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SAMTnonsor rrl..r PRocNosnon rsfts
Under storre delen av det glngna iret, liksom
f. o. under hela efterkrigsiiden, torde virt ekonomiska ld,ge for den svenska allmdnheten huvudsakligen ha kinnetecknats av den fulla
sysselsdttningenoch den harav framkallade
hogkonjunkturen. Nigon stirrre brist pi koni varje fall av det slag, som
sumtionsvar
hiir till livets oundgdngliganodtorft - har man
silunda ej kunnat spira. De restriktioner vad
importen betrdf.fa\ som successivtmist inforas
under de senasteiren, torde i vidstrdcktarebemirkelse ej berort den stora massanav virt folk
- detta si mycketmera, som viralager av olika
varor och fornodenheter dnda till pi senaste
tiden varit relativt betydande och ddrfdr moiliggjort'en i stort sett ofordndrad forbrukning
av hithorande produkter, i varje fall di det gdllt
rena konsumtionsartiklar.
Men dven om for allminhetens del vissa av
de inforda restriktionerna- kanskesdrskilt betriffande imporibegriinsningenpi amerikanska
vzror - under senastetiden blivit nog si mirkbara, torde vdl en ganska allmdn uppfattning
varit den, att det hdr endastrort sig om ett rent
tempordrt forhillande, som efter en overgingsperiod iter skulle rdtta till sig.
Sverlger ekonomlska sltuatlon bekymmersam
Tyvdrr miste man i dagens ldge konstatera,
att Sverigesallmdnna ekonomiska situation ir
vida allvarligare och betydligt mera bekymmersam, dn vad ovanstiende bild mojligen skulle
kunna ge vid handen.
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Vir situation kan i korthet karakteriserassilunda: Vi ha betrdffandevir inre ekonomli hog
grad forlorat den nodvdndiga jdmvikten, utan
vilken allt socialtoch ekonomisktframitskridande i ldngden ir orealiserbart. Detta synes i
forsta rummet vala resultatet av att vi omedelbart efter kriget bedomde vira ekonomiska
resurseralltfor optirnistiskt,och som foljd hiirav
levt over vira tillgingar. Samtidigt ha vi, med
avseendepi vir yttre ekonoml,likaledeshamnat
i en mycket allvarlig situation, utrndrkandesig
for en bristande balans mellan vir export och
import. Resultatet hdrav har blivit, att vi
tvingats att i orovdckandeornfattning reducera
vir anvindbara valutareserv.
Bristande itimnvikt i viflr ekonoml
Kilpkraftsiiverskott och priskontroll
Den bristande jimvikten i vir inre ekonon'tt
gor sig frdmst gdllande i form av en kraftig
spinning mellan i ena sidan tillgdngliga betalningsmedel- kopkraften - och i andra sidan
den befintliga varutillgingen. Enligt de berdkningar, som gjordes i borjan av iret i samband
med uppstdllandet av den s. k. nationalbudge
ten, angavs detta gap till ca 800 milj. kr. Ett
kopkraftsoverskottav en si.dan storleksordning
fir med nodvdndighetsom foljd en utomordentligt hird pressi inflatorisk riktning pi priserna,
framfonllt pi sldana varor, ddr knapphetenir
sdrskilt mdrkbar. Men icke nog hdrmed. En
viss snedriktning av produktionen inom landet
uppstir dven. Med den form av priskontroll,

1948 med en mdnatlig ontsiittning inom trela
arbetsstyrkanuppgiende till S a 7 o/c - och
verkningarna h:irav pi produktionsresultatenl-ra
givetvis varit synnerligen allvarliga.
Begynnande tecken pfr diimpnlng av
inUatlonen

som myndigheternaanvaindersig av for att hilla
inflationen inom kontrollerbaragrrinser,och som
av praktiskaskdlhuvudsakligenbefatiarsigrned
konsumtionsvaror och standardartiklar, fratnkommer nrirnligen- ju hirdare presssoln produktioner-rav dessa nyttigheter utsittes for i
prisreduceranderiktning - en naturlig istundan hos producenterna att gi over pi tillverkning av andra varor, vilka ej aro forernil for
sammahirda priskontroll, ocl-rfor vilka margi
nalernamihinda kan bedomaslrlera tillfreds'
stdllande r"rr det enskilda foretagets speciella
rdntabilitetssynpr.rnkter.Hriri ligger i frzimsta
rummet orsakentill, att vi inom landet uuder
senasteiren fitt vara med om igingsittandet
av allehanda ersdttningsproduktioner, tillika
ruredmera rent servicebetonadeverksamheter,
vars betydelseur folkhushlllets allmdnna synpunkter kan stdllas i tvivelsmil, men vilkas
forekomst i hog grad forsvirat, for att ej sdga
omojliggjort for den redan befintliga ocl-rfor
landets behov oundgdngliga nodvindiga Produktionenatt ni onskaderesultat. Silunda kan
i detta sammanhang konstateras,att vir industri, mycket till folid av denna produktionens
snedvridning, haft stora besvdrligheterur arbetskraftsynpunktsivil ur kvalitativ som kvantitativ synpunkt. Vid minga foretag har rorligheten hos de anstdlldavarit utomordentligt stor
- for vissaverkstadsforetagriknhde man exempelvis under vissa tider av 1947 och borjan av

Likvdl tyda vissa tecken pi att en mindre
ddmpning av den tidigare inflationskonjunkturen, siLdanjag hdr ovan i korta drag sokt att
skildra densamma,dgt rum under den allra senaste tiden. SAlunda forefaller det, som om
det avsevdrdakopkraftsoverskottetnumera hade
reduceratsoch detta av flera skdl. Industriproduktionen, avspegladuti Industriforbundetsindex, visar for 1948 en dragning uppit i forhillande ttll 1947 med omkring 3 /c, vllket
betyder, att vi nu skulle ha en produktion, som
d.r 30 /o storre iin fore kriget*). Tillgingen pi
arbetskraft- i varje fall manlig sldan - har
nigot forbdttrats, dven on den pi flera viktiga
omriden allt fortfarande dr otillrricklig. Overrorligheten synesdven ha rninskat nigot.
1948 hrs skord utfoll tillfredsstdllande och
mojliggjorde upphdvandet av brodransoneringen. Aven betrdffande andra livsmedel synes forsorjningsliget ha ldttat vdsentligt,varfijr
tillgingen pi produkter, siviil frin industri som
lantbruk, okadei forhillande tlll 1947irs situation. Samtidigtmiste dock konstateras,
att tillgingen pi vissavaror hdrrorandefrin importen,
sdrskilt en del viktiga rhvaror, maskiner och
fornodenheier for industrien, kraftigt minskat
till foljd av de skdrpta importrestriktionerna.
Begriinsnlng av Investeringarna
iiverbalanserlng av budgeten
I inflationsddmpanderiktning ha pi sistone
eivenvissaandra faktorer verkat. Begrdnsningen
av investeringarna,som uppgick tiil 15 ls, orn
7948 irc siffror jirnforas med t94l irs, hal
silr.rndabidragit, dels genorn en direkt ldttnacl
dels genornatt skapabittre
pi arbetsmarknaden,
balans rorande tillgingen pi byggnadsmaterial.
Overbalanseringenav forra irets budgei, bl. a.
genom extra lyx- och konsumtionsskatter,har
'r) Hdrmed fi vi ej bortse frin den betydandenedging i produktionen,som uppstod under hristen t947 p. g. a. den industriellaelkraftsransonerin
sen.
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givetvis dven direkt medverkat till att minska
det existerandekopkraftsoverskottet. I samma
riktning ha slutligen iven verkat den i och for
sig rel. moderata hojning av prisnivin, som dgt
rum under det gingna iret. Mdtt efter grosshandelsindex ansesdenna hojning motsvara 6
/o i forhitllande till 1947 hrs prisldge.
Begriinsnlngen av importen
Betrdffande vAr yttre balans, d. v. s. forhillandet export-import, torde man i forsta hand
fdsta sig vid den forhlllandevis kraftiga import
av allehandav^rot - dock i overvdgandegrad
s. k. nyttovaror - som dgde rum under 1!47
och forsta halviret 1948.I och for sig var denna
import motiverad av den underforsorjning betraffande en md.ngfaldnyttigheter, som virt ndringsliv lidit av under si gott som hela krigstiden. Det bor ocksi konstateras,att densamma
i ej ilnga min piskyndades tack vare det betydande kopkraftsoverskott, som ju fanns vid
tillfdllet i ffiga och som sokte anvdndning pi
alla tdnkbara omriden.
Med hdnsyn till virt ndringslivs nuvarande
behov, kan en totalimport av den omfattning,
som exempelvisdgde rum 1947,d. v. s. omkring
5.000 milj. kr., ej ansesdirekt ijverdimensionerad. Forutsdttningenfor densammaar emellertid, att vi kunna uppni en export, som, tillsammans med ovfiga utlandsinkomster,uppgir till
ungefdr den nyss angivna summan. Tyvd,lt har
si ej hitintills varit forhillandet. Under det att
importvolymen 1947 oversteg forkrigssiffran
med 30 /o, nldde exporten under samma tid
endastupp till 75 e 80 /o av forkigsnivin. Till
fiiljd hdrav uppkom under ndmnda ir ett importoverskott av ej mindre dn 1.980 milj. kr.
For det glngna irei rdknas emellertid med att
virt importdeficit bor stannavid omkring hilften av 1947 Lrssiffra.
Di denna relativt betydandeimport, som silunda igt rum under 1947 och delvis iven undet 7948, ej tillndrmelsevis kunnat betalas av
de lopande exportinkomsterna,har foljden blivit, att vi mist anlita vhr disponibla valutafond.
Densamma,som vid borjan av 1946uppgick till
nigot over 3.000milj. kr., har silunda under de
ghngna iren kommit att successivt reduceras
till i nuvarandestund omkring 700 milj. kr. Vi
a
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befinna oss ddrfor ur valutasynpunkti en situation, ddr vi ej ldnge, annat dn i undantagsfall.
kunna anvdnda medel, tagna frLn valutareserven, for att fylla ut underskottet i vir betalningsbalans. Den lopande importen miste ddrfor nu helt tdckasav de medel, vi erhilla qenom
vir export.
Mot bakgrunden av denna utveckling under
de senasteiren, och med den tendenstill forbdttring i densamma,som silunda kunnat spiras
under de allra senasteminaderna, synes man
kunna gora vissa allmdnna antagandenbetriffande utsikterna for innevarandeir.
,i.tg:irde* fiir rflterstiillande av vAr inre
ekonomiska

balans

Vad den inre ekonomiska balansen ang|.r,
vars iterstdllande ir ett huvudvillkor for att vi
overhuvud taget skola kunna klara oss ur den
nnvarandekrisen, har frin myndigheternassida
vissa itgdrder redan vidtagits, vilka man l-rar
all anledning hoppas, att de skola verksarntbi
draga i stabiliseranderiktning. Den trdffade
overenskommelsenom forldngning av loneavtalen for innevarandeir kommer sdkerligen
visa sig vara ett viktigt medel for att kopkraftsoverskottetskall fortsittningsvis kunna reduceras. Hdrmed har ocksi en nodvdndig forutsdttning for fortsatt ddmpning av inflationskonjunkturen uppnitts. I samma riktning kommer
;iven att verka, dels den overbalanseringav detta
irs budget, vilken ju redan forannonseratsoch
vilken, trots vissa tidigare skattesdnkningaroch
fortsatta relativt hoga utgifter for sociala och
militdra indamil for innevarandeir, torde bli
av betydande omfattning, dels den ytterliga
inskrdnkningi investeringatna,sorn forutsesfor
innevarandeir och som beriknas uppgi till ca
lO /o av 1948 hs totalvolyrn. En fortsatt itstramning pi kreditmarknadenbl. a. i syfte att
bromsa allt for stora investeringarav icke produktiv art, resp. sidana, som i dagens lige ej
kunna ansesvara av sd.rskilt.stor betydelsefor
landet, dr forvisso ett verksamt medel, som nr-l
kommer att tilldmpasi inflationsd2impande
syfte.
Aven om dessanu berorda itgiirder i samverkan komma att bidraga till att lltta vir nuvarande ekonomiskakris, dr det i dagens ldge ej
mojligt uttala sig, huruvida de skola ansesvara

tillrdckliga for att under innevarande lt iter
bringa virt land i samhdllsekonorniskbalans.
Snararesynasvissateckentyda pb'att ytterligare
itgirder av fiskal resp. penningpolitisk karaktdr mihdnda bli nodvdndiga for att inom nigorlunda kort tidsrymd ni det uppsatia milet.
Vir yttre balans
Atgii*d"" fiir alt iika exporten
I viss min problematiskstdller sig dven prognosen betrdffande v&r yttre balans. Kraftiga
anstrdngningar ha pi senastetiden visserligen
vidtagits av sivil myndigheterna som exportnadngarnafor att i mojligasiem&n oka volymen
av vhr export och ddrmed ocksi vira utsikter att
kunna vidmakthilla vir import vid en onskvird
volym. Aven om en viss ljusning hir kunnat
formdrkas under senasteminaderna, airo utsikterna for detta ir ej helt tillfredsstdllande.
Vdxande hinder for vir export av sivdl skogsprodukter, jdrn och stil som maskin- och verkstadsindustriernasprodukter ha uppsiitt och
framkommadessaslvil i form av minskadefterffi.gan, okade importrestriktioner som hirdare
konkurrentsbetingelser. Framfor allt giller
detta ph for virt land synnerligenviktiga exportmarknader sisom USA, England, Belgien,
Schweizm. fl. ldnder. Ddrest dessaexporthindrande faktorer skulle komma att fortsdttnings
vis besti, dr det mojligt, att vi ej ens kunna ni
upp till den relativt ringa okning av exporten
i forhillande till 1948 Lrs siffror, som man
rdknat med vid planeringen av virt handelsutbyte for innevarande&r.
Risker fiir ytterllgare importbegriinsningar
I eit sidant ldge, och ddrestitgdrder ej snabbt
vidtagas i syfte att forbdttra vi.ra konkurrensmojlighetervad exportenbetrdffar, miste mau
rdkna med betydanderisker for att vhra importrniijligheter bli ytterligare forsdrnrade. Redan
i den importplan, som faststdlldesi slutet av
forca hret, och sotn utgick frin ett totalt sett
balanserathandelsutbyteunder detta ir, hade
man rdknat med en reduceringav detta lrs import rned mer dn IO % l forhillande till forra
iret, varfor varje ytterligare rninskning miste
betraktas som utotnordentligt allvarlig. I all
synnerhetgiiller deita v&r import frin USA, vil-

ken fol nu lopande ir mist reducerastill ornkring 3/n av motsvarandevdrde for forra iret.
Foljderna av en irnportbegrdnsningav den
omfattning, son hdr beriirts, miste forr ellet
senarebli ett avbrott i den senastetidens produktions- och produktiviteissiegring. Aven en
partiell nedskdrningav importen, exempelvisav
den art vi nu tvingats till i vir handel.med LISA
till foljd av vlr dollarbrist, kan medfora otillrdcklig eller ojdrnn tillforsel av r&varor, halvfabrikat, maskineroch reservdelartill olika ornriden inom vir produktion, vilket kan ha till
foljd att stdndigt nya "flaskhalsar" i tillverkuppdyka.
ningsprocessen
Importnedskdrningenkan silunda, om deusaffrmablir av alltfor varaktig karaktdr,medfora
en indirekt forsdmring av virt lands varuforsorjning, som kan befaras bli stiirre dn vad som
svarar mot den direkta importminskningen.
Risker foreligga ddrfor, att vi under detta ir kan
komma att fL kdnning av ett ytterligare okat
inflationstryck. Di en sidan inflatorisk utveckling sikert for rned sig nya hinder och svirigheter for exporten, synesfara foreligga for att
hela virt ekonomiskaliv liser fast sig, eller vad
som dr aiu virre, fikar i en spiral av successiv
forsirnring.
Produktlonsliknlng

niidv&lndlg

Den bild, som hdr ovan givits av virt lands
ekonomiskautveckling under senastetiden ocl-r
de synpunkter, som framhillits betrdffande utsikterna for den ndrmaste framtiden, ha syftat
till att for B-pilens lisare belysa de myckei
allvarliga risker, som den nu ridande ekonorniska situationen synes innebdra. X'Ian bor
emellertid hdrvidlag ej bortse frin att ldget kan
komma att utvecklasig i gynnsammareriktning,
ddrest vissa betingelser skulle uppfyllas. En
ytterligare effektivisering av vir antiinflationspolitik ev. med tillgripande av sidana medel,
som i det foregiende mera flyktigt berdrts,
skulle forvisso medfora en fortsatt ddrnpning
av inflationstrycket.Mojligheternatill en okning
au produktionen,vilka i dagenssvenskandringsliv utan tvivel foreligga, skulle under sidana
forhillanden ha stiirre utsikter att realiseras.
Sluiligen bor man ej fiirgliimma, att Marshallhjnlpen till VdsteuroPa,som sedan ett halvir
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ir i full ging, och som pi minga oIlka vdgar
istadkommer en kraftig stimulans i den internationella handeln. dven for vir del kan komma
att medfora en okad efterfrhgan 3"vhra exportvaror till relativt fordelaktiga priser.

port, bor ju en sidan produktionsokning dven
verksamt bidraga till att hter bringa balans i
virt lands ekonomi.
Gynnsamma utsikter fiir Bofors produkter
Kilsta,verken

Utslkterna liir Boforsindustrlerna

Vad betrdffar den andra sidan av Boforsindustriernas verksamhet - den rent civila -kan man konstatera,att f6rsdljningen av bolagets produkter inom stil- och smidesbranschen
under det ginga aret varit god. Hdr gdller likvil
i dnnu hogre grad dn for krigsmateriel att vir
prodnktion dr alltfijr lttg. Yhra linga leveransterminer, i forening rned relativt hoga produktionskostnader sdrskilt betrdffande vissa produkter, gora att vi under den nrirmaste framtiden miste rdkna med betydandeavsdttningsBofors krigsmatertelttirsiilining
svirigheter i all synnerhetpi exportmarknaderFor Bofors som krigsmaterielproducerande na. En
viss ldttnad kan mi.hdnda fiirvdntas, di
foretag bor man likvil taga hdnsyn till den
vi om nigot &r kan pirdkna att Kilsta-valsverket
speciellakonjunktur, som pi senastetiden uppkommer iging med sin produktion.
stitt vad betraffar vapen och ammunitionsanskaffning. Ett flertal av de ldnder - huvudJflmn rysselsiittnlng fiir Nobelkruls civila
produktlonsgrenar kan fiirutses
sakligen tillhorande de mindre nationernas
krets
som fore kriget voro regelbundnakunFiir avd. Nobelkruts mLnga civilkemiskaproder hos oss,ha nlunera funnit med sina intressen
duktionsgrenar synes man, trots betydande
forenligt att stdrka och moderniserasina resp.
svirigheter, sivil betreiffande prisldget som i
fiirsvar och dirvid placeratbetydandeorder hos
vissafall dven rivaruftirsorjningen,kunna rdkna
bolaget. En viktig faktor har hirvidlag varit, att
med en nigorlunda jimn sysselsdttningunder
Bofors i dagens ldge kunnat erbjuda nya och
detta ir. Aven om man silunda pi vissa omrafullgoda konstruktioner frarnfot allt pi luftden miste rdkna med en avsevird nedgi.ng i
virnets omride, vilka vunnit allmdnt erkdnnan'
eftefirkgan, exempelvis fijr saccarin,torde utde. Till folid hirav har ocksi bolagets ordersikter foreli gga att erhilla kompensationi och
stock vad krigsmateriel betrdffar pi sistone
med att nya produkter, fiir vilka avsdttningsiikats hogst betydligt och medger densamma
mojligheterna bedomasljusare,under iret komnumera en tillfredsstdllande sysselslttning for
ma att inforlivas i tillverkningsprogrammet. I
de ndrmaste iren.
stort sett torde man viga det pistiendet, att den
utvecklingslinje,
som for nl.gra ir sedan uppLevenanstlderna mriste tiirkortas oeh
produktionen iikas
gjordes for Nobelkruts nya produktionsprogram,
kunnat realiserasenligt de gjorda berdkningarI dagens ldge skulle miijligheter sdkerligen
na,
iiven om ofrinkomliga forseningaruppstitt,
foreligga att skaffa ytterligare order inom detta
samt
att detsammavisat sig verksamt kunna bivira
leveranstider
vore
alltfor
omride, om ej
draga till att utjdmna tidigare betydande och
llnga. Hir kommer frigan om erl ytterligare
variationer i sysselsittninseninom
besvlrliga
Mau
fir
alltsi
i
forgrunden.
produktionsokning
foretaset.
hoppas att de anstringningar, sorn hitintills
gjorts och allt fortfarande goras inorn foretaget
i sidan riktning, mitte linda till onskaderesr,rltat under det kommande iret. Di Bofors krigs'
materielproduktion till avsevdrddel gir pi exTill slnt nl.gra ord om virt eget foretag och
dess utsikter under nirmaste framtiden. Rent
allmdnt sett iro Boforsindustrierna,liksom iivriga grenar inom landets industri, i hiig grad
beroendeav hur den allmdnna ekonomiskautvecklingen i vdrlden, resp. i virt land, kommer
att gestalta sig och sdrskilt di i vad min, som
man under detta ir kan rikna med ett fortgiende tillfrisknande inom vdrldens ekonomiskaliv.
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Vr////ub//vh ryhs?
En krdnika-

i ord' och bild,

J A N U A RI
1. Det nya kret ingick med sno och stark kyla,
en strilande Bergslagsvinter.
Karlskoga hade denna dag 29'974 invinare'
varav L5.427man och 14.547kvinnor' Man
hoppades under iret kunna ni och overskiida 30.000-strecket. AB Bofors hade
7.ll4 anstdllda.ddrav 5.o32 vid Boforsverken och I.282 vid Nobelkrut.
2. Nobelkrut inbjod alla tjdnstemdni ildern
over 21 ir till ett informationsmote pi
Stadshotellet.Direktor Sohlmanredogiorde
fiir dagsliget och framtidsutsikterna for
svenskindustri i allmdnhet och Nobelkrut i
synnerhet. Efter foredraget och sup6n blev
det livlig diskussion om de aktuella problemen.
3. SIF.:sjulfest ftir smi och stora barn pigick
frin kl. 15 denna dag till den 4 janvari'
Sagor, lekar, filmvisning, servering aY
cfroklad och gotter kdnnetecknadeforsta
delen av Programmetoch sketcher,lutsing,
sup6, dans m. m. den senaredelen.
SAF avd. nr 153 hade samma dag ordnat
en trevlig julfest for barnen pi Bofors Samlingshus. Hir upptridde jultomten och
inginjor E. Nystrdm, den forre med klappar
den senaremed sing.
13. Instruktor Morgan Erixon inledde Metalls
och ABF:s kurs i Industriell demokrati med
Kursen
en fijrelisning om Foretagsekonomi.
med
mars
och
fortsatte sedan i februari
forelisningar och studiecirklar.
stodo
Julgranarna vid Bofors och Bjorkborn
mijrka och otdnda pi grund av el-ransoneringen och nigon dans kring granen blev
det icke pl Tjugondagknut.
verksamhetvar zimnet
16. Fdretagsndmndernas
fijr den fdrelisning, sominleddevirterminen
av Karlskoga FCO:s Toreldsnings-och diskussionskurs.
Pi Karlskoga BergslagsTekniska Forenings
mote holl bergsingenjor Gunnar Lindh

foredrag om varmhillfasia stillegeringar,
derasprovning och anvindning. Ett aktuellt
dmne for Bofors, eftersom vi, tillsammans
med Sandviken, trdffat overenskommelse
med Alleghany-Ludlum, USA, och Henry
Wiggin, England, angiLendetillverkning av
htigvarmhillfasta legeringar, avsedda for'
gasturbinero. d.
2 1 . Samlingshusetsstora sal togs for forsta
gingen i bruk fiir en foreldsning efter
det omfattande reparationsarbetet. Samtidigt inledde Forel'isningsforeningensin
51:a sdsong.
22 Det blev knappt on elstrijmmen, och de
elektriska ugnarna i Stilverket kommo i
farozonen. Den basiskaMartinugnen i ME
blev ddrfor istindsatt. Vid Biorkborn var
aktuell, men
en overging till 5-dagarsvecka
genom omplaceringar och inbesparingar
ttarades frlgan utan inskrdnkningar i drift
eller arbetsstvrka.
24. Prcpagandanfiir arbetarskyddintensifierades, trots att olycksfallsfrekvenseni Bofors
och Nobelkrut glddjande nog ar lagre dn
pi flera andra hill. Det beslotsatt arbetareikyddsmoten skola hillas p3" alla arbetsplatser i Boforsverkenoch Nobelkrut under
viren med borjan i februari. I propagandan
deltogo alla arbetsmarknadensparter med
lika stort intresse.
24. Byggnadstillstind ldmnadesNohab for ombyggnad av renseri fdr tackjirnsgods. Tillstindet utnyttjades inte 7948, diL man har
planer pi att by88 om hela gjuteriet.
28. Tjdnsteman Frithiof Dourne, EDM, klarade, vid 57 8.rsilder och efter ) &rs studier'
exameni byggnadstekniskingenjorskursvid
NKl-skolan i Stockholm' Bra prestation.
29. Efter 6 dagarsintensiva forhandlingar fordes avtalet mellan Jdrnbruksforbundetoch
Metall i hamn. Definitiva svar liimnades
den 2 februari. 43.000 man - ddrav ca
10 % Boforsare - berordes av avtalet.

Stingpressanldggningenvid \Wedaverken,
som monteratsunder 1947 och di provkdrts,
trddde i produktion. Pressen,som levererats
av firman Loewy, England, har en presskraft ph 1100 ton. Tlll anldggningenhiir
en roterandeelmotstindsugnpe 550 k1il7av
modernaste konstrr-rktionfor vdrmning av
dmnena.
31. PA BergshandteringensVtinners 84:e Lrsmote pi. Rikssaleni Orebro holl disponent
E. \Tijkander foredrag om den svenska
och
jdrnindustrinspigiende moderniseringsatt
iika
i
syfte
produkutvidgningsarbeten
tionen och forbdttra kvaliteten, Sdrskilt
losningen av jdrnsvampsproblemetbetyder
en omvdlvning inom kvalitetsstiltillverkningens rivaruforsorjning. Nyinvesteringarna vid gruvor och jrirnverk ha dock under
senastetiden tyvirr mist begrdnsas.Valutaldget, bristen pi arbetskraftoch material och i nigon min pi Pengar - ha tvingat
till iterhillsamhet.

FEBRUARI
1. Bjorkborns Fackforeninghade irsmote med
sedvanliga val och forhandlingar. Medlemsantalethade sjunkit totalt och uppgick
vid irsskiftet till 928. Det dr frdmst manIiga arbetare, som soka sig iiver till andra
jobb, medan antalet kvinnliga arbetare stiger. Hos damerna kan man ocksl konstatera ett okat fackligt intresse.
2 . Bridgekorpen startade med t6g deltagande
par. Tivlingen fortsatte sedannigra kvdllar framlt och vanns den 9 febr. av Degerf orsparetBergG-Tigerschold med Bof orsatna Bernstrom-Lind6n pi andra plats.
Det kan ha sina risker att kopa ved frin
Skjutfdltet. En Boforsarbetare,fastighetsagare i Immetorp, fick en blindgingare
i ett vedtrd. Av vdrmen ikte basriiret
ut med en vdldig smdll, si att ugnsluckorna flogo upp. Granaten exploderade
dock ej, utan trotylen brann sndllt upp.
Ingen mdnniska skadades.KPS, som noga
bokfiir alla avlossadeskott, kunde konstaten, att projektilen, en 40 mm Pansargranat, avskjutits den 17. r0. 19)8. Skjutprotokollet noterade ocksi, att granaten ej
kreverat.Det hela forklaras si, att granaten
slagit in i trddet, kilat in och lagt sig ldngs

Taket till gjuteriet omladestnder aintertz. Det
uar Aallt ocb dragigt i loAalen medan arbetel'
p7gicA, nten nu iir den betydligt triuMmmare,
Ijtrsareoch laltigare.
med veden och ddrefter blivit omkringvuxen under de tio foliande hren . - Veden

dr nu slutsild.
"Starke Arvid" eller kristinehamnarenArvid Andersson satte 2 nordiska rekord pi
Tyngdlyftarnas propagandakvill i Bofors
Samlingshus. I de fem klasserna lyfte
Karlskogakvintettentillsammairs 1.475 kg.
Ett par av de starka gossarnalyfter dessutom lon hdr i Bofors.
Det forsta virtecknet, en liien fjiril, visade
sig hemma hos Sven-OlleJansson,EPI.
Karlskoga Orkesterforeninginvigde Bofors
Samlingshusmed virterminens forsta abonnemangskonsert.Lars-Erik Larssonspastoralsvit, Mozarts pianokonserti A-dur, \Varszawakonsertenoch Brahmsungerskadanser
stodo pi programmet. Holger Hallenberg
och orkestern fingo idel lovord, vilket de
voro vdl varda, medan flygeln fick betyget
"vacker utanpi men klen inuti". Det vore
bdttre tvirtom.
Jan. StSngpretsen nted aiirmttgn aid 1{/edaaerken ar
en synnerli gen fdrniim li g anliiggning.

15. Metalls avd. 76 holl irsmote i den till traingsel fyllda Folkets Hussalen under lvar
Malmstroms sdkra och vana ordforandeskap. 3.807 medlemmar rapporterades,och
bokslutet balanseradepi t,t miljon kronor.
Ndstan storkapitalistiskasiffror. Till nya
styrelseledam6tervaldes K. P. Karlsson,
Ture Viksten, Bengt Johanssonoch Ragnar
Olson.

r4lz SAyddtonfiudoch klubbordfr)rand.e de tegfrLn

rande aodelningarnaMS, VK 30 ocb KPS I
t hyddsprittiiulan1947.

12. SIF avd. 24 holl irsrnote pa Stadshotellet
under ingenjor Harry Elfviks ordforandeskap. 1.262 medlemmar, var^y 165 nya for
iret, rapporterades.
Bofors fick besok av "Arbetstidsutredningen", sornbl. a. dr sysselsatt
med frlgan
om tre-skiftsarbetet.Av Sverigesca 50.000
treskiftande arbetare dlo ca 12.000 sysselsattainom jdrnbruksindustrin. Resultatetav
utredningen lades fram i slutet av iret.
14.

Centrala Skyddskommitt6nholl sitt irsmote
under Direktor \fahlsteens ordforandeskap.
Disponent \Tijkander talade om den pigiende skyddskampanjenoch betonadevikten
av samarbelai dessaf.rirgor. Resultatet av
1947 hrs skyddspristdvling kungjordes och
prisen utdelades. De tre klassernavunnos
av foljande: Klass A av MS (sdnkt olycksfallsprocent, 74,94 /o), klass B av KPS
(too /o sdnkt olycksfallsprocent)och klass
C av Experimentverkstadenoch Urverksapteringen (dvenledes Io0 % sdnkt olycksfallsprocent).

r+ lq

Skyddrcmbudetherr loban lobanston,MS, lar
1947 ur Diselltot Priseti SAyd.dtpristiialingen
ponentlYiiAandertband.

1 8 . Skidfrdmjandets lokalavdelning iterupp-

vicktes pi Samlingshuset.Till ordforande
valdes Ingenjor Nils Kylberg.
20. Fdrhandlingarna om nytt avtal for Bjorkborn, som i lr voro mer in vanligt segslitna
och som nu pigitt i 3 dagar i Stockholm, forklarades inyo strandade. Strejkvarsel utfdrdadestill den 6 mars, och borgmdstareRosanderutsigs av regeringentill
forlikningsman.
2 2 . Korpstafetten i skidor startadefrin Bofors
Idrottsplats med 39 deltagande lag. Boisverkstaden vann med Hilding Karlsson,
T. Hedenkvist och P. A. Lilljebjorn i laget.
Av ovriga Boforslag kom Filarna ph. 4:e
och Kontoret pi 5:e plats.
)\

ABF-kursen "Arbetarrorelsenoch kulturen"
startade pi Bofors Samlingshus. I inledningsforeldsningen gav redaktiir Olle \fedholm den moderna filmen en del vatma
fiskar. De senareforeldsningarnabehandlade musik, konst, teater m. m.

26. Statistiken for utrikeshandeln under janaari
minad 1948 Ihg klar och visade,att Sverige
sint vapen och ammunition till Argentina
f.or 30 milj. kronor. Hela FLret
1947 uppgick
vir vapenexportendasttrll 32 milj. kronor.
Leveransernabaseradesig pi kontrakt fr6.n
7936. Vi behova vdl inte tala om varifrhn
vapnen kommo.

27. SIF passeradeen viktig milstolpe: den
50.000 medlemmen inregistrerades.I samband med denna hdndelsekommenterades
Bl. a. konldget inom tjdnstemannavdrlden.
staterademan en lika stor rorlighet bland
industritidnstemiinnensom bland industriarbetarna.

[I AR S
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3. Folkbildnings- ocli hembygdsorganisationerna i staden arrangeradeen hembygdskurs
under tiden 3 mars-11 april. Kursen omfattade ett 30-tal foreldsningaroch demonr8/z Bolor: nya tadttinrlittningstod firdig' Exteriiir
forhistoria,
strationer av bygdensgeologi,
lrdn syduiist.
kultur-, odlings- och konsthistoria,jdrnbrukens och bergshanteringensutveckling, staheter. Samtliga timloner okadesmed 6 ore
och ackordsriktpunktenmed 5 ore, ddrtill
dens bebyggelse,de ideella folkrorelsernas
historia o. s. v. For kursensvaradeen stykommo hojda och juqterade dyrtidstilldgg
som
ordfo\Tijkander
relse med disponent
m. m. Litet var drog man en sr-rckav ldttnad
holls av E.
rande. Inledningsforeldsningen
over denna slutliga lyckliga utging.
Lonnberg och hette "Ur I(arlskoga-bygdens 11. AB Bofors bokslut forelig klart och pubii'
ildsta historia".
cerades i pressen. I B-pilen, m 2 1948,
ldmnade ekonomichefenNordqvist en full/t. Bofors nya tvdttinrdttning visadesfor presst;indig kommentar.
sen, sedan den en kortare tid varii i drift.
I(apaciteten kan vid full drift uppge till ca
borjade rora pi sig efter
17. Storonastiftelsen
2 ton per dag, men tills vidare nojde man
vinterdvalan,holl irsmote ocl-rbeslutadeen
sig med ca 900 kg. Nigra dagar senare
m. m. for
rningd nya anld,ggningsarbeten
gjorde Husmodersforeningenett besok och
iret
Foregiende
on.
trevnaden
pi
att oka
litet senare oassadeiven Bofors Socialde(d. v. s. 1947) hade on 4.500 besokande
mokratiska kvinnoklubb pi att bese den
sept. I direktionen
under tiden 2I ionifrna anldggningen. Damerna volo nog
invaldesherr Ragnar Olson efter J. A. Fdrnsi imponerade.80.000dagarstungt arbete
low, som avlidit.
skall tvittinrdttningen besparaboforsfruar24. Det sig litet ljr-rsareut for Folkets Husna. Vi skola senare iterkomma med en
tillstyrkt
bygget, sedan lzinsarbetsndmnden
specialartikelom tvaittstugan.
byggnadstillstind.1,! miljonerkronor skali
det hela kosta. Nigon ljusning blev det
7. Pi KarlskogaPraktiskaLdroverkholls irets
dat8
med
deltagande
dock inte under iret, och litet var anserman
skrivmaskinstdvling
nu, att bostadsproblemenforst miste losas,
mer och herrar. Segernhemfordesoverl6ginnan det kan bli samlingslokalernastur i
set av froken Inga Flodman, EFM, med
staden.
72.338 bruttonedslag och felprocent 0,27,
tvia blev fru Britte Apelgren, ocksi. EFM,
u)d Nobab
Ett au de storauerAttadssAeppen
och trea froken Kerstin Lindstrom, KIVI.
ii{nadet helt 2t riiltbustarna.
Boforsarnadomineradei stort.
9. Nohab overtog Atlas Diesels tillverknins
av dieselmotoret. Konstruktioner, maskiner, verktyg m. m. komma att successivt
overflyttats under en tid av ca 2 hr. Overflyttningen berdknas yara klar omkring
t950. (Se B-pilenm 2 1948.)
i0. Bjorkbornsavtaletfordes lyckligt i hamn och
tvisten bilades utan strejk och andra trikig-

aret till ca 800 nu, och att varje kvdll var
fylld av kurser, cirklar m. m. Vi gratulera.
13. Finansministernforeslog - efter en framstillning frin AB Bofors Nobelkrut - i

r3!zP2 Bjorkborn: Brand.kLrsKamratlt)ren)ngent
fett
spexadesfri&t. Har uisa L L)tzell, B, Carltton oclt
G. lobanuon bur det Aan g2 aid "Olaga blggt".

27. Nobelkrut fick "igingsdttningstillstind"
for tillbyggnader pi forsijksanldggningen
och syntesfabriken.
APRIL

en proposition till riksdagen, att tullfrihet
skulle medges i frlga om sidana eteriska
oljor, som anvindas sisom rivaror vid industriella tillverkningen av luktdmnen.Med
hj2ilp av svenskaprodukter och svensk arbetskraft kan bolaget foridla de importerade rivarorna till ungefir fyrdubbla vdrdet.
Luktdmnesindustrin har silunda en stor
nationalekonomiskuppgift att fylla,sdrskilt
i tider av valutabrist. En stor del av tillverkningarna skall ske for senare export.
Riksdagen beslot senare i enlighet med
propositionen.
15. Mockeln blev helt isfri. Enligt sakkunskapen pi KK det absolut sdkravirtecknet.

2. Svarti-smedjan,den storahejarsmedjansom
byggdes under kriget och som enligt forsvarsmyndigheternas
beslut ej fick fodiggas
till Bofors, spokade i en interpellation i
riksdagen,stelld till staisridet Karin Kock
av herr Jansson i Orebro. Smedjan blev
senareforemil for en del - som vanligt ovederhdftiga skriverier i de skdra stockholmstidningarna. Enligt dessavoro ortsborna "fiirvinade" over att en si dyrbat
anldggning fick sti oanvdnd, sdrskilt di
man miste elda upp "1000-tals kubikmeter
ved" fiir att dyrbara appanter och rorledningar ej skulle ta skada av kolden.

15-18. I "Ungdomens Kulturvecka", arrangerad av SocialaUngdomsridet, medverkade
bl. a. forf.attarinnanDagmar Edqvist, forfattaren Gustav Sandgren,violinisten Nils
\$7allin, Karlskoga Orkesterforening och
olympialiikarenRudolf Ullmark. Meningen
med veckan var att stimulera Karlskogaungdomen for det som man verkligen kan
kaIla kultur. De olika kvdllarna i kulturveckan dgnadesBoken, Friluftslivet, |4usiken och Hdlsan, sistnimnda under mottot
"En sund sjdl i en sund kropp". Foreldsningarna hollos pi. Bofors Samlingshus,och
veckanavslutadesi Karlskoga kyrka.

Svarti-smedjan dr ett alldelesspecielltkapitel, till vilket vi skola iterkomma med en
vederhiiftig artikel.

17. Fyrstadsbladet eller "Djerfkartan" ijver
Karlskoga Bergslagvar fdrdig och sldpptes
ut i marknaden. Kartbladet, med Karlskoga
i centrum, nir over Kristinehamn, Filipstad

6. Boforsbolaget begdrde hos regeringen tillstind att i rikets frihamnar tillverka eugenolkalium med nejlikolja och kaliumhydrat
som rivaror. Genom en dylik tillverkning
stdlla sig tullsatserna mycket gynnsamma
for bolaget.

Han somskulleleta efterdet liimpligatteutftirdtmSlet
frLn Karlfioga,
q

.z

Fiiry

7. Det ljusnade litet pi bostadsfrontensedan
Arbetsmarknadsstyrelsen beviljade bySS'
nadstillstind f.or 36 HSB- och 50 boforsldgenheter. De forstndmnda ligga vid
Karls-Aby torg och de sistndmndavid Kilstavlgen och Skogen.
10. Ungdomsgirden firade 5-irsjubileum. Ordfdranden, herr Arthur Grell, kunde beritta
att medlemsantaletvuxit frin ca 400 f6rsta
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och Nora samt en bra bit over Ndrkesslitten. Kartan dr grundligt reviderad betrd,f.fande vdgar, kraftledningar, natur- och kulturminnen m. m. Det dr ett alldeles utomordentligt kartblad och kan rekommenderas
pi det allra bdsta. Den "ersdtter" 5 gamla
kartblad.
1 8 . TBV:s studieverksamheislutade for virterminen. Det gingna arbetsiret har varit
mycket lyckosamt och inte mindre dn 44
studiecirklar med 731 deltagarekunde rapporteras. Bland spriken tilldrog sig engelskan det siorsta intresset.
20. Resr-rltatet
av 1945irs folkrdkning var klart
och visade, att mansoverskottetli.ngsamt
hiller pi att minskas i Karlskoga. Under
de senasteca 2O kren har det hdr funnits
betydligt flera min dn kvinnor. P6. andra
hi.ll dr det tvdrtom och for landet i sin helhet gir det 1.009 kvinnor pi t.oOOmZin.
Ar 1934 fanns hair i staden 2.000 fler mdn
ein kvinnor, 1944 hade skillnaden minskat
till 1.400 och t945 till 1.200. En glaidjande
utveckling for alla ensammaherrar i staden.
2 2 . Nohab levereradede forsta rdlsbussarnatill
Portugal. Bestdllningen gdllde 24 bussar
av modernaste konstruktion med spirvidden 1,665 mm i stillet for den normala
1,435 mm. Infor provturerna i Sverige
miste dzirfor speciellaanordningarvidtagas
pi bussarna.
24. Radioutsdndningfrin Bofors Samlingshus,
dir dr Per Lindfors frin Radiotjinst gjorde
en del inspelningar rrlrande musiklivet i
Karlskoga. Bl. a. intervjuade dr Lindfors
dirigenterna herrar Gustavssonoch Hallenberg och speladein vissaavsnitt, som visade
vad korer, orkesteroch musikkir formidde.

Ocb nu

'"ln Tre aa de portugitiskariilsbuttarna
fnrdiga fdr
leaeransfrfr.nNobab.
29. AB Bofors styrelseberittelseframlades och
publicerades. Okad civilproduktion, okat
forsdljningsvdrdeoch okade kostnader for
loner, forskning och social verksamhetkdnnetecknade
bokslutet.SeB-pilenm 2,1948,
som vi tidigare hinvisat till.
Jirnbrukens arbetskraftsforsorjning har
linge varit ett svirt problem, varfor socialminister Gustav Moller tillkallade fem sakkunniga, landsl-rovdingK. J. Olsson i Orebro (ordforande), direktor G. Rudenstam
i Jrirnbruksforbundet,ordf. i MetallindustriarbetareforbundetO. $(esterlund, ombudsmannen i samma forbund E. Vilhelmsson
och direktoren for FagerstaHj. Aselius for
att grundligt och snabbtutreda frigan. De
sakkunnigabesoktesenareBofors f.or att ta
del av vira problem och svirigheter.
"Radikala itgdrder for att sdkerstilla rekryteringen till Sverigesjdrnbruk" ndmndes i
de direktiv, som socialministernldmnadede
sakkunniga,vilka "skyndsamtoch allsidigt"
skola utreda frl,gan om jdrnbrukensarbetskraftsforsorjn'ing. Egentliga lonefrigor
skola icke utredasannat dn i den min lonenivEn vid jirnbruken kan antagaspiverka
rekryteringen.
30. Viren hdlsadespi sedvanligt sitt med tal
av disponentenoch sing av tjdnstemannakoren frin Huvudkontorets trappa.
Det nya press-och kokillgjuteriet vid S7edaverken kom i glng i borjan av minaden.
Den storsta gjutmaskinen i pressgjuteriet
tar ca 8 kg aluminium (20 kg i zink) i varje
gjutning och dr den modernastei sitt slag
i Sverige. Gjutpresstrycketdr I25 kg/cm2.
Maskinen har tillverkats i Tieckoslovakien.

t1

MAJ
1. Dagen firades som vanligt med musik i arla
morgonstlrnd, demonstrationstig, Politiska
tal o. s. v. Vddret var kyligt, regnigt och
gritt och var angendmastfor dem som sutto
inomhus.

3ol+ Vdren hiilus

Kanonverkstadensarbetarskyddsmote- det
sistai skyddskampanjenvid Bofors
lade )00 ihtirare, den storsta publiken vid
nigot av Boforsverkenspropagandamoten.
Medverkandevoro overingenjorStromberg,
verkstadsingenjorKolmert och skyclclsombudet Ragnar Olson.

frhn Bofor:Ao?lloretttr.tppd.

4. "Brukens adelsmdn"eller smdltare,smeder,
gjutare och valsare voro foremil for en
langre artikel i "Korrespondens",Hermods
tidskrift. Det var yrkesmin frin Bofors
som stodo for intervjuerna, vilka handlade
om de metallurgiskayrkenasrekrytering.

t!-,,

6 . SIF ordnade en bussresatill Goteborg med
ca 65 deltagare frhn Boforsverken och Nobelkrut, vilka under 4 dagar besoktestorindustrier, bl. a. Nohab, Gotaverkenoch SKF.

ryfi.j;,,^j'.;fFH
r2l+ I VK 51
en stdrrereflelnza:Hn'f6r
lnrdigstcilld.e:
leaerant till Holland.

Elr Arbetsplatsntoteti VK hade den tti)rtta ff'bi)rarskaran,niirntare 500 rnan,au allan'tdteni:hydds'
propagandan.

Skdrmbildstationeninvigdes och visadesfor
representanterfor bolagsledningen, fackforeningarna, skyddsombuden,stadens ld-'
kare, stadsfullmdktiges ordforande rn. fl.
Doktor Gosta Johanssondemonstreradeanldggningen och redogjorde for dessorganisation och verksamhet, varefter samtliga
ndrvarandefotograferadesav dr SevedRibbing, som ir bolagetstekniskeridgivare och
plitgranskare. Dr Ribbing talade eivenom
skdrmbildsundersiikningensmetodik ocl"r
dessstora roll i bekdmpandeav tuberkulosen. Under det forsta verksamhetsiretskola
10.000 boforsare "plitas". B-pilen skall
iterkomma med en specialartikelom skzirmbildsstationen.

t 7 . 700 man tillhorande ett 5O-talkorporationer
-

dd.rav drygt z/, boforsare och nobelkrutare - deltogo i irets korpskytte. Efter
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forsta dagensskjutning ledde Jordbrukarna
knappt fore VV och Boisverkstaden.
1s. Nybildade TCO-kornmitt6n i Karlskoga
konstituerades.Till ordforande valdes folkskolldrare Paul Rammer och till sekreterare
fil. kand. Gosta Andrde.
20. Ungdomsgirdens 5:te verksamhetsir avslutades med den sedvanligautstiliningen av
resultaten av herrarnas och damernas flit.
"The new look" iterfanns pi syfruarnas
kreationer, och konstverken visade m&nga
konstnirstalanger.
gryende
.
21. Karlskoga - lds Bofors - har Sveriges
sdkraste maskinskriverskor,sade rnan vid
prisutdelningeni maskinskrivningstdvlingen.
I rikstivlingsprotokollet lig Bofors trea,
men hade samtidigt ligsta felprocenten,
0,28,i hela landet.
2l. "Byggnadsministern",statsrAdetJohn Ericsson, besokteKarlskoga for att taga del av
stadensaktuellastebyggnadsproblem.Statsridet sammantraffade med representanter
for bolagsledningenoch stadensmyndigheter, besokteKilstaanldggningenoch de planeradenya bostadsomridenam. m. Vicl en
ndmnftirsiktigt formulerad avskedsintervjr.r
de statsridet, att Folkets Hus-byggetmiste
sti tillbaka for nya bostdderi staden.
24. Roisens lag spurtade och vann pi rekordpoing i korpskyttet,foljt av KPF med Jordbrukarna ph l:dje plats. Segerpodngenvar
465. Lottorna vunno damklassenoch ing.
Abrahamsson,KPF, klass I med full Podng.
25. Ett tiotal engelskaparlamentsledamoterbesokte industriernai Trollhittan, varvid man
dven gjorde en rundvandring genom Nohabs verkstdder.
27. Stadsfullmiktige debatterade idrottsplatsfrl.gan och sammanslagningenav de bida
stora idrottsfiireningarna, IFK Bofors och
Karlskoga IF. Den vordnadsvdrdaforsamlingen var positivt instdlld till idrottsproblernet och anshg,att idrotten pi allt sdtt borde
stodjas och stimuleras. En central idrottsanldggning med idrottshall m. m. planeras
p& Carls-Aby; kostnadsberdkningenslutar
ph 2,95 milj. kronor.
S7edaverkenlevererade sin hittills sttirsLa
gjutna detalj, en torktrumma for textilindustrin. Rivikten var 1.25Okg och r-rettovikten 950 kg.
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zzl+ Till
friimnzantle banm. Nobabriilsbussar,
emballerad.e, laslat i Gdteborg.

aiil

Byggnadsavdelningenborjade schaktningsarbetet for de nya bostadshusenpi Karlberg. Av dessahus dro sju envinings, vardera med 4 ldgenheterom 3 rum och kok.
Fyra av husen iro tvivinings, det ena med
4 ldgenheteroch de tre andra med 5 ldgenheter om 3 eller 4 rum och kok. Hdr blir
det alltsi. sammanlagt47 nya ligenheter.
,lu Interi6r
SysterAnnafrin :kiirntbildstationen,
Lisaa)sarbu' man:kall :tfrnnderf otograf
eringen.
'; "

Fri)ken "Flo", EFX4,uann f1rsta pris i rnaskinsArilningstiialingen.
2 ungar vdxte och liknade pi htisten "den
grimme aelling".

16/b Bofors ntusiAASrAonrerlerard Frognerteteren.

JUNI
1 . Forordningenom tullfrihet for vissaeteriska
oljor, som av Nobelkrut kemiskt forarbetas,
trddde i kraft. Nobelkrut sokte dven och
erholl tillstind att ordna tullnederlag i
Bjorkborn, vilket ju ger bdttre mojligheter
att denaturera de eteriska oljorna i sjdlva
luktdmnesfabriken.
5

lo

Den vdntade lyckliga tilldragelsen i Boforskanalen dgde rum denna dag. Svanmamman visadesig pi. eftermiddagenmed 6 smir
dunbollar i kolvattnet. Antalet ungar
minskade (varfor?) under sommaren,men
BoforsmutiAAhrunclerdefil.eringen
franli)r
Kungl. Slotteti O:lo,

6. Nobelkruts egentliga 5O-irsdagvar allmdn
flaggdag. Direktiir Sverre R:son Sohlman
intervjuadesom bolaget och dess frarntidsutsikter.
7. Karlskogagymnasiets andra studentkull
kldcktes och mottogs under "traditionella"
former med sins och musik av Bofors
musikkir.
9. Statsridet Karin Kock ldmnade ett sakligt
och uttomande svar pi herr Janssonsi Orebro interpellation om Svarti-smedjan.
Storonastiftelsenvar redo iill sommarens
verksamhet.Juli minad var redan fullbokad
och man vdntaderekordsdsong.326 bdddar
kan man bjuda pi i ir.
t 7 . Kristinehamnsbornafingo iterigen en extra
attraktion, di den stora lavetten tilt dubbel57:an i marinlavettage fraktadeshem frin
Medhamn till Bofors. P6. nedvdgen forra
iret brast en bro, och nu hade stadensbyggnadschef lagt om f.ardvagen genom andra
gator utan broar. Helt utan svirigheter gick
det inte heller denna gingen att fL "Fbdket"
genom staden.
1 8 . Telefonmatcheni skytte mellan Bofors och

lVedaverken vanns knappt av Bofors med
1.600podng mot 1571. Klasserna1, 3 och
4 vanns av Bofors, 2 och 1 av \Tedaverken.
Sodertdljeskyttarnahdvdade sig fint i konkurrensen.

l4

2 7 . Hedersledamoterna
i de tre fackforeningarna
vid Bofors och Bjorkborn voro jdmte fruar
inbjudna till det sedvanligaStoronabesoket.
Gdsterna roades med sing och musik och
for den andliga spisen stod bl. a. ombudsman Karl Therus i Forenade Forbunden,
som talade onl efterkrigsprogrammetoch
LO:s snart stundande50-irsjubileum.
28. Styrelsen for Ldrlingsverkstadenhade inbjudit elevernasfordldrar och milsmdn till
ett informationsmote om yrkesutbildningen
vid Bofors. OI Karlsson talade om de
gingna 30 irens erfarenheter,och ing. Helling presenteradeden nya undervisningsplanen med en teoretisk och en praktisk linje
efter en gemensam 1-irig grundkurs. VL
kommer ocksi att utoka kursverksamheten
fr. o. m. i i.r.

30. Tidningen Expressendiskuteradeden tunga
industriens arbetareproblem och pistod,
dels att Bofors forlorade ca 50 man i minaden, dels att man miste kopa rivaror i
utlandet for att ej fi snedbelaitningi "arbetsverkstdderna". Bida pistlendena dro
givetvis ovederhiftiga. Omsdttningen pi
arbetskraftvar tdmligen normal for irsiiden
och antalet timavlonade steg i juni minad
med nirmare ett 100-tal. Inkop av vissa
utldndska rhvarortill stilverket, lxempelvis
legeringsmetaller,har i alla tider dgt rum.
Nigra andra halvfabrikat har icke inkopts.
Byggnadsarbeiena,i firma G. Lindgrens
entreprenad,piborjades pi radhuseni Karlberg. I decemberstodo husenunder tak och
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ttlu lnne i Kilstaaalsuerket
grdnsAaren bjtuk. Bilden
ger en fi)restillning orn ballent $orleA,
diverse inredningsarbeten phgingo. Inflyttning berZiknaskunna ske i april 1!4p.

JUrr
1. Den med stijrsta spdnning vdntade ankomsten av Karlskoga stads 30.000:e invinare intriffade denna dag, ja fiirvdntningarr5l+ Hdr sAall Killatnzed.jan ligga. De
fdrna fundanrenteniiro giutna men monteringen aa ilirnkon.rtruAtionernaar ei pAbdridd. I fi)rgrmden den
stora hulaerten.

Telelonntatcbett mellan Bofort

t 41 , ,

Arbetsplat.rnti)tet
i Kilya barJe100 /a-ig an.rluttting. YrAein.rpeAtdrl)iderstrdmi talarfiolen.
na overtraffadest. o. m. Boforsingenjoren
Tore Eriksson med maka Karin begivades
nimligen med tvillin garna Hans Christer
och Bjorn Olov, resp.nr 30.000och 30.00t
i stadenshistoria. De unga herrarna och
derasfordldrar uppvaktadesav staden,sparbanken, Karlskoga Tidning rn. fl. rned tal,
blommor, sparbanksbockerocl-r presenter.
Familien Eriksson nidde alltsi stadens
rnagnifika siffn i stor stil; det rnrirks att
pappan arbetarpi Planeringen.

2 . Problemet ilen i Alkvettern upptogs till
allvarlig diskussion,nirmast i anledning av
att man konstaterat"en overbefolkning" av
krdftor i sjiin. Kamrer Nordqvist m. fl. sakkunniga rekommenderadegallring av krdftbestindet, utliggning av risvasarm. ln. men
avstyrkte bestdmt inplantering av il. Dylik
kan ldmpligen inforas hit rokt, ifrin Skine.
,4

SvenskdttlingenMr. Alvin Jacobson,igare
och chef till ett av vrirldens storstametallgjuterier, Grand Haven Brass Foundry i
Aonh'ollofliceEn intrestet'ad
grupp bra.r)l)artska
ontkring40:an,frfrn uiinster
rat'etn. fl. samlade
Ouerileldjtnant Croneborg, Ouerste de Aroujo,
Kapten Dyrssen (:A1nd),
ouerstelojtnant da
Silaa, Ingenjdr Malaise, Major da Gatna, Hert'
Billntan ocl: Maior Catmo.

Michigan, sade i en intervju "bara att fi
se Boforsverkenvar vzirt en resatill Sverige
- maken finns inte i hela Amerika". Skall
vi tro honom ? Vi tacka emellertid for berommet.
5. Relieftavlorna pi Boforsmonumentetblevo
fdrdiga och inmurades pi sina platser vid
Konsthallen. Senareunder sommarenrestes
monumentetscentralfigur, jdrnverksarbetaren, och till Nobeldagen, den 10 dec., var
iiven minnestavlanpi sin plats. Monumentet dr en verklig prydnad for staden.

,UharailYnhm,,
!'t%:=&-

6 . AB Bofors och Karlskoga Pastorat anhollo
hos VdsterbygdensVattendomstol om tillstind att f6, regleravattnet i Timsdlven si,
att vattenytani Lonnen kan hojas till 111,2
m. Vattenkraften kan di bdttre utnyttjas i
Bjorkborns och Bofors kraftstationer vid
hogbelastningstid.
Arets Boforsstipendierfor fortsatta tekniska
studier tilldelades Evert och Eric Hedenquist, Helge Nordqvist och Carl Erik Eriksson. De tre forstndmnda studera vid Kopings Tekniska Institut, den sistndmndevid
Katrineholms Tekniska Skola. Ett 20-tal
sokte stipendierna.
l . De hemligstimplade domstolsprotokollen

om den utldndska underrdttelseverksamheten i Sverigeunder krigsiren blevo frigivna

t6

*

t

I

,

och lYedaterken den 18 iani.

for publicering. Bofors intresseradegivetvis
i hogsta grad spionerna,och en tyskengagerad herre i Goteborg fick f ir 4 m&n.straffurbetefor sin tjdnstvillighet.
9. Kommersridet RagnarSohlman,Nobelkruts
Grand Old Man, avled i en ilder av 78 Lr.
t5. Uppszigningstidenfor Metalls avtal fram'
flyttades frin den t oktober till irsskiftet
1948/49.

i
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20. Hdlsotillstindet iir gott, v;idret prima, trivseln storartad och Storon fullbelagd, konstateradeThure Anderssoni en interviu for
pressen,niirmast for att dementera ryktet
om att en paratyfusepidemigrasseradepir
on. Hur kan ett dylikt forgiftande rykte
komma ut och spridas? Det frigade sig
rn6,nga,framst Storonandmndensansvariga
ledamoter.
20. Elin Lovisa Lindgren, boende i bostiderna
vid gamla skjutbanan vid Bofors station,
forsvann spirldst. Trots efterlysningar,
tomning av Bjorkborns kanal, forskningar
av polisen m. fl., har hon dnnu ej kommit
Forsvinnandet betecknas som
tillrdtta.
1948 hrs storsta kriminalgita i Sverige.

r6/a MLY, \'thlirdningslaboratoriet,
llyttade ned till
n)td lokdler inuid ProjeLtih,erdstaden. Herr Olle
Ols.ron biirdar en uet,axel m.ed acetylengasl|ga.

brett och l km lingt omride av moss-och
ljungmark med snirskog, varfor skadorna
ej voro av storre ekonomiskbetydelse.
Piborjades byggnadsarbetetpn den nya
vairmebehandlingsavdelningen
vid \7edaverken. Anliggningen berdknasvara i drift
i februari 1949.

AUGUSTI
1. Boforsloppet pi cykel gick over en 35 km
ling bana med start och mil pi Carls-Abyvdgen. Lagtdvlingen vanns av Bofors
Cykelklubb.
av skyddsombudm. fl.
6. En str"rdiedelegation
fri.n Norrbottens Jdrnverk besokteBoforsverken och fann allt "verkligen snyggt och
rent".
7. Krdftplenidr i sedvanligstil.
9. RA-avdelningen startade monteringen av
ASEA-cykelljusgeneratorer.De forsta dagarna gick det litet knaggligt, men efter en
vecka var man uppe i forndmliga prestationssiffror.

Linsarbetsndmnden tillstyrkte nh.gra for
Boforsbolaget viktiga byggnadsarbeten,
exempelvisbergskyddsrumvid Kilstaverken,
tillbyggnad pn reparationsverkstaden 1
Bjorkborn, nybyggnad av sanitetshus vid
Kanonverkstaden,pibyggnad av Stilverkets
JuIi Bland blomrnoroclt blad.erp3 Stort)n.
sanitetsavdelning,ombyggnad av taket pi
mekaniskagjuteriet, vattenledningoch hiigreservoar vid Kilstaverken, bergrum for
telefonvdxeli Boisverkenm. m.
28. Ett granatnedslagi nirheten av Lingsjon pi
Skjutfdltet villade en skogsbrand,somSkjutfiltets egen brandkir, Karlskoga Brandkir och Bofors Brandk&r hade stort besvdr
med att sldcka. Elden hdrjadeett ca 500 m
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9. Den 4:e tdvlingen om SAAB:s vandringspris i skytte mellan SAAB, Nohab och
Eriksberg vanns av Nohab.

Relieftaulornatill Boforsmoniln?e,xtet
t'nrdiggiatna i bront ochuppsattai mureninaid Kon.rthallen.

'fdif@.lr
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B of orsmonu ment et s centr al't'i g t'tr " f iir naer k'rarbe'
taren" fiirdiggilten och upp.ratt inuicl
Konfiltallen.

trli

Bolorsaretz ocls idrotttuereranen lYilgodt Lange
gr at a I erar " lV ed antan n en" Ragn ar Lr'tn d b erg t i I I
det rrenrAa rekordet i stauboPP.

16. Metalls avd. 16 Bofors 50-irsiubileradeunder vackra och hogtidliga forrner vid en
fest i Folkets Park med nira 5.000 deltagarc. Fackforeningenhyllades av Boforsbolaget genom direktor Wahlsteen, av
Metallindustriarbeiareforbundeigenom sekreterare Arne Geijer, av Staden genom
Stadsfullniktigeordf. Fritz l3erggrenm. fl.
Tvi veteraner,FransAnderssonoch Gunnar
Johansson,mottogo forbundets minnestecken for 25-irigt medlemskap. En ny avdelningsfana invigdes. Sing och musik utfyllde
det stitliga programmet. Till jubileei forelig iven avdelningensintressantaminnesskrift, forfattad av stadsbibliotekariendr.
A. Holmstrom. Boken har redan anmilts i
B-pilen.
19. Vid skjutningar med en grovkalibrig kustartilleripjds i ett fort i Stockholms sodra
skdrgird sprdngdeskanonen, varvid 9 personer omkommo och 5 skadades.Bland de
omkomna mdrktes Marinens kontrollofficer
vid Bofors, kapten Torsten Nordgren.
Eldroret i olyckskanonen, en 24 cm:s pjd's
m/96/40, tillverkades i Bofors for ca 45 6'r
sedan,rnen var i gott stind och lingt ifrin
utslitet. Man skot vid tillfillet med barlastade projektiler och ovningsladdningfdr
att mdta utgingshastigheten.Den projektil,
som avlossadesvid olyckstillfillet, hade
normal utgingshastighet. Pjisens bakstycke
och mekanismslungadesbakit och splittrades, medan eldroret f. o. var relativt litet
skadat. Orsakentill springningen var med
all sannolikhet, att man inlagt tvi krutladdningar i stdllet for en. Nigot materialfel var det alltsi ej friga om.
20. Ett 70-tal arbetarefrln Atlas DieseliStockholm gjorde en bussresatill Trollhdttan for
att studera Nohab, Flygmotor m. fl. industrier. Nigra av arbetarna, soln ev. si
sminingom komma att flytta ner till Trollhdttan, passadenu pi att se sig litet om
p& den blivande arbetsplatsen.
21. Nobelkrut 50-irsjubilerade, och 42 av bolagets trotjdnare fingo medaljer fiir 25 hrs
tjdnst i samband med en hogtidlighet pi
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Bofors Samlingshus. B-pilen m 3 och 4,
1948,har redan berdttathdrom.

26. Kurserna vid Ldrlingsverkstadensamlade
fullt elevantal ocl'r i ir borjade ett 40-tal
pojkar mot tidigare ca 2O. Resultatet av
det ovan omtalade propagandamotet var
silunda gott, konstateradeing. Helling.
2 7 . Nohab fick byggnadstillstind for nybygg'
nad av maskinverkstad,kulvertledning, ny
smedja med hdrderi och diverse utomhusarbeten. Den nya verkstadsbyggnadenfir
en golvarea pi ca 10.500 m2 och skall anvdndas for tillverkning av dieselmotorer,
montering av kanontorn m. m. Byggnadskostnaden berdknastill ca 3 mill. kronor.
)1

tt/* Metalls nya
fana inilget p3 jubilearnsdagen.
tu/r Publikbild
i Folkett
lrfin Metallt 5}-fr.r.rjub)leum
Parh.

Varpkastning introduceradessom tivlingsidrott i Korpens regi. Siktldktaren trdffade
bdst - som sig bor - och nidde 1.883
poing.

28. Flygmotor AB i Trollhattan ut6kade tillverkningenav reaktionsmotoraggregat
bl. a.
till Flygvapnet.Bofors levererarsom bekant
smide och stil till dessa aggregat.

29. "Boforsloppet", OrienteringsklubbenDjerfs
internationella tdvling om "Guldskottet",
gick i , terringen vid Karlsdal i strilande
sensommarvdder.Den nordiska orienterareliten, tillsammansca 570 herrar och damer,
deltog. Tivlingens huvudklass vanns av
Ivar Hagstrom frin Kroppa IF, vilken forening dven hemforde lagpriset och "Guldskottet".
SAF nr 153 ordnade familjefest i Blinisstugan, till vilken dven minga av de pensionerade arbetsledarnainbjudits.
Schaktningsarbetetpi de nya ldgenheterna
i Skogsisen piborjades av Byggnadsavdelningen. Hdr bygges 3 enviningsbyggnader
med tillsammans L0 ldgenheterom 3 rum
och k6k.

SEPTEMBER
1. TBV borjade verksamhetenbl. a. med filmkurserna i Sveriges Natur och Engelska
spriket.
Expressen gjorde sensationsreportageom
Svartismedjan, som foto graferadesomgiven
av "1000-talskubikmeter" ved. I'Total sekretessomger den mystiska 4-milj.-fabriken,
som rymmer'Europas storsta hammare och
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t8/s Krutgubbar nzed.
fruar tttarzfdr Medborgarhutet
i StocAbolm und.er De Fdrenade Fdrbundenl
10:e Aongrets.I fdrsta raden: GustauKarlssort,
FolAe Book, Linus Karlsson, Arne Gillberg ocb
Tore AAerberg. I andra raden: Tage Holmstedt
nzed fru, Helge L Karlsson, Henry SAyllAuitt.
I tredje raden: Gastaa SAyllAa)tt, Sigrard Gad'
de, fru SAyllAuist,fru Gaelde,Alfred Lekberg.
De bfrda berrarna liing.rt bah biira inte till
.tiillsAapet.

hejarpressbakomtaggtridsstdngsel".Nigon
hammare finns inte i Svarti, nigon "hejar'
press" har sakkunskapenicke hort talas om,
hejaren ir inte Europas storsta och nigon
sekretessomger icke heller anldggningen.
Annars var allt rdtt.
1. Stavhopparen,olympiamannenoch europamdstaren Ragnar Lundberg anstdlldesvid
\Wedaverkensom tjdnsteman pi Materialbokforingen. \Wedaverkenhar ett storartat
idrottsintresseoch bide har och har haft
framstiende idrottsmdn i sina led. I skytte
hivdar man sig fint och forsvarar bl. a. ett
stitligt pris i Svenska Dagbladets Korpskytte.

te/a FrLn starten i Boloriloppet otn "Guldskottet"

ul,

Dedikationstaulanmed de 7 portriittrelieferna p3
Bolorsmonumentet.

2. Storon avslutadesin 8:e s2isong,som i alla
avseendenvarit bra och lyckad. Det blev
ocksi en rekordsisong med 5.000 besok. I
restaurangenhade 18 personer fullt arbete
for att mdtta alla hungriga munnar och
Thure Anderssonvar nojdast av de 5.000.
3. Nobelkruts forskningsingenjorer med argentinska gdster ordnade en trevlig kriftskiva pi Bjtirkbornsgirden.
4. KKL blev som vanligt den bdstapodngslukaren i irets friidrottskorp och tog den
andra inteckningen i vandringspriset med
211 totalpoing och 9,83 i medelpodng.
). Stor idrottssondagtrots osregn och svampsisong i fullt flor:
Pi Bofors Idrottsplats sig ca 4.000 personer
pi hur norskaoch svenskamotorcykelf6rare
snurrade runt pi kolstybben. Frin samma
plats gick dven starten i SM i maraton. Banan gick runt Mockeln over Aggerud, Degerfors, Stora Valla och Osterviktill Bofors,
och tdvlingen vanns av Gosta Leandersson,
IFK, Ostersund,pi den synnerligenf6rndmliga tiden 2.31.12. Lagerkransenijverldmnadesav Kadskogas olympiaflicka Marianne Lundqvist.
Studieledarnai Metall konfereradepi Vidablick, och man konstaterade,att 11 % uu
fackforeningsmedlemmarna studerade pi
fritid.
11. Filarna blev korpmdstarei fotboll men fdrst
efter omspel med Byggnadsarbetarna.Ett
par dagartidigare gick Cykelkorpen,ddr de
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3 fijrsta platserna belades av boforsare och
lagpriset togs av Verktyg med Adjustagehallen pi andra plats.

t 2 . Pi Vdrmlandsindustrinsskyttedaggick det
inte si bra som vanligt for Bofors. Normas
\:a lag vann lagtdvlingen och vandringspriset med 131,1 podng fore Bofors 130.
Klass IV vanns av O. Widstrand, Bofors.
Ovriga klassegrare skoto for Finnshyttan,
Wasa Spisbrodsfabrik, Arvikaverken och
Billerud. Men vi kommer vdl igen.
20. Foretagsndmndenvid Boforsverkenholl sitt
forsta, konstituerande sammantride under
disponent \Tijkanders ordforandeskap.
.,/

Bjiirkborns Elitbrandkir ordnade sin irligen iterkommande tdvling i nattorientering
pi fabriksomridet. 27 "nattugglor" startade frin stora personalhusetikliidda full
brandkirsutrustning. Banan gick sedanover
ett 20-tal mer eller mindre svira kontrollstationer. Tdvlingen vanns av T. Axelson.
Svenska Teknologforeningen hade forlagt
sitt hostmote till Bofors, och ca 300 ingenjorer frin hela landet passadepi att bese
Sverigesvapensmedja. Disponent \Tijkander inledde motet med ett orienterande
fiiredrag om Bofors, varefter deltagarna
under 30 sakkunniga ciceroners ledning
gjorde en rundvandring i verkstdderna.I en
av monteringshallarna l'rade reklamavdelningen ordnat en utstdllning av de senaste
Boforskonstruktionerna. Senare ftiljde besok pi Skjutfdltet, Nobelkrut och Kilsta
samt en rundfird till bostadsomridenoch
sociala institutioner m. m. Studiebesoket
avslutades rned ett fiiredrag av direktor
Sohlman, som talade om Nobelkruts tillverkningar och forskningsproblem.

2 6 . Bjorkbornsdagenholls i strilande sensommarsol. Lds hdrom i B-pilens f<iregiende
nummer. Karlskogatidningarnabetecknade
besdksdagensom en succ6.
Samma dag gick den s. k. "Brandkirsstafetten", som vanns av arnngoren, Karlskoga Brandkir. BdstaBoforslagvar Adjustagehallen, som kom pi 3:e plats.
Togos de forsta spadtagentill det nya Lng'
pannehusetvid \Tedaverken.
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Starten har gStt fbr SM i maraton och ldparna
ldmna Boforc ldrousplats.

als

Olympiaflickan Marianne Ltmd.Aaistlagerhransar
SM-segrareni rnaraton, clen fdr.rte saentbe friidrottsmistare, som korat.rp3 Bof ors Idrottsplat.r.

OKTOBDR
1. UngdomsgirdensKamratforeningblev dgare
till Forsndstorp,beldget en dryg mil norr
om Bofors ovanftir Skr6Lmmen.Jordbruket
pi 6 tunnland dmnar man arrenderaut. De
26 tunnlanden skog ge bra arbete rned fri'
tidshuggning,och byggnadernabli det idealiska utfirdsmilet och sommarhemmet.Mojligheter finnas till bad i Svartdlven, och
terrdngen dr den bdsta tdnkbara for skogspromenader.
,nlo TeAnologf1reningensbettiA.Oaeringenii)rKarl.r'
son, professor Felleniat, ciuilingenji)r Bo F,ke'
lund, bergsingenii)rErland Pebrtson ocb Di.rponent lY/ijAanderdishuterastLlaerksproblem.

2. "Hemmet i centrum" hette en utstdllning,
som Karlskoga Ungdomsrid och Svenska
Slojdf6reningen iippnade i Konsthallen. Utstiillningen ville visa, hur man sdtter bo och
inreder ett hem pi ett fiirnuftigt, vackert,
modernt och ekonomiskt sitt. Ett stort antal
firmor frin hemmaplan deltog i utstillningen, som sikerligen gav m?nga goda rid
it alla de ca 250-300 unga paren i Karlskoga, som varje fu gh i bosdttningstankar.
3.100 personerbesigo utstdllningen.
.4. Bofors vill ha en god fiskstam i sina sjiiar
och tolererar ddrfor icke tjuvfiske, sadeherr
:rrls labileumsfyruerAeriet
uid Biorhbornt henShrd
alr ett utomordentligtshfrdetpeli den ntdrha
.rent
kaillen,
onznzar

'nln TeAnologldreningens
besok.oacringenjdr Karl.r-rons ,rtudiegrupp aicl 2 I cnt I iilthattorten. I
iillsAapet miirAas bl. a. c)oilingenjdrerna Bo
Ehelund, A. Hellsten, O. Akerntan, I maskin=
ingenjdr H. Buttitz,ingenjdr R. Nilston, Direktdr
lY/abrgrenoch prolessor'lYl. Felleniut.
t/ro Under hdstenpfr.bdrjades
ntonter)ngenaa mashi'
nerna i oalsterAet. Pd denna /;lj usvrtavdel
,iinnu mest Aaos.
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Holger Johansson, Skogskontoret, i en
intervju med anledning av ett aktuellt fall
av olaga fiske, ddr nigra personerbotfdllts'
10-12. Bofors hade kungligt besok. H. K. H.
Prins Bernhard av Nederlinderna gistade
ossett par dagari sillskap med bl. a. Bofors
representanteri Holland, herrama Greve
o& H..,tty. Prinsenanlinde i eget flygplan
till Karlstad, dir han mottogs av kapten
Sahlin. Programmet for besoket upptog
bl. a. tekniska foredrag, demonstrationsskjutningar, besok i Boforsverken,vid Nobelkrut och Kilstaanld'ggningarna m. m.'
men icke deltagande i "Boforsjakten", en
av landets "storsta dlgjaktef', som den kallades i en del tidningar. Algjakt blev det
senarefor H. K. H. pi Orno. Prinsen sade
i en avskedsinterviu,att han var imponerad
over Bofors.
12. Tuolluvaara Gruv AB - vari dven Bofors
ir deldgare - planerar anld'ggaett jirnsvampverki ndra anslutning till gruvorna i
Norrbotten.

t/ro Forsniistorp,ungdont.tgdrden.r
Kamratl6reningt
bliuande sommarhert, ligger oacAert i tTpi:k
bergslag.rnatur.

t-olt Statlelten "Eldruntl" ljaerliinnades .ro.ntg7ua till
bolaget au argentinska ntarinens hommissiott
i Bofors. "El Pertonal de la Comi194i-1949
.rion Naaal Argentina i AB Bof or-t" '

*;l

n/s Viria, byggd p3 Kalmar Vara, under proatxtr
) Kalmar Sund, driuen au Nobabnzotor.

V)d. Medbant.ngjordes flera f6rsi)k nel lkiutning aa raAeter under hrel. Bilden oisar en
lorfihspjns illl en 10 cnt.raketautomat.
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14. RA-avdelningen vid Nobelkrut, rdrapteringen med det lopande bandet, dir flickorna sdtta ihop tdndror, ASEA-cykelljus,
elektriska ftka'ppa:ater m. m., hade ordnat
ett trevligt kontaktmotepi Bjorkbornsmarketenteri. Programmet bjitd bl. a. pi tal,
sing (med spetsigoch humoristisktext forfattad av klubbordforanden fru Ndsslander), musik och sing, gymnastikuppvisning
m. m. Glad och trevlig stdmning.
16. Svenska Metallindustriarbetareforbundets
6O-irsjubileum firades av avd. 76 vid en
hogtidlighet pi Bofors Samlingshus.

11l:mPrins Bernbard.au Nederliinderna besdkertkjut'
fhltet. Frfr.n aiinstet' DireAtijr Lindin, Pilotert
18-19. Nobelkrut ordnadeinformationsm6ten
Herr Sondertnann,HKH, Kaptenaf Klint, Oueringenji)r Gerdin, Kapten Linnemann-lAn.rierz,
pi Ingenjorshuseti Kopenhamn. Bida daKomnendorhaplenKoppen och Baron mn Till.
en oriengarna gav iiveringenjor

Jullander
tering om Nobelkrut. Filmer visades och
problemen diskuterades. Den 18 dgnades
syntetiska luktdmnen, di ingenjor \7eiss
holl foredrag. Den 19 sysslademan med
hartsfrigor, varvid ingenjor Ogeman talade
om Bonohartser och doktor Mosimann om
akrylathartser.

19. Algjakt i Boforsskogarna. Direktiir Sohlman, ingenjor Odelberg och kommendcirkapten Larken (England) f2illde var sin
dlgtjur. Jakten gick i tre drev under Boghaltens sdkra medverkan.

rll:o Prins Bernbard prdaar den n1,4 57 :an rtted
atsistensat Ingenjdr P. Lindegrett, KKB.

lolroKKL:s lag, berrar le Grancl, Frlntark, Friman,
Sund.manocb Tobert, tog den and.ra
Sand,stri)rn,
intechningen i Korpfriidrotten.r sfitliga uandringtprh.

20. Karlskogaungdomendr boforssinnad. En
rundfriga bland 7- och 13-iringarna vid
folkskolorna visade,att yrket "Boforsingenjor" lockademinga pojkar, medan flickorna
inte hade nigon sirskild lust att bli boforsanstdllda. For dem var "barnskoterska"
eller "mamma" mera lockande. En och
annan av 7-Lrsgrabbarna,t. o. m. av dem,
som hade boforsingenjiirer till pappa, ville
ju forstis ocksi bli lokforare eller militdr.

2 r . Karlskoga-Kuriren gjorde besok pi. Ungdomsgirden och fann inte mindre dn 3OO
ungdomar samlade i nyttigt arbete, studier
eller andra nojsamma sysselsdttningar.
Froken Colliander och herr Olssonvoro belitna
och tacksammafor all god frivillig hjnlp
de fi.
2 2 . Fiskebiten "Laila", byggd vid J. \X/. Bergs
Varv pi Bjorko, gick provtur forsedd med
en Nohab fiskebitsdiesel. Den forsta fiskebit, som forsigs med dieselmotor av Nohabs tillverkning, var GG 205 "Ganthi"
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frin Hogen, som dven byggdespi samma
varv. "Ganthi" iges av Brtjderna Ahlstrom.
"Ganthi" gick provtur i bdrjan av fu 1947.
Under fu 7948 ha flen f.artyg, utrustade
med Nohab dieselmotoror, gitt provtur.
Bland dessa f.artyg kunna neimnas m/s
Dagny, Viria och \7esthor, samtliga frin
Kalmar Varv, m/s Gamma frin Solvesborgs
Varv och m/s Kong Dag frin George
Brown & Co. Ltd., Greenock.
Pi Jzirnkontoretsmetallurgmotei Falun holl
martinmdstare E. B. Johansson, Bofors,
foredrag om "tappningssidans problem".
For forsta gingen i denna irevordiga institutions historia hade nu jdrnbrukensarbetsledaretillf?ille att tala om sinayrkesproblem.
Id6n till denna utvidgade representation
kom frin ingenjor Sunstrom,ME.

l+ln KlubbtekreterarenFriiken Ebba Pettertro??or?giuen au OaeringenjdrWablqui:t ocb Ingenji)r
Ahlberg p3 RA-aadeltzingens
kontahtmote.

29. Folkhdlsoinstitutet lade fram resultatet av
undersokningarna betrdffande natt- ocb
skiftarbetet. Somnproblemet dr det viktigaste, och somnen dr f.or skiftarbetarna
viktigare dn for dagarbetarna. Ddrndst
kommer bullerproblemet: lekande barn och
trafikbuller iro skiftarbetarnasvdrsta fiender. Littviktarna stora mest; detta behover
man iu inte vara skiftarbetare for att konstatera. Bida dessa nroblem hora ndra
samman med bostdderna. tlndersiikningen
visadedven, att skiftarbeteoch magsir eller
magsjukdomar i allmdnhet icke ha nigot
orsakssammanhang.
hiig30. Vid Ingenjorsvetenskapsakademiens
tidssammantride tilldelades civilingenjor
Uno Danielsson, Nohab, akademiensguldmedalj med inskription: "Beloning f.or
framstiende tekniskt arbete". Ingenjor Danielssonsuppfinningar berora bl. a. briinsleinsprutningssystemetpi dieselmotorer.
Byggnadsarbetetpi Skogsisenhusenpibiirjades i firma Samuel Erikssonsregi. I decemberstodoocksi dessahus under tak, och
inredningsarbeten pigingo for fullt. Aven
hir skall man kunna flytta in i april 1949.

NOVDIIBER
1. Direktor SverreSohlmanldmnadeordforandeskapet i Industrikommissionen och iterbordadestill Bofors och Nobelkrut, ddr han
varit mycket efterldngtad. Infor avskedet
fr6.n kommissionengjorde han ett uppmdrk-
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t+|rcl-Iiir
f2 darnernaoch herrarna en leAtion i kontorsgyntnastik-- damerna till akntter ph bilden
uille u)sst inte leka med - p2 RA-aod.elningen.r
Aontaktrni)te.

151rcNobelAt'utsbrandA2r i arbete under de
fbri)k
nted sliichning au oljebrinder, sont anordnade.r
i Bit)rAborn.

I
;

l

sammatuttalande betrdffande Sverigesldge
och framtidsutsikternafiir Sverigesindustri.
B-pilen kan for sin del hinvisa till direktor
Sohlmansartikel i detta nummer.

ril:rc Algjiigarna pd xtandringmot rind past. Fr. r,'
Major Blomqaist, OaersteRichards,OaersteAt'
mann, BanAdirehtdrLundberg ocb kabten
lV/icAstrdm.

2. Ombord pi flygplanskryssarenGotland intrdffade under skjutningar till sjossmed en
20 mm luftvirnsautomatkanon en svir
olycka, varvid 3 man dodadesoch 10 skadades. Orsaken till olyckan var, att pjdsen
lossnadefrin ddcket, si att pidsen foll ornkull och kulkdrven spelade over ddcket.
For denna pjis hade Marinen konstruerat
en speciellfdstanordningtill ddcket,och det
var denna som ej funktionerade.

LTfo Boghalten lar igen s)g xtellan dreuen och ldter
ntatsiicken tntaha.

!21rc rtt/.r Gantb), en uacher ocb rnodern representanl
f i)r aiisth,ustentliskebLtar, iltrilrtdd med Nohabiltotor, ilr?der Proutilren.

r7lrcDagensjaktaiird,Dit'ekti)rSoblman,liillde .rjiitu
en oackerfrttataggare.
8. ForsvarsministerAllan Vougt uttalade sig
om fiirnyelsen av arm6ns materiel, varvid
han bl. a. nimnde, att Bofors nya 57 mm
automatkanon var en utomordentlig pjis,
som dock pi grund av sin tyngd var mest
ldmpad som luftvdrnspjds. Aven pi andra
vapentekniska omriden, ex. pansarvdrnskanoner,minor, raketer,motorfordon m. m.
pigir ett intensivt nykonstruktionsarbete.
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13: Ytterligare ett av spionerimilenfrinvdrldskriget losgjordesfor publicering. Den ryske
agenten, Vasili Sidorenko,var tydligen en
herre, som hade l2itt att fi forbindelser.Genom kvinnlig formedling fick han en boforsare att prata bredvid mun. Nigra storre
hemligheter yppadesdock ej, och av m&let
framgick, att vhr man handlat i oforstind.
15. Den nya 2000-ton pressen i MS borjade
monterasunder sakkunnig ledning av montorer frin leverantrjren,firma Loewy, England.
20. Jdrnbruksarbetarnas
studiedelegationpi 10
man iterkom till Sverige efter en ca 3 veckors studieresa till England, Belgien och
Tyskland. I resandeltogo 2 boforsare,Ragnar Olson, VK, och Karl Bergman, KA,
samt en f. d. boforsare,ombudsmanEdvard
Vilhelmsson. Resan var mycket lyckad och
givande ehuru trottsam.

tollr Kapten lVickstriim hiller ett orienteratzde
fdre'
drag infdr den fdrsamlade studiedelegationen
pfr ftjutfiiltet.

2 t . Ombudsmannavali avd. 76 till avtalskonferensen. Valda blevo Ragnar Olson, Ture
Viksten. Gosta Nilsson och Arne Ohlsson.
Vid avtalskonferensen
instimde Metall. liksom alla ovriga forbund, i det av LO rekommenderadelirnestoppet. Vid irsskiftet
uppsadesfoljaktligen intet avtal varken vid
Bofors eller Bjorkborn.
2 2 . Trotylfabriken vicl Bjorkborn fdrintades
genom en vildsam explosion, som villade
stor materiell forstorelse,men som lyckligtvis inte krdvde niLgot minniskoliv. Explosionenintrdffade kl. 13,34och foregicks av
en kortare brand, orsakad av dverhettning
i en av nitrerapparaterna.Arbetarna i fabriken E. Mork och T. Eriksson,bida av gamla
stammen,upptrddde med monstergillt lugn,
stdngde av kranar ffi. fl., larmade brandkiren och satte sig i slkerhet. Brandk&ren
hann komma igFtngmed sldckningsarbetet,
men kunde ocksi tack varc erfarenhet och
varnande tecken taga skydd fore explosionen. BrandmdstareKarlsson och brandmar-r
Axelsson chockadesdock och overostesmed
grus men fingo inga allvarligarc skador.
Laborant E. Nyberg och firrman H. Ek fingo
en del lindrigare splitterskadoroch chocker.
Undersoknin1arnaom orsaken till olyckan
givo senarevid handen, att sannolikt kylvatten trdngt in i en appant och blandat sig
med syran, varpi innehillet kastats ut pi
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20l'n iir n br aAsarbet arnas .rt ud )ed eI egati on t i I I santman:
I
ned engeltka dirdar aid besdketi Neu port.
Boforsarna tynas liingst till aiinster. Den "p3selade" gentl,emannen
) mitten iir iladens Lord
Mayor.

t/rt

lagaren Uppland underprouturenutanfdr l/inga.
BettycAningenbar leaererat.rfrfrn Bofors

t#;i::,,r":'*;iffi*
-?J#+;

tatetvar mycketgott, och Kamratforeningens
sommarhemsfondblev ett par 1000-lappar
rikare.
29. Sedan alla glasrutor, som krossatsvid explosionen vid Nobelkrut den 22 nov., rdknats samman, konstateradesatt tryck- och
sugvigor tagit nannare 1).000 rutor i Karlskoga. Figgesm. fl. hade brida dagar, och
fonsterglasstod hogt i kurs.
30. Forsok med utrikning av skjuttabellermed
hilkortsmaskiner gjordes pi. Hollerith efter
anvisningar frin KPB. Det ir troligt, att
man efter linplig anpassningtill maskiner.
na skall kunna (ikna fram flera dylika
tabeller, t. o. m. for olika projektilbanor
samtidigi. Forsoken;iro rinnuicke avslutade.

D D C DD IB D R

22t "B)Ainimolnet"t)uerBirirkbornefter smdllenj
trotylfabriken.
golvet, ddr antdndningskett. Sedanbranden
pigltt ca 5 min., foljde explosionen. I undersokningarna,som bl. a. dven omfattade
eit stort antal prov och sprdngningar,deltogo overingenjor \Wahlquist, trotylfabrikens konstruktor ingenjor Norell, sprdngdmnesinspektoren major \Westrell m. fl.
Uppr6jnings- och iteruppbyggnadsarbetet
borjade omedelbart,och man hoppadesAter
ha fabrikationen iging efter 1/2 ir.
27-28.
Julmarknaden pi Ungdomsgirden
samlade fullt hus, och varorna hade en
strykande ltglng. Det ekonomiska resul)2ft Hiir l3g trotylfabilhen. Herrarna i ttnder:dkningtkomnzissionen .rt3 mellan .rhl'cld.ruallettoclt
.

SroPen.

3. Nohabs tjrinstemannaforeningundertecknade kopekontraktet for Sjolanda gird med
tilltrede den 1 februari 7949. Man anvinde
sig nu av den donation pe 50.000 kr., som
tjdnsteminnen erhollo vid bolagets 100-irsjubileum 1947 f.or att anvdndastilt inkop
av en fritidsgird. Sj6landa blir sdkert ett
utrndrkt komplement till arbetarnasUlvijn
och arbetsledarnasOresjo. Vid irsskiftet
var kopet dnnu inte formellt avslutat pi
grund av alla kringligheter i lagen om
jordforvdrv, men man hoppades pi det
bdsta.
5. Bjorkborns fackfijrening behandladeavtalsfrhgan och beslot att prolongera avtalet.
Ombudsman Therus bevistade sammantrddet och talade om LO:s syn pi loneproblemet.
6. Foretagsndmndenvid Boforsverken hiill
sitt ordinarie sammantrddeunder 4:e kvar
talet 7948 under disponent \Tijkanders ordforandeskap.
7. Nohab fick byggnadstillst8.ndfor ombyggnad av provstation fijr vattenturbiner och
hydrauliskt laboratorium
8. Nobelkrut fick myndigheternastillstind att
iteruppfora trotylf abriken,iterstdlla skyddsvallarna och reparera ovriga skador inom
fabriksomridet.
10. Nobelstiftelsens ordforande, riksmarskalk
B. Ekeberg,hyllade Ragnar Sohlmansminne vid irets Nobelfest. "Med honom brast
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det fasta personliga band, som sedan begynnelsen knutit stiftelsen samman med
den miirklige man, vars ddla och framsynta
tankar det ir stiftelsens uppgift att forverkliga."

13. Lucia, Lucia, Lucia frin morgon till kvdll.
Karlskoga Lucia hade i 3.r himtats fr6.n
doktor Dahl6ns stab pi Nobelkruts laboratorium, och chefen hyllade givetvis "Skona May", ndr hon i arla morgonstunden
uppvaktade pi arbetsplatsensom ljusdrottning. May var ju ocksi ett utmdrkt namn
pi Lucian i det vidika vintervidret. For
ovrigt voro flickorna sota som vanligt och
mottogos hjdrtligt, varhelst de uppenbarade sig.
Pi laboratoriet hade fru Jarnholt ordnat ett
utomordentligt vackert luciaspelmed stjirngossar, Lucia med tlrnor, flickor utklddda
till bagare fl. f,., vilket blev stor succ6.
En smdll i ett pressrumpi Nobelkrut villade obetydliga materielskador. Presshusen
dro numera byggda si, att de erbjuda 100
/o sdkethet for personalen.

14. Lucifirandet fortsatte pi Bjorkborns marketenteri, ddr ca 250 nobelkrutare voro
samlade till allvarlig och glad underhillning. Bjorkborns egen Lucia, froken Aina
\fikberg, med tdrnor frin RA och laboratoriet spelade ett luciaspel, ^rran9elat av
ingenjor Hilding Magnusson. Herr Oskar
Lundwall sjong, friiken Anna Jonsson deklamerade och Brandkirens formigor voro
flitigt i elden med sing och sketcher. Efter
dans och ytterligare sing och musik anlinde
Karlskoga Lucia med tirnor pi besok.
Festenupprepadesden 15 dec. och samlade
dven di fullt hus.
't<

Ett 40-tal arbetsledarefrin Boforsverken
och Nobelkrut samladespi. Stillaboratoriet
till en fiirelisningskurs i sikerhetstjdnst och
arbetarskydd. Forellsare under de f.yn
dubbeltimmarna voro ingenjor Granholm,
notarie Sjoholm och ingenjor A. Hall6n,
AOO, Stockholm.

t 7 . Sverigesstorstamotorlok, ett 63-tonsdieselhydrauliskt vdxlingslok, firdigstdlldes vid
Nohab och blev klart att gi ut i provtjdnst.
Det ansesinte omojligt, att denna typ kommer att ersitta ingloken pi icke elektrifierade banstrdckor.
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3lp Den nya Loewypretsenunder rnonter)ngi Smedjon. Bakom de kraftiga stkllningarna synes
Presrtdtiilet.
18. B-pilens

dlskvdrda

kollega

Bakladdarerr

uppenbaradesig, lagom som julklapp.
20. Foretagsndmndenvid Nobelkrut hijll sitt
ordinarie sammantrddeunder 4:e kvartalet
1948 under direktor Sohlmansordforandeskap.
27. Pfincipritningarna till den nya statsisbrytaren for Oresund ligo klara. Huvudmaskineriet skall utgoras av 3 st. Nohab dieselmotofer.
17lnDet storadietelbydraalisha
loAomotiaet
iir en aa
Nobabt intre.r.tat?ldrtenykon$ruAtioner.

2 8 . Tvi rilsbussar for argentinska lnarinen
provkordes vid Nohab. Spirvidden ar
1676 mm. Varje buss ir forsedd med en
dieselmotor i r3Z hkr. De bida vagnarna
kunna genom nultipelkopplingar kopplas
tillsammans till ett tigsdtt, si att tigsdttet
kan maniivrerasfran bida dndar.

3 0 . Eldsvideungei ett av krutvalsverken.Denna
tdmligen vanliga hdndelse, pi vilken alla
krutbruksarbetare stdndigt eiro beredda,
itergavs i AT urder rubriken "Dodsstrile
vid Bofors brdnde flera arbetare". Strilen
sades ha varit 30 m l&ng, Journalistiskt
"misstag".

28ln De argentinrka riilsbustarna klara
fdr leaerans.
PuertoBelganostLr det p3 sAylten.

Europa-Film rapporterade,att Boforsfilmen
"En svensk storindustri", hdr gemenligen
kallad "Bofors historiska film", under iren
1947-1948 sammanlagt visats for iiver
750.000 personer och att efterfrigan pi
filmvisningen ej avmattats.
) r.

rsll: LuciasPeletpfr Bjdrkbornt MarAetenteri.

Aret gick ut under mera vir- dn vinterliknande vider.
Skjutfiltets meteorologiskastation ger foljande sammanstdllning over vdderleken
under det gingna &ret:
Vintern var kall och snorik, sommaren
ganskasval och regnrik. Nederbordenuppgick under iret till 666,2 mm mot normalt
ca 530 mm. 1947 foll endast 449.9 mm
regn. Augusti minad var v6.tastmed 146,7
mm varav 54,6 mm den 8-9, 1947 vat
augusti den torraste minaden med endast
2 mm regn. Februari var torraste minaden
med 30,9 mm nederbord. Ligsta temperaturen, -27o , noteradesden 11 och 16
januai. H6gsta temperaturen, + 30,8o,
uppmdttes under vdrmeboljan 27 juli1 augusti.
Mycket l'rar givetvis hdnt, som ej omtalats
i denna kronika. Vid konstruktionskontoret
och pi forskningslaboratoriernahar det arbetats intensivt for att skapafram nva konstruktioner och produkter och hilla kvaliteten vid makt. Bolaget har ocks& fhtt tl
patent beviljade under 1949.
De metallurgiskaavdelningarnavid Boforsverken ha haft god sysselsittning,om dn,
Torhtramnzar2
1i/l "Tappert" ) Norrkiipinguar
lY/edaaerAent bittill: .rtdrtta gjntna
se biir tramnzan under arslagdng.

detalj.

Vi

pi grund av brist pi arbetskraft,ojdmn pi
vissahill. Mot slutet av iret blev det bdttre
titlging pi arbetskraft varefter man iter
kunde kora 3-skift i Valsverket. For 1949
torde vi kunna rdkna med storre sysselsittning pi samtliga avdelningar.
Aven vid verkstddernahar sysselsdttningen
varit god om dn tidvis nigot ojdmn. Framtidsutsikterna te sig ocksi hdr gynnsamma
och sannolikt miste vi under hret taga in
mera folk.
Nobelkrut har haft god sysselsdttningpi
alla avdelningar under 1948 och vintar
pi
detsammaunder 1949. Sysselsdttningen
vissa avdelningartorde t. o. m. kunna okas
nigot om kvinnlig arbetskraft kunde anskaffas.

l3lrz Luciatlirrzannr 1, 't'rdAenEaa Sji)gren,EDH, fick
nrfingabidrag pd brailianska kontrollen.

ha under stotre deByggnadsavdelningarna
len av iret varit fullt sysselsattasi lingt
byggnadstillstind och material m. m. tilllatit. Fiirbittringar och ombyggnader av
verkstdderoch kontor ha vidtagits bide vicl
Boforsverken och Nobelkrut. De nya bostdderna pi Karlberg och Skogsdngha redan ndmnts i kronikan. Arbetet pi Kilsta
fortskrider. I valsverketbiirjade man under
hosten installera maskinerietoch gjuta fundament. I Smedjanborjade man resningen
av jdrnkonstruktionerna. Mot senhosten
1948 skeddeen sisongmdssigminskning av
och en del personal
byggnadsverksamheten
avdelningar'
andra
overflyttades till
Brandkirerna vid Bofors och Bjorkborn
hade lyckligtvis litet att g6ra. Vardera kiren hade 12 utryckningar. De storsta skadorna voro barackbrandeni Hd'gnan 76/5,
takbrandi Renseriet24f l,brand i en kompressorvid Kilsta 27/Il samt explosionen
i Trotylfabriken 22/ rI.
Olycksfallsstatistiken visar tyvd'rr nigot
iikade siffror, for vilka utforligare redogores pi annat stdlle i detta nummer. Vi
hoppas, att resultaten av skyddsProPagandan skall visa sig tnder 1949.
Nohab ser med stor tillforsikt mot det nya
iret och nigon brist pi arbetebehiiverman
icke befara. Vid irsskiftet hade man order
inne pi sammanlagt730.000hkr i turbiner.
KyrAfi)nttergjutna i goti:h stil au alanziniarniit
en itttressant oc/t aacker lYedafroduht,
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RA-audelningen bade en egen Lttcia ocb en
treulig fe:t i arla n?orSonitunden.

fontinen till Grona Lund i Stockholm,gjuten i aluminium, 8 m hog och med 7 st.
tallrikar, den storsta 2,5 m i diameter, ir
ocksi ett gott prov pi verkens formltga.
Fontdnenkommer att fi sin premidr viren
1949. Beliggningen pi. de olika avdelningarna dr god och efterfrigan tillfredsstdllande. Nigon storre oro for det kommande iret behover man inte hysa.

1+ltzLuciafesten p2 Bjorkbornt Marketenleri bade
liuen gladare intlag. "HerA bri)derna" eller
lserrarE. EnocL,L, Bodin, O. Enoch och G. lohansson, tamtliga frin Bidrkborns Brandk2r.r
Kantratt'6rening, bid,rog med orillfudande ( ?)
rang.
Bland storre bestillningar mirkas bl. a. 2
st. Francisturbiner. om vardera 130.000 hkL

till Harspringet i Lule dlv, 3 st. Kaplanturbiner pi tillsammans 87.000 hkr till Svarthilsforsen i Indalsilven, 3 st. Francisturbiner pi vardera 47.OOOhkr (tillsammans
M1..0oohkr) till Storfinnsforseni Faxdlven
m. m. Aven pi dieselmotorerdr efterfrigan
stor och order ligo inne p6. 95 st. motorer
bl. a. till den planerade statsisbrytarenfor
Oresund. Den gamla Nohab-specialiteten,
Iok, dr heller inte bortglomd och SJ ligger
bl. a. inne med t0 st. el-lok av typen litt.
Hg. och hka mhnga till Ub.
\Tedaverken har under 1948 utbyggts si,
att man nu kan mota mycket stora bestdllningar. Bland intressantareleveranserunder iret mi. ndmnas detaljer till reaktionsmotoraggregat till flyget, gjutna i magnesium- och aluminiumlegeringar. Den stora
Dec. Kilstatntedjanbdr,jartagaform. BalAkonilruktionen iir rest, taket deloispdlagt ocb aiiggarna
underuppmurningi buuad*eppet.

Karlskoga stad dgde nu 30.189 invinare
dd.rav15.518mdn och 74,61t kvinnor. Staden har silunda 847 fler min dn kvinnor
och dr en av de 12 stdderi riket med denna
befolkningsfordelning. I ovriga stdder liksom i landet fiir ovrigt dominera kvinnorna.
AB Bofors hade vid irsskiftet 7.r1.2 anstallda, ddrav 5.775 vid Boforsverkenoch L.337
vid Nobelkrut. Antalet anstdllda ir i idmforelse med 1947 tdmligen konstant. Fordelningen mellan minads- och timavlonade
samt omsdttningenp& arbetskraft framgl,r
av den personalstatistik,som publiceras i
ndstanummer av B-pilen.
Mottot for 7949 miste bliva Ohad ProduAtion, Endastgenom en helhjdrtad insats av
alla anstdllda kan vi.r export okas. virt
landsekonomisdkrasoch vir stdllninginom
virldshandeln hivdas.
Konjunkturliiget i Sverige och utsikterna
for 7949 ha redan pi foregiende sidor utforligt behandlatsav Direktor Sohlman.

Bildmaterialet

till

kriinikan

har llmnats av:
Boforsfoto
Falh: Foto tal l8/2.
Boforsfoto
Tillman: Fotos till rol1, r+lz,t214,rtl+, 3f/+,+15,715,
rrlS,tZ1U,1415,
16le,s17,2llg,15i9,2+19,
t/19,6/ro,ll/1q,lshs,
17/1s,
10/11,
22ly,3ln och r1ln.
pressfoto'Foto till 20/11.
Engelsbt
I. Hagberg: Uo.o .111l/rr.
Nohabfoto
: Fotosi sid. 9 samttill 2214,21rc,221rc,t7le
och r8/rz.
Eic Okson: Samtligateckningar.
rYaherOlson,Hoofoto Kalmar: Foto till 2/to.
E, Nikla"sson,Pressfoto,Giitebory: ,oto rillzz|+.
Lrlz, 2els,s lt, rolrc, 22| | (nederst),
S, Schiinning:Fotos till 1312,
r3ln ochr{ln.
C. Thunir: pess lill "Juli".
tlls och 15/8.
R, Tilander: Fotostill 1615,
lvtahlberg,
Atelji
Hwfoto, Stochbolm:Foto i sid. Z.
'V'edaoerben:
Fotos till sid. 30 och 31.
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2,
2,9nlerg Thithansson
l&olute: @ritbTAiocsson
fifatteg lAolsre 2, fli[ss, lPflle, gthns (?) ocb
€[smunblllrfinger 4.

I
1

'r
I

1rflot64g

Boebbuggaw:. lon lonsson 2, @ricllI' ThaLt=
bnr 1, 9nlerg t, 9olJantinnet.
ll@sgnkiirare: U'orsten2, $arnS&gare2.
€[nbergSLomakare2.

fiIsntsl, {,6ngbditfher @arl$hog Soclln

frlsrtenDrostTtolcL5

T8aubttoLb
T8,sotorssa

3,
Jlsrg flammgrdntbb2, locbom bsmmurdmelb
holarc2,lacobuglonv 6,
Seler Lotart.2,@'olLB

Summa)2 mantal. Kariskoga sockenhade detta ir
Thsmmwgmelbtr: lhzlen €[nierggon2, T-u66e
2, @toffTfupns= 674 mantal. Notiserna hdmtade v 1649 &rs verifi@tofgson2, $ruen1hammwslme!!
kationer, Kammararkivet.
elggon2, 9;nl*g @lofddon1, @orgtenlrting t.

.flclre T&stot*: @ricbSergson,filfistare, Ser
9nlerggon1[6ro!rdng,@brigt.ocbAnl,eg %sll!=
g&ddsr,ILgl*, TAr'ngt*gon
ocb filah frunell,eNltig=
(10 muntat).
tsrdbenner
Il.ars @lssonSLrtillare (4 mantut).

Anno1749
#lantalsliinqb1749
ftoo $fiterii l bemmsn.
ThangNlolter bonle me\ 2 lrfngar ocb6 ptgor'
T8ohb8ltareotb @btist.Stuart
Setter TbuLtman
$hrifbere (10 mantut).
#lfrdtare, 9n!.
rllttra lgofotr: @url €lnberggon
langgon gsmt €[n!. @[sgon,Mflgttrgbenne\Tsrg
ffioffg8elar.
Gregordeondgmt glnlsrg otb @Liag,
@nLsn
@atrina
ocbSer
9n!. T8archgtelt
filiillare,
(15
manta[).
SerggonXtoblsbats(?)

ffiitirLtor

F"6sA*.

tbrist. ocb9acoblRogsnmeUllrdng od
Tberl,ar
9n!. Serggon
2 pigor,9n!. @o[[entrGoLU&tlsrt,
lAoflgiieear,
ocll
16zinlrlcb
1on
lFetter
filfrstarc,
serggonLfrrobrfing,yan grtbe[ssotr filtiiter',bm,
Ilfrolrdng,Sigsn€[nnihs(16muntal).
lons @rsson
Summa45 mantal. I Karlskoga sockenbodde detta
fu 475 man och 373 kvinnor. Tillsammans350 mantal i. 3 och r35z mantal d 2.
Notisernahdmtadeur Mantalsldngden1949, Kammararkivet.

BoSiiteri

Orrno1849
Bjiirkborn
Melin och I
Lagman0. Ph. 0xehuivudmed huslru Joh.Gustava
SoliaWilh.
son. MamsellChristineEkerbomoch Hush&llerskan
Hasselrolh.
InspeklorEricTheodorSturnegk,SkrivarenPerErlandBlomdahl'
B driingaroch pojkarsamlB eller I pigor.
MjiilnarenAndersZellerquislmed iamilj, 2 drdngaroch 2 pigor.
AndersFriidellmed iamilj, DrdngenCarl
Hammarsmedsmdslare
MagnusLybiick,Spiksmeden
JonasNyqvistmedlamilj' 4 driingar
och 3 pigor.
PellerForslundmedlamilj, MiisterPetterLandTriidg&rdsmlstare
striimmed iamilj och 1 piga.
Torparei 0. Trinntorp,Kulltorp,lliislhagenm. il. torpsamlinhyses- ocbnfidehjon.
Tillsammans
ca 130 personer.

33

med sin hustruJohanna
ochRiddarenPehrLagerhjehn
Assessorn
lagerliiiochBbarn,6 ilickoroch2 pojkar*].Svdgerskorna
Elisabeth
ChrislinaochLovisaLagerlOi.
mamsellerna
Frans0scarFunch,
Per GustalKraussochEokh&llaron
Inspekloren
och Z pigor.
1l driingar,HushillerskanAnnaAndersson
medhuslruochson,Spiksmederna
VdrmarenMunkhammar
Johan
och Erik Wahlslriim med iamiljer, driing och piga, Miiilnaren
med hustru,2 barn,2 driingaroch2 pigor,Miislarna
Nils Jonsson
EliasAherg,J. G.Lake,JanMagnusKroppmed
N. Wennerstrdm,
tamiljer,driingaroch pigor,M[starsven
JohanAhergmediamilj,
Per AdoliHagmanmediamilj.
Klensmeden
Anders0lssonmediamilj, SnickareAndersBergman
Statdr?ingen
CarlErik Almgrenmediamilj,Rdlmed iamilj,Triidgirdsmdslare
mediamilj samtdriingarochpigor.
tarePetlerMagnusson
Tillsammans
ca 110 nersoner.

"Fourrier vid Sv. Lifg."
") Per Erland var
i KarlUppgifterna hdmtadeur Husfcirhrirsldngden
arkiv.
skoga Pastorsdmbetes
Hela socknenhade L849 cirka 7300 invl.nare.

"r'

Hdlso,n oeh arbetet.
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Slarva inte rned rrraten
Azt Med. Dr MAJ-BRITT HULLEGARD, Sabbatsberg,
Stochbolm
Den som har sitt arbete pi en arbetsplats
utanfor hemmet miste ofta i ffi,ga om matordningen kompromissamellan vad som ir limpligt och vad som iir mojligt. Jag vill i det
foljande ge nhgra synpunkterpi detta problem
och berora har ofta, niir, hur ntycket och aad
man ldmpligen bor dta.
Hur ofta d.r den forsia ffi.gan. Ja, nigon
generell regel for detta kan ej ges. Pi grund av
sin konstitution m. fl. faktorer har olika personermycket olika behov hdrvidlag. En del kan
utmirkt bra klan sig pi 2-3 mii om dagen,
andra fordrar 4-5 stycken,kanske fler. Man
miste saga att det i allmdnhet dr bdttre att dta
mindre mingd it gingen och ddrfor fler mil, dn
ett par kraftiga, for magen pifrestande miltider. Men i milnga fall blir detta knappast
mojligt att genomforc f.ot dem som har sitt
arbete att skota, de blir tvungna att klara sig
med ett mindre antal. Men mojligheten att dta
ett extra mil pi kvdllen hemma kan man ha i
itanke. Har si firman infort eftermiddagstedr
detta ett steg i rdtt riktning. Denna pausverkar
uppiggande pL flera sdtt. Dels behover milnga
ett mellanmil, ty det dr ofta for lingt mellan

Tag det lugnt och wma Dig matro.

lunch och middag, dels verkar avkopplingen
psykiskt stimulerande.
Ndr bor man dta? Detta hdnger ju sarnman
med foregiende friga och blir naturligtvis for
en anstdlld helt beroendepi arbetstiderna.Man
bor dock i mojligaste min forsoka ordna regelbundna mattider. Aven om inte tidpunkten till
en borjan passar kroppens rytm, t. ex. vid en
ny anstdllning med andra mi.ltidstimrnar dn
fiirut, bruk at magen efter en tid anpassa sig
efter den nya ordningen. D. v. s. om det verkligen blir en regelbundenvana i fortsittningen.
Man mirker liitt magsickens anpassningsformlga ph det faktum att man kinner hungern
starkast vid den tidpunkt man iir van att dta.
Denna hungerkdnsla beror antagligen pi att
magsaften rinner till och att det d2irvid blir sammandragningar i magsdcksmuskulaturen. Men
blir magen allt for ofta lurad pi den foda den
vdntar i och med att magsaften bildats uppsiir
sl sminingom ett retningstillstind, somger upphov till en magkatarr eller kanske t. o. m. ett
rnagsir. De som har skiftesarbete kan i de
flesta fall ej ordna si att de fir regelbundna
rniltider. Magbesvdren dr nog tyvdrr ocksi
ganska vanliga hos dessa.
En annan lika viktig, men ofta fiirsummad
detalj i virt kosthill dr matron Man behover
fi sitta i lugn och ro vid matbordet och koppla
av for en stund. Man miste tugga rnaten vdl
och inte glupskt sluka stora bitar. Aven detta
inverkar skadligt och irriterande pi magslemhinnan, likasi lr detta fallet rned for het mat.
Det ldr i Kina vara beiydligt vanligare med
nagkrafta hos mdnnen, som dter den heta
maten, In hos deras fruar som fir vdnta tills
mdnnen itit och maten svalnat. Men, invdnder
ni, det dr ofta inte ldtt att ordna en fdktfri
lunch, ndr lunchtiden dr si knappt tilhndtt. Gir
man pi en lunchrestaurangfir man kanskesitta
och vdnta halva tiden, och senmiste man slinga
i sig maten for att overhuvudtaget hinna dta
nigot alls. Det dr tyvdrr sant. Men undvik i
alla fall att anvdnda lunchrasten till att utritta
en massa d.renden,som ni kan gora pi annan
tid. Sitt hellre och ta igen er fem minuter efter
maten dn att rusa omkring.
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Hur mycketmat behoverman ? Niringsbehovet dr mycketvarierandedels for olika personer,
dels vid olika tillfeillen for samma person. Det
ar bl. a. beroendepi hurdant arbete vederborande har, nimligen storre hos personer med
tungt arbete och hos dem som befinner sig i
livlig rorelseiin hos dem som for ett siillasittande liv. Det zir vidare beroendeav t,ad'man iter.
En del mat mdttar mer och under ldngre tid.
Detta hdnger sammanmed desskemiskabeskaffenhet, dess forbr;inningsvzirdeoch den hastighet med vilken den resorberas.Fett har ndstan
dubbelt si stort kalorivirde som dggvita och
kolhydrat. Gronsakerhar i allmdnhet hog halt
av vatten och behiiver ddrftir itas i stiirre kvantiteter for att ge onskad kalorimdngd. De anvindas ocksi i stor utstrickning for att dryga ut
kosten vid avmagringskurer.

LLt ntjdtk,grout brdd,smdr,osl sant rotlruhteroch
ingfri d'endagligahosten,
grdnsaker
Vad bor man dta? Ja, f.hr dagligen mj61k,
grovt brod, smcir, ost samt rot- och grtinsaker
och frukt ingi i kosten dr det gott och vdl. Blir
det dessutomdgg, kiitt eller fisk dr det vdl sorjt
for tillforseln av viktiga dmnen. Enligt en berikning ldr de dmnen som dr nodviindiga for
kroppens behov uPPge till over 4o st- I detta
sammanhangvill iagndmna en iakttagelsenigra
ldkare gjort betrdffande potatis, ndmligen att
personer, som sdrskilt ibanalren dtit tL potatis
dagligen, haft helt felfda tdnder, nigot som i
virt land dr mycket ovanligt. En sak jag hd;t
vill framhilla dr vikten av att forsoka ordna si
stor omvdxling i fodan som miijligt' Det liter
kanske svirare dn vad det dr att dagligen fi
med allt ovan upprdknat utan att det blir enformigt. Men det finns ju olika slag av grovt
brod och av ost, och gronsaker finns ju minga
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Varl1r )nte liigga aanlig lagaclntat p2 smbrgLsarna
i rnatsiicken?
att vdlja ibland. Vidare kan man variera sammansdttningen av miltiden och tillagningen,
potatis t. ex. kan ju serveraskokt, stekt, mosad
eller stuvad etc. Aven om man dr tvungen att
dagtigen medfijra matsdckkan man mycket vil
ge den ett omvdxlande innehill. Varfor inte
ld,ggavanlig lagad mat pi smorgisarna i stzillet
foi den "prickiga korven" ? Det smakarutmirkt
med stekl striimming, eller en skiva stek eller
kottbullar pi sm6rgis. Glom di inte att ldgga
pi litet griinsaker ocksi' Salladsblad,tomater
och gurka bide pryder och f6rhojer smakenoch
passar till ndstan vad som helst. Ett annat
inmpligt pliegg dr hirdkokt igg mosat med lite
gradde. Har ni sedantillfille dricka mjolk till,
si har ni ju en fiirstklassigmiltid.
Sist men icke minst viktigt 6r att ordna miltiden si trevligt som mojligt, vad gdller dels
utseendetpi sjiilva maten, dels dukning m. m.
Det kostar si litet - oftast endast litet okat
kan betydamycket for matlusten,
besvdr
om maten dr trevligt upplagd, om duken dr ren,
eller om det stir en liten blomma pi bordet
o. s. v. T. o. m. en till synessi obetydlig detalj
som fdrgen pi maten har inverkan pi aptiten,
vilket framglr av foliande experiment. En amerikansk ingenjiir bjod en ging sina vdnner pi
en middag, ddr han genom ollka anangemang
gjort stekengri, sparrisenljusbli, salladenviolett, mjolken riid etc. Till en borjan var gdsterna roade, men efter en kort stund fiirsvann
aotiten och en del blev t. o. m. illam&ende.
Slutligen vill jag ndmna nigra ord om magkatarc och magsir, ett par av de vanligaste magsjukdomarna. Under senare h't hat kommit till
synesen ny uppfattning om orsakernatill mag-

Bofors nya tvEittinrEittning

tippnar

fiir sililvtviitt
Di. bolaget pi sin tid beslot att uppfora en
modern tvittinrdttning for sina anstillda, rdknade man med att en del husmodrar,somhittills
anvint sig av de gamla tvdttstugorna,inte genast
skulle vara bendgnaatt overgi till maskintvittning, helt utford i tvattinrattningensegen regi.
Det bestdmdesddrfor, att i den nya anldggningen
skulle beredasplats for en avdelning for s. k.
sjdlvtvdtt, innebdrande,att husmiidrarna sjdlva
skulle deltaga i tvittningsarbetet i viss utstrdckning. Di dven denna avdelning nu dr f?irdig
och beredd att taga emot husmodrar frin bolagets bostdder- varvid man dock av organisatoriska skil miste borja si sakta med nigra
bostadsomrideni taget - har det ansettsldmpligt att i B-pilen orientera husmcidrarnaorn hur
sjilvtvdtten ir avseddatt fungera.
Till en biirjan kanskevi di skola nimna litet
om vad begreppetsjdlvtvdtt innebdr.
Det tvittgods, som har ifrlgakommer, utgores
av alla i ett hushill forekommandeslag av plagg
och textilier, som kan vattentvdttas,alltsa bade
klidespersedlar,mangelplagg och annat, varfor
tvdttningen och efterbehandlingenmiste limpas
efter de olika plaggens beskaffenhet. Mattor,
tdcken o. dyl. som fordra specialbehandling,
kunna icke mottagas som sjdlvtvitt, utan miste
behandlas som inldmningstvdtt. Sjdlvtvdtten
skiljer sig fri.n inldmningstvdttenddrigenomatt
husmodern dels sjdlv utfor handtvdttning av
sidana plagg, som icke ldmpligen kunna behandlas i tvittmaskinen samtidigt med vittvdtten, dels bitrider med en del arbete aveniffi.ga
om vittvitten.
Sj2ilvtviittsavdelningen
dr beligen utefter ostra
lingvdggen av tvdttinrittningen eller till vdnster
Slarva

Inte

med

naicn

Forts.frdr sid, j1.

sir. Denna gi.r i korthet ut pi att magsi.r ofta
eir en nerviist betonad sjukdom - fast siret naturligtvis ir nog si pitagligt - si att itminstone i flertalet fall en bidragande orsak till
dessuppkomst ir att soka i psykiskaforeteelser
sisom oro, ingslan, bekymmer och jdkt. Aven
rnagkatarrkan uppsti pi. liknande sitt, och som
jag ndmnt forut gynnasuppkomstengenom oregelbundna miltider, olimpliga kostvanor,di.lig
tuggning m. m.

rdknat frin huvudentr6n. I avdelningen finnes
plats for 8 husmodrar it g6.ngen. Till var och
en av dessatvdttplatser hor ett sorteringsfack
och en tvdttho av rostfritt stil med tillhorande
skoljho. Sivdl fack som tvitthoar aro numrerade frin 1-8.
Om fru Bofors nu vill anvdnda sig av denna
tvdttform, har hon att som forsta itgnrd i god
tid ringa upp tvdttinrdttningen - tel. Karlskoga 323 60 - eller infinna sig i. tvdttinrdttningens kontor for att bestdlla tid. Hdrvid antecknasi en journal fru B:s namn och adress,
rnannenseller ev. henneseget anstdllningsnummer samt tid for tvdttr-ringen.Vid bestdllningen
erhi.ller fru B upplysning om vid vilken tid hon
bor infinna sig, vilken av de 8 tvdttplatserna,
hon skall anvdnda,samt i ovrigt allt sorn kan
vara till ledning for henne. D& fru B sedan
anlinder med sin tvitt, blir forsta atgerden att
invagadennaoch antecknavikten. Detta utfores
av tvdttinrdttningenspersonal. Efter veigningen
tar fru B med sig tvdtten till sitt sorteringsfack,
varvid hon miLstese till att hon ldgger den i
ritt fack. Vid sorteringenskall fru B skilja frin
aILa plagg, som av en eller annan anledning
icke kunna tvdttas tillsammansmed vittvitten i
maskin utan mfi.stehandtvittas. Sedan dennzr
uppdelning av vittvdtt och kulort tvitt avslutats,
transporterasvittvdtten till tvdttmaskinen, dir
varje kund disponerarett fack. Fru B har endast att ld,ggain tvitten i anvisat fack i rnaski
1len, varefter tvdttinrdttningens personal tar
hand om tvdttningsarbetet.
Nu borjar fru B handtvattningenav den kuIorta tvdtten, varvid hon fortfarande hiller reda
pi sitt ordningsnummer och anvdnder den tvdttplats, som anvisatshenne. Tvittmedel for den
kulorta tvdtten tillhandahilles icke av tvittinrdttningen, utan dessaf.kr fru B sjdlv medfora.
Tvdttningen av vittvdtten i maskinen tar ca !
timme, och under denna tid miste fru B ha
hunnit tvdtta den kulorta tvdtten, si att hela
hennestvitt kan centrifugerassamtidigt. Detta
innebdr alltsi, att hon icke bor medfora mera
kulort tvdtt dn vad hon berdknar hinna tvdtta
pi en timma. Inldggning och uttagning av kldderna ur centrifugen, liksom sjdlva centrifugeringen, utfores av tvittinrdttningens fasta per-
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sonal, men fru B skall vara denna behjnlplig.
Sedantvdttpersonalentagit ut tvdtten ur centrifugen, skall fru B skakaut plaggen och, betrdffande mangelplaggen, ld'gga dessa ph for
mangling lnmpligt sdtt. Onskar fru B fi den
kul6rta tvdtten torkad, fir hon hinga upp den
i en torkkuliss, ddr den dock inte fir kvarhd-nga
ldngre in till dess hennes vittvdtt dr manglad.
Vid uppslagningen av lakan, dukat och andra
storre plagg fi tvl husmodrar hjiilpas At.
Manglingsarbetet utfores av tvdttpersonalen,
och fru B har endastatt vid baksidanav mangeln
taga emot plaggen och vika dem for inl?iggning
i transportkorg eller lida. Hon torde ddrvid
endast fi tid att vika de storre plaggen, sisom
dukar och lakan. Ovriga mindre plagg fi rullas
ihop och vikas hemma.
Ur minga synpunkter dr det onskvdrt, att
storleken pi sjdlvtvdttarna inte variera alltfot
mycket. Husmtidrarna bora ddrfor avPassa
tvdttiden si, att tvdttensstorlek hiller sig mellan
15-25 kg. Detta dr ocksi nodvdndigt, for att
maskinernaskapacitet skall kunna utnyttjas pir
forminligaste sdtt. Skulle en husmor i enstaka
fall ha mer uittuhtt dn 3o kg, miste hon bestdlla
tvi eller flerc f.ack, varvid varie fack rdknas
som en tvdtt.
Priset fiir sjilvtvdtten har bolaget velat hilla
si ligt som mojligt och det dr tillsvidare bestdmt
till 40 ore per kg med en minimiavgift per tvzitt
i6:-kr.
Ouergdngen frdn de gamla tilittstugorna till
sjdlutui)ttaudelningenaid taiittinrittningen kom'
rner dtt ske successiutmed n,igra bostad.romrd.den i taget enligt f i)ljande tidsschema:
den 1 mats 1949: bostadsomridenaNya Backa, Gamla Backa, Dimbo och Knektisvdgen;
Skogen,
den 1 april 1949:omrhdenaRosendal,
Skogsdngoch Skogsisen;
den 1 naj 1,949: omr&dena Skolgdrdet och
Hyttisen;
den 1 juni 1949: omridena Gronfeltsudden
och Hdgnan;
den t aug. L949:bolagetsovriga bostadsomriden.
I detta sammanhangbor dven ndmnas att i
kdllaren pi den nya tvittinrdttningen ordnats
en handtvittstuga med 4 holkar, som fru B kan
disponeramot en kostnad av 50 ijre per timme.
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I detta pris ingir di, utom lokal med tvdttholkar och handdriven vridmaskin, erforderligt
varmvatten. Hdr kan silunda den hilla till, som
overhuvud taget inte 6nskar begagnasig av tvittinrdttningens maskinella anordningar. Handtvdttstugan passarocksi for tvdttning av trasmait6r, som inte ldmpligen kan medtagasbland
den s. k. sidlvtvdtten.
*
Till sist kanske ocksi kan meddelas, att
bolaget fr. o. m. innevarandeir som forestindare for tvdttinrdttningen anstdllt tvdttmistaren
Bengt Farrington, sofn har en mycket gedigen
trtbildning i facket, och som under flera hr
tjinstgjort som chef for Husqvarna Vapenfabriks AB:s tvdttinrdttning.

REIIAKTIONBN
Ni frAgar

- Vi svarar

Diskussionenunder "Ordet ar fitt" har svirt
att komma iging och frhgona som hittills diskuteratsha of.tavarit av den art, att de fordrat
utfodigare svar. Det finns emellertid en mingfald frigor, sonr bide kunna framstdllas och
besvarasi nlgra korta ord. Det kan rora sig on-r
forhillanden pi arbetsplatsen,anstdllnings-och
trivselfrigor, tekniskaproblem, fritids- och bilcl
ningsfrigor m. m. Kort sagt om allt vad sout
ror sig inom och utom foretaget.
B-pilensredaktionskommitt6har ddrfor beslutat oppna en sdrskild spalt "Nl frd.gar - V i
suArAr"och inbjuder nu samtliga ldsare ait hdr
komma med sina frhgor. De frigor, som redaktionskommitt6n ej sjilv kan besvara (trots all
sakkunskapden i all blygsamhet tror sig besitta), overldmnas till olika experter for be'
svarande.
Sdnd ddrf6r in Edra frlgor till B-pilens redaktion, Huvudkontoret, Bofors.

ORDETARFRlTr
AB Bofors viilfiirdsanordningar
sorlr till

sign. Veritaa

Veritas' anmdrkning under "ordet dr fritt" i sista
numret av B-pilen ?ir fullstiindigt riktig. Vi ha l[nge
saknaten redogdrelsefcir Bofors vilfdrdsanordningar,
och sedan en tid tillbaka har personalavdelningen
varit sysselsattmed utarbetandet av en anstdllningsbroschyr,som bl. a. skall innehilla alla erforderliga
uppgifter hd.rutinnan. Broschyren,som i frjrsta hand
ir utarbetad med tanke pi nyanstZilldtimavldnad personal, skall, f6r den mtnadsavldnadepersonalensdel,
som bilaga fcirses med kompletterande uppgifter pi
stdana punkter, som dro av intresse enbart f<ir denna
kategori anst[llda. Ndr broschyrenblir fdrdig, torde
det vara Hmpligt utdela den till samtliga anstdllda,
dl det nog, som Veritas plpekar, dven bland dem,
som iro gamla i g&rdenofinns minga, som inte kdnna
till vad som gjorts och gd,rs av bolaget pl olika
omrtden.
Vad betr?iffar den av Veritas direkt frarnstillda
frlgan angiende fijrh8.llandena vid Tjdnstemannamdssen,kan hlr endastmeddelas,att mdssen,liksom
iven Hyttlsens matsalar,ltnjuter vissafdrm&nerfr&n
bolaget, avseddaatt fiirbilliga priserna resp. f<irbdttra
standarden, men att rldande ftirh&llanden med avtalsregleradarbetstid,iikade liiner, ransoneringar,priskontroll m. m. komplicerat det hela avsevdrt. De
tillZimpade matpriserna skola godkiinnas av bolaget.
Fdr iimsesidig kontakt och information utser bolaget
trenne personer bland de pl Tjiinstemannamdssen
spisandeglsterna. Sedan nlgra lr tillbaka ha ing.
P. Jarnholt, KKZ, ing. Giista Kilander, NBI och ing.
Tord Krey, M, ltagit sig att fungera som sedana
kontaktmln. Jag skulle vilja fdresll Veritas att trlda
i f6rbindelse med nlgon av dessafcir erhillande av
<inskadeupplysningar. Och st f& vi gemensamthoppas, att anstdllningsbroschyrenskall bli klar inom
nlrmaste tiden.
Det kanske inte ir s& sympatiskt, ndr ett fdretag
gdr alltfiir mycket vlsen av sina vllfdrdsanordningar,
men det ir naturligtvis ocksl fel, nlr man ir sl anspdksltis, att man inte ens 96r dem tillrZickligt bekanta
fdr de anstillda.
Avd. E ifebr. 1949.
,rtrner Nordqai$
,,

Arbetskraf tsviirdering
Soor till dgn. G. A.
Det dr alltid med mycket stort intressesomjagliser
B-pilen och inte minst det som finnes under rubriken
"Ordet ir fritt".
I flera av de utkomna numren har intressantamedarbetarebehandlat f.tlgor, sidana som "Arbetskraftens
viirdering", "Hur skall vi ft det bettre", "Trivsel i arbetet" o. s. v. Alla dessa skribenter tycks ha en

gemensamriktpunkt fijr sina strdvanden och en gemensam dnskan att med sina bidrag till diskussionen
omkring dessa spcirsmil iviigabringa den klarhet i
begreppen,som dr niidviindig for samfiillda anstrdngningar fram till allt b?ittre frirhillanden.
I m 4 1948 fanns infcirt ett bidrag av sign. G. A.
med rubriken "Arbetskraftsvdrdering", som rdtt
vdsentligt awek frln civriga. Det var intressant som
en kort lektion i leninistisk marxism, men knappast
ett bidrag att reda ut vlra lokala, aktuella problem i
bercirda avseende. I det fallet skulle jag vilja sZiga
om G. A:s bidrag vad han sdgerom "Justus", nd.mligen att det dr negativt. Visst kan det ha sitt virde,
att en ftlga belyses dven i sitt bide historiska och
internationella sammanhang,men enligt min enkla
mening bcira vi i B-pilens spalter frdmst angripa de
problem, som uppstiilla sig fdr oss vid det fiiretag,
ddr vi iro verksamma och pE' det sitt, som betingas
av desslokala egenarter.
Emellertid skulle jag vilja andnganigra synpunkter
med anledningav G. A:s insdndare.G. A. frt.gar vad
arbetskraft ir f6r nlgot och svarar, att den dr "en
vara, som arbetaren s2iljer till kapitalisten f<ir ett
visst pris". Ar detta verkligen den enda och riktiga
definitionen pl "arbetskraft"? Vad [r det dt, som
"funktionerar" dt t. ex. en egna-hemsdgare
arbetar
i sin tridgird? Med G. A:s beskrivningi tankarna
di man stir vid sin maskin m8ste det vara st6rt
om<ijligt att n&gonsinkdnna arbetsgl2idje
eller trivsel.
Och nlr man sedan filr veta, att det "pris" man fir
t'varas"
fcir "varan" endastir avsettfrjr denna
reproduktion, d. v. s. fcir vidmakthillande av arbetarens
fotmlga att arbeta och slutligen ftir framstdllning och
uppfcidning av en oy &rg6,ngarbetare, di faller den
sista gnistan av tro p&, att den anstillde verkligen
har ett vdrde, bide som menniska och som medarbetare i det f6,retaghan tjdnar. Jag kan f. ri. inte helt
frigiira mig frln den tanken, att detta tal om "vara"
och "pris" s& sminingom till sina konsekvenser
leder
fram till den nazistiska"vlrderingen" av en minniska.
(Serektor Ahlbergsart. i sammanummerav B-pilen).
Och det ir hirutinnan en klen trdsi. att G. A. hiimtat
dessa satser ur Marx' utredningar om fcirhillandet
mellan kapital och arbete.
Det mesta som slgs i G. A:s inldgg tycks dessutom g& ut pi, att varje ansprik pl vdrdering av sin
arbetsinsats,d. v. s. liinen, som arbetstagarenkan
g6ra, dr motiverad endast i den mtn den begrinsar
sig till vad den nddadndiga mingden livsfijrnijdenheter kostar. Hur mlnga ldntagare vill accepteraen
sidan tes? Jag fiirest?iller mig, att det ir utifrEn helt
andra motiv och berdkningsgrunder,som "maktkampen" vid fdrhandlingsbordet i vt,ra dagarfrires. G. A.
siiger pi ett stille, att "hir ffu frlgan sin awigning,
hur mycket kan liintagaren fl ut i form av hiigre
levnadsstandardfrin detta mervirde". Ja, det var
just fr&gan det! Fcir mig synes det klart, att det ej
glr att fl ett dyft mera, om "kraven" endast skall
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grunda sig pl vad den ncidviindiga mdngden brcid,
smtir, socker,potatis,kldder o. s. v. kostar. Jo, kanske
i ett land med sidana fdrhlllanden eller under en
tidsepok,di kintagarenhelt eller delvis saknar dessa
varof.
G. A:s uppgifter enl. StatistiskaCentralbyrin betrdffande antalet anstdllda i dag, i f<irh&llandetill
1939,bevisaju barahur kompliceradfr&ganom kiner
och levnadsstandard
i sjZilvaverket dr. Trots denna
utveckling m&ste vi i dag vidkiinnas en Etstramning,
frdmst ftir att kunna skaffa oss varor utifr&n. vilka
dro nddvdndiga f& att hilla industrien iglng. Och
dirmed fcir att efter hand kunna htija vir standard.
Menar G. A. att talet om denatureringenav brcidsdd med Eosin skall tolkas st, att arbetstagarensjilv
skall begrdnsa produktionen fijr att bespara kapitalisten besvdretmed denatureringen,som enligt G. A.
var "en fiiljd av civerproduktion". F. d. betriiffande
eosinhistorien var det vdl st, att det inte var frtga
om en fdrstd'ring av siden i egentlig mening. Den
anvindes som kreatursfoder och kom pl st sdtt indirekt mdnniskornatill godo.
Ndr slutligen G. A. ger sign. "Samarbete"en sldng
av sleven fiir att han "dr ute efter produktionsiikning
och arbetsglddje" skulle jag, med hlnsyn till att G. A.
tycks anseen cikning av produktionen f6r skadlig och
farlig vilja plpeka, att iven ur marxistisk synpunkt
ir en produktionsiikning att rekommendera, emedan
en sldan utveckling enl. Marx "vissedigen iiaen berikar proletariatet men i ltngt hiigre grad kapitalisten
och s&lunda vidgar klyftan, vilket plskyndar proletariatets revolutionira resning".
"Till sist blir virderingen av arbetskraft en maktfriga vid fiirhandlingsbordet" sdger G. A. Man ml
nu ha vilken uppfattning som helst betriffande det
ddr om "maktfrlga". Kvar stir viil iind& den sanningen, att som grund frir virt folks levnadsstandard
stEr det, som vi gemensamtframskapa av varor och
vdrden. Det mE ocksl vara v&r gemensammastrdvan
att sdka oss fram till en formel f<ir en rlittvis fiirdelning av dessavirden.
ttF'
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Nrflgot orn sparande
De flesta mdnniskor tycker kanske att man flr hdra
nog om sparandei dessatider. Vi skall sparapengar
och vi skall spara materiel. En del icke fciraktliga
resultathar ju o&sl nltts. Trots detta tror jag dock,
att vi kan gdra 2indt mer. I frlga om materiel, som
jag nu ndrmast tdnker pl, fdrekomrner nog en hel del
sldseri. Vinsten av att spara iven i sm&tt bagatelliserasofta. Dessutomhar vi iu den vdlkdndaandan,
som fltt sitt uttry& i orden "Det ir Staten som betalar" eller "Det dr Bolagetsom betalar". Jag bortser
nu frln Staten och st2illerfr&gan: "Vad kan ett fiiretag g6ra fijr att motverka fiiljderna av denna anda?"
Fdrbud, ransoneringoch kontroll skapar olust och ero
ovirdiga medel fdr det fria nlringslivet. En vIg, som
blivit prdvad i Amerika med gott resultat, dr att lilta
personalen bli delaktig av den vinst, som uppstAr pe
grund av att personalenvinnllgger sig om att spara.
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P& detta sitt kan man kansketa bort udden i orden
"Det ir Bolaget som betalar".
Efter dessaallmdnnafunderingarom sparandeskall
jag nu specialisera
mig pl den aktuellapappersbesparingen. Det dr ju gott och vdl att, som nu sker,pappersavfalletsamlasupp och gir till pappersbruken.
Lika viktigt ir ju att minska pi pappersf<irbrukningen
samt att utnyttja papperetpl b?istasitt. Fdr att klargcira vad jag menar med att utnyttja papperetskall
jag ta ett exempel.
Antag att ett fciretaghar 200 st. skrivmaskiner,som
anvindas dagligen. Antag vidare att vid varje skrivmaskin dagligen i medeltal 5 st. A4-ark kastas i
papperskorgen.F<ir 200 st. skrivmaskinergdr detta
1000 st. ark per dag. Dessaark, pi vilka viil i allmlnhet mycket litet dr skrivet, gir utmlrkt att anvdnda
till anteckningsblock. Om nigot dr skrivet pi ena
sidan spelar ju ingen roll; detta si mycket mer som
mlnga minniskor dr f6,r bekvima att anvd.ndabladens
b&da sidor i anteckningsblock.Om man alltsi klipper
iiu ovanndmnda1000 st. A4-ark flr rnan 2000 st.
A5-ark. Av dessakan man i sin tur gdra 20 st.
anteckningsblock
i tOO blad. P6 sammasltt kan man
fotfan med de utskottsblad,som erhlllas vid duplicering. Vid utgallring av dldre trycksakerkan man
ocks&tdnka p& om de glr att anvdndatill sammasak.
Nu kanskenlgon sdger: "Betalar det sig att offra
tid p& sidant hiir plock?" Ja, detta gir ju inte att
besvarautan underscikningar.Jag vill dock ndmnaatt
vid ett f'6rctag, ddr jag tidigare haft anstdllning, man
brukadeta v^r^ pl kasserade
trycksakerpi ovannimnda sitt. Detta var innan innu nigon pappersbesparing
var p&talad.
Medan jag dr inne pi pappersbesparing
skulle jag
vilja pipeka en dum vana, som mtnga har, ndmligen
att anvinda giillande blanketter (Meddeiandeblock,
rekvisitionsblanketter o. d.) fd,r anteckningar och
kladd. Detta ?ir de ju inte avseddaf<ir. De har iu
di fijrsetis med tryck till ingen nytta.
Med detta har jag velat propagera fcir att vi skall
bli mera sparmedvetna,inte bara hemma utan ocksl
i vtrt dagliga arbete. Fcjr den skull behciver vi ju
inte bli n&gra "snlljlpar". Vi biir komma ih&g att
vlrldens rivarutillg8ngar inte iro outtiimliga.
Dixi

Yad frflr hush&Ilet

to"trf

I dessa deklarationstider har vi vZil lite var haft
anledning att konstatera, ^tt vAru inkomster varit
alldeles f<ir h<iga - i synnerhet med tanke p& den
kommande restskatten. Men lika ofta har vi fr8gat
oss,vart alla pengarnaegentligen tagit vigen. Undertecknad har tyvdrr inte den fiirstlndiga vanan att
ld,gga upp budget och ftjra kassabok. Min "bokfciring" har mest inskrdnkt sig till ett konstaterande,
att det blir allt svlrare att fi inkomsterna att rdcka
till fdr alla utgifter. Detta dr naturligtvis fcir galet.
Och diirf<jr skulle jag nu vilja f.$ga mina mera ordningsamma brijder och systrar: Vad flr egentligen
hushtllet kosta? Hur stort flr kl?idkontot vara Der
medlem i en normalfamilj ? Hur mycket ldggger-en
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Ycr-Somltltot Bfntjon*/
'
April
Anst.-iir
Yrhe
Namn
1940
2. Fortland, Nih OsAar,Traversftirare
6. Atzdertson,Hugo Valdernar,FjdderprovaLe 1937
B. Haglund, Dauid Entanuel,Tappningsbas 1920
1939
). Sundgren,Rudolf, Krutbruksarbetare
18. lobansson,loban Albert, Martinarbetare l93B
1929
HSkan Eduin, Avsynare
21. Gustaassotz,
1925
23. Myrin, Ture Ernanuel,Svarvare
24. Skotte,'NiltPontus,Eldare 79L6-I9L9, 1923
I9l7
25. Franzin, Gdsta, \[-artinmdstare
Mai
14. Petertson,Margareta/. ztr{.,Stdderska

791t1

Juni
lo. Liljeberg, Greta Maria, Staderska
13. Hagberg, Knul 1z,ar,Konstruktdr
14. Holn, Karl Er)A Einar, Kontorist
24. Strdnz,Gustaa Einar, Ugnsskdtarc

1936
1928
19r6
r919

Yad lrilr hush&Ilet

kosta?

Fotr. ftdn dtl. j9.

genomsnittsfamilj ned pn utgifter fcir ncijen, njutningsmedeloch rekreation?Och si vidare.
Fcirmodligenkommer lag att fh till svar - om jag
nu fir nAgot svar alls - att utgifterna och derasfrirdelning dels beror pi inkomsterna,dels pi vederbrirande hushillsmedlemmarsintresseoch ldggning, och
dels att nigra "normalutgifter" inte existerar. Detta
dr naturligtvis i viss min riktigt. Men jag tycker i
alla fall det skulle vara virdefullt att fi iging en
diskussionkring dessafr&gor. S2irskiltgdiler detta
som jag tycker skjuter i
de rena hushillskostnaderna,
hcijdenpi ett sirdelesorovrickandesdtt.
I edetttttttt tt

Signaturensfunderingar gliller ju en friga, som i
hcigsta grad angfu oss alla. Vi hoppas diirfrir pi
flitigt deltagande i diskussionen och icke minst pi
nigra konkreta exempelp& budgetenhos olika familjer, som dro friretagsammanog att hilla budget.
En undersrikning rcirande en familjs "normalutgifter" har ocks&under hand efterlysis,varfcir kanske
diskussionenkan limna svar pi denna friga.
Iled.

Biichman, Oskar,
f. 1879.
Bdckmananstd.lldes
1891
i det s. k. Gamla Tegelbruket. Arbetade iren
7894-1899 vid jordbruket och civerflyttade1P00
till Smdltsmedjan. Hdr
var han diversearbetare
till r9r4, di han civerflyttade till Martinverket
som diverse- och transportarbetare. Slutadesin
tj?instvid uppnidd pensionsiiderden 22 jan. 1949.
Vid jubiteet erhdll han stora medaljenoch gratifikation fcir 55 tj?inste&r.

Iobantson, Karl Lrduig,
f. 1880.
]ohansson anstilldes iL
1943 som hantlangarei
Handformningsgj uteriet
Kom 1944 till I(anonverkstadensom stldare i
Filnings- och Bor:rningsavd. Slutade vid uppnidd pensionsilder den
31 december1948.

I(arltton, Eduard,.
f.1877.
Karisson anstd.lldes1906
vid jordbruket, flyttade
1909 civer till Renseriet
och t9l3 till Byggnadsavd. Slutade 1914 och
iteranstdlldes l91l pA
sammaavd., ddr han,med
undantagav nigra minader 1926 pi Nobelkrut,
arbetade som grovarbetare till den 4 december,
di han avgick vid uppnidd pensionsilder.Erhoitrvid
jubileet medalj och gratifikation frir 28 tjdnsteir.

'

Karltsort, Oshar H ernzart,
f. 1889.
Karlsson anstdlldes ir
1934 som grovarbetare
p3.
Byggnadsavd.,som han
tillh<jrde till den 30 jan.
7948, dL han pi gruncl
av sjukdom avgick med
Penslon.

Carlsson,Oftar V )lbeln,
f.1881.
Carlssonvar anstrilldsonr
filare i Kanonverkstadens
filnings- och borrningsavd. t9o3-t9t3.
Ateranstdlldes
1915somfilarc
pi sammaavdelning,ddr
han arbetadetill den 31
december 1948, dl han
avgick vid uppnldd pensionsS.lder.
Erh<illvid jubileet medalj och gratifikation fcir 41 tj?insieir.

Larssotz,Adolf,
f. 1884.
Larssonvar anstdlld sorn
grovarbetare
pEByggnadsavd. t9t3-t9t9.
Ateranstilldes som grovarbetare pl sammaavd. t929,
dlr han arbetadetill 31
m^j 1948, d& han pi
grund av sjukdom avgick
med pension. Erhdll
1947 medalj och gratifikation fdr 25 tjanstehr.
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Nilsson, Aagatt Eduard,
f. 1882.
Nilsson anstilldes ir
L912 som grovarbetare
pi Byggnadsavd.,civerflyttade 7920 till Martinverket, ddr han arbetat
sisom fdrvirmare, uppvdgareoch nu senastsom
skrotklippare.
Slutadesin
tjinst den 3r. 12. I94B
vid uppnidd pensions&lder. Vid jubileet erholl
han medalj och gratifikation fcir 34 tjdnsteflr.
'
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Lartton, Gastau Eli.r,
' f. t897.
Larsson anstdlldes 1929
som fd,rr&dsarbetarepe
Byggnadsavd.och flyttade 1942 till Projektilverkstaden,ddr han arbetade som stddare till
den 31 maj t947, di han
p& grund av sjukdom avgick med pension.
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N ordqaiil, Gts taa Dauid,
f.1883.
Nordqvist \rar anstdlld
som ritare pi. Konstruktionskontoret lg}r-t912.
Ateranstdlldes1915 pi
Konstruktionskontoret
som chef fcir berdkningsavd. tillika patentingen,
jcir under de senasteiren.
Avgick med pensionden
L jan:uati1949. Vid jubileet erhdll han medalj
och gratifikation frir 38 tj dnsteir.

ffi

Peltersson,Gurtap Bernhard lValdemar,
f.1831.
Petterssonanstiildes som .'t6"1@i
;6.
gjuteriarbetare t897 i
Handf ormningsgjuteriet.
Overflyttades 1902 som
filare till Kanonverkstadens filnings- och borrningsavd.,dir han arbetade till den 31 december 7948, dt han avgick
vid uppntdd pensionsilder. Erhdll vid jubileet medalj och gratifikation
fcir 49 tj?insteir.

ffiffid

Ostlingt August,
f.1881.
Ostling anstilldes L902
som valsare i Valsverket
och arbetadedrir till 1907.
Ateranstdlldes1914 som
milare i Kanonverkstaden
och flyttade L923 till
Skjutfiiltet sesom vaktmestare. Avgick den 1
oktober 1948 vid uppnldd pensionsilder.Vid
.fubileet ed.rcill han medalj och gratifikationfcir 17 tj?insteir.

Tnmumnrinn

lanssort, Karl lulia.r,
'f.1888,
d. 19 j^n. 1.949.

Lof uettltolnt,Erih Kon.
'
rad, f. L920,
d. 18 dec.1948.
Lcifvenholm anstdlldes
som tidskrivarei Kanonverkstadensfilnings- och
rnonteringsavd.fu 7943
och blev 1946 kontorist
pi Hirdverkets konior.

Rydberg,Frans Gastau.
'
f. 1885,
d. I febr. t949.
Rydberg var anstrilldvid
Nobelkrut mars 1938d e c . 1 9 4 5 . A t e r k o mi
apnl 1946 och arbetade
hela tiden till sin bortging som grovarbetarepi
Byggnadsavd.

Janssonanstllldes i nov.
1917 som snickare vid
Nobelkrut, slutadei dec.
1918 och iterkom i juli
1920 med samma yrke.
De sista20 hren arbetade
han pi Snickarverkstaden.
Vid jubileet erhcill han
medalj och gratifikation
for 27 tjdnsteFtr.

;it

H ageI in, Allr ed l/ alent in,
'
f. 1890,
d. 12 fefu. 7949.
Hagelin anstdlldes &r
19i8 vid Industrivedgirden ocl'r civerflyttade fciljande5.rtill Mar,tinverket.
Hdr arbetade han som
eldare,generatoreldare
o.
sista tiden som stddare
tiil sin bortging. Vid jubileet 1946 erhdll han
medalj och gratifikation
for 28 tfdnsteir.

Kamrer Helmer Nordqvist och Bergsingenjiir
Per Odelberg ha frin den L januari 1949 utndmnts till direktorer i bolaset. Utnlmninsen
innebdr ingen fordndring bet"riiffandeuerkslrnhetsomridet. Direktor Nordqvist kvarstir alltsi
som chef for bolagets ekonomif6rvaltning och
Direktor Odelberg som chef for den civila forsdljningsavdelningen.

BOTAGSTBIININGAN
Nyr l)irektiirer

DireAtor Helner Nordrlui.rt

Direktdr
Per Odelberg
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GtinETAGS=
UAUNDERI{A
Boforsverken

Nobelkrut

Foretagsndmndenvid Boforsverken holl sitt
ordinarie sammantrddeunder 4:ekvafialet t948
mindagen den 6 december under disponent
Evert \Tijkanders ordforandeskap. Foljande
f.rl"gor stodo pi foredragningslistan:
Arbetarnas representanterinldmnade ett forslag till anordnandeav korta informationskurser
for samtliga nyanstdllda arbetare. Efter diskussionen beslot niimnden tillstvrka. att dessa
kurser anordnades. Bolagsleclningenhar uppdragit it herr Arthur Grell och dr Egil Lonnberg att utforma kursprogram och ordna den
ftirsta kursen.
Ingenjor Odelberg redogjorde for Bofors
samarbetemed Volvo f.fin 1925 till dags dato,
varvid han sdrskilt framholl Volvobestdllningarnas roll i MS och VF. I sambandhdrmed disi MS, ankuterades iven kassationsprocenten
skaffandet av den nya presseni MS, maskinparken i VF samt beldggningeni Svartismedjan.
Overingenjor Striimberg foredrog ett par
aktuella verkstadsproblem,dels kapaciteten i
verkstddernaoch sviLrigheternaatt fh folk till
skiftging vid de stora maskinerna, dels den
s. k. "prisningen". Problemenblevo foremil for
en livlig och klarldggande diskussion,varcfter
irendet iterfordes till oarterna for slutbehandling i sambandmed avlalen.
vid
Diiektdr rDTahlsteen
refereradesituaLionen
Kilstaanldggningarnaoch meddelade,att bolaget tvingats uppsdgaen del arbetskraft,vilken
man dock till storsta delen lyckats omplacera.
Herr Ordforanden gav en kort oversikt av
konjunkturldget samt kompletterade, for Boforsverkensdel, de uppgifter betrdffande sysselsittning fl. fr., som tidigare llmnats av herrar
Odelberg och Stromberg.
Slutligen diskuterades nigra trivselfrigor,
bl. a. snatterier i verkstdderna.kortsoel inom
j,
fabriksomridet - sont dr f drbjadet
ett fall
av handgripligheter mellan arbetsledare och
arbetare samt den stigande olycksfallskurvan.

Foretagsndmndenvid Nobelkrut holl sitt
ordinarie sammantrddeunder 4:e kvartalet mindagen den 20 decemberunder direkttjr Sverre
R:son Sohlmansordforandeskap. Vid sammantrddet behandladesfoljande frhgor:
Herr Ordforanden gav en utforlig redogiirelse
for dagens ekonomiska ldge i vdrlden, varvid
han sdrskilt uppehiill sig vid virt lands problem
betrdffande import och export, produktion, arbetskraftsforsorjning,itgdrder for att ldtta inflationen m. m. Utsikterna for Nobelkrut under
det kommandeiret bedomdessom relativt gynnsamma.
Fr6.ganom alarmering av personaleni hdndelse av brand hade aktualiseratsgenom sista
olyckan vid T 3I. Efter diskussion6verlimnades frigan till Sdkerhetskommitt6n.
Tjinstemanna- och arbetareledamoterna
hade
vdckt forslag om anordnandeav en ging- och
cykelvig frin Bjorkborn till Briten forbi Hdsthagen. Forslaget ijverlimnades till Byggnadsavdelningen for utredning.
Forslagskommitt6nrefererade5 inkomna forslag till forbeittringar, for vilka beloning tillstyrkes. Planerna pi kursen "Ldr kinna Ditt
foretag" godkdndes.(Se hirom i detta nr.) En
skrivelsefrin avd. 281 Bjorkborn av SAF, vari
uttaladesett erkdnnandefor Bjorkborns brandkirs siorartade insatser vid olika brand- och
olyckstillfdllen, fiiredrogs.Vice ordforandenbegdrde och erholl lofte om utredning betrdffande
mojligheterna till utbetalning av avloningarna
pi arbetsplatsernaoch slutligen meddelades,atr
utredningenom tvdtt av privata overdragskldder
snart dr fadig och att denna friga snarast
blir lost.
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Liir kfinna ditt fiiretag
En fdreliisningskurs

fdn anstdllda

och ao olnstiilld,a oid, Nobellnrut

Pi. initiativ av foretagsndmnden vid Nobelkrut har, som ndmnts pi annat stille i denna
tidning, ordnats en intirn upplysningskurs for
de anstdllda vid Nobelkrut. Kursen, som hilles
i Bofors Samlingshus, borjade den 17 januari
och avslutas den 7 mars. Den pigir allts6. for
nd.rvarande. Kursen vill ge en allmdn orientering av Nobelkruts olika fabriks- och kontorsavdelningar, forskningsproblem, historia och
framtidsutsikter m. m. Kursprogrammet dr
foljande:

7 lebruari. Fcireldsningarnadgnadessdkerhets-och
hdlsofrlgor. Overingenjrir A. \Tahlquist talade om arbetet fcir sdkerhetoch skydd pi arbetsplatsensamt
Doktor G. Johanssonom hdlsofr&gorp3.arbetsplatsen.
14 februari. Agnadesplanering och arbetsstudier.
Ingenjcir E. $Taller talade om planeringsavdelningen
och Ingenjrir G. Djurberg om arbetsstudieavdelningen.

17 januari. Kursen rippnadesav Disponent Evert
Wijkander, varefter Direktdr Sverre R:ion Sohlman
taladeom Nobelkruts utvecklingoch framtidsutsikter.
Bofors Musikk&r bidrog till irevnaden med inlednings- och avslutningsmarschsamt musik mellan
friredragen.

_ 2.8 febntail. Agnades forskning och fcirsdljning.
Doktor A. Dahl6n talade om forskningensbetvdelie
fdr utvecklingenoch dveringenjrir E. lullander om
fciretagetoch marknaderna.

24 januari. Fem av Nobelkrutstekniskaavdelninga.r
presenterades.
IngenjcirBo Hannerz taladeom Nitrocellulosa-avdelningen,
IngenjcirE. Lindqvist om Krutavdelningarna,OveringenjorE. Jullanderom Dynamitavdelningen,Ingenj<irG. Tiveliusom Ammunitionsavdelningarna och Ingenjrir N. Carbonnier om Civilkemiskaavdelningen.
31 ianaail. Presentationenav Nobelkruts tekniska
avdelningar fortsatte. Ingenjdr R. Berntssontalade
om Trotylavdelningen,Ingenjdr Fritz Dal€n om Allmdnna tekniska avdelningenoch Ingenjdr O. Druid
om Luktdmnesavdelningen.Dagens sista fcireldsning
hcills av Ingenjdr H. Kignell, som talade om hurNobelkrut ordnade sina inkcip.

21 februari. Behandladesekonomifr&gor. Kamrer
A. Bj6rndahl taladeom ekonomiavdelnin-sens
allmdnna organisation och arbetsuppgift.r rr]ot Kamrer
Henning om kalkylering, prissittning, bokfciring och
revtslon.

7 rnars. Avslutaskurseneniigt ett sdrskiltprogram,
som innu icke dr helt utforma-t. Arbetarnai, aibetsledarnas och tjdnstemhnnenspersonalorganisationer.
ha inbjudits att deltaga i en frigesporttdvling med
5-mannalag,varvid frigorna huvudsakligen skola r6ra
sig om dmnet "Bjdrkbornskunskap". Vidare skola
Nobelkruts-och Boforsfilmer visasbch Bofors Musikkir medverka.
Tyvdrr har deltagareantalet i kursen icke varit
det vdntade, men de som bevistat foreldsningarna ha fitt mycket av intresse till livs. Samtliga
foreldsningar ha varit instruktiva och klarliggande, men samtidigt populdrt hillna och i
mhnga fall illustrerade med film, skioptikon,
bilder och demonstrationsmaterial.

tt

ffi

BRHVTANA

Signaturerna,som nimndes i foreg. nummer)
f6, tyvdrc vdnta med att fi sina bidrag inforda.
Deras problem aro ej dagsaktuella,utan kunna
diskuterasndr som helst med lika gott resultat.
Sign. "Dixi" skall fi svarpi sinafrigor i kommande nummer. Red. har vdnt sig till sakkunnig
person for att fh ffigan utredd och belyst.
Redaktionskommitt6nonskar en livligare diskussion under "Ordet ar fritt". Kom ihi.g, att
alla publicerade bidrag honoreras.

fr
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6c)nsze6s=

VEru(SAMHETEN
I nista nummer skola vi redogora for de 5
forslag, som belonats vid Nobelkrut, samt for
de forslag, som f. n. dro inldmnadetill Forslagskommitt6n vid Boforsverken, men som dnnu
icke slutbehandlats.
Fackforeningensrepresentanteri sistnirnnda
Forslagskommitt6dro, efter 1 jan. t)4), herrar
GostaNilsson, VR 90, Harry Grundstrom,VA40
och Olov Karlsson,MG 31.
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Iivets g6.ta - vilken man alltsi ocksi skulle
kunna bevisa matematiskt.
Foljande morgon kom en av deltagarnai dis.
kussionenmed vidsti.endesvar, som sdkert gav
"matematikern" nigot att tiinka pi..

TASHT{RETSHN
lfatematisk

*

vers

Att trivas

Du enkelt kan bedyra
hur tvl ginger tv& blir fyra
och iven har du ritt i
att sex glnger fem dr tretti.
Och hdgre upp pi skalan
en differential
och summan av din talan
kan bli en integral.
I enkla, kalla lagar
du l?iggerallt tillriitta
men dina levnadsdagar
?
dr iven de uppmiitta?
Kan civer grdnsen leda
en matematisksplng
kan dina siffror reda
ut gi"tan som en ging
av intet iiga sk8dad
fast mZiktig i sitt sus
fcir jordens liv beb&dad
med v?ildigt"Varde ljus!"
Det kanske dig behagar
och dkar din aotit
om dina kalla fagar
kan leda dej en bit.
Men - glr ett bud med vinden
att Vandringen dr slut
s& stlr du diir vid Grinden
och sdker finna ut
en liisning p& ett knepigt siitt
men lika bra att genastblunda.
Hir ingenting blir riktigt riitt
ty allting har blitt annorlunda.
Kanhdnda kdnner du fcirst d&
att vdgen mot de Tysta landen
blev bdttre om det vore si
att Nlgon htille dig vid handen.
SP.t

En dag i slutet av november fona iret voro
nlgra herrar pi Konstruktionskontoretinbegripna i en diskussion om vetenskapligaproblem,
varvid en av dem pistod, att allting hdr i vddden
kan bevisasvetenskapligt, alltsi. med hjilp av
matematiken.Man resoneradefram och tillbaka
om olika saker,och till sist kom man att tala om
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Vid flera tillf2illen har frl.gan om trivseln i
arbetet berorts i B-pilens spalter. Det dr en
frhga av utomordenflig vikt for hela virt samhiillsliv. P6.sina hill har man hittills nog haft
den forestdllningen, att frhgan om trivseln pi
arbetsplatserna,arbetsgliidjen,ndrmast intresserade de anstdllda. Utvecklingen har emellertid
visat, att trivselfrigan kommit att bli av kanske
vd.l si stort intresse for foretagarparten som
de anstdllda. Forutom det sjdlvklara faktum,
att den, som kdnner trivsel i sitt arbete, utfor
detta snabbare, sdkrare och bdttre, har man
ocks6,fitt erfan, att sirskilt den yngre, mera
ldttrorliga delen av de anstdllda sokt sig bort
frin foretag, ddr det brustit ifrhga om trivseln.
De foretagare,som velat behilla sina anstdllda,
har foljaktligen mist borja tdnka pi den nya
faktor, som heter trivsel i arbetet,arbetsglddje.
Anstillandet av en arbetskraft for personalvird har vdl oftast varit forsta steget. De foretag, som slagit sig till ro med detta i tron, au
ddrmed vore allt vril bestdllt, torde emellertid
ganska snart ha funnit, att enbart denna i och
for sig vdllovliga itgd,rd inte varit tillricklig
for att skapa trivsel och hindra de anstdlldas
flykt frin foretaget. Men det dr nu en ging si,
att trivsel dr en komponent av si minga olika
faktorer, som moter ossunder en arbetsdag,att
inte ens en socialkurator eller en personalkonsulent trollar fram nigonting sidant i en handvdndning.
Det stir ju klart for var och en, att en personalvi.rdstjdnstemanhar sin mission att fylla
i all synnerhetinom ett fiiretag av den storleksgrad, som exempelvisvirt eget har, men att en
sidan i itminstone nigon ndmnvdrd grad skulle
kunna skapa trivsel hos de anstdllda dr sdkert
att spinna forhoppningarna allt for hogt. En
sidan man (kvinna) kan fitta till en hel del
missforh&llanden, men han (hon) kan inte
skapaarbetsglndje.Det giir de ansidllda sjeilva
gemensamt,frin den hogste till den ldgste. Men
det kan inte hjdlpas, att vi inte alla har samma
mojlighet i det fallet. Ju hogre upp inorn foretaget en minniska arbetar,ju storre rnojligheter

har hon nimligen ocksi. att sitta sin stdrnpelpir
eller massorav vdlfardsanordningartrolla frarn
arbetet,att piverka den allmdnna andan,trivseln,
arbetsglddje
arbetsgliidjen. l^g skulle vllja gL si lingt sonr
De flesta mdnniskorvill kinna sig solidariska
till att sd,ga: Ett foretag har den anda, sonl
med sitt foretag. Denna solidaritet behoverinte
chefen och hans nirmaste medarbetareformir
betingas av hoga loner eller goda ekonoellko
att gjuta in i det. Det dr den anda av tillforsikt,
forhillanden for foretagets del. Ett litet foresamarbeteoch gentlemannamdssighet,
som dagtag, som arbetarunder blygsammaekonomiska
ligen skall stromma ut fr6.n hogkvarteref, och
omstdndigheter(dir det sparaslika mycket pi
fullodigheten i den organisation, vari de analla andra omriden som pi lonekontot) kan
stillda infogas, lingt mer in ett antal viilfrirdsmycket vdl urppvisaen trivsel och en arbets.
inrdttningar till de anstdlldas fromrna, sotn
gld.dje,som det stora, flotta inte pi lhnga vagar
skapar trivsel, samhorighet och arbetsglddje. kan. Varfor? Jo, ddrfor att ledningeni det lilla
Ett foretag skall vara en sammanslutningav
foretaget i dei fallet for en konseivent politik
mdnniskor, som gemensamt sdtter in huvuden
d?ir de1 snilas och sparasph alla hill oc'hkanoch hdnder for uppniendet av vissaresultat,det
ter, och alla utvdgar provas for att ni resultat,
kan vi inte komma ifrin. Forst i andra hancl
varfor skulle di. inte alla hjalpa till . . . . .
skall det faktr-rmkomma, att man hdrigenornhar
I ett foretag, som leds med gott omdome,
sitt uppehdlle. Men tag bort det forsta ledet i
ddl varje medarbetare,pi vilken post han dn
rnitt pistiende. Kvar blir minniskor, soffi ajiblivit placerad,har kdnslan av att vara om inte
betar endast for lon och ledighet. N{en kvar
oumbdrlig si dock l6.t oss sdgasvirersdttlig, ddr
blir ocksi hi.gloshet och otrivsel och en baraalla behandlasefter sammanormer, och var och
dagen-gir-mentalitet.
en vet med sig, att han har chefensoga pi sig,
Vi trivs - kdnner arbetsglddje- neir vi
inte bara ett vakande utan ocksi. ett, som kan
kiinner att vi arbetar mot ett mil. Vi vantrivs
konstaterahans eventuella fortjdnster, diir var
om vi kdnner v6.rautvecklingsmojlighetereller
och en vet, att det finns utsikter for alla att
vir frihet alltfor begrdnsade
eller omintetgjorda.
avancetaeller rora pi sig efter var och ens forVi rniste ha ett visst utrymme for vir energi,
mhga,ddr ettoringspolitikenlyser med sin frinfor initiativ och individualitet. De flesia rndnvaro, och en loneforhojning nigon ging ges
niskor har en viss ambition. De kiinner sic
utan pitryckning, ddr ett erkdnnsamtord kan
girna som kuggar i ett hjul, nota bene on detta
ges, dA det ir pi sin plats, och ddr rostenar llka
hjul utfor eit nyttigt arbete, men de vill inte
nyanseradoch orden lika vilbetinkta, vern sorn
vara kuggar i ett hjul, som gir tomging. Er-r in talar och vem som dn tilltalas, ddr alla benormalt funtad mdnniska kdnner arbetsglddje, sjllas av en uppriktig avsikt att samarbeta,att
si snart hon under relativt gynnsammaforhilsti till tjdnst - ddr skapasgenom dagligt odlanden utfor ett nyttigt, vdlbehovligt arbete.Var
lande av vanligt folkvett och goda ansatseri all
och en mir ocksi bdst av att ha full - om
tysthet en gocl anda - trivsel, arbetsglddje.
miijligt ocksi jdmn - sysselsdttning(hellre en
Sign. Krutgubbe berorde i nr 2 en sak, som
aning for mycket an for litet i det fallet) med
ofta kommer upp i det hdr sammanhanget,titel,
vdlbehovligt, nyttigt arbete, och den overvdlffi,gan. Sjnlv fir jag saga,att jag inte tror, atr
digande delen vill ocksi ha det si. Kdnslan av
nigot mera visentligt vore att vinna genom att
att ha varit nyttig - helst oumbdrlig - ir den
infora du som tilltalsord overlag. Engelskan
stimulans, som varje mdnniska behover kdnna
har sitt yolr, men lit oss komma ihig, att you
vid arbetsdagensslut, om hon ska mi riktigt
lika garnakan betyda Ni som du. Om du bleve
vaI. Jag upprepar innu en glng, att de flesta
allmint tilltalsord, skulle naturligtvis ocksi en
minniskor iir ambitlosa, vill utrdtta nigot, vill
hel del av den klang av rent personlig samvara n6,got,vill komma ni.gonvart, Far de om
horighet, som det nu har, forsvinna. En hel del
morgonen till ett arbete, som inte bjuder dem
irritation tjver vi.rt omstdndigatitulerandeskulle
nigot av intresse,ddrfor att det brister i orgakanskefcirsvinna,men nigot storre tillskott till
nisationen, arbetasirrationellt, slosasmed maden allmdnnatrivseln skulle vdl ndppeligenyara
terial och arbetskraft, och ddr det enskilda ini
att vinna genom en reform i den riktningen.
tiativet inte kommer till sin rdtt, kort sagt dir
Man skapar, tyvdrr, inte samhorighetpi ett si
hjulen gir mer eller mindre tomging, ddr kan
enkelt sdtt.
ndppeligen ens dussinet personalkonsulenter
Till sist en personlig bekdnnelse. En ging
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Olycksfallsstatistiken

fiir rilr Ig48

Nobelkrut
Nobelkruts olycksfallskurva har tyvdrr dven
stigit under 1948. Detta gdller olycksfall i arbete,inklusive fdrd till och frin arbetet,for timavlonade. Olycksfall utom arbete statistikforas
icke vid Nobelkrut. Tre avdelningar ba under
Sren 7942-1948 icke haft n6.gra olycksfall;
Nitroglycerin, Stubin och Forrid. Storstaolycksfallsfrekvensenuppvisa Trotylfabriken, Syntesfabriken, Halvtekniska anlaggnrngenoch Elektriska avd. med over 30 %. Minsta frekvensen
- frinsett de helt fria - dro Nitrocellulosa,
Brisansladdn.-avd.,Roraptering och Kontor.
Halkning och fall samt lyftning, bzirandeoch
l-ranterandeav forem5,l orsakade over 40 /t
(41,1) av alla olycksfall, giftiga och frdtande
dmnen lI %, yrkessjukdomgenom inverkan av
kemiskt dmne 8,5 /o, arbetsmaskiner
och handverktyg tillsammans75,9 % o. s. v. De flesta
skador voro lokaliseradetill finger 17,1 c/6,,fot
L3,4 % och hand 9,2 % och mindagen var den
vanligaste olycksfallsdagen,di 2o,7 % av alla
olycksfall intrdffade. Sammanlagt forlorades
2.870arbetsdagar,
men intet olycksfallleddetill
invaliditet eller kvarstiende men.

Olycksfallensfordelning rned heinsyntill skadad kroppsdel visar, att enbart handskadorna
utgor ca 40 %. Fotskadorsamt ben- och hudskador dro tillsammansca 31 /o (21 rcsp.12 %).
Oviga skador ziro lokaliseradetill huvud, hais
ocl-rbil. Endast ca 5) /6 tuo lokaliseradetill
fyggen.
Antalet olycksfallhar varit 618 i arbetetoch
j84 utom arbetet eller tillsammans1002. Antalet sjukdagar,som foljd av olycksfallen,har:
varit lesp. 12.783 och 7.925 eller sammaniag{
20.708 dagar. Dessa siffror betyda, att ca 3
olycksfall dagligen intraffar vid Boforsverken,
att ca 60 man dagligen dro bofta ffi.n produk,
tionsarbetetoch att de direkta kostnadernafor
olycksfallenunder iret uppgick till ca 620.000
Kfonof.

Resultntet
794t8

aa s|ry dd,spristiiolingen

Boforsoerken

20 avdelningarsdnkte emellertid sin olycksfallsfrekvens och skyddspristdvlingen,som utIystes1p48,dr nu avgjord. Som 1:a i de olika
riskklasserna ha foljande avdelningar placerat sig:

Under fu 1948 har frekvensenfor olycksfall
i arbetet tyvdrr okat nigot vid Boforsverken.
Frekvensenfor olycksfall utom arbetethar gliidjande nog gitt ned med ndrmare4O /r.

I(ass A: Srnidespressverkstaden
med en s;inkning pi 36,38%.
I(lass B: Skjutfiltet rned en sdnkning pi
7 5 , 3 2% , .

( Forts.frdn ftireg. sida.)

KlassC: Experimentavdelningen
ochKontroll,
avdelningen,vilka sdnktsin frekvensmedtoo/a.

Er&'

arbetadejag sjalv i detta foretag under en chef,
som vi underlydandealdrig kom n2irmarein pi
livet, men som genom sitt sdtt att utova chefsskapet och att vara, alltid ingav en kdnsla av,
att hdr hade man att gora med en prdktig mdnniska, en gentleman, omtainksam,forst&ende,
vzilvillig. Det var en rasande duktig karl. I
bland undrade vi ndstan,om han hade "tur".
Allt gick si bra, ndr han var i nd.rheten,riven
om det strax fore hans ankomstkanskehade sett
nattsvartut. Senareforstod vi vad det var: En
smittande optimism, ett friskt gipiarhumor, ett
hoppfullt och drligt: det grejar sig nog, om vi
bara hjdlps it.
Den mannen spred trivsel oclr arbetsgl:idje
omkring sig.
Cogit
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Sarntliga de avdelnir-rgar,som sdnkt sin
olycksfallsfrekvens,
erhollo pris, vilka utrdknats
efter vissa faststdltdaregla'. De avdelningar.
som placerat sig son-rvinnare, erhollo dessutom
ett extra pris. En sammanlagd prissumma ;1
4.776:01 kr har utdelats till de vinnande
l<lubbarna. Skyddsombuden- sammanlagt1t)
marl - pi ovanndmndaavdelningartilldelades
dessutom10: - kr vardera. Allt som allt har
7.226:01kr utdelatssom skyddspris.
Till sist kan ndmnas, att fri;n och med innevarandeir en ny organisationbendmndArbetarskyddsstyrelsen
tillkommit. Arbetarskyddslagen
i sin nya utformning trdder ocksi i kraft fri.n 1
juli detta ir.
Gnt

Reglen fiin 19,49 rflrs skyddspristEivlan
De regler som gdlla f.or t949 irs skyddspristdvling dro foljande:
Mom. 1. Yarje avdelning- tdvlingsenhetsom under iret sdnktolycksfallsfrekvenseniforhillande till utgingstalet, tilldelas (pr anstilld
utan olycksfall) en rorlig premie, som dr proportionell mot den uppnidda procentuella
sdnkningen,och somutgirmed foljande belopp:
i riskklass A: 10 iire pr sdnkningsprocent
i,,B:1,,,,),
|

,,

C:

3

,,

>>

),

Samtliga skyddsombudpi de avdelningar,som
sinkt olycksfallsfrekvensenenligt ovanstiende
regler, erhilla dessutom50: - kr. vardera.
Mom. 2. Utover ovanstiende komma extra
prissummor att tilldelas de avdelningar i varie
riskklass,vilka presteratden storstaprocentuella
sdnkningen av olycksfallsfrekvensen.Prissummorna dro:
RiskklassA:
1 :a pris 1000:-. kr.
2:a ,,
5 0 0 :,,
3'.e ,,
J 0 0 :,)
Riskklass B:
1:a pris
2:a ,,
3:e ,,
4:e ,,

500:2 5 0 :1 5 0 :1 0 0i

kr.
,,
))
,,

Riskklar C:
1 :a pris 300: 2 : a , , l 5 O :-

vid Bofors
kr.
,,

Som aillkor fdr utbetalandet aa d.essaextra
prissummor gi)ller emellertid, att frekuenstalet
for olycksfall inom arbetet uid Boforsuerkenfor
dr 1949 ej duerstiger 15,0a olycksfall per 100
drsarbetare.
Monr. 3, Frinsett de personliga prisen till
skyddsombuden,tillfalla samtliga ovanndmnda
pris och premier den klubb, som de anstdlldapi
avdelningen tillhora.
Mom. 4.Utgingstalet i tav[ngen ir, for resp.
avdelning, frekvenstaletfor olycksfall i arbetet
for iren l94I-I948.
Frekvenstaletfor resp.
avdelning kungiires pi. annat sdtt.
Annr., lnt:m'f.f.atolycksfall hdnftjres till den
avdelning, som den skadadetillhirr. Endast de
olycksfall, som anmilas till och godkdnnas av
forsdkringsbolaget,medrdknas.
Finnes inom vinnande tdvlingsenhef mer dn
en klubb representerad,
delaspriset procentuellt
efter antalet klubbmedlemmar. Enstaka personer, som arbeta i en avdelning men tiilhora
annan klubb, medrdknasej.
Om anledning till olika tolkning av tdvlingsreglerna givas, avgoras uppkomna fllgor av
Centrala skyddskommitt6n.
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Vaken, pigg, rneclgltittigt sian

Hejsan, suejsan,karuseliett

k/arcu'Bossejdnmt ritt skinlt,

gdr bland alla cykelstdllen,

Tnenen slo ocb lat lohn Blund
blir Klinikens triigna kund.

Ritschan,ratschan,dir kom skrlil/en,
Bossefick pi. fontanellen,

FastrBettan forstdss har fatalt rninirualt
ttu egna pinaler i smatsen,
bon jobbar sont blea hon skandalt fint betalt
niir ntorsanpedalar iuig - med taiittstugeskjntsen
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ollo formerov
vlirmebehqndling
AB Bofors modernt utrustade hdrdverkstlder i Bofors, Stockholm, Griteborg, Malmii, Mora och Virnamo sti
till tiiinst med alla former av vbrmebehandling sisom verktygshirdning,
mjukgltidgning, nitrering, seghirdning,
sitthirdning, etapphirdning och an-

Skria eller ring till afrr niir mas t e h iir d.aer ksta.d,:
BOFORS
Tel. Korlskogo, "Bofors".

MAI-MO
Neptunigoton21, Tel. 79210.
STOCKHOTM
MORA
Tufegoton 19. Tel. 314460. Postfock 46. Tel. 961.
GOTEBORG
VARNAMO
von Holtensg.
5. Tel.19 4370. Posifock89. Tel. 11452.

liipning. Sj2ilvfallet itaga vi oss vdrmebehandling av allt slags stAl, oavsert
om det tillverkats vid Bofors eller vid
annat verk.

I onslutningtill vdr f6rsdliningsorgonisotion
i gronnldnderno
ho vi i Helsingfors,K6penhomnoch Oslo lnrdttot hdrdverkstdder,som i somorbetemed v6ro svenskoverkstdder
erbiudo motsvorondeservice.
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