsral

..... 32,28
...... 13.6r
. . 41,63
......43.j5
......26,2t
...45.66
.26.65
......20,36

Ri&klass B.
Handform.-gjuteri
.\to,z;
I(drnmakeri
.......(-"
Avstickn.-verkstad.
.......1
Grovbearbetn.-verkstad
jll,35
Modellverkstad...
j,86
Hdrdverk
...13,77
Verktygsverkstad
. . It,65
Filtverkstad
22,6I
Projektilverkstad
. . 26.38
Automatverkstad. .
12,6j
Rrjrverkstad
...... L1,73
Svarvareavdelning
LI,7O
Fliisareavdelning. .
I
Provstingsavdelning
lLl,oa
Filnings-o. monteringsavdelning
I
Ritsaravdelning...
.l 9,oe
Borravdelning....
)
Pli.tverkstad
......'1,4,9)
Reparationsavdelning
..... L6,62
B Byggnadsavdelning
......1j,88
X Elektriskaavdelningen
....72,06
Skjutf2iltet
. . B,rj
RisAAlar C.
Siktavdelning
4,63
Urverksaptering
6,12
Experimentavdelning
3,OO
Ammunitionsavsyning
I
Avsyning
......
.l 4,9,
Llrlingsverkstad..
.'24,7g
j,2l
Centralfcirr8.d
Kontrollavdelning.
L7,76
Avd. inom klammer rdknassom en tdvlingsenhet.

Centrala Skyddskommittin
fiir Sikerhetstjinst

TASEITRETSEN
Dn vers om oeh i aPril
Gammal iir sed.enatt narrasman uill'
Ser man ei app blir man dum som en sill.
Leken )ir rolig och gill.
Man myseri solen och roker sin "Bill"
ocb ki)nner sig glad i aPril.
Vintern dr slut och ur birnmelensstril
ui.rregnet silar och ur iorden uill
allt, som diir slumrat sd still'.
Smi. knoppar och fron udckstill lia, spritta till,
uill ut absolut i april,
Kliider skall aiidras att malen blir aill'.
Bi.ten skall md}asi grannastestil'
Liirkan i skyn sld'r sin drill'
I aikarna gi)ddornaslek ir febril,
ty isen gdl loss i april'
KnappforseAen rornmaren 1947

Knappforseken

Boforsforo

Konserverad

Som alla intresseradeB-pilsllsare torde komma th|.g, skadadesKnappforseken - Karlsko- mvcket
gabygdens mdrkligaste naturminne
svirt av en stormil en regnig augustidag 1946'
Den storstaoch hogsta delen av kronan vriktes
ned och hela stammen, som var starkt skadad
av rota, klilvs ned till markYtan.
Under sommaren 1947 konserveradestrddet
efter alla konstens regler. All rotskadad ved
och
h6ggs bort, den friska vedytanPreParerades
sl fylldes tomrummet av armerad betong, som
fd.rgadesi ytan, si att den blev si lik barken
som mojligt. Konserveringsarbetetutfotdes av
skogsavdelningen.
Trddet bar lov som vanligt 1947 och ser ut
att klara sig innu i mLnga ir. Bilden hdr ovan
visar Knappforseken eller "Carl@:s Ek", som
aktiebfev av Lr 184),
den kallas pi slussbolagets
4Lf

-r'v-

Till posten man skyndar sd'snabbt sont'en pil'
Mi.ngen tar ungarna med i sin bil,
kuitterar med prydlig stil
ett kort ifrfrn "girot", fdr sin Inga-Lill
rnan barnbid.ragfd'r i aPril,
Vi hhtsaadren med leue och "dtill",
med tal och eld.aroch supi nted'sill.
Vita mdssantar man till
och lagar att drlikten i)r lius och gentil.
la, si. gdr ui slut pi april,
I. TEGENSTEDT

Klippt
Redaktionenhar klippt nedanstiendeur RESO:s
tidning "Fritiden". Det ar ett referat av en av den
amerikanskaskdmttidningen"New Yorker" utgiven
resehandbok.
"sverige dr tlndstickslandet. Svenskarnauppfann
tiindstickin fdr hundra &r sedanoch exporteradefdre
kriget tdndstid<ori askar med 9.000 olika etiketter
p& frimmande spr&k.(Om en herrevid namn Kreuger
n2imnsguskelov inget!).
Det finns en milion mdnniskor mindre i Sverige
dn i New York. Femton Procent av landet ligger
ovanfijr polcirkeln och nio Procent av dei dr sjciar.
Pi sommiren iir det iindi si varmt att folk kan ligga
nakna i solen flera timmar (!). Utl2indskaresen?irer
i Sverigefister sig frimst vid att prisernair si h<iga
och flickorna si vackra. Andra notabla fakta dr att
(Foru.3 sidj4)
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Fiirslagsnf,mnden
B-pilen m 41947 tillkdnnagavs,att bolags. I
ledningen beslutat skapa en institution, tilsvidare kallad "Forslagsndmnden",som skulle
bedoma inkomna forslag till forbeittringar av
produkter, maskiner och tillverkningsmitoder,
inldmnade av arbetarevid Boforsverken.
"Forslagsndmnden" har nu haft sitt forsta
sammantrdde,varvid beslots att utdela belo_
ningar it foljande forslag.
1651 G. E. Arthng,VK 52, for smirgelbandshillare vid putsning av invlndiga plana ytor.
7064 T. G. Gustaassonoclt 14264 S. S. Henriksson,MS 80, for metod att blisa bort skdgget
vid skdggning av hejarsmiddasmidetaljer.
7034 I.lV. Eriksson-H)igg,MS 20, for sryrarm
till mellanldgget vid smidning i 600 kg harnmafe.
7020 G. A. Ghfaert, MS 90, for konstruktion
av hjdlpverktyg vid sdnksmideoch bockning.
7088 G. H. Bergkuisr,MS 80, for forbdttrad
metod vid hejarsmidning av vevaxlar.
2-983A, L. Gyllstrom, VF 20, for uppsamlare
av kdtting i telfer.
1220 K. G, A. Pettersson,X 20, for forbdttrad strombrytaranordningpi Morgirdshammars
nya valsstol.
12635 K. I, E. Gustatssott,VA 30, for gradningsanordningi efterbearbetningssvarv.
3756 A. L.lVesterlund, VA 80, for forbdttrad
metod vid kontrollstdmpling av granater.
j\igra forslag bordlades for yrterligare utredning.
Forslag kunna inlzirnnastill "Forslagsn;imn<len",Huvudkontorei,Bofors.
Id.llppt (forts.)
karlar blir skrubbadeav kvinnlig personalpi badinriittningarna och att man sdger ,'tack" myit et ofta.
Den intressantastefolkgruppen i Sverige * luppurnu
(6.500), som inte dr vlrldens mest imivdxia- folk
men de minsta bland dem antropologerna inte
klassificerar
som dvdrcfolk.
har varit ei sjiilvstiindignation i L2OO&r
.Sverige_
och svenskavikingar grundlade Rfsshnd. Svenskarna
ir ett grundligt foik -- drottning Kristina t. ex. sd.js
ha tagit livet av Descartesgenom ait insisterapi ait
tle gitngar i veckan skulle ge henne lektioner i
L.r.1n
filosofi._ Stockholm, huvudstade-n,
nr byggd p& 13
tiar och har 32 telefonerpr 100 invinare'frewyork
Inr.27).
.Sverige gav ois Aga-fyrcn,magnetminan,
Bolor.r laf tuiirnsAanon och dynaniiten."
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Hist orieb er iitt art iiolin g en
Fnfin Bjiirkborn
Nedanstiende bidrag beliinadesmed andra pris i grupp I

Det dr aktuellt med ackordsdrtningpn byggnadsavdelningenvid Nobelkrut. T"u6.grou"rbetare dr sysselsattai ett storre schakt. Verkmdstarn,. Iivlig och gemytlig, manar pi. med
rdknestickani hogsta hugg: "Jobba poykar si
blir det ackord o.h bru f-oitjdnst, bai
iobba',.
Uppmaningen upprepas vid eti flertal besok.
Nigot synbart resultat av ackordsarbetetmdrks
dock inte i avloningspisen,vilket foranleder fol_
jande yttrande till den nd.rvarandeformannen:
"Hdlsa verkarn att han smorjer upp rdknestic_
kan, den orkar visst inte over de variliea 7: 5I.,,
*
Smeden vid Bjorkborns gamla smedja och
foretagetsbyggmdstarebrukade dagligen vid en
siesta diskutera, ventilera och kritiseia de stat_
Iiga angeld.genheterna.Byggmdstaren var stiin_
digt i opposition,men fick altid som sistareplik
frin smeden:"staten dd d,ui de". Sa dog garnle
smeden och hans gamla viinner konstaterade,
att halva staten gitt hddan.
*
K., storfiskareoch god berrittare,redogor for
sondagensg[ddfingst i Herrsjon. yag Fick en
gddda,hon var si.li.ng, som mellan defoch mej.
Kamratens tvivel foranledde foljande replik:
'.'Ja
tror du mej inte, si fir du vdl maka dej
litet ndrmare'"
,,Krutst)ink,,
ilfinnen
Historia beliinad med fiirsta pris i grupp I

Ndr en sir i hor en ddr "Hlggen" kommer
farenes md en dir forfirlia d,rnniimaskin 6.har
kanonera bakitter FLf.at sL dei dnne vischler
kring hommen i kanon era ;inne tjytter hogt i
lufta di liksom en drar sej te minnes hur di va
nittanhundrahtte3,nie. Tiera ha fcirdndrats,ack
ja! Uschija-mej,ni forstir da. pA den tia ndr
cli skulle provsjote di feck i.tte kamper slite i

I

dta md, kanonera anna te Krestenehamn i vi
ftjlke feck va md hhialpe te bortikring i kurvera
i oppfdre backera. Pi scimmernnor d2iva varnt
korde vi sta ph ndttera i va int framme forrn
kveidln bakiitter. Dii geck inte si dd vischle
ommet di int. D3. va dii briimskdrermd ndr dd
biirja luta utfore. Ja dd va ett folje di, en tocken karevan. Barnensdagskarevannu for tia d
intnoe mot for da. Da va hdster i korkdrer i
vrekirer i en inschenlor,ja di va dnne som en
tempereturtagerema (se en feck ju slite i tdnge
si f6rfdlit uppf6re i utfore backera, en minns
fnlle di dnr Fjeirisbackera). Da va han Karl i
Kdrre en rekorderfi knr te i kunne si ndr en
skulle flise ut, bide hdster i folke. Han sAg
dnna presis nir tunga ikte ut i muen i andan
hiill pi h f.arc ur brciste,di kom ole halt! Ja se
like sikert scimammen i korka. Rdttvis va han
mi. Se alle feck int plass te i ike utfore backera si di som va liittbroste di feck springe bakdtter 3. di som va tongbroste di feck ike. Han
Karl Ersa geck frammi i Gusta
Orsa geck bakdtter me
roe flagger i nivera
r.\ I
utti finestetyg
\'
'.,r.N\-s

:-q,"
for i vise
vdgfarere att
di skulle hllle unna
ur vdqen ndr Boftjschera
kom, seGusta va if.rh Piitemyra
L far hansesva forsteman i lagghrn
ddr s3. en feck se opp t'e hommen. En ddr
inschenjoren va md si vi skulle hille riitt viig
bortikring i byera. Hdstera di va f.rl" Spinen,
Bjorkborn i Bofosch, ja ett ticke folje. En torpere ble si riidd si. han tiytta Lth vigen i in i
skogeni ldnsmanhittan dnna bolemot Visnums
socken.
Ni skulle ha hort pi torpare i bijnner 3.
kdrringer va di skrek h frlgte bortikring ibyera
etter vdgen. Va har Ni for ett hiskelit eldnde
md er? En kunne inte blamere sej heller si en
feck lov te i sije noe.
I blann sa vi. Di i en kanon som ska siljes
pi marken i Kresteneham.n.Dd skulle ha vdre

e pipe framfore i e bakitter, men i vet fdlle att
dd'd nofu si Bofosch ii skylli bonnera pL anma
sie sjoen. Si di feck sdlje ene pipe i smdlte ner
de te hastskor for si bonner d de enne som har
penninger nu. Ni mi besinne hur fattit di d,
i. uschlit, ndr bare rakstua i olschappegir. Rakstua ho gir felle si. ldnge fordrdngerne Gusta
Perschon i Viktor Viber har kvar sina skiigg
te i ansesine sparslanterte i betalemd. Men di
d int bare fattit f6lk kring Bofosch, tenk pi ho
piga hos Orscha i Kiillmo som sillde konna i'
kvigera f6r bonnen i kopte aktsir i Bofosch. Di
lar ha undersokt affdrera i ho hadde
mer i reda penninger dn sjdlve
brukspatroeni pungen. Iblann

nar mdnscheravi ikte
forbi frigte va vi sldpte
pi for ett spektakel
si sa vi att en
ddr hiist-

s't

'Wrti';'i,
;'-A*r,.

handlare
Ville Petteschon fri Krestenehamn hadde bestdllt en iggkldckningsmaskin i att betalninga skulle ske md
hZister,for si konna hanses di stog i sin for
izin-rnensi di ville inte Bofosch ha. E kzirring
ho sa. A herre jissestocka store dgg dd minne
bli. Da blir fdlle bare guler i dom ddr d'gga.Dd'
blir allt anne in bare guler sa ja, se maskin han
vriiker ut tocka dgg sit hele Krestenehamn blir
full uti ungtopper (i tro mej, di finns kvar zin,
fast nu dr di bra grove i kammen). Ja si en dir
Ville sa kdrringa. A da int som ja sagt att han
dr en stormakt hiir pFLjola.
En tocken ddr backstugusittereffirgte en ging
ndr vi kom bolimot Krestenehamnva dd va for
ett tocke eldndete kanon. latala um forn tocke
mdsterverk dd'va. Att skotta di skotsav ena dan
i kulera di slog int ner forn anre dan baketter
for si krute va if.r6.Espends(si kulera geck int
sf,.fort d& pi den tia).
Ja felle minns en noira nittanhundraltte Ft
nie. MissvdxLava si stor si bonnera feck fole
krittera md lov i stybbesi mjolka va dnna kol
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bla. (Konna mitte fell'e ha vatt fole md stybbe
te dii.) Ja hd. va uschlit di. En kan si ndr en
tdnker etter, nu fiir tia duger int smijr pi. bro it
ongera. Pi den ti feck en ite barkbro si aschole
kida igen. A uschlit va dd md'bestdllningerpi
kanoner. (En mi besinneatt fiilke krige int si
miie di.)
Ndr en tdnker itter si begrepdi sej int pi te i
permitere pi den tia heller. Di dela arbete i
f6lke feck gh kvar si ldnge brobita rdckte.
Smeera di geck i Villingsberg 6. risa kvest som
di bar i kolryscheri feck betalt visst for stigen,
h ndr di hogg kastve feck di visst for tonnlanne.
Int hade di ti te i rdkne i kubiker i uschlie va
di te e rikne md si di hadde visst for tonnlanne.
ttKalle"

Kalle stack ivdg till Lovalls, och ddr var de
mycket riktigt. De spela kort, sop och hade
fi.r en krona, om du sdjer
trevligt vdre. -'Du
att du inte hittat oss', sa gjatana.
Det blev en svir frestelsefor Kalle, han hade
inte mer an75 ore for dagen. Han gick alltsi
tillbaka till H. och sa' att han inte hitta dem.
'Ge
Men H. gav sej inte. Han skrek:
dej ivig
for f-n 3.leta rd-ttpi dem. Hit ska di.'
Kalle miste tillbaka till Lovalls, och fick dem
'Krona
dntligen med sej.
fick ja dndl', sa Kalle.
Ndr de si hade fitt formen fardig och skulle
sdttai en kdrna, si stop en utav dom pi. huvudet
i formen. H. hoppade jdmtota av ilska, men va'
han sa', dr det bdst att tala tyst om."

I)en gamla

"En annan glng, ndr de holl pi att gjuta, var
en, som hette E., for het pi groten, lyfte ut for
snart, si det gick sonder. H. ville inte st6ta sej
med E. men kunde inte tiga, utan vdnde sej till
Kalle och skrek: -'Ya i h-e gor du mdnniska!
Ar du fly f-d.'
- 'Iug, jaghar vil inget gjort', sa Kalle.
- 'Vad f-n betyder ett namn', sa H."

goda

tiden

i Giuteriet

Bidrag beliinad med andra pris i grupp I

Det ir svirt att skriva "historier" frin Bofors,
ddrfor att man vill inte stota nigon i kanten.
Alltid dr det nigon, som kdnner igen sig sjilv.
DZirfor skriver jag inga irtal och inga namn,
bara initialerna pi personerna. Jag har dessa
historier i andra hand. Det drKarI som berdttar:
"Ndr jag var pojke, arbetadejag i gjuteriet.
Ddr hade vi en bas,som hette H. En ettriger en.
Det var nog inte ldtt att vara sndll jdmt heller,
for det var inte alltid, som gjutarna fanns pi
sina platser ndr de behdvdes.Yrkesarbetarevar
de nog, men annars var de inte stort bdttre dn
luffare. Si fort de fick lite pengar, stackde ivdg.
En morgon fanns inte en enda gjutare nere, ndr
'Du
basenkom. Han svor si det osadeoch sa:
Kalle, stick ivzig te Lovalls, di sitter nog ddr, I
laga att de kommer hit.'

*

"Jag varpasspojk
u,l.n ^u de dir gjutarna,
som var finne, 3" jag var inte mdnniska te begripa va han sa. Hade jag tur, si fick han rdtt
'ellen'
rnojdng, ndr han sa' till. Annars borja
lyse ur ogona p5.'n, di var det bdst att ldgga
benenpi ryggen h'tltnga' for livet, annarsblev
det stryk. Med vad han fick tag i. Si - di hadde
inte borjat debatteraom aga di inte", sa Kalle.
*
Kalle talade dven om ndr Bergroht blev uppkallad till kontoret for att skriva under em
kvitto.
- "Ja kan inte skriva", sa Bergroht.
- "Skriv bara", sa tjinstemanflen, "alltid
blir det nlgot". Bergroht skrev och plitade och
synadesedansitt mdsterverkoch sa:
- "Ja mener de blidde en hund."
*

:;

Kalle vet mycket mer, men som sagt,han tors
inte stota sej med sina kamrater och dzirfor
tiger han med det roliga och sorgliga han vet,
och ddrfirr blev detta bra lite.
,,Tore
[,,,
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Bocces uo,elaru sid,a
I Bosseiir rentaa f enomenal
ocb buntar sitt papper i bal efter bal.
3-

2 Cbarmor iir Bossenu uorden
och bockarsej iinda till jorden.

stilla uatten
i ljasa natten
md,nenglimmar
tysta tiftznxar
ja dd.nr det pd.r
f6r Bosseoch Bettan!

TTxaNNAN
oeh BR,UDI{ISTAN
hur fremisten /'oser ztardagensprob/em. . .
hon ddrvid

ocksi

haft

anvdndning

Ndr den gamla tekannan av miissing
d. v. s.
mtjrknat genom oxidering -

den ursprungliga, stiltrogna dekoren.

luftens syre har fijrenat: r.:ed de i le'
geringen ing&ende metallerna - put-

fdrgborttagningsmedel kan oljefdrgen

miijligt

litt

henne dnnu en tjdnst, di den ej sdllan

sar man den med ett av dessamoderna.

ningsmedlet kan ortcd,iltlorbensol in-

ingar i dylika :nedel som fettlijsande

flytande metallpolermedel, som snabl:t

gi, dels fcir att lcisa oljefrirgen, dels

faktor.

Sterskdnker "fattigguldet"
glans och vackra
polermedl,et

in96r

dess riitta

lyster. I
ofta

metall-

ortodilclor-

bensol, som l6ser dylika oxider. Putsduken

och det ytterligt

finkornige,

skonsamma slipmedlet giir resten. .
Mormors

mors gamla vackra brud-

kista skall befrias fr5n senare tidcrs
minga

fdrglager

och framsti

med

bchanclling med ett modernt

Efter

skrapas av. Aven i fdrgbortteg-

som lcisningsmedelfcir de vaxer, som
f drgborttagnrngsmeclletinnehil ler.

l)en

att

gjolt

ortoiliklorbensol

kemisk-tekniska

industrien

har

mingsidigt bruk fijr ortodiklorbensol,

Ndr sedan husmor malpreparerar den
vackra

fcir ett fldckborttagningsmedel, 6r det

ett

gott

liisningsmedel

fiir

tjdror,

schalen i finaste helylle, iir

hartser, vaxer, oljor, fett och svavel

att hon stciter pii

samt i nigon m&n frjr oxider av vissa

det rnycket troligt

ortod,iklorbensol 6nnu en ging:
C.el malmedel
denna produkt,

en

ndmligen

innehiller

som med sin

lukt

verkar avskriickande p& malen. FIar

metaller sisom silver, nickel, koppar
och aluminium. Inom verkstadsindustrien anvdndes ortodiltlorbensol

som

rengdrings- och avfettningsmedel.

lillverkos ov AB Bofors, Nobelkrut.
Den 6r en fdrgl6s vdtsko med oromctisk lukt, spec- vikt 1,3C,
ol6slig i votten men obegrdnsot blondbor med de flesto

Ortodiklorbensol

l6sningsmedel. Orrodiklorbensol

kon levererosfrdn loger.

BOFORS

BOFORS, NOBELKRUT
AKTIEBOTAGET
tii.
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