)

.n

t-

)

1

I

Redaktionskommilt6
ANDERSSON,
A v s y n a r e( M S 8 0 )
Representant fcir Avd. 76 av Svenska Metallindustriarbetarefcirbundet

INGVAR

GOSTA

Fil. kand., Korespondent (FRK)

ANDREE,

Representant fcir Avd. z4 av SvenskaIndustritjinstemanna-Fcirbundet
ARN E G I LLBER

G, Expedit<ir

Representant fcir Bjc;rkborns Fabriksarbetarefackfcirening
LINDAHL,
F < i r m a n( V L 1 )
Representant fcjr Avd. r;3 och z8r av SverigesArbetsledarefcirbund

RAGNAR

\7AHLQ
U I S T , O v e r i n g e n i < i r( N T )
Representant fiir AB Bofors ledning

ARVID

Redaktiir
EGIL

LON

och ansvarig utgiyare

Fil. lic., Socialkurator(EP)

NBERG,

I NNE IIi Lt SF ii BTD CKNING
Grundandet
av AB Bofors Nobelkrut
m e r s e r i d eRt a g n a S
r o h l m a fn. . . . . .
Nobelkrut

under

av f. Kom.. .. .. sid. r-4

5O rir av OveringenicjrElof
n

Jullander
- dess rnedel
Nobelkruts
civila forskning
och mrfll avTeknologieDoktor Allan Dah16n........

1-r8

)> 19-26

Som vi minns det. Anteckningar och intervjuer
om Krutbrukets f6rsta ir. Krutbruksarbetarna
August
Ahling och Olof Gillberg, Faktor Karl Lcivgren,Verkmlstarna Ernst Karlsson,Birger Anderssonoch Sigfrid
Sjcigren,IngenitirernaNiis Liljegren och Gottfrid von
,, 27- 3t
FeilitzensamtOveringenicirEmil Otterdahl
Fiir

5O iflr sedan.
klipparkiv

Ragnar
Sohlman
E. Vijkander

Nigra notiser ur Gunnar Carl6ns
> 36- j8
ln memoriam.

Av Disponent

>
39
In memoriam
Personalia.
Veteranersom slutarsin
,> 4a--42
tjdnst - Vi gratulera5o-iringar...
Ordet iir fritt.
Skall den anstelldetillhcirafackorgani- Arbersgl[djeav G. H. .. )
sationav Gunnar Pettersson

43

ABF, TBV och Boforsaftonskolainfcjr
Studlespalten.
,> 44-4t
studieiret ry48-49...

,,

4t

...... ))

46

........ ))

46

Frrin redaktionen
Medaliutdelningen

1948

Brevkida...
Lustiga

spalten.

Frin historieberlttartdvlingen
... . .. .. . )) 46-47
))

Bosse och Bettan

a8

Bildmaterialet. Alla iildrefotosfrin Nobelkrut dro tagnaav fotograf
Karlskoga.ModernafotosTillman och Falk Boforsfoto.
Albin Andersson,
Personfotosfrin Pontus Andersson. TeckninsarEric Olssonoch Oile
Mellinger.
Utan redaktionens medgivande fir
\JmslagsDlroen vlsar D;orKDorns nerrgaro
F o t o tB o f o n f o t o T i t l m a

text och bilder ur -6Aa"

eftertryckas eller refereras
Coptrigbt: AKTIEBOLAGET

BOFORS

BOFORS

icke

1948

Nr 3

T I D N I N GF U R D E A N S T A t t D AV I D A K T I E B ( ) T A G EBT( ) F ( ) R S

GRUNDANDDT AV AB BOFORS NOBETKRUT
RAGNAR SOHLMAN
At, f. Kommerserddet
Alfred Nobel besokte forsta gingen Bofors
i februari 1894, sedan han kort forut trd,ffat
avtal om inkop av huvudparten av aktierna i
AB Bofors-Gullsping. Vid detta forsta besok
overenskomsbl. a. dven om upplitelse av Bjorkborns herrgArd som bostad for honom under
hans vistelse vid Bofors. (Dittills hade Brukspatron Ernst Kjellberg, som arrenderadeBjorkborn och Striningstorp av bolaget, bott i herrgirdsbyggnaden).
Di Nobel pi sommaren 1894 Aterkorn till
Bofors och boijade installera sig pi Bjorkborn,
beslot han att ddr Ihta anlagga ett laboratorium
for tekniskt experimentellaarbeten,iiven sidana
i nigot storre skala,sdrskilt pi det sprdngdmnestekniskamen dvenoi andrakemiskt-tekniskaomri.den. Mojligheterna for utforande av dylika
forsok vid hans orivata laboratoriumi SanRemo
voro ndmlig"n uu fl"ru skdl starkt begrdnsade.
Uppgorandet av ritningar och den allmdnna
planldggningen av laboratoriet uppdrogs lLr
ingenior Alarik Liedbeck. Ingenior Ragnar
Sohlman, som tidigare varit anstd.lld som
assistentpi laboratoriet i San Remo, erholl pi
nyiret 1895 uppdrag att foresti. Bjorkborns
laboratorium. Di detta sommaren I89t yar
fd,rdigbyggt, anstilldes ddr ytterligare tvenne
unga ingeniorer som assistenter,ndmligen Gottfrid von Feilitzen och Orvar Laquist. Sedermera
tillkommo ingeniorerna Erik Sedenholm,Oscar
Ljungstrom och Filip Langlet. Laboratoriebitrdden voro fr&n borjan Carl Sjogren, maskinist, och Axel Gadde.
Nigra ord om laboratorietsalhniinnaauordning och inredning fortjdna kanskeatt ndrnnas.

f

Anldggningen bestod av tvenne trdbyggnader,
skilda it genom eit mellanrum med vdggar och
tak av eldfast material. I den storre,ostra byggnaden funnos forst tvi. rum, det ena anvdnt som
vigrum, det andra som skrivrum. Ndrmast
foljde ett storre laboratorium och dirintill ett
mindre rum for diverseforsoksapparater.Sedan
maskinrum med en mindre, stiende ingpanna
(for uppvdrmning), en elektrisk generator for
upplysning och diverse smdltelektrolytiskaforsok. For bida dessadndamil fanns dessutomi
en yitre killarbyggnad installerat ett storre
ackumulatorbatteri med instrument- och omkopplingstavlor i maskinrummet.
I mellanrummet mellan treibyggnadernavat
uppstdlld en Bolinders fotogenmotor, som ldmnade kraft sivil till drift av dynamon och av
diverse apparateri laboratoriet som till ett krutvalsverk i det mindre huset. I detta senareuppstdlldes aivenen krutpress (av Liedbeckskonstruktion) for rorkrut. Dessutom fanns norr
om laboratoriebyggnadenen liten vattengasgeneratoranliiggningmed gasklocka.
For att kunna erhilla nitroglycerin till krutforsok anvdndeman sig till en borjan av guhrdynamit, som levereradesfrin Vinterviken och
varur nitroglycerinen utvanns genom tvdttning
med varmt vatten. Nigot senareuppfordes en
liten" nitroglycerinfabrik intill stranden av
Bjorkbornskanalenmed skydd av lutande, bastanta plankvziggar it laboratoriesidan,under
det att den sida, som vette mot kanalen, liimnadeshelt oppen.Nitreringen skeddepi det gamla
sdttet i tvi s. k. kdrnor av bly, forsedda med
omrdrare, bestiende av perforerade blyskivor,

kanisk vd,g,i fdrra fallet genom framstdllning
av nitroglycerin- eller nitrocellulosakrut i ark
eller rorform, sammansattav lager med olika
forbrdnningshastighet,i det senare genom att
giva krutkornen sidan form, att forbrdnningsytan okadesunder forbrdnningensfortging.
Skjutforsdkenmed de kemiskaprogressivkruten givo mycket lovanderesultat,men forsoken
forsvirades genom n6dvlndigheten att bestdlla
nitrocellulosa frhn Vinterviken, vilket blev bide
tidsiidande och besvdrligt, di man onskade
variera kvdvehalt och loslighetsgrad.
I samband hdrmed framtrddde iven starkt
oldmpligheten av att tillverkningen av nobelkrut lor leveranstill artilleriftirvaltningar inom
och utom landet var forlagd till Vinterviken,
som saknade tekniska resurser for ballistiska
forsiik och leveransProv. Dessa forhillanden
gjorde iiven att man pi militirt hill var mindre
Den ungeingenjdrenRagnarSoblmanerhdllpi rtylaboratoritnt. beliten med Nitroglycerinbolagetsom krutleveilret 1 895uppdragattfdretti BidrAbornt
rantor och ville vdnda sig iill utlandet for att
erni mera betryggandeleveransvillkor.
som hojdes och sdnktesi nitrersyranmedelst en
Med anledning hdrav foreslog Sohlman Nohivarm.
bel i sin brewzixling med denne i borjan av ir
Det skulle ligga utom dmnet att neirmare
1896 att trdffa en iiverenskommelsemed Nitroingl pL de mingfaldiga experimentoch forsoksglycerinbolagetom dverflyttning av hela tillarbetEnav olika slag, som utfordes i laboratoriet
verkningen av nobelkrut frin Vinterviken till
enligt Nobels anvisningar under hans levnad
Bofors. Hdrigenom skulle mlnga fijrdelar vinoch 2ivenfortsdttningsvisi nigra fall under ett
nas. Krutet kunde ftjre leveransenavprovaspi
ir efter hans dod. De mest omfattande av
krigsfiirvaltningarna kunde taga kanoplatsen,
^ner
dessaforsok riirde nya kruttyper, s. k. "artifJ'
och ammunition frin samma hill, och forciell kautschuk" - egentligenforsok att istadskulle utan tvivel i det hela kunna
bdttringar
komma ett slags surrogat for kautschukoch lddrivas fram med mera energi och under bdttre
der m. m., baseratpi nitrocellulosa i forening
forutsdttningar. Nobel uttalade sitt gillande av
med icke explosiva liisningsmedel- samt artiforslaget, men detsammahann ej realiserasfore
ficieltt silke. Krutfijrsoken avsigo olika tillhansdod den 10 dec. 1896.
- i
satser till nobelkrut av ildre typ NKr
Efter Nobels bortgAng uPPtog Sohlnan sisyfte att nedbringa urbrdnningen i kanoner'
som testamentsexekutor forhandlingar med
Vidut. experiment med s. k. progressivkrutav
Nitroglycerinbolaget angiende denna sak, med
olika slag, vid vilka den progressivaforbrdnforslag om att bolaget skulle ttdffa avtal med
ningen istadkoms antingen pi kemisk eller meBoforibolaget om ett samgiende i friga om
kruttillverkningen. Den di nyvalde boforsdisBjdrAborntjiirnbruk rctt frfut pilistgSrden'
ponenten,divarande kommendorkaptenenGerFotofrin 1880'talet.
Lard Dyrssen,var vunnen for forslaget och intresseradesig varmt ddrfor. Frigan diskuterades aiveni sambandmed Nitroglycerinbolagets
bolagsstdmmai mars 1897, men miitte statka
betaikligheter frin den divarande verkstdllande
direktorins, C. Oberg, sida,medan hans blivanblivit 6vertygad
de eftertrddare,Th. Caspersson,
om limpligheten av ett samgiendemed Bofors'
Forst sedanden inom Nitroglycerinbolagetmycket inflytelserike ordforanden i bolagets sty-

relse, generalkonsul I. $f. Smitt, vunnits for
saken, kunde en overenskommelsetrdffas vid
en sammankomstav parterna i april 1893 pi
Bofors. Boforsbolaget representeradeshdrvid
av dess disponent, Gerhard Dyrssen, Nitroglycerinbolaget av dess styrelseledamoterI. \7.
Smitt octr ingenior Alarik Liedbeck och Alfred
Nobels Sterbhusav R. Sohlman. Den 2) apil
1898 trd'ffadesett avtal mellan dessaparter om
bildandet av ett nytt bolag, som fick namnet
Aktiebolaget Bofors Nobelkrut.
Av aktiekapitalet, Kr. 180'000:- (aktier i
Kr. 1.0O0:-) tecknadeNitroglycerinbolagetoch
Bofors vardera 80 aktier, Nobelska Sterbhuset
18 samt I. \7. Smitt och Dyrssen vardera en
aktie.
Huvudintressenternaforbundo sig dessutom
att utan sirskild ersdttningstdlla vissaf6rminer
till det nya bolagets fdrfogande. Bofors forpliktade sig sllunda att overlita niidig mark for
iabriksanldggningarnaoch bostdderm. m- samt
att stdlla sin skjutbana med kanoner till forfogande for skjutforsok mot deltagandei kostnaderna. Nitroglycerinbolaget ijverldt sina av
Nobel forvdrvade rdttigheter till hans patent i
roksvagt krut, mot htagandefrin det nya bolagets sida att bestrida hdtfor avtalade royaltyavgtft t. Rimaterial fijr kruttillverkningen i form
iv krutmassaskulle levererasfrin Vintetviken'
Nobelska sterbhusetslutligen overldt i bolaget
Nobels patent i progressivt krut och artificiell
kautschuk m. m. samt forband sig att under
fyra kr stilla Bjorkborns laboratorium till forfogande fijr utforande av analyseroch firrsok'
Sistnimnda bestdmmelsedndrades,sedanNobels aktier i AB Bofors-Gullsping Senom en
overenskommelse,td'f.f.ad mellan exekutorerna
i det Nobelska Sterbhusetoch forutvarande boforsdisponenten, Jonas C:son Kjellberg, .forsilts tiil denne och ett av honom foretrdtt konsortium. I sambandhdrmed avtalades,att Bofors skulle f.orcd*va Bjorkborns laboratorium
for en kopesummaav 18.000 kronor (det belopp som nedlagtspi anliiggningenutgjorde c:a
lS-.000kronor). i december1898 beslotsddrefter pi extra bolagsstdmmamed AB Bofors
Nobelkrut, att bolaget skulle for samma pris
ov ertaga laboratoriet.
Till styrelseledamoteri det nya bolagetvaldes
G. Dyrssen, ordforande, A. Liedbeck och R'
Sohlman, den sistndmndeverkstdllande direktiir och dessutomfabriksforestindare. Fabriks-

Atfred Nobel i in Arafts dagat. Foto omkring 1885.

ingenior och bitr. forestindare blev G. von
Feilitzen.
Av aktiekapitalet,kronor 180.000:-, utbetaladestill en borjan hdlften, kronor 90.000:-.
Med avdrag av kopeslrmman for laboratoriet
iterstod alltsi blott kr. 72.000:- till anld'ggnings- och riirelsekapital. Det blev ddrfor n6dvdndigt att iakttagaden allra stdrstasparsamhet
bide i ena och andra avseendet.
Nyanliggningarna inskrdnktes silunda till
uppfiirande av ett mindre ingpannehus, ett
torkhus for krut samt ett hus 81, till en borjan
anvdnt till knidning av krutmassa,senaretill
installation av valsverk.Kraft for anldggningen
pd
A1, den fdrla bTggrtaden
Nobel laboratoriurn,
Arutbrlketsnttuarande
fabriksomrLde.

AlariA Lied.becAplanlade Nobelt laboratoriunzoch lAr en au
de fi)rsta ledamdternai AB Boforc Nobelkr"utrrtJrelie.

Axel Gadde bdrjade tom laboratorieb)yiide 1895 ocb bleu tenare elektriAerl6rman. Gad.de
ocb Sjdgren uoro de fdrsta
Arutbruksarbetarna.

Carl Sjdgren, matAinist i Nobels laboratoriuna,bleu senare
reparati)raid N obelhrut,

levereradesgenom linledning frin turbin, uppstdlld nedanfor regleringsdammenfor kanalen
vid Bjorkborn, med en mottagnings-och fordelningsstationvid gaveln av byggnadenBr. Nigra
mindre bestdllningar i Nobelkrut av typ NK,
ftir leverans till svenskaoch danska marinerna
overtogos frin Nitroglycerinbolaget.
Under forsia iret var verksamheteni ovrigt
i huvudsak begrdnsadtill fortsatta kruiforsok,
bl. a. med den nya kruttypen av s. k. ddmpad
ballistit, bendmndNK*.
I juli 1898 foretogsprovskjutningmed detta
krut med lyckat resultat i en 24 cm kanon m/90
pi Kungsholms fort utanfor Karlskrona och i

mars 1899 provskotos p6. Bofors skjutbana de
forsta 25 cm-kanonernaav Bofors tillverkning
zivenmed NK*-krut och med gott resultat.Hdrefter erholl AB Bofors Nobelkrut sina forsta
storrebestdllningar,som levereradestill svenska
mafinen.
Resterande5O o/oav det tecknadeaktiekapitalet inkallades frin aktieagarnaoch bolagets
vidare utveckling kunde taga sin borjan genom
en mindre utbyggnad av fabriksanldggningen.
Begreppet "Bjorkborns Krutbruk" borjade
vinna anklang i stdllet for den dittills gingse
bendmningen"kruthuset", som i hog grad irriterat bide v. Feilitzen och Sohlman.
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ITOBDI..KRUTUNDDR 50 AR
Av Jveringenjiir ELOF JULLANDER
De filrsta &ren
For att rdtt kunna forst6.,hur det var under
foretagets forsta tid, miste man gora klart for
sig, att man di arbetadeunder mycket blygsamma forhillanden. Bolagetsaktiekapital utgjorde
blott 180.000kronor, vilket pi den tiden visserligen var atskilligt mer dn i vlra dagar, men
for en industri av nigorlunda format dock otillrickligt 'f.or att medgiva nigon st6rre rorelsefrihet i ekonomiskating.
Man hade blott en enda tillverkning, nobellevererakrutet, och rhvaran - krutmas
des under de forsta iren fdrdigblandad i fuktat
tillstind frin Vintervikens dynamitfabrik invid
Stockholm. Vad som gjordes vid Bjorkborn var
blott valsning, knidning, pressning, skdrning
och torkning, vilka processerutfordes utan tillsats av andra rhvarordn en obetydlighetaceton.
Det hela forefoll silunda ganska enkelt, och
var det ocksi. frin rent teknisk synpunkt sett.
Betydligt svirare att komma tillrdtta med, var
ddremot hur krutmassan skulle sammanslttas
och hur krutet skulle pressasmed hdnsyn till
m. m.
dimensionerna
Hela tillverkningen bedrevs till en borjan i
det av Nobel uppforda laboratoriet, med undantag av krutets torkning, for vilket indamil
ett minde torkhus uppfordes ett femtiotal meter
frln laboratoriet.
Ragnar Sohlman var bolagets disponent och
i ovrigt allt i allo. Han hade sin bostadi Bjorkborns herrgirds overvining, under det att nederviningen disponeradesav bolaget till kontor
och laboratorium.
Sohlman skotte bockerna, med hjnlp av en
pensionerad tjinsteman frhn Boforsbolaget.
Han hade ocksi hand om kassan,rdknadeut avloningslistorna,ordnademed inkopen och skotte
i ovrigt tillverkningen. Nigon mera all roundbetonad befattning dn den Sohlman bekl2idde
under Nobelkruts forsta 6.r, torde man fi leta
efter. Hans blygsamma ldggning ger formodligen beldgg for pistiendet, att han dven - pi
Kartan 2 sid, 4 uiur Bii)rAborn fdre 1900. P2 nuaarande ArutbruLsomrfrdet
finnes endasl laboratorie'
byggnadenupptagen.

ledigastunder- tjinstgjordesom springpojke.
Ti[ hjalp pi dentekniskasidanhadehan emellertid ingenjor Gottfrid von Feilitzen,vilken
varit med redanunderNobelstid.
Fabrlken biiriar viixa upp
Det visade sig ganska snart, att utvidgningar
miste foretagasoch nya hus byggas. Man passade di pi att ordna upp de olika byggnaderna
i seriermed olika bokstavsbeteckningar.
Nobels
laboratorium fick namnet A och ovriga hus for
tillverkning av nobelkrut betecknadesmed B,
torkhusen tillhorde C-serien,lagerlokaler inom
fabriken D, magasin for fiirdigt krut E o. s. v.
Husen 87, 82 och 83 tillkom fore 5.r 1900
och i Linsstyrelsensresolution den 1 mars 1900
limnades tillstind att uppfora 84 och 85. Alla
dessahus byggdesi en rad med ett visst avstind
frhn vanndra. Nu iro de forenade till ett enda
omkring 150 meter lingt byggnadskomplex,
vilket dock dr avdelatmed genomgiendebrandmurar pi itskilliga stdllen. Genom att mellanrummen blivit utfyllda med nya hus har en viss
oreda uppstitt i nummerordningen.
Under de forsta iren hade man fullt upp med
bestdllningar. SvenskaMarinen hade beslutat
att icke ldngre anvinda svartkrut i sina kanoner
utan overgi till Nobelkrut, och di g2illde det
att snarast- i den min tillgdngliga anslagdet
tillat - skaf.f.asig ett mobiliseringsforrid av
den nya ammunitionen.
Sv&righeter med krutet
Var si.lundaordertillgingen tryggad, si voro
emellertid de tekniska problemen betydligt besvdrligare. Krutet skulle hilla vissa prov, bide
kemiskt och ballistiskt. Det forefaller, som om
under forsta tiden de kemiska proven vore de
besvdrligaste. Krutet var ej tilhdckligt lagringsbestiindigt.
De av Marinforvaltningen foreskrivna proven voro ofta svhra och givo anledning till
dispyter vid utforandet. Det dr t. ex. mycket
svirt att kunna avgora, ndr luften i ett glasrdr
antagit samma ytterst svagt rodaktiga fdrg som
en jdmforelseliisning, bestiende av i vatten upplosta kemikalier.

Elof I ullander.
Oueringeni6r
Undersokningsmetodikenhar under iren alltmer f6rfinats och numera kan man fL f.ram siffermdssigaresultat pi si gott som alla analyser,
vilket emellertid vid sekelskiftet icke v^r
miijligt.
Nitroglycerin Aktiebolaget levererade krutmassanfr6.n Vinterviken, varfor Nobelkrut icke
hade nigon mojlighet att direkt inverka pi kvaliteten. Givetvis skulle vissa kemiskaprov uppfyllas, men dessavoro - frin nutida synpunkt
sett - ganska summariskaoch intetsdgande.
Ndr dirfor ett krutparti blev kasserat pi
grund av dilig stabilitet, si utloste detta en animerad skriftvdxling mellan Nobelkrut och Nitroglycerin Aktiebolaget. Fri.n Nobelkruts sida
hdvdades bestdmt. att den frin Vinterviken
levereradekrutmassanv-aritunderhaltig, och att
silunda Nitroglycerin Aktiebolaget var ansvafigt for de ekonomiskakonsekverisernaav kassationen.
Men motparten blev ingalunda svaret slryldig. Ddrifrin bestredsgivetvis, att krutmassan
varit dilig, men i std.lletforebriddes Nobelkrut
att genom misshandel, exempelvis genom att
vid valsningen hilla for hog temperatur, ha
forstort den utmdrkta massasom skickatsfrin
Vinterviken.
Nltroglycerlnlabrlken

bygges

For att komma ifri.n dessabekymmerbeslots
att f.orld.ggahela tillverkningen tilt Bjorkborn,
och genom Ldnsstyrelsens
resolutionden 30 juni
1902 erholls tillstind att uppfora en nitroglycerinfabrik, salpetersyrafabrik och nitreringsanld,ggning for bomull. Hdrigenom kom hela an-
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svaret for krutets kvalitet att overtagas av Nobelkrut ensamt, vilket givetvis var en lycklig
losning.
Nitroglycerinfabriken forlades till ett omride
3- d 4oo meter norr om den dittillsvarandefabri
ken, och i dess nirhet uppfiirdes dven de
ovriga avdelningarna. Det var ett framsynt
grepp att redan frin borjan sprida ut fabriken
si passgrundligt, men anledningentill att nitroglycerinfabriken fick sin placering just hdr var
det vattendrag som flyter fiirbi. Detta vattendragvar dock si obetydligt, att det ej ens finnes
angivet pi den vanliga generalstabskartan,men
man hade f.Ltt f.5r sig, att hir skulle det kylvatten hdmtas, som behovdesfor nitroglycerinfabrikationen.
Visserligen hade man haft iglng en tillverkning av nitroglycerin tidigare, ty invid det nobelska laboratoriet hade nigon slags fabrik
inrdttats dZirl'oljan" framstilldes i mycket blygsam skala och i en mycket primitiv anldggning.
Nu gdllde det emellertid kvantiteter av en
annan storleksordningoch hirfor saknadeserfarenhet. Man fick dn hjalp frin Vinterviken,
som stdllde en erfaren nitroglycerinftirman,
Ernst Karlsson, till forfogande. Denne blev
sedermera verkmdstare for "Norra avdelningen" och gick i pension 1937. DL var han
dnnu si spdnstigbide kroppsligt och sjdlsligt,
att han 1938 fick uppdraget att for bolagets
rikning bitrdda med igingkorningen av en nitroglycerin-och dynamitfabrik i Iran.
Men nu giillde det som sagt den lilla nitroglycerinfabriken i Bjorkborn. Den uppfordes
efter de anvisningar som Nitroglycerin Aktiebolaget limnade och arbetade i stort sett tillfredsstdllande.
Pi den tiden fanns ingen mojlighet att kopa
eller transportera hogkoncentreradsalpetersyra
i st<irremdngder, utan denna miste alltid tillverkas pi platsen ur chilesalpeter och svavelsyra.
Vilken oerhord ldttnad den syntetiskttillverkade salpetersyran
i hogsta koncentration behdndigt forsZindesi tankvagnar - betydde, kan endast den forstl., som var med pi
"den gamla goda tiden", di syran kokades pi
klassiskt man6r.
Samtidigt upptogs dven tillverkning av nitrocellulosa, en fabrikation som inte bjod pi
nlgra storre vare sig svi.righeter eller risker.
Nu kunde man borja tillverka krutet med pi
platsen framstillda mellanprodukter och over-

kvalitet'
toq herigenomhela ansvaretfor varans
disblev
det
att
Viru fra?a" det minga ghnget
allmini
kussionom stabiliteten,men att krutet
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Tillverkning av geviirskrut upptages
Frin borjan hade man blott sysslat med
kanonkrut, men for att fi 6kad tillverkning pibiirjades sl smitt experiment dven med gevzirskrr'ri. Det visade sig hdrvid, att eit lagom dimsvenpat nobelkrut gav ypp"tliS^ resultat i,det
levefi
att
-"ot.igevdret' Men
iku 6,: -var
,".rr., till arm6n ellei flottan av gevdrskrut
Krutej att tdnka pi, di ju staten l-radeAkers
utbyggts
och
bruk, som .tytig"tt moderniserats
for bl. a. ivin gevdrskrut av nitrocellulosatyp'
Ddremot hadJ man den frivilliga skytterorelen
sen som tinkbar kund' Det trdffades Lt 7906
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Ingeni1rKnut Andersronaar den fdrste
fabr)kscbefen.
med divarande kamreraren
cl,verenskommelse
vid Nitroglycerin Aktiebolaget, Carl Edlund,
att han skulle stjka verka for avsdttningenav
gevdrskrutet. Edlund var en mycket skicklig
affirsman och i besittning av stor energi. For
att komma skyttarna inpi livet enrolleradehan
sig i Skarpskytteforeningenoch tillbragte sondagarna pi skjutbanan vid Stora Skuggan for
att skjuta och for att soka overtygaskyttarnaom
nobelkrutetsftirtrdfflighet. Det hela utvecklade
sig hogst tillfredsstillande dnda till dessatt det
progressivakrutet kom fram. I och med detta
var nobelkrutet utdomt sisom gevzirskrut,och
det progressivanitroglycerinkrutet vdntar fortfarande pi sin uppfinnare.
Sminingom hade de marina myndigheterna
f&tt si mycket krut, att mobiliseringsbehovet
ansigs tickt, och i och med detta gick ordertillgingen betinkligt ned. Aren 1907 och tgOg
voro i den vigen bekymmersamma.Det gick si
lingt, att Sohlman pi styrelsesammantrdde
i
november 1907 foreslog nedsdttningav sin egen
lon. Att detta forslag verkligen var allvadigt
menat torde ingen ha dragit i tvivelsmil
Tjdnstemannalistanfor 1908 upptager forutom Sohlman blott 4 personer,Starck,kamrer,
Anderssonoch Otterdahl, ingenjorer samt Stenstrrim, kassor.
Arbetsprogrammet utvidgas
Det hade ldnge stitt klart, att enbart tillverkning av krut utgjorde ett alltfor begrdnsat
fabrikationsprogram, vafior man miste soka
finna andra ndrliggande objekt att arbeta med.
Det nya springdmnet trinitrotoluol eller
trotyl hade alltmer borjat uppmdrksammasoch
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Sohlman gjorde sdkerligen ett lyckligt drag, d3.
han trdf.f.adeiiverenskommelsemed Tysklands
- och kanske dven vdrldens - forndmsta ditida tillverkare av detta sprdngdmne,AG Carbonit, betrdffande overtagande av deras erfarenheter for tillverkning av laddningar for
granater,torpeder och minor.
Ungefar samtidigt beslots,att en anliggning
for framstdllning av knallkvicksilver och for
laddning av militdra sprdngkapslarskulle uppforas. Denna avdelning var, itminstone i sin
forsta utformning, ett praktiskt exempelpi hur
smitt det var miijligt attbygga nigot, som dock
skulle kallas fabrik - eller del av fabrik. Anldggningen var onekligen hemtrevlig, men gav
ndrmast intryck av nigot, som hade med dockskip att gora.
Utl&indska bestfillningar - iisterriktskt
lntermesso
I och med detta hade fabriken fitt en betydligt utvidgad plattform att sti pi, och det var
nu iven mojligt att git utanfor landets grii.nser
och erhilla utldndska bestillningar.
Den svira vigdalen var over, och ett tydligt
uppitgiende kunde formd.rkas. Foraningar om
ett kommande krig gjorde vdl ocksi sitt till att
giva Nobelkrut nya bestdllningar.Utvidgningar
foretogos hdr och var i fabriken och dven utldndska bestdllningarborjade l5omma.
Ett problem, lika aktuellt di som nu, var att
fiL fram ett flamfritt krut. Vid Bjorkborn
arbetades energiskt pn detta problem, och
m6.ngagoda resultat erhollos.
Man hade fiirsokt intresserautldndskamakter
for dessanya kruttyper, och en ging begav sig
Sohlman till Pola, den divarande osterrikiskungerskakrigshamnenvid Adriatiska havet. De
forsta forsoken ddr blevo ganska misslyckade,
mojligen beroendeddrpi, att man erhillit felaktiga datauppgifter om de kanoner, i vilka
Drovenskulle utforas.
Dn man emellertid skickat ned en del olika
krut, ansig Sohlman, att man dock borde gora
nl,gra ytterligare forsok och anholl om datauppgifter pi nlgra andra pjdser, som kunde
tdnkaspassafor forsoken.
De forsta misslyckadeproven hade givit en
viss vdgledning, och med dessai tankarna satt
Sohlman uppe en hel natt och rdknade, varpl.
han foljande dag forklarade att krutet troligen
vore anvindbart i ett par av de foreslagna
pjiserna.

Sohlmans nattliga berdkningar stdmde tjverraskande vil. Resultatet av provskjutningarna
blev mycket tillfredsstdllande och frin den
dagen ii.k "gofors-Pulver" en viss klang i
Osterrike.
Sohlmansresatill Pola blev upptakten till ett
mingirigt och givande samarbetemed Skoda*erk"e, e"n au uaitdens fornimsta foretag d6' dei
giillde kanoner och viss annan krigsmateriel'
I)et filrsta vHrldskrlget och "den evlga freden"
Ndr ddrfor Skoda under forsta vdrldskriget
besliit sig for attbygga ett eget krutbruk vdnde
man siglifl Bofors fix att fi. teknisk hjiilp' Det
var for-dvrigt i sambandmed dessaplaners forverkligande som forfattaren kom att gora sitt
intriid"e pi Nobelkruts arena. Vid denna tidpunkt 1tltl! ridde ett rorliSt liv.-vid Bj6rkLorn. Bestdliningar forelig frhn alla neutrala
ldnder i Europa. De voro visserligen ganskaf6"
men "ming^bdrkut smi . . ." Och si hade man
fitt en miljon kronor av statenfor att bygga ett
nitrocellulosakrutbruk. Allt detta gjorde, att
man upplevde en hiigkonjunkt"t toT aldig
Visserligen var det besvdrligt med
tillfijrni.
rhvaror och blankettraseriet var fullt utvecklat
redan di, eller blev det i varje fall ett eller
annat ir senare.
I och med krigets slut, 1plp, och freden i
Versailles, dndradesforhillandena pi det mest
radikala sitt. Frln alla hil'I, utom mojligen
frin tysk sida, framholls ju att detta varit vdrldens sistakrig. Absolut. Hddanefter skulle alla
gi omkring med palmer i hinderna och ordet
denna dag endasttillhora histofrig skdlJrin
riei. Uing a, mLnga trodde iven sl och handlade ddrefter.
Nd'gra

interiilten

f,r&n

nitroglycetinfo,brilcen

6uer$ en interiiit frfrn tuitthuset ornLring 1920 naed
dSoarandeingenidien Elof lullandet ocb aerkmiistare
Fredrik And"erstott p3 bilden. Diirunder tufr bilder
{rLn l7rsta nitroslvcerinf abriden' Vid nitrerappardten
'au
Liedbecks hoisiruhtion i i)tteraSningensth ingeni1r
Knut Andeitson oclt dLaarand'ef\rman Ernst Karls'
son. Vid separeringeni bottenaSningense rti Fredrik
And.ersson bcb Kait Adolftton' N-ederst tufr bilder
frbn bressnin{en 40 nobelArutet till "rnaccaronih'rut"'
'Fiirst'
,n bitilrSn A-liingan med laAob Etihsson och
inseniiir Liliepren t. a. Nedersta bilden fr7n sanna
Ifbrik. dar ieikmastare Fredrik Andertton stfi'rntellan
'Edit
Andrrrron och Signe Nilston.
De tre mellerstabilderna foto omkring 1p05, iivriga
omkring l92o-2r.
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att soka fL fram rtya arbetsobjekt och dels att
nedbringa arbetarantalet. Vad den forsta frigan bettdf.f"ar, var kanske framgingen till en
borjan inte sdrskilt stor, men di det gdllde att
fi ned arbetarantalet var diremot framghngen
obestridlig. Man kom t. o. m si lingt, att under
en kortare period antalet timavlijnade Personer
genom permitteringar yar praktiskt taget lika
med noll. Men givetvis blev ju produktionen
ddrefter.
Bono.varornas tid

ClasHerlin eltertriiddeRagnarSoblntat't
som ditponenl.
Att denna vindkantring skulle ghhhrt ut over
ett fiiretag, som hittills s& gott som uteslutande
sysslatmed krigsmateriel,lig i oppen dag. Tili
en borjan var det onekligen skont att f.k arbeta
under lugnare forhillanden efter de hetsiga
krigsiren. Man lappade upp fabriken hdr och
var, men snart nog instillde sig en onskan,ja ett
oundgdngligt behov, att f.1 nya bestillningar.
Ragnar Sohlman lEimnar chelsckapet
Sohlmanldmnadechefsskapeti och med 1920
irs inging for att bli kommerserid och chef for
Kommerskollegii industribyrh. Vi saknade ho'
nom mycket, men lyckligtvis holl han god kontakt med foreiaget dnnu minga ir. Efterkrigsiren hade sdkerligen varit mycket pifrestande
for honom. Han miste givetvis kdnna med och
for det foretag han varit med att skapaoch vars
ledning han representeradeinda f.rLn forsta
biirjan. Detta gjorde, att han tog svirigheterna
alltfor hirt. Han magrade phtagligt under sista
tiden av sitt chefsskap,och fcir honom, med sin
stora ambition och sltt kdnsliga sinne, var det
sikert lyckligt att fi komma p5.en i flera avseenden lugnare befattning i samhillet.
Eftertrddaren Clas Herlin var av helt annan
typ dn Sohlman. Han var mera spekulativtlagd
och icke obendgen att phtaga sig sidana risker,
som Sohlman aldrig skulle ha reflekterat ph.
For Herlin gnllde i fiirsta hand tvi saker, dels
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Det gdllde under dessaefterkrigsir att fh tag
i nigot lnmpligt att arbeta med, men det fick
inte dra med sig nl'.gra egentliga kostnader for
nyanskaffning av maskiner och apparaier, utan
man skulle klara sig med vad som fanns.
Herlin hade emellertid under dessa ir en
mycket svir stillning di han i ena sidan miste
klara bolagetsekonomi och i andra sidan i det
ldngsta s6ka hilla kvar den trogna och yrkesskickliga arbetarstam,som ocksi var en av fotetagets fijrndmsta tillgingar. Icke minst miste
ju i detta sammanhangde socialasynpunkterna
vdga tungt.
En tillverkning, som tekniskt passadeoss vdl
och ddr dven allvarliga forsok gjordes,var celluloid. En del specialapparaturanskaffades dven,
och den pi prov framstdllda varan synteskvalitativt utmdrkt. Under senare delen av forsta
vdrldskriget hade man fitt praktiskt taget vilka
priser som helst, men nu var det annorlunda.
Nir man arbetat sig igenom barnsjukdomarna
och fitt fram en god celluloid, hade vdrldsmarknadsprisethunnit sjurika si katastrofalt, att den
i Bjorkborn framstdllda varan inte hade minsta
mojlighet att konkurrera.
Tillverkningen av rifilm skulle dven upptagas,vilket skeddei samarbetemed Barnlngen,
ett foretag, som under kriget blist upp sig till
vdldiga dimensioner, och som nu ville forsoka
sig pi litet av varje. Barningen rikade emellertid i ekonomiskt tringmil och si skrinlades
filmen.
Ddremot fordes en del enklare preparat ut pi
marknaden under det gemensamma namnet
Bono, namnet fyndigt pihittat av sekreteraren
J. Hjalmarsson,som tog de bida forsta bokstdverna i orden Bofors Nobelkrut.
Till Bonoartiklarna horde skokrdm, moppolja, bonvax och liknande. Vi skulle sli ett slag
for dessavaror och upptridde p5.svenskamdssan i Goteborg. Oscar Flodin, nu chef fdr spe-

ditionsavdelningen,var den, som skulle skota
arbetet ddr nere. Forst di fingo vi upp ogonen
fiir vilka stora rabatter och invecklat rabatt'
system,som tillimpas pi dylika varor. Det gick
si lingi, att Flodin skrev i en rapport hem:
"Det forefaller, som om fabrikanterna leverera
skokrdmentill grossisternaalldeles gratis".
Mycket skulle kunna sdgasom dessahirda ir,
men allting har en zindeoch sminingom borjade
det ljusna vid horisonten. Forfattaren sysslade
en ging med en festskrift till foretagets 25irsjubileum, men di detta skulle fhas (t921),
voro forhillandena sannerligeninte sidana, att
man var higad vare sig att jubilera eller ge ut
festskrifter.
Fredskrlsen slut - upprustnlngarna biiria
Emellertid boriade man lite varstansbli allt
mindre och mindre overtygad om den eviga
vdrldsfreden och ansig ddrfor ldmpligt att i
rdtter tid se om sitt hus. Detta betydde en helt
ny ae:rafijr Nobelkrut. Nya kruttyper framstdlldes,delvis med hjnlp av utldndska erfarenheter, nya tillverkningar upptogos- iiven dessa
stundom med utlindsk hjalp. Silunda moderniseradestillverkningen av trotyl, och bland nytillverkningarna kan nimnas tetryl, hexyl,
pentyl och hexogen.
Arbetarantaletvdxte, och den hr 1924 tydligt
markerade forbdttringen har hittills fortgitt
tdmligen regelbundet. Under andra virldskriget var visserligen arbetarantalet betydligt
storre dn idag, men detta hingde sammanmed
betydande ammunitionsorder for svensk rikning, nigot som ej fir betraktas som normalt.
I och med att utlandsordernaborjadeinstromma kom iven en hel del kontrollanter hit frin
ndr och fjdrran och dessa dro vd'rda ett eget
kapitel.
I stort sett kan man saga,att samarbetetmed
kontrollanterna varit utmdrkt, men df,. och d&
kunde det nog kdrva till sig, vilket for ovrigt dr
lrelt naturligt, d6.man fijretrdder olika intressen.
Ldttast har det alltid varit att komma irverens
med dem som ha god kemisk och teknisk utbildning, ty de ha vanligen en betydligt vidare syn
pi saker och ting dn en kanske i och for sig
utmdrkt truppofficer, som fir ett slagskatekes
i fickan att giL efter, n2ir han far bort for att
utfora ett kontrolluppdrag, men i ovrigt inte vet
nigonting alls om det, som skall kontrolleras.
En sidan obekantskapmed forhillandena leder
vilket inte ir si bra.
lett till misstiinksamhet,

Man kan skilja mellan tvi slag av kontrollanter: de som komma hit for att godkdnna en
vara, och de som komma fiir att underkdnna.
Den senaretypen ir dessbdttreslllsynt.
Minga roliga episoder skulle kunna anforas
frin diskussionernamed kontrollanterna, men
det fir vara nog med ett par exempel:
En leverans fiirelades for provtagning och
allt tycktes gFLbra, utom pi en punkt. I kontraktet stod, att lidorna skulle vara ftirslutna
med triskruv (tyska Holzschrauben),men kontrollanten forklarade uppr6rd, att vi velat fuska
och endast anvdnt skruvar av vanligt idrn
istillet for av fia. Dh man forstikte forklara for
honom, vad som menadesmed trdskruv, klippte
han omedelbart till med en rnotfrlga. Det lit
ungefdr si hir:
Kontrollanten: "Vet Ni av vilket material en
mdssingskruvdr gjord,"
Ingenjoren: "Ja, den ar gjord av missing."
Kontrollanten: "Ddr ser Ni sjilv. Ni gir
med pi, att en mdssingskruvzir gjord av mdssing, och di sdger jag bara: vad d,r di en triskruv gjord av? Varsigod!"
N&, kontrollanten var ingen dummerjtins och
kom snart underfund, med, att han varit ute i
ogjort vdder, si det blev snart frid och frojd
igen.
En annan gi.ng hade vi en leveransav trotyl
till eit avligset land av orientalisk typ. En av
kontrollanterna, en major som for ovrigt inte
talade nigot for oss begripligt sprik, hade till
uppgift att se till att det vdgdes upp exakt 50
kg i varje lida. NIr han av nigon anledning
avldgsnadesig, miste packningsarbetetinstrillas.
Och kom han inte nigon dag, fick man lov att
sdtta folket pi. annat arbete. Denna minutiosa
dvervakning var ganska hindrande och en av
ingenjorernafick i uppdrag att tala vid majoren.
Han forklarade, att majoren kunde vara alldeles
overtygadom, att vare sig han stod ddr eller ej
si skulle det komma rdtt vikt i varie l6.da.
skokriim,moppolja,bonuax,
MontermedBono-aaror,
1923.
torrspritm. nr. p2 GAteborgnttrtcillningen

Men detta var ingalunda majorens uppfattning. Han sade rent ut, att om inte han stod
ddr, si kunde vi ld'ggastenari lidan istdllet fijr
trotyl, och om detta sedermeraupptdckteshemma, riskeradehan att bli hdngd, vilket han icke
onskade.
Hos honom kvarstod tydligen en gammalorientalisk uppfattning som dr oss helt frdmmande. Det kan niimnas,att kontrollanter av denna
typ sedan minga ir upphort att existera. Man
har tydligen pi senaretid fatt en mera vdsterldndsk instdllning till hedersbegreppen.
Illlverkningsprocesserna moderniseras
Av de olika tillverkningarna var krutet den
ojdmforligt viktigaste. Sdrskilt progressivt
gevdrskrut av nitrocellulosatyp blev ett stort
slagnummer, delvis beroende pn poltiska
forhillanden.
En osterrikarevid namn Hofwimmer anstilldes 1931-,sedan han forst demonstreraten av
honom utarbetad metod for tillverkning av
trotyl. Metoden var i m|nga avseendenbra och
utgjorde ett bevis for att pi detta omride etskilligt dnnu fanns att gora. Ingenjdr Torvald
Norell, som sedermerafick ledningen av trotyltillverkningen, tog ddrfiir upp problemet i hela
dessvidd och har kommit med en helt ny tillverkningsmetod,enklare, sikrare och billigare
an alla dittills kdnda. F6r denna tekniskainsats
tilldelades Norell pi sin tid Ingenjorsvetenskapsakademiens
guldmedalj.
Erfarenheterna frhn forra virldskriget och
efterkrigstiden hade ingalunda blivit bortglomda. Man anade att nigot komma kunde, och
man inrittade sig delvis iven med hdnsyn
hirtill.
Silunda hade det under vdrldskrig Ltppstitt en skriande brist pi bomull. Vi nitrerade
redan di, och med viss framging, trdcellulosa
av ungefor den typ, som anvdndesfor pappersFr&,n d.et gam,la krutbruhet
ouertt i b)ld.radenen interi|r lrfin rianingsbutet fi)r
Arutrnasta,,
de anga damernabeta Gullbrand och Sundstriirt. Dkrunder tuI bilder frhn nitrocellulovfabriAen, malning au bomullshruret i bollindare och diirunder stabilitering ao bornullftrutet i kokbolliindare.
Mot li)n$ret p2 rnellanbilden sthr Kalle Hindersson.
Niitt nederfi Nobelt laboratorium som krutfabrik,
ldngst till bi)ger pfr bilden stSr terkrtiistare Strdm.
Dessa fyra bilder tagna omkring I9O4-L908.
Nedertt en ay 6uer Nobelkrut 1926 med den del au
'fabriAsomrhdet,!on2
fi)rintades 1940.

tillverkning. Ddrav framstdllt krut visadeemellertid dilig lagringsbestdndighet.
Vi nitrerade under samma tid dven uppkardad och blekt bomullsavfall frin gamla kldder
och dylikt. Produkten var ojimn och resultatet
av nitreringen likasi. YLra arbetaredopte ddrav
framstillt bomullskrut till "nitrokalsong".
Att det tydligen inte var nigot itrivdrt arbete
att fiva och bleka lumpen f.ramglt av ett brev
frin den temperamentsfulle ingenj6ren Grankvist, chef fiii Sjiiafalls Kemiska fabrik dir
arbetet utfordes och en ging under Nobels tid
anstilld vid Bjorkborn. Grankvist skrev: "Reningen av denna lump dr ett sidant svineri, att
det miste betraktassom ett rent barmhdrtighetsverk att vid full besinning ltaga sig detta
arbete."
For att nu komma ifrin dessasvirigheter i
hdndelse av fiirnyad avspirrning inleddes ett
fruktbirande samarbete med ett Par av de
ledandecellulosafabrikerna.Marinf orvaltningen
visade stor forstielse och ldmnade bestiillning
pi ett flertal storre krutpartier, i vilka trdcellulosa skulle anvdndas. Resultatet blev si tillfredsstdllande,att redan ett par ht fore utbrottet
av vdrldskrig II saken var fullt lost, till stor
bitnad bide for bolaget och for vhta militd'ra
myndigheter.
Men det giillde iven att soka fi. iging tillverkningar av icke militdr natur. Aven hdr lig
nitrocellulosan vdl till. Pe 1.920-talethade de
s. k. cellulosalackernablivit alltmera uppmdrksammade,och behovet av nitrocellulosa diri
genom avsevdrtstegrat. Det var emellertid sv6rate an man kunde ana att f.h flam en vara, som
i kvalitet kunde konkurrera med den amerikanska. Forst sedan nitreringsmetodennigot indrats och sedanett vattenreningsverkinstallerats,
fick man fram en verkligt god for lackindamil
avsedd produkt.
Fnhn

lcrutf,obrileernrl"

6aerst tre bilder frhn tilloerkningen aa nobel6rut
(ballistit). P3 fdrtta bilden se ui unga danzerblanda,
siAta ocb sAiira kornArut (mauserhrat), ddrundet apteras ri)rkrnt tilladdningar fdr hanoner, i detta fallet
Plt mitt'
laddningar till 25 cm Aanoner M/85-89.
bilden blandas rdrkrut att oliAa dagnilltterkningar fdr
att f3 enhetliga partier. Pfr'd'e tuL sistnkmndabilderna
syn'asDaaid ocb ViAtor facobsson,Maurits Karlssorz
och fdrman Bjelke. P3 nd$ nederstabilden omladdat
de ungadamernashiitastuA-ocbhon'
n?al;rerparroner;
trollmasAiner. Fotografierna tagn omkring 1904.
Neder$ paketerasoch pretsasdynantit. Bilden tagen
omkring 1926.

Chefsskapetftjr Krutbruket uppdrogs nu ii
kaptenen i Flottans reserv, Sverre R:son Sohlman, son till foretagetsgrundare. Ragnar Sohlman brukar efter detta man och man emellan
ofta kallas "Pappa Sohlman"").
Iranska filrblndelserna

Far och :on ph rantlnApo$. Direktiir SaerreR:son
Soblman btea Nobelhruts tredie cbe'f.
F6r utvecklingen av lacknitrocellulosan har
Ingenjor Hannerz inlagt ett fortjdnstfullt arbete.
Bolaget

omorganiseras

I mitten pe 3o-talet intrdf.f.adeen organisatorisk forzindring av stora mitt. Vi hade dittills
varit ett sirskilt bolag med egen styrelse och
egen verkstillande direktor, kallad disponent.
Aktiedgarna voro dels Boforsbolaget till ungefd.r 2/t och dels Nitroglycerin Aktiebolaget till
1/2. Endast ett fatal aktier voro ute pi andra
hdnder.
Nu skedde emeilertid den fordndringen, att
Nobelkrut s. a. s. slukadesav Bofors och utgor
efter detta blott och bart en avdelning inom
moderbolaget. Forut hette det AB Bofors Nobelkrut, numera AB Bofors, avd. Nobelkrut.
Utit mdrkes detta kanske icke si mycket, ty
de flesta affdrena skotas liksom forut direkt
frin Nobelkruts kontor. Ddremot forenklades
den interna korrespondensen hogst avsevirt.
Forut skrev man brev till varandra, undertecknade med tvi namn, foreginget av hogaktningsfullt. Nu skickar man blott en gul lapp frln
avdelningNobelkrut direkt till nigon avdelning
vid Boforsverken,och saken ar kIar.
I och med att Nobelkrut upphorde som sjdlvstdndigt foretag, avgick disponent Herlin for att
overraga posten som verkstillande direkt6r i
Irano-SwedishTrading Co., ett foretag i vilket
Nobelkrut tidigare varit intresserat.
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I borjan av l93o-talet inleddesett intimt tekniskt samarbetepn krutomridet med Persien
(Iran), vilket i en uppsats som denna icke fir
forglommas.
Upptakten var i korta drag den, att man med
utldndsk hjiilp hade uppfort ett krr.rtbruknigra
mil utanfor huvudstaden Teheran. Vissa tekniska svirigheter hade uppstitt, vilka man icke
lyckats bemdstra. Man f.rhgade nu huruvida
Nobelkrut ville vara med och hjelpa dem, en i
och for sig mycket intressantuppgift, men fylld
av obekantafaktorer.
Efter undersokning pi platsen, och sedan vi
haft dussintaletpersonerfr&n Nobelkrut ddr ute
under halvtannat Lr, var uppdraget fullgjort.
Sedan foljde emellertid utvidgningar av olika
slag, vilket gjorde att de iranska forbindelserna
hollos obrutna dnda till 7940, dA vdrldskriget
klippte av dem.
Under hela l93}-talet skedde utvidgningar
och moderniseringarpi samtliga avdelningar.
Det var inte utan, att ett kommandevirldskrig
borjade kasta sin slagskuggaf.ramfot sig. Fabriken hade blivit tillbyggd i olika riktningar,
men utan nigon enhetlig plan, vilket utgjorde
ett stort hinder, di man skulle rationalisera
driften.
Man miste dock komma ihlg, att borjan hade
varit mycket blygsam, och att ingen anat, att
utvecklingen sedermeraskulle bli si omfattande. Vid de tid efter annan beslutade utvidgningarna hade man blott haft stundensbehov
fdr ogonen, och en planering pi ling sikt och
efter storalinjer hade aldrig gjorts.
Katastrolen l94O
Genom den svira katastrofen den 17 december t94o fick man en sorglig och dyrkopt efiarenhet av v&dan att ldgga de olika fabrikslokalerna alltfdr titt. En stor del av fabrikens
centralaomrEde,med d2irpi uppforda hus, skorstenaroch skyddsvallarblev si fullstdndigt forstord, att d.ven den, som under hratal arbetat
dirstddes hade svirt att orientera sig efterit.
*) Detta skrevs i juni 1948, kort
Sohlmansbortging.

lnnan

Komnrersridet
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Katastrofen, vilken vad de materiella skadorna betnff.ar, valvat den stijrsta som nigonsin drabbat en svensk industrianldggning intrd'ff.ade dessutom under en politiskt mycket
brydsam tid.
Med hinsyn till krigsfaran gillde det att
snarast fL iglng tillverkningen igen, och nu
ig&ngsatteselt lterbyggnadsarbetemed .verklig
a"meiikansk fart. Den 2 ianuari 7)4L boriade
arbetet. Skinska Cement hade itagit sig att
uppfora den nya fabriken och hade redan till
n'dmndadag hunnit f.5'f:u;m en del grdvskopor'
betongblandarem. m.
Hui det var miijligt att si snabbt fi ihop s&
mycket folk fiir iteruppbyggnadsarbetet ar
svirt att forklara och hur alla dessa fingo tak
iiver huvudet, dr ett ndstanlika stort mysterium'
Men pi etthundra dagar uppbyggdesetthundra
hus, iilunda i medeltal ett hus per dag. De
voro visserligen ej omedelbart fd'rdiga att tagas
i bruk, ty mycket monteringsarbetenterstod,
men husln voro i alla fall under tak, hela
hundratalet.
Vid planeringen och genomforandetav detta
idttearbite utforde "allmdnna tekniska avdelningen" vid Bjorkborn, under ingenjor Fritz
Dal6ns ledning ett synnerligen fortjdnstfullt
arbete.
Katastrofen medforde en omgestaltning av
hela anld.ggningenscentrala delar. Den tdta bebyggelsen hade visat sin oldmplighet,- sdrskilt
di det fanns si mhnga hus av trd med brdnnbara tak. Norr om divarande fabrikernas omrhde 16.9stora gdrden och dit fiirlades huvudparten iv de tillverkningshus, som skulle nybyggas.
--EIt
stort omride av katastofplatsenfrilades
och forsigs med grdsmattor och i mitten restes
en sten av svart granit med namnen pi de elva
personer, som omkommit. Omridet har givits
^namnet
"MinnesPlatsen".
Efter denna omfattande nybyggnad, till
sttjrsta delen utford under h"ren7941 och 1942,
har det inhdgnade fabriksomridet fordubblats'
Nobellarul

ao idog

't'ri)Aen
Frd|en Karin Eriksson, fru Lilly EriAssonoclt
Anna Olston ladda 20 nxm Sranater i TU4' TuL
bitder frLn den naodernangl-fabrihen:herr Uno Hane
aid ru'iittapparatenoch birr Viktor Gustautron oid'
raiittkiirnorna.Tiindrdr t\Ierar p2 l6pandeband i RA'
aad..au fruarna Maia bhtin,'Helga Bjdr.kland ocb
Birgit Nils:ott, rottz
frdhnarna Karin Fridberg ocb.
'doch
aiinderJggen mot f otografert'

.iili::*

ffi:arii

Moderniseringarha i mhngafall kunnat genomforas pi ett satt, som ej varit tdnkbart under
normala forhillanden.
De clvila tlllverkningarna

organiseras

Sedanitskilliga ir tillbaka har emellertid ett
milmedveiet arbete nedlagts ph att fL fram
andra tillverkningar dn de rent militdra. Som
ovan ndmnts var nitrocellulosan den firrsta av
dessaartiklar, som gick fram i stor stil. Snart
foljde dock flera, sisom kloramin, framstillt
enligt en hdr utarbetad metod, som tidigare
torde ha varit helt okdnd. Till en borjan skedde
fabrikationen med hjiilp av en importerad mellanprodukt, men redan 1940 kunde man genomfora processenhela vdgen frin toluol - samma
imne, som utgor rhvaran for trotyl. Detta
skeddei och med att sackarinboriade framstdllas. De bida slutprodukterna,sackarinoch kloramin hora si intimt samman,att det ndppeligen
ir tinkbart att gora blott en av dem. I samband
med denna fabrikation har iiven en del nya
hartser framstillts, "bonohartserna", vilka blivit mycket uppskattadeav vissa tillverkare av
lacker och fernissor.
Till andra produkter, som blott ha civilt intfesse,mirkes serien bensol - nitrobensol anilin - acetanilid. Sistndmndaprodukt, mest
klnd under namnet antifebrin, ir kanske det
tidigast kdnda febernedsdttandemedlet. Nu
har det ocksi.fitt en stor betydelsesisom en av
huvudrivarorna fiir tillverknine av de flesta s. k.
sulfapreparat.
Nobelkrut giir Sverlge siiilvfiirsiirlande
acetylsalicylsyra

med

Under virldskrig II uppstod i landet en svir
vilket gjorde att bolabrist pi acetylsalicylsyra,
get - efter pitryckning frin statsmakternabeslot attbygga en fabrik for denna,det svenska
folkets mest uppskattademedicin. Det var ett
djirvt experiment, ty dL anldggningenbeslots,
forelig dnnu icke nigon fullt utarbetad metod
for tillverkningen. Man fick dirfor experimentera pi laboratoriet, rita apparaternaoch bygga
fabriken ungefdr samtidigt, vilket givetvis inte
dr tillri.dligt. Det hela gick emellertid overraskande vil i lis. och halvtannat Lr senarekunde
anld"ggningenleverera "acetyl" av bdsta kvalitet
och i fullt tillrickliga mdngder. Att detta gick
si utmdrkt, fir i forsta hand tillskrivas Dr Allan
Dahl6n, som hir gjorde en betydelsefull och
uppskattad insats.
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Foroknlngsavdelningen organiseras.
preparat

Nya

For att fi form pi den "civilkemiska" fabrikationen organiseradesen sirskild forskningsavdelning,vilkens arbetenumera resulterati ett
omfattande tillverkningsprogram. En del av
detta har redan hunnit omsdttasi praktiken, men
etskilligt befinner sig dnnu p3. forsoksstadiet.
Att nirmare gi in pi detta omride skulle betyda en upprdkning av en massainveckladeoch
sviruttalade kemiska namn, som fiir de flesta
lisare torde vara obegripliga. Det rdcker med
att ndmna, att vissa bedovningsmedel,bensocain, tetrakain och etokain hunnit over forsoksstadiet och nu sliippts ut pi marknaden. Pa
fdrgdmnesomridet har iven en del insatser
gjorts, men nigon tillverkning av fdrdiga fd'.rger
har dnnu ej upptagits.
Slutligen miste dvenden grupp av foreningar,
som kunna bendmnas metakrylsyreestraromndmnas. Hdr ha vi kommit in pi. ett omride,
dir oanadem6jligheter synassti till buds. Metakrylaterna dro konsthartser med synnerligen
fornimliga egenskaper,man finner dem som
fonster i aeroplan,som splitterfria urglas, som
skaft pi en del lyxbetonadeborstar etc. Men
deras anvdndningsomridedr mycket omfattande. Som exempel kan ndmnas att numera s&
gott som alla losgommar gtiras av detta harts.
Detta kan dven losasi en del organiskavdtskor
eller ytterst finfordelat uppslammasi vatten. Pi
detta sdtt erhillas produkter, som visat sig utmdrkta vid exempelvisspeciellatryckeriarbeten.
De anvdndasocksi vid impregnering av regnkappor, till klistring av varptridarna i snabbgiende vdvstolar, till fdrgning av ldder m. m.
m. m. Detta stora omride drll.ngt ifrin genompliijt. Man har nltt och jdmnt biirjat, men marken dr fruktbar, fastdn ofta hhtdarbetad. Hdr
kan man vdnta sig mycket, men det kommer att
ta sin tid.
LuktSmneslabrlkation
Jdmsides med denna civiltillverkning, men
helt skild ddifrhn bide organisatorisktoch lokalt, framstilles dven luktdmnen. Hir ha vi
givit oss in pi en mycket specielloch dven mycket invecklad gren av kemien. Luktimnena dro
emellertid inga"pafiymer" utan blott och bart
6mnen, som ingi i parfymer, essensereller
"kompositioner". Som rivaror anvdndesofta
eteriska olior frin olika delar av jordklotet.
Vira luktdmnen anvdndas vid tillverkning av

STUPADD Pfi SIN POST
1904 10 fioaember

ERIK ANDERSSON
1905 28 nouember

JOHAN ANDERSSON
1908 5 a,/Sttrti

ADOLF FRITIOF SJOGREN
FILIP ANDERSSON
NILS NILSSON
1915 1 januari

KARL NORDMARK
1915 24 nouenzber

KNUT ANDERSSON
GUSTAF ERLANDSSON
1928 10 noaentber

MARTIN BIRATH
193118 april
HELGE JOHANSSON
1932 18 rttai

ANNA SJOGREN
193220 iuli
HARALD ERLANDSSON
1936 6 augusti

GEORGPETTERSSON
1940 17 decentber

KARL BERGKVIST
HARRY DAHLSTROM

tvil, hlrvatten och liknande preparat, dvensom
- fastin i mindre omfattning - till livsmedel.
Skuggor och dagrar
Under det halva sekel,som fabriken existerat,
ha skuggor och dagrar skiftat i flera olika bemzirkelier. Fiiretagets framtid har vid ni.gra
tillfdllen forefallit mtirk och osiker, och minga
g|nger ha olyckor intraffat, som gjort det djupasteintryck.
Klart dr, att vid en fabrikation av detta slag,

TURE ERIKSSON
HELGE HERLUFSEN
AKE GUSTAVSSON
CHARLES LUNDSTRO,N{
IVAN QVARNSTROM
KARL GUSTAV ROOS
UNO STENKVIST
EMIL STROM
IVAR WATZ
1941 29 aPril

AXEL GRAHN
VIKTOR LUNDMARK
GUNNAR PERSSON
1941 18 december

ANDERSMAGNUSSON
KARL STRID
1942 26 mart

GUSTAF KARLSSON
1942 I juli

GORAN PERSSON
1944 13 teptenzber

OSKAR PERSSON
EVA LIND
1947 12 februari

HERMAN EKLUND
YNGVE LUTHMAN

man har att rdkna med bnde eldsvidor och explosioner, hdndelser till vilka hdnsyn miste
iagas vid fabrikshusensplanering. Oftast ha
vdl skadorna inskrdnkt sig till det rena materiella - men tyviirr lingt ifrin alltid.
Minga av vlra medarbetareha vi filtt f.olia
till graven efter nigon olycka i fabriken och
nhgiaha som invalider mist limna arbetei.Och
dock kan arbetet i Bjorkborn ingalunda karakteriseras som sirskilt fatligt. For detta talar
olycksfallsstatistikensitt tydliSa sprik. Under
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som slutade den 2 december. Strejken igltngsattes under lopande avtalsperiod, nigot som
gick for sig pi den tiden, men somnu vore olagligt. Anledningen var uteslutandeen liinefriga.
Prisernahade gitt i htijden vildsamt och l6nerna voro for ett 3.r framlt bundna av kollektivavtal. Det hela lijstes i kompromissenstecken,
och sedanha vi dessbdttreinte si ofta hort talas
om strejk.
Idag och ltir framtiden

p3 M)nnesplatten.
Bautafienen
pliAthiinsla,tantbiillsandaaiude detv
Mannanaod,
"
miin ofredfiret1940".
de bida vdddskrigen kommo emellertid olyckorna tdtt, utan att man i nigot fall kunde pivisa
att sikerheten blivit eftersatt. Detta dr ett forhi.llande, som uppmdrksammatsinom minga
industrier, utan att nigot bevis for anledningen
hdrtill kunnat f.ramld'ggas.En viss nyanstdllning av personalhar vdl sin betydelse,dvensom
att driften under dessatider varit mera forcerad.
Endast tvenne strejker ha forekommit under
dessa50 ir. Storstrejken1909 hade icke nigon
lokal konflikt till grund och kan ddrfor forbigis
i detta sammanhang. Allvarligare var di den
strejk, som utbrot den 20 september1918 och
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Den fabrik, som i dag, femtio ir efter starten,
finnes i Bjorkborn, ar i milnga avseendenhogmodern. Den omfattar ett inhdgnat omride av
omkring 400 tunnland, inom vilket det finnes
inemot 500 hus, ml.nga visserligen smi, men
andra ddremot av ritt aktningsvdrdadimensioner. Staketet har en ldngd av ndra en svensk
mil om den separat beldgna luktdmnesfabriken
medriknas. Det dr troligen Sverigesstorstainhdgnade fabriksomride. Bevakningen sker
nattetid med hjZilp av ett antal dresseradeschdferhundar, vilka forefalla ganska respektingivande, men hundarna 'iro vildresserade och
of.arliga for personer, som iro ute i lovliga
drenden, liksom dven for djur. Som exempel
hdrpi kan ndmnas, att en ridjursfamilj, bestiende av bock, get och tvi killingar, samt ett
stort antal harar vistas och trivas inom omridet.
Genom sin omvdxlande natur av skyddande
skog och yppig betesmark,erbjuder ocksi fabriksomridet de bdstamojlighetersomdjurpark.
Nobelkruts irliga omsdttningkan uppdelasi
en mindre del, s6.gott som uteslutande krigsmateriel, som faktureras genom Boforsbolaget,
och en storre del, som faktureras av Nobelkrut
direkt. Sistnimnda del har under de senaste
iren hillit sig vid omkring 25 miljoner kronor
per ir. Av detta har ungefir hdlften utgjort
huvudsakligenkrut och
krigsmaterialleveranser,
trotyl, och andra hiilften kemiskaprodukter avsedda fiir civila dndamil.

NOBDTKRUTS CIVITA FORSKITING -

DDSS MEDEI ocH mAr...
Av Tehnologie
Dohtor ALLAN OZ,UtEttt

Begreppet forskning har sdrskilt under de
senasteiren fitt en aktualitet som aldrig tillftirne, samtidigt som dess innebord vdsentligt
vidgats. Detta sammanhzingeri hog grad med
den tekniska forskningens utveckling, vilken i
detta industrialiseringenstidevarv skett med en
stdndigt acceleradhastighet. Medan man i andra linder, framforallt i de stora industristaterna, tidigt insett den industriella forskningens
betydelse,miste vi erk2inna,att i virt land dess
vdrde blivit uppenbari forst under de senaste
i.ren. Ett gott arbete har emellertid nedlagts
p6. att minska andra linders forspring, och
varje svenskt storre foretag med sjdlvaktning
har numera ett forskningslaboratorium.
I viri land torde denna utveckling vara mest
markant inom den kemiska industrin, beroende
pi. att det framforallt var inom denna, vi hade
kommit pi efterkrilken. Deirtill kommer ocksi,
att det i hog grad dr just den kemiska forskningen, pi vilken man stdller sina mer eller
mindre berzittigadeforvintningar.
Nobelkrut har vil hi.llit takten med den
ovriga svenskakemiska industrien. Genom Alfred Nobel, som var den borne forskaren,ha vi
ocksi tradition att byggu p6. Efter honom kom
emellertid en ling foljd av hr, dh utvecklingsarbetet huvudsakligen synes ha bedrivits av
vederborandefabriksavdelningar sjllva, stundom under visst bistind frin driftslaboratoriet.
Sdrskilda mojligheter till ett mera forskningsbetonat arbete tillkommo si sminingom i och
med inrditandet av ett laboratorium for arbeten
med nitrocellulosa samt ett laboratorium och
en halvteknisk anliggning pi nuvarande
luktimnesfabrikens plats - for arbeten med
sprdngdmnen.
Ar 1938 inreddes ett speciellt ehuru mycket
blygsamt forskningslaboratorium, genom vars
verksamhet de forsta, av de militdra tillverkningarna vid Nobelkrut helt oberoendecivila
fabrikationernakommo till sti.nd.
Hosten 1943 kunde emellertid ett betydligt
storre och modernare forskningslaboratorium
invigas, vilket viren 1947 utokadesmed en till-

byggnad innehillande bibliotek och foreldsningssal. Ar 1.941berikades Forskningsavdelningen med en halvteknisk anliggning, vilken
sedermerai ett par etapper utbyggts for att tillfredsstdllade sivdl kvantitativt som kvalitativt
okade behoven.
Hur den industriella forskningsverksamheten
organiserasoch bedrives samt vilka arbetsuppgifter den har att bearbeta,sammanhdngergivetvis med vederborandeindustris karaktdr och
inriktning. Emellertid hdnder det ocksi, att
tvenne likartade industrier komma fram till rdtt
olika former for sin forskningsverksamhet.
Detta kan t. ex. sammanhinga med i hur hog
grad f.oretatsledningendr forskningsvinligt instdlld, vilka resursersomstillas till forskningens
forfogande eller vilka krav man stziller p6.
forskningen.
For att belysa forskningens vdsen och organisation skall jag omgiende redovisa nl.gra av
dessviktigaste uppgifter vid en organisk-kemisk
industri. Sedan kan det diskuteras, huruvida
icke vissa av de nedan angivna uppgifterna
mingen g&ng liimpligen kunna och bora behandlas av andra organ inom foretaget dn
f orskningsavdelningen.
I vidaste bemd.rkelse
kan man urskilja foljande huvudtyper av forskning:
l. Rent uetenskapligforskning, dven kallad
forutsdttningslosforskning, genom vilken man,
utan att uppstdlla praktiska slutmil, avser att
allsidigt och objektivt utreda det problem, som
dr foremil for behandling.
2. Utat'betandeaa tillaerkningsrnetoder.
3. Driftsforskning, d. v. s. arbetepi. rationalisering av redan i glng varande fabrikationer
(metodforbdttringar m. m.)
4. Forskningsarbetepi. helt nya produkter
(t. ex. forut okiinda likemedel).
). Teknologisk forskning, omfattandestudier
av olika tekniska enhetsprocesser,
sisom destillation, filtrering etc.
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TeLn. Dr Allan Dabl|n.

6. Egenskaps- och ana;ndningsforskning,
vars uppgift bestir i att studera en produkts
egenskaper och pi grundval ddrav finna anvdndningsomriden for densamma.Detta gdlier
sivil redan tillverkade som pitdnkta produkter.
7. Seruice,som har ett visst samband med
anvdndningsforskningen, och vars uppgift i
huvudsak dr att sti kundkretsentill omedelbar
tjdnst.
Det ligger i sakens natut, att forskningens
organisation och uppgifter vid olika foretag i
hog grad blir beroendepi var bland ovannimnda verksamhetsomriden tyngdpunkten ldgges.
Av betydelse for arbetets rationella bedrivande dr forskningens sidllning inom fiiretaget.
Alltmera 96r sig den instdllningen gdllande, att
den egentliga forskningen bor sti oberoendeav
tillverkningen och forsdljningen, och att fiir sidan forskningsverksamhet, som ar ndta forknippad med produktionen (punkt 3 ovan) eller
avslttningen (punkt 7 och ofta punkt 6 ovan),
sdrskilda organ inrdttas, som mera intimt sammanhdnga med foretagets tekniska och merkantila avdelningar. En forskningsavdelningmiste
ndmligen tillitas att ostort igna sig it sitt pi
ldngre sikt uppgjorda arbetsprogram och ej belastas med losningar av en mdngd successivt
uppkommande, med den pigiende tillverknings- och forsiiljningsverksamhetensammanhdngande problem.
Aven vid Nobelkrut ha dessa synpunkter
gjort sig gillande, och strlvan ar att alltmera
anpassaorganisationenefter ovan angivna principer. Om vi bortse frin experiment- och ut-
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vecklingsarbetetpi militdra produkter, varom
hzir ej tir tal, ir forskningsverksamheten vid
Nobelkrut utformad efter foljande huvudlinjer.
Forskningsavdelningenir uppdelad p& en
mera uetenskaplig sektion - forskningslaboratoilet - och en merateknisk sektion,omfattande den halutekniska fors6ksuerksamhetenoch
konstruktionsuerksambeten.
Ddftill kommer en
till Forskningsavdelningenansluten producerande fabrik, den s. k. syntesfabriken,For administration, planering etc. finnas sirskilda
hjdlporgan.
Laboratorieverksamhetenutovas av arbetsgrupper, vilka ledas av vetenskapligt viilkvalificerade kemister. Varje grupp fir sig anvisad
vissa arbetsomriden, varfor den i sin min blir
specialiserad,dock ej si till ytterlighet som fallet ofta dr inom de stora utlindska industrifiiretagen. Det vore onskvdrt att varje sidan grupp
hade en egen laboratorielokal till forfogande.
Pi grund av tringboddheten har detta onskemil ej over lag kunnat tillgodoses,utan stundom arbeta ett par grupper i samma rum. For
speciella dndamil finnas gemensammautrymmen. En siirskild och mycket stor grupp bearbetar de analytiska problemen, vilka dro vdsentligt
kringligare men ocksi betydelsefullarefor ett
framgingsrikt syntesarbetedn vad man i allmdnhet dr bendgenatt forestdlla sig.
Laboratorieforsoken forsiggi i allmdnhet i
glasapparater,men icke sdllan tillgripas apparater av annat material, t. ex. syrafast stil.
Detta dr fallet, di man arbetar vid hogre tryck
och temperatur in vad glas tilliter, di man for
att f.3.fram stirrre mdngder av en produkt tillgriper en stiirre skala in som dr praktiskt
tdnkbar med glas, eller d5. man vill utrijna
ett visst konstruktionsmaterialsmekaniskaeller
kemiska resistens,for att taga nhgra exempel.
Laboratoriet hiller sig med egen glasblisningsavdelning, som tillgodoser det omfattandereparationsbehovetoch dven utfor viss nytillverkning av apparatur. En mindre verkstad sorjer
fijr att andra reparationer,icke minst av den
elektriskautrustningen,utfiiras.
Det for forskningen si. livsviktiga biblioteket
dr inrymt i laboratoriebyggnaden,och dr bide
modernt inrett och vdlforsett med litteratur.
Laboratorieforsokensging och resultat nedskrivas i en forskningsrapport, som studeras av
forskningschefen, laboratoriechefen och den
som i ovrigt for arbetetsvidare gi.ng ndrmast
har intresseav meddelandet. Resultatendisku-

Den kemitha fortkningens rnodernabAgborgi Bjirkborn.
Laboratoriet med tillbyggnaden fdr biblioteL ocb fdreliisrtingssal.

teras, och det faststills, huruvida forsoken
ifdga skola ansesavslutade och problemet silunda moget for bearbetning i nista instans,
eller huruvida ytterligare kompletterandelaboratorieundersokningarskola ansesbefogade.
En av de viktigaste uppgifterna for forskningsverksamheten,vartill jag senare iterkommer, er utarbetandet av for teknisk drift anvdndbaratillverkningsmetoderfor olika produkter. Det dr dirfor av storsta vikt, att redan
laboratoriefijrsokenutforas si, att de belysa si
mycket som mojligt av de forhillanden, vilka
aro av betydelsefor utformningen av fabriksprojekten och for driften av fabrikerna. I annat
f.all kan det intfi'ff.a, att arbetet pi ett senare
stadium kor fast och miste iterforvisas till laboratoriet. Man miste ocksi komma ihlg, att det
ir mycket enklare och mindre kostnadskrdvande
att medelstupprepadeforsok i den mindre laboratorieskalan vinna erfarenhet in att niidgas
experimentera i en hundra eller kanske tusen
gbnger si stor skala for att ni en tillfredsstdllande losning av ett tillverkningsproblem.
I strdvandet att istadkomma en acceptabel

fabrikationsmetodfor en produkt dr emellertid
laboratorieverksamheteni allmdnhet icke tillfyllest. Metoden skall pi laboratoriet vara
grundligt studerad ur vetenskaplig synpunkt,
och, som redan framhillits, skall i den utstrdckning si dr mojligt redan ddr hinsyn tagas till
tekniska synpunkter. Dessa senare f& emellertid framforallt tillfdlle att gora sig gdllande i
den halvtekniska skalan, vilken kanske dr hundra ghngersi stor som laboratorieskalan.
Det dr hir icke avsikten att gL alltfor djupt in
i den halvtekniskaverksamhetensdetaljer, vilka
si sminingom komma att bli foremil for en
sdrskild artikel i B-pilen. For sammanhangets
skull bor dock nigot ndmnasdirom.
Fiirsoksanliggningen - eller den halvtekdr tilldelad en egen
niska anldggningen byggnad och utrustad men en mingfald apparater, sisom destillationsappanter,filter, pumpa\ kylverk, reaktionsappanter, centrifuger,
torkapparatet etc., vilka iro mojligast trogna
forminsknin gar av den gdngse forekommande
fabriksapparaturen. Skalan dr vald sidan, att
forsoken kunna utforas pl ett ur teknisk syn-
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Bibliotehetotnfattard.enn1'a57s
Aentitkalitterataren
umt sa)ter aa ledandefacktidskrilter.Ingeni6ren
f rdhen Gdta ZacAris:onf drdjupar sig i firif terna.
punkt tillreickligt tillfredsstillande sdtt, men
dock ej storre in att arbetet blir 6verskidligt
och litthanterligt och att kostnadernafor misslyckade forsok, vilka givetvis forekomma, hllla
sig inom rimliga grdnser.
Den pi laboraioriet utarbetademetoden ges
hiir i mojligaste min sin tekniska utformning,
ldmpligaste apparatur och konstruktionsmaterial utprovas,under li.nga forsoksseriertlllvaratagasbiprodukter samt hir och var upptrddande
rester av huvuilprodukten, vid vilka man pi
laboratoriet icke haft mojlighei att fdsta avseende. Stundom erhi.llas tillrdckliga kvantiteter
av en produkt for forsoksforsiljning.
En fullstdndig rapport over fiirsoken utarbetas och ligges, sedan yttranden inkommit och
eventuellt kompletterande forsok utforts, till
grund for utarbetandet av ett fabriksprojekt.
Sedan detta i sin tur blivit foremil for remiss
it olika hill och hdnsyn tagits till hdrigenom
erhillna synpunkter,dr projektet moget for bearbetning pi konstruktionskontoret.
Genom att detta tillhor Forskningsavdelningen
p3. andra hill icke alldelesvanlig
anordning, vilken dock hos oss visat sig vdlmokonanaiindes
uid alla studiebesdk,
F|relifuningssalen
lerenseroch fdr den internainfornzationen.

tiverad - sikras den nodvdndiga intima kontakten mellan forsokspersonalenoch konstruktorerna. Miste di detta samarbetevara intimare hos oss dn pi andra liill, ddr man icke
ansett sig bora tilltimpa vir organisationsmodell ? Ja, forhhllandena i de siora utldndska
kemiska industrierna dro ofta av sidana dimensioner,ati man ddr kan kosta pn sig forsbksverksamhetover flera halvtekniskasteg av vilka det
sista kanskedr av sammastorleksordningsomen
normal kommersiell tillverkning hos oss. Dlrjdmte ar naturligtvis erfarenheten sivdl ph
forskar- som konstruktorshill storre dn hos oss,
vartill kommer, att i alla vdder specialisterfinnas att tillgi. Med de mycket detaljeradeforsoksbeskrivningarnasom grund ha konstruktijrerna ddrfor avsevairtstorre mojlighet dn hos
oss att sjilvstindigt utfora fabrikskonstruktionerna, vilka i minga fall inskrinkas till mer
eller mindre en ren uppforstoring av forsoksverksamheten.
De erforderliga apparatkonstruktionernaoch
sammanstdllningsritningarnasamt uppdragandei av konturerna till fabriksbyggnadenutforas
av Forskningsavdelningenskonstruktionskontor, medan den ndrmare utformningen av byggnadskonstruktionenhor hemma inom Allmdnna
tekniska avdelningen.
Ansvaret for att en ny fabrik sdttes i drift
hvilar ocksi Forskningsavdelningen, varvid
igAngsdttningeni allmdnhet ledesav den ingenjor, som svarat for de halvtekniska forsoken,
och under vars medverkanfabriken konstruerats
och byggts. En strzivandr, att den avdelningsingenjor, under vilken fabriken senareskall sortera, redan tidigt fir kontakt med fabriksprojektets utveckling, och under startperiodensdtter han sig ndrmare in i fabrikationen och overtager i sinom tid helt ansvaretfor densamma.
Fabrikationenfoljes med driftsanalyser,vilka
till en borjan utforas av forskningslaboratoriet.
Senast ndr Forskningsavdelningensldpper ansvaret for tillverkningen, overtar driftslaboratoriet den analytiska kontrollen av densamma.
hor ocksi en proTill Forskningsavdelningen
ducerande fabrik, benlmnd "Syntesfabriken",
ett kanske nigot oegentligt namn, eftersom vdl
alla vlna kemiskatillverkningar dro att betrakta
som synteser. Inom den kemiska likavil som
inom all annanindustri giller, att produktionsvolymen utovar ett betydande inflytande pi
produktionskostnaderna,varfiir det dr angeldget att fabrikationen sker i si stor skala som

mojligt. Ar avsdttningenav en produkt liten,
sl kan den icke bdra kostnaden av en egen
fabrik eller egna lokaler overhuvudtaget. Da
kan man emellertid i mhnga fall uppni den
eftertraktade produktionsvolymen genom en
kombination av tillverkningar, vilka itminstone
delvis lita sig genomforasi en och samma apparatur. I denna framstdlles di av en viss produkt hela irsbehovet under - lit oss siga 2 mLnader, varefter apparaturen i ofordndrat
skick eller efter smdrre dndringar tages i ansprik for tillverkning av en annan liknande
produkt. Det sagda torde rdcka for att kank'
terisera Syntesfabrikensstruktur och verksamhet. Onskvdrdhetenatt snabbt och utan alltfor
vidlyftiga affangemang kunna omsdtta vissa
speciella forskningsresultati produktion utgor
ett skdl till att ndmnda fabrik drives i Forskregi.
ningsavdelningens
Det har tidigare angivits vara en uppgift for
Nobelkruts forskningsavdelningatt fi till stind
nya fabrikationer. Emellertid har ocksi antytts,
att den industriellaforskningenottahar minga
andra uppgifter. Sdrskilt under de allra sista
iren ha hos oss flera av dessapockat pi behandling. S&lundahar egenskaps-och anvdndningsforskningen, t. ex. pi sulfamid- och akrylhartser, tillmdtts ett icke ringa utryrnme,och denna
verksamhetavsesnu att ytterligare utvidgasoch
intensifieras. Utarbetandet av nya analysmetogenom
der och understodjandetav syntesarbetet
analytisk verksamhet dro viktiga uppgifter for
den analytiskaavdelningen,som dessutomuppvaktas med vissa uppdrag frin Bofors i dess
helhet.
Det ligger i allmdnhet ett avsevdrt arbete
bakom utarbetandetav en tillfredsstdllandetillverkningsmetodfor en kemisk produkt. For den
helt oinvigde forefaller kanskemycket som trolleri, och han fonhnas over de uppnidda resultaten civerhuvudtaget.For den som kan en del
kemi, men diremot icke trdtt de tekniska problemen ndrmare in p6. livet, dr det kanske snarare 6verraskande,att det tekniskagenomforandet av pi papperet till synesganska enkla keN thgra bild,en fr&n f,orshnin gslaboratoriet
med herratna uon
ouerst akrylathartslaboratoriet
Fieandt (t. a.) och I. Guuafsson(t. h.) belt upptagta
aa sitt arbete, Andra bilden uisar ett aa synle:laboratorierna rned berrar V. Biuro oclt A. Eheland. PZ
niista bild. hLller frdken M. Halaorsen pd med ett
k onzpI i cerad f i)rfi Asanliiggni ttg. N ed erst I dIi er fr 6k en
nted aiitgas.
U. Thorbjornitolz etz reduktionsprocess

Hittills ha Nobelkruts anstrdngningat narmast inriktats pi att fe til stind tillverkning
av produkter, vilka redan dro kzindaoch allmlnt
anvanda. Dit hora sidana for nationalhushillningen viktiga produkter som desinfektionsmedlen kloranzin och tiodifenylamin, sotningsmedlet sackarin, ldkemedlen acetanilid, acetyl'
salicylsyra, bensocain och tetracain, konserve'
ringsmedlen salicylsyra och paraoxibensoesyramet yI - och et yI est er, malr.rtrotnin gsmedlet p aradiklorbensolm. fl. Vidare bora omndmnasflera
i huvudsak for export avseddaprodukter, t. ex.
fargamnesr|varorna ltaranitranilin, paranitrotoluidiner m. fl.
bensoesyra,
Men dven i virt land tidigare helt okdnda
produkter, sisom sulfamidhartselna (Bonohartserna) ha lancerats,och pi andra produkter, sisom ahrylhartrerna,vilka visserligenredan tidigare i nigon min introduceratsmen icke fitt
nigon allmdnnare anvaindningi virt land, har
ett intensivt forsoksarbetebedrivits.
For den ndrmastetidens arbetedro riktlinjerna ungefdir desamma som hittills glllt. Vid
uppbyggandet av en organisk-kemiskindustri,
vilken i likhet med vir dr baseradpi de mest
primira rhvatorna, sisom bensol, toluol, fenol
m. fl., gora sig vissa speciella synpunkter gdllande. Man kan silunda icke utan inbordes
sammanhangplocka ut en produkt hdr och en
i f drfiAsanliiggningen'
Ett bdrn aartoraapparatballen
produkt ddr och gora till fijremil for tillverkLiingstt. b. stilr herr Holger lVallent)nsson.
ning. Planeringen miste ske under hinsynstagande till de olika produkternas beroende av
miska reaktioner ofta kan van forenat med bevarandra. Vi gi ut ifrin toluol for att tilltydande svirigheter. Den som skaffat sig erproblem
vet
emellertid,
kloramin, och vi komma di icke ifrin
verka
hithorande
farenhet om
litteratur
stora mdngder av en biprodukt, ortotoluolsulatt en sak zir, vad man- i tillgiinglig
foklorid, for vilken anvdndning miste skapas
kan ldsa sig till rorande det kemiska forloppet
vi miste dven tillverka sackarin. Vi ha en
vid en tillverkningsprocess,och en annan d'r alla
tillverkning av anilin, och di miste vi se till, att
de minga problem av sivdl kemisk som framvirt program bl. a. utbyggesmed tillverkningar
forallt teknisk art, om vilka ingenting finns
nog,
baseradepi anilin som rivara. Ddrigenom forskrivet, eftersom varje fabrikant, naturligt
stdrkes denna utvecklingsgren, anilinkonsumomsorgsfullt bevarar sina erfarenheteroch hemtionen okas, produktionen okas och forbilligas,
ligheter.
och silunda kunna nya pFLanilin grundade tillDen utldndska kemiska storindustrin har infor
systemain
verkningar mojliggoras, vilka utan reducerade
av
att
gi.
sett nodvindigheten
entekniska
tillverkningskostnader fiir anilin ej skulle ha
tiska vetenskapliga studier av de
kunnat tagas upp.
utan att man i vatie enskilt fall
hetsprocesserna
Man kan silunda icke tala om att gi in for
syftar pi tillverkning av en bestdmd produkt.
en tillverkning av t. ex. enbart likemedel, ndr
Aven vi har fiirstitt vdrdet, itminstone pi
man avserattbygga upp produkternafrin grunldngre sikt, av den teknologiska forskningen,
i
kunnat
den, ty man kommer obonhijrligen att ganska
bedrivas
iven om den hittills endast
snart sti ddr med massorav biprodukter, vilka
relativt blygsam omfattning. Denna gren av
miste utnyttjas for tillverkning av annat dn
forskningen hor huvudsakligen hemma i vir
ldkemedel. For ovrigt dr skillnaden kemiskt
fiirsoksanldggning.
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sett mellan produkter, som har vitt skilda anvdndningsomriden, mingen ging obetydlig.Ett
likemedel kan samtidigtvata ett fdrgimne, ett
fdrgdmne kan vara ndra sldkt med ett sotningsmedel. For en industri som vir miste man,
bortsett fri.n de rent affdrsmdssigaovervigandena, som ledstjdrna for utvecklingen vdlja
grupper av produkter, vilka kemiskt eller tekniskt hora samman.
I forsta hand bor alltsi utvecklingen ha
karaktdren av ett (eller flera) vdxande trdd.
Hos oss utgoras rtjtterna till dessa av bensol,
toluol, fenol etc. Stundom kan man kosta pi
sig att plantera ett nytt trid, ndr man berdknar,
att detta har en gynnsam jordmin for att vdxa
sig livskraftigt. Si var fallet, ndr vi tog upp
tiilverkningen av akrylhartserna. Man kan ocksi bli nodsakadatt siga ned murkna grenar, d.
v. s. ligga ned sidana tillverkningar, som blivit
for gamla och omoderna och ej forlopa tillfredsstdllande. Men detta ir en naturlig och
aiixade tnerakompli.Frlln enAlareutgLngQrodukter
nodvdndig saneringsprocess.
trAd'
ut likt grenarnal)A.et.t
ceradeorganiskiAmnena
Det systematiskautvecklingsarbetetvid NoVissaiim"nen,t. ex. anilin, iiro slirskilt betydelsefulla
'f6rgreni ngsprodukter.
belkrut pi det organisk-kemiskaomridet har
uppgjorvilken
i
en
5-lrsplan,
tagit sig uttryck
ende produkter basera sig ytterst pi bensol,
des vid ingingen av ?Lr1947. I dennaplan upptoluolbch fenol och d'roalla kemiskt besldktade
stilldes ett mil for utvecklingen under en 5med eller anhdngiga av produkter, vilka redan
irsperiod (t. o. m. fu 1957), under vilken tilltillverkas av Nobelkrut. De planeradeprodukverkningar av ett antal nya produkter berdknaterna omfatta li)kemed'el, sisom lokalbedovdes komma till stind. Det bor emellertid genast
ningsmedel, febernedsdttandeoch smdrtstillanungevara
kan
utsdgas,att en dylik plan endast
de Ledel ffi. fl., honseraerings-ocb desinfekfarlig. Utvecklingsarbetetbestir i stor utstricksalitionsmed.el,t. ex. paraoxibensoesyraestrar,
ning av forskning, och det dr orimligt att prosLpiilsfhrgdmnen,
sylater och diklorbensoler,
ducera forskningsresultatmed bestdmda levesom bl. a. parafenylendiaminoch diaminoaniranstider. Sjdlva begreppet forskning innebdr
sol, fotogr)|lsno kemikalier och riuaror fdt
och
okdnda
mindre
ju existensenav mer eller
intet
oforutsebara problem, om vilkas losning
fiirgnmniindustrin ocb annan organish-hemisk
industri, t. ex. nitroklorbensoler,paranitranilin,
bestdmt i f.orvdg kan utsdgas. Det hdnder, att
m. fl. Nigra av_dei-plane^n
paranitrobensoesyra
resultatet av forskningen pi ett visst uppslag
upptagna produkterna dro redan i dag foremil
visar, att forutsdttningaricke dro for handenfor
i
kanske
f8i tillverkning. Programmets genomfiirande
som
upptagandet av en tillverkning,
ton prober[knas ge ett tillskott per ir av 4OOO
forstone verkar lockande. Svirigheterna att
emelvarav
karaktir,
kemisk
dukter av enhetlig
gora fijrhandsberikningar kunna emellertid
av
mellanlertid ca hiilften endastspelar rollen
vara storre eller mindre, och i minga fall kan
produkter for fortsatt egen bearbetning.For avtidibaserade
analogislut,
nytta
av
man ha
Pe
ton med ett berdksalu itersti silunda ca 2OOO
gare vunnen erfarenhet.
'l'2
milj. kronor. Ftir
av
forsdljningsvirde
utefter
nat
Enligt planen komma vi att fortsitta
mlste nya
tillverkningarna
nya
de flesta av de
samma allmanna riktlinjer som hittills och i
inavsevirda
fabriker uppforas, vilka krdva
huvudsak bygg pi den grund som lagts. I plavesteringar. Dessa iro givetvis nu mycket
nen har icke medtagits luktdmnesomridet, som
vanskliga att berdkna,men analogivishar uppakrylhartserna'
heller
bildar en enhet for sig, ej
av
skattats, att de kommer att uppg& till 6 a 8
med vilka arbetet fortskrider helt oberoende
milj. kronor.
programmet i iivrigt. Samtliga i planen ing5'-
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Syntetfabrihen
kr en uacherexponentldr den rnorJerna, sakligadrkitehturenuid BjdrAborn.
Till grund for planens genomforande lades
vissa forutsdttningar, som tyvdrr icke visat sig
hilla. Anskaffningen av apparatur inom landet
dr i stor utstrdckning fortfarande mojlig, men
leveranstiderna aro mycket lhnga. Vad som emellertid dr vare;ir, att mojligheternaatt frin utlandet crhilla instrumentoch andradetalier,avvilka
vi dro si beroende,ha starkt beskurits,si mycket
mer som det i minga fall icke dr tdnkbart att
uppdriva if.rl,gavarunde utrustning annat an
ifrin hirdvalutalinder. Under den nu ridande
ekonomiska situationen miste industrin iakttaga
stark iterhillsamhet med investeringar, och
myndigheterna dro mycket restriktiva i vad gd[ler de for nyanldggningar erforderliga byggnadstillstinden. Allt samverkar till att fiirdroja utvecklingen. Om det frin den tidpunkt,
d& det egentliga forskningsarbetetvar avslutat,
forr tog ett ir eller mindre i ansprik, till dess
en ny fabrik kunde sdttasiging, miste man numera rikna med den dubbla tiden. om overhuvudtaget nigon fabrik kan komma till stind.
Planeringen kommer ddrigenom att inrymma
betydligt flera osdkerhetsmomentdn tidigare,
mycket hinner att skifta under den linga forberedelsetiden,den utldndska konkurrensenhar
bittre tid att forberedasina slag mot de nya tillverkningarna, och forsiljningsarbetet kan icke
planeraspi onskvdrt sdtt.
For oss gdller det att for nya'fabrikationer i
godigaste min utnyttja redan befintliga lokaler
och detta med minsta mojliga dndringar. Detta
har ocksi.lyckatsossi en hel del fall, men givetvis dr det mojligt endastintill en viss grins, och
denna torde snart vara uppnidd. Di. itersti.r
endasthoppet, att till desssituationenundergitt
en sidan forbittring, att man kan ldtta litet pi
de tyngande restriktionerna.
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Trots de uppenbara sviLrigheternafi vi icke
lita ossnedslis. Aven om det i dag ir uteslutet
att praktiskt omsitta mer dn en del av de resultat, som framkomma genom Forskningsavdelningens arbete, och iven om silunda en del
resultat miste ld,ggaspi hog och konserveras
for framtida anvdndning, s5.bor man icke alldelesblunda for den positiva sidan av detta forhillande, nimligen, att man beredestillfdile att
behandlaett flertal fabriksprojekt i ett sammanhang och ddrigenom att ge desammaen rationellare gemensam utformning, dn vad fallet
ofta ar, ndr fabriker uppforas successivtallteftersom forsoksresultatenbliva fadiga.
De pi grund av tidsldget ridande svirigheterna ha emellertid iven foranlett en viss omleiggning av vhr forskningsverksamhet.Under
de senasteiren har ett icke dnga antal nya tillverkningar relativt snabbt sett dagens ljus, och
det har ej alltid varit mojligt att i forsoksskalan
med till buds stiende medel noga genomarbeta
en tillverknings alla detaljer. Det dr ddrfor icke
ur vdgen, att dessaildre fabrikationer underkastasen oversynoch rationaliseringi avsikt att
forbilliga produktionen och skapaen okad konkurrensformiga. Ehuru principiellt den s. k.
driftsforskningen bor utovasav sdrskilda organ,
har det for narvarandedock ansettsvara bide
lnmpligt och mojligt att Forskningsavdelningen
medverkartill denna revision av de existerande
tillverkningarna.
Jag har tidigare som vi.r forskningsviktigaste
miJ framhillit tillkomsten av nya tillverkningar.
Dir det ror sig om produkter, vilkas egenskaper
iro kdnda, och vilkas anvdndning rcdan ar
hdvdvunnen,sisom fallet oftast dr vid kemiskt
enhetliga imnen, anvdndban sisom ldkemedel, desinfektionsmedeletc., blir sjalva framstdllningen av produkten huvudsaken. I andra
fall diremot, t. ex. iffiLga om vira plastprodukter, miste bearbetningenav tillverkningsproblemen foljas av en egenskaps-och anvdndningsforskning, som stundom t. o. m. miste stdllas
i frdmsta rummet. Mer och mer framtrdder
behovet att inom vir forskning skapa ett sdrskilt organ for denna verksamhet. Tyvan ar
det ossicke mojligt att hdr sdttain sidana resurser, som man kunnat gora i de stora utlindska
kemiska industrierna, vilka sjdlva engagera aIl
nodvdndig personal och anskaffa erforderlig
utrustning for fullstdndig utprovning av nya
textilhjdlpmedel, ldkemedeletc. Vi dro i storre
(Forts. i sid. jS.)
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SOM YI IIINNS DDT
Anteckningar

oeh interojuer

Av arbetarnavid Nobelkrut eller Bofors ir det
numeraingen kvar i livet av dem, som en g&nghjelpte
Nobel och hansunga ingenicireri arbetet.Men m5,nga
minnas Nobel v2il, hur han kom och reste,hans ekipage draget av svatta ryska hingstar och framfcirallt
den minnesrikadag 1895, de konung OscarII gistade
Bjrirkborn. Talar man med nigra av veteranerna,
exempelvis David Nilsson, Oskar Forsberg, Olov
Gillberg, Gustav Nykvist si. d.r det framfrirallt dessa
hdndelsersom etsatsig fast i minnet. De voro alla
unga pojkar vid den tiden, men de kommo tidigt i
arbeteoch ha upp iill 56 tjdnsteir i bolaget. De ha
mycket att beritta om den "gamIa goda tiden" fcir 50

Vinjettbilden uisar det uacAraoclt t)d:typisha foton?ontage,som Albin Anderstont Fotograliatelier liit
gdra till tninne aa Kangabe.ri)ket.

om Kruthnukets

fdrsta

d'r

&r sen,men det dr frdmst om Nobel och hans omgivning, som vi just nu vill hcjra.
Om krutbrukets fcirsta tid, om de lyckliga ir d&
Ragnar Sohlmanstyrde med mild och faderlig hand
och d& alla anstdlldandstankdnde sig tillhora samma
familj, finns det en outtdmlig fond av minnen. Kommer man in pi dessair si tryter inte samtalsdmnena.
*
En som niunt utntiirAt oclt Aan beriitta med
den sannainleuelteniir August Abling, som ai
trhff ade i /sanstreuliga uilla tid MellanL.rgatan,
diir ban nu njuter itt otiunr efter 44 1rt tiiinst,
lrLn ailken han gick fdr ett par 3r sedan.
"Om jag minns Nobel? - Jajamen. Han gick
som en vanlig en med ossoch var inte styv av sig alls.
minns en dag nir det var varmt i han kom & sa
Jag
'Di
d varmi i da, vi tar av ossrockarna',i det gjorde
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Aagutt Abling
de, allihop ingenjdrerna. Han var en ganska liten
gubbe. Ungkarl var han ocks&.Han hade nog aldrig
tid att gifta sig. Och inte var han svir att fijrsti
heller nir han pratade. Han var ju svensk f6dd,
fast han varit mycket i utlandet, men han tala ju
svenska si det htirdes inte alls att han var stockholmare eller utldnning.
Och inte kunde man d& se att han var en sndanrik
kniis. De sa att han fick z eller 3 6re fijr varje kilo
dynamit de gjorde i hela vdrlden, s& han f6rtj?inade
my&et pengar.
Pl den tiden var jag juban en pojke i arbetadep&
jordbruket vid Bjdrkborn under rittare Ltifgren. Vi
va 3 pojkar i jordbruket, ja och si tvi till, som sen
reste 5t Amerika. Men nlr de skulle ha n&gon hjiilp
vid laboratoriet s& sinde dom efter oss, si jag var
diir ibland.
S?irskiltminns jag ndr Nobel hade kdpt Bjiirkborn
och skulle flytta hit. Huset (herrgirden) stod tomt
sedan Kjellberg slutat. F6rst kom det en m?ingd
mdbler, som vi fick kiira frln stationen. Sen kom
'hush&llet'
fr&n Stockholm f<ir att gtira allt i ordning.
'Mimmi
pi Dalen' var med och blev anst?illddi. Men
innan desskom det en rdrmokare frEn Stockholm som
skulle sitta in rd,rledningar,vatten i avlopp och klosetter i sint. Se det fanns inte i huset och det var en
nymodighet, som Nobel ville ha. Jag var med t
hjelpte r6rmokarensom hantlangare.
Laboratorietminns jag si vll nir det byggdes.Det
var bestimt LB94- ja, det stir ju tavla med irtal pt
huset. Grunden byggdes hir, men huset byggdes
Nobels arbetsrunzph Bjdrkborns berrgdird. Rehortstuurttionph Nobelstiftel:en.

fiirdigt i Stockholm och sattesupp hiir. Det kom inte
i ldmmar som nu fcir tiden, utan i avsigade plank I
brider, som kijrdes fr&n stationen. Jag var sjZilvmed
och kiirde.
A n[r laboratorietkom upp sl blev det lite rusch.
D& kom ingenjiirerna, Sohlman, Feilitzen och si
Nobel sjiilv fijrst&s.
Jag vet ju inte vad de gjorde pi laboratoriet,men
jag minns att de byggde en fdrfiirligt stor cistern av
idro, & den pumpadeshalvfull med vatten, sen l[t
dom en annan cistern litet mindre flvta i den stora
cisternenmed botten opp. De hade nog nigot annat
i vattnet ocksi, fiir det fanns en kran i sidan och med
den fyllde de sm& ballonger, som dom slZippteiv?ig.
Det var s&nasmi ballonger - kulor - som dom
sZiljerpi torget nu fdr tiden.l)
De skdt ocksi mycket vid laboratoriet med en
kanon, men varifr&n dom fick krutet det vet jag inte.
Kanske gjorde de krutet sjiilva i laboratoriet och
provade i kanonen. Kanonen hade dom der ingDannehusetnu stir. De skiit med sm& rundkulor fcir
itt se hur lingt kulan hutta ivig. Vi fick minsann
inte vara med I skjuta,vi fick bara sepl ndr de t?inde.
Det var ingenj6rernasjilva som skiit.
Pl laboratoriet arbetade annars tre man, Axel
Gadde, en som hette Karlsson och si Hellstrd,m.De
tre var de enda som arbetade dir, men alla tre dr
d<ida fdr ldngesen.
Sen minns jag ocks&att Nobel skulle lzira sej ika
cykel. Han hade en cykel, ddr tramporna gick upp
och ned, inte runt som pi en vanlig cykel. Inte vet
jag om Nobel liirde sej, jag s&g honom aldrig ika
ensammen,alla glnger jag sig det, s3,sprang en av
ingenjiirerna bredvid fcir att hilla i. - Cykeln fanns
kvar p3' herrgirden i m&nga Er och kdptes sen av
Filip Andersson,han som gick at 1908 vid olyckan
niir Sj6gren och Nisse i Blck ocksi omkom. Det var
en otlck olycka."
Herr Ahling har ocksl mycket ait beritta om Nobels
vackra hdstar, de tvl svarta som drog ekipaget och
den gr&, som kiirde enbets. Nobel h?imtadesoch
k6,rdesalltid till Striimtorp. Frir lantbruket var Nobel
annarsftiga intresserad;nlr han bodde pi Bjiirkborn
var han mest i laboratoriet.

Herr Ahlings berittelte om hur Bi6rhborns
herrgSrd inreddet, han Aompletterasmed foliande skildring, citerad ur den minnessArift
"Affred Nobel ocb hans sliiAt" som 1926 atgaar aa Nobeltifteltent Styrelse.
"Men 1894 skaffadehan sig d.nnuett 'hem'. Han
inkdpte dl Bofors bruk och llt lt sig inreda den gamla
herrg&rden fiir att diir tillbringa en del av de dagar,
som [nnu lterstodo. Anordning och m<ibleringav
bostaden tyckes han hava iivedlmnat it sin brorson
Hjalmar Nobel. Till honom skrev han i oktober
'Jag
skulle blott vilja gcira ett par sme anL894:
mdrkningar, nd.mligen:
t1 Ahling beskriverhdr sinapojkminnenom hur gasverket
vid laboratorietsig ut.

'I

1) att herrarna hos mig, s& Idnge iag h-arrid ddrtill, komma att f& god tobak och att i s& fall ett r6krum vil egentligenei behtives;
2) att -n ogift karl ej kan tillita sig att hava ett
damglstrum, men vdl flera. Det torde derfdr vara
bra itt mijblera nigra rum si, att de passafcir ansprikslcisabide herrar och damer. Egentligenfinnes,
si lingt min forskning kunnat strdckasig, ingenting
i det tlcka - men vanligtvis fula - kdnetskonstrukHarmoni i
tion, som fordrar speciellmdblering .
moblering dr i allmdnhet svir att &stadkomma-Men
det ursiktas lett, de man vet, huru naturensyndarmot
samma regel. Har du nigonsin sett ben och armar
(utom ho-s amerikanskor) harmoniera i tjocklek?
Eller en ndsaei sitta snett i ansiktet?
*
Faktor Karl Lougren kom till Bit)rAborn
1894 ftir att tagd baid om lantbruketkort e't'ter
det ait bruLiigare Ernst Kiellberg flyttat ftfrn
't'ylldamen
herrgfr.rden.Nu njuter ban, 80 3r
anni i god aigdr, s)tt otiant i en ailla aid
Bergsmaisgatan, ttarifrfrn ltan Aan shSda ut
baer sina gamla dorniiner'
"Jag var redan vid Bjdrkborn ndr Nobel kom dit'
Hans brorson, Hjalmar Nobel, var det som skulle
stiilla allt i ordning och vara stiilfrjretrddare. Iug
hade ju hela jordbruket om hand, si det var sillan
man sig Nobel. Han htills mest nere pi laboratoriet
eller inne i herrgirden.
Men kungabe;iiket189t minns jag v?il' Jag hade
alla dekorationernap& min lott, iag hade en 15-20
flickor som band girlander och kransaroch s&byggde
jag dekorationerna<jver bron vid herrg&rden. Det
var mycket att st& i.
Dei var inte s& mycket vid Bj<irkbornnir jag kom
dit. Smedjan och valsverket och faktoriet gick ;u,
men ddr krutbruket nu ligger, var tippna gdrden. Pi
herrgirden fanns inte vattenledningoch avlopp. Vattnet Tick dom hdmta nerifr&n Bjcirkegrens,det huset
dZirIngenjirr Dal6n nu bor. Till lagirn fick vi pumpa
vattenlrin kanalen,det var 2 man som pumpadeoch
de hade styvi arbete.
Pi den iiden hade vi inga maskineri jordbruket,vi
fick gi iiver gdrdenamed lie vid slittern och skorden.
vi rad1ag fick si allt ftir hand ocksi, men sen fick
siningsmaskin och sjilvbindare och sen gick det
bettre. Vid sl&tternhadevi mycket folk, t3-t4 man,
och niir inte det rdckte,si fick dom sl&igen fabriken
och ta folk dZirifr&n. Och ibland, ndr det inte var si
brittom i fabriken fick dom gi ut och hj?ilpa till i
lagirn.
Nat Nob.l kdpte Bjdrkborn var lantbruket inte sfl
mycket. Det fanns iu flera byggnadervid herrgirden
dn nu. Logen lig dnr kioskennu ligger. Frin trijskan
gi& en linbana till ett vattenhjul vid smedjan,som
man fick dra p& ndr man skulle trtiska. Men det var
si illa bevarat,att det fick byggasom efter ett par
fu. Jag bodde i en flygel vid herrg&rden,som nu dr
riven.
Vi hade bara 3o kor och 8 hristar pi Nobels tid,
men sen 6kade antalet diur sn mot slutet hade vi 80
diur, )0 kor och 30 ungdiur och en 14-1t hestar.

Karl Ldugren.
Vi fick hilla hdstar till fabriken ocksi' Ungdiuren
hade vi i lagirn vid TrindtorP."
Nobels bertimda huistar, Orloffhingstarna, elier
"urluffarna" som de kalladespi grund av sin snabb'
het, minns faktor Ldvgren ocks&vdl.
"Jo, men hdstarnatillh<irde inte jordbruket, utan
det var Hjalmar Nobel, som hade hand om dem. Det
var en ryss som kom hit med hdstarna,och sen var
det serskilda hlstskiitare, som hade hand om dem'
Efter rvssen kom en frtn orebro. Nir Nobel var
d<id,tog Hjalmar Nobel hlstarna med sig"'
*
Olou Gittberg niuter nu, e.t'tersarnntanlagt
nxerAn 50 Lrs tiiittit uid Bofors ocb Bii)rkborn,
sin Slderdoms lugna dagar p3 den egna lilla
gilrden aid StolpeTorp,otttgiuenau en a,t'Karl"sh.ogos
si)kerDgenmest uiilshtitta trkdgfudar. I
:Aiggan au ,tt apprltrlid' fann ui honom, och
titl"irret au bin-ocb andta rotnn?*renrflygfAn
berktlade han om garula tider.
"lu, jug dr 7L hr nu i sommar,men ia minnsvdl ndr
vi b-6rjatillverka fiirsta g&ngen.Det var 1903 i Bjiirkborn. Ernst Karlsson stog fdr det, han sa, att det
hdll ndstanp3,3t g3,i tok, men s&farligt blev det inte.
Det var 3 gubbar frin Vinterviken och 3 man hdrifrin i si 2 flickor vid massan.
Vi hade if.rhn2o till zt och h<igst30 6re i timmen.
De som biirja fick 20 ijre i timmen men de bruka
snart fi picikt. Ja va inte i tillverkningen utan i bom"Det udr inte mSnga byggnaderuid Bii)rkbotn niir
Aont". T. o. synessntedianuid iiluen med prd.st'
iag
'girden
och Riiu7seni bakgrunden. T' b. Herrghrden
ited tnagasinocb flyglar. Foto fr. NV. omkr. 1880.

uiistorken; men sen kom ja ned pi reparationernai
sen blev ja ingpanneeldare. Vid smiillen 1911 de
blixten slog ner va ja i Fngpannehuset.Alla flickorna
kom dit L va f|ifidtliet rddda, ja fick in dom ddr,
men sen blev det ingen mer smlll.
Herr Gillberg dr ocAs7en au piotzjiirerna fr)r den
facAliga rdrelten ocb uar rned om att b)lda facAfdreningen,
"Ja, vi var ju intresserade
av sammanslutning,
si vi
fcirsriktefi en fackfcirening,i dt gick vi tillsammans
i arbeta ut stadgar & sidant dir. Sohlmansatte sig
inte emot det. Han va riktigt hygglig. Fackfrireningen bildadevi L9L2. Vid storstrejkenl9O9 hade vi
ingen fackfdrening, si vi gick bara i strejk nhgra dar
di. Men Bofors stog stilla. Nlr vi gjorde opp det
fiirsta avtalet hade vi inte stora fordringar. Vi b<irjade underhandlingarna i mars och disponenten
stiillde sej riktigt fdrstielig. Utav dem som underhandla finns ingen mer in jag i livet. Dom andrahar
gitt bort.
Men 1918 fick vi en strejk. De var kriget, som
orsakadeden, vi hade ju avtal L allting, men vi brdt
avtalet. De va ju si vanligt att makternabrcit avtal i
allting di, si vi gjorde avtalsbrottvi med. Men sen
desshar de inte varit nigon strejk eller avtalsbrott.
Bolaget trodde inte att strejken skulle gi i kraft
1p18. Strejken var nog en dumhet. Vi begiirdefiir
mycket, fcirst h<iggvi till med 50 dre, i nir vi inte fick
de, begiirdevi 10 <ire. Det blev ocks&nej. Ledningen
trodde inte de va allvarligt menat. De va ungefdr 3
minader vi gick i strejk. Vi b<irjaden 20 september
men ja minns inte nd.r vi avbliste den.
Herlin kom i friga mej om vi skulle strejka: 'Ja,
inte annat ln vad jag vet'. Di. sa han 'Om ni ir
sn2ill i eldar av d6' si inget blir forst<irt I vi tacksamma.'S& kom Disponent Sohlman 3' Herlin sa att
de slog igen klockan 10. De kcirde Disponentenniven i bakfickan, s3.jag trodde den skulle gi rett igenom. Nej, han trodde nog aldrig vi skr.rllestrejka.
Det var ju en si f<irfZirligdyrtid rgrA och mat stog
inte i fi. Minga kanske inte hade arbetemer [n ]
dar i veckan. Disponent Sohlman han tog hem sill
ifrin Norge i sa till oss, att han 3't mycket sill. Dl
sa vi, att de gdr vi med, men vi har ingen. A di lova
han & hjiilpa oss att fi sill och tog hem hela tunnor,
som vi fick dela. De va fcirfdrligt god sill. Men till
slut tycktehan, att vi &t fijr mycke.
Efter 1918 va de fd,rflrligt diligt, s& vi hade inte
mer in 63 medlemmari fackfcireningen.L923 3, 24
va de full ging igen. Di gick de bra, men annarsva
vi allmdnt hemma i en 2-3 minader varje vinter i
kanske inte gjorde mer dn 4 dar i veckan.
Ja minns si vil ndr Nobel k<ipteBofors. Ja bdrja
i valsverket1890, strax efter ja slutat skolan. Ja va
pekapojk di de valsa telefontrid till Amerika. 40
<ire om dan hade ja di. De va nog tur att Nobel
Frthn

det

gatnla

Bjdrkbonn

Ouerfi HerrgZrden och ntejeriet frrtn sdder ontkring
1905. Diirunder tuL bilder aisande srniiltntedian oclt
t'alsuerket DA 1880-talet. Nederit kanaleti inttan
broarna byggdet.

Gillberg iir en sannskyld'igguldgruua fiir den, sont
aill oeta nLgot ont Bofort under 90-talel eller onz
Bji)rhbornt utuechling und.er de gingna 50 hten.
Red't anteckningarfrdn besiihetaid StolpetorpinnehSlla ntychet, mlcket rnera, nzen de hiir an'f6rda
glimtarna 't'Lrdcka f 6r denna g7ng.

Olol Gillberg
kiipte Bofors. De (1894) var de diligt, s&diligt, att
de- bara fick arbeta 14 dar i minaden' Men sen
Nobel kom hit blev det riktig ging igen.
De va mycket arbete innan de fick fart pi siiilva
krutbruket. Ja vet m&nga ginger som de fick kcira
i flera minader & aldrig fi godkZint. De va strdnga
fordringar pi krutet. Till sist fick Sohlman sjdlv
'De l6ner inte
gA ner & laborera i di gick de bra.
Icirrln Disponentenkommer ner,' sa vi. D& blev de
full g&ng. Han var en frirfdrligt skicklig kemist.
De va gemytligt pi den tiden. Disponent Sohlman
brukade alltid ha midsommarfester&t oss. En ging
hade vi den i Hdgnan i en ging giorde vi en utfiykt
som han byOd pl. De va lcivadevagnar i barn i
blommor & fnrdin stilldes till GZillerisen.DZir bjcids
de pi mj<;lk & bullar it kaffe. Sjiilv va han mvcket
frjr att ordna. Vi va ju inte si minga di. Senbyggde
han samlingshuset. Ddr bestod han med tidningar
i b6cker i s&ntddr. Han ordna mycket med soar6er,
som vi vari bjudna p2'.- Di va Sohlmanspojkar
inte gamla. De va me mig mycket i eka, ndr ia fiska.
De tyckte de va roligt ndt jag tog n&gra giiddor.
S& noga med arbetstidenva de inte. Ingen tryckning hade vi. Niir ja var reparatcirsA kunde vi
gori anda till 24 timmar i ett strick, sen fick vi
vila i z4 timmar. Vi hade betalt for 24 timmar men
vi kunde git nd,rbetinget var fdrdigt. I krutfabriken
bcirja de halv 7 L fick ocksng& ndr betingetvar klart,
si en del kunde gi hem ndr klockan inte var mer
d.n2 pL aftonen.
Matrum fanns inte, utan vi it i fabriken. Sen
fick vi kafferast, se de htjll Sohlman pi' Kaffe
skulle va bra, i synnerhetfcir de som va vid krutet.
- Semesterhade vi inte fdrst, men efter I ir fick vi'
- Ibland slog fabriken igen & d& va de skojigt att f&
vara med om nir rigen skulle skdras. In.te kunde ja
sli med lie, men ia fick ldra mej. Sohlmanvar ridd om folket I en skicklig arbetsgivare. Han ville inte att dom som hade dagspenning
iknlle fotlora arbetstid,utan de skulle hilla p&. En
ging, de va fdre julafton, si hade Forsmani ia inte
'Ni
ett d"gg 3. g6ra,yra gjorde de, si vi ville hemit.
ska inte fdrlora dagspenningen,ni kan plocka kaser
i s&nt ddr,' sa Sohlmin. Han var precis som en far
fcir oss. Fick han veta att nin var sjuk, si gick han
till dom. De gir ju inte nu i vara som han va.

nr,rl, Xorl,,on tillhdr ocAsfrrJe
Verknilistare
Han iir den iildsteau de gantla
i
gfrrden.
ganla
arbettledarnavid Krutbruket ocb har en hel dei
att berAtra.
"Jag kom hit ner som fcirman den 1 januari l9O3
frln Vinterviken fiir att vara med och montera den
nya Nitroglycerinfabriken. Nog kdndes det litet
konstigt att komma ner hit. Jag tu inf<idd stockholmare, fddd pi Sdderoch hade arbetatvid Vinterviken i 12 Lr, men det dr<iideinte ldnge fordn jag
trivdes h1r och sen stannadejag hd'r. Jag arbetade
vid Krutbruket i 34 ir, till 1937, dFLjag gick med
-pension.
De hade sv&rtatt fi folk till fabriken, si ett par tre
man kom hit frin Vinterviken. Det var Fredrik
Karlsson, som arbetadei tvitthuset, Fredrik Andersson, sorn var i sjilva nitroglycerinfabrikenoch si
Adolfsson. Hela arbetsstyrkanvar inte stor, bara 8,
4 man i fabriken, 2 man i rnassablandningenoch si
ett par flickor. Flickorna fick vi hdrifrin' Dom rev
krufmassa.Det var inget farligt jobb, men dom fick
glrna huvudvdrk fcirstis.
P& den tiden var det arbetsammaredn nu. Man
fick skumma ftjr hand och s& fick man sti i syragasen
hela tiden, si tdndernadom rcik ur valsen. Man blev
tandlcis. Och bolaget betalade inte tdnderna. Jug
minns hur Kapten N7ahlberg,han som var artilleri'Tdndirektd,rvid Bofors, sa till ingenj6r Sohlman:
dernade skani betala'. Men Sohlmanbara skrattaoch
sen blev det inget. - Men nu ftir tiden betalar dom
ju tdnderna."
fdr dvrigt,
Vi talade litet om arbetsfcirhillandena
om betalning, arbetstidm. m.
"Bolaget 6etalade3 kronor om dagen,men vi hade
beting p& en viss mZingdkrut och nir det var ferdigt
kunde vi sluta. Vi hade 800 kilo krutmassai satsen,
vi blandadeoch giorde 4 sldanasatseri veckan. Tvi
dar i veckanbrukadevi nitrera och de andra dagarna

Erntl Karlssort
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blanda, tv[tta och riva. Det var ett ganskakraftigt
beting. Precis si mycket som man hann gdra och di
fick man sno pi. Vi hade aldrig klarat det med folk
hdrifr&n, det miste vara vant folk, som tilde syran
och nitroglycerinet. Sjiilv har jag hillit p8, i 47 3,r
och alltid mitt bra. Men minga klarade det aldrig.
Sen fick vi ju vant folk hZirifrin ocksi.
'Kawan', var chef fdr nitroIngenjtir Andersson,
glycerinet,nitrocellulosa,tvdtt och malningshusentill
1.915. Ntgon verkmistare fanns icke d& och som
f6rman arbetadejag med i fabriken.
Jag hade minga sysslor:skritaavdelningenoch tiliueikningett,se till att det fanns material, skriva tidlappar - det fanns inga tidskrivare Pe den tiden -_
och mycka annat. Mycken fritid blev det inte. Som
fdrman hade jag att blanda krutmassaoch gciranitroglycerinet. Jag hade hela avdelningen fr&n tvitt- och
malningshusetnere vid grinden och sen alla husen
upp efter vdgen. Inte var det s& rninga arbetarepi
den tiden, men fullt uPP att gdn vat det. Birger
Andersson och jag var skiftfcirmdn. Vi hade inte
minadspeng pi den tiden utan 1 krona om dan i
tillagg.- Birger Andersson kom till Nobelkrut ett
halvt ir efter mej frin Gyttorp och efter ingenjdr
Anderssonsdod blev jag 1916 verkmestarefdr nitroglycerinet och Birger Andersson ftir krutet.
Det virsta jag var med om vat LgIl di blixten
slog ner i tvd.tthusetoch tdnde p6. Det var mdrkvirdigt att jag kom undan, det var pi ett hir nlr att jag
gick it, men det var precis som om nigon hade styrt
mina steg. Tvdtthuset gick i luften och taket brann
i huset intill dZir vi hade 500 kilo nitroglycerin i
kdrnan. Men hur det nu gick till sl fick jag ner
oljan i kdllaren och ddr l&g den sdker. Vi brukade
alltid ha 600 kilo fiirdig och godk?indnitroglycerin
i klllaren.
Krutbruket var inte si stort 1903. Inte minga bostdder fanns heller, men ntir iag kom ner byggde dom
it oss i Bjiirklngen.
Arbetsledarnahade ingen organisationfijrrin 1910
-1 1, de fcirmansf<ireningen
(nuvarande153'an) bildades. Fackfcireningblev det fdrst omkring I9L2 om
jag minns ritt."
och
Om detta och mycket mer, om olyckshdndelser
gladare tilldragelser,om resantill Persien 1937, be'
iattade verkmdstareKarlsson,men det hlr ovan nedtecknadefir rdcka fdr att visa hur en arbetsledare
hade det |& 40-10 ir sen.

Birger Anderssott
En aa detn, tom kom till Bidrkbotn i bdrian
aa detta rckel fdr att hiiilpa till att ilarta hrutfabrihen, aar tterkmiistarenBirger Anderston.
Han kom frLn Gyltorp och iir iinnu i liiintt, ruert
han bar l)imnat kruttilluerAningen f dr byggnadsaadelningensl/'/ren och ert sysilor. Verh'
miistare Anderston iir en gantka saLr here att
l3 tag i, alltid p3 tprSng, nten det l),ckadeross
till slut.

"Ju, jug bdrjadehlr som arbetatepi krutvaisningen
i Nobels lamla laboratorium. Di var vi htigst ett
O-tal arbetarehdr. Disponent Sohlman var chef och
f<irvaltareStarck kassiir, ingenj<irLiljegren var nyss
kommen och von Feilitzen hade idmt slutat. Och
'Kawan' f<irst&s,ingenjcir Andersson.
si
Jag hade 20 ijre i timmen vid krutpressen,men sen
ijkade det si frin 1908 hade jag vdl 30 tire i timmen.
1910 blev jag ftirman fdr rcirapteringenoch 191)
verkmdstarefcir hela krutfabriken.
Nnr jag kom si stod smedjanoch valsverket,och
det var bara litet klensmidekvar fdr Nobelkruts rdkning. Senbyggdesju smedjanom till trotylfabrik och
en del av vaggarna i den gamla smedjan stir Innu
kvar i luktlmnesfabriken. Nere i gamla valsverket
fanns en liten kraftstation, som levereradestrcimtill
krutbruket och herrgirden.
Det var ganska minga yrkesarbetaresom flyttade
hit de f<irstairen. Fr&n Vinterviken kom Ernst Karlsson, Fredrik Andersson,Fredrik Karlssonoch AdolfsKrutbruisarbetarepid Briu,fudel,tittgett onttrr. lSzS'lS son och frin Gyttorp kom
iag, Gustaf Larssonoch
Nr 1, 3,4 och 7 fr. a. nrb berrar Karl Anders-ron,' Karl August Karlsson. Larsson dr kvar och arbetar
Arne Gillberg, i)ueringenji)r Otterdal:l ocb terk- - pi papphylsfabriken, men bide han och jag natmar
tttiittare Striim.
ju oss snart pensionstldetn.
P& den tiden var det trevligt hir' Det var en vildig
sdmja och vi var som brdder allesammans.Och bra
chefer hade vi, Sohlmanfcirstoch frdmst. Han var ju
'Kawan' var en
ocks&en ovanligt skicklig tekniker.
driftig karl, ung och glad och trevlig. Otterdahl, som
senbliv dveringenjiir,var ocksi en duktig och rivande
karl, som hcill ordning och reda pA allt.
J^, jug har ju haft hand om byggnadernandstan
hela tiden hlr, men dom sista 1) iren har iag helt
och hillet varit prflbyggnadsavdelningen."

I
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Sigfrid' Sjdgren
Att uerAnziistate$gf tid Si6grett rrppe aicl
nya krutbraket ocksLlillbar drt ganla gardet
tiid Nobelhrut kan man Anappatttro, niir man
ser hans ungdotnliga gestalt, rnen faktunt iir att
ban Aartrikna tiiinsteir ftLn 1901.
"N?ir lag kom hit efter midsommar1!01, si fanns
bara A-fabiriken,d. v. s. Nobels gamla laboratorium,
ocksi nuvarandeB l, B 2, B 3 och B 4. Det var
kanskeen 2O-25 arbetarehdr och nigra tidnstemln'
Ingenjiirerna Sohlman, Andersson, Molin och von
Feilitzen.
dre om dan'
Jag btirfade som springpoikemed 50
De hiill pi
dan'
om
orc
fickjagl>
vintern
S.i iltt
med m&ngafiirsiik och-provoch iag fick sPrin-gamed
bllkopior-och post mellan Bjiirkborn och Bofors.
t96: blev lag taborantpi stora laboratorietoch sen
gick det undan fdr undan. 1917 kom iag ut som
Sitradandeverkmistare och sen blev jag laborant igen
p3.syntesenf<ir att lg24 bli verkmdstarepi nya krutfruket. Och hiir hat ial, stannat."

"Vid mitt tilltrZide (1903) voro nitroglycerin-,
krut- samt nitroglycerinfabrikenfiirdigbyggda sedan
nZgt^ er; nitrocili.rlosafabriken var nybyggd och i
drift.
Mitt arbetevar fcirlagttill ett i herrgtrdens-bottenv&ning inrymt laboratoiium om ett nrm, diir all kvalitetsko"ntroliav nitrocellulosa, nitroglycerin, ddmpnings- och ldsningsmedel,krutmassaoch f?irdigt krut
utfSrdes. Pi sammastllle fanns ett mindre rum fdr
MarinensKontrollant.
Under senarehalviret 1p04 flyttades detta laboratorium till ett nybyggt hus vid kanalen (nuvarande
afflrskontoret).
A norra fa-briksomridetfanns ett annat laboratorium, dir underscikningav nitrersyrorm. m' utfdrdes
av Ing. Knut Andersson' som senare blev tiveringenjrir.
samt l_-5
aj?instgiiringstiderna voro 8-12
(unqefdr).
'
flt eti biirjan fick jag bo i Bofors gamla hotell
Rummet visade
i ett rum under den s.-k. salongen.
'sammantriden'ofta fdred&
sis ei vara st<irningsfritt,
tJmmo till in pf sm&timmarnai salongenovanfdr'
Pi hotellet ierverades mlltider till h?ir bosatta
tjinstemdn - lo-L2 stycken- med frukost kl' 8,
middag L2-1 och suP6kl. 7-9 e. m.
"iiverraskning
fiir mig som skining var Lucia
En
bjOd pe kaffe med dopp den
i
hiret,*som
med ljus
13 dec. tidigt pn morgonen.
Under se-naiehalvlret I9o4 fick iag bostad i ett
rum i ijvre viningen i nya laboratoriet.
Gamla hotelletJmatseiveringupph<irdedi nya hotellet, nuvarandemdssen,tippnadesden 1 juni 1905'
Hir fanns tvi avdelningai, d.tt ena fcjr kontrollofficerare, gdster m. m' den andra fdr tidlstemdn'
av vilka ett"2o-tal ito hir. Minga voro dock bosatta
i Karlskoga redan vid denna tid.
Nyiret bOrjadeoftast med visiter i familjer slsom
brukligt var d& fcir tiden, d& giistfriheten var stor'
Senare"p&nylret fdrekom supd med.dans.pl Biiirkdanstillborns oth Bbfors herrgirdar. Subskriberade
stdllningar f<irekommJpi den tiden endast pi Centralhote"lleti Karlskoga..
Sen var det skridskoutflyktertill Svarti, skidutflykter i trakten av Granbergsdal samt under sommaren
cvkelturer till Orebro och Kristinehamn' Sing och
musik fdrekom ibland pi gamla hotellet med Carl
Reuterman.G. von Feiliizen m. fl. som frdmstamln'
Ungherrarna fhgo l9O4 disponeraen torpstugasom
Ox-fanstuganmed iaktsiillshapocb kiirAontrnetd'ambesi)h. Foto omkring 1905.

Nils Liljegren.
Ciaihngenjdr Nits Liiiegren aar anstdlld'oid
Nobelkrut 1 dec. 1903 t. o. m. 15 mai 1906'
Han minnt iln Bi\rhbornstid aiil ocb bar myc'
ket att beri)tta om, frdmst hur tiiinstetniinnen
hade det i bt)rian au detta sekel'

'jaktslott',

Ox-Jansstugan,som lig i norra dndan av
nuvarandenc - krutfabriken. Hdr avvaktadestflderoch orrspel ibland. Sedanflaggsting rests,inbjiidos
damerpi besciken geng."

Ciuilingenji)r Gottfrid uon Feilitzen tillhtjrde
ochsSunder ett bar 2r stabenau Nobelt medarbetare uid BiarAborn ocb stannade sedan
ntgra frr sonz ingeni1r pfr det d2 iinnu blygsamnzaKrutbruAet. Men redan 1904 llyttade
' ban biirifrSn till Vinteraihen f 6r att sederntera
bli Stateu SprkngiintnesinspeAti)r,
den andre i
detta dmbele. Son Springinznesinspehtdr besdAteingenidr uon Feilitzen mLnga gfrnger Nobel6rut, ban sldppte aldrig Aontakten nzeddenna trakt ocb ina uiinner frhn ungd.omsfrren
ocb
iin i dag beaararban lialigt och hlart nzinnena
lrLn Bi|rhbornsriden.
"Ja vissi minns jag Nobel och tiden pi Bjrirkborn.
Nobel var en utomordentligt inspirerandechef, han
var timid och fcirsynt,en verkligt nobel karaktir och
hans namn passadeverkligen in pl honom i allra
hcigstagrad.
Nobel gick ocksi alltid helt upp i sitt arbete. Nir
han hijll pi med ett problem si skyddehan intet, han
brydde sig inte om att ita, han ville bara ha sitt experiment fnrdigt. Det kunde hdnda, att man ringde
och sadetill att det var lunch eller middag, men han
mdrkte inte detta, utan bara stod i. Ja, han var verkligen en mlrklig man och en ovanligt fdrtjusande man.
Jag var den frjrste ingenjciren,som kom till Bjiirkborn s8somassistenttill RagnarSohlman,men Nobel
var i Paris nd,r jag kom ner. Snart nog kom Nobel
till Sverigefcir att leda arbetetpi laboratoriet. Han
fick ju ocks&flera medarbetaresenare,Ingenjcirerna
Laquist, Ljungstrd,m,Grankvist och en kortare tid
Strehlenert.
Vi hdll pi med utomordentligt intressantaexperiment, raketer, syntetiskt gummi, konstsilke m. m.
Det var Ingenjcir Strehlenert,som just sysslademed
konstsilket. Men givetvis var det mest krut, Nobel,
krut, som vi hiill pi med. En tid syssladevi med tillverkning av syntetiskarubiner och det var under
dessaexperiment,som jag rikade ut f6r en olyckshindelse, dt jag fick ansiktetbrint.
Tillverkningar av krut gjordestill en borjan i laboratoriebyggnaden, ddr vi hade ett valsverk och en
press i tvenne avdelningar i byggnaden. Krutet provadesf<ir det mestapi Bofors skjutf?ilt- det gamla
skjutf2iltet, som llg nZira Bjrirkborn - men en del
provade vi ocksl i en liten kanon, som var uppstaild
nlra laboratoriet. Nitroglycerinet gjorde vi till en
biirjan ute i det fria, med den allra enklaste tinkbara
apparatur. Men snart nog byggdes nitroglycerinfabriken, och samtidigt vixte anl[ggningen med flera
vals- och presshus,er: acetonfabrik och en nitrocellulosafabrik.
Jag minns ocksl att S. A. Andr€e, nordpolsfararen,
kom till Bjdrkborn sommaren1896 och hiilsadepl.
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Gottfrid aon
Feilitzen
Nobel och han satt i ett rum pi laboratoriet och
diskuteradeflygplanerna. Andr6e ville g<iraklart fcir
sin flrd och Nobel var ju bland dem, som bekostade
fdrden och tidigare vid nigra tillf?illen hjZilpt Andr€e
ekonomiskt. Jag minns si vil att deras resonemang
'Ja,
slutademed att Nobel sade:
har jag sagt A si
skall jag vdl siga B'.
Aldrig gldmmer jag heller ndr Nobel reste ifrin
Bjcirkbornpl hdsten 1896. Han sig trott ut, triittare
in vanligt och han frcis alltid, trots att det var varmt
ute. Ja, si dog han ju n&gra minader senare. Sohlman restegenastned till Paris och telegraferadeddrif fin att jag skulle mdta kistan i Gedser. Sedanftiljde
jag kistan upp till Stockholm,det var strax fd're jul,
och begravningen igde sedan rum under melland garna,
Nog var det en stor lycka att Nobel fick Ragnar
Sohlman som assistent.Sohlman var. i minqa avseenden lik Nobel, en ovanligt fcirtjusandemanl och vi
hade alltid det allra bdsta samarbete.Vi blev verkligen goda vdnneroch han hade stort dverseende
med
mig, som tyv'drr ej 6gde n&gon stdrre erfar€nhet pi
det experimentellaomr&det. En bdttre och mera fijrstiende chef kan man knappt drcimmaom. Vi hade
ocks&ovanligt trevliga, sndlla och rara arbetare,fdrst
var det bara n&gra man pl laboratoriet, men sedan
iikade antalet snabbt, di krutbruket tillv?ixte.
N8gra sv&rareolyckshdndelser
voro vi fijrskonade
ifrin under min trd, men jag minns vdl skjutf?iltsolyckan L902, de bland andra Silfversparreskadades
till d<ids.
En sak, som vi ocks&experimenterademycket med,
var l<isningsmedelfdr nitrocellulosa. PE tal om det
berdttadeRagnar Sohlman hur det gick till nir Nobel
uppteckte, att nitroglycerin kunde lijsas i nitrocellulosa. En ging hade Nobel briint sig i ett finger och
lade p& ett kolodiumf<irband.Han kunde inte sova
pi natten utan ltg och funderade pl en del problem.
Pliitsligt kom han att tdnka pi att eftersom nitrocellulosakunde kisas i eteralkohol,kanske den ocksir
kunde kisas i nitroglycerin. Han gick genast ned i
laboratoriet och bcirjade experimenteraoch fann att
nitrocellulosanverkligen lcistesi nitroglycerin. I och
med detta var ju bide dynamiten och det rdksvaga
kruiet i princip klara."

d&
Efter n|rgra &r nedlades salpetersyraf.abriktn,
dennavara med anledningav modernaretlllverKnlngsmetoderkunde erhillas flrminligare frin annan tiilverkare.
Kraften erhblls frin tvi turbiner placeradevid ett
uttag frin kanaleni ndrhetenav nuvirande varmbadn,rrJt. ft^ftciverfdringen skeddemed linledning till
S-lannon d. v. s. for-valsverket,varif rln en ledning
och en till Aau.r,i;.t till tvatt- och malningshuset
fabrik"en. Denna linledning arbetadeinte civerdrivet
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bolaget'
inom
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Bjiirkborns valsverk.
15 april 1873.
Beslcits att fririindra valsverket vid Bj<irkborn sfl att
det tillika kan anvd.ndas fcir
utvalsning av vanlig takplflt.
(Bofors Styrelseprotokoll. )
14 april 1875.
Anm:ilde disponenten Pehr
Lagerhjelm att han hoppades
ha Bjcirkborns plfltvalsverh
fiirdigt till 1:sta maj. (Bofors Styrelseprotokoll.)
*
II ercg ic den ut atc ender a s.
25 oktober 1880.
Til.l Herr Ernst Kjellberg
utarrenderades med tilltrride
den 14 mars 1881 jordbruket
vid Bj6rkborn och Striningstorp. (Bofors styrelseprotokoll.)
FrAntriiddes den 14
mars 1894.
*
l0 augusti 1894.
Besldts att st:illa manbyggnaden vid Bj<irkborn till styr e l s e n s o r d f . ( N o b e l) d i s p o sition utan hyresavgift.
12 februari 1896.
Fiir doktor A.Nobels papper
ir ett brandfritt kassavalv
under uppfrirande vid Bjtirkborns herrg6rd.
Vid Bofors spriingiimneslaborutorium har anstdllts tekniker ingenjiiren F. A. G. von
Feilitzen.
*
Ny bolagsordning ftir Aktiebolaget Bofors-Gullspflng.
13 Januari 1897.
Fijr
aktiebolaget Bof ors
Gullspdng har km:t pfl ans6kan av doktor Alfred Nobel
och disponenten Jonas C:son
I{j ellberg f aststiillt f<irnyad
bolagsordning, enligt vilken
skall utgrira
aktiekapitalet
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Gunnar

Ca;rldns

minst 2.500.000 och hiigst
7.500.000 kronor. Till ordf6rande i styrelsen har efter d:r
Alfred Nobel riksmarskalken
frih. F. v. Essen blivit vald
och till ledamot konsul C. A.
Kjellberg, G<iteborg. Styrelsen bestAr numera av riksmarskalken frih. F. v. Essen,
ordfcirande, kommendcirkapten Gerh. Dyrssen, disponent,
bruksdgare Jonas C:son Kjellberg, konsul C. A. Kjellberg
och iiveringenjdren A. Silfversparre.
*

10 timmars arbetsdag.
30 mars 189?.
t'Tidet,na
Arf driindras".
betstiden vid Bofors hanonverkstad och gjuteri komrner,
pA siirskild framstSlld beg:iran av arbetarne. att frAn och
med I april frirkortas med 4
timmar i veckan. eller J/2timma pfl varclera dv de 5 fcirsta
dagarna i veckan och lr/z
timme pA liirdagarna. Det
blir siledes l0 timmars arbetstid de fiirsta dagarna och
8 dito om liirdagarna. Fiirut
har det varit 107/z oc]n gt/z
timmas tid. Avldningen har
samtidigt h<ijts med 5 proc.
dvertidsarbete betalas,efter
samma f<irh<ijning som fcimt
har erhAllits.
*
STOCKHOLMS.
UTSTALLNINGEN.
28 maj 1897.
138 kollg utstiillningsgods,
dhrav tvenne kanoner, avsendes i ldrdags frin Bofors till
utstdllningen i Stockholm.
*

VADLIG SKEN FARD.
20 juli 1897.
I sken rikade tvi av "Orloffarna", de Nobelska hingstarna vid Bjcirkborn, sistlidne
fredag.
Ingenj<ir Sohlman
med fru hade avhimtats vid

klippankio
Bofors station; i den tvdra
krciken in pfl Orebro landsv6gen fick en av hdstarne ena
benet <iver en av draglinorna.
Hhrav f<irorsakades hdstarnas
ridsla. Sf,v:il ingenjtir Sohlman som frun och kusken
fingo al,lvarsamma slag och
st6tar. Frfln Stockholm eftertelefonerad likare har dock
konstaterat att ingen skada av
farligare beskaffenhet skett.

Tiltstind

siikes att uppfiira
Krutfabriken.
2? augusti 189?.
AB Bofors-Gullspdng har
hos k. bfhde srikt tillstflnd
dels att i ndrheten av det 6r
Bj<irkborn uppfcirda laboratorium anl5gga fabrih frir tillverkning av nitroglycerinhaltiga spr:ingdmnen till en myckenhet av hcigst 500 kg fiir
dag, dels ock att i skogsmarken iister om samma fabrik
anordna ett magasin f<ir f<irvaring pi en gAng av hdgst
20 ton.
*

Bouppteckningen efter
D:r Nobel.
9 november 189?.
D:r Alfred Nobels fdrm6genhet. A Bj<irkborn fiirriittades den 30 nristlidne oktober
laga
bouppteckning
efter
ingenjdren d:r A.lfred Nobel.
Den avlidne har efterlimnat
egendom i Sverige, Frankrike,
England, Skottland, Italien,
Tyskland, 6sterrlke, Ryssland
och Norge.
Samtliga boets tillgAngar
uppgevos til.l 33.233.792 kr.
20 iire, dhrav i utlandel enligt
drir giillande
lagstiftningar
upptages arvshatt i nigot
6ver 15.000.000kr. Skulderna
utg<ira 1.646.589 kr. 92 iire.
BehAllningen
enligt
bouppteckningen blir silunda
31.587,202kr.
6re.
*28

Nobels testamente.
Ll februari 1898.
Det Nobelska testamentet.
I Svenska Dagbladet kises ftiljande, sorn nog torde ligga
mycken sanning uti:
fijr att begagnr ett
Nasot milt uttryck - oliimpligare testamente iin det Nobelska har YAI selIan om nf,gonsin vunnit laga kraft.
I(unde man blott redan nu hoPsummera all den - rent ut sagt depravation, som detta mArkliga
aktstycke skall hava under loPPet
av till exempel blott de n?irmaste
femtio flren flstaclkommit fi ena
sidan inom de samfund och institutioner, som ffltt uPPdraget att utdela de Nobetska Prisen, i andra
sidan fiir eller hos massor av sevdl
tyckliga som avvisade asPiranter
till detta pris ! Resultatet av en
slik summering bleve otYivelaktigt
sfldant, att itminstone varje verks]<ulle
lig svensk fosterlandsv[n
riista fdr att hellre sfinka Nobelska
fdrmdgenheten i havets djup iin att
lflta den anvdndas mecl de bestnmmelser, som testator fijreskriYit.

med gumrniringar, som fijrhindtade
allt slammer mot vilgens stenar och
ojiimnheter'. F 0r att meddela sig
inifrin den slutna kup6n med liusken, som satt utanfdr, hade han
latit inriitta en telefon, vars stora
lurar pfl sidorna av kuskbocken
tatt meddelade hans order. n'6r att
upplysa mdrll'et, ifall det skulle inbryta under fiirclen, fanns under
kuskens siite en elektrisli ackumuIator, fr'fin vilken lednittsnr gingo
inte blott upp till bocken och iD i
kup6n, utan iiven till hiistarnas seldon. Sir for dynamitens herle som
en blixt genom natten. Hade man
fiir' 50 ir sedan fett se ett sf,dant
ekifrage Ijudlijst och ljusstrfrIande
flyga genom milrkret, sil hade givevis alla trott, att hin hf,le varit
ute pfl en lusttur', och vem vet vad
de troende nere i Yiirnano kunnat
tiinka, om de fitt se sarnma ekipage sistlidne pisknatt. (Dkipaget
finnes nu pi I(arlskoga HembYgdseird - Carldns anmiirkning.)

Fackfiireningsmiite om
allm5rr riistrdtt och
normalarbetsdag.
10 maj 1898.
Bof ors jiirnarbetare- och
gjutare-f ackf 6reningar hade 1
rnaj anordnat ett gemensamt
mrite i godtemplarlokalen fiir
att diskutera frAgorna: allrnin rostrdtt och normalarhetsdag.
En livlig dishussion utsPann
sig, och antogs i forsta frhgan,
enligt Soc.-Dem. fdljande resolution:

ciet iir olrittfrirdigt att
"Dl
stijrsta delen av samhiillets myn*
rliga medlemmar skola ha tunga
skyldigheter, men inga riittigheter'
ati Oe skola vara avsknrna frf,n
Ingeniiir Sohlman pa varje medinflytande pir tillkomsten
av de lagar, de sjiill'a skola lyda'
Sannahed.
ni anviindningen av de skatter, de
*
ijiilva skota betala, dfl ensamt cleIr
13 maj 1898.
allmiinna rijstriitten kan giira ett
En beuiiring med sekrete'
slut p[ denna oriittvisa, dfl slutligen den allm:inna rijstriitten iir en
rare. Ingenjtir Ragnar Sohloundgiinglig fiilutsiittning ftir att
man, som i Ar fullg<ir sin
folket pi laglig viig skall kunna
vdrnplikt vid Livregementet
bli herre i sitt eget hus och omUr Bofors StYrelseProtokoll
till fot, medftjr till l:igret i
bilda samhiillet efter sina behov, i
angiendeBjdrkborn'
stflllet fiir att den nu viisentligen
Sannahed sekreterare for sin
23 april 1898'
endast tjiinar ijverklassens ftjlclel'
korrespondens.
d[ siluncla den a]lmiinna riistriltAB Bofors-GullIlmellan
*
tens snara beviljande iir den enclt
sterbhus
Nobels
sp5ng, Alfred
viicen till en fredlig liisning av dert
och Nitroglycerinaktiebolaget
stoi'a sociala fi'irgan, sit fordrar
17 maj 1898.
miitet ftir sin del ali'Iiin, lika och
rir <iverenskommelse triiff ad
Ingenjdr Sohlmen uid Sonvalriitt mecl tillrilckliga saclirekt
tillverkfiir
att bilda ett bolag
nahed. Till den i ftirra numlantier fiir clenna rltts fria utiivning av riiksvaga krutslag'
ning viil alla politiska och kommrtret av denna tidning omnemnkonstgjord kautschuk och kenala val fijr alla myndiga och viilnotisen om ingenjcir Ragda
f rejrlade miin oeh kvi nnor. rttan
rniskt-tekniska Produkter. Bonar Sohlman frirn Bjorkborn,
nirgra sirdana inskrdnkningar oclt
Iaget benhmnes "Aktiebolaget
vilken undergfir tivning Pf,
fijrbehill, varigenom negon klass av
Bofors Nobelkrut".
ofdrvitliga meclborgare allt framSannahed och bestir sig med
eent sktlle fiirbli riittsliis. I Nolge
*
egen sekreterare, kan meddehar redan den allmzinna riistriitten
las, att han jtimvAl har egen
antagits av stortinget.
rikstelefon samt 2:ne velociMiitet uppfordrar allvarligt regeALFRED NOBELS BKIPAGE
ring och riksdag att ge akt Pfi, lrur
peder till sitt fcirfogande, en
29 april 1898.
6ver allt i vflr]clen skranl<orna fiit
f6r den korpral, som beford'
folkens fullmyndighet falla och att
UppfinnarensekiPage.Den store
rar hans dagliga Post till och
Iyssna till svenska nationens :innu
uppfinnarenoch mecenatenAlfretl
Hal.lsherg, och en f<ir
frin
saktmocligt, men diirftjr e.j mindre
Nobel hacle, niir han bodde Pti sitr
bestiimt framfiirda riistriittskrav,
dfl han besiiker sin
ekiPage
bruk,
ett
eget
egenclom invid Bofors,
pir clet att vitrt lantl mil undgi cle
av mera ovanlig beskaffenhet' olttexpeditionslokal vid Hallsslitningar, som erfalenheten visar
talal I(arlst.-T. Han tyckte rinlbli
kan
berg, sir ofta han
alltid h'r framkallats av fortsatt
ligtvis, att det urgamla fortskaffpermitterad. Sorn bekant 5r
halstarrigt ne.j mot en till sist iindfl
ningsmedlet hiist och flkdon var
oemotstflndlig folkfordran."
bevhringsmannen ingenjtiren
tiimligen fiirf,ldrat, men di han fijr
I den andra frirgan instiimde mtitillfiillet inte hade nAgot annat att
Ragnar Sohlman en av utredtet mecl clen t'esolution, sont antogs
tillgi, sir ville han ha det sir tidsi d:r Alfred
ningsmiinnen
i Stockholm.
TilI dragare
enligt som mijjligt.
Nobels bo. Kamrer Salomon
Under miitet sjijngos sirngel' lv
anviinde han tvi utmiirkta hingstal
jiirnarbetarefackf0reningens kvarKarlskoga
Johansson frfin
av sttjrsta mijiliga lokomotoriska
tett och vicl miitets slut s.jijngs "Arl<raft. Det gick ocksfl som Jehu,
kyrkoby dr hr Sohlmans sek5q1s1ssiiner"' ttllisont.
niir han kom. Nigot :rnnat ljutl iitr
reterare.
h:.istatnas hovslag hiirdes inte, ty
*
*
ilan hade lfrtit bekliida vagnshiulen

Aktiebolaget Bofors
Nobelkrut bildas.
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2 augusti 1898.
Fiir Aktiebola,get Bof ors-Nobelkrut har pfl ansiikan av
Gerhard Dyrssen, R. Sohlman
och P. F. A. Liedbeck registrering blivit beviljad. IlIed
ett kapital av minst 180.000
kr. och hdgst 5110.000kr. i
aktier - 1.000 kr. skall bolaget
vid Bofors tillverka och forsiilja rdksvaga krutslag, artificiell kautschuk och andra
kemisk-tekniska produkter.

Disponenfs kifte vid. Aktie,
bolaget B ofor s,G ullsp6ng.

Bofors fcjr att sritta sig in i

14 oktober 1898.

Om samma disponentbefattning skriver fiir i tisdags
St. D.: "Enligt vad man frfln
pAlitligaste hflll meddelat oss,

At1 nuvarande disponenten
vid

Bofors, kommendiirkap-

ten Gerh. Dyrssen, skall homma att utses till sjdminister,
har l6nge varit pFrtal, och nu,
pAstAs det, lhr utnhmningen
komma

att

ske

i

dagens

konselj.
16 septernber1898.
Stort kdp au Boforsaktier.
Frin tillfiirlitligt hill meddelas. at1 samtliga aktierna i
aktiebolaget Bofors-Gullsping
av Alfred Nobels sterbhus i
dessa dagar sAlts till medlemmar av familjen Kjel.lberg.
Som bekant iiger detta bolag Bofors, Bjdrkborn, Bjorneborgs, GullspAngs och Skagersholms bruksegendomar.
*

I nigra tidningar fcir i rnAndags meddelades, att disponenten Wijkander, Mcilnbacka, var antagen till disponent
vid Bofors. vilket meddelande
p[ samma ging beriktigades
och bekrdftades av svenska
telegrambyrAn, sorl uppgav
att disponenten f<irst i en bli-

har n6gon fcir[ndring i frflga
om disponentbefattningen vid
Bofors alls icke dgt rum, vaden sivril i
Stockholms Dagblad som andra tidningar synliga uppgifdan friljaktligen

ten, att disponent. Wijkander
sku]le ha utsetts till ndmnda
befattning, iir oriktig.
Trots denna sista uppgift i
St. D. l5r hr Wijkander vara
antagen till disponent frjr Roforsverken ocir valet komrner
att bekriiftas fl extra bolags-

vande bolagsstdmma kan an-

stimma,

tagas. men att hr W. r'ar vid

hAlles."

Nobelkrutr civlla forsknlng - (Forts.
frdnsid.26.)
omfattning hinvisade till ett samarbetemed de
forutsedda ^vnimarna, vilket visserligen kan
vara ftjrdelaktigt ur den synpunkten, att man
direkt fir del av kundernas onskemil ifrlga om
produkternasegenskaperoch anvdndning, men
h andra sidan gor tillverkaren beroendeav vederborandesintresse for produkternas utprovning, vilket itminstone till en borjan kanskedr
skdligenklent.
Nobelkrut dr icke heller frdmmande for den
typ av forskning, som omfattar systematisktutexperimenterandeav tidigare okdnda produkter
fiir olika dndamil. Framforallt pi plastomridet
har sidant rent nyskapande forskningsarbete
redan utforts. Vi dro fullt pi det klara med att
det Zir detta verksamhetsfdlt,som skulle kunna
inrymma de stora mojligheterna, men ocksi
krdva de stora resursernaoch kostnaderna.Vi
ha ansett, att en sidan verksamhetbor ges ett
sttirreutrymme,forst nir ett verkligt solitt system
av grundldggandetillverkningar uppbyggts.
Ett annat omride av Nobelkruts forskning,
som ir under utbyggnad,d.r det analytiskaoch,
ndrmare bestimt, framforallt det fysikalisk-kemiska.Ddrligga vi, liksom den svenskakemiska
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sthllningar och f<irhflllanden.

som

i

dagarna

industrin i allmdnhet, betydligt pi. efterkdlken,
men ha igi.ngsatt en upprustning bl. a. i form
av anskaffandet av instrument av olika slag.
Tyvdrc hdmmas utvecklingen dven hir av de
ridande importsvi.righeterna.
I en kemisk industri som vir gdller som pisi minga andra hill, att stiliasti.endeir tillbakaging. Ett visst mitt av forskning miste
till for att foretagets verksamhet overhuvudtaget skall kunna hillas pi konstant nivi. Kostnaden heirfor dr en utgift, som ett modernt
foretag anservata en normal och ofrinkomlig
omkostnad. Vir strdvan ir emellertid icke att
ndtt och jimnt hilla oss flytande. Yi vilja arbeta for att efter sunda linjer undan for undan
byggu upp en livskraftig organisk-kemisk industri, av betydelsesivdl for vi.rt lands forsorjning med viktiga produkter som for en okning
av vira exportmojligheter. Vi befinna oss endast i borjan, och vi iro vdl medvetna om de
svirigheter, som komma att resa sig i veigenfor
oss. Den kemiska industrins historia ger oss
exempel pi vad det vill sdga att bearbeta en
sidan uppgift som den vi pitagit oss. Med
frisk vilja och ofortrutet arbete skall det dock
lyckas.

I

BAGNAR SOHTMAN
lo memorlarn
Den forsta stora och betydelsefulla tjdnsten
ndr
Ragnar Sohlman fick giira vl'rt foretag var
hai, slsom utredningsman i boet efter -Alfred
bliNobel, stdlldes infiir uppgiften att for den
aktierna
vande Nobelstiftelsens rdknin g avyttra
ldtt'
i AB Bofors-Gullsp&ng' Uppgiften var ej
A ena sidan g611dJd"t utt bevaka Nobelstiftelforsensintress.tifOt att erhilla bdsta mojliga
Sohlman
kdnde
siljningsvillkor, i andra sidan
landet
d.t uuiu ett stort intressefiir bolaget och
Utldndska
dgo'
att Bofors bibeholls i svensk
krigsmaterielintressenterupptrddde ndmligen
s&somspekulanter.
Efter ett ih?irdigt arbetelyckadeshan forsdlja
under
foretaget till ett rent svensktkonsortium
koplednirig av Bofors' gamla huvudintressent'
Betymansh-usetC. O. Kjeltberg i G6teborg'
kan
delsen for fdretaget av denna transaktion
icke irverdrivas.
Det var som nimnt den fiirsta tjdnsten den
unge, di 26-hrigeingenjiiren, fick gora Bofors'
DJ skulle ej bli den sista' Under tvenne decensina
nier dgnadeSohlman Bofors sin arbetskraft'
kunskaperoch hela sitt intresse' Han var grundure.t olvoch ledaren fiir AB Bofors Nobelkrut
och han insig tidiga te dn andra samhorigheten
mellan Nobelkruts och Bofors' verksamhetsomriden. Han ledde forst det tekniska samarbetet
mellan de tvenne ftiretagen, si sminingom
overtog han - utan att ddrfor ett iigonblick
- alltmera av
slZippade tekniska problemen
a"i iot de bida foretagen gemensammaf6rsdlj-

hans
sociala och kulturella omridet och dessa
intressenkommo i hdg grad vir ort, divarande
Karlskoga socken,tillgodo' Han intresseradesig
siirskilt lor skolfrigor och fiir ungdomensProblem i allminhet. Han var initiativtagare till
Realskolan,det nuvarandeGymnasiet,och Samlingshuset, avsett for gymnastik och. allminbillning. Allt vad som nu kallas fritidssysselsdttnin! hade l-ransstora intresse' Pi den tid
vi hdr tala om giillde inom kommunensforvalt'
ning innu den- s. k. " o-gradiga rdstrdttsskal"ni. Au".t om denna'ibland missbrukades
ningsarbetetav krigsmateriel'
allt kan missbrukas- si var Sohlman saqner'
foreav
Den fullsteindigasammanslagningen
ligen icke den som bidrog hdrtill'
Bofors'
Al
uppgiende
Nobelkruis
tagen,
i
Annu finns mlnga kvar i livet av Sohlmans
sest-.dde visserligen forst lingt efter (1931)
vinner, medarbetareoch underlydande;vi minhan
hade
I
praktiken
oss.
ldmnat
han
dan
nas alla med tacksamhetden framstiende tekgrundat detta samarbeteredanvid sekletsborjan'
nikern och affirsledaren, och den fina' forsynta
representant
Kjellberg,
Triumviratet Jonas
och hjdlpsamma minniskan' AB Bofors och
\Wijkander
och
for huvudaktiedgaren,Berndt
Karlskog:akommun skola behilla honom i tackBoforsfijretabida
de
ledde
Ragnar Sohlman
samt och drat minne.
g"n-, Od.tt i en personlig vdnskap, som endast
iOd.n kunde bryta, och under ett utomordentligt"gott samarbete.
Sohlman var en fiiregingsman iven pi det
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Tnmumwinn
' Gullbrand, Karl Othar,
f. 1883, d. z4 april.
Gullbrand arbetade som
snick4re vid Bofors sept'
r894-f.efu. 1895, jan.
1899 samt
1896-nov.
l9or.
mars 1900-juli
Anst?illdesi augusti 1902
vid Nobelkrut, dir han
arbetade som snickare Pi
byggnadsavdelningentill
sin bortglng den24 aPrjl.
Erhiill lr 1P28 medalj o.
vid jubileet gratifikation fcir tillsammans49 tjdnstelr.

'

Malnt t tr ij nt,Gut I auT lceod o r , f . 1 8 8 4 ,d . r o j u n i .
Malmstrdm var anstdlld
i f?iltverkstadenoch p13"tverkstaden Lren 1920'1923
och vid Nobelkrut
AterLren t924-1926.
anstilldes vid Boforsverken ir 7927 somfilare pi
reparationsavdelningen.
Blev senarereparatdr,vilken svsslahan hade intill
sin bortg8ng. Vid jubileet
erhtill han medalj och gratifikation f'6r 26 tjlnsteir.

Bostrdnz,Rudolf Einar,
', f. 1887, d. r3 juni.
Bostrdm anstdlldes hr
190) som svarvarei kanonverkstaden, blev fiirman i automatverkstaden
3c 1929 dir han var till
1946, 43.han iiverflyttade
till standardavdelningen
p&
verktygsverkstaden.
Vid jubileet erhijll han
medalj och gratifikation
fdr 41 tjiinstelr.
Tabernan, Frans,
, f. L886, d. r> april.
Taberman arbetade vid
Bofors juli t9zl-mars
L922 och Eteranstllldes
1925 i verktygsverkstaden, diir han arbetade
som verktygsslipare till
sin bortglng den 15
april.

'

SiiAer,Gunnar Leo,
f.. 1919, d. zo maj
Sdker anstdlldes i sept.
L%4 vid Bofors som tidskrivare, blev i sept.
1916 svarvare och arbetade som stdan till jan.
1940. Anstiilldes i iuni
1942 som tidskrivare vid
Nobelkrut, vilken syssla
han innehade till sin
bortgtng.

.tlettuontu==,,
Y6-50 ur'stutot
Sfntjonit/
'

'

Aaander, Carl Leander,
f. 1881.
Avander anstdlldes1895
i kanonverkstadensf.rdsaravdelning, d?ir han
fiirsta tiden var fcirridsarbetare och senare blev
f$.sare. Han arbetadepi
sammaavdelningtill den
22 april i [r, di han uppnidde
pensionsildern.
Erhdll storamedaljenoch
gratifikation fcir 51 tjZinste&r vid jubileet.
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Andersson,I oltan Adolf ,
f. 1881.
Andersson anstilldes ir
L9O4 vid "Spirvlgen",
arbetade1906-1914 som
tackjdrnsvdgarei smiltsmedjan och 1911L918, 1923-L926 och
L93O-I94O som granatsvarvare i projektilverkstaden. Arbetade vid
Bjtirkborns kraftstationsbyggnad 1926-1928 och
<iverflyttades1929 till gjuteriet. Ffin t94l till uppn&dd pensionshlder26 juni har han varit smd,rjarepl
elektriska avdelningen. Vid jubileet erhiill han medalj och gratifikation fiir.37 tj[nste&r.

Bergkuist, Anna Cecil)a,
f.1885.
Anna Bergkvist anstdlldes lr 1904 som stdderska vid Bofors och har
haft denna sysselsdttning
till den 30 juni, d& hon
vid uppnidd pensions&lder avgick ur tj?inst.Vid
jubileet 1946 erhiill hon
medalj och gratifikation
f<ir 4z tjdnstelr.

Flodman, I oban 7'eocior,
" f. L879.
Flodman anstllldes 1893
i valsverketoch iiverflyttade i maj 1897 till kanonverkstadens fnsarcvdelning, som han hela
tiden tillhdrt, och ddrhan
arbetat sisom frdsare till
den L maj i lr de
han uppnidde pensionsildern. Vid jubileet erhijll han stora medalien
och gratifikation f<ir 53 tjZinsteir.

'

Hellquist, Erih, Aruid,
f. 1880.
Hellqvist anstilldes Lr
L9L2 i gjuteriet, dlr han
arbetadesom handformare till 1940, d& han tiverflvttade till vaktavdeln.
som portvakt. Fiirestod
l94l-marc
november
1945 budcentralen och
var ddrefter till den 4
september,di han avglr
vid uppnidd pensionsilder, iter portvakt. Vid jubileet erholl han medalj
och gratifikation fdr 34 tjdnstelr.

Holmgren, Bror Sigfrid,
f.1883.
Holmgren arbetadei
smedjan1900-1901 och
i gjuteriet 1903. Aterkom till sistndmndaavd.
i apdl l9o4 och arbetade
dir som handformaretill
l9t7 dE han iiverflyttade
till kontrollavd. dlr han
arbetade som filare. och
kontrollarbetare. Avgick
med fdrtidspension den
31 juli pi giund av sjukdom. Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation fdr 44 tidnstelt.

lohanston, Claes,
f.1881.
Johansson arbetade i
smedjan lren I9o41906 och l9o9-r9r2.
Ateranstdlldes 1915 i
smedjansom smed,vilket
yrke han innehade till
1938, de han blev avsYnare pl verktygsverkstaden. Avgick den 2P maj
vid uppnidd pensionsilder. Erhcill medali och
gratifikation vid iubileet ftir 36 tjdnstenr.

K i I ilr dm,All r edLeonard,
f.1881.
Kilstriim anstdlldes hr
L9oi som Plitslageriarbetare i plitverkstaden
och har utan avbrott arbetat p& denna verkstad
rom pHttlugare till den
I augusti,di han avgick
vid uppnidd pensionsilder. Vid iubileet erhdll
han medali och gratifikation fdr 43 tjiinsteir'

Lundslriim, Knttt Helmfild, f . 1.886.
Lundstrdm anstdlldes
l9l4 pL transportavdelningen som transPortarbetare. Flyttade 1919 till
kanonverkstadens svarvaravdelning som svarvare,vilket ytke han hade
till januari i948 di han
pi
blev verktygsutldmnare
samma avd.. Avgick ur
tjinst den 1 juni i ir Pi
grund av sjukdom. Vid jubileet erh6ll han medali
och gratifikation fdr J2 tidnstelr.

Lundstrdnt, Erntt Ernanuel, f. L879.
Lundstriim anstdlldesEr
1909 som grovarbetarei
hdrdverket och iiverflyttade ir 1923 tilL skjutfZiltet, der han var skjutfdltsarbetaretill den 27
!uli, d& han avgick ur
tjiinst pi grund av uPP'
niddpensionsilder. Vid
iubile6t erhijll han medalj
och gratifikation f'il 37
tiinsteir.

41,

Sundslri)tn, GustaoLeander, f. t89t.

'

Sundstrcimanstilldes
1901 i transportavdelningen o. har sedanvarit
granatsvarvare I9O219o6 o. Igro-31, byggnadsarbetare
o. ugnsskotare l9o6-1P0P, koppreglelarc t93I-I937,
rare vid reffelmaskin i
kanonverkstaden19381940,samtfrAn 1940 till
L mai L948, d& han uppn&ddepensionsildern,godsmottagarei sammaverkstad. Erhiill vid jubileet medalj och gratifikation fiJx 45 tjdnsteir.
Strt)nt, Karl lo/san,
' f. 1878.
Strdm anstilldes i "Gulibergs-smedjan"1893, arbetade sedan som svarvare pi projektilverkstaden 189)-1900 och pi
kanonverkstaden19001go6.Ateranst2illdes
19 12
som svarvare pi siktavdelningen och dverflyttades L9l7 till verktygsverkstaden.Fren 7946 till
den 29 maj i fu, di han uppnidde pensionsildern,var
han avsynarepi denna avdelning. Erhdll medalj och
vid jubileet.
gratifikation f'& 45 tj'anste&r

Saanberg,Karl Adolf ,
f. 1891.
Svanberg arbetade 1904
-19I,
samt en kortare
tid 1919 vid Bofors pi
besiktningsavdeln.
och i
verkstdderna
somkippare,
hyvlare och granatsvarvare. Var reparatdr 1/2 irr
vid Nobelkrut 1918 och
iterkom senare till Nobelkrut, der han arbetade
vid
nitrocellulosakrutbruket (fdrtrlngningen och rivningen) och byggnadsavdelningen.Erhdll vid jubileet medalj och gratifikation for 33 irs tjdnst. Avgick med fririidspension pi grund av sjukdom den 1 juli.

Stendabl,Gustaa Adolt',
f.1883.
Stendahlanstdlldes1913
som mejslare i renseriet.
Han arbetadesom sversarepi sammaavdelning
till 1943, dl han civerflyttades till kanonverkstaden som stddare. Avgick den 3r maj 7945 p3,
grund av sjukdom. Erh<ill medalj och gratifikation fcir 33 tjiinsteir vid
jubileet.

Yrke
Namn
Karlssort,'Karl H i., Maskinstdllare
Olston, loban K,, Svarvare
Resare,Ture E., Filare
Pertton, Karl G., Kopplare
Rhlin, Ernst V., Packare

Anst.-ir
7920
1935
r937
7945
1929

2. SiiAer, Dauid Leo Leander, Krutbr.-arb.

192,

.ti

RATU TERA

fh,;//z/qz
Fjiird.e koarlalet

7948

Nann
Yrke
Okt.
Anst.-ir
18. lernberg, Karl Anton, Ritare
1gr3
2I. Nilsson, Gunnar Ponlus, Verkma'stare T 9 r 6
2.L Larsson, Guttaa Einar, Byggnadsarbetare 1947
22. EilAtson,ludit Elisabet,Std.derska
1943
1934
30. Obrntlr, Fr)tz V,, Konstrukt<ir
Nov.
2. Flemming, C. H., Laboratorieingenjcir
3. EAman,Karl H., Svarvare
1. Eriktson, Gu$aa E., Transportarbetare
6. Ohldn, Guilau A., Plltslagare
9. lobanttorz,SaenR.,,Borrare
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1930
1938
L9r3
1930
1c)?5

13.
t4.
2L.
)(',
Dec.

Lundoall, Nils 1., Fdrrtdsman
Stenberg,Daniel Suen,Krutbruksarbetare
KaicA, Gustaa A,, Grdvmaskinftirare
Dablin, Filtz H., Verktygsfilare
Leanderssorz,Gustaa A., Grovarbetare
WicAtlri)rn, Axel L 7., Kapten
Andertrcn, Knut L,,Diversearbetare
lohanston, Bertil HenriA, Krutbruksarb.

1912
1931
1933
r92o
1934
1934
7940
I9l,

NAMNANDRING.
Tidskrivare Nils B. Andersson,MS z, har antagit
sllktnamnet Astervd.

ORPETARFR/77
Skalt den anst&illde
organisation

tillhiira

fack'

Utvecklingeni samhdllethar gitt i den riktningen,
att det p& sl gott som alla omtlden dr organisationer
och fdreningar, som skdter olika angeldgenheier.
SA iir i ytterstabemdrkelsefdrh&llandenainom arbetslivet, d2ir i mycket stor utstrdckning b&de arbetsgivare och ltintagare dr organiseradei ftireningar
eller forbund.
Tyvdrr finns det arbetare,som icke forstir eller vill
fiirst& nyttan av, fcir att icke siiga skyldigheten,att
tillhdra den fackliga organisationen.Dessa arbetare
ir till antalet ganska fi, men det dr beklagligt att
det dver huvud finnes n&gonoorganiserad.Om dessa,
som nu iker snilskjuts och tillgodog6r sig alh de
frirdelar, som framskapatsgenom andrasuppoffrandc
arbete,ritt betinkte saken,borde de, i de fall de iga
vanligt sunt fornuft, blygas <iversin stillning.
Organisationernasbetydelsefcir reglering av fcirdr allmdnterkdndlven
hnllandenapi arbetsmarknaden
frin arbetsgivarehlll. Frin fackfijreningshill har vicl
flera tillfZillen framfiirts ijnskemil till arbetsgivaren
om att denne skulle stddia kravet pL, att alla anstillhar
da skall tillhiira fackfiireningen. Detta <inskem&l
lven framfdrts vid avtalsfijrhandlingarnai form av
organisationsklausul.
pe detta har fr8n arbetsgivarhillsvarats,att arbetsgivaren principiellt anser,att de anstdlldabcjr tillhijra
lackfdreningen,men att han icke kan medverkai nigon pitryckning i denna riktning, endr detta skulle
gdra intr&ng p& den personligafriheten.
I detta war fdresprikas
-egna en frihet, som icke finns
led, ty ddr har skaPatselt
inom arbetsgivarnas
stdrre krav och bundenhet att tillhijra Arbetsgivarefdreningen, dn kravet, att inom den fackliga rcirelsen
tillhtira LO. Nu Zirdet i vissafall si, att de oorganiserade arbetarna av nigon ofdrklarlig anledning tro,
skulle sti i bittre
att de genom sitt stdllningstagande,
gunst hos arbetsgivarenoch kunna f& en del fcirminer.
Fcir att skingra denna dunkla uppfattning och desse
felaktiga spekulationer fdreslir undertecknad, att
i
genom ett uttalande, fcirslagsvi's
fOretagsledningen
B-pilen, klargor sin principiella uppfattning om betydelsenav den fackliga rdrelsen,och om ledningen
anser,att de anstillda skall tillhiira densamma.
Ett klarl?iggandeav detta infijr de anstlllda skulle
ha en stor Eetydelse,och jag en\otsersvar i denna
f ritga.
Gunnar Peltertscttt.

Arbeisgl&idie
Sign. "samarbete" har i fciregiendenr framhillit
stora betydelsefdr uppniende av tillarbetsglZidjens
fredssiallandeproduktionsresultatoch ddrmed ocksi
hdlande,likasi minga faktorer
fdr levnadsstandardens
som verkar himmande pi arbetsgliidien.

Ja, tyvdrr finns de dessahdmmandefaktorer och
iind&, lika sikert som att individen
fler till
sjilv har stcirstabehillningen av, om han kan arbeta
under gliidje, lika sdkert ir det, att han trots allt
kan gciraen hel del fdr att odla den. Nedanstiende
ger, synesdet rnig, en tankeklipp ur dagspressen
stdllareilt enuar i den riktningen.
I

Ett ord p&. viigen
Holyor,rd Whitmant

!

'Indlvi-

i
I

dens instiillning till en verk'
den
samhet kan tilrvandla
fran ett bedriivtlgt slavgiira
tilt en glad fiirstriielse eller
omviint.n
Intet Elr glatt eller trist t stg
siiilvt. Du iir ftirvandllngs'
konstniirenr som kan ge sol
iiver den grflaste arbetsrflker
eller fdrdystra den sollgaste
iing. Sl?ipp tanken pfl miidan
och sliipet' tiink pri ditt ar'
betes lnnebilrd, dess tiiinande
nytta, gltidien att alltmer full,
ilnda det' fdrmrilnen att ha
det.
bllvlt antilrtrodd

Hdromdagen triiffade jag en gammal Pensloner.
Efter en stundssamtalsadehan helt spontant: "Tlnk
va bra en hadde de ndr en arbetadedir nere _- en
vissteinte va bra en haddede". Si det fanns tydligen
vissa anledningar att kiinna tillfredsstlllelse iven den
tid man arbetade- &tminstoneefterit, dA man fir
blttre perspektiv ijver fcirhlllandena. Men var det
inte synd, itt han gick miste om arbetsglddjenunder
en ltng arbetsdag,ddrfor att han inte d3 sLg den.
Man v&garvil f6rutsdtta,att det inte dr simre stillt
nu ur trivselsynpunktpi arbetsplatsen.En del har
dock gjorts somborde verka &t det hillet. Si har ju
en hel del nedlagtspi miljiifcirbettringsivdl p& sjiilva
arbetsplatsensom i iivriga personalutrymmen,t. ex'
vid BjOrkborn. Fullbordandet av Kilstaverken mlste
innebira ett stort steg i sammariktning. Likasi den
som ju mlste
sikerhetstjdnsten,
nri s&vdlorganiserade
Storcin,Bliarbetsplatsen.
skapaen sttirresdkerhetpl
niJ och Labbsand lro ocksi uttryck fdr omsorg om
-oersonalen.
Skulle envar beaktaovan angivna sypunkterpi artorde ockst detta verka trivselbefrdmjande,
betsglZidje
di iakerligen hdrigenom en hel del friktionsanledningar personal och iven personalkategorieremellan
skulle elimineras. Att stZindigtfcirbittra denna trivsel
bdr vara en allas angeldgenhet.
G, H,
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sTUP/85P6/TEN
ABF:s program fdr den kommande sisongen kommer i viss
m8n att p8verkas av ett par faktorer, som man tidigare inte behrivt beakta. Ett irs erfarenhet
av det statliga bidraget till studieverksamhetengdr, att man nu
bittre In i fjol kan l?iggaupp kurserna efter sidana
riktlinjer att statligt bidrag utgir. Men i kanske Lnnu
h6gre grad kommer programmet att piverkas av de
f6rhandlingar, som upptagits mellan Karlskoga stads
yrkesskoloroch ABF, och som torde leda till, ait en
hel del s. k. elementdraLmnen endast kommer att
drivas av yrkesskolan.Fdrdelen av detta skulle vara
tvifaldig. Dels fir elevernaen billigare avgift och
dels fir ABF st<ire mrijligheter att dgna sig 3.t de
ideella frigorna. I ABF:s programhdfte kommer
dock, s& llngt det Zirmdjligt, att limnas upplysningar
om sidana " gamla" ABF-cirklar, som hddanefterendast drivas av yrkesskolan.
Liksom-i fjol planerasen seriekallad Arbetarrrirelsen ocb Aulturen och kommer denna att fi ungefdr
samma utseende som den f<irra. Dock kommer vi i
ir att kraftigare understrykavikten av cirklar i dmnet.
Det rdcker inte med att besdkaen teaterfcirestdllning,
konsert eller fdrelisning i en eller annan huvudfr&ga.
Man mtste sdka tringa djupare in i fr8.gorna,och
det gcir man kanske bettre i en cirkel dn pi annat
sdtt. SedangZillerdet naturligtvis att hilla fortgiende
kontakt med det kulturella livet.
DemoAratinsproblem bler ett annat huvudiimne,
som vi hoppas skall intressen. Hdr bjuder det vissa
sv&righeteratt fi kompetentaledare, i hdg grad paradoxalt, di vi dagligen talar om demokrati,men likvdl
ha st olika uppfattningar om vad som dr demokrati.
Brevskolans Grund.Aurs i nationaleAon.onti,sex
brev, kommer att ligga till grund fdr, som vi hoppas,
ett stort antal cirklars studier. I sambandhirmed
planerastre besiik av en reseinstruktdr.
Vilr fackfi)renings bistoria bygger pFt 76:ans 5Oirs skrift och avser att ge deltagarna kdnnedom om
den fackliga utvecklingen i virt land med tyngdpunkt
pi Bofors-fackfdreningens
historia.
Bland dvriga cirklar, som planeras,kan ndmnas:
Litteratur, Musik, Lyssnargruppmed studieplan utarbetad av brukstjinsteman Hallenberg. Konsten i
vardagslivet,Arbetarr<irelsens
historia, Industriell demokrati, Deklaration, Engelska, Ryska, Esperanto,
Att sjunga till gitarr eller luta.
Genom att det dt vallr blir starten f6,r cirklarna
sdkert nigot frirsenad. Vi hoppas emellertid fi programhdftet fnrdigt omedelbart efter valet. Vi skulle
siledes vilja mana: Ldmna fi)ru din ri)sttedel, ddrefter anntilningtblanhett till nLgon stud.iecir€el.
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Tjd.nsteminnens Bildningsverksamhet i Karlskoga motser
den kommande studiesisongen
med stor fdrvdntan. Verksamheten har under de senasteEren
alltmera vuxit - f<irra &ret noteradesen dkning av deltagarantaletmed ej mindre an 253 (ffi,n 486 ttll739) och nu hoppas vi hilla eller till och med fdrb[ttra
vlr position. Di denna gliidjande utveckling krdver
fler studieledareoch kraftigare organisation,har en
viss nyorganisation igt rum. Amnena ha delats upp
i 6 grupper, var och en med sin ledare. Fcir sociala
och humanistiska dmnen svarar nu verkmd.stare.8.
Stoor, for musikaliska ingenjiir E. Roos,.fiir konst
ingenjdr L Edenaih, f<ir "hobby?imnena"ingenjdr
G. HamrL, frir spr&keningenjrir E. Helltnan och fdr
yrkesd.mnena
ingenj6r M. Teodorsson.
Studieprogrammet 1948-L949 ha vi fcirscikt gdra
si allsidigt som mdjligt s6.att de olika intressenabii
tillgodosedda. Elementdralmnen, linearritning, rd.kning, svenska,rdknestickans
anvdndningm. fl., vilka
blst kunna studerasi Bofors aftonskola,lro ej upptagna i programmet.
HIr nedan llmnas en liten orientering om vad
TBV-programmetkommer att bjuda.
En av fjolirets humanistiskacirklar "V&r livssyn"
- den torde ha varit en av de fcirstai Sveriseav sitt
slag - &terkommer dven i ir, nu under le-dning av
kyrkoadjunkt S. Bergstriim,Karlskoga. Vidare kommer att startasdels en cirkel "Id6- och Kulturdebatt"
med stadsbibliotekarie
dr A. Holmstriim som ledare,
dels en cirkel behandlande"Vardagslivetspsykologi"
med pastor S. Johanssonsom ledare. Som en nyhet
fiir vira nejder kan en diskussionscirkel
i "Samh2illsorientering" uppfattas, ty den inleder ett samarbete
mellan Karlskoga nykterhetsorganisationeroch TBV.
Som ledare f6r denna cirkel ha vi lvckats erhilla
I. O. G. T:s kretsledare fcir samh:iileligt arbete,
skrdddaremdstareFolke Ekman frin Strtimtoro. En
Iitteraturcirkelfilr fdrfattarenElvin Enkvist som sakkunnig ledare. Vidare iterfinna vi fioltrets K. V. Ekurser, vilka i ir kommer att uppdelasi en nybdrjaroch en fortsdttningskurs. Slutligen iterfinoa vi en
kurs i talandets och diskuterandetsidla konst, samt
Brevskolanskurs i I'Fd'retagsdemokrati"sidan denna
utarbetats speciellt fijr tjlnstemln i samarbete
med TBV.
Fjolirets lyssnarcirkel, som med grammofonens
hjelp fick lyssnatill musik frin olika tider, alltifrin
de dldsta fram till virt S.rhundrade,
kommer i ir att
upprepas. En nyhet blir en specielllyssnarcirkelfiir
jazzmusik. Denna cirkel kommer att ur en av virt
lands fcirnlmsta samlingar av jazzskivor fi lyssnatill
orkestrar och stilar ffiLn L92O-taletfram till nutiden.
En annan nyhet fcir iret blir en kurs i blockfkijt-

trdnga in i de allvarligareoch djupare livsproblemen,
spelning kombinerad med musikteorins grunder.
den som vill f<irkovra sig i sitt yrke och den som vill
Blockflcijten dr ett instrument, som hade stor anskaffa sig en trevlig fritidssysselslttning,skall fi sitt
vdndning under 1600- och 1700-talen,och som nu
intresseochkunskapsbegZir
tillfredsstiillti Programmet.
iter bciriat komma till heders. Den har ndmligen
visat sig vara ett ypperligt nybcirjar-och ensembleinTBV:s studiecirklar st& dppna f.& alla och envar
strument. En stor del av musikens tjusning ligger
och vi hoppas nu alltsi att alla som fi programhifteju i att sjllv vara utcivandeoch di helst samman
na visa desammafdr sina fruar. Husmcidrarnasstora
med andra. Det dr detta faktum om samspelets yrkesgruppfir icke saknasi studiearbetet
I
glndje, som kursen vili taga fasta pi. Till viren
kommer ocksi f<irsrik att gdras med samspelblock"
Bof;ors Af;tonskola
i gitarrflcijt och gitarr. De tidigare nybcirjarkurserna
spel, som rtint si vdldig anslutning, komma ej att
Bofors Aftonskolas kursprogram omfattar dels
upprepasi hdst; ddremotblir det en fortsdttningskurs
Z-3-&riga elementdrayrkeskurserfcir arbetarei siviil
i melodispelningi vir, di som sagt iven ensemblemekaniska verkstdderna som i de metallurgiska verspel skall prdvas.
ken, dels L-Lriga mera avanceradefortslttningskurser
I den konstndrligagenren bjuder TBV pi tvl nyi matematikoch ritning fcir dem som i dessadmnen
heter. Den ena dr en kurs i milning, som avser att
vill lira mera dn yrkeskursenger. Ett eller ett par
ge de fcirstagrundernai milning pi duk eller panni.
av yrkeskursens imnen, yrkesrdkning, yrkesritning,
Den andra vill cika intressetoch fcirmigan att se pi
verktygs- och maskinldra, mateialldra samt yrkesekokonst. Vi starta ddrfrir en cirkel, dlr mediemmarna
nomi, kunna dven ldsas separat och ldmpa sig dven
bi. a. vid konstutstdllningarf?L vdgledning i olika
planerareetc.Aftonutmdrkt for verkstadskontorister,
metoder, teknik och skolor. Kurserna i "Krokiteckskolans l-hriga sprikkurser i svenska, engelska och
ning" och "Modellering" fortsdtta som fcirut.
tyska omfattar dels nybcirjarkutser,dels fortsdttnings"Praktisk milning", "Bilkurs' och 'Plastiskgymnakurser och iiro liimpliga stcidkurserfd,r dem som vill
stik" &terfinnasi det nu utkommandekursprogramsom
bdrja l2irasig spr&k. Aven arbetsledarekurserna,
met. Arets kurs i "Tr?idgirdsskdtsel"blir speciellt
borjade i viras, fortsdtta och dessutombdrjar en ny
fi
inriktad p& b2inkodling.De biologiskt intresserade
arbetsledarekurs.
en cirkel, "Svensk Natur", olika fcireldsarekomma
Aftonskolansundervisningbedrivesvarannanvecka
dlr att med hjalp av kortfilmer och grammofon tala
med 3 timmar per undervisningskvdll. Alla lmnen
om bl. a. Tr2idgirdens djurliv, Trldgirdsogrds, Bin
l6ses 1 undervisningskvdllper varannanvecka utom
och myror, Nigra dvervintrande figlar, Skogen och
yrkesrikning och yrkesritning som ldses 2 kvlllar.
dess djur, Dammens djurliv, Insjiifisk samt Fjdrilar
Undervisning varannan vecka har visat sig mycket
och skalbaggar.
lemplig d& den cippnar m<ijlighet iven fdr skiftarSom ett komplement till fcireg&endeirs f&gelkurs
betare att regelbundetdeltagai undervisningen.Den
visas i Bofors Samlingshusonsdagarnaden 1 och 8
verkar inte heller si betungandedi den fria mellansept.ett st<irreantal kortfilmer om djur. Allminheten
veckan kap anvdndastill sjiilvstudiervarigenomkurdger ocksi tilltrade till dessafilmvisningar.
sen lettare sm[Ites.
Alla fcireg&endesdsongssprekkurser iterkomma,
Lektionernabdrja kl. 18,30 och sluta kl. 21,20 och
med undantag av den svenskakursen, som var anIro fdrlagda till Bofors Ldrlingsverkstad. Hdstens
ordnad fdr de nyhitkomna italienarna. Silunda ankurser bdrja i slutet av augusti. Kursavgiftend'r 2 kr.
ordnas i engelskaspriket nyborjar-,fortsdttnings-och
per dmne och ldsir.
konversationskurser
samt en kurs i teknisk engelska.
I engelskastartasdessutomi Bofors Samlingshusen
filmkurs, som vdntasf5. mycket stor anslutning.Samma kurs gavs i Bofors Ungdomsgird under vS"rterminen 1948. Nu kommer den att kcirassom normalfilm, varf6r ljudet troligen blir dnnu bdttre. Kursen,
som bestir av 12 lektioner, avslutasfcire iul. Om
intressefinnes, kommer under virterminen engelska
filmer med texthdften att rekvireras.
Nybiirjar- och fortsdttningskurseri spanska,franska och tyska anordnas,liksom en nybrirjarkurs i
italienska.
Av de yrkesbetonadekurserna lterkomma "StilNista nummer av B-pilen beraiknasutkomma
kursen", "Gjuteriteknik" och "Kontorsmaskiner".
Som ersdttning fd,r planeringskursenkommer "Beari mitten av november. Bidrag miste vaia rcbetningsteknik". Helt nya kurser dro dels "Elektrodaktionen tillhanda senast den 30 oktober.
teknik fijr starkstrcim",dels tvi merkantila kurser:
Skriv bara till "B-pilens redaktion", Bof ors.
"Kostnadsanalysoch prispolitik" samt "Revisionsteknik".
Medarbeta i tidningenI Kom ihig att tidVi hoppas nu, att alla som under tidigare studieningen
blir sidan Du sjdlv hj2ilper till att
sdsongerdeltagit i TBV-kurserna,skola iterkomma i
gora
den!
som
vill
en eller flera cirklar. Vi tro, att bide den

RBIIAKTIONEN
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MDDALJUTDDLIUIITGDN r9 48
Lordagen den 21 augusti kommer Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedalj for
l?ngvadg och trogen tjdnst att overldmnastill foljande 43 anstdllda vid Nobelkrut och Boforsverken. Ett rcferat av medaljutdelningensamt fotografier av
medaliorernakommer i ndstanummer av B-pilen.
NOBELKRUT.
Md.nad.saalonad,I st.
Brandt, Helge Gerhard, Laborant.
.Timauliinade, 9 st.
Bjork, Karl Petrus, Cementarbetare.
Enock, Erik Gustav, Cementarbetare.
Enock, Harald Emanuel, Transportarbetare.
Eriksson,David Emanuel, Krutbruksarbetare.
Eriksson,Knut Hilding, Krutbruksarbetare.
Erlandsson,Gustav Ragnar, Krutbruksarbetare.
Gadde, Tage Algot, Krutbruksarbetare.
Gustavsson,Karl Georg, Krutbruksarbetare.
Gustavsson,Erik Johan, Krutbruksarbetare.
BOFORSVERKEN.
Md.nad;auldnade, 7) st.
Brask, Henning Hjalmar, Dammvakt.
Broberg, Bror Ragnar, Kontorist.
Froberg, Bror Georg, Laborant.
Gustavsson,Gustav Emil, Kontorist.
Helsing, John Alvar Mauritz, Forman.
Hikansson, Anna Carin, Korrespondent.
Jansson,Yngve Henrik, Avdeln.-fiirestindare.
Johansson,Anna Eugenia, Forestindarinna.
Karsenius,Johan Holger, Ingenjor.

Nilsson, Enar Johannes,Forman.
Selin, Ernst Valfrid, Civilingenjor.
Sjiigren,Knut Elof, Firrman.
Tillman, Gustaf Clemens,Fotograf.
Ahling, Arendt Holger, Ingenjor.
Orn, Johan Gustav, Forman.
Timaalijnade, 18 st.
Bj6rk, Artur Vitalis, Smdltare.
Bjorndahl, Gustav Fredrik, Forridsarbetare.
Eriksson,Ernst Cornot, Svatvare.
Grell, Ernst Gottfrid Emanuel, Avsynare.
Gronlund, Johan Valfrid, Grovarbetare.
Haglund, Rudolf Natanael, Gotdragare.
Henriksson,Gustav Adolf, Elektrisk montor.
Jansson,Erik Ernfrid, Finsnickare.
Karlsson, Edvin Engelbert, Avsynare.
Karlsson,Helmer Bernhard,Plitsl.-hantlangare.
Karlsson, Maria Vilhelmina, Stdderska.
Myhr, Elon Yngve Tage, Portvakt.
Nordkvist, Sigurd Ferdinand, Ritsare.
Olsson, Karl Sigfrid, Automatsvarvare.
Palmkvist,Johan Evert, Svarvare.
Strom, Karl Folke, Filare.
Svensson,Karl August, Mdtdonsjusterare.
Zander, Ragnar Arent, Jiggborrare.

Iurqq&rylren
Pappersransoneringentvingar oss tyvdrr att
lita en del manuskript ligga over till kommande nummer. I nr 4 skola vi ha litet mer debatt
om problemen. Minga f.fi.gor och insindare ha
dnnu ej blivit besvarade.Fundera litet pi pro'
blemen "Vdrderingen av arbetskraften", "Hur
skall vi fi det bdttre", "Vad menas med minniskovirde?" eller "Skall vi behovatitlar?" och
kom med nya synpunkter.
Sign. "Din Kisjitt" har ett par bidrag liggande hos Red. till vilka vi snarastskola iterkomma. Sign. "Sancta Simplicitas" manus och
sign. "D-t":s insindare om "Produktionshdmmande faktorer" skola vi ocksi taga upp.
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Frrfin historieberiittartiivlingen
Vid tiden omkring sekelskiftet, di von Feilitzen var driftsingenjijr vid Bjtirkborn, fanns
ddr en ingpanneeldare D, som di han talade
stammadeoch ddrfor ofta fick vara driftkucku.
En dag di D. just hnilit pi och bytt roster under
ingpannan sticker en kamrat in huvudet Senom
dorren. och di han ffu se de dnnu rdtt varma
rosternaropar han:
"D., du ska skyndadejin te ingenjorenme en
rost, han ska ta mitt." .
D. blir ivrig, rycker till sig en av de innu rdtt
varma rosternaoch springer in pi kontoret, ddr

Algjakten.

W
ingenjoren sitter vid sitt skrivbord: D' som
snarast mdjligt miste gora sig ledig frin den
varma rosten, sldnger den ifrin sig pi bordet
framfor ingenjoren och stammar ftam'.
"Ha,ha, her e, de, e rost, ingenjiirn."
Vad ingenjiirensadehor ej till dennahistoria'

Det var rdtt vanligt forr i tiden di tjdnstemannakiren vid Bofors var betydligt mindre in
nu, att n|.gravdlfortidnta dldre tjeinsteminblevo
inbjudna till bolagets dlgjakt. Ett ir var H:s
bror med och lyckadesocksi fdlla en dlg. Som
gammal jdgarevet iagatt den forsta fdllda dlgen
dr en upplevelse,och 'Jhiag treiffadeH. samma
dag detta hdnde gratulerade iug H. som hade
en si fijrndmlig skytt i sldkten. Det blev inte
den effekt jag vdntat mig, H. blev ndstan arg
i sen sa han.
"sinaddr dlgidgare ger iag inte rnycket for.
Han skot ju tvi. skott pin. Fy fasen! De kallar
inte jag for dlgskyttar. Nej ett skott. Punkt
och slut.
De va annat niir iag var ute pi elgjakt en ging
- ja de va ju inte vid Bofors forstis - di hade

*
I seklets borjan var fijrhillandena nigot annorlunda dn nu vid Bjorkborn' En dag hade
verkmdstarenS. nigot uppdrag it springgossen
L., vilken dock ejvar antrdffbar.Db L. sentomsider uppenbaradesig, utspannsfoljande samtal'
Verkmdstaren: "Var har du vate?"
L.: "Ja ha vare itter mjiilka it Emil i
Anners!"
Verkmdstaren: "Emil i Anners, r'a e de for
nLgra?"
L.: "Ingenjiirera begriper han fiille."
*

Polisman B. stir stor och bred och myndig
vid huvudporten. Johansson(isneforaren) stir
vid tvdttiniittningen med sin vagn och isna' Di
lastningen dr f.drdig tar Johanssontommarna,
sdtter fart pi isnan och vinder sig di till polisman B. och sdger:"Nu ska du vdl inte bli.lessen
Kalle, ndr kamratengir ifrin dej."

jag mitt passvid en mosse. Jag stod pi. en liten
avsatssh jag inte kunde se mosskanten,det var
vil ett par meters hiijdskiltnad och ett bosshill
fram till kanten skulle jag trc. Jag hade stitt
bra ldnge och inte sett ett liv, dei blev kallt och
jag borjade-blisa f.ingrarna varma men hade
iigonen p& mossen,och bdst jag stir ddr ocl'r
bliser flr jag se ett ilghuvud sticka upp vid
kanten pi avsatsen. Jag rock till mig gevziret
och klippte till. A huvut de forsvann. Inte viga
jag rora mig si jag beslot mig for att sti alldeles
stilla och vzinta och se. Jag hann inte tdnka
ldnge forrdn huvut kom upp igen pi samma
stdlle och jag skot.
Du fir tro mej eller inte men n2ir jag skjutit
10 skott si blev jag sL nyfiken sh iag gick fram
iill kanten och titta vad i helskotta iag skot pi.
Och kan du tinka dig. Dd'r ILg 10 doa dlgar
precis som en stor vedtrave. De kallar jag fot
nlgjakt."
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Nu bdrjar igen ui.rt "hoppa,skutta,spring",
ett hirligt stihei ) la Per Henrik Ling.
Att pd bio spela apa,
flina, fina, fjolla, gapa,
i)r en drullpatts enklasiitt,
sontej passarBosses
uett.

Om Bossefir plugga i fred.
och Bettan d.Bollan ei springer d stdr,
sd blir han, oclt det med. besked,
en aiirstansBof orsingenjdr.
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Tre narnn som det liinar sig fiir textilmen att
ligga pi minnet. Under dessanamn sllpper Bofors nu ut sina nya,akrylatprodukter - emulsioner och lcisningar. De bilda glasklara, fi'rglosa
filmer som lro bestindiga mot vatten, ljus, syror,
alkali, oljor och kemikalier i allminhet. Hirdheten kan varieras- frin silkesmjukttill nlstan
glashflrt.
Exempelpi anvlndningar inom textilindustrien:
beliggning pi regnkapps- och vaxduksviv,
appretur, fixeringsmedel frir tryckfirger m. m.
Begiirprospektocb niirmareupplysni.ngar
direkt fri.n

BONOTEX
Vattenemulsioner

BONOSOL
O r g a n i s k al 6 s n i n g a r

BONOGEL
Vattenl6sligt gel
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