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Vid framstdllning av stil anvdnder man sig
av s6.danar|varor som tackjern, jdrnsvamp, eget
fallande skrot och kopskrot. Man kan utnyttja
dessarimatet:ialvar for sig eller i kombinationer
med varandra, beroendepi vilken metallurgisk
process man utgi.r ifr6.n. I de flesta stilprocesseringir emellertid tackjirnet i storre eller
mindre mdngder. Dh tackjdrnet framstdlles ur
jirnmalm blir denna, om ocksi indirekt, ett av
stilindustriens viktigaste rimaterjal. B-pilen
dmnar i en serie artiklar belysade for stilhanteringen mest betydelsefullarimaterialen. YFtr
forsta artikel kommer att behandla de svenska
jdrnmalmerna i allmdnhet och ge en nigot utforligare beskrivning over Stribergs-gruvorna,
frin vilka Bofors i mlnga hir hdmtat de rena
malmer, som betytt s5.mycket for verkets hogt
drivna metallurgiskautveckling. En uppsatsom
"Sveriges Malmtillgi.ngar" av Overdirektiir Per
Geijer har i mycket legat till grund for denna
sammanfattning,likasi uppgifter om Stribergsgruvorna, som vilvilligt stillts till fiirfogande
av Disponent Ake Bergendal.
Bergshistoriskaforskare diskuteraalltjimt ndr
brytning av malm piborjades i Sverige. De
flesta av dem synasnumera acceptera1100-talet
for jdrnrnalmensvidkommande, men om brytningen i jdrnmalmsgruvornaunder medeltiden
vet man fortfarande timligen litet. Det skulle
fora for lingt om man hdr skulle forsoka ge en
historisk utveckling 6ver upptdckten av de
svenskajdrnmalmsforekomsternaoch deras bearbetning. Yi noja oss med att konstateru att
Sverige dr ett malmrikt land och att forekomsterna av jdnmalm sivdl kvalitativt som kvantitativt hora till de fornimsta i vdrlden.

De svenskamalmfyndigheternaha under virt
lands geologiskautveckling fitt en speciellprdgel. Detta beror dels pi att Sverigesberggmnd
till storstadelen utgiires av bergartertillhorande
arberget dels pn den kvaftdra nedisning,
som drabbadeSverigeoch minga andra ldnder
for nlgra l0-tusental ir sedan. Det overvigande antalet av vl.ta malmf6rekomster bildades
under urbergstiden och ligga fortfarande i urberget. Veckningsr<irelseri jordskorpan ha inverkat pi bide urberget och malmfyndigheterna
och istadkommit stora formforindnngar. Till
och med sidana fyndigheter, som ursprungligen
lagradespi havs-och sjobottnar,ha nu sammanskjutits och tillknycklats samt dro ofta uppresta
till brant stiende idgen. Malmkroppen htr pi
grund hdrav erhhllit en oregelbunden form, som
i vissafall forsvi.rat utnyttjandet. Detta giiller
isynnerhetflerr av de meliansvenskajirnmalmsfyndigheterna. I milnga andra fall har dock den
branta stdllningen, i kombination med sidostenensoftast stora fasthet, erbjudit mojligheter att
anvdnda vissa ekonomiskt fordelaktiga brytningsmetoder. Den s. k. magasinsbrytningen
har fitt st6rre anvdndning i Sverige dn i de
flesta andra linder.
Jdrnmineralenmagnetit och jirnglans, bida
syreftireningar, dro for ossde viktigaste och over
huvud taget de enda, som nu komma till anvdndning inom svenskjdrnhantering. Motsvarande malmer bendmnassvartmalm resp. blodsten. Sidana jdrnmalmer, som finnas i yngre
geologiskabildningar, saknanu betydelsei virt
land. Sjii- och myrmalmerna utgjorde dock
under en ling tid ett viktigt rimaterial for
milnga av de sydsvenskasmihyttorna.

De oxidiska jdrnmineraleniro jd':,roika,hlrda
och fasta. Tack vare svartmalmensmagnetiska
egenskaperkan man pivisa magnetitmalmsforekomster pi avsevdrtdjup och man kan ocksi
magnetiskt anika f.attigare malm. Aven blodstenen kan pi liimpligt sitt anrikas, dock ej
medelstmagnetiskametoder.
Den forut omtalade nedisningenmedforde att
svenskamalmfyndigheter dro ndstan fullkomligt f.ria frin sidana fordndringar som dro betingade av vittring, d. v. s. inverkan av luftens
syreoch kolsyram. m. pi malmmineralen.Landisen notte ndmligen bort de oversta delarna av
malmforekomsten, som f6rut under m?anga
millioner Lr vafit utsatta for vittringens inflytande. Man finner ddrfiir endast i undantagsfall vittrade partier i svenska malmfyndigheter. Ett exempel pi vittring 6ro nigra s. k.
'lmullmalmer"
i Bergslagen.
De svenska jdrnmalmsfyndigheternafordela
sig med nhgra fi undantag geografiskt pi tvi
distrikt, det mellansvenska omridet eller
Bergslagenoch det lappldndska omr&det.
Si gott som overvdgande antalet av fyndigheternainom Bergslagenufgoras av fosforfattig
malm ldmplig fiir framstdllning av kvalitetsprodukter. Endast ett mindre antal forekomster
besti av fosforrikare kvaliteter, men pi grund
av storleken av det viktigaste fdltet, Grdngesberg, representerardenna grupp mer dn l-rdlften
av de for Bergslagenberdknadejdrnmalmstillghngarna.
Malmfyndigheterna i Lappland iro minga
g6.ngerstorre och utgoras till storsta delen av
malm med hogre fosforhalter. Ofta ir fosforhalten alltfor hog for att malmenutan oldgenhet
skall kunna anvindas som rimaterial vid tillverkning av kvalitetsstil. I viss utstrdckning
kunna emellertid de fosforrika malmerna anrikas och ldmna ej sdllan en sligprodukt med
mycket lig fosforhalt.
Uppdelningen i fosforrika och fosforfattiga
malmer bestdmmeri forsta hand proportionen
mellan inhemsk forbrukning och export. De fosforf.attiga malmerna i Bergslagen ha i flera hrhundraden ensammautgjort malmbasenfor den
svenska jdrnindustrien och utgora fortfarande
grunden for vir kvalitetsstiltillverkning. Forst
pi senare tider har nigon avsevdrd export av
fosforfattig malm igt rum. De fosforrika fyn.
digheterna i Bergslagenborjade brytas i slutet
av 1800-talet och malmerna frin dessa ha i
overvigande grad ghtt pit export. De lappl zindska
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malmerna ha intill allra sista iren si gott som
uteslutande exporterats. Nyligen har man, gei
nom tillkomsten av Norrbottens Jirnvelk
Lulei, kunnat utnyttja nigon ndmnvdrd del av
produktionen i inhemsk forddling.
Bergslagsmaknerna.
Dessamalmer innefatta de fyndigheter,som fdrekomma i 6stra Vifmland, sddra Dalarna, stcirredelen
av Vdstmanland samt en del av Gistrikland. Ur
malmsynpunkt brukar man ocksi rdkna dit norra
Uppland samt nigra mindre omriden i Nlrke, Sodermanland och Ostergcitland.Dessaomr&dendro mycket rika pi jdrnmalmsfdrekomster. Praktiskt taget
ligga alla malmfyndigheterna i den avdelning av det
mellansvenska
urberget,som bendmnesleptitformationen. Leptiterna bilda i allmdnhet i5.ngstrdckta
band
av vdxlande bredd, inom viika bergarteroch malmer
pl grund av veckningsrcirelserredan i urbergstiden
bringats i mer eller mindre brantstupandeldgen.
Melian ytorna av leptitformationer utbreda sig i allmdnhet helt "malmtomma" granitomriden. En karta
civer malmernas fcirdelning kan ldtt ge intryck av att
stora mrijiigheterdnnu finnas till nya stora malmfynd
mellan de kinda fZilten. Bilden Ir emellertid missvisande s[ tillvida som granitomridena ej erbjuda
andra hopp om malmfynd dn i form av nigot av graniten helt omslutet,mcijligenmalmfcirandebrottstycke
av leptitformationen.
Som nyss har ndmnts, kunna de mellansvenska
jdrnmalmernai praktiskt avseendedelas i tvi huvudgrupper, de fosforfattigaoch de fosforrika. Inom den
fosforfattigare gruppen urskiljer man sisom en sirskilt viktig underavdelningde "fosforrena" maLnerna
med mindre in 0,008 /o fosf.or. Till fosforrikariknas
s&danamed minst o,3 /o fosfor, huvudpartenav dem
ha L /o. De fosforrika malmernaha ofta i genomsnitt
vdsentligthdgre jdrnhalt an de foqforrika malmerna.
Det kan lZimpligen i detta sammanhangiterigen
framhillas, att malmens fosforhalt icke alltid dr avgcirande frir fyndighetens anvdndbarhetfrjr kvalitetsrindamil. Sdnkningen av fosforhalten kan vid anrikning av magnetitmalmermed vissa strukturegenskaper
drivas ned till "fosforrenhet" eller max. o,oo9 /6
fosfor. Det ir emellertid icke alltid ekonomiskt att
driva anrikningens&lnngt. Pi senare&r har dessutom
tillkommit en metod, som lett tiil helt nya synpunkter
p& malmtillgingarnasfrirdelning pi olika fosforgrupper. Det har ndmligen visat sig ekonomisktgenomforbart att kompletteraanrikningen med en lakningsprocess,som ytterligarerenar sligen frin fosfor. Det
dr s&lundamdjligt att av vilken svenskjirnmalm som
helst framstllla en slig med mycket l&g fosforhalt.
Tills vidare ir det emellertid lZimpligt att i en civersikt
av Bergslagensjdrnmalmstillglngar hilla isiir de
fosforfattiga och de fosforrika malmerna.
Bergslagens fosforfattiga malmfyndigheter iro i
allmdnhet av jdmfdrelsevissmi'dimensioner. Med
avseendepi malmens mineralsammansittning kunna
de uppdelas i tre huvudgrupper: kvartsiga malmer
eller "tomstenar",skarnmalmervanligen kallade ens&endemalmereller "kvickstenar"och kalkisa malmer
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De kvartsiga malmerna dro i allminhet mer eller
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fosforhalten. Bist lyckas detta med magnetitsiigen,
vilken oftast dvenutan laknins kan drivastill "fosforrenhet", samtidigt som den har nigra procent hdgre
jdrnhait d.nblodstenssligen
frin sammafyndighet. Det
b<ir emellertid observeras,
att en rationell drift rv en
gruva, som arbetarpi en kvartsigjdrnmalm,vanligtvis
krdver, att man samtidigt tillgodogcirsig bide blodstenoch svartmalm.
Exempel p& typiska fyndigheter av kvartsrandig
jdrnmalm giva bland annat Stribergoch Stripaoch ett
flertal fdlt i Norberg. Endast delvis eller rnindre
tydligt randiga malmer finnas bl. a. i Pershyttefiltet,
Strissa och Hiksberg.
I skarn- och kalkmalmerna'armalmmineraletmagnetit. Skarnmalmernakaraktdriseras
av att masnetiten
oftast ar ganskaoregelbundetuppblandadmJ gingartsmineralhuvudsakligeni form av silikat av kalcium, magnesiumoch jirn. Det dr den gingartsblandning, som numera allmdnt betecknasmed den ursprungligen frin Persbergsgruvanhdmtade bendmningen "skarn". Skarnmalmernaiiro ofta anknutna
till kalksten eller dolomit och kunna ddrfrir civergi i
kalkmalmer.Allm?int taget iro skarn-och kalkmalmer
med avseendepi sin jnrnhalt betydligt mera oenhetliga och oregelbundnain de kvartsigamalmerna. Det
kan ndmnas,att det dr huvudsakligeninom skarn-och
kalkmalmsgrupper,som man finner jdrnmalmermed
visentlig manganhalt. Med hinsyn bide till de naturliga egenskaperna
och till utnyttjandetbdr de manganfattiga och de manganrikarebehandlasvar fcir sig.
Innan den magnetiskaanrikningen infdrdes, med
andra ord, si ldnge som ndstan enbart styckemalm
anvindes, utsAriLldesur de i allmdnhet oenhetliga
manganfattigaskarn- och kalkmalmernade magnetitrikaste partierna s&somsiyckemalm. Restengick fcirlorad, eller rittare sagt t. v. fcjrlorad, ty dir den
fattigare malmen inte alltfcir mycket blev blandad
med rent gr&berg ha de gamla varphcigarna,och
Karta t)rer ilktigare malmfyndigbeter i Bergtlagen.
Efter "Suer)gesMalmtillghngar" au Per Geijer.
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t. o. m. i gruvan anvdnt "fyllberg", senareutnyttjats
sisom rigods f<ir anrikning. DZirefter fciljde en
period, di utvinning av styckemalmgenom skridning
eller magnetisksovring kompletterades
med anrikning
av den f.attigaremalmen. Numera kunna de hithdrande malmerna sdgasndstanalltigenom underkastas
anrikning. Styckemalmtillvaratages blott dlr rika
partier kunna urtagas,huvudsakligentill martinmalm.
Jdrnhalten i rigodset ligger vanligen nigonstans
mellan 28-45 ya. Det dr emellertid icke er:bart
jirnhalten, som bestammeranrikningsprocessens
ekonomiska resultat, utan iven malmens strukturegenskaperdro av betydelsei det de inverkap3,m6jligheten
fcir "renkrossning" och dirmed pi mdjligheternaatt
fi upp jdrnhalteni sligen. Eftersomutgingsmaterialet
i sig sjiilvt dr fosforfattigt och malmmineraiet iir
magnetit kan sligen gciras"fosforren".
Viktiga fcirekomsterav manganfattig skarnmalm
riro bl. a. Persbergoch Taberg i Vdrmland, flera av
Norbergsgruvorna,Nybergsfditet ndra Smedjehacken
m. fl. "Mullmalm" fdrekommeri dennagrupp endast
i Vdrmlands Taberg.
De manganrikaremalmernaomfatta proportionsvis
mera kalkmalm in den fcirra gruppen, men de stcirsta
fyndigheternaha civervd.gande
karaktir av skarnmalm.
Manganhaltenligger vanligen mellan 2-lO %. De,
manganhaltenfciretrddesvisinglr i gingarterna, fcirekommer i regel ej anrikning av dennamalmtyp. Fosforhalten dr i allminhet si passlig att malmen faller
inom den "fosforrena" gruppen eller fdga hcigre.
Undantagfinnas dock.Viktiga hithrirandefyndigheter
lro Stillberg, Bastkdrn, Hill2ing, Kolningsberg och
Klackberg (Norberg), Tuna Hdstberg och Dannemora. Stollberg representerarfrd.mst denna typ i
mullmalmsutbildning.
De fosforrikare jernmalmernd.i Bergslagenpliga
pi grund av sin hciga halt av fosfatmineraletirpatit
betecknassom apatitmalmer. De iro alltid jZirnrika
malmer med vanligen 6.0 /o jd,rn och nigot ddrciver
och med fosforhalter0,7-1,0 /o. Malmmineraletdr
oftast magnetit,men dven mycket blodsten fcirekommer. Apatitmalmernabilda i regel my&et stora och
jdmfcirelsevisregelbundna malmkroppar. I motsats
till de skilda typerna av fosforfattiga malmer, vilka
dro spridda iiver si gott som hela Bergslagen,Iro
apatitmalmernainskrdnktatill ett omride i svdv[stra
Dalarna med Grdngesberg,Bkitbergetoch Idkerberget
sisom de viktigaste filten.
Bergslagsfyndigheternas
totala malmkvantitet kan
efter en omfattandeinventering av de mellansvenska
jirnmalmstillghngarna,utf<ird av SverigesGeologiska
Undersiikning och Jernkontoret,uppskattastill minst
220 millioner ton. Omridets malmproduktion under
goda ir har varit omkring 4 millioner ton styckernalm
och 1 million ton slig. Om man tar i betraktandeden
numera f<ireliggandem6jligheten att ocksi ani,dnda
slig ar.'fosforrik malm fcir kvalitetsdndamil,si rniste
jlrnmalmstillgingarna ansesganska
de mellansvenska
tillfredsstIllande.

Lapplandsgrxtuorna.
Norrbottens
lin innefattarett mindreantalfyndighetermedett malminnehill,somi minga fail ?irfulit
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id.mfrirliet med vad de stcirstamellansvenskafdlten
och i nigra fall vida dvertrdffar dessa'
t".r ,roo"uirr,
'aiseende
pi foiforhalten kunna vdxlingar av
Med
stor praktisk betydelsefdrekomma inom en och samma malmkroPP.
Man kan i Norrbottens liin urskilja tvi huvudtyper
av jdrnmalmer ndmligen Kiruna--typenoch skarnmalmstypen. Den fciria, den enda s9m..f' n' bearbetas, ;; i de flesta egenskaperjemftl.rlig .med de
mellansvenskaaPatitmalmerna.Sammabetecknlngar
dock icke lemplig, ty Kiruna-typensfyndigtreterkunna
ocks&helt elter Jelvis uppvisaliga fosforhalter' Hithcirande malmer iro i allmdnhet svartmalmer,men
blodsten bildar delar av vissafyndigheter' Jdrnhalten
'Ur
dr mycket hog och uppgnr, gto-- i slrskilt fosforrika
"Saerige't
Karta duer malnfiiltett i Nonbotlert.
partier.till 66 e 69 /;: Malmkropparnaha i allmdnau Per Geiier.
MalntillgLngar"
ilet en ganska regelbundenform, vilket underldttar
brytningen.
med ftirdel s&dan "skrotmalm" eller "varpmalm",
vanligen anknutnatill ni€ot kalkSkarnmalmerna,
som medtagesvid brytningen.Den magnetiskasligen
stenslager,likna i stort sett de mellansvenskaskarngengm
kan diirvid'drivastill synniriigen hcig jZirnhaltoch lig
mulmei.ta. Frln dessaskilja de sig emellertid
fosforh6gre
nigot
j?irnhalt
fosforhalt. Aven ur rigods fr&n Malmbergethar utoch
sin i allmdnhethcigre
vunnits avsevirdakvantiteterapatit'
halt och en betyda-ndesvavelhalt i form av svavelkis
fyndigdessa
Strax tister om Kiruna ligger Tuolluvaata malmeller magnetkis. Ehuru stora delar av
kunna
vdl
avseende
i
detta
jdrnrika,
de
att
fdlt, som emellertidir en relativt liten fyndighet' Der-r
heter drJs&
till
hdnsyn
med
det
dtr
dr mycket oregeibunden,vilket gcir dess.malmtillstyckemalm,
som
anvdndas
g|,ngir svnrber-lknade, de kunna med sdkerhet ej
<inskvirdhetenat; fe ned svavel- och fosforhalterna
skall
malmtyp
denna
framtid
i
en
iooikuttut till mera d.n ca 5 millioner ton' T'uollutroligast, att di
anrikas'
att
kommer
kvalitet dr mycket god. En stor del
uiiru-ul-.ns
malmproduktionen
hela
utnyitjas,
"fosforren",
varfcir den kommit till anvdndir t. o. m.
Kiirunavaaradr inte baraomr&detsstdrstafyndighet'
kvalitetsverk. Fyndigheten
mellansvenska
i
flera
ning
den dr ocksi, si vitt man vet' den storsta sammaneftersomBofors Ir deloss,
f<ir
intresse
vdrlir
a'v
siirskilt
i,hela
hingande malmkroppenav rik ilrnmalm
d"garei densamma.
denl Dess malmarii dr, med frinriknande av den
Andra kiinda fyndigheter i Lappland, som emellerunder siiln Luossajdrvi liggande nordiiga fortsdttdjupgiende
totala
nu ei dro undei brytning, dro: Ekstrtimsberg,
tid
Milmens
ninqen, civer3)0.000 m2.
neddrivits'
Levedniemi, Mertainen, Kaunisvaarr,
som
borrhil,
Svappavaara,
djupa
av
de
Intet
er o'bekant.
tendens
klar
Mairisnsbv etc. Vid det senast ndmnda fdltet har
eller ens har
har visat att malmen
"ppi,.;t
med
all
civerstiger
brytni-rrgfordom fcirekommit,om ocksi endasti blygi denna riktning. Malmkvantiteten
ton'
sam skala,och det kan vara av intresseatt ndmna,att
millioner
1000
sannolikhet
hdr anladesen masugn redan i mitten av 1600-talet'
I Kiirunavaara-malm inglr huvudsakligen malmenoch
De lapplZindskaidrnmalmstillginqarna.har efter
mineralet magnetit och fosformineraletapatit
Malmen
geologiskaundersdkningaluppskattatstill
mineral'
andra
omfattandi
av
dast helt smi mdngder
magnetit
mellan
to-n. Jirnhalten dr i genomsnittmycket
milliari-er
z
ca
Proportionen
fist.
och
finkorning
dr
leveransUr
hcie och utmdrkta mcijligheterf innas att utvinnl
och apatit vaxlar emellertid betydligt'
vilka
synpunkten
ma'imkvaliteterav de mesi skilda fosforhalter' Arsviktigaste
givetvis
den
Ir
,urrp.rikt
'
Droduktionenhar hittills under goda konjunkturer
otortioner Lan ka.t hilla i levererademalmpartier'
malm
dels
uppgitt till omkring 1o miliioner ton.
Muit t u.t dirvid urskilja tre huvudtyper,
nlgra
"A-malm",
med
sidan
dels
med 1&gfosforhalt,
tiondeli Procent fosfor, "C-malm", samt- slutligen
Sp eciell a saenska iiirnmalmsf yndi ghe t er'
malm mei I iL 2 % fosfor. Under det andra vdrldsDet finns i Sverige dven spridda fyndigheterav
kriget var det en stor tillging att ha. fosfotrik malm
typer, vilka f. tt. ick., eller endasti begrdnsad
andra
tilfianglig f6r utvinning (genom anrikning) av aPatit
omfattning, dro fdrem&l ftir brytning'
till gddningsmedel.
Av dessakan man kanske sdrskilt ndmna de titanD"et andia stora malmfeltet i Lappland, Gellivare,
jdrnmalmerna. De erbjuda emellertid.p& grund
jirnrika
torde innehilla itminstone 400 millioner ton
vissa tekniska svirigheter att
sammansdttning
sin
av
med
fosforrik
malm. Malmen dr i allminhet ganska
utnyttja, och ha dlrfdikommit till anvdndningendast
ca | /o fosfor, men en del fosforfattig malm med
i ingautstrdckning.Tyvdrr ha de svenska.idrnmalmer0,025-.0,035 /o fosfor kan utvinnas' Ddremot forenn ui d.ttt slag iike tiilract tigt hcig titanhalt fdr att
Glllivare-malmen
"fosforren" malm.
komme, ingen'
"grovkornig
kunna utnyttias fOr framstdllning av-.titanprodukter'
och lciskornig, vilket giir den
dr relativt
En tillging [r emellertid att de inneh&lla-nigot vanaden
mycket hniplig fdr-anriknin1:.P.?. grund av
din. f&r ittirsta svenskafyndighet av denna typ dr
malmen
sjdlva
hittills
htlga jiirnhaitei hot emellertid
Smilands Taberg, vars storiek uppskattastill ca 150
ick? underkastatsn&gonanrikning. Ddremot anrikas

miilionerton. Jdrnhalten
dr docklig; denhiller sig
endastvid ca 32 /o och malmen2ir ej liirnpligfcir
anrikning.Pi senareir har docken vissbrytningfcir
exDortfdrekommitddr. Andra fdlt dro Ruoutivare
nled ca 20 millionerton samt Kramstaoch Ulvci,
vatav det sistnimndafeltet dr av sdrskiltintresse
cmedandet dr rikt pi vanadin.
Andra exempellro de jdrnmalmslagringar.
som
finnas i cistraSkine samtde redanbercirdasiri- och
myrmalmerna.
Stribergsfiiltet i "Nora Bergslag".
Sedan vi nu i korthet refererat de svenska
jlrnmalmsforekomsterna och berort deras storleksordning, vilja vi n6.gotmera i detalj dgna
oss at de jdrngruvor, frln vilka Bofors under
en foljd av hr hd,mtat den ojimforligt storsta
delen av sitt malmbehov, ndmligen gruvorna i
Striberg och Dalkarlsberg. Dessagruvor drivas
av StribergsGrufveaktiebolag. Aktierna i detta
bolag dgasi sin helhet av ett antal mellansvenska
bruk. Bofors andel uppgir f. n. till ca r/3 av
totala antalet.
Foretagetsgruvor och egendomararo beldgna
i Nora, Vikers och Jdrnbois socknar av Orebro
ldn, det gamla "Nora Bergslag". Gruvorna i
denna bygd borjade drivas under primitiva former redan pa 1300-talet. Dalkarlsbergs gruva
torde f. o. vara v&rt lands dldsta jirnmalmsgruva. Inom Stribergs-fdltet har brytning av
malm forekommit sedan 1500-talet. Gruvorna
ha under irens lopp levereratbetydandekvanti
teter jdrnmalm och hora till mellansvenska
Rergslagensmera vdlkdnda jirnmalmsforekomster. Deras malmer dro isynnerhetkdnda for sin
renhet, d. v. s. de ha IFLgahalter av svavel och
fosfor. I samband med smihyttornas nedldggande pi fsoo-talet forvdrvadesbergsmdnnens
gruvandelar av narliggande jdrnbruk, vilka si
StoragLrden) Striberg,byggdp2 187l-taleti roman.
tisAstil, lir en utonrordentligt
stStligexponentft)r de
fdrntdgna bergsmansgLrdarna. Byggnaden anuiindes
t7lt sotn huaudkontor't'6r gruufi)rualtningen.

: Tillman

sminingom blivit dgare till sivil gruvorna som
skogsegendomaroch vattenkraften. En del av
skogarna dro s. k. "gruvallmei.nningar",vilkas
nyttjanderitt i gamla tider overldts pi grr-rvorna
som stod it malmfingsten.
Gruvorna voro sedan gammalt organiserade
som "grufvelag", sedermera gruvbolag, vilka
ir 79O) sammanfijrdestill en gemensarnforvaltning, Nora BergslagsGernenrarnm4Gutf uefdrualtning. Foljande bolag forvaltadessifunda
sedan ir 1903 under en gemensamteknisk och
ekonomisk ledning i Striberg:
StribergsGrufveaktiebolag
Dalkarlsbergs
Aktiebolag
KlackaochLerbergs
GrufveAB (Driften nedl.rglz)
Timansbergs
Grufvebolag(Driften nedlagd1930)
HaggrufveAktiebolag(Driften nedlagd1923)
Bergsdngsgruvan
(Driften nedlagd192))
Gr<jnvolds
Grufveaktiebolag
(Nlgon gruvdrifthar ej
fdrekommit)
ElektriskaAB
Nora Bergslags
Nora Bergslags
SigverksAB (Bildat 1923)
Di. flertalet av bolagen hade samma dgare
skedde en fusion I93t, varigenom Stribergs
Grufveaktiebolag- som bildades1861och blev
aktiebolag l9I9 - i sig upptog de ovriga bolagen, dock med undantag av Gronvolds Grufveaktiebolag och Nora BergslagsElektriska AB.
Sistndmndabolag utgor ett dotterbolagtill Striberg. Med ombildningen avsig man att go-ra
bolaget mera sjdlvforsorjandegenom att delagarnasmalmer, vilka tidigare "utlottats" till
sjilvkostnadspris,skulle overlitas till rnarknadspris samtidigt som en viss del av produktionen
mera planmissigt skulle exporteras. Vid denna
tidpnkt voro endastgruvorna i Stribergoch Dalkarlsbergiging.
Bolaget dger 58 gruvutmil i Nora, Vikers och
Jiirnboi.ssocknar.Malmen har brutits vid gruvfelt i Striberg (Kdrrgruvan), Asbobergoch Dalkarlsberg samt anrikats i Asbobergsoch Dalkarlsbergsanrikningsverk. De senaste10 iren
har i genomsnittproduceratsnigot over 100.000
ton styckemalmoch ilig, varav ungefdr hdlften
forsilts till aktiedgarna,under det att den andra
hdlften exporterats till England, Holland,
Polenm. fl. ldnder.
Forutom gruvrorelsen innefattar . Stribergs
Grufveaktiebolag stora skogs- och jordbruksfastigheterbeldgnainom forut nimnda socknar.
I sambandhdrmed drives sigverksrorelse. Den
elektriska kraften Droducerasvid fvra varrenkraftstationermed'.n ,"--unlagd effekt av

3250kvA.

(Forts.fr sid. jt)

MEDATJUTDDTNINGDNDENIfl JUNI rele
Den traditionella medaljutdelningentill alla
anstillda, vilka under 1949 uppnlttt 25 tjanstel'r
inom bolaget, dgde rum i Samlingshusetsstora
sal lordagen den 11 juni under traditionellt
enkla men hogtidliga former.
Klockan 11.00 voro alla gdsternasamlade,
medaljorernajdmte anhoriga, representanterfor
bolagsledningen, avdelningscheferna,medaljorernas ndrmaste arbetsledareoch chefer, rePresentanter for personalorganisationernam. fl.
Pi utsatt klockslaghojde FanjunkareGustavsson
sin taktpinne och Bofors Musikkir inledde hog'Cartidligheten med nigra avsnitt ur operan
men". Disponent \Tijkander hdlsade ddrefter
alla nirvarande vdlkomna med foliande ord:
"Vi ha samlatshar i dag till den traditionella
medaljutdelningen, samlats for att giva Aktiebolaget Bofors tillfdlle uttala och dven giva ett
synligt bevispi sin tacksamhetfor utfort arbete
och for trofasthet och samhorighetmed foretaget. Jag riktar en varm vdlkomsthdlsningtill
25-hringarna,och
medaljorerna,hedersgdsterna,
till alla ovriga som velat och kunnat komma
tillstddes.
Det ligger ndra till hands att vid ett tillfdlle
D)tponent lVijAanderser pd niir Fru Mlirta Al:6n
'fituterntedalienp3 Fra Atrid Petterrronldrrikt. K. l. HedenDireLtijrSoblnzan
ocbKrutbraLsarbetare
ku)st tacAauarandraft)r de 25 frren. Fru fuIananne
SlenbergochFru Mkrta Alstn atsistera.- Sarulingr
buse"ts
ttora :al f ylldet aa alla medaljdrerjiimte cheler
och anbdriga
Boforsfoto:
Tillman

som detta soka ge en i.terblick ph de ghngna25
irens utveckling. Men gor man si varje i.r, forfaller man lett till upprepningar och jag skall
dzirfor fatta mig kort.
Aret 7924 - for 25 Lr sedan- var for bolaget kanske det sviraste i den rad av bekymmersamma Lt, som satte in efter det forsta
vdrldskrigeisslut. Bolagetsekonomiskastlllning
var hogst prekdr, arbetsloshetoch orderbrist
ridde. Men iret blev ocksi vdndpunkten, mor
slutet av iret togo forsdljningarnaiter fart. Forsdljningsvdrdetstannadei 6 mill., men var redan
nista ir uppe i det dubbla, t2 mlll., och 10 ir
senare i 30 mill. Arbetsbristen f<jrsvann,och
bolagets ekonomi forbdttrades. Detta i sin tur
medforde mojlighet till utvidgningar och for-

Medaliiirer

r949.

Boforsverken

Frtn vdnstertill hdger. Bortre raden, stiende: Planerarel. H. Karltson, Borrare A. G. Hielm, SdgareE. Hi,
K. E. Axelsron, PlLtslagareC.E.V. LeAberg,Maskinitt K. G. Hedenkuist,BrinelllVablgren, Ftirrddsarbetare
proaareE. G. Kdllstrdm, KanonborrareF.l.V.Norberg. Mellersta stiende nden: Autynare l. G. Dablquist,
Filare l. l. Orn, OrdningnaAt H. V, Nilron, Smed.I. V. EriAron, Elmontbr A,V, Hofstrt)m, Ft)rmanA. H.
N, R. Nyqai:t, Ft)rman E. E. Lundberg,Fdrman G. H.Ljungberg, Borrdre K, A,
Sundilri)m, Autontatsaaraare
BratA, Filare E. S. H. Selander,SoaraareR. F. Sidber{, Fdrman H. B. E. BergAui$, Friisare A. T. Bjdrh, Brinellprouare G. E. Suanbergoch Forman S. E. Helsing. Frimre stiende nden: Friitare A. F. Andertson, Filare
G. A. F. Lartson, Murat'e Hi.T.Fortberg, GroaarbetareG. S. Karlsson,GrouarbelareR. A. Persson,Gasbyalare O. M. EriAsson,SaaruareE. H. Eriksson, GranatsaaruareE. A, EriAtton, VerAtygrlipare L A. Lind.strdm,
K. Hj. SAotte.Frdmstaraden sittande:
Reparati)rK. H. Rotengren,lngenjbr I.U.BergmarA, och Groaarbetare
'4. E.
Filare D. E. Anderston, Ft)rrfrd.sarbetare
loban Larston, GrouarbetareK. [. Strr)mberg,TranrPortarbetare
lobantton, SnicAareV. A. Guslautson,Kontorist Fru Astrid Petterston,lngenii)r l. A. lacobston,Ingenidr G.
V, DiibecA, Ingenii)r O. G. F. Melker och VerhtygshyalareE, E. Berglund, Pilfotot saktas Traaersfdrarel. E.
Bengttson.

bdttringar och till nya konstruktions- och experimentarbeten. Denna utveckling har sedan fitt
fortsitta till den dag i dag tu.
I denna storartadeutveckling ha Ni alla deltagit och aktivt medvetkat, var och en pi sin
plats, och jag tackar Eder fijr vad Ni redan ut$ttat. For nigra av Eder galler mitt tack Edert
vid bolaget nu avslutadelivsverk. Flertalet sti
dock alltjimt i fullt arbete vid Boforsverken
eller Nobelkrut, och jag uttalar den forhoppningen, att Ni skolakunna och vilja hos ossfortsdtta att verka till virt foretags bdsta.
Jag niimnde nyss begreppet samhdrighet m.ed
- for foretaget,
foretaget. Det dr beklagligt
for de anstillda och for samhillet - att detta
begrepp, samhorighet, alltjdmt pi minga hi.ll
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Denskall betraktasmed sidan misstdnksamhet.
na, jag skulle vilja sagainstinktiva aversionmot
ordet samhtjrighet,har tillskapatsgenom irtionden av propagandamot densamma. Under aroch ovriga intresseorgans
betarorganisationernas
uppvdxtir ver denna propaganda mot samhorighetstanken ett vilvalt, effektivt och samlande
kampmedel. Den var ocksa sdkerlieen ibland
motiverad ^v motstindarnaS, arbetsgivarnas,
misstag och maktmissbruk. Men i dag dr den
sannerligen icke ldngre motiverad. Dagens
starka, ja mycket starka, intresseorganisationer
bland ndringslivetsanstillda kunna fullt ut forsvara och f.orbdttra sina medlemmars intressen
- vilket dr deras huvuduppgift - samtidigt
som dessamedlemmar och organisationervisa

i- "t:
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Medalj6rer 1949. Nobelkrut
A'
Heintz'
Frin vdnstertill hiiger. Bortre raden, stiende: Krurbru|sarbetareLagbasl. R.
-Kontorsaaktrniistare
Eilktrcn'
E'
Krutbrukvrbetarna A'
M. Ga44e, KrutbrttksarbetareF. H. Pettersson,SnickareD' A. Bnckman,
Forsman, Krutbruktarbetate F'
A'
G'
Reparatiir
Andersson,
E.
F'
Fiirman
I.
Olsson,
K. A. Strand ocb A.
Fijrnt.anO' H' Stiiring,Reparatd-r
Karltson-Strijntaall,FdrrLdrarbetareG. A. Pertson, Fdrman I' A. M.f ansson,
KratbruksarbetareE' E' Mi)rA,
K. A. Nykrist, KrutbruktdrbetareA. T. Erihston. Frdmre raden sittande;
Fdrman N' H' EA' KrutMurare P. O. A. Kind.fors,KrulbruhsarbetarnaI' H. EriAssonocb K' F' Andersson,
E. F. Erihsson och KrtttbruAsarbetar,aH. F. Kilettad., P. V. Gustaarso'nocb O. G. Karlsson, Fi)rrLdsarbetare
KrutbruksarbetareV'
A'
Hellstritm,
N'
G'
bruAsarbetareK. l. Hed.enkaist. P3"gruppfotot saknasVerLmiistare
ocb Portuakt
Lindquist
A.
E.
Cittitingenidr
E. latko, SnickareK.E. Kiitlberg, nirrL)iorbetare F.y. Lehberg,
O. R. Palm.

och i praktiken omsetta samhorighet med
foretaget.
Dock finnas alltjdmt individer och grupper
av individer, for vilka samhorighetdr en styggelse, formodligen ocksi en fan for deras dunkla
syften. De misstolka och fijrvrdnga med full
avsikt ofta pi ett skickligt sdtt, ofta med ldttgenomskadaddumhet allt som rdr foretaget'
Emellertid: stigande upplysning och mognad
hos de anstdllda, maktbalans mellan parterna
och virt svenskademokratiskasamhdlleav i dag
har redan avldgsnat tankbaraorsaker till denna
misstinksamhet.Jag hoppaslivligt, att fortroendet snart skall kunna bliva hundraprocentigt.
Bofors betygar i dag sina 25-hingar sitt tack
for det fortroende fiir och den samhorighetmed
foretaget, som de visat."
Sedan musikkiren spelat "Serenata" av
Tose!li vidtog sjdlva medaljutdelningen' som

forrittades av Disponent \Wijkander och Direktor Sohlman med bitrdde av trenne lottor, Fruarna Mdrta Als6n och Marianne Stenbergsamt
- 77
Froken Brita Bergkvist. N{edaljiirerna
herrar och l- dam eller 47 frin Roforsverken och
31, frhn Nobelkrut - ropades uPP av Kamrer
Spiik, varefter de fingo betrddapodiet och mottiga sinamedaljer.- Namnen pi samtligame- Bodallorer iro publiceradei bildtexterna.
forsarna fingo sina.medaljer av Disponenten
och nobelkrutarna siira av Direktor Sohlman'
Medaljutdelningen avslutadesmed att Disponenten utbringadeatt leve for medaljorern .
Pi. medatjorernas vd,gnat tackade Ingenjor
om
Jacobsson,KKF. Herr Jacobssonerinrade
och
iren
ghngna
bolagets utveckling under de
ndmnde: "ndr jag borjade var kontoret inte
storre dn att alla kdnde varandra eller kinde
igen varandra. I verkstddetna, dar vi brukade

EN DRYCKESKANNAMED BOFORSTRADITIONNR
Nigon ging i slutet p6. r76o-talet -. kanske
7767 i anledning av en sons fodelse - forvdrvade den divarande d"garentill Bofors, "Directeuren och Bruks Patronen" Johan Eberhart
Geijer, en stitlig dryckeskannaav silver, som
den skicklige guldsmeden i Karlstad Niklas
\Tarneck fu 1766 hade tillverkat och satt sina
stdmplarupp&. Nigra ir senare- i juni 1770
- nir Gustaf III som kronprins passerade
Bergslagen och ddrvid besokte Bofors, kom
denna kanna vdl till pass. Enligt traditionen
- formedlad av den flitige och skicklige bergslristoriske forskaren och skriftstdllaren Carl

Sahlin i uppsatsen"BergverkensVdlgingl" -bjods den hoge gdstenunder sitt besoki Bofors
pi starkol i en stor silverkannax). Det kan vdl
knappaststyrkas,men det dr hogst sannolikt,att
denna kanna var just samma silverkanna,som
hir avbildas. Bofors starkijl smakadetydligen
bra, ty prinsen tomde kannan i botten. Foljden
blev att han ndstadag hade"une bonne coliqr-re",
eller pi hederlig svenskaordentligt magknip,
varom han sjilv utforligt berdttar i ett brev
daterat den 23 juni 1770. Trots mycket ivriga

folja arbeiets ging pL vhra utforda konstruktioner, var det likadant. Yhra kamrater bland
arbetarnavoro icke fler, dn att vi kdnde isen dem
ocksi. Bolagets organisation har vrixit, en
mingd folk har flyttat hit utifrin - - __ rcdan
p6.kontoret ir det svirt att idag kdnna igen alla
nya ansikten,och detsammagdller val piL alla
avdelningar.
Pi senareiren har utvecklingen varit skrr pi
det tekniska omridet over hela vdrlden. Det dr
en kolossal skillnad mellan 1924 och 1949 hrs
konstruktioner och medan Bofors annu lg24
befann sig i ett bottenldge, tror jag mig nu
kunna pisti, att vi idag sti pi toppen. Dit lia
vi kommit tack vare gemensamma anstrdngningar, ett gott samarbetemellan alla anstillda,
arbetare, arbetsledareoch tidnstemrinsamt en
skicklig, forstielsefull och framsynt ledning.

Vi dro tacksammafor de i.r vi fitt arbeta har
och vi gle$a oss it och iro stolta over bolagets
framglngar. Vi hoppas ocksi, att utvecklingen
icke skall stanna utan att dven de kommande
iren skola bli lyckosam
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"Med Hammare och Fackla XI" (t94a-4r)
Se iven L. Dalgren Karlskoga Historia ryj6

sid. 24.
sid..367.

Ingenjor Jacobssonavslutadesitt tal med att
utbringa ett fyrfaldigt leve for bolaget och dess
framtid. Som avslutning pi hogtidligheien i
Samlingshusetsstora sal spelade musikkiren
Grundstroms marsch "I gevdr" och sedanbdnkades alla gasternai foajdn, lilla salen och
flygeln bakom Samlingshuset,ddr Karlskoga
Lottakir serveradeextra sott kaffe med kakor
och tirta.
Innan man skildes Frtfrhn den trevliga samvaron kring kaffebordet tog fotograf Tillman
tvenne gruppbilder av medal.iorerna,vilka vi
hdi se publicerade.

Medalj6rer 1949 som saknas pi gruppfotografierna
Frin vdnstertill hriger: KrutbraAsarbetareV.E. latAo, VerAn?attare
N. G. A. Hellttrim,
Trauersfdrarel. E. Bengttton, Portuaat o. R. Palm, ciailingenj1r E. A. Lindtlaist,
SnickareK. E. Knllberg ocb FtirrSdsarbetare
F. V. LeAberg.

H{"i.', ,
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efterforskningat i olika bibliotek och arkiv har
det inte lyckats oss att fL reda pi detta kronorinsens brev. Det hade annars varit roligt att
iitera detsammaordagrant.
Till inspelningenav Boforsfilmen 1944 sktev

I

SvenStolpetexten till en scenover prinsbesoket
- vilken dock aldrig kom med i den slutliga
versionen- med follande innehill:
Pi fiird till Medevi anldnder prinsen till Bofors vid 11-tiden en fiirmiddag' Brukspatron
Geiier har litit framduka en enkel och lantlig
miltid av mjtilk, kallt kott och fisk i en lovsal
nere vid den frambrusandeilven' Den idylliska
situationengor prinsen svdrmiskoch i tankarna
kdnner han sig fdrflyttad till ett fortrollat slott
.som
brukadebesijkasav kringvandav det slag,
rande riddare pi jakt efter dventyr' Det hjdrtliga mottagandet i Bofors kommer honom att
tanka p& itt inga lysande fester i utlandet, dit
han sn-artskulle bege sig, nigonsin skulle kunna
ersdttalyckan att i eget land kinna sig ilskad av
sitt folk. Fiir att visa sin tacksamhettar han
den fyllda silverkannan och dricker i starkol
bergslagets vdlgbng. Den spenslige mannen
ttrmmei med svirighet kannan i botten och de
Nigra
ndrvarande applidera vordsamt
medan
i
vagn
resan
timmar ,..trr" fortsdtter
prinsen vrider sig i magsmdrtot, grimaseraroch
otrop"r' "C'est abominable' Forfdrligt' Vad
hade vi i Bofors att gotal"
Kannan ir en imponerande pjds, cylindrisk
med 3 vackert ciselerade kulfdtter, knopp pi
locket och inuti forgylld, 2I cm hog, 14,4cm i

ffi

6',

f,,Wt t,

diameter och med en rymd av over 2 liter, si
man firrstir prinsenssvirigheter att tilmma densamma.
An i dag bevaras kannan i den Geijerska
familjen som en dyrbar sldktklenod' Nuvarande
innehavarei sjdtte led dr advokatenoch ombudsmannen i SIF Lennart Geijer, Stockholm, som
vdlvitligt stillt fotografier av kannan till virt
f6rfogande och som limnat vdrdefulla upplysningai om dess forste dgare. Varie julafton
tageskannan iter i bruk. Hon fylles med iil och
gFntamilielaget runt, varvid man begagnar den
gamlzvdlkdndaskilformen med tilltal och svar
- Vad vill Du?
ie lyd^nd.' "Sten Mattsson!
dll" Ordalagen
Jagvill dricka. Na, drick
varieras i nigon mi.n vid kannans fortsatta
vandring runt bordet.
Till sist nigra ord om kannans forsta agarc'
pl Uddeholm
Johan Eberhart Geijer foddes
1733. Han blev student 7710, avlade bergsi
examen t753 och blev 1760 overmasmdstare,
"Directeur"'
vilken egenskap han titulerades
Ar t76t gift. t".t sig med Anna Fredrika Lofman frin Bofors, dotter till Brukspatron Fetter
Ltifman, som 1711-genomarv och kop forvrirvat
Boo siteri. "Directeuren" Geijer flyttade antagligen 7762 till Bofors, ddr han bodde till hosten
tilo, dF' han forvdrvade Lindfors bruk och
Hedenskogshytta i Vdrmland. Flyttningerrtill
Hedenskogsherrg&rd dgde rum fore mitten av
oktober minad 1770,^lftse endast nhgra mlnader efter prinsbesoket' Han avled pi Lindfors
1796. I Bofors historiahar han s&lundaendast
spelaten ganskaobetydlig gistroll'
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FOR do An sDDAN
Sjdfsrigshii

gslcoluns f,ilrsta

besdh i Bofors

Av Generaldirehtiir
ERIK HAGG

Den forsta kursen vid Kungl. Sjokrigshogskolan inbjods i sept. minad i,r 1899 till ett
studiebesokvid Bofors. Vi var femton vetgiriga
unga sjoofficerare, lojtnanter allesamman,och
som vir ledare medfoljde kaptenen vid flottan
Fritz Grahm, I:ararci artilleri vid hiigskolanoch
sisom s&danhogt uppskattad.
NIed en viss spdnning fdrdades vi in ijver
grdnsen till Karlskoga sockenoch nrirmade oss
det stora bruk, som redan den tiden var vida
kint foi sin tillverkning ej allenast av jdrn och
stil utan iven av krigsmateriel i form av kanoner, lavetter och projektiler. Vi hade hort si
mycket talas om brukets masugnar,ddr malmen
forddlades till tackjdrn, och, framfor allt, om
dess martinugnar, vari tackjarnet raffinerades
till stil. Vi hade dven ldrt kdnna den av overingenjor Silfversparre si genialt konstruerade
kammarskruventill vir orlogsflottasmedelsvira
kanonet, den s. k. Boforsskruven. Och slutligen
hade vi upplysts om, att allt vid Bofors vat ^v
fullgod beskaffenhet,ej allenastmateriellt utan
dven vad angick personalen,ifrin den hbgste
till den ldgste.
Vid ankomstentill bruket mottes vi av overingenjor Silfversparre, en gladlynt man, som
snart vanfl vir stora tillgivenhet och beundran.
Han visadeoss tillrdtta i samhdlletshotell, dir
vi erholl nattkvarter. Si forestilldes vi for
brukets disponent,Berndt \Wijkander. Vi kunde
forsti, att han var ratte mannen att hilla samman en si omfattande och mi,ngsidig organisation som det stora bruket med dess redan di
talrika personaloch utstrdcktabebyggelse.
Ddrefter foljde under loppet av ndra tvh
arbetsdagaren synnerligenintressantrundvandring till mas- och martinugnar,gjuterier, valsverk, smedjor och allt annat, varjdmte besok
gjordes vid skjutplatsen och krutbruket, det
senarearbetandei egen regi.
Den intressantastedelen av besoket gnllde
dock de stora kanonverkstddernamed sina 3
parallella skepp, fyllda med minga och moderna maskiner och med ett betvdande antal
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kanoner under tillverkning. For en sjoofficer
erbjod denna anblick ett sdrskilt intresse,cftersom Bofors redan vid den tiden kr"rndeleverera
alla olika kanonslagtill flottan, frin de stora 25
cm kanonerna ned till de sm5 37 mm snabbskjutandepjdserna,och flottan var ju ocksi vid
den tiden i det lyckliga ldget att stdndigt ha
kanonbestdllningarvid Bofors. Ur mina zirtillerianteckningar ffin den tiden kan jag ldmna
foljande anskaffningspriserfor kanoner:
25 cm k.
91.000kr.
2l ,, k.
70.000 kr.
1 5 , , k . m . lavett 40.000 kr.
12 ,, k'
20.000 kr.
7.500 kr.
57 ,, k.
vilket kanske kan roa som jimforelse med nutidens sikert 10 ginger hogre priser - men si
ir ju ocksi vl,radagarskanoner oindligt mycket
effektivare dn de pjdser,vi pi den tiden tyckte
vara hojden av kraft och styrka.
Frin Bofors kanongjuteri medforde jag nhgra
intryck, som sdrskilt fastnat i mitt minne det intensiva ljuset frin smdltorna, de morka
skuggorna i vinklar och vrir, de resliga och
sdkra formdnnen vid de olika arbetsposterna,
lugnet ddr lugn krivdes och snabbheten,dir det
gzillde att ta van pi sekunderna.
Den gistfrihet, som bjods oss, var en god
krydda pi det hela, antingen den utovades i
disponentbostadeneller pi hotellet, ddr over'
ingenjor Silfversparreunderholl oss med verkligt roande historier. Ndr vi omsider,begivade
med en hel del nyttigt vetande, ldmnade det
gdstflia Bofors, si skedde det med den allra
stiirstq_tacksamhet
frin vir sida.
Till sist nlgra fi. ord ! En dag i Florens,viren
1902, bleddrade jag i en italiensk tidning, varvid min blick foll pi en notis, meddelandeatt
overingenjor Silfversparre och kapten Grahm
forolyckatsi Bofors vid en skjutning med kanon
ddrstddes. Den vackra virdagen liksom morknade infor mina <igon,allt under det blomsterforsdljerskornaropade ut sina rika fing av doftande violer och vackra anemoner.

I

l{dgra

notiser

ur Gunnar

Vinterviigeniiver Miickeln
7 mars
En livlig frakt av jiirn frin
Val$sen till Bofors civer sj<in
Mo,ckeln har pflgfltt PFr sista
tiden. Men sedan en oxe i
torsdags mitldag kcirde ned men drogs upp igen -- fcirsvunno kcirarna som genom
ett trolls,lag. Ftiljande dag
ville dock en "brickegirding",
som forut ej varit med, visa
sig modig och mente Ph tro
att isen dnnu mdste bhra.
Hustrun inv6nde: "du lhgger
vdl ner dig", men ut . skulle
Anders och si bar det istad
med ett foderlass fdr att
h:imta ett mjcillass. Bortresan
gick .lyckligt, men vid Aterf:irden damp h6sten ned genom
isen ndra land. God hjelP
hindrade den ivrige kdrsvennen att komma i, men hjnlPte
dragaren Ater Pfl det torra.
Dfi mjiilet var bhrgato iorde
det ej bliva andra bullar av
vid hemkomsten. Efter den
vd.derlcken
intrtidda kyliga
torde mAngen fiirsiik4 Miickeln pi nytt.
*

klipparlcio

Carlhns

genom Trcis- och Timsilvarna
ned till Bjcirkborns sflg, att
dir beredas till bjiilkar, plank
m. m. for de stora nybyggnader, som vid Bofors skola
fiiretagas i sommar. Bland
dessa skogsjtittar finnas flera
av sA grova dimensioner, att
de efter ett v6rde av 30 tire
pr kub.-fot uppge till 20 kr.
pr trtid och ddrciver.
*

Verkstiiderna

utvidgas

DA efter Riksdagens beslut
stcirre bestiillningar ?iro att
beslcits att inkciP,a
forv[nta
flera maskiner samt framdragande av alla tre verkstadsskeppen till sin fulla kingd
och byggande av arbetarebosthder f<ir ytterligare 25.000
kr. Kostnaden fcir samtliga inkiip och nybyggnader 250.000
kr. Frjr byggande av nY
<iveringenjiirsbostad anslogs
2 0 . 0 0 0 0k r .
(Styrelseprotokoll 1/5 1899).

Stora nybyggnader
14 mars.
Bofors kanonverkstad kommer i sommar att tillbyggas
sA att den blir uistan dubbelt
sA stor, som den nu 5r. Schaktningsarbeten hiirfdr haua oaubrutet fortgitt alltsedan rryAr.
Dessutom komrner ett strirre
byggnadskomplex att uppf<iras i trridgArden norr om kanonverkstaden, d:ir alla de
olika avdelningarnas kontor,
brukskontor, kontor fcir disponenten" ritsalar och laboratorier skola inrymmas under ett
Denna byggnad skal,l
tak.
uppforas av tegel.

En provskjutning
vid Bofors

24 mars.
Den strjrsta kanon, som hittills bJivit tillverkad i Sverige,
provskrits den 17:e d:s vid
Bofors.
Kanonen, som avprovades,
var den ena av tv€r 25,+ cm.
kanoner m/94, vilka pA bestiillning av k. marinfcirvaltningen tillverkats vid aktiei smiiltsmerljan bolaget Bofors-Gullspfing fdr
Bldsv&da
v6ra nya pansarfartyg. LavetEtt eldsvfldetillbud YPPade
taget hade ,levererats av Finsig i ltirdags afton vid flttatill nybyggnaderna tiden i Bofors smdltsmedja. spongs styckebruk.
Timmerkiip
Enligt kontraktsbestdmmel14 mars.
Ena viggen brann ganskrl fiirserna skulle kanonen giva den
lSrgor
av
kvast
svarligt och en
Skogens jiittar, till ett antal
204 kg. tunga projektilen en
och gnistor stod uPP genom
av 1.500, ha av bruksidkare
utgAngshastighet av 720 rneter
And. Ericson, Bohult, frirsA,lts tegeltaket innan den kraftiga
med tryck ej iiverstigandc omframsl<affas,
sprutan hann
till aktiebolaget Bofors-Gullkring 2.100 atmosfd,rer.
hopsittas och komma i gf,ng.
spflng frin hr Ericsons egenanVid provskjutningen
Sedan var inom ffl minuter
dom vid Enbergsfallet. De
vilndes rciksvagt krut, Svenkomma att flottledes fraktas r elden diimpad.
ledes av svenskt fabrikat, tillverkat vid aktiebolaget BoResultatet
fors' Nobelkrut.
av skjutningen var synnerligen gott, i det de uppstiillda
fordringarna avsevirt rjvertrfiffades: sAsom medeltal av
3 provskott med 45 kg. laddning erholls ndmligen en utgflngshastighet av 728 meter
med tryck av endast 1.963 atm o s fd r e r .
Denna provskjutning :ir i
I
,i sfi fall av allm[nt intresse.
som bflde ifrfigavarandc kano,
ner och krutet frir desamma
r
hittills mflst tagas frirn util
:
landet. Genom de storartade
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utvidgningar, som av framlidne d:r Alfred Nobel bekostades vid Bofors, har bruket
satts i stAnd att Sven ifriga
om strirre kanoner segerrikt
konkurrera med utlandet.
Kruteto
som
bendmnts
NKlv, utgdr en siirskilt frir
griivre kanoner avsedd rnodifikation av Nobelkrutet, vil
ken visat sig i vissa avseenden
dvertrdffa det hittills sAsom
bdsta ansedda franska krutet.
Vid provskjutningen voro
nervarande kapten A. B. Juelo
sesom ombud frir marinfiirvaltningen, samt kapten N.
Salander.
1 april.
Vid Bofors iigde i onsdags
en provskjutning rum med en
25 cm. kanon, avsedd f<ir flotProvet bevistades av
tan.
statsrAdet Gerhard Dyrssen
och riksmarskalken F. von
Essen.
+

Nyabostiidervid Backa
23 juni.
Vid Bofors bruk uppfiiras
denna riommar fyra stora arbetarebosthder avsedda frir 8
familjer varderao alltsfl tillsammans 32 familjer frirutom
vindsrum fcir ungkarlar. De
b,liva sunt och vackert bekigna
vid sjdn Mrickelns strand ndra
Timsdlvens utlopp ej l6ngt
frfln Backa.
*

Elektriskkraft inftires
18 juli
Aktiebolaget
Bofors-Gullsping inf<ir till hiisten elektrisk kraft i stor skala. Kraften kommer att tagas frAn
Orebro elektriska aktiebolags
kraftcentralo beldgen pfi' %
mils avstind. Den h<igsprinda
strcimmen transformeras medelst 6 strirre transformatorer
vid Bofors till liimplig motorspdnning. En del motorer erhAlla s. k. vdxelstolar enligt
det Schuckertska systemet, ett
pir samma gAng enkelt och soIidt siitt att reducera hastigheten. Den elektriska anl5ggningen med ett stort antal trefasmotorer bygges av Luth &
Ros6ns elektriska aktiebolag.

t4

Kanonbestiillning

Bouppteckningen
efterdr A.Nobel

2? oktobor.
Arm6ftirvaltningen har bemyndigats att med bolaget
Bofors-Gullsping triffa avtal
om leverans av 4 st. 15-cm. kanoner
ftir
Vaxholm-Oskar
Fredriksborgs f iistning.

14 november.
Vid domslosen i lcirdags i
Karlskoga
ingav
ingenirir
Ragnar Sohlman fcir inregistrering bouppteckningen efter
doktor A. Nobeloutvisande en
b e h A l l n i n g a v 3 1 . 5 8 7 . 2 0 2k r .
28 rire. Rdttens ordfrirandeo
hiiradshcivding Ungero tillk5nnagav, att stdmpelpappersavg i f t e n , 1 . 8 4 3 . 6 9 2k r . 2 5 < i r e ,
blivit honom f<irut erlagd. (Ingenirir Sohlman erlade den i
torsdags i Stockho.lm). Den
hiiradshiivding Unger tillkommande
stdmpelfiirs:iljningsprovisionen uppgAr till 38.000
kr.
StAmplar (charta sigillata)
finnas ej A h<igre valcir :in 500
kr.o varfcir Atgfi ti.ll ifrAgavarande bouppteckning, om nu
de stcirsta anvdndas si lAngt
det liter sig g<ira, inemot
3.700, fyllande Stskilliga papperssark att vidfiistas handlingen.
*

+

Nystorkanonbestfllln.
inomlandet
22 septernber.
Sedan k. m:t bestiimt att de
f, pansarbitarne Svea, Gcita
och Thule befintliga 25 cm.kanonerna sko,la utbytas mot
I st. 21 cm, och I st. 15 cm.
snabbskjutande kanon A vardera pansarbAten, har marinf<irvaltningen i dagarne hos
aktiebolaget Bofors-GullspAng
gjort bestdllning pi ;rtterligare 3 st. 2 [ cm. kanoner ut<iver de 4 som i slutet av juni
minad
dlrst?ides best[lldes.
Bestyckningen fl ovanndmnda
pansarbAtar kommer sAledes
att efter omdndring bestA av
en 21 cm.-kanon och sju 15
cm. snabbskjutande kanoner
fcirutom ett tiotal liitta 57 cm.
snabbskjutande pjdser.

Elektrisk kraftledning

28 november.
Elektrisk kraftledning.
K.
+
m:t har fcirklarat hinder frAn
Boforsarbetares
handelsaktiebol.
det allmdnnas sida icke mrita
24 november.
fdr anliiggning av en elektrisk
Bolaget, vars styrelse har
kraftledning.
frAn
drebro
sitt siite vid Bofors i l(arlelektriska
kraftstation
vid
skoga socken av orebro ,lin,
SkrAmforsen til,l kanonverkhar till dndamAl att vid Bofors
staden vid Bofors.
idka handelsr6relse med huTill inspektcir over nyssvudsakligast livsfiirnddenhendmnda elektriska kraftledter. Aktiekapitalet uppgir till
ning tillsvidare till slutet av
10.000 kr. och kan utgrira
f,r 1904 har k. m:t frirordnat
liigst 8.000 kr., h<igst fcirstt. f. distriktsingeni6ren vid
nimnda belopp, samt ir fcirdetelegrafverkel K. E. Landlat i aktier i 10 kr. til] viss
striim.
man. Styrelsen utgdres av disponent B. Wijkander, kamreSommar
och semesterknog.
raren L. J. Molino hovslagaren
Medan
C. Nystrrim, borrarefdrrnanfabrihsomrhdena l7go tlrta,
stilla ocb daergiuna under senzestrerperionen C..A. Pettersson och gjud.en, iobbade reparationslagenft)r fullt.
taren P. L. Blomberg, alla vid
Fotografen giorde en rundaandring och
Bofors. Firman.. tecknas av
plZtade oid.sthende bilder rorn aisa:
Wijkander el,ler Molin i fdrHerrar Gunnar Almgren och Franz Grentening med nAgon av styrelzer mhla Aiittingarna p2 damnzluchorna.
sens civriga ledam6ter.
- ElektriAer Guoaf Almqoio reparerar
Affiiren <ippnas den 1 ineleAtrodhillare i SthluerAet. stundande december och till
Herr
Guttaa Aronsson mSladeocAsSltL rnatAihandelsfcirest&ndare har annerietaid Araltuerkilammen. Herrar
tagits hr O. Halvarsson lrAn
Oddaar Soblberg ocb Etienne Hialmart
Gciteborg. (Konstituerande boion put.ia S 8 utuiindigt i tolgastet. lagsstdmma hiills den 14 okt.)
Herrar Karl EriAron och Erih Aronsrcn
rnura tappningsriinnanpfr 1S-tons ugnen
i Stilaerhet. - Herr Sigurd Malmgren
rentar syrakuluerten utanfdr Bjdrhborns
badhus.
Boforsfoto: Frlk.
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BOFORS NYA TVITTINRITTITING
Av Fit. Kand.GOSTA ANDREE
egen byggnadsavdelning,forst i slutet av 1947
fd.rdig ^tt tag s i bruk.
Vir stad dr visserligenvidstrdckt, men det dr
vd'l fh av invLnarna som dr s& stora innesittare,
att de inte nigon ging passeratden nya ivdttinrittningen i ndrheten av Bofors idrottsplats.
Enligt herr Farrington, som dr specialist i sitt
yrke, ha tvittinrdttningar en viss fdrarglig bendgenhet att placerasi trhnga pring, pi bakghrdar o. d., men Bofors tvdttinrdttning ligget
helt fritt med en vacker utsikt over sjon genom
de stora f6nstren i tvdtthallen. Och ndr si sminingom planteringenblir fdrdig, kommer byggnaden att framsti i dn fordelaktigare dager.
Di man passeratentr6nmed sitt vigforrnade
tak, som ofrivilligt for tankarna till en annan
lokal, som stundom besokes av torstiga karlskogingar,kornmerman in i en fijrhall, va:rifrhn
dorrar leda in till ett par kontorsrum, ett litet
laboratorium fiir tvdttmedelskontroll,kapprum
och ett rum, som dr avsett att sedermerataS s
i bruk som lekrum, ddr de sidlvtvdttandemodrarna skola kunna ldmna in sina smittingar,
medan de utfora sin tvdtt.
I sammaplan som forhallen ligger stora tvdtthallen, som har en golvyta om 35N20 m och
som dr indelad i olika sektioner med sina maDdr finns
skiner for speciellaarbetsoperationer.
sorteringen fi)r anhommandetuiitt, taiittmaskiner, tai)ttltoar, centrifuger, totkanldggning,
1949
somrnaren
manglar och pressapparater,audelningar f 6r
Sol och semester
fli)ckartagning,strykning, uikning samt for sorMed Bof orsarnaprt seilzerter:Stori)n lockaded'e allra
tering au fardig tuiitt. Yar dessaolika sektioner
Otterflesta. rn/s Marianne gick tdta tarer mellan
dro beld"gnaframg|.r av planen pi sid. 19.
biicken ocb i)n. Diirunder se ui familierna Gunnar
I sorteringenfor ankommandetvdtt vdgesoch
Dahl och K. A. Berndt tttanfttr sitt stuga. P3 bilden
p2
bilden
ocb
kontrollrdknas tvdtten, och varje plagg m;irkes
upp t. b. se ui farnilien Harald Nilssorz
pi
hos
Hagberg
under hiilsar lanzitien Vitalh
ddrefter med t. ex. tvdttbestdllarensanstdllfrdken
Karl
se
t'i
i)oetst
I mitten
Ellen Skoog.
lamilierna
ningsnummer.Detta pistdmplas med en vitska,
Andersson, Karl Storm ocb Gunnar lVahlstrdm p2
som inte dr synlig annat an i ultraviolett ljus.
Red. Albert Nilsson K-T-foto
Blinii: brygga.
Denna mirkning sitter for ovrigt kvar i plagget
dnda tills det har tvdttas ca 20 ghngeroch beTaiirs iiaer sjdn lockadeLabbsandsbiirliga sand'rtrand
hover alltsi ej fornyas vid varje inldmning. Celltitl mLnga bad. - Men ntLnga st)hte sig ocAsLut
uilen dr emellertid en liten individualist och
ifr7n Bergslagen:Vid Smi)genhunde man finna flera
liter inte mdrka sig p6. detta sdtt. Plagg av
Ett Par unga lamilier
aa flichorna p2 Aontoret.
trampade sdderut och tes bdr forcera S)narpsdalen cellull fiirses i stillet med nummerforsedda
nllar eller mdrklappar.
Andra .ri)kte sig
i)aer Hallandtfuen uid BLstad. Foro:stertman
Plaggen sorteras ddrefter enligt olika fiberupp titl fjrillbedarna, Tiinndalen'

I B-pilens kronika for ir 1948 utlovades tidningens lZisareen artikel om bolagetsnya tvdttinrdttning och hdr presenterasden nu, sedan
redaktionskommitt6ns"utsdnde" i sdllskapmed
tvdttmdstaren herr Bengt Farrington en varm
sommarformiddag, di man stundom ldngtade
efter.en privat svalkandelogning vid Labbsand,
gjorde en grundlig rundvandring genom tvettinrdttningens forndmliga lokaler.
I Bofors har ju bolaget sedanling tid tillbaka
haft tvdttstugor for privattvitt inom de olika
bostadsomridenaoch dessutomhar en boiagstv;itt, som i viss min dven utnyttjats for privattvdtt, varit inrdttad i den gamla sinterbyggnaden
invid huvudporten. Dessatvdttstugor hade dock
ldnge varit i diligt skick och av otillrdcklig
kapacitet, och &r 7939 gjordes ddrfor upp et!
foislag till en ny, modern anldggning. Men si
kom kriget, bolaget fick viktigare byggnationer
att tdnka pi och projektet fick vila en tid. De
upprepade framstdllnin Sarn^ om forbdttrade
tvdltningsmojligheier,,bl. a. frin olika kvinnoforeningar, ledde ir 1944 tlll ett helt nytt byggnadsforslag,vilket uppgjordesav Gustaf BirchLindgrens arkitektkontor i Stockholm. Byggnadstillstind beviljadessedanir 1945, met p6'
grund av materialbrist och brist pi arbetskraft
var tvdttinrdttningen,som uppfordes av bolagets
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till planritningen
Teckenf6rklaring
5' Tvzittho' 6' centrifug' 7' Uppslagningftir
r. Inldmning. z. osynligmdrkning. 3.Yagnat.4.Tvdttmaskin.
10. Fl?ickurtagning' 11" Torkkulisser' t2' Torksj[lvtvdttavd. s. varmm"anget. s. vikuorJfiir siiilvtvittavd.
L6' Strykning' 17' Fack vid strykbriide' 18' viktumlare. 13. Skjortpress. 14. Universalpress.r:. st?irkning'
22' Utl?imning'
ning. 19. Utlysning' 20' Fack fiir paket' 21' Mangel'
Bofors centraltvlttinrittning.

ningen, dir det finns en sdrskild avdelning fiir
sidan tviitt.
Tvittmaskinerna iro llnga, horisontellt liggande cylindrar med fyra fack i varje' Givetvis
TFrt d"t'i cylindrarna icke finnas utskjutande
skarpapartier, som kunna riva sonderkliderna'
Om'eti plagg nigon ging,slitits siinder, beror
det pi itt det fastnat vid igenslagningen av
Herr
h':
t'
nedertt
till
a.
t.
iiaerst
Bitdsidan oisar
luckan, men en trdnad apparatskotare liter inte
-'f aktttuafien'
aaliirnnar
ocb
hiirntar
Karl Bergquist
nigot dylikt komma sig titl last' En sinnrik
pi
miistare b)ngt Farrington och FriiAen Ellen Skoog
auiomat' instilles for tillforsel av tvdttmedel,
kontoret. -- FriiAen Elsa Rundberg stiirnplat tuAtten
varmvatten, inga, skoljvatten m. m' enligt ett
- CylindetLngmed osynligt bliick i miirknzaskinen'
bestdmt tidsschima, och direfter bringas cylinFrdken
au Frdken Anna Artd'ersson,
,nonglarna"sAdtas
dern i rotation, Lttavarv Ltvatdera hillet, vilket
Elt,y' Ivaelston, Fru Ratb Osterberg och.Fru Eltty
upp(epastills kldderna dto tena' De foras dl
Skiglund, ailka ryaiirr alla ttiindarlggen 3t f ot.ogralen'
ovir tltt en centrifug, som slungar ut vattnet ur
- "Den tinnriha dutornlren pfr tuhttmatkinen' --centrifilgernt'
plaggen, varefter e.t del artiklar, som ej skola
Herr Guslaf Ohson-Kock tkdter
uicl
Osterstriint'
Emil
Fru Hilma Karlsson ocb Herr
ir-r"ilUt eller pressas,gi till sluttorkning i torkskjortfresVid
toiittmatkinerna i maskinballen'
tumiire eller torkkolisser, vilka sistndmnda
sarnaslL Fru Signe Hellstrtim och Fru TTta Melin'
skiutas'iri ; ett rum med varmluft' MangelFru Agnes Berglund sAdter en ao uniuersalpressrtrnd' godset gir direkt frin centrifugerna till de stora
- I killarailniigens apparatrum skiiter Hen Malkolm
varmmanglatna, dar det f.fu Passeraett system
Melin de stora f i)rd.elningslLd'ornaf 6r Snga'
av filtirverklddda valsar'
Fr)d|narna Elay lsraeltson och Irma Andersson sorterd
Pressningenav skjortor och ro-ckarir sirskilt
den fiirt)iga tuAilen.- Ocb sistser Fru Anna lohansintressantitt betrakta. Den utftires i en serie
,oo illl oit trarcn iir f in och fdrdig att g3 tillbaha till
maskiner av amerikansk tillverkning' Pi en
Falk

material, t. ex. handdukar fiir sig och lakan fiir
sig, och koras sedanut till tvdttmaskinerna' De
ra"tttitt smutsiga plaggen, sisom bliklider och
putsdukar fririveikst:id etna, fL ei a:u;natt f olia
'sina
mindre smutsiga kolleger utan forpassas
genom en trumma i golvet ned till kdllarvi-

bemmet.

Boforsfoto:
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tungt arbete kan besparashusmodrarna. Det
blir sedan en individuell bedomningsfriga ait
stdlla det inbesoardahusmodersarbetet
mot kostnadenfor maskintvdttning.
Man skiljer vid tvdttinrdttningen pi bolagstvdtt och privattvdtt. Den forra omfattar en
mdngd artiklar fri.n bolagets industrianldggningar, hotell, kontor etc. Privattvdtten utgores
dels av inldmningstvdtt, som helt behandlasav
den fast anstillda personalen pi tvdttinrdttningen, dels av den s. k. sjdlvtvdtten. SjiiluaiitExteridr au t?Altinrfurningen frLn sdder. Boforsforo:
Falk
ten innebd'r,att husmodrarna kunna frakta sina
smutskldder till tvdttinrdttningen och sedan
skjorta pressas forst airmarna i en speciell
sjdlva deltaga i tvd,ttarbetet,varvid dock skotmaskin, ddrefter manschetternaoch kragen i en
seln av maskinernaombesoriesav fast anstdlld
personal. For denna tvdtt betalar man 4O ore
annan. Sedanskulderoartietoch fram- och baksidorna dvenledespressats,vikes skjortan i en
per kg med en minimiavgift per tvdtt av Kr.
6: -, och det enda, som husmodernmiste hilla
sdrskild apparat och nilas.
sig med sjdlv, dr tvittmedel till ev. handtvitt.
Ndr si tvdtten ar fardig, gir den in i sorte(Betr. sjilvtvitten hdnvisa vi till en specialringen, dir plaggen "utlysas" och ldggas i det
artikel
i B-pilen m 7/1949.) Dessutom finns
for varje tvdttbestdllarebestimda facket. Och i
i
kdllarvi.ningen
en sdrskild lokal, som husmoden prydlig korg flr sedan husmodern,om hon
rarna for en kostnadav 50 ore per timme kunna
si iinskar, sin tvitt hemk6rd i tvattinrettningens
hyru
for tvdttning av litet grovre saker. De fi
skipbil. Denna bil fraktar dven pi begdran
dock
dair hilla sig med tvdttmedel sjdlva, och
smutsklddernatill tvittinrdttningen. Nigon avsjdlva
ombesorjavridningen.
gift debiterasinte ftir transporterna.
Det ir en given sak, att en stor anliggning
Den tvdttekniskautrustningen,som till storsta
som denna fordrar en komplicerad hjdlpappadelen levereratsav Bohus MekaniskaVerkstad i
ratur. Denna dr placerad i killarviningen, ddr
Goteborg, dr av modernasteslag och beriknad
man finner en imponerandeutrustning i det s.
for en kapacitet om 2 ton tvdtt per dag. For
k. apparatrummet. IIdr sti maskinernafor den
nirvarande utnyttjas anldggningenendasttill 50
verkligt effektiva luftkonditioneringen, som
7o, men det tar vdl en tid, innan det gir upp for
hiller luften ren och frisk och ger en jdmn temhusmodrarna vilken f6rndmlig, arbetsbesparan- peratur i byggnadensolika lokaler. Den stora
de inrdttning, de fitt till sitt forfogande.Kanske
varmvattenberedarenrymmer 10.000 liter och
ocksi mingen har den felaktiga uppfattningen,
hilles stdndigt vid 80P temperatur. I en filteratt maskintvdtt sliter kldderna mera dn handanliggning bestiende av tvh aggregat avhrirdas
tvdtt. Ftjr normal tvitt dr det dock praktiskt
vattnet, d. v. s. utbyteskalcium och magnesium
bevisat,att tvdttning i maskin ger mindie slitage
i vattnet mot natrium, for att man skall erhilla
in den gammaldags skrubbningen mot tvdttett mjukt, for tvitt ldmpligare vatten. Tre
brida. For ovrigt stoppasej vad som helst in i
hydroforer sorja for kallvattendistributionen
maskinerna,utan mlnga omtiliga saker, t. ex.
till tvdttmaskinerna, och ddrjdmte finns en
vissa spetsaroch silke, behandlasfor hand eller
hydrofor for lut och en hydrofor for tvil. Den
laggasi speciellap&sar,som i sin tur inldggas i
sistndmndahydroforen och dessledningar miste
tvdttmaskinerna.
hilla en temperatur om minst + 40", for att
Handtvdtt enligt den gamla metoden 2ir ett
inte tvilvitskan skall stelna. I apparatrummet
hirt och tidsodande arbete och berdknas tillmynnar ocksi tryckluftledningen, som levererar
sammansmed mangling och strykning i medeltryckluft for drift av pressarna,och 6.ngledtal fordra I1/2 arbetsdagper minad och familj,
ningen frin Bofors ingcentral. Angan distrid. v. s. c^ 150 arbetstimmar irligen. lVled
buerasmed 6 kg tryck till manglar och pressar
maskintvitt utfores samma arbete pe 40 d 5O
och med 3 kg tryck till torkanliggningarna och
timmar per ir, vafior enbart for de bostdder,
for vdrmning av vattnet i vattenberedaren,vdrsom tillhtjra bolaget, minst 80.000 timmars
meledningenoch tvittmaskinerna.
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BoIorsverken
Foretagndmndenvid Boforsverken holl sitt
ordinarie sammantrddeunder andra kvartalet
7949 mhndasen den 30 maj pi Stillaboratoriets
forelisningssal. Forhandlingarnaleddes av vice
ordforanden,herr Ragnar Olson. Till sammantridet hade Kamrer B. Henning, ED, inbjudits
si'som fiiredragsh&llare- Foredragningsiistan
upptog slsom huvudpunkt en gen_omging'av
t)Ze its bokslut. Dessutom behandladesnigra
mindre drenden.
Kamrer Henning gav forst en klar och littfattlig orientering, belyst av praktiska e-xempe-l,
om bokfOringensteori, varefter han redogiorde

for bokfiiringsavdelningensorganisation,kontoforingen, hilkortsavdelningen, anvinda blanketter m. m. samt firr hur sjilva bokslutet uPPgoresoch avslutasvid Bofors. Sdrskilt utforligt
behandlades principerna fot avskrivningarna.
(Denna friga kommer dven att behandlasi ett
kommande nummer av B-Pilen.)
Direktor Nordqvist kommenterade ddrefter
1948 fus bokslut med utgingspunkt frin den
tryckta irsredovisningen. I stort sett samtnanfoll denna kommentar med redogiirelsenover
bokslutet i B-pilens foregiende nummer, till
vilken vi hdnvisa.

I killarviningen finns ocksi ett rum for beredning av tvillosning och alkalilijsning for den
automatiska doseringen aY tvittmaskinerna,
vidare de ovan ndmnda'lokalerna for blitvdtt
och sjilvtvdtt for hand, elektriskt kontrollrum
samt lunchrum, omklidningsrum och duschrum
f<ir personalen. Ett reservutrymmefor en eventueli senare anliggning for kemisk tvdtt ligger
i kdllarviningens sodra dnda, och som reservutrymme kan man dven betrakta det stora grage
fijr 10 bilar, som anordnats i kdllarvlningen'
De priser, som f. n. tillimpas vid Bcfors
tvettinrittning, dro de som foreskrivas av priskontrollndmnden,ndmligen:

plagg inte stimmer med vad som faktiskt inlevereras. Mlnga husmodrardrar sikerligen en
ldttnadenssuck,om vi dvenndmner,att det forut
tdmligen inkringlade code-systemetfiir plaggensbehandling numera betydligt forenklats.
Antalet anstdlldapi tvdttinrdttningen ar f - n.
forutom tvittmdstaren 27 personer, varav en
chauffiir och en kontorist. En av veteranetna dr
Fru Anna Johansson, som i 21 3'r forestod
bolagstvdttenvid huvudPorten.
"Ja, man borjar bli litet gammal nu och fir
vil snart ge sig," sdger fru Johanssonvid en
liten intervju. "Den gamla tvittstugan f,vllde
nog sitt dndamil, men tyvdrr kunde vi inte ta
emot si mycken tvdtt, som hade varit onskvdrt.
Utrymmet var ju inte tillrdckligt. Dqn nya
tvdttinrdttningen dr ljus och trevlig och de automatiska maskinerna underldttar arbetet betydligt. Sjnlvtvdtten tycker jag inte utnyttjas som
den borde, men det kanske blir en indring ndr
hostenkommer bch kylan sdtteri."

Under 5 kg: styckePris
5-L, kg: 66 ore per kg fiir tvittning + 24
iire per kg f6r mangling, vartill kommer PiagStifingg enligt sdrskild lista vid strykning,
:J-4O kg: 61 resp.24 ore jimte plaggti[egg
vid strykning,
6ver 40 kg: 59 tesp.24iire jdmte plaggtilkigg
vid strykning.
Pi dessapriser erhilla de Bofors-anstdllda10
/a tabatt.
Vid inskickning av tvdtt ifylles en specifikation, vilket bor ske med omsorg. Det hlnder
ndmligen mycket ofta, att uppgivna amalet

*
Och si f& vi till sist uttrycka den iinskan, att
tvittinrdttningen kommer att utnyttjas av bolagets anstdllda och innebdra vad som avsetts,
en avlastning fiir husmcidrarnaav det tunga
arbete,som hemtvdtten utgor.
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Herr Lonnberg ldmnade eti kort meddelande
om Forslagskommitt6nsverksamhet.
Herr Gosta Nilsson upptog frigan om permitteringarna och omflyttningarna ph Byggnadsavdelningentill diskussion. De sista omplaceringarna,som dgt rum kort efter foreghende sammantrddemed Foretagsnimnden,hade
berort ca 4O-50 man. De hade gitt mycket
hastigt och utan foregiende varsel,och eftersom
inga sdkra underrittelser stod att fh, uppkornmo
en del rykten, som skapadeoro och irritation.
Onskvdrt vore ocksi om de arbetare, som permitterats frin Kilsta och som omplaceratstill
Boforsverken,i forsta hand kunde f& iterkomma
till Kilsta. Foretagsndmnden
bor ocksi hillas
underrittad om alla dessafrigor.
Som forklaring pi omplaceringarnaredogjorde Ingenjor Stridbeck for den aktuella situationen pi. Byggnadsavdelningen,
som eir svnnerligen svir att iiverblicka. Byggnadstillstind,
konstruktionsritningar,material och pengar iro
fyra viktiga faktorer, som inte alltid klaffa, varfor arbetet ej heller g3"ratt planera p6.ling sikt.
Alla permitteringar och omflyttningar har dock
skett i samarbetemed respektiveklubbar samt
fackforeningen. Frigan om iterflyttningen av
arbetskraft till Kilsta skall tagas upp med fackforeningen p6.vanligt sitt, ndr den blir aktuell.
Betreiffandekonjunkturl6get och marknadsutvecklingen inom branschen meddelades, att
dessaicke undergi.tt nigra storre fordndringar.
som bertira Boforsverken. I sambandmed bokslutsanalysenldmnade Direktor Nordqvist dven
upplysningarom konjunkturldget.
Lbg'
Nobelkrut
Arets andra kvartalssammantridemed lroretagsndmnden vid Nobelkrr.rt holls den 1 juii,
varvid direktor Sohlman som vanligt skotte
klubban.
Som ny vice ordforande efter herr Gustav
Kadsson, som avgitt ur ndmnden, utsigs herr
Folke Book. Herr Book hade dven utsetts att
eftertrdda herr Karlsson som mottagareav uppsdgningsvarselenligt $ Z i "Avtal om Foretagsnimnder".
Herr ordforanden ldmnade sedvanlig infor'
mation om det allmdnna konjunkturldget och
redogjorde for orderbeliggning och sysselsdttning vid Nobelkrut. I anforandet framholls,
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att den allmdnna oolitiska atmosfdrenldttat ute
i vdrlden. Aterhimtningen i de krigshdrjade
ldnderna dr markant. Hungern efter varor har
minskat. I Sverigedr det ekonomiskaldgei besvdrligt. Det dr svirt att f5. avsittning foi de
normala exportvarorna och priserna iro utomordentligt pressade.Stora anstrdngningargoras
for att oka exporten.
Vad Bofors betrdffar anforde herr ordforanden att en okning av sysselsdttningenpi den
militdra sidan kan pirdknas. Tillgingen pi
arbetskraft dr dock otillricklig: for Nobelkruts
del giller detta i forsta hand kvinnliga. Arbetsstyrkan skulle behova okas med ett 150-tal personer. Bostadsfrigan dr ett svirlost problem,
men inom en snar framtid hoppas man fh f ram
goda bostddertill ett 40-tal kvinnor.
Pi de flesta av de civila produkternahar efterfrl,gan minskat avsevdrt. For den storsta civila
produkten, nitrocellulosa, ser det dock ut att
fortfarande finnas goda avsdttningsmojligheter
och tillkomsten av nva produkter torde i viss
min kunna kompenseiabortfallet av andra.
Bland nybyggnadsprojekten
ndmnde herr ordforanden uppforande av nitreringsanliggningar
inom T-avdelningen, fenolfabrik och hexogenfabrik.
Arbetarerepresentanterna
i ndmnden framlade forslag om inforande av vilopauserpi samtliga avdelningarvid Nobelkrut. Frl.gan diskuteradesoch en kommitt6 tillsattes for vidare utredning.
Frigan om rationaliseringoch effektivisc'ring
av organisations-och administrationsapparaten
framfordes itet av arbetarrepresentanterna,
irilka
foreslogo tillkallande av expertis frin Industribyri.n. Vid diskussionenredogjorde herr ordforanden for de ndstan resultatliisa undersokningar, som av experter utforts i Bofors. Han
stzillde i utsikt att en annan rationaliseringsspecialist skulle f6. i uppdrag att foretaga en
genomgripande undersokning varvid den kontorsmissigaorganisationenforst skulle studeras.
Genom sin ordforande, overingenjor \fahl,
quist, avg v Forslagskommitt6nei rapport och
framforde forslag till honorering av tvi. utforda
anordningar.
!i O"eringenjor\Wahlquist redogjorde slutligen
I for en planerad ldrlingsutbildning vid Nobelkrut, siktande till utbildning av arbetare och
(I
laboranterfor den kemiskaindustrien.
Eog'

EN
5TUDIESPAtrT
"Ur hcistensbokflod" kallas den planeradecirkeln i
litteratur. Till skillnad frin "vanliga" litteraturcirklar kommer denna inte att sysslamed djupgiende
innehill utan avsiktenar, att ge
analyserav bcickernas
deltigarna en orienteringom nyutkomnabcicker.Bokvdnnin f&r siledes ldttare att vZiljabland bibliotekets
hyllor, samtidigt som han fir utmdrkta tillfiillen att
knyta kontakt med nya fcirfattare.
Huvuddmnen blir "Arbetarrtirelsenshistoria", BrevKonstfrdmiande har utABF och Folkrcirelsernas
pi 7 brev. Till kursen,
skolans korrespondenskurs
"Kontakt
med Konsten". som
skrift,
liten
eivit en
som drives i simarbete med Metalls studiekommitt6,
en diskussionscirkel'
fcir
grund
till
ligga
att
il.o--.t
antin.gen
blir
Fcireldsare
beriknas fyra fcireldsningar.
I skriften behandlasbl. a. Konstensviirde' Viigen till
eller ocksi olika ftirenison av ABF:s reseinstruktiirer
konstverket, Modernt eller ej, Gott och diligt i
Lisarevid varje tillf?ille.
"Arbetarrcirelsen
kommer
konsten,Original-reproduktionsamt gives till slut en
kulturen"
och
I(ursen i
del tips pl praktiskrarbetstrppgifter.
i stort sett att organiserasefter sammariktlinier som
I samarbetemed Arbetarsnngenordnas en kurs i
tidisare 8r. Man kan siledesfcirutsdttateater,konsert,
konitdiskussion, framtrddande av nigon ftjrfattare
sing, omfattandesivii teori och praktik.
samt konsertav stadenssingare.
En annan nyhet i hcistensstudieprogrambiir en
cirkel i dmnet "Fredens problem". I kursen, som
byggerpi EmeryRevesbok "Fredensanatomi"' disku1l
t;ras bl. a. krigsorsakeroch fr&gan om den kollektiva
sdkerheten,freden och en overstatligordning samt de
olika ekonomiskasystemeni fcirh&llandetill fredsproblemen.
I samrid med TBV planerasen cirkel i "Arbetsvzirdering". D& man kan iekna med deltagarefrin arbetare, tjdnstemdnoch arbetsledareoch dmnet ir synnerligen aktuellt och debatterat,kan man fcirutspi
livliga diskussionerinom cirkeln.
Nobelkrut
"Journaiistkursen"som annonseradesi fjol, kom
Vid foretagsndmndenssammantradeden 1
ej titl stind pn grund av att den ei kunde fdrdigstdllas
juli refererades nedanst&endetvenne forslag,
i r?itt tid. Di kursen nu fcireliggerklar planetasen
vilka forslagskommitt6n rekommenderadctill
cirkel med tanke p& alla dem, som skriver smiartiklar
och refererarmcitenoch sammankomster.
i ortspressen
beliining. Bolagsledningenhar sedermeratillkan nzimnasPraktisk skrivspr&kcirklarna
Bland
delat forslagenbeloning.
kurs fcir studier av
grundliggande
Svenika,
kurs,
50234Sten lohanssonoch51045 Bt'orFunke,
frdmmande sprik, Tysk nyborjarkurs, Engelsk nyNB 70: Anordning for anbringande av landbrirjar- och fortsdttningskurs, Esperanto nybciriar-,
gi.ng pi oppna jdrnvdgsvagnar.
forfsittnings- och h<igre kurs. Under friregiende
srisongprovadesen kurs i Engelskaenligt naturme50940 SiguardSuensson,NVF: Omkoppling
toden. Di provet utfallit synnerligenvdl kommer en
av vakuumsystemetpi autoklaveri F 26 b.
ny cirkel att startas denna sdsong. Denna kurs iir
2-futg.
Boforsverken
Av 6vriga imnen kan siutligen framhillas BokftiUnder tiden 28 mars-3O mai inlimnades
ring, Deklaration, S&ng till gitarr, Virt kosthill i
endast 1 nytt forslag till Forslagskommitt6n, teoii och praktik samt Metallsldid. De framstdllning
som silunda ei haft anledning att hilla nigot
ddrom gjorts kommer sistndmndakurs ev. att ziven
ordnasspecielltfcir kvinnliga deltagare.
nytt sammantrdde sedan forstndmnda d:ltum.
Till detta prelimindra Program kommer kanskeatt
Sedermeraha 3 nya forslag inldmnats, varfor
fogas
en del andra dmnen. Intresseradehinvisas till
kommitt6n till ett sammantride i septemberhar
Agf':s programhifte, som utkommer i slutet av seP7 forslag att behandla (e tidigare bordlagdaoch
tember. ABF:s cirklar sti dppna ftir alla och pi varje
4 nya). Till dato (i5/8) ha i ir 13 forslag
arbetsplatsfinnes studieledare,som liimnar upplysningai och formedlar anmdlningar.
inldmnatstill kommitt6n.
Sedan gammalt har ABF:s
lokalavdelning velat skjuta en del
av studieprogrammets dmnen i
fdrgrunden genom att ordna enstaka fcireldsningar eller serier i
samband med cirkelarbetet. Se
kommer dven att ske detta &r.
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'Ijdnstemlnnens

Bildningsverksamhet i Karlskoga har
under de senasteiren kunnat
glZidja sig it ett alltmera cikat
studieintresse.
Antalet deltagare
i kurser och cirklar har vuxit
med varie &r och fdr studieiret
L948-I949 kunde rekordsiffran 1o97 deltagarenoteras,innebdrandeen cikningmed ej mindre dn 359 ffin
fciregiende &r. Denna kraftiga rikning flr till stcirsta
delen tillskrivas de engelskafilmkurserna,som samlade en fulltalig, tacksamoch intresseradpublik i
Samlingshuset.Icke mindre in 46 kurser hiillos under
iret, ddrav 11 i yrkesd.mnen,
4 i socialaoch humanistiska dmnen, 19 i sprik, 4 i hobbybetonade
dmoen,4
i musik och 4 i konst.
Programmetftir studieiret 1949-1910 Ir Innu ej
slutredigerat,men liksom tidigare ir skola vi fcirsdka
grira det si lockandesom mojligt, si att allasintressen
bliva tillgodosedda. Elementdradmnen, exempelvisi
linearritning, rdkning, svenska,rd.knestickansanvzindning m. fl., vilka allra bdst studerasi Bofors Aftonskola, komma dock icke att upptagas i studieprogrammet.
Hdr nedan friljer en kortare orientering om vad
TBV-programmet, som bcir fcireligga fdrdigtryckt i
bcirjanav september,kommer att bjuda.
Organitationsiintnen,studieledare hr E. Rainbjer
(NEDF).
Inom ekonomiskaoch organisatoriskah.mnesgruppen underscikasmrijligheterna att upptaga ett antal
nya kurser, bl. a. en kurs om konjunkturldget samt
"Fciretagsdemokrati", medan "Talarkursen" och
"Skattelagar" och sjlilvdeklaration" iterkomma frin
fjol&ret.
Sociala-bamanifi
isAa iintnen, studieledareverkmdstare
E. Stoor (Bl).
Inom denna grupp ha en del helt nya kurser planerats,bl. a. "Psalmbokskunskap"
under kyrkoadjunkt
Bergstrcimsledning och vidare "Religionshistoria-Id6historia".

Hobbyiintnen, studieledare ingenjcir N. Lundeby
(FSV).
Stora anstrdngningargdras att fi lemplig lokal till
den redan fcirra iret annonseradekursen "Praktisk
m&lning". Med stadstridgirdsmdstareFredby som
ledareh&llesen kurs i TrZidglrdsplanering,
och i samarbetemed BiologiskaFrireningendmna vi starta en
fdreldsningsseriemed film om "Trldgirdens blommor". Slutligenkan ndmnasen kurs i Fototeknik.
Muti6, studieledareingenjcirH. C. Holm (KKM).
Blockfliijtspelningen och de populdra Gitarkurserna komma ziven i &r att finnas i programmet.
Bland helt nya kurser kan nzimnas:"Allmdn musikldra", vilken kurs ir under utarbetandeoch skall ledas
av musikdirektcirRuth dhrman. Samma ledare fir
kursen "Tontrdffningsldra", som huvudsakligen ir
avsedd frir singare. "Konsert- och musikanalys" i
sambandmed siisongenskonserter b<ir bli intressant
och givande for alli musikilskare. Ledare blir hiir
Folkhcigskoildrare
Gdsta H6glund.
Konst, studieledare
ingenj6r I. Edenvik (BAK).
Konstcirklarna fortsitta i sammaomfattning som
fcjrut. "Modellering" kommer dock att omfatta bide
nyborjar- och f ortsittningskurser.
Vi hdnvisai civrigt tili virt nya programhlfte, som
distribuerasi bdrjan av septemberminad och frir vars
sammansdttning och redigering studiekonzmittlns
medlemmar svarar. Denna kommitt6 bestlr av 7
medlemmareller de hdr ovan namngivnastudieleCarna
i de sju dmnesgrupperna.
\ii hoppas att programhdftet studerasnoggrant och
att alla studieintresserade
tjinstemin begagnasig av
de mdjligheter till fritidsstudier, som TBV erbiuder.
Glcim helier icke att ta med programhdftet hem.
TBV:s kurser sti dppna fcir alla, och vi vilja sdrskilt
inbjuda fruarnas,husmcjdrarnas,
stora skara i studiearbetet.

YrAeiimnen, studieledareingenjcirB. Larsson (A5).
I stort sett sammaiimnen som fcirra&ret Sterfinnas,
men n8.granya kurser ha tillkommit, vilka vi hoppas
skola locka mhnga intresserade.Hiiribland kan sdrskilt nimnas "Arbetsvdrdering",som planerasi samarbetemed ABF, samt"Radioteknik", "Engelskstenografi" och troligen "Kemisk teknologi" samt 2 st.
rnerkantila kurser.
SprAA,studieledareingenjrir E. Hellman (KKT).
Sprikkurserna frln fciregiende ir iterkomma. I
engelskastartassiledes nybrirjar-, fortsdttnings-och
jdmte en kurs i teknisk engelska
konversationskurser
samt den omtyckta filmkursen "English by Film".
En kurs i social engelska,som skall arbeta sisom samarbetscirkelmed en motsvarandecirkel i Amerike, har
i ir tillkommit p& initiativ av vir fcirre studielcdare
ingenjcirM. Teoiorsson,som nu vistasi Rockford,Ill.
Spanska,franska, tyska och italienska kurser komma
att finnas i stort sett sammautstrdckninssom icirut.
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Bofors ungdomsgrfrrd
Det dr nu det 7:e arbetsiret som bcirjar pi Ungdomsgirden. Verksamhetenhar rikat med varje ir.
Utvecklingen dr d.nnu inte avslutad; det fcirsta lret
deltogo varje vecka400 i kurser och cirklar, det sist
ftirflutna iret var deltagareantalet
civer 1000.
Under det kommande iret fortsdtter verksamheten
efter i huvudsak .sammalinjer, men eftersom en
mdngd skiftande ting rymmes inom den uppdragna
ramen f6r verksamheten,kan en redogdrelse,dven om
den dr kort och mycket ofullst?indig, vara pe.sin plats.

De praktiska kurserna tilldrar sig alltid ett stort
i.rtiersJoch kommer ddrfciratt pig& som vanligt, med
undantag av vdvkurserna,som vi i brist.pl utrymme
m&stesi-uta. Det kommer alltsi att bli kurser i trisl6jd, bokbinderi, konstsdmnad,milning och gammaldans.
Studiecirklar anordnas i svenska,engelska,livs&sktdningsfrigor, karaktdrkunskapoch barnpsykologi'
Vi tror e"venitt det finns eft stort intressefcir litterat*rtodl.t, och ett fors<ikgcirsddrfcir med ni-gra diskussionsgrupperomkring aktuella b<icker',Och naturlietvis kommer cirklar att ordnas1 alla de amnen
eller"frigor, fcir vilka det visar sig finnas tillr?ickligt

Bofors

aftonskola

Under ldslret 1949-1910 anordnas dels fyra
vrkeskurserfdr arbetare,dels tvi fortbildningskurser
for ingenjtirer och tekniker.
De ftirstndmndakurserna,som iro planlagda med
behov i det dagiiga arbetet'
tanke pi verkstadsmannens
omfatL dmnenayrkesrdkning,yrkesritning, materiall[ra och yrkesekonomi.De avseatt ge .den.teoretiska
srond, ,om en yrkesmanalltid behovervid sidanav sina
"ptuttitt o kr.rnstaper. Kurserna pLgL varannan vecka
hels f<ir att ge miijligheter ftir elevernaatt i mellanveckornabedriva siilvstudier, dels fdr att iven ge
skiftarbetare miijligheter till studier' Kurserna pigl
intresse.
frin biirjan av sbplembertill slutet av april.och varie
studiekvZiltomfatiar 3 timmar med bcirian kl' 18,30'
Det har blivit en tradition att anordnaregelbundet
att
Fortsittningskursernaomfatta dels en mdtkurs dels
iterkommandelek- och sagoaftnar'Dessakommet
"Metk.rrsen behandlar moderna mdtverkprotor
svara
att
en svetskurs.
fortsdtta. N&gra fiireningar kommer
tyq och mdtmetoder,toleranseroch passningarm' m'
s. k. frireningsaftnar' Vilka dessa
grammet
"ii
behandlargas-och big,irider ra timmar. Svetskursen
Ioreningar blir, dr dnnu ei klart'
svetsspdnsvetsmetallurgi,
ohmsvetsning,
svetsning,
Arbeiet i poik- och flickgrupper.kom^meratt fortm' under 108 timm'
konstruktioner
ivetsade
ningar,
i
s[tta. En ildeisgriins nedit hai dock frin och med
uu.uu halva kurstiden uPPtages av praktiska
-.i
&r mist infijras. S&ngk<iren,som nu har ett 30-tal
rivningar.
medlemmar,har redan biiriat sina civningar' Aven
Samtligakurser hillas inom Ldrlingsskolanslokaverksamhet'
sin
orkesternfortsdtter
ter. Vi fonrra f. ii. hinvisa till kurshiiften samt medKamratftireningensmedlemmarhar hela sommaren
delanden p& anslagstavlorna'Fcirfrigningar .och anarbetat fcir att tnyggu upp sitt sommarhemForsnds*elun o-' deltagaide gdres hos Ldrlingsverkstaden'
torp. Medlemmuitt+ f .-i. ca' 130 stycken' kommer
Tel. 534.
i hbst att arbetapi den traditionella iulbasaren' Men
innan detta arbetebiirlar, komma minga att deltaga
i arbetet ftir Barnens Dag.
Varje ir har det varit ntrdvdndigtfiir tlngdomshinlper
e&rderiatt en stor skarafrivilliga medarbetare
studiecirklar
flickgrup-per,
och
i
pojkiitl ,o- ledare
m- m. M&ng" ui d"rtu har under fleta Lr deltagit i
uerksa-hetei. De har varit med om att skapa den
anda av gemenskap,toleransoch samfcirstindsom har
Sture JV. Lantz: De F<irenadeFdrbundensorganiblivit U"ngdomsgirdens kdnnemdrke' Vi tror och
Tryckeri AB T'iden'
att
och
arbete,
sitt
a I875-194)sationshistori
hoppas. atl alla Jessaskall fortsdtta
komma
skall
nya
sluta
1945.
tvingats
som
Stockholm,
I riitt.i fdr dem
till och delta i arbetet.
Tilt de FcirenadeFdrbundens7O-irsiubileum'1945
utsavs en diger och innehlllsrik minnesskrift, fcirfaitad "p& led"igastunder" av fdrbundetsombudsman
Till ti?inst fcir alla B-pilens lisare meddelashdr
Ungdomspi
anstzillda
p&
fast
dr
och redaktdr Sture Lantz' Minnesskriften dr ett utdem som
namnen
och kunnighet
d[r:
arbetet
direkta
det
ftir
sti
omordentligt prov
too'.h
girden
'ocft pi frjrfattarens flit
till Skdften'
gratuleras
"^Ftirb,tnden"
och b&deni'n
F6restindarinna:Britt-Marie Colliander'
HandskmakarSverigesiildsta fackforening, Lunds
Assistenter:Rune Olsson och Anna Lisa Eriksson'
fackfiirJning, bildades 1875, och frin denna rdknar
"sitt jubileum. De minga branschfijrExtra Assistent:Sven Johansson'
Fiirbunden
eninsarna.vilka nu ingi i Fcirbunden,iedovisasutfijrPastorJohanssonhar frin och med i htist deltidslist 6ch ing&ende,meJ vdrdefullakulturhistoriskatillanitatlts pe Uttgdomtgirden fdr att hjiilpa till med
bi't ubtictui. Ur vir speciella synpunki intresserar
unsdoms- och studiearbetet.
eivetvis notisernaom BicirkbornsFackfcireningmest'
*
ftiir mota vi ocksi namn och portrdtt pi- flera av de
;k*ig"bb^.",
som nedlagt tid..och krafter, Pe -d:l
ulveckling, exempelvisErik
aad'
aet
inte
orqanisationens
ocb
fackli"sa
ensam
Dig
Al)nnet
Om Du gflr och
Linus Karlsson,Arne GillGillberg,
Erikrin, dlov
Du skall gdra pfr fritiden, gS dS upp till UngdornsKnut Therus, vilken sistombudsmannen
samt
berg
gird.en, ttiir Du alltid finner kantratet sorn hiiil'per
nZirfindeti?inade sina sporrar hir inom B.idrkborns
Dig att gdra tillaaron rihare och liutare'
fackftirening. Texten k6mpletteras pl ett fiirtriiffligt
hi)st!
i
[JngdomtgSrden
ses
sett av ett vdl valt bildmaterial.
Vi
P3
E, L.
GRELL
ARTUR

Ixtterafitr
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Wi frdgar-vGrarar
Ytterbelysningen.
D2 ocb dfr ser man att de eleAtrisAa
lampornaliings
gator oclt udgar i bostadsomrfrclen,4
ex. liingt Kanaluiigen, brinner mitt p3 dagen. Delta tycAerjag iir .rlara
ocb slijseri med den elehtriska hraften. Finns det
ingen strdmbryare rom .rl2r au oc/: p2 gatliutet efter
Srstiden ocb dagslju:et?
lN/atruman
Soorr:
Tdndning och slickning av vdgbelysningensker
automatisktefter dagsljusetsstyrka medelsten fotocell. Denna, som tillhcir Karlskoga Stads Elverk, ar
placeradpi en byggnad vid Kanongatanoch reglerar
vdgbelysningensamtidigt fcir Karlskoga Stadsoch AB
Bofors distributionsomr&den.Om vigbelysningenpl
nigot stdlle dr tdnd vid dagsljuskan detta betyda antingen att kontroll utfcjrespi fotocell- eller vdgbelysningsanldggningen, eller att lampbyte p&g&r inoin
respektivesektion, i vilka fall tdndning inom denna
skett f<ir hand. Inom AB Bofors distributionsornride
sker sidant lampbyte under den mcirka irstiden i
regel en ging i veckan,helst vid sidan tid pi clygnet
di belysningendndi dr tdnd, men under den ljusaste
tiden har intervallet utstrdcktstill 3 ) 4 veckor.
I detta sammanhangstdllesen v?idjantill fcjrrildrar
och andra m&lsmdnatt se efter sina telningar, stora
som smi, att de icke med luftbcissa,piibige, stenar,
sncjbollarel. dyl. sli scinderglcidlamporoch armarurer.
Sidan &verkanir tyv;irr tidvis av ganskastor omfattning och drar betydandekostnadfcir bolagetoch, inom
stadensomriden, indirekt frir skattebetalarna.
X.
*

Fabriksportarn&.

samtligaentr6erdr beroendeav generalplanenfcir industriomridet i Bofors, som av flera skdl ej kunniit
fixeras. Bide Huvudporten och Rosendalsporten
torde silunda fi en helt ny placering i framtiden,
varvid den nya riksvigens(Orebrovdgens)utfon;rning
blir av avgrirandebetydelse.
Aven om grindarna och portvaktsstugornaskulle
kunna vara modernaredn de dro. sn fvlla de dock sitt
dndamil och det torde inte varafcirsvailigtatt i dap;ens
ldge, utav enbart estetiska skdl, fciretaga en ombyggnad.
B/S/..
*
Cykelpumparna.
Metalls aod. 76 uppaaAtdde fdr nSgot 3r sedan
bolagsledningenmed en hemstiillan om trycAluftsledningar uid cyAelfiiillen. Bolaget stiillde ilg uiluilligt
och ulanordnade- ett Par fotpumpar. Nu tndrat
om detta rarro&at (dom iir ft)rresten trat)ga), fir betraAlasrollt etzslutlig ldsning au denna fr7ga? Nfrgra
luftslangar i stil med de tom finnes uid sportafliirerna
borde aiil aam daerhomligt fdr bolaget. De shulle
biilsas med. entutiatm au tutentalt cyklande Boforsan:ttitlda.
R
Soar..

Ndr Metalls avd. 76 gjorde sin framstdllning om
tryckluftledningar vid cykelstillen, motiveradesden
huvudsakligenmed att minga inte hade purnpar pi
sina cykiar och d[rfcir blevo strandsatta,om luften
av nigon anledning gitt ur en ring. Frigan utreddes,
varvid det visade sig att luft borde finnas tillgringlig
pi friljande platser:
Huvudporten
Grdnfeltsoorten
Rosendalsporten
Laboratoriet
Pl&tverkstaden,
vdstra
Plitverkstaden,6stra

Hur kommer det ig att det slora ocb riAa Bofors
bar sfr. futtiga fabriAsportar? PortaaAtsstugornaaid
Rotendal ocb Grt)nfelttbagen liAnar rnest eliindiga
handkojor. Lfuanordningarna pi grindarna t'erhar
medeltida. Portua€terna f3r :lita )lla uintertid pA
grund aa den ofiimnauppaiirmningeni Aojorna.
Vore det inte pi tid,enmed en ombyggnadocb nzodernisering? Andra fdretag ute i landet lliggrr siirshilt an pi att entriernaiben fdr arbetarnaskall aara
til ggct ocb iindamfrlsenliga.
t ttet.

1)
2)
3)
4)

Soorr
Ffirgan om entr6ernasutformning har upprepade
g&ngervarit fdremii fcir diskussion,men nigon siutgiltig lcisning har rinnu ej framkommit. Ldget fcir

Det visade sig, att det skulle bliva dyrt att draga
ledningar (pi frostfritt djup) och anvd.ndatryckluft,
som reduceratsned till lZimpligt tryck. Tryckluften
dr relativt dyr att framstllla, och man befaradeldckege.
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Man hade att v'dlja p3,:
DragnaIedningarfrin luftndtet
Separatakompressorerpi varje plats
Tryckluftsflaskor
Handpumpar.

Separatakompressorerbli dnnu dy"are-i anskaffning
ocir biira uppitallas inomhus, om de skola hllla sig
funktionsdugliga. Att laborera med tryckluftsflaskor,
fdrsedda -ed iiUfortltliga reduceringsventiler,skulle
dven stdlla sig dyrt och framf<irallt besvirligt, med
kontroll av tr cket, fyllningar och transporter,varfdr
dven denna utvdg ansigs oliimplig.
Det iterstod di det enklaste sdttet med seParata
handluftpumpar, lokaliseradepi olika stdllen, si att
de skulle bli htt tillg?ingliga.
Helst hade det varit cinskvdrt att skaffa PulnPar'
med en fot, men dessakundevid denna
som trampades
inte
ansi<affas,varftir man anskaffade 7
tidpunkt
handpumpar av s& kraftig konstruktion, som.kunde
erhillas i handeln. Visserligen kunde hdrigenom
cykelringeninte fyllas blott genom "att trycka pl en
knapp",-men i andra sidan erhdll men en enkel och
praktisk ldsning,som man inte befaradeskulle behijva
brsaka dyra reparationer. Man undviker dven risken
fiir springda ringar, som alltid finnes med de civriga
alternativen.
Placeringen av pumParnakanske dock icke Ir den
allra l?impligaste,varf<jr denna friga bdr tagasunder
dvervigande. Ytterligare oigon pump finnes i reserv,
ty boforsarnairo inte aktsammaom PumParna'utan
gcira dem ofta obrukbara pi olika sdtt. Cykelvakten
ier dock dagligentill att pumparnafungeta.
uppripade tillfiillen kunnat konDet har oitia
"ia
stateras,att PumParnatilufiut sillan anvdndas,lrarf<ir
behovet av in dyrbar tryckluftsanl[ggningicke dr si
stort. Vid Huvudporten, endast nigra 10-tal meter
frin cykelstdllen, finns fcir dvrigt ett tryckluftuttag,
med slangar ftir siv?il cykel- som bilventiler. l)etta
uttag torde vil fylla dei'aktuella behovet.

v/sb,

*
Resekostnaderna
I direhtdr Nord'qrtittt Aorntnentartill bokilutet-fdr
2r 1948 finnes upplagenen utgiftspo$ A 122: - Aro'
nor 'en
ber' anttitli-fiii resekostnader'Sumttan tiicAer
tur- och returbiljett Bofort-Kdpenbamn
till
andra klass.
Bolagets sammanlagdaretekostnader- beriiAnade
elter aital anstiillda- uppg2r till i runt tal 868'000 :ironor, en -t'i)rden ointtigd'esaindlandertor ru/nma.
Nu frT.gas:Vem reter, rart reserocb har reset't'i)r
att s2 myiket rara penningar kan fdrbrukas,
Krutgubbe
Socr:

Med anledning av uppgifien i kommentarernatill
bokslutet f6r L948 att kostnadernaPer anstllld f<ir
resor under 1948 ge,ftilll I22: - kr., motsvarande
en totalkostnadfiir bolaget av i runt tal 868.000:kr., f$,gar Krutgubbe: Vem reser,vart resesoch hur
resesf<ii att si mycket rara penningar kan fdrbrukas.
Tar man frigorna i ordning kan i korthet svaras
fdliande.
Av bolagetsca 6.900 anstdlldahar under 1948 ca
350 beordratsfiiretaga resor. De som rest mest dr
givetvis personal tillhtjrande fiirsiiliningsavdelningarna och avdelningarsom sysslamed montering av an-

ldssningar utomlands, fcir vilka resor ingi som en
icireteelsei arbetsuppgiften.Bland dessafin"Jr"-ul
nas sidana, som legat utomlandshela iret, och sidana,
som stora delar av iret rest inom landet ftir bescikhos
kunder. I de fall sidan personal beordras att ligga
utomlandsunder tider omkring ett ir och ldngre, har
bolageti vissafall ansettdet skZiligt,att vederbtjrande
f&r ia med familjen. Sjiilvfallet bli sidana resor
mycket dyrbara historier ftir bolaget och. eftersom
Kiutgubbi ndmnt, att en tur- och returbiljett till
Krioenhamnkostar 122: - kr., si kan iu nlmnas, att
exempelvisen tur- och returbiliett till Buenos Aires
kostai ca 5.000: - kr. Totala kostnadernafcir resor
till transoceanalinder under 1948 ha ilverstigit
ca 31 % av totalsiffran'
300.000:- kr., motsvarande
En annan gruPP, som ocksi legat ute l&nga-tider,dr
montrjrer pi svenskavarv, som arbetat med inmontering av 6ohgets materiel pi marinensbitar.. Sidan
personal kan ?i ligga borti i bide ett och flera ir.
Nesta gtopp som reser mycket dr ingenicirer,som
lamna tekniik serviceav ett eller annat slag. Detta
kan rrira sig sivil om konstruktions-eller andra frisom
qor i samband med krigsmaterielleveranserna
iretallurgiska problem. Kontrollpersonal, som skali
kontrollera leveranser frin underleverantdrer,har
sidlvfalleiocksl ftiretagitminga resor. Specialtidnstemdn frin diverse avdelningar sisom byggnadsavdelning, elektrisk avdelning, inkiip, ekonomiavdelning
etc.l fl p& grund av nuvarandeinveckladelicens-och
kommisiionssystemi mycket stdrre utstrdckning dn
under tidigare ir fdretaga resor fdr att ordna upp
formalitetei i sambandmed s&vdlinkdp och f<irsiiljm. m. Dessutomfinnes
ning sombyggnadsverksamhet
givJtvis otaligu andra tillfiillen, d& resor bli ntjdvdndiga.
Nlsta frlga gdller vart reses. Av svaret pi friga
nr L ger ju detta sig mer eller mindre sjdlv. Den ort,
till vilken de flesta resornastdlles,dr givetvis Siockholm. Detta pi grund av att alla myndigheter,institutioner o. d. dro beldgnaddrstddes.Fdrsdljningspersonal,kontrollpersonalo. d. resertill orter inom hela
landet. Dessutom fijretar sjZilvfalletfcirsiljningspersonaletc. resor till linder runt hela iordklotet.
Utiiver vad som ovan nimnts kan anfiiras,att resekostnadernaej ban innefattasj?ilvabiljettkostnaderna
uppehdlle
utan iven alla kostnaderfcir vederbijrandes
' under resanoch under vistelsenutanfdr Bofors. Dessutom ingir ersdttningftir resefdrsiktingar,transPortfiirs[kringar, transportkostnaderf6r bagageoch f6r
represent;tion,som blir niidv?indig i sambandmed
dessaresor.
Samtligaresordro f<iremil ftir en minuticiskontroll.
fir fiiretagasannat dn p& order av
Ingen tj?insteresa
hiigre chef. Innan tjdnsteresaigingsdtttes,.skall sdrskild-aqm[lan om tjdnsteresainldmnas,i vilken den
anstiillde f&r redogdra fdr vart han skall resa och
vilka uppdrag han skall utfdra. Dessa anmllningar
genomgis, varvid fdrst och frdmst konstateras,om
iesan ir oundgdngligennddvindig eller inte- Man
iven om inte vissaresoroch uppdrag skulle
undersciker
kunna samordnasi besparingssyfte.Efter fullbordad
ftjreresabli sedannaturligtvis dven reserdkningarna
mil ftjr en ing&endekontroll.
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Trots ovanstiendekontroll har sjiilvfallet bolagsledningen blickarna riktade p& denna kostnadspost
liksom oL aIla andra kostnader. Tid efter annan ha
maningar riktats till alla avdelning r att fijrscikaskdra
ned resor s& mycketsom mtijligi. Si sent som i oktober 1948 utgick ett av verkstdllandedirektriren undertecknat cirkulir med instruktioner och anvisningari
just p& reseomridet.
besparingssyfte
E F/ S p .
*

Fiskekorten
Kortare arbetstid ocb Dngre selnerler har fi)r de
anttiillda, sLaill tjdnstemdn som arbetare, aLtaaliserat
problemet om ldmplig fritidstysselsdttning.Sportfisket
gillas au mLnga ocb intrestet biirfir iir stadigt i stigande. Bolorsbolagetbar 3 sina marker taL sjdar Algsinzmen ocb Rdsimmen, bSda biirliga ur en sportfisAaressynainAel. Men ntan biir akta sig noga att
ligga kroA ocb niha i bltit aid niimnda uatten, siaida
man inte kr lycAlig iigare aa ett fi&eAort. Antalet
kort tom utfiirdas liir aara ttarAt begriirzsat,uilAet 'iu
i ocb fdr siginte Ar felaA,igt ur fisAeuhrdandesynpunkt.
Na frSgat: Hur ska man hommaijtter ett lisAekort?
Ar d.etsafdrbehfrllna en uiss Aategori au anttiilLJa?
Utstiillat de p3 liastid ocb kan iiraat genom flera generationer? Vern iir det som bifaller retp. aasl1r en
ansddanotn fitkekort?
Undrar Boj
Socrr:

Bolagetssamtligafiskevattendro understdlldaen av
disponentenutsedd fiskevirdsnlmnd, vilken utflrdar
de ndrmare frireskrifternafcir fisket.
Ratt att bedriva fiske i bolagets vatten tillkommer
den som av nlmnden medgivits fiskerdtt och hlrfrir
mot viss avgift erh8llit sdrskilt fiskekort. Antalet
fiskekort bestimmesfiir varie s[rskilt vatten med hinstorlekoch fisketillging. Man gdr
syn till detsammas
ju ingen part n&gontjdnst med att uppl6.tafiskeritt i
stdrre utstrickning dn vattnet tilliter. Det resulterar
allenasti att all fisk fcirsvinner- en fdreteelsesom
tyvdrr dr allt fcir vanlig i nlrheien av tiittbebyggda
orter i detta land. Om bolagetskulle uppl&tafiskerdtt
it samtligaanstdllda- ca 7.000 - skulle det ju vara
en synnerligen bekvim och ur den heliga rittvisesynpunkten oantastligLtgerd, men vem skulle ha n&gon
gl:idje av att pe detta sdtt de smi fiskem6jligheter
som nu finns helt spolierades.
Bolaget, som naturligtvis har det allra stiirsta intresse av att underldtta och berika fritidssysselsdttningen fcir personalen, iven genom att skapa fiskemdjligheter, var ddrfrjr pi sin tid en av initiativtagarna till Mcickelns fiskevirdsfcirening. Bolaget uppliit
givetvis sina vatten i sj<intill fdreningenoch har iven
under lrens lopp understiitt f<ireningen pi olika sltt
i dessfiskev8rdandearbete. Mcjckelndr ndmligen av
den storleksordningoch beskaffenhet,att den idmnar
mdjlighet till sportfiske f6r ett ganska stort antal
fiskeintressetade,vilket inte dt fallet med sjdarna
inom Skiutflltet. De boforsanstdlldasom nu icke
kunna beredastilfnlle till fiske i bolagetsvattendrag,
vill ndmndenrekommenderafisket i Mcickeln,som dr
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en utmirkt sportfiskesjcimed god tillging pi fisk.
Fiskekort f6r Mdckeln tillhandahilles av bl. a. EPI.
Enligt ndmndensbeslut utldmnasfcir nirvarande 40
fiskekort fcir Algsimmen och 50 fcir Rdsimmen.Korten
gdlb f'6r ett ir i sinder, med rdtt fcir fiskerdttsinnehavaren att fciljande ir fcire viss fastsillld dag i maj
minad frirnya sitt fiskekort. Overblivnakort fcirsiljas
ddreftertill anst?illdai den tur och ordning dessatill
verkstillande ledamoteni nimnden, herr H. Johansson, Skogskontoret,anmdlt sig iinska fiskekort. Sign.
"Boj" kan stledes anmala.sitt <jnskemil om fiskekort
till herr Johansson,men miste ndmndenfdrutskicka,
att vintetiden kan bli ling, di de flesta av fiskerittsinnehavarnafiirnya sina kort.
Fiskekorten dro icke f<irbehillna nlgon viss kategori anstdllda. Fcirsilda fiskekort f<jrdela sig fcir
nd.rvaranden1gl z/t-delar pi timavlcinad och ]/3-del pi
minadsavldnadpersonal.
Bol ors f isAeuhrd.
vziimnd.
*

Semestern 1950.
Onz man balt olycAsfall i 2r och aarit borta lrfut
jobbet niira 2 mSnader,fZr man dd f ull ternesteri950
eller blir Jerlterternauhortad?

x. Y.
Soor.l

Full semestererhllles fu I95o om olycksfallet skett
i arbetet och blivit godkiint av AOO. Ddremot [r
olycksfall utom arbetet icke semesterkvalificerande,
utan riknas i likhet med sjukdom.
EpT /pn.

Nya frigor till denna spalt lro
Sind in Edra frigor till B-pilens
Huvudkontoret, Bofors.

Litteratur
Yi prfl ungdomsg&rden
Tidning utgiaen aa Bofort UngdorugSrdt hantratfi)rf i)rening.
Ungdomsgirdensegentidning utkommerlitet glest,
ca halvt ir eller mer mellan numren, men det ir
kvalitet i dem. Det andranumret inledesmed en uppsats av Frciken Colliander om nordiskt samarbete,
vari bl .a. berdttasom kontakternamellan vir Ungdomsg&rd och den finska hemgirdsrdrelsen. dvriga
medarbetare,Sven Svird, Curt Norell, signaturerna
Stgd, Rune, Fjiillripan, Rit, Torpreporternm. fl. berltta om fdr Ungdomsgirden aktuella problem, med
tonvikt pi Forsnistorp. RedaktdrenBertil Ritge, som
snart skall eftertrddas av Sven Svd.rd,har all heder av
tidningen.
Vi kunna endastvarmt rekommenderatidningcn och
hoppasatt den blir kcipt, spridd och list. Behillningen
gir till Forsndstorpsfonden.
E. L,

ORPETARFR/77
Ilushlflllskostnaderna
Som svar p& "Vad fir hushillet kosta?", vill jag
Jdmnanigra uppgifter frln egna erfarenheter-Man
kan ju aldrig faststdllaen viss summa fdr. den eiler
den familien, d?irforatt vanornadro si olika. Vi har
alltid fijrt hushillsbok och med ledning av den fiir
1948 (famitjen best&rav 3 vuxna och ett barn 7 ir)
utrdknat,pr dag och person blir rena matkostnaden
2 kr. per dag, det blir ca en tredjedelav vir inkomstDFLtuddt inrdknat ett par bjudningar fcir 10 personer,
men ingen sprit. Ju fier personerhushillet bestir av
ju billigare blir maten utrdknat pr Person. Smijret dr
en dryg kostnad fcjr hushillei. De som kunna fcirmi
sig att dta margarin,kan nog fi ned matkontot nigot,
och mycket beror pi husmoderns f6rmlga att tillvarataga rester. I vnrt hem bakas allt mjukt br6d som
etger, kdper vi brod nigon tid, cikasmatkontot fort.
Bikelser och tirtor fcirekommersdllan, det blir ftir
dyrbart.
Klldkontot dr ju ocks&individuellt, beroendep&
om husmodernkan sy till husbehov. Ca 360 kr. pr
vuxen individ och 200 fdr barnet var 1948 fus
kliidkonto, sedanvarierardet ju irligen. Fir man en

Jiirnrnalm

( Foru.frdn sid. 6)

Numera dro endast,tvh av bolagets gruvor
belagda med brytning, ndmligen Kdrrgruvan i
Striberg och Asbobergsgruvan,bida i Nora socken. Dalkarlsbergsgruvani Vikers sockennedlades ir 1)48, sedanmalm brutits ddr under en
tidsrymd som omfattar omkring 6O0hr.
Malmerna i Stribergsfdltet dro dels kvartsmalmet, dels skarnjdrnsmalmer.De ftirra, som
aro av iivervdldigandebetydelse,aro uibildade
som kvartsrandigablodstensmalmerav den s. k.
Stribergstypen. Stundom ersdttas de lokalt av
magnetit. Si ir fallet i den fortfarande brutna
Linggruvemalmen, som i sin norra del ir ren
blodsten for att it soder mera iivergi till svartmalm. De huvudsakligamalmtillgingarna forefinnas i ett omb6jt malmstreckav ca20O0meters
lingd med strykning fiirst i nordvdstlig och senare i vdstlig riktning. Strecketinnefattar foljande malmer:
Kdrrgruvemalmerna
Kilgruvan med Kraepelien
Komministermalmerna
Mossgruve- och Gammalgruvemalmerna
De bida sistnimnda brytasei fot natvarande,
men avsikten eir att si smininqom utstrdckaarbetet dven till dem.

<iverrockeller kappa det ena iret miste plagget iu
tjdnstgciraett par ir fcir oss vanliga arbetare. Niiieskontot var magert,15 kr. tillsammansfdr far och mor,
men b<jckeroch tidningar 110 kr.
Summanav det frela dr, att ju mindre inkomsteren
familj har, ju stiirre procent av inkomsten itgir till
rena matkostnaden. Vi har ocksi fltt fcir hilga fordringar pi god mat, om vi jiimfdr sekelskiftets matvanor. Men det iir ju bdttre vi vill ha det, och inte
Iika diligt som di. Alltsi: smakar det nigot, s&
Tore l.
kostardet nlgot.

Produktionsiikning
Nu fdr dagen dr ju produktionsiikningdet mest
aktuella. Aven hdr i Bofors 1ror jag, att man skulle
kunna f& fram betydligt mera dn frjr ndrvarandemed
sammaarbetsstyrka.Varfijr inte offra nigra spalteri
B-pilen. dlr man kunde rikta den frigan till alla
anitalda: "Hur kan produktionen dkal i Bofors?"
Jag tror, att man pi det viset kunde fL fram en hel
del vdrdefulla upplysningar,icke minst frin arbetaresidan.De bestabidragenkunde publicerasi tidningen.
" O-stad."

Den sammanlagdamalmarean berdknas utgora ca i0.000 m2, vilket innebdr en kvantitet
av 8 millioner ton malmhaltigt berg vid en
sdnkning av 200 meter. Nuvarande brytning,
omkring 100.000 ton berg Per ar, betyder en
avsinkning av endast 2,5 meter per ir. Di den
normala avsdnkningenfiir Mellansverige anses
ligga mellan 6 och 8 meter per hr, borde en
brytning av 250.000till 300.000ton berg kunna
tillitas, men eftersom malmerna dro smala och
mycket utdragna i lingdutstrdckning och en del
av dem brutna till betydligt stdrre djup in de
ovriga, torde det van Idmpligt att icke sdtta
brytningen hiigre in 170.000 ton per ir for de
ndrmaste 10-ta1iren.
I ovrigt finnas i Striberg flera mindre givande
malmstrik, som utgiira goda reserver for
framtiden.
De ildre delarna av Khrugruuan, som innefatta de egentliga Kdrrgruvemalmerna, iro
praktiskt taget utbrutna ovan 300 meters nivin.
Pi gruvans ldgsta nivi pi 350 m awdgning dro
samtliga malmer avstrossadeoch delvis uppdrivna mot ovanliggandeetage. Stupningenir
relativt brant och brytningsmetodenhar sedan
ldnge varit magasinsbrytning.Emellertid har
brytningen under det senastedecenniethuvud-
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duktionen uppgir till 5000 e 7000 ton malmhaltigt berg per ir. Kainda tillg&ngar pe 520 m
avvd,gninguppge till omkring 37.000 ton. Om
malmareanpi 550 m awdgning dr llka stor som
pi nuvarandebottennivi kommer etagenmellan
iessa bida nivier att innehill u ,u Z2.a0o ton
malmhaltigt berg.

Med linbana forslat malmen frhn gruaan till tnalmAajen f . a. b. med jlirnuiig illl exportharnnar eller
jiirnbruA.

Boforsfoto: Tillman

sakligenvarit koncentreradtill det for ca 20 hr
sedanfunna fortsittningen av malmstri.ket mot
norr. Hdr brytesde bida forut ndmnda parallellmalmerna Kilgruvan och Kraepelien. Dessa
malmer, med en stupning av endast 40-45",
eiro synnerligenintensivt veckadeoch forkastade, varfor ett stort undersokningsarbetehar
nedlagtsoch foitfarande nedlZiggesfor att klarld.gga malmlagrens tektonik. Brytningen inom
detta omride stir nu pi ungefdr 100 m awagning. Pi. grund av den flacka stupningen kan
man ej anvdnda sig av magasin. Brytningen bedrives ddrstides numera huvudsakligensom takbrytning, kombinerad med skraplastning. Den
forsviras och fordyras genom att malmerna ofta
dro avsnorda dven i vertikal led, si att ph mlnga
stdllen ett tidsodandeoch dyrbart omlastningsarbete miste verkstillas for att transportera
malmen till utfraktsorterna. Genom inforande
av skraplastning har det mycket tunga och arbetskrivande handlastningen bortfallit. Den
anvindes numera endasti vissaorter.
Asbobergsgrul)An,
beldgenca 2 km sydostom
Kirrgruvan, d.r en mindre gruva, som brytes
mest pi grund av primamalmenshoga kvalitet
och anvindbarhet som martinmalm. Malmen
dr en delvis mycket rik, fjiillig blodsten. Malmarcan ar endast 340 m2,vilket ger en bergkvantitet av ca 1400 ton per meter avsdnkning.
Malmen dr tillredd ned till 520 m avvd,gning.
Avsdnkning av schaktettill 550 m awdgning dr
just nu fardig och ortdrivningen piborjad. Pro-
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Malmerna i Dalkarlsbergsfiiltet dro mycket
varierandebide till utseende,jirnhalt och fosforhalt. Det dr silunda omojligt att skrdda
styckemalmen si, att en jdmn fosforhalt i
mindre partier kan uppnis. Huvudmdngden av
malmen ir magnetit,men den dr pi de flesta siillen intimt blandadmed blodstensmalm.Ett stort
bekymmer i Dalkarlsberg var den liga malmprocenten. De rikaste malmerna, Djupgruvan
och Kamerun, ha utspetsatredantidigare och for
de ovriga synesnumera utspidning av jarnhalten aga rum. Tidigarc har styckemalmsprocenten varit iiver 20, men den sj6nk pi senare6.r
till knappa 10. Aven anrikningsgodset har
blivit fattigare, vilket allt resulterat i att den
sammanlagdamalm- och sligprocentenlig under 40 /o. Malmarean dr ca 1800 m2, vilket
innebir en kvantitet av drygt 7000 ton malmhaltigt berg per avsinkt meter. Medeluppfordringen under de senastefem iren har varit omkring 60.000 ton berg per 6r.
Malmen i Dalkarlsbergdr los och lossnig,varfor den naturliga brytningen dr skivbrytning.
Den har bedrivits pi hdvdvunnet sdtt med bergets tappning ur slasar. Gruvan dr mycket vit
Denna bild aa rnalmttycAen oid malmkajen uitar den
uackra randningen ) Stribergsmalmerna.
Bolorsfoto : Tillman

KarlskogaFilatelist-Fiireningbildadesfu 1935
av nigra frimdrkssamlandeherrar, till storsta
delen ijdnstemdn frin Boforsverkenoch Nobelkrut. Foreningensmedlemsantalhar iikat frin
27 st.3.r 7931 trll75 st. ht 1949. Alla, som ha
frimdrkssamlandet till hobby, kunna bli medlemmar, oberoendeav samlingensstorlek. Foreningen har iagit som sin uppgift att verka for
filateliens utbredning, for skolning och hojande
av medlemmarnasfilatelistiska intresse,samt att
soka skydda medlemmarnamot alla ohederliga
element, och genom att lhta yngre samlare fL
intrdde, beredi dessatillf2ille till ridslag med
dldre, erfarna samlare. Pi motena, som hillas
en ging i minaden och numera pi Bofors
tjdnstemannamdss,trdffas medlemmarna, var'
vid man byter, siljer och diskuterar frimdrken'
Cirkulationsforestindaren ordnar med ruval,
sorjer for
lotterier m. m. och nyh.etsformedlaren
frimdrken
om
i
f.rlga
nyheterna
att de senaste
finnas att tillgi.
Foreningen koper god filatelistisk litteratur
och de viktigaste katalogena fijr iret samt prenumererar Pa filatelistiska tidskrifter. All litteratur sumius i foreningensbibliotek, ur vilket
medlemmarna sedan kunna fdrkovra sitt filatelistiska vetande. Handelsspdrrenunder kriget

Jtirnmalm

Foru. ocbslut)

och over huvud taget otrivsam. Pi grund av
h6ga brytningskostnadernedladesdriften 1948'
St.ib.tgt Grufveaktiebolag kommer i framtiden att toncentrera sin gruvdrift till en okning
av produktionsvolymeni Kdrrgruvan i Striberg'
En produktionsokning kan dock endast komma
till itind genom en lingt giende rationalisering
av gruvdriften. Detta arbetehat redanpiborjats
efter ett i detalj utarbetat Program' som tar
sikte pi att i storstautstrdckningminska behovet
av mlanuellt arbete' Programmet innebdr en
lingt driven mekaniseringoch moderniseringav
sidana faserav produktionsforloppetsom sjdlva
gruvarbetet,tappningen pi utfraktsnivierna, ut-

i sambandmed e:portforbud pi frimirken medforde svirigheter att f.L utldndska frimlrken.
Under de senare Lren hat emellertid en viss forblttring kunnat mdrkas, det finns nu mojligheter att byta frimdrken med flera ldnder. Iroreningen har under iret fitt f&frigningar frhn
samlarei bl. a. Tyskland och Osterrike och i ett
fall f.rin Marocko, ddr man var villig att forutom frimirken ge matvaror, nylonstrumpor
m. m. i utbyte mot frimdrken. Av dessastdnk
utifrln stora vdrlden tycka vi osssk6nja en liten
ljusning om att si sminingom komma in i mellankrigstidensbytesomfattning.
Styrelsen for Karlskoga Filatelist-Foreling,
bestiende av laborant Bror-Oskar Ekendahl
ordf., ing. Olof Stilhammar sekr., ing. Lennart
Strom, klubbmdstare, brukstjlnsteman Ejnar
Andersson kassiir, samt brukstidnstemanSven
M. Eriksson cirkulationsforestindare, hdlsar
hdrmed alla frimirkssamlare vdlkomna att tillsammansi K. F. F. bedriva en angendmhobby'

Brevlfida
Suartil'l sign.G, A.
Eder replik till signaturenF. E. diskuterari
alltfijr hiig grad fiirhillanden, som dels ligga
intresalltfiir lingt bortafrin Boforsarbetarnas
zrlltsi
Vi
kunna
sesfdrdelJdropolitiskt f-drgade.
ej infora repliGn, men vi hoppasNi vill 6terRed'
kommamed nigot aktuellaredmne.
Till sign.Tore|.
Var vdnlig snarastinldmna namnsedeltill
Red'
redaktionen
lavd. EP).
frakten, schakttappningen,uppfordringen samt
laven.
Stribergsgruvorna leverera sin malm huvudav slig till de mellansvenska
sakligenl-foti foretaget. I nedandeldgare
dro
bruk, som
over
sammanstillning
en
stiende tabell ges
i
fosfor
och
halterna av jain, kvarts, svavel
vid
nilgra av de sliger, pi vilka beskickningen
Bo7orsmasugnI huvudsakvarit baserad'
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Explosionen

i T 5 den 28 iuni

Azt CioilingeniijrROLF
Torsdagen den 28 juli, nigra minuter fore
kl. 17,00 intraffade en svi.r explosion vid Nobelkrut, varvid tv6. anstdllda, ingenjor FIans,
Rosell och krutbruksarbetareKarl Nilsson omkommo.
Byggnaden,T 5, dd.rexplosionen intraftade,
hade nyligen ombyggts och innefattade nu anld-ggningarfor mononitrering av bensol, toluol
och klorbensol. Alla delar av anldggningen
hade vid olyckstillf2illet dnnu ej blivit fadiga
att tagasi bruk. Silunda hade endastnitrcbensoiavdelningenkorts iging helt. Dessutom anvdndesocksi en destillationskolonnfor destillation av ett lagerparti av mononitrotoluol, som
tidigare framstdllts vid F-avd.
Olycksdagenhade arbetet i nitrobensolavdelningen avslutats ungefdr en timme fore explosionen. Arbete pigick silunda endast med
destillation av nitrotoluol. Denna apparatur
hade under dagen varit avstingd for inkopplande av ytterligare en vakuumpump. Destillationen sker nimligen under vakuum, r'ilket
mojliggor anvdndandeav betydligt ldgre clestillationstemperatur d'n vid destillation under
normalt lufttryck.
Enligt vittnesmil frin den riddade reparatoren G. Andersson, intraffade olyckan medan
man holl pi att sdtta iging vakuumpumparna
for provkorning efter ommonteringen. Explosionen hade kommit totalt overraskande,utan
att . nhgra som helst oroande omstdndigheter
tidigare formdrkts.
Vid den efterfoljande inspektionenav olycksplatsen framgick tydligt, att explosionenmiste
ha intrdf.f.ati den s. k. destillationsblisan till
kolonnen.
Nigon sdkerorsak till den intriffade olyckan
har ej kunnat erh6.llas.Det dr anmdrkningsvirt
att mononitrotoluolen i sig sjdlv varken rdknas
som explosiv vara eller eldfarlig olja. For den
fortsatta undersokningenhar rdknats med tvi
olika mojligheter. Explosionenkan ha intrdffat
i brdnnbaragaser ovanfor vdtskeytani destillationsblisan. En dylik explosiv gasblandningkaa
ndmligen ha funnits i destillationsapparaten,
eftersomdenna ej varit i drift under nigra timmar och silunda inneholl sivdl luft som ingor
frin den heta vdtskan. I detta fall ar det clock
svirt att forklara hur gasernaskulle kunna an-
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tdndasinne i det slutna rum, som destillationsapparaturenutgor. Den andra mojligheten sonr
diskuterasar, att en explosiv sonderdelningav
den varma vitskan agt rum i destillationsblisan.
Mot detta talar dock det fakttim, att nitrotoluolen innan destillationeni T 5 borjade utsattsfor
upphettningsprovtill lingt hogre temperaturer
dn vad som var mojligt att erhilla med de i T 5
befintliga uppvdrmningsanordningarna.
Laboratorieforsokpig5" nu for att om mrijligt
faststdllaorsakentill olyckan. Vid iteruppbyggnaden av anlaggningen,som snarastskall piborjas,kommer naturligtvis alla de erfarenheter,
som nu vunnits att utnyttjas. Kolonnerna komma silunda att uppstdllassi, att vid en eventuell
explosion personalenblir fullt skyddad och de
materiellaskadornabli s&smi som mojligt.
Hant Rdsell

Karl Nil.rson

Skogqo,ist,Httld'a Anna'
LiM, f . 1928,
d. 16 maj 1949.
Fru Skogqvist anstdlldes
den 3 rnars i ir pi Rdrapteringsavdelningen,
Nobelkrut, och hade silunda endastett Par minaderstidnstetidvid sin
alltfcir tidiga bortg&ng.

TnmEmwinn
Bergstedt,GustaPElis
Birger, f. 1897,
d. 15 |unr 1949.
Bergstedt arbetade 1912
-t916 samtr9IT-I9l9
pi Kanonverkstaden.
Aterkom i november1920
Proiektilverkstaden
till
som svarvare,dverflYttade
I94l tlll Flltverksiaden
vilken sYsssom avsynare,
la han innehadetill sin
bortg&ng. Vid iubileet
erhijll han medali och gratifikation fcir 33 tidnste&r.

'

Lindberg, Radoll Valde'
n t a r ,f . 5 . 1 . 1 9 0 5 .
d. [. 8. 1949.
Lindberg arbetade Pi
Nobelkrut hcisten 1935,
iuli 1936-sePt. r94)
samt frin juni 1946 till
sin bortging. Den mesta
tiden tillhcirde han amdir han
munitionsavdeln.,
utfdrde Patronerings-och
apteringsarbeten.Senaste
tiden uar han pressare
Pi
Nitrocellulosakrutbruket'

+
Palrnquitt, Karl H jaimar,
f.1886,
dod 22 april 1919.
Palmquisi anstdlldes i
februari 1'913 i Stora
hdrdverket (Behandlingsverkstaden) som hantlangare. OverflYttadesenare till Kanonverkstadens frdsaravdelning,dlr
han arbetadesom hYvlare
till sin bortging. Vid iubileet 1946 erhcill han
medali och gratifikation fiir 33 tjdnstenr.

Suanletron, Daaid' Enta'
nuel, f. 1902,
d. 24 juli 1949.
Svantesson anstdlldes i
maj 1937somgrovrensare
i Renseriet och dverflYttade i juli 1944 tilll}Ygg'
nadsavdelningen. Dirifrln kom han i januari
1946 till Transportavdelningen, men iterkom i
iuni minad sammair tiil
Mekaniserade stilgiuteriet som sandbllstlare' Frin februari i ir till sin
bortging var han reParattir.
*
5 den
i nitreringsanldggningenT
Vid olycksh2indelsen
ingeniciren
ndmnts,
fdrut
som
28.7. 1949 omkommo,
Hans Axel Roselloch arbetarenKarl Fddolf Nilsson'
Rcjsellvar fddd i Stockholmden 31' 10' 1920'
Han avlade ingenjdrsexamenvid Tekn' Gymnasieti
Hdrnosand 941.' Efter anstillningar vid Fos"atbolagetoch Mo & Domsjti AB kom han till AB Bofors,
N"ob.lkr,rt den 20. IO. 1947 som assistent&t driftsinsenidren vid trotylfabriken, varvid han under
,.irri. tiden huvudsikfigett[gnat sig 5t den under
ieingkdrning varande nitreringsanldggningeni T t'
maka och 2-&rigdotter'
fran-efterlemnade
Nilsson var fcidd i O:a Emtervik i Virmland den
7I. 3. I9I3. Han kom till Nobelkrut forsta g&ngen
den 11. 12. 19)9 och har arbetathir i fyra olika
perioder med kortare melianrum s&sompressareav
iysgranateroch bitumenklistrarei ammunitionsavdelcxperinirigen, grovarbetarei byggnadsavdelningen,
vid civila kem"iturb.Iute i f<irsciksanldggningarna
miska avdelningenoch trotylfabriken. En kortare tid
.arbetadehan vid Boforsverken.Di nitreringsaniiigg'
ninsen i T 5 startade6verfordeshan dit. Nilsson
var"ogift och efterldmnadesom ndrmaste anhdriga
ildrig fader, styvmodersamt syskon.
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Hedenkuist, Karl I ohan,
f. t882.
Hedenkvist anstdlldes i
april r)24 vid Nobelkrut,
dir han med nlgra kortare uppehlll arbeiat till
den 1 juli i ir, di han
avgick med pension.Han
har dirunder arbetat pn
Trotylfabriken och Byggnadsavdelningen.Erh6ll
Kungl. Patriotiska Siillskapetsmedalj 1949.

Bergius, Simon lonas,
f.1888.
Bergius ansiilldes fcirsta
gingen i maj 1925 vid
Nobelkrut, ddr han sedan
arbetade kortare tider
&ren 1928-L932 samt
frln 7913 utan avbrott
till den 1 mars i ir, di
Larston, Lars Teodor,
han avgick med fcirtidsf. 1882.
pension. Han arbetade
Larsson anstdlldes vid
fiirst p& TransporiavdelBofors i januari I9O7
ningen, senare Sren pi
som
grovarbetare pi
N itrocellulosaavdelningen.
Byggnadsavd.Hdr stannade han till februari
Er)csson,Nih Olou
1940, dFLhan civerflyttade
lacob, f. 1883.
till
Transportavdelningen
192)
anstdlldes
Ericsson
som diverse-och frirrldsvid Bofors som driftsarbetare. Den 11 juni
ingenj6r fdr Valsverk,
Smedja,Smidespressverk- 1'949 avgid< han med
pension. Erhdll vid jubistad och Hdrdverk. Ar
leet 1946 medalj och gratifikation fcir 39 tjdnstefu.
L933 blev han chef fcir
ionsByggnadskonstrukt
kontoret och har sedan
t944 varit chef fcir AnPerston, Gustaa Adolf ,
liggningskontoret BAB.
a : i@ r " :
f. 1882.
oir ro d
Avgir med pensionden 1
Perssonanstdlldesi mars
september1P4P.
1924 pL Tetryl- och pentylnitreringen, dverilvttaErihtson, Oskar Valfrid,
de i juni 1943 till Snby' f. rssz.
avdelningen,dir han syssEriksson anstllldes i delade med gjutning och
cember 1907 som grovaptering av ammunition.
arbetarep& Byggnadsavd. Frin nov. 1945 till den
I oktober L945 dvefilyt1 juli i ir, di han avgick
tade han somkompressor- med pension, har han
skdtare fcirst till Hyttan
varit fcirridsarbetare.Eroch senaretill Trycklufthdll Kungl. PatriotiskaSiillskapetsmedalj 1949.
centralen (B 25). Vid
jubileet erhrillhanmedali
och gratifikation fcjr 39
Shold,labob,
tjdnsteir.
f. 1882.
Skdld anstd.lldesfiirsta
Fredholn, Karl Olou,
'
gingen i Bofors 1903
f. 1889.
som svafvafe i KanonFredholmarbetadejriliverkstaden.Slutade1906
dec. 1933 pi Nitrocelluoch &terkom 1910 som
losakrutbruket, ilteranreparat<irpi Reparationsstllldes i mars 7934 vid
Nobelkrut och arbetade evdelningen,varifr&ohan
1930 dverflyttade som
till den 31 dec. 1948, dehan avgick med fdrtidssvarvare pi Verktygsverkstaden. Avgick den
pension. De senareiren
14 |uni 1P4P med penarbetadehan som apparatskdtare pt F-avdelsion. Vid jubileet 1946 erhlll han medalj och gratifikation fcir 39 tiinsteir.
ningen.
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Anst.-ir
Yrke
Namn
Oktober
1918
3. Gadde, Axel Gunnar, Smiltare
1918
Avd.-fdrest&nd.
Birger,
4. Holmqaist, lobn
13. Lii ar trand, Soen Emanuel, Fijrridsarbetare t 9 3 2
19L/+
17. Engstrdrn,Anlon Gottbard, Martinarb.
1c)?5
Ordningsvakt
Axel
Ingemar,
zz. laAobsson,
22. EriAsson,GustauEnzanuel,Traversfdrare 1948
yc1t3
23. Aronston, Karl Andreas,Reparatcir
1926
24. af Bjerkdn, Pehr, Civllingenjdr
24. Helj, Hialmar Vitalir, Krutbruksarbetare t937
tg2r
31. Andertson, Tare Herbert, Svarvare
November
8. Engfiriim, Erik Ragnar, Offertingenjcir
Io. Haglund, Teodor Verner, Krankopplare
Lo. Reinboldz, Erik Ragnar, Martiningenjdr
ll. Persson,Georg Emanuel, FiIarc
72. Cederqaist,Saen Martin, Portvakt
t9. Tbrnblom, Axel Rudolf, Verktygsfrisare
L9. Karlsson,Karl Pontur 8., Plitslagare
25. Karlqaist, Per Emanuel, Svarvarc
28. Ljungberg, Sten Fred'rih, Monteringsarb.
December
l. Forslin, Erik OsAar,Verkmlstare
17. Karlsson, Elis Leander,Fdrman
18. Gillberg, Ernst Antoni, Planeringsing.
21.. Karlsson, Anna Oliaia M., Stdderska
22. lY/idlund, GastaaSeuerin,Transportarb.
23. Eriktson, Gerda Ingeborg, Stlderska
24. Berggren,Herman Claes,Flrman
25. Engtlr'l)m,Edoin Antoniut, Brinellborrare
25. EriAsson,EriA Emanael, Grcvarbetarc
26. Melker, Olou Guttaa F., Ingenj<ir
27. Norriquist, Frans Guttaa' Svarvare
27. Larsson, Saen Vilbe|m, Ftjrridsarbetare
27. Strandell, Laurentiut S,, Hlrdningshielp.
3I. Karlsson, Axel, Leonard' Pendelslipare

"19r9
t940
1939
T9I4
L943
1937
1920
1c)1?

1933
L926
19r3
1 ct?R

r938
t941.
1936
79r4
1c)I7

1948
1c])-7

7929
L937
1944
1943

Disponent lVijkander talar till tle omkomnasminne.
Boforsfoto:Tillman

Skiutf iiltsolyckan

lg24

Onsdagenden L1 iuni L9z4intraffade en svir
olyckshdndelsei ett apteringshuspi skjutfdltet,
varvid trenne personer, konstapeln Edvin Liifgren samt skjutfiltsarbetatna Viktor Trumberg
och Filip Eriksson,omkommo. Vid tillfiillet pigingo provskjutningar for marinens rdkning,
varvid man anvdnde sig av ammunition, som
fdrdigstiillts pn Flottans varv i Karlskrona.
Eftersom tryckmitare skulle anvdndasvid skjutningen, miste ammunitionen Plundras' lJnder
detta arbete antdndes och exploderade krutladdningen i en patron, sannolikt genom mekanisk iverkan pi en spirljussats. Denna explosion utloste nya exPlosioneroch antdnde apteringshusetmed inneliggande ammunition, krut
och tdndskruvar m. m.
PL 25-Lrsdaqenav denna sorgliga hdndelse,
lordagen den 1-1 juni 1949, nedlade Disponent
$Tiikander kransar vid de omkomnas gravarPa
Skogskyrkogirden. I denna enkla hogtidlighet
deltogo representanter f6r bolagsledningen,
skjutfdliets personalsamt medlemmar av familjerna Lofgren, Erikssonoch Trumberg.

l{unnpristiirtliog
Det stora byggnadskomplexet,avsett for bostider it ogift personalvid AB Bofors, som for
ndrvarandedr under uPPfiirande i Bohultsomridet, saknarinnu namn. Enligt uppdrag inbjuder B-pilen hirmed sina ldsare att deltaga i en
pristdvling om bista och ldmpligaste namn pi
byggnaden.
Redan nu vilia vi dock meddela,att namnen
Bogirden eller Bohultsgirden ej kunna komma
ifrlga, di de vart och ett pi sitt sdtt kunna foranleda forvixlingar.

Skriv ned Ert namnforslag p3,ett papper, anteckna likaledes Ert eget namn, anstdllningsnummer och arbetsplatspi samma papper och
sdnd in detta i forseglat kuvert, adresserattill
B-pilens redaktion, Huvudkontoret, Bofors.
Mdrk ocksi kuvertet utanpi med ordet " Bohaltsbylget". Forslag skola vara inldmnade senast
den t oktober 1949.
25 kronor betalas i pris till den, som insint
det forst 6ppnade kuvertet innehillande det
namnforslag, som antages.
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PRISTAVLING Ig49
Lis on-rtdvlingsbestlmmelsernai. motstiende sida

S a n r r l i; r t o r o s B o l o r s l o r o : T i l l m r l

B'pilens

pristiivling

Pi sidan 38 se vi 20 st. fotografier, en del
tagna i litet ovanliga kameravinklar, en del
soiderklippta och visande endasten liten detalj
av foremilet som avbildats.
Det gdller nu fijr B-pilens ldsale att.identifiera biiderna och tala om vad de fiirestdlla' Vi
kunna dock ndmna, atl ingen bild d't tagen
innanfijr fabriksportarna i Bofors eller Bjorkborn, varfor allaia lika stora chanseratt deltaga
i tdviingen. Det gdller banatt kdnna till staden
och ha ogonen med sig.

Td,olingskupong,
Namn:
Bilderna fcirestalla:

B'pilens

1949

Losningarnaantecknaspi bifogade tivlingskupong, som fijre den 1 oktober 1949 i slutet
kuvert insindes till B-pilens redaktion, Huvudkontoret,Bofors. Antecknapi kuvertet" B-pilens

pristiioling

pristiiuling 1949".
Redaktionskommitt6n granskar de inkomna
losningarnaoch tjdnstgdr som tdvlingsjury' Sex
pris i respektivekronor 25, 1r,10, ), 5 och 5
utdelas. Forsta pris tillfaller den forst dppnade
rdtta losningen.

7949
:
Ansttillningsnr

Arbetsplats:
Juryns antechningar

1.
2.

A
a.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12..
tJ.

14.
15.
1.6...
1,7.
18.
19,
1d

Summa rltt

'Ntl

$ffi
ffi$

Motorcyklar atan spjiill
spruttar kring uarenda kai)ll.
Var sd sniill och hdr mer juste,
ty uaf iken rAa' ua' TYST !
Ldt Ungkarlslyckan heta Makali)s,
sd tycker Bosseoc/t hans tos.
Siind fler lorslag ti// Redaktionen,
belst piggt och snyggr och finr i tronen!

Karltad t949. Ncrmau Trycktaher 8rj89

Under anslagetshi)gn
i morker ocb regn
de reste sitt tlilt
pdettkokakefilt..,.

t

BOF'OR,S

TI|IASKINPROGRAM
VNXER
Med sin allsidiga maskinpark
kaniska

verksttider

Bofors

erbjuder

resurser

utomordentliga

mefiir

verkstadsarbeten av alla slag. Fiir att utnyttja denna
har

kapacitet,
senaste

Bofors

civila

tillverkning

kompletterats

6ren

maskinprograme

med

ett

under

de

ornfattande

sorn hdr presenteras.

RADIAIBORRfUIASKINER
med

en

av upp

borrningsradie

till

2500 mm och en maximal borrdiam.
av B0 mrn i stil med 60 kg/mm2
hillfasthet.

TANGTRISMASKINER
med en eller flera vertikala
och
horisontala,
fasta
eller
vridbara

VERTIKATA

spindlar.
Borddimensioner
4000 mm.

upp

till

BORRVERK

drivning
av spindel
hydraulisk
fiir s&och matning, omkopplingsbara
Kapacitet:
vHl grov- som finborrning.

1200X

med

400 rnm borrdiam.

och 5C0 mm djup.

PIAI- och PROFI[JIRNSAX
med

kombinerad

hilstans

slitsapparat fiir klippning, slits- och hAlstansning
plit,
rund-,
fyrkant-,
av
och

U- och l-jiirn.

B U L T -o c h S K R U V M A S K I N E R
i kornbination
fiir

spirfriisning

fiir

tillverkning

skruv

rned

automatmaskiner
och

av

rullgiingning

kallstukad

etc.

bult,

RUNDBOC
KIN
KNINGS|t'IAS
fiir

bockning

vinkeljiirn,
och

T-jiirn,

av plattjirn,

fyrkantjiirn,
rundjiirn

Uoch

srilriir.

AKTIEBOLAGET

BOFORS
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