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INFOR EN NY ARGANG
ochvad som icke ldses,vadldsarnakanskesakna
och vad de fi. for mycket av. Kan redaktionen
undersokadetta?
Ett tack gir ocksi till dem bland ldsekretsen,
som berikat tidningen med egna alster, artiklar
eller kortare inligg.

Jag tror, att redaktionen
gdrna ser ett okat deltagandefrin ldsekretsens
sida pi detta omride.
Tidningen vill i forsta hand vara ett informaiionsorgan,vill i enkelt och ldtt begripligt sprik
sprida upplysning om foretagei och dessarbetsomride, om tekniska och ekonomiskaproblem,
om mil och medel firr dessverksamhet.
Tidningen vill ocksi vara ett oppet och :irligi
forum for utbyte av isikter om allt, som beror
foretaget och dessanstillda. For att bli det ir
tidningen ocksi ett rent internt organ, avsett
endastfor i bolaget anstdllda,den delas icke ut
till utomstiende och dessinnehill fir icke delgivas andra, ej heller citeras eller pi annat sdtt
offentliggoras.
Infor en ny hrghng av B-pilen ghr gana ett
varmt tack till tidningenshuvudredaktoroch till

Frin och med detta i.r utvidgas ldsekretsen
till att omfatta iven \Wedaverkensoch Tida-

all ospard moda under iret. Det skulle vara

holmsverkensanstillda. Jag hoppas livligt, att
dessaskola finna B-pilen av intresse;dessinne-

mycket intressant att fL veta, vad ldsekretseni

hill kommer givetvis att okas med artiklar och

allmdnhet tycker om tidningen, vad som lises

notiser frin dessaftiretag.

dessredaktionskommitt6for allt gott arbeteoch
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J AN U AR I
Mild, regnig och foga uinterlik, Santmanh,ingand.esni)tiicke endast uwler 6 dagar.
1. Karlskoga stad dgde vid irsskiftet 30.rg6
innevinare, sedan det magiska 30.000strecketpasserats
under I94g. Den30.000:e
Karlskogabonvar t. o. m. tvilling.
AB Bofors hade 7.II2 anstdllda vid Boforsverken och Nobelkrut.
AB Bofors leveranserav hogspdnningskraft
till Karlskoga stad upphorde frin kl. oz.oo
denna
-oag och overtogs av AB GullspingMunkfors. Elkraften till stadentransmitterades dock t. v. civer Bofors anlaggningar
enligt en sdrskild overenskommelsesom
avsig transmittering till ett effektbelopppi"
hogst 2.500k\7.
Bofors kraftleveransertill stadenha pigitt
sedanden 1 januari I)1).
Bjorkborns lantbruk upphorde och jorden
utarrenderades. Forvaltningen av sivdl
Bjorkborns som Bofors sk&ar har seclan
flera hr legat under \ilZikersLB.
Stadsbiblioteketkunde som vanligt redovisa
ett starkt okat antal bokl&nunder-l948eller
ca 90.000. Detta gor 3 l&nade bocker per
person och invinare i staden.
3. Arbetsgivareforeningenldmnade det glddjande meddelandet, att intet fackforburrd
uppsagt sitt avtal, utan foljt det av LO re_
kommenderadelonestoppet.
8. SIF holl sin traditionella iulfest. Barnen
roades pi eftermiddagen i Samlingshuset
med lekar och film samt bjodos pa Cnoklad
och gotter. De dldre tridde drnse., pa
Stadshotelletsenarepi. kvdllen.
10. ArgentinskaMarinkommissionens
chef,Kommendor Mata, avrestetill sitt hemland och
eftertrdddes av Kommendorkapten Berry.
11. Byggnadsndmndeni Trollhdttan bevilfade
Nohab byggnadslovfor den stora verksfads_
hallen.

13. 20-dagKnut. Julgranen vid Bofors kontor
dansadestraditionsenligt ut. Bofors musikkir spelade och herr Nils Hallgren, EE,
ledde ring- och lingdans fcir stora och smi
Dafn.

14. Lansarbetsndmndentillstyrkte en anhi.llan
om byggnadstillstind for tillbyggnad av
fenolfabriken F 26 samt utvidgning av viigoch spi.rsystemetinom fabriksomridet vid
Nobelkrut. Tillbyggnaden mojliggor en
irsproduktion av ca 800 ton fenol, varav
200 ton skulle brukas vid bolagets egen
tillverkning av acetylsalicylsyraoch ca 6OO
ton sdljas fcjr annan inhemsk produktion.
En ansokan om byggnadstillstind for omoch pibyggnad av fabriksbyggnadenT 4 f.or
dinitrering m. m. tillstyrkes likaledes. Sammanlagda byggnadskostnadernaberdknades
till ca 270.000kr.
15. ABF och TBV presenteradevi.rterminens
program. B6.da organisationernaanvdnde
filmen somhjilpmedel i sprikkurser. TBV:s
kurser i krokiteckning o-h milning vdckte
sdrskilt stort intresse.
17 jan.-7 mars. "Ld.r kanna Ditt foretag"
hette en foreldsningskurs,som holls pi Samlingshuset pi initiativ av Nobelkruls Foretagsnimnd. Under 8 kvillar talade overingenjorer och avdelningscheferrn. fl. om
de olika tekniska avdelningarna,forskning,
arbetarskydd,ekonomiska problern m. m.
Kursen inleddes av Disponent \rl7ijkander
och pi forsta sammantrddettalade Direktor
Sohlman om "Nobelkruts utveckling och
framtidsutsikter". Avslutningskvdllen-gjor_
des sdrskilt hogtidlig och trevlig rned musik
av Bofors Musikkir-, frigesport mellan
tjdnstemin, arbetsledareoch arbetare
betsledarnavllnno - samtavslutningstalav
Direktor Sohlman. Mdrkligt nog samlade
kurseninte fulla hus och man kunde konstatera, att arbetsledarnavisade det storsta
intressetfrir den.

20. Kylrumsbiten Kolistind, som levererades
frin Marstrands Mekaniska Verkstad, var
utrustad med huvudmaskineri av Nohabs
dieselmotorom 950 hkr.

2 t . En ny Boforskanon, rekylfri och byggd pi
"bakblisningsprincipen", provskots pi Villingsberg med overraskandegott resultat
enligt TT-meddelande. Demonstrationen
bevittnadesav den militdra sakkunskapen.
- Kanonen ir visserligenkonstrueradoch
tillverkad hdr men efter idder och riktlinjet
av Overste Jentzen.
deun;t
En epok i bolagetshistoriaavslutades
dag i och med att Bjorkbornslantbruk nedlades ocl-rbolagets samtliga kor- och ikerbruksredskap jrirnte hdstar fors&ldes pi
offentlig auktion vid Trindtorp. Som dldre
boforsaresdkerligenpiminna sig, drev bo-

OuersteMeijerhi)lfer, OuertleFlodstriintoch
Generalrnajor
Salanderaid dennyaBoforspjiisen
p3 Villing:berg.SuensAa
tnd.er skizttningarna
Dagbladet
foto.
sidana vid Trindtorp, ddr nu bolagetsi egen
regi drivna lantbruk for alltid nedlagts.
1000-talspersonerfrin Vdrmland, Vdstmanland och Ndrke, och icke minst frin Karlskoga,hade sokt sig till Trindtorp. Buden
voro minga och goda, stdmningen den
rdtta,ikarbrasor,varm korv och kaffe m. m.
stimulerade ytterligare koplusten. De tv&
tillstddeskomnapolisernahade en lugn dag.
Det var firma Pettersson& C:o som stod
for auktionen.

2 t . Skola vdgarna inom Nobelkruts fabriksomrhde falla under vdgtrafikstadgan? Denna
frlga framfordes infor Karlskogatinget,di
ett mil rorande en kollision mellan en lastbil och ett lokomotiv behandlades.Frigan
besvaradesgivetvis si, att vdgarna i hdg
grad aro enskilda. Lastbilschaufforenblev
ocksi fdlld och bolagei fick ersdttning for
skadornapi loket.

Fdrsta,andra,tredje . . Hiir Alubbase?tuagn
bortpETrindtorpsaaktionen.
BoforsfotoTill,man.

laget pi sin tid i rdtt stor ornfattning lantbruk vid Bofors, men pi grund av bolagets
expansion och till foljd ddrav okai behov
av bostads-och fabrikstomterrrinskadedetta
undan for undan. Ar 1935 overtog si.ledes
Bjiirkborns lantbruk skotseln ay Bofors
iterstiende ikermark och djurbesittning.
Sistndmndabestoddi endastav 3 hdstarocl-r
2 6"snor.Vid Bjorkborn brukades vid den
tiden sammanlagtca 100 har iker och man
hade hdr en besdttningph 15 hdstaroch 8O
ncjtkreatur.Avvecklingen fortsattesddrefter
vid Bjorkbornslantbruk. t94L sildes siledes hela notkreatursbesittningen,r'arefter
endast hdstarna bibeholls, och dessaflyttades iret dd.rpl.frin de vid Bjorkbornsherrgird beldgna ekonomihusentill nyuppforda

"lr.

Kdplystna frLn niir ocb fjtirran triingclesltL auktionen ticl Trindtorp. Bo'fortfoto Tillman.

Januari.
Den moderna belysningsanordningen,som
under foregi.endeir monterats i stAlgjuteriets handformningsavdelning,var fadig att
tdndas.till stor belitenhet for alla.
Ombyggnaden av utsugnings-och ventilationsanldggningarna i mekaniserade stilgjuteriet slutstdlldes. Arbetet, som pigitt
under ca 3 hr, har utforts i samarbetemed
Svenska Fllktfabriken. Konstruktion och
apparater dro utforligt publicerade i sistndmnda firmas tidning "Flikten" m tlt949.
I livaktiga Bofors Bridgesillskaps regi introduceradesden nya tdvlingsformen "paul
Jones" i Karlskoga efter amerikanskt
monster.

t'orten tiitnjtsat,
larsprLngetinrtanden imponerande
Bofors$31i Nobabturbinen.
Foto Vimar Ericssonf oio.
27-29. Till Hindersmessani Orebro samlades
enligt god gammal sed alla landets bergsmdn och tekniker. Vid Jdrnverksforeningens
sammantrddetalade bl. a. Disponent Geri'
hard de Geer om Norrbottens Jdrnverk.
BergshandteringensVinner holl sitt g5:te
irsmote, ddr Disponent Hjalmar Aselius i
ett foredrag konstaterade,att en vdldig ex.
pansion f. n. kdnnetecknar Sveriges jdrnindustri.
28. "Niir forstatligaskrigsindustrien?", frhgade
Ny Dag och publiceradesammadag en pi
t2imligen losa boliner forfattad artikel om
Bofors under rubriken "Dodens koomin
vddrar morgonluft". I en senare aitikel
ventileradesammatidning stadensungdomsproblem, varvid man konstateradeden allmdnt kdnda bristen pi. samlingslokaler.
gtbl!t'(ningsaad
el.ni ngett lsar lja sa oclt trealiga
( e,rk,ty
lo€aler. BoforsfotoTillntan.

Idrottsanldggningskommitt6n anmodade
Stadsarkitekt Norberg ait konferera med
hogsta idrottsmyndigheterna om det av
Arkitekt Norberg och Stadstrddgirdsrnistare
Fredby uppraittadeprojektet om idrottsplats
i grusgropenvid prdstgirden. Detta projekt
har med stor tillfredsstdllelseoch forvintan
hdlsatsav idrottsfolket i Karlskoga-Bofors.
Innehavaren av en av Europas ( ?) mest
framstiende ndsor, "vetenskapligt skolad
och imposantredantill det yttre", som blivit
"grundstenen" till en alldeles ny industri,
omtalas i samband med presentationenav
Nobelkruts nya vanillinfaUrit<. Vi behova
vdl inte tala om vad dgarenheter, "was ja
jeder \7eiss".
Sandningenoch plogningen av tillfartsvdgarna till Bofors, bide stadensoch bolagets
egna,voro foremil for skriverieroch kritik.
I ir som allaandra ir. Sandenoi!
I

FDBRUARI
Mild, sndfattig och betydligt torrare. Snijtiicke endastnd.grafd. dagar.
1. Det nya ilngvalsverket i Smedjan kordes
ighng.
2. KommendorkaptenFerwerdatilltradde chefskapet for Holldndska Marinens kontrollkommissionvid Bofors.
6. Bjorkborns fackforening holl irsmote och
valde styrelse.Till ordforande valdes Folke
Book.

1!. Sverigesindustrildkaresamladesi Bofors
tiil kongressfor att diskutera arbetsplatserMan studeradedven hur
nas l-railsoproblem.
vi ha det ordnat med klinik, seikerhetstjdnst m. m.

5lz. Inryckilngp2 Villingsberg.
De titta ciailastegen
bimtals. Foto Tilander,
teddtT//tt'ilrtningen

Bofors Cyketklubb stod som arranSor for
pi skridirets distriktsmdsterskapstdvlingar
skor, f. o. de forsta som avl-rillits i Karlskoga. BCK erovradesjdlv 6 mdsterskapav
9 mojliga samt delade ett med Karlstad.
Starkt gjort andra &ret klubben aktivt dgnar
sig it skridskor.
Arets korpbridge l-remfordesav paret SelinPersson,KKT, efter en spdnnandeslutstrid,
dir jdmnheten bland toppen var frappefanoe.

20. Metalls avd.76 hade irsmote, varvid Ivat
Malmstrom for sistagingen ledde fiirhandsomfoljdes av storsta
Iingarna. Styrelsevalet,
intresseav en stor del av Pressen,resulterade i helt nya namn. Efter Ingvar Anders'
son, som avsagi sig iterval, valdes Gosta
Nilsson till ordforande och till styrelseledamoter valdeshenar Artur Grell, Nils Soderholm, Yngve Husberg och Arne Olsson,
samtliga nyvalda. Av verksamhetsberdttelsen framgick, att medlemsantaletvid l94g
irs utging var 3.782.
Bjorkborns Arbetares Sjalvhj?ilpsfondholl
irsmote. Under 1948 utbetalades ca
12.000:- kr. i syukhjalpsamtbegravningsoch olycksfailshjelp.Linus Karlssonavgick
som sekreterareefter 10 irs intresseratarbete och avtackadeshjdrtligt, som sig bor.
19-20. Ldnets ABF-distrikt i samarbetemed
Folkrorelsernassparkampanj ordnade kurs
i Orebrofor kursledarei ekonomiskadmuen.

15. Artilleriskjutskolanflyttadesfrin Skillingaryd i Smiland till Villingsberg och A 9:s
skjutfdlt ocl-rblev granne till Rofors. Den
tllz. Inrychningpd Villingsberg,
Hiir prouasKronan.r
2oOFLrgamlaherrgirdsbyggnadenhar blivit
kliider.Foto Tiland,er.
officersmiss, ovriga gamla brr-rksbyggnader
eller ombvggtstill bostdder,
ha restaurerats
expeditionslokalerfiI. 11r.,medan ett stort
anial nybyggnader uppforts fcir n-rarketenteri, ktik, samlingslokaler,batterikaserner
o. s. v.
16. Februarivddretslog rekord i virlikhet och
virlighet. Vid middagstiden kunde man
uppmita + 15 e 16' i solen och minirnitemperaturenunder natten var f 1l,Jomot
normalt - 15 iL 20o. Icke plt tzo ir ha vi
haft en si rnild och varm februari.
18. SIF, avd. 24, holl irsmotepi Samlingshuset,
varvid Ragnar Gullberg omvaldestill ordforande.
1!. "Exposita", en permaneni utstdllning i
OstermansMarmorhallar i Stockholm,oppnades. Bofors Nobelkrut deltar i denna
oetmanenta industrimdssamed en vacker
montervisandecivila produkterav olika slag.

5

stiken visar ndmligen, att forsta timmen
nirmast efter arbetet dr den mest riskabla
ur brandskyddssynpunkt.Kontrollen utf<ires
av personal ur brandki.ren. Tvi man utses
for var 74:de dag med uppgift att inom var
sitt omride gi rond och overtyga sig om, att
god brandskyddsordningfu rLdandei verken. Rapport om alla felaktigheter ldmnas
senare till brandchefen. Detta systemmed
extra brandskyddskontrollhar visat sig synnerligen effektivt, och det kan ndmnas, att
anmirkningarna under de tvi forsta ml.naderna,mars och april, var resp. L06 och 55,
sedanhar de nedgitt till ca 10 a li pr minad. Brandskyddsintresset
6r i stigande.
Den nya 1000 tons Loewy-sdnksmidespressen i Smedjan kordes for forsta gingen
produktionsmdssigt.
27. "1947 irs insynskommittd" framlade sitt
enhdlliga betdnkande. Enligt detta skall
icke endast ett foretags igare och deldgare
utan dven vissa andra intressegrupper, sdrskilt det aLlmdnnaoch de vid foretaget anstdllda, ha rdtt till viss inblick i foretagets
ekonomiska forhillanden. intdkter. kostnader, vinster etc.
22..Pe ett mote pi Stadshuset
beslots,att under
mars m6.nad piborja en skdrmbildsundersokning av samtliga Karlskogabor. En kommitt6 pi 8 personer, med Doktor Alvar
Laurell som sammankallande,valdes for att
organisera och planliigga frt.gan. En stor
del a.v Karlskogaborna dro dock redan
skdrmbildade, exempelvis samtliga Boforsanstillda, Lasarettetspersonal, Melkas anstillda, folkskolanseleverm. fl. Under aprll
-juni skdrmbildadesca 20.000personerbch
"kampanjen" ansigs ha vaitmycket lyckad.
26. Avd. 153 av SAF i Bofors holl irsmote p5.
Bofors Samlingshus under forman K. E.
Biraths ordforandeskap. Avdelningen rdknade 237 medlemmar. Styrelsenssammansdttning har redan omtalats i B-pilen.

MARS
Oueruiigande
aackertudder,kallarekn januari
och februari, men obetyd.,ligt
med.sno.
1. Vid Boforsverkeninfcirdesett nytt svstem
med en extra brandskyddskontroli
efter det
ordinariearbetetsslut i verkstdderna.Stati

Vdgen Immetorp-Dalkarlsberg, det s. k.
smalspiret, samt ovriga skjutfdltsvdgar avstdngdesfor allmin trafik fu. o. m. denna
d^9. Smalspiret gFLrpL sina stillen helt
nira skjutfiltets mittlinje, varf.or riskerna
for olycksfall iiro mycket stora. Endast de
som anvdnda skjutfiiltsvdgen till utfartsvdg
samt polis, brandkir, ldkare och veterindrer
i tjdnsteirende fi hidanefter tillffede till
vdgarna,som avstdngtsmed l8sta bommar.

(

({tr,,$t,(,,

t\

2. Forsta spadtagettogs till bolagetsnyabygge
i Bohult, "Ungkarlshotellet" eller "Manhem", som det kalladesman och man emellan. Som huvudentreprenor for bygget antogs Byggnadsfirman Gottfr. Lindgren. Redan vid mitten av minaden arbetade ett
80-tal man vid bygget, som forcerades med
all kraft for att om mojligt sti fiirdigt inom
ett ir. Redan den 11 mars hade man kommit si lingt att tidningarna kunde skriva

"Ungkadsparadisetborjar skymta
6

6w*
7 . Frhgan onl inforande av arbetsvdrderingvid
jdrnbruken diskuteradesi Stockholm p& en
konferens,till vilken Metallindustriarbetareforbundet kallat reoresentanterfrin ett 20tal bruk, ddribland Bofors.

r ) . Stiftelsen Boforsgirdars tvenne bostadsfastigheter i kvarteren Prosten och Klockaren
pi Karls-Aby stodo fd.rdiga. Byggnaderna
innehilla tillsammans 29 ldgenheter, 5 st.
4-rums,18 st. 3-rumsoch 6 st. 2-rumssamt
13 enkelrum. I "Prostens" kdllarvining
finns badstu med tvdtt- och omklddningsrum, slojdrum samt ett offentligt skyddsrum. "Klockaren" har maskintvittstugamed
allt vad ddrtill horer samt lokaler for lekstuga.Inflyttningen i ldgenheterna,som dro
avseddafor tjinstemdn, dgde lum omkring
I apdl. Var "Boforsgirdarna" i Karls-Aby
ligga, det vet ingen, men frigar man efter
"Vinkelboda" dr sakenklar.
1 7 . Arbetsledarna pi. Elektriska avdelningen
samladestill etr informationsmote,ddr sekreterare Becksell frin Vattenfallsstyrelsens
brandforsvarsbyri talade om bekdmpande
av eld i elektriska anldggningar.
Bolagets prelimindra bokslut publicerades.
"Avskrivningar doljer bolagetsjdttevinster"
hette det senarei den radikalapressen.
1 8 . Civilingenjor Hans Linderoth, Industriens

Produktionsrid, talade pi SIF:s kvartalsmote pi Samlingshuset om det aktuella
imnet "Mojligheterna att oka produktiviteten inom industrien".

19. Nobelkruts brandkirs kamratforening avholl sin traditionella irsfest i glddjens och
gemytlighetens tecken med prisutdelning,
spex och dans.

re/g. Brandntiislare
oclsf drntanL I'itzell
B. Carlssotz
) Brandtont
ainlermetare
mSngafinanapp
fingo
oto.
.rpex.Schdnning
kLrsfestens
f
hadesamiat
23. FolketsHus byggnadskommitt6
medlemmarur Blorkbornsoch Bofors klubbfor att inforstyrelsertill ett sammantraide
rnera om byggnadsfrigans lige och diskutera de itgirder, som borde vidtagas for att
fi byggetiging. Man beslotbl. a. att foresli visst fritid-s- och helgdagsarbeie till
formin for byggei.
24. Bjorkborns Handelsforening holl irsrnote.
Derr avgiende affdrscl-refenP. A. Ruperth,
som nu slutadeefter en 4o-hrigmycketgagnande tjinst, blev foren'ril for hjdttliga
f. o.
hyllningar. Av verksamhetsberdttelsen

bi)rjarshymta,ia i aariefali
Mars, "IJ ngkarlsparaditel"
ut s2hiir fdr et rtr sedan.FotoSchi)niltg.
s7gplat.ren

framgick, att omsettningen under 6:et var
ca 570.000:kr. med en vinst h ca
45.000:- kr.
Mars.
En kurs for vdrmldndska simhoppare var
forlagd till Karlskoga simhall och holls
under ledning av Herr Olle Elmberg med
Arne
bitrade av "vir egen" KSS-simhoppare
Goransson,KKF.
Bjorkborns GOIF tog, genom att klara en
podng mot farligaste konkurrenten Karlstads BIK, stegetupp i Allsvenskabordtennisseriensdiv. II grupp och moter ddr lag
frhn Vdsteris, Eskilstuna, Strdngnds och
Karlstad. Raskt marscherattrots frinvaron
av ldmpliga sivdl trinings- som tdvlingslokaler.

APRII,
Nederbordsrik, sno och regn omuiixlande,
dabbelt mot normalt. Hogsta temperaturen
+ 18,9" den 25:te.
2. Filareklubben, en av de dldsta verkstadsklubbarna, firade 3O-irsjubileum pi Konsumrestaurangenmed tal, sing, musik.
Ordforanden Ragnar Olson fick mhnga
blommor bide i tal och buketter.
"Skall Kadskoga fi sitt nya Folkets Hus ?
- Avgorandet hos Boforsarbetarna?"Den
stora reklamtrumman sattes iging for att
intresseraBoforsarbetarnafor Folkets Husbygget. Bygget berdknaskosta 1,9 milj. kr.
och byggnadsfonden uppgir f. n. till ca
520.000kr., av vilka Boforsbidragit med en
ghvaph275.0ookr. Sistndmndasummahar
under de senasteiren vuxit med rdntan till
ca 305.000kr.
April. "Vinkelboda"hr onekligenett slIendenamn
p2 de nyatjiinttemannabostiiderna
i Karls-Aby.Bofor:foto Tillman.

April. Kangtuiigen71 iir f artis:o ingenstorarkitekinuti och ligger
lur, men htuet iir detto triasammare
centraltoch bra. Boforsfoto Tillntan.
2-1. En kurs i sikerhetsfri.gor for sprringdmnesindustrien,anordnad i Bofors av Sv.
ArbetsgivareforeningensAllm. Grupp ocl-r
De ForenadeForbunden,samladeett 50-tal
deltagare ffin Grangesberg,Gyttorp och
Nora. KanslichefenErik Thornberg,Major
C. F. \Testrell, Overingenjor Ar"vid \fahlquist, Ingenjor G. Granholm, Doktor Gosta
Johanssonoch Doktor Allan Dahl6n stodo
som forelisare. Efter foredragen diskuterade man olika aktuella oroblem. P& loidagskvdllenbjod bolaget samtliga kursdeltagarc pi ett trevligt samkviim pi Tjinstemannamdssen.
4. Tillverkningen av pilsfdrgdmnen piborjades i en nyuppford tillbyggnad till syntesfabrlken F 29. Starten skedde med framstdllning av m-diaminoanisoloch sedandet
aktuella behovetfyllts, stdlldesfabriken om
for tillverkning av p-fenylendiamin. Avsikten ar att fnmledes kampanjvistillverka
de substanser,som skola ingi i Nobelkruts
kollektion av pdlsfdrg?imnen.
Till kraftverket vid Svarthilsforsen i Indalsilven skall Nohab leverera 3 turbinaggregatom sammanlagt60.000 k\7.
6. Mockeln kastade sina bojor och den stora
sjons vattenyta lhg glittrande och isfri i
virsolen. Vilken avdelning pi KK, som
vann 5.retsvadslagning,formiler tyvdrr icke
historien.
alternativforslagom
7. Arbetstidsutredningens
sidan lagdndring, att alla treskiftsarbetare
frin den 1 januari 1950skola fi arbetstiden
forkortad tlll 136 tim. per 3-veckorsperiod
eller 45/3 timme per vecka, bitrdddes av
bl. a. LO.

!. Karlskoga stad bor frdmst medverka i Folkets Hus-bygget, si att teaterfrigan blir
lost, medan arbetarrorelsen,fackforeningar,
arbetarkommunen,verkstadsklubbaroch enskilda medlemmar b6ra g& in for andelsteckning, ansig DK-presidenten, redaktiir
Elof Ericson.
Nu var det Volvoklubbenstur att 2O-irsjubilera och med en lika trevlig festlighet pal
Konsumrestaurangensom filarnas. Hedersledamoten Ivar Malmstrom och Thure Fagerstrom, som i 15 ir skott klubbkassan,
hyllades szirskilt.

tzl+. De nya "landsAapsiagarna" Hallarzd.och Smlland f3 BoforsbetycAning. Lauyr aa Mar)ning.
Gd$a Kaudern.

bankdirektorFritz Berggren. Efter en livlig
och klarldggande diskussion ijverldmnades
frigan till allmdn omrostning bland medlemmarna. Bjorkborns Fackforening, som
samlatspi Folkets Hus, var raskarei vdndningarna och besliit pi motet enhilligt att
arbeta de tvi foreslagna dagarnasamt att
teckna andelar.
)7

Nitiska isovervakare rapporterade att ett
och annat isflak fortfarande segladeomkring
pi Mockeln, som alltsi dnnu ej var isfri.
13. Flottans projekt till de nya jagarna "Halland" och "Smiland", en uiveckling av
Olandstypen, publicerades. Deplacementet
blir ca 2.3Jo ton och bestyckningenskall
ntgoras av 72 cm allmllskanoner, 4 st. i
dubbeltorn, ett dubbeltorn )7 mm lv
automatkanoner,ett antal 40 mm lv automatkanonersamt 13 cm torpedtuber.Kanonerna bli givetvis av Bof-ors modernaste
konstruktion.
10. Folkets Hus byggnadsfriga var: aktuell och
diskuteradeslivligt bide i pressenoch man
och man emellan. Metall och Bjorkborns
Fackforeningbehandladefrhgan denna dag
och stillde sig vdlvilliga till dels att teckna
andelar,dels till ett forslag att arbetatvenne
helgdagar, en sondag i nov. 1949 samt
Marie Bebidelsedaglg10. Pi Bofors Samlir-rgshus,ddr Metallarna samlats, talade
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I korpterringens elitklass segrade Petter
Hahne, VK 25, och Boisverken lade beslag
pi Iagsegernfor juniorer.

2 7 . AB Bofors styrelseberdttelsefor ir 1948
forelig klar och publicerades. Vi hdnvisa
till Direktor Nordqvists redogorelsei Bpilen nr 2/1949. I dagspressenkommentelivligt, varvid man
rades styrelseberdttelsen
frdmst uppeh6ll sig vid avskrivningarna,
forsdljningsresultatensamt inskrinkningarna i byggnadsplanernabetrdffande Kilsta.
Pi morgonen samladesenligt gammal god
tradition alla boforstjdnstemdnutanfor Huvudkontoret, dir Disponenten talade fiir
viren och Bofors Tjdnstemannaktjrsjong de
vdlkdnda virsingerna.
:s/+. Kontoretssegrandelag i korptimningen.Frdken
Ketty Andersson,EPI, heter den ensatnlnaunga
damen med pokalen.Schitnningf oto.

Bertil fick upp en giidda pL 14,3 kg. Lyckligtvis stannadedock rekordet inom famil'
jen, ty herrar Skotteoch Forsbergd,ro svlgrar.
30. Valborgsmdssoaftonavslutade Metall sdsongensstudieverksamhetmed ett samkvdm
pi Samlingshuset. Ett 20-tal cirklar med
2Oo deltagareha studerat ekonomiskafrigor, arbetsstudierm. fl. aktuella dmnen.De
flitigaste gossarnafingo premier.
Aoril.
Malngirdarna, bolageis nya bostadsldgenheter p6. Karlbergsomridet vid Drotiningvdgen, stodo fdrdiga for inflyttning. De
4l ldgenheterna,28 st. 3-rums och t9 st.
4-rums, dro i forsta hand avseddafor dern,
som arbetavid Kilsta. Tills vidare anvindas
dock nigra 4-rumsldgenhetertill ungkarlsbostdder. "Blomstermlla" lar visst husen
kallas.

t"ln. Innebauat'en
au MdcAelntgliddreAordfdr en
uecAaherr Karl Skottented sin 'finafrtngst.
KarlsAoga Tid.ning -t'oto.
18. Mockelnsgamrnelgddda,
1,3 m ling och 74
kg tung, fingades i ryssja utanfor Bofors
av herr Karl Skotte,Backa. Gamla grinade
fiskare erinradesig genast otaliga bestarpi
77-12 upp till 13 kg, som de fingat plt
olika sdtt, men dagens gridda ansagsvara
rekord for sjon. - Men sig mig en glddje
som varar bestrindigt. Inte hellet denna
ging fick Bofors vara "stdrschtoch viirscht".
Rekordet stod sig 1 vecka. "Som sig bor"
overtriffade en degerforsarerekordet 7 daYngve
gar senare.Det var valsverksarbetare
Forsberg, som tillsammans med sin son
,lu. Bofort Musihkdrpasserar
BoforsHotell pi morupptill Herrgirden.FotoTilander.
gonmarscben

MAJ
Varm och aacker, senare delen regnigare.
Temperaturen uid. flera tillfiillen mellait
-l 20 ^ch 1- 250.
1 . Dagen blev i forsta hand Bofors Musikkirs,

ty kiren fyllde staden med vdlklingande
toner frin arla morgonstund vid Bofors
herrgird till sena eftermiddagen vid lasarettet och virdhemmet, overallt lika vilkommen. Dagens demonstrationstig gick
ocksi i solskenetstecken och med musikkiren i spetsen.
7 . Nobelkruts serie av lokalbedovningsmedel
utokadesgenom upptagandeav tillverkning
av procain i F 29. Detta medel, mera kint
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undef namnet novokain, har sedanmer 6n
5O hr varit ett av de mest anvdndalokalbedovningsmedlen,sdrskilt uppskattat av tandIakare, d. v. s. ndrmast dessaspatienter.
8 . $Tedaverken hdvdade sig inyo i Svenska
Dagbladetskorpskytteoch eriivradefor alltid PUB:s vandringsprisgenorn en 6:te-placering i A-gruppen. Fr&n firman deltogo
57 man i tdvlingen och det lyckliga 9-mannalaget nidde sammanlagt809 podng.

14, Ungdomsgirden

avslutade virsdsongens
verksamhet med ett samkvim, ddr alla f:rivilliga ledare och medarbetaremottogo ett
vilfortjint tack. Sedan Friiken Colliander
hdlsat alla vdlkomna redogjorde representanter for de olika studie- och dmnesgrrlpperna for verksamheten, varefter rektor
Horsner talade insoirerat om mdnniskans
strdvanatt bli "A-rndnniska".

1 5 . Forsta delen av den nya nitreringsanldggningen i T 5, nitrobensolavdelningen,var
klar att provkoras.
Pi metalls mtjte avgavs slutrapport om utgingen av den allmdnna undersokningen
fiir frivilligt arbete for Folkets Hus. 2.605
roster avldmnades,varav 1,.403nej och t.202
ja. Avdelningen avslog silunda forslaget
att sondagsarbeta.
16. Bigskyttesporten introduceradesi Karlskoga
av Korpforbundet. Ett femtiotal bigskyttar
deltogo i starten.
1 8 . Med Bofors stora kranbil i spetsendrog en
mirklig karavan genom stadenstomma och
morka gator natten mellan den 18 och 19
maj. Det var stadensstorstatransformator,
som flyttades till det nya elverketvid Breghrdsgatan. Kolossen vdgde hela 21 ton
nedmonterad.
KKT och KKF erhollo den finska medaljen
Benignitatis Humanae Finlandia Memor
som tack for insatsertill formi.n for fadderba,rnsverksamheten
under eren l94I-L946.
19. Stadsfulhaktige beslutadeom overtagande
av Karlskoga Idrottsforeningensanliggning
pi Idrottsparken och fortsatt underhill av
anldggningentills ny idrottsplats stir fardig
att tagasi bruk. - Samtidigt overtogsdven
Flygklubbens hangarbyggnadav staden.
20. TBV avslutadesina kurser i m5.lning,krokiteckning och modellering med en utstillning av deliagarnas"konstverk" i Samlings-

t1

aa siuAMai. SuanAullen
1949,innan d.endecimerats
domar,rSttoroch hundar. StenHellstrdmfoto.
husetslilla sal. Lararna, konstndrenOskar
Perssonoch ingenjor Stig Edenvik, hade all
heder av sina eleversf:amglng.
Ndr studiesdsongenavslutats kunde TBV
notera ett rekordartat stort intressefor sina
kurser.Ej mindre dn 46 kursermed sammanlagt 1.097 deltagare hade slutforts. Lokalf.rhgan vF'llar TBV liksom ovriga studieorganisationeri stadendet storstaproblemet.
22. Korpskyttet avslutades. Nobelkruts sdkra
vaktmanskaphemfiirde herrarnaslagtdvling
och "Stadens" amazonerhemforde damernas. Nira var det dock att Boforskontorets
damer vunnit klassen.
t/u. Bofors MusiAASrtAonsertaid. LasarettetxtPpshattades
mycAet.FotoTilander.

tog realen,hyllades
50 Karlskogaungdomar
med blommor och hissades.De flesta kon,
enligt uppgift, lyckligt ned och hem igen.

2 6 . Den i.teruppforda trotylfabriken T 31 var
klar och provkorningenborjade.

v&ftl.ltN$l
lifr0liji'l
.

xglasw11p,4|!{ll{

tolr. F,n stor sAlink till Boliden ',racliurnfotograferades" fdre leaeransenfdr att Aontrollera att
rnaterialet uar felfrifi. Boforsfoto Tillman.

2 7 . Arets korpstafett gick genom staden, och
Boforskontoretsegradefor andrairet i rad.
)o

Virmldndska gyn-rnastikfesten
p& Bofors IP
med defilering genom stadenblev en given
succ6sfor gymnastikfoleningentrots frinvaron av egen elittrupp.

-/t')4,
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tolo. Bofors Brand,Air l:ade ett:t)tat arbete ilntler
sliickningen au skogsbranclen
pi Villingfierg.
Foto Scbdndng.

'olo. FrLn KarlshogaRddakor:ALr'
uardet ocAfi mfinga
sontdeltogo i sliicAningsarbetet.
Foto Scbiinnittg.

tir, Y- ..i

30. Ndktergalenldt for nhgrakvdllar hora sina
t"ackradrillar i Boisparken. Den lilla grha
obetydliga, men vdlljudande figeln vdckte
den allra storstasensationoch samladetalrika ihorare, vilka noggrant genomletade
alla br-iskarocir sni.r. tramoade och viisnades,si att figeln tystnadeelter nigon vecka.
Kunde vi inte ha vdikomnat vi.r sydliga gast
pi ett litet mer tilltaiande sitt?
31. Karlsko gaLottakl,rfirade sitt ZO-irsjubileum
pi Samlingshusetvid en fest, som prdglades
av allvar och glidje. Ur programmet skola
vi endasthair nrimna kirchefens, Fru Greta
Silfversparres,redogcirelsefor de gingna
iren, PastorJohanssonshogiidstal samt den
strilande, roligt sklivna och speladekavalkaden med sketcher i-rr de gingna irens
viktigastehdndelser.Fruarna Carin Hikansson, Valborg Bergstrom ocir Lisa Sjoholm
fit taga i.t sig storsia iran av dennaprogrampunkt. Dagen till ira skdnkteiottorna en'
stitiig silverpokaltili vandringsprismellan
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Karlskoga frivilliga fitrsvarsorganisationer.
Denna giva mottogs av hemvdrnschefen,
Overingenjor Elof Jullander. Nyssndmnda
organisationergratuleradei sin tur lottorna
och tackade for gott samatbete med en
vacker silvertallrik. For ovrigt fick kiren
mottaga en mingd lyckonskningstelegram
och blommor frin samarbetandeorqanisationer m. fl.
Mai.
Tillbyggnad till forsoksanldggningenF 21
i Nobelkrut togs i bruk.
De nya bostdderna,10 st. om 3 rum och
kok, vid Skogsisstigenstodo fdrdiga for inflyttning.

221r. Kapten Suedberg oc/: oaeringenjdr luliander
K. E, lYilbelnt:'
startainduttribentuiirnsmannen
larmduning.Scbr)nrting-foto.
son aid bentaiirnets

Reinholdssonska villan vid Loviselund,
Kungsvdgen 74, stod firdiginredd att taga
emot kvinnliga arbetare vid Bjorkborn'
Efter en grundlig renovering och nymoblering innehiller nu villan 18 bziddplatser.
Form och innehill pi huset ha givit det
namnet"Brudkistan".

JUNI
Tiimligen normal betrdffande tenperatur
ocb nederbord.Ganskamolnig, ontaiixlande
haluhlart eller mulet rned korra skurar.
och antog
1. Boforsforeningensan-rmantrddde
nya stadgar,enligt vilka en ndmnd pi 5 personer valdes for att pi bzistasdtt skota och
driva Labbsand. De forsta ledamoterna i
ndmnden blevo herrar Ove \Tahlqvist
(ordf.), Ake Aberg (v. ordf.), Lars Carlsson (sekr.), Erling Spiik (kass6r) och Sten
Hellstrom (klubbmlstare). Ndmnden liit
under 1949 utfora en mingd underhillsoch nyanldggningsarbeten,ordnade fester
och bdttre bussforbindelserm. m. och har
for L95Ouppgjort ett digert arbetsprogram
ti[[ Labbsandsbdsta.
2. Klorbensolfabriken F 11 B kordes iging
efter omfattande dndringar och forbdttringar.
I d6n gamla fabriken tillverkadeshuvudsakligen diklorbensoler. Den nya ar konstruerad for produktion av monoklorbensol,
varpi. efterfrlLgan starkt okat. I samband
med ombyggnadenhar dven kravet pi storre
kapacitet tillgodosetts.
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z2ls. Hernuiirnetsjiigarplutotz under
frantrl,cknittSi
skogsterring. Foto Schdnning.

271s.Den h'edje Aullen KarlsAogastad.enter
kl;icAte:.
Tilarzderfoto.

t

lu. Ribboda Lr - nu 10 3r efterfrt, niir man kan
tala om, hur det uar - p3 LottaAfrrentjubileum.
I aarg&innspiilsarnaddlia ig fruarna Bergttdnt
ocb Sidbolm. R, Tilander foto.

). Pingstdagenforo ett 60-tal SIF-are i buss
till Siggebohyttan,ddr en trdff anordnats
for medlemmarnaav distrikt nr 14 (Orebrodistriktet). Hembygdsgirden besigs och
Landsantikvarie B. \7ald6n kiserade om
livet pi den gamla girden. Lekar, sing och
dans fyllde ut programmet.
il. 78 "veteraner",77herrar och en dam, med
2t tjdnstei.r hos bolaget fingo mottaga
Patriotiska Sdllskapets medaljer vid den
traditionella festen pi Samlingshuset. Se
hdrom i B-pilen ffi 3/1949.
Arbetarna i VP gjorde en insamling och
skdnkte en gitarr som overlimnades till
Storon. Semesterfirare med musikaliska
talanger ha silunda 2 gitater till sitt forfogande och kunna nu spela duett pi on.
12. Boforspensiondrernabiirjade sin semestervecka p6. Storon och trivdes storartat, trots
att sommarvddretvar i kvligastelaget. Men
maten var god, Storonandmndenhade ordnat trevliga kvillsunderhillningar och p6.
samtalsdmnenvar det minsann ingen brist.
Som vanligt var det bolaget som stod for
inbjudan till Storonavistelsen.
Artilleriskjutskolan inbjod till Allminhetens dag och denna inbjudan hade horsammats av ett stort antal intresseradefrin
Orebro, Karlskoga och grannsocknarna.
Dagens piogram bjod pi atskilligt intressant. Utom programmet blev det skogseld
i milomridet efter skarpskjutningmed 7,)
cm pjiserna.

tt/u. Frfrn spexel. pi LottaAhrens jubileunz. "Den
striinge majoren" ocb den uimsiga expeditionslottan. Fruarna Suntlrdnt, Sundberg,HLAansson,
Bergfir|m och Sidbolm agera.R. Tilander foto.

"lu.

NortAa ualfLngare studerade den nya barpunkanonen. Boforsloto FalA.

14. BesoktesBofors av en delegation belgiska
och luxemburgskajdrnverksarbetare,
somnu
gjorde en studieresa genom Sverige pi
inbjudan av Metallindustriarbetareforbundet som itervisit pi de svenskajdrnverksa.rbetarnasresa 1948.
15. Storonastiftelsensnye verkstdllande ledamot, Herr Nils Gullbrand, berdttade om
sommarplanerna. Efter pensiondrsveckan
blir det rusning till on och man vintar nytt
sommarrekord.
Sandviksbadenfingo den gliidjande underrdttelsen att badforbudet upphzivts - dock
endast tills vidare. De styrandei foreninger-r
hoppades att Sandviksbaden skulle hterflr
sin forna popularitet,som for nigra ir sedan
drinktes i Mockelns doft- och bakterierika
vatten.

l4

En flintyxa, som en av de forsta Aggerudsborna tappade for ca 4.500 3r sedan,i.terfanns av Herr Yngve Jansson,EDM, ndl
han idkade motionsgreivningi sin nyforveirvadetomt vid Lyck&svdger-r.

tnln. Berg:hdgskolanssislakursarep3 Boforsbe:6A.I
lriinte raden ttL proletsorernaWallqti.rt ocb
lYiberg mellatz nTgra au Boforsarirdarna,berrar'
Sunstrdm, ll/ ablberg ocb Aruid.sson.
BoIorsfoto Tiltman.

16 Juni-10 Juli. "Bygden vid dlven" irette
sommarens stora utstdllning i Trollhdttan,
ddr Nohab givetvis deltog med en vacker
utstdllningvisandevattenturbiner,dieselmoyrkesskolansverktorer, jeirnvdgsmateriel,
ln. rn.
samheisamt fritidsaniziggningar
ner sdsougetts
18. Bjorkbolnsgirdensummerade
verksamhet, som omfattat daghen'r,barntrddgird, kiubbar for ungdom i ildern
7-15 ir samt ett stort antal kurser i somnad, veivning m. fl. rryttiga aimrieu.
24. Bofors Motorbitsklubbs rnidsornmariegattar
till Filipstad holls traditionsenligt. Medlemmarna sdndebolaget minga tacksauma
tankar for underhillet av den vackra sjoleden.
26. Karlskoga Korpforbunds lag, till 1oil-delar
bestiende av Bofors-anstdllda,slog Norrbottens Jdrnverk i fotboll med 1-0.
30. Nobelkruts planerade utbildning av yrkesskicklig personal till laboratorier och kemiska fabriker presenteradesi ortspressen.
Forstakullen i den "kemiskaldrlingsskolan"
startar till hosten.
Kadskogabornablir fler och fler. Vid halvirsskiftet hade folkmdngden okat med 290

tolu. Dietelmotor ocb " hisloritha auclelningen"pl)
Trollbitteutstillningen 1949. Nohab-foto.

'frollto/n. Ilobabs
1+'AestAola
ficA finfin reAlanrpfi
hkttetttstiillningen. N ohab-f ot o.

r$pry.&q#J-F6H-€SKqt4

Personef.
Juni.
Den ena av de frin USA inkopta siungsandrensmaskinernai mekaniseradestilgjuteriet
togs i bruk och fungerar bra. Det minst
mekaniseradeoch mest dammalstrandearo betet har pi detta sdtt blivit helt maskinellt.
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JUtl
Omuiixlande ilider, uackertoch aannt eller
kraftiga d.skskarar,Dagarna 5-17 aackert'
il)derperiod.
1. Bofors Hdrterei A. G., Lyss,Schweiz,startade. For att stimulera forsiljningen speciellt
av verktygsst&li Schweiz har Bofors tillsammansmed sin representantFrauchigerNigst A. G. startaten hirdverkstad,modernt
utrustad efter monster av de svenskahdrdverkstdderna.
Kapten Y. Rollof tilltredde befattningen
som marinenskontrollofficer i Bofors.
2. Alla anstdlldavid \Wedaverkenvoro inbjudna till sommarfest i Sportklubbens regi.
Minst 300, anstdlldaoch familjemedlemrnar,
deltogo i dansen kring majstingen, tdvlingar och saftkalas. Sammadag hade ocksi
fru&rna inbjudits att bese sina dkta mdns
arbetsplatser.

,lr.

Dans hring majstSngenpit lYedaaerken.trottx'
marfest,

3. "Boforsloppet", Bofors Cykelklubbs tradi
tionella tivling, iktes for 10:e g&ngen. De
olika klassegrarna korades efter ettriga
spurtuppgorelseroch goda "egna" insatser
notefacles.
4. Dynamittillverkningen satteiging igen efter
ett 3-Lrigt uppehill. Under tiden har avdelningen moderniserats.Det gamla presshuset N9 av trd har rivits och en ny gasbetongbyggnaduppforts. I denna har uppmonterats en hylsmaskin, som tillverkar
dynamithylsorna, samt en halvautomatisk
press av ny konstruktion, som forst fyller
hylsorna med dynamitmassaoch sedan tillsluter dem. Tack vare dessanya maskiner
kan man nu klara tillverkningen med betydligt mindre arbetskraft - sdrskilt betydelsefullt nu, ndt det dr sidan brist pi
tl',.

Vanillinfabriken stod.fArdig till det yttre.
Boforsfoto Tillman.

olr. VerAmihtareGiista Hellstrdm m.edalieras
i Aroto.
genlinaao Ing.ocbFru Norell.P.lobantsonf
kvinnliga arbetare - samtidigt som man
fitt betydligt bittre och trivsammarearbetslokaler.
5. Konsthallensutsmyckningoch Boforsmonumentet har nu helt avslutatsi och med att
portarna till Konsthallen erhillit sina relbf-
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bilder i brons,visandescenerfrin bergslagslivet i forna tider i skog, jordbruk, gruvor
och hyttor. Mdstare till det hela dr som
bekant skulptorenJohn Lundqvist.
9. X{edaljutdelning hos Nobelkrutarna i Argentina. Pi bolagets vagnar overldmnade
Ingenjor Torvald Norell Kungl. Patriotiska
Sdllskapetsmedalj till Verkmdstare Gosia.
Hellstrom vid en hdgtidlighet ddr alla medlemmarna i den lilla kolonien samlats. Ddr
nere klagade man pi kylan.
Drygt 6.000 personerflydde staden.Bussar
och tig gingo fullastade, motorbitar och
kanoter sokte sig upp mot sjoarna och
cyklarna runno ldngs alla vdgar mot semestermilen. Vddret var ocksi idealiskt. Stoionachefenhade fullt upp att gora men var
idel tacksamoch beliten.
Kl. 02.00 upphorde transmitteringen av
elkraft till Karlskoga stad frin AB Gullsping-Munkfors. Under tiden I/1.-9/7
transmitteradesca 4.5 mlli. k$fh till Karlskoga stad.

tu/c. Mot en elfektfull bakgrund au hlder
lrin Nohabt modernastelohomotiutillaerknins aisacies
tlodellen au loket Nr I . Nohab-loto.

4-rc.

Semesterperiodvid Nohab.

IL-23. Semesterperiod.
Tomt och ode i kontor
och verkstdder. Endast byggnads-och reparationslag i arbete.
12. Distriktsmdsterskapet pit cykel kordes i
S2iffle och resulteradei t individuellt DM
samt bida lag-DM till Bofors CK.
18-30. Semestervid -Wedaverken.

+lz. HerrarnaUno Hahne ocb Guttau Lundstriimuid
'
detz ltalaaatomatisAapresten i NVD. Boforsfoto Tillman,

23-24. Vid distriktsmisterskapstdvlingarna
for
senioreri simning och hopp erijvrade Karlskoga SS 9 individuella samt 1 i lagkapp i
herrarnas tdvling samt 4 individuella och
b&da lagkappernai damernas.
27. Pensioneradearbetsledarevoro inbjudna till
en sjoresamed m/s Ferrum till Gransundet.
Pi iterresangjordesuppehill vid Knappfors,
ddr Direktijr S7ahlsteenbjod samtliga pi
kaffe och forfriskningar. Ett stort antal
veteraner deltogo i den glada och trevliga
fdrden.

Fru MargaretaEdbont.skdterden n1a hyltmashinen i NVD. Bofor:foto Tillman.

1,7

31/8. Den siarnetisAattudiekorttrttitsiorten. Fr. tiittster
Maior Bostront, Generalntajor B/:unt)c'et, Generall6ftnant De:j, Generalmajor Vicbian oc/:
Oterste T ltanon. Bof orsf oto T illman.

28. Arets svartastedag for Boforsbolaget. Den
nyuppfordamononitreringsanleggningen
T5
vid Nobelkrut drabbadesutan forvarning
av en explosion, vars odesdigraverkningar
nd.rmarekommenteratsi B-pilen m 3/1949.
Tvi man stupadepi sin post och skadorna
uppgingo till storleksordningen 1 miljon
kronor. Sjiilva byggnadskroppenvar icke
sdrdeles dyrbar, men apparaturen och instrumenteringendesto mera och dessutom
delvis oersdttlig. Upprojningsarbetet, som
mycket snabbt igingsattes, krdvde dd.rfor
storsta fiirsiktighet for att kunna tillvarataga s& mycket som mojligt av inredningen.
Juli.
Boisvdgen11,f. d. Jacobssonska
villan, stod
fdrdiginredd med 17 bdddplatser,i forsta
hand avseddafor kontorensungkarlar.
"2.000 kronor Der anstalld till AB Bofors
dronare. Vad iisberdttelsenssiffror avslojade", si lod rubriken pA Folkviljans komt*/t.

De nzateriella tdadorna bleao sont synet belydande oid T 5-Aatastrofetz. Boforsfoto Falk.

tt/r. Generalmajor
Vichianprorar en aa pjitenta p2
shjatfnlu. BolorsfotoTillman.

mentar till bokslutsredogorelsen,
som publi
ceratsi B-pilenm 2/1949. Sdllanha vi ldst
ett si illvilligt, lognaktigt och forvr5ngt
referat som det som hd.rpresterades,givetvis utan tillstind frin redaktionenoch utan
hinsynstagandetill copyright.
31 juli-r aug. En delegation om 10 engelska
stilverksarbetarebesokte Bofors, vilka p&
Svenska Metallindustriarbetareforbundets
inbjudan gjorde en studieresai Sverigeen itervisit pi de svenskabruksarbetarnas
resai England forra iret. Man borjade pi
sondagenpi Storon, sedan m/s Marianne
hdmtat i Kristinehamn, och fortsatte under
mindagen till Bofors, ddr bolaget stod for
vdrdskapet. Under Storonabesoket
informerade Kanslichefen Erik Thiirnberg om
svenskaarbetarskyddslagstiftningen.I Bofors besigs Boforsverken, Kilstaverken,
Ungdomsgirden m. m. under ciceronskapav
Overingenjiir \Tahlberg, Doktor Lonnberg,
Herrar Ragnar Olson och Gosta Nilsson.
Delegationens svenska ciceron yar forre
boforsaren forbundsfunktiondren Fdvard
Wilhelmsson.
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AUGUSTI
Mycket udt rned 129 mnr ned.erbord,diirau
42,5 mm pi. ett dygn. Senaredelen uackrare
ocb uarmare,
hdrdverkstadstartadei
1. StockholmskonLorets
nya lokaler med adressHuvudstavdgen4).
Den gamla hirdverkstaden vid Tulegatan,
som borjade 1942, blev alldeles otillrdcklig
for det vixande behovet. Den nya verkstaden dr pit IZS kvm och utrustad med forstklassigi sanitdra anlaggningar, lunchrum
m. m. Den tekniskautrustningenhar ocksir
utiikats,bl. a, med en stor elektr. muffelugn.
3. P& arbetsledarnassommarhemBlinds invigde Overingenjor K. Th. Karlsson en vdggmilning av Kadskogakonstndren Oskar
Persson. Milningen dr uppdelad i tvenne
motivkretsar, "Arbetet" och "Fritiden", den
fijrra visar bilder frin arbetslivet i Bjorkborn och Bofors, den senarefritidens alla
nyttiga och stdrkandesysselsdttningar.
Blinds blir f. o. for vart ir som gir ner och
mer besokt och den sist forflutna szisonqen
uppvisar nytt besoksrekord.
Relieforneringenp3 Konsthallensdijrrar aisar bilder
lia i grut,or,tnilor,byttor,Lkerocb
rr bergsmknrzens
iing. Bofonloto Tillman.

2712.Efter motorbLtstttrennjdto arbetiledataeteranerna au aftonsol och fdrfriskningar bot Direhtiir
lvahlsteen uid Knappforc. A. lVahlsteenfoto,
I

Foreldsningsforeningenshostprogram var
klart, rikligt och stimulerandesom vanligt.
De kanske vdrdefullaste foreldsningarna
ingick i en kurs i aktuella, etiskaoch sociala
frhgor med fil. dr Erik Hjalmar Linder,
studierektorGiisia Hertelius och overdirektor Hardy Goranssonsom foreldsare.Kursen gick i samarbetemed ABF och TBV.

5

Verktyg segrade 6ver Laboratoriet med
2-7 i irets korpfinal i fotboll.

7 . Krdftpremidr i sedvanligstor stil. Sehdrom
i B-pilen m 3/7949.
Metall kallade studieledarnatill en konferens pi Storiin for att diskutera och planldgga den kommandesisongensverksamhet.
trdffades mellan Svenska
1 0 . Overenskommelse
Metallindustriarbetareforbundetoch Jd.rnbruksforbundetm. fl. om framflyttning av
uppsigningstidenfor gdllande riksavtal till
utgingen av hret.
t 2 . 1948 hrs jirnbruksutredning, med Oreblohovdingen K. J. Olson som ordf6rande,
r/s.
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M/S Marianne rned'engeltka passagerare.
Metallarbetarenfoto.
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framlade en promemoria ang5.endefritidsanordningar rn. m. pf,.jdrnbruksorterna.For
Karlskoga anses Folkets husbygget vara
mest angeldget,ddrefter kommer byggande
av sttjrre och bdttre idrottsplats. I tredje
hand har stadennimnt Karlskoga Missionsforsamlings kyrka och som fjdrde objekt
uppforande av ungdomsgird i Aggerud.
Nohab besoktesav en delegation hogre indiska jdrnvdgsfunktiondrerpi en kombinerad studie- och affdrsresa.
13-14. Bjorkbornsarbetarnamed barn och
blomma, tillsammans16! personer,begagnade veckohelgentill en sista Storonaresa.

"Arbelet", cleneru hnlfrcn au OskarPerssontuiiggm1lning i Blinhstugan, uisar bilder frSn arbetsplatsernai Bofors och Bjr)rAborn.Boforst'oto
Tillman.
an 825 pensiondrer,herrar och fruar i ilder
upp till 88 ir, deltog med liv och lust i
resan och de 25 bussarnavoro fyllda till
sista plats. Bofors musikkir var med och
speladebide i Karlskoga och Lindesberg.
21. Konsthallens forsta utstdllningssuccdsfor
sdsongengick i Biologiska foreningensre8i.
Over 1OO-talet
olika svampar,giftiga,vdrdelosa och delikata. de flesta inplockade i
Karlskogatrakten, demonstreradesav den
kinde experten Doktor Bengt Cortin frin
Stockholm.
Folkidrottsveckan,korpidrottensstora nasstivling over hela landet, avslutades. Karlskoga, som monstrade6.000 deltagare, belade tredje platsen bland landets stider i
tdvlingen om Konungenspokal. Bista korporation vid Boforsverken blev Reklarnavdelningen och vid Nobelkrut Reparationsavdelningen.

I ().

Skyfall civerstadenunder natten och morgonen. Skjutfdltets meteorologiska station
uppmdtte 41 mm.

1 8 . Stadenstraditionella utflykt for alla folkpensiondrerstdlldesdetta ir till Lindesberg
over Lekhyttan och Ndrkes Kil. Ei mindre

22. Karlskoga gistades av det isldndskalanclslaget i simning (herrar), pi genomresafrin
Helsingfors, som deltog i KSS tdvlingar. De
trevliga och sympatiskaislinnin gana gjorde
god propagandafor simsporten.
24. Jersey Joe \Talcott i sdllskap med sina
sparringpartnersTommy Merril och Nisse
Anderssongjorde stadenden dran i en boxningsgalapi Bofors Idrottsplatsi BK Avan-
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ces arrangerhang. Den trevlige Avancaren
och NobelkrutarenSundgrenkan frin denna
dag ld.ggatill sina boxningsminnen(kanske
def allra storsta) att ha blivit knockad av
sjdlva"JerseyJoe".
25. SIF:s Boforsavdelningvalde Gosta Andr6e
till avd.-ordforandeefter Ragnar Gullberg,
som leirnnatstadenoch bolaget. Sistnimnde
blev livligt avtackad och hyllad. Pi rnotet
valdes ocksi de forsta skyddsombudenfor
den minadsavlonadepersonalen.
Bofors musikkir konserterade i Villincsberg.
t/s.

t/*.

I(ilstaaerAen
staderatoch beundras.T)Ll hr)ger
tynesciceronen
Oueringenidr
lVahlberg.
Metallarbetaren
foto.

25-29. De 74 flitigaste deltagarna- de flesta
damer - i Bjornkborns fackforenings siudiecirklar fingo gora en "premieresa" till
Kopenhamn. Om resan vet vi endast att
den-var mycket lyckad.
27. En siamesiskrnilitdrdelegationbestiendeav
fyra hogre officerare, Generallojtnant Dej,
Generalmajorerna Bhumivet och Vichian
samt Overste Thanon, besokteSverigefor
att studerasocialavdlfdrdsanordningar,militira skolor och utbildningsanstalter,fil. m.
Hir i Bofors, ddr delegationen stannade
flera dagar,studerademan bl. a. nya vapenkonstruktioner samt sdkerhetstjinst,klinik,
ungdomsgird m. fl. sociala institutioner.
Karlskoga stads nya folkskolor, varmbadhuset, virdhemmet besoktes och Doktor

2L

jiirnbruksdelegationen
tillsarnntans
Den engelsAa
ttted suenskauiirdarpfi Stordn. Stdendei ntilten
seskanslicbelenErik T blrnberg. Metallarb.foto.

tt/r. Den. linga butskarattanen
uid. Kils A1'rkaunder
utflykt. Foto Tilander,
pentiotziirernas
t*/r. KarltAogaaeteranerna
ha intapt Lindesbergoch
Bofors Ma:ikAhr hon.rerterardd Stadshotellet.
Foto Tilander,

Thanon, delegationensmedicinske sakkunnige, passadedven pFLatt grundligt studera
lasarettetunder Doktor Lindgrens ciceronskap. Ett flertal utflykter till A 9 i Kristinehamn, skjutfilet i Villingsberg m. m.
ingick ocksi i programmet.
28. OK Djerfs och Karlskoga Tidnings orienteringstdvling "Boforsloppet" gick for tredje
gingen med massdeltagande
och internationellt inslag. Det av bolaget uppsattavandringspriset "Guldskottet" hemfordes for
alltid av IFK Kristinehamn.
Det isldndska landilaget i sirnning gjorde god
propagandafdr sin sport. Foto Scht)nning.

Bofors Brandki.r kom pi andra plats efter
Skjutskolans lag, Villingsberg, i den av
Karlskoga Brandkir anordnadebrandkirssiafetten. Attamannalageterdvrade tvenne
lagpris samt inteckning i ett storre vandringspris for bdsta Karlskogalag.

30. Maskintekniska fackskolan i

Karlskoga
borjade sitt tredje ldsir och dr nu fullt
utbyggt med tre klasser,varav de tvi folsta
studerapi kvillstid (fritid) och den tredjc
pi dagtid. De flesta elevernadro boforsare.

,t/r. "Guldskottet" togs dr alltid i 1949 fr.rsBoforsf
lopp au KristinehamnsIK.

"/r.

tt/r.

Bofors Brandrt.frrs
lag, sonr bler bhstalQrlskogalag i BrandALrsstafetten1949. Frfrn aiintter till
bdger N. Biurstr"dm, S. Melin, S. Rycl6n, B.
Sandstrdm,R. Karltson och K. E. Claesson.
Boforsfoto Tillman.

Vid Abornjnrn bri)ndesris ocb brLte f dr au fijrbindra sAogsbrand. Boforsloto Tillntan.
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Barnent Dags kortegen. Hialtttar Branling ach
August Palnz drar Regeringsthatan aiirdthas
forbi. Foto Tilander.

3/0. BarnentDag. Sextexten
: t'rfrnuiirtster
"Lint.pan"
(dirigent), 8. Staake'
herrar Arne Anderssor't
S. Wadstedt,H. Hedlund, S. Sttedrinocb S.
Folo Tilander.
Quarnslri)ru.
Ungdomsg&rdenstod fZirdig att borja sitt
sjunde verksamhets&r.ProgrammetuPPtog
som vanligt mhnganyheter,bide i egen regi
och i samarbetemed andra ideella organi'
sationer. Den stora nyheten var att Pastor
knuiits
fr. o. m. hostterminen
SvenJohansson
till Ungdomsgirdens fasta stab av medarbetare.
30. Lantmateristyrelsentillstyrkte hos Kungl.
Maj:t en framstdllning frhn "Stiftelsenfor
tjdnstemdnnenvid Nydqvist & Holms fri
tidsanldggning" om tillstind att forvrirva
fastigheternaSjolanda ):1 och Kdtten 1:i
i Gdrdhems socken. Fastigheterna skola
anvindas som fritids- och rekreationsomride for tjdnstemdnnenoch derasanhoriga'
Augusti.
I stilgjuteriets handformningsavdelning
startadespi forsok en lddingsavdelningmed
den skicklige gjutarveteranenJohan Lund
som yrkesldrare. Tre ldrlingar undergi f. n.
utbildning.

S D P T D I I BD R
Norrnalt aiider rned aiixlande nolnighet.
1. "Virmldnningen", iven populdrt kallad
"Loparnisse",SJ:s expresstigmellan Karl-
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:tlc. BarnensDags Aortegen.Lilla prinse:.rantek)page
hade stLtliga dragare, tom mijnstrdts bland Bo'
elittrupp. Foto Tilander,
f ors Gymnastihstillskaps

3/s. BarnensDags Aorlegen. Hir si)nd.agsiobbat
det
Tilander.
Htts.
Foto
Folbets
fdr

L+.

Bjorkborns Fackforeningbeslot pi minadsmotet godkdnnaforslagetom framflyitning
av uppsdgningstidenfor gillande avtal. Pi
samma mote informerade civilingenjor
Sterky om den planeradeyrkesutbildningen
av kemiska arbetare.

8 . "Brist p& kvinnlig arbetskraft iventyrar
stora Boforsbestillningar pi utlandet." -..\ /r,@
Aug. Srthdr treuligt ha flickorna det i Kungsuiigen74.
Bo{orsfoto Tillman.

stad-Orebro-Stockholm, gjorde sin premidrresa. Ddrmed fick Boforsarnaen snabb
och bra fijrbindelse med huvudstaden, ty
"Ndrkingen", som "Virmldnningen" nu
ersdtter, hade vi sannerligen inte mycken
glddje av.
2 . Karlskoga Ridklubb inflyttade i sina nya
lokaler vid Trindtorp och overtog samtidigt
Ridskolan, varfor alla kurser nu gir i Ridklubbens egen regi.
BarnensDagsprogrammetshojdpunkter blevo kortegengenomstadenoch den avslutande familjefesten pn Bofors Idrottsplats.
Ekipagen i kortegen voro minga och nlgra
utomordentligt bra. SSU monstrade regeringsskutan, Ungdomsgillet hade dragit
"Tarnan" pi land och fyllt biten med skona
sjojungfrur och folkdansate, Kvinnoklubbarna i Bofors och Karlskoga propagerade
for Folkets husbygget och fritidsjobbade
bdttre dn sina dkta man, Frisksportarnahade
samlatspi "Ormen Friske", Konsum deltog
med m/s Bonan o. s. v. Sedan den unga
sota Barnens Dagsprinsessanstigit av sitt
eleganta ekipage och hyllats av "generalen"
Paul Rammer, fornojdes den stora publiken
med skdm'ttd'vlingar mellan de olika folkskolorna, cykeltdvling, stafett mellan sotare
och bagare, cykelfotboll m. m. Den bdsta
programpunktenstod dock "Solstadsflickorna" f.rln Karlstad for. Deras gymnastikuppvisning gav prov pi perfekt samspelthet,
mjukhet, grace och spdnst. 7.000 personer
hade samlats inom idrotisplatsens vd,ggar
och over det hela skenen mild och vdrmande
hostsol. Arets netto rdknades senare
kr.
sammanoch biev icke mindre iin 36.OOO

zl=-

r>(
"Med ljus och lykta soker driftsledningen
vid AB Bofors Nobelkrut efter tillgdnglig
kvinnlig arbetskraft. I stora annonser,som
stdndigt iterkommit, och genom att bereda
de hugade trevliga'bostdder och annat
lockande har man sokt underldtta mojligheternafor att dra till sig erforderlig arbetskraft." Si hette det i rubriken over en
intervju, som Karlskoga Kuriren hade med
Direktor Sverre Sohlman och Overingenjor
Arvid \Tahlquist angiende arbets-och personalproblemenvid Nobelkrut. Hdr omtalades nu alla de anstrdngningar,som gjorts
for att skaffa trevliga bostlder it den
nyanstdllda kvinnliga arbetskraften. Samtidigt framhiills, att Nobelkrut kan uppvisa
en mycket lig olycksfallsfrekvens, men att
tidningarna tyvarr alltid ger varje olycka
en kraftig uppldggning, se att folk, som
liser sensationsrubrikerna,tinker att "ddr
miste vara ett fasansfullt stdlle".
9. Herr Gullbrand kunde summera ner Storiinasiffrorna for sdsongen och konstatera
nytt rekord,bide betrdffandebesoksfrekvens
och omsdttning i penningar. Enbart m/s
Marianne har forslat 6.500 besokandeut till
cin, och till denna siffru f.fu sedan ldggas
alla besokande,som tagit sig ut med andra
farkoster.
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10-11. Ett 3O-talmedlemmari Lokalforeningen
i Karlskoga av SverigesFlotta reste med
buss till Stockholm, ddr man studerade
Flottans minnen pi Sjohistoriska museet
och besokteHMS Tre Kronor m. fI. fartvg
pi Hirsfjdrden. For Boforsarna var det
sikerligen av stort intresse att se Boforskanonernapi sina rdtta plaiser ombord.
11. Bang med medarbetareoch fotografer presenteradeKarlskoga i ett livligt reportage
i Dagens Nyheter. Rubriken, "Staden som
spurtar: Kariskogahills av Bofors i vdnligt
blzickfiskgrepp", gav senare anledning tili
en dnnu trevligare och tacksammarehelsida
i Bakladdaren.
13. Det efter explosioneni februari 1947 forstorda polerhuset NC 15 var fdrdigt och
togs i bruk.
14. Hostens studiearbeteinom de frivilliga forLuftvdrnsforeningen
svarsorganisationerna,
och Befilsutbildningsforeningen, presenterades p& ett mote pi Samlingshuset.
15. Den stora propagandan for lonesparandet
bland ungdomen biirjade. Under hosten
intensifierades denna propaganda genom
affischer,press,radio samtgenombroschyrer
i avloningskuverten.En hel del ungdomar
visade ocksi intresse for saken, men av
bolagetsca 1.000 anstillda i ildern under
25 Lr d,r det hittills endast ett 60-tal, som
aktivt deltaga. Tyvdrr miste vi konstatera
att detta dr ett alldeles for ligt och diligt
deltagande. Men den saken kanske kan
dndrasunder 1950.
H. M. S. Visby erovradeBofors vandringspris i artilleriskjutning med jagare.
Skolgdrdetsbordiga mylla levereradepotatis och piron i rekordstorlek. Brandmdstare
Bjiirk flck ett antal potatisar, som vdgde
4,5-6 hg per st., och p3.ett pdrontrdd,som
han satte for 8 ir sedan,fick han pdron pi.
3 hg:s vikt.

G jutarueteranen loban Lund untlert)sar llirlingarna
lobansson, Maxe ocb Blom, sort:tlytsna rned oerkligt
intretse. Boforsfoto Tillnan.

17. Kungl. Flygforvaltningen placerade for
forsta gingen en kontrollofficer i Bofors och
utsig till denna befattning Kapten K. E.
Plyhr.
18. Regementetsdag vid A 9 firades pi Villingsberg i nawaro av ett 1.000-tal gdster
frin rekryteringsomridetmed landshovding
Olson i spetsen.Efter korum och vdlkomsthdlsningar av regementschefen, ijverste
Philipson, blev det uppvisningar och demonstrationer av olika pjdser och fordon
m. m. Dagen beskrives sisom sdrdeies
lyckad.
20. ABF och TBV lade fram programmen for
sdsongens
kursverksamhetoch Ungdomsgirden hade ocksi sitt program klart och fulltecknat.- Vi kanskehdr endast skola tala
om, att fi stider i Sverigekunna uppvisa ett
si stort och omfattande intressefor det fri
villiga bildningsarbetetsom Karlskoga och
Bofors.
22. Yad skall stadenochbolaget gorafor attfFL
ett "sportfiskarnas eldorado" efter Stockholmsmtjnster? Fr6"gan diskuterades man
och man emellan och i tidningsspalterna.I
tt/o. Naturens ander i Skolgirdet.
Bofortfoto Tillnmn.

Se ArdniAetextetz.

Den roterandegotvirmugnen i Kilsiaverken
provkordes for forsta ghngen med gott
resultat. Samma dag kordes ocksi gotvalsverkets huvudmaskineri runt for forsta
gingen.
16. KKL segradefor tredje gingen i rad i fl:iidrottskorpen och hemforde for alltid det
av IFK Bofors uppsattavandringspriset.
&
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2 7 . Den forsta av de stora turbinerna, som
Nohab levererattill Kraft AB LjusneStrijmmars nya kraftverk vid Ljusne, provkordes
med utmdrkt resultat. Den 12 oktober togs
turbinen i reguljdr drift.

Parad 'fdr ttan-
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28. Nobelkruts tjdnstemin och arbetsledare,
som sedan den 1 septemberdeltagit i en
kurs i modern affdrspsykologiunder ledning
av Direktor Heinz Goldmann, voro samlade
till ett samkvdm pi Konsumrestauranqeni
sambandmed kuisens avslutning. I kursen
ingick bl. a. en tdvling om fijrfattandet
av bdsta affdrsbrev. Civilingenjiir Ludvig
Sterky vann f<jrstapris, Ingenjor Pau[ Fahlander andra och Herr Urban Engstrom
tredje pris i denna tdvling. Kursledaren,
Direktiir Heinz Goldmann, avtackadesav
foretagsledning och elever. Minga kiinda
eller okinda form5.gorbidrogo med sing,
kupletter, enmansteaterm. m. till att gora
aftonen minnesvdrd.
Intresset for kursen var mycket stort och
Direktor Goldmann visade sig vara en
skicklig och fingslande foreldsare.
)a

Regenzentets
dag, V ilhngsberg. Kdr proL)en.t.ntrlade ntfrnga LsAidare. Foto Tilander.

sambandhirmed pltalades de s. k. bassingryssjorna och andra forbjudna fiskredskap,
som anvdndeshdr i norra delen av sjon. Vnl
inte av nhgra boforsare?
26. Direktor Sven Lind, \Wedaverken,reste till
USA for att studeraoch knyta kontakter bctrdffande rimaterialforsorjning m. m.

NFC, d. v. s. Nobelkruts civila forsdljningskontor, flyttade in i nya trcvliga kontorslokaler, som vunnits genom ombyggnad av
det gamla glmn4stikhuset.
Den forsta prowalsningen fiiretogs i gotvalsverket i Kilsta. Resultatetvar tem[gen gott
och under successivt
foljande provva,lsningar
under hosten nlddes allt bdttre och bdttre
resultat och personalenblev mer och mer
inkord.

tt/n. Regenentets dag, V)llingfierg. Dagens uiird.
Oaertte Pbilipstotz rned. bdg.rte giitten Landtbt)uding K. l. Olson. Foto Tilander.

Av postverketsirsberdttelsefor 1948 fnm93,r, att fri.n postkontoret i Karlskoga avsdndes L,9 mlLj. forsdndelser,medan den
ankommande postmdngden var 2,86 miIj.
forsindelser.Utgifterna oversteginkomsterna med ca 15.000 kr. Bofors ooststation
avsinde 464.000 och mottog Z9-8.OOO
forsdndelseroch ddr hade man ett netto pi ca
5i.000 kr. Tur att de har ossi staden.
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med Landshovding Le29. Lansarbetsndmnden
vinsson i soetsenbesokte\ilTedaverkenfor
att taga del av byggnadsplaner och byggnadsbehov.
10. Nobelkrut besoktesav ett 40-tal foretagare
inom kemisk-tekniskabranschen,vilka samlats till hiistmote inom Svenska Arbetsgivareforeningensallminna gruPP.
Formiddagen dgnades it information. otr
Nobelkrut av idag. Anldggningarna visades
grundligt och bolaget bjod pi lunch pi
Stadshotellet. Pe eftermiddagen visades
Boisverken och filmer pi Samlingshuset.
Nobelkruts Brandkirs nattliga orienteringstdvling gick for ittonde iret i foljd. Banan
var som vanligt lagd inom fabriksomridet.
Den mitte ca 4 km i lnngd figelvdgen och
hade 23 kontroller i fabrikshus, upplagsplatser, brandskip och brandposter m. fl.
stdllen. 27 man deltogo och 26 fullfoljde.
Segrareblev Ture Axelsson, 2:a Folke Collin och 3:a lvan Larsson.FormanAxelsson
erovrade Arbetsledareforeningensindividuella vandringspris for alltid. Direktor Sohlmans vandringspris erovradesfor iret av
4:e vaktavlosningen.

1-2. Karlskoga Fackliga Centralorganisation
firade 20-irsjubileum "i fest och allvar" och
pionjdrernahyllades.
2. M/S Ostanvik, utrustad med 3 st. Nohabs
dieselmotorersom framdrivnings-och hjalpmaskineri levererades f.rln Lindholmens
Varv i Goteborg till Rederi AB Vestanvik
i Goteborg.
3. Kadskoga FCO startadeen egen aftonskola
i fackliga och socialazimnen. En rad kdnda
fackmdn inbjodos som foreldsare.
Nobelkrut fick sina forsta ldrlingar - 5
pojkar och 3 flickor - vilka piborjade ett
fleririgt utbildningsprogram. En del teoretiska Zimnensamldsessedermeramed VL,
,,1r. "Ett bistorithtstyche".Fdr$a gotetg3r genont
aalsuerhet
i Kiltta. BoforsfoloTillman.

September.
Den forsta serienpi r.ooo st. av Bofors
elrakapparater plborjades och levererades
senareunder hosten. Efterfrigan pi denna
nyttiga tingesi synesvara stor.
Ett mindre laboratorium, inrdttat i en del
av personalhusetA 3, togs i bruk som service- och kontroll-laboratorium for pzilsfdrgdmnen.
Den nya panncentralenvid Wedaverkenstod
borian. Samfzirdig vid eldningssdsongens
tidigt flyttade reparations- och elektriska
verkst;iderna till panncentralensbyggnad.

OKTOBER
Vi.taste rud.nadenmed 133,1 ntnt reglt Tnol
rtormalt ca 60. De forsta frostniitternct
rnellan 5 och 11 med - 6,80 sonl liig.rta
trentperatilr.Den forsta snon korn den 26:e.
iT 74 togosi bruk.
1. De nya personalrummen
En viss del av pressengjorde sensationgenom att publicera ett kartellavtal mellan
Nitroglycerin AB, Gyttorp, och AB Bofors
Nobeikrut.
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"oir. Fiirsfaaalsningeni Kilta santlaCeen alltl6r talrih publik. Boforsfoto Tilhnart.

9. Stortbuller och vdsenpi Boforsidrottsplats,
ddr I(MK hade ordnat stor speedway-gala.
Elitikare frin Norge och Danmark hirjade
svirri i prisprotokollen.

Fotograf Tillman hade tttr p2 ilgjaAten. Hlir
'f)ck /:art h'e iilgar i ett Aanteratkolt.

Kontorsfolk frin hela linet samladesi Orebro till en tdvling for att visa, vem sorr vaf
den duktigaste kontoristen. Tdvlingen omfattade ) grenar, maskinskrivning, bokforing och rnerkantil allmlnbildning. Maskinskrivningsiivlingen vanns overldgset av
froken Inga Flodman, EFM, med fru Britte
Apelgren, EFM, pi andra plats. Allminbildningstivlingen vanns overldgsetav sistnzimndadams dkta make.
12. Drdtselkammarenbehandlade1950 irs inkomst- och utgiftsstat och kunde limna det
hugnesammameddelandet, att Karlskogaborna slippa skattehojning,trots minskat
antal skattekronor.
Den forsta i Bofors tillverkade lingfrdsmaskinenVHF 1-L/700X3000 levererades
till Lindholmens varv i Goteborg.

tl:r,.Den uanligabilden aa Bogbaltens
frakost uid
Direktdr
Soblman
Snt)bergsbTttan.
laktilirden
aiinderrlggenfrtf otograf
en.BoforsfotoTilhnan.
medan de praktiska civningarnaforlagts till
for indamilet sdrskilt inredda lokaler i
Nobels gamla laboratorium.
5-6. Representanterfor Arbetsmarknadsstyrelsen, med GeneraldirektorG. Vahlberg
och Overdirektor Curiman i spetsen,besokte
Karlskoga och Bofols for att studera vira
bostads-och arbetskraftsproblem.Frin bolagets sida deltogo direktorerna Sohlman,
Wahlsteen och Nordqvist samtoveringenjor
\Wahlquist rn. fl. i diskussionerna. Man besokte dven Kilstaverken och de nya bostadsomridena, och hoga vederborandelovade,
innan de foro, att "till vilvillig behandling"
upptaga onskemil frin stadensoch bolagets
sida om bostadskvotoch byggnadstillstincl
m. m.

14. I konseljenbestimdesom dndrad domsagoindelning i Orebro kin. Nuvarande Nora
domsagaindelas si, att Karlskoga Tingslag
blir egen domsagamed kansli och tingsstille
i Karlskoga. Aterstoden av Nora domsaga,
d. v. s. Nora Tingslag, skall forenas med
Lindes domsagatill Lindes och Nora domsaga med kansli i Lindesbergoch tingsstdllen i Lindesbergoch Nora. Nora stad skall
framdelesligga under landsritt.
19. Redaktor Barbro Alving, Bang, itervdnde
till Karlskoga och vdnde sig dennaging till
den kvinnliga delen av invlnarna med ett
varmhjdrtat och manande foredrag om
kvinnornas roll i arbetet for att skapa en
bdttre vdrld och stiirre forstielse mellan
folken. Foredragetholls pi. Samlingshuset
pi initiativ av Kadskogaavdelningen av
Internationella Kvinnoftirbundet for Fred
och Frihet och Karlskoga-Bofors Husmodersforening.
2o. Lansarbetsnlmndentillstyrkte en ansokan
om iteruppforande av den forsiorda fabriksbyggnadenfor mononitrering T 5. Arbetet,
som kostnadsberdknats
tiII 222.000kr., var
av synnerligenbridskandenatur.
22. Den 1948 beslutade utbyggnaden av salicylsynfabriken F 26 B var fdrdig. Fabriken
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kan ploducera 10 /o mer dn tidigare, vilket
dr nodvdndigt,di i sammafabrik det vdxande behovet av p-oxibensoesyramiste tillfredsstdllas. Hela produktionen av detta
preparat gir till fiamstdllning av estrar,
som fitt en alltmera okad anvindning inom
livsmedelsindustrien,bl. a. for konservering
av osf, smor, brod m. m.
Metall valde till ombud till Jdrnbruksarbetarnasavtalskonferens
herrarGostaNilsson,
Ragnar Olson, Arne Ohlsson samt Ture
Viksten.
23. Bolagets slora algjakr for uildndska gister
g dlgat
m. fl. dgderum i skjutfdltsmarkerna.
och 2 r6.djur stupade och bland skyttarna
mirktes jaktvdrden sjzilv Direktor Sohlman
samt Kommendorkapten Ferrverda,Bofors.

Oktober.
For elier emot avtalsuppsdgningoch lonestopp diskuteradeslivligt inom kiubbarna.
Majoriteten foljde LO:s linje, men hogrostad oppositicinfanns.
Arbetet pi tillbyggnaden av RA 16, tillsammansca 1000 kvm i 2 v?aningar,piborjades. i kdllaren skall det bli lager for
fuktkdnsligt emballage,underviningen blir
verkstad och forrid och i overviningen
skola NZP och KPF ha koniorslokaler.
2+|rc.CarolusIX lsar nu i
itttagit
full Aropptstorlek
.rin plat: i Statltbotellett festsal. Vir demoAratiskatidt ljusAronadominerar tluiin bilden.
Foto Tilander.

24. Vrd Stadshusets
invigning for t0 i.r sedan
skinkte AB Bofors 30.000kr. till byggnadens utsmyckning med konstverk. Forsta
etappenblev Oskar Antonssonsstaty "Morgon" pi borggirden. Andra etappen stod
nu fdrdig och bestod av 4 rcIieftavlor av
skulptoren Stig Blomberg och 2 Carl IXportrdtt i olja. De vackrarelieftavlorna,forestdllandeSvenskmidsommardans,Vinskord
i Bourgogne,Fiske och Skord, lra satts upp
i stora festsalen, medan kungaportrdtten,
skickligt kopierade av konstndren Gunnar
Ekblom efter original pi. Gripsholm, placerats dels i hallen utanfor plenisalen dels
i stora festsalen. Kommitterade for Stadshusets konstnirliga utsmyckning, herrar
Helmer Nordqvist och Eric Ericsson,ha all
heder av sitt vdrv.

i'

28. Vid F 9 iterupptogs tillverkningen av toluolsulfoklorider enligt en ny metod, som utarbetats p6. forskningslaboratoriet for att i
fiirsta hand tillgodose behovet av p-sulfoklorid for kloramintillverkningen.
30. I korpforbundetsorienteringstdvlingsegrade
i old-boys-klassenT, Axelsson, Bjorkborns
brandkir, och lagsegernhemfordesi samma
klass av KKT genom herrar E. Hellman,
H. Sahlbergoch K. E. Jansson.
31. Fyra av Bofors ca 60 lonesparare,fru IngaLill Andersson, NP 10, tvillingbroderna
Knut och Sven Karlsson, VL, och froken
Gunhild Jonsson,KKM, blevo foremil for
intervjuer med portrdtt i tidningarna.
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2+l:r'. Borgrniistare Ericson ocb Direktiir Nordqt'i:t
beundra Suentk Midtontmard.an.r aa Stig Blontberg. Eller Aanske uar det egna miCtonmtarnattsntinnen som locAade till leenden.
Foto Tilancler.

boforsare, som dock samtidigt undra, ndr
staden amnar losa vdgforbindelsenmellan
Kungsvdgen,Kyrkan och Kanongatan,Apoteket,pi ett fornuftigare seitt.En underging
hdr torde ej betydanigon katastrof.

'/rr. M/S otanilA underproutur
frin Lindl:olmens
aara. Utrustadnted en 1200 hkr och tui 130
bkr Nohab-motor.Foto Sjdstedt,Gi)teborg,
Vanillinfabriken blev frirdigbyggd och kunde koras iglng. For iivrigt kan foljande
meddelasrorande luktdmnesfabriken:
Produkterna biirja vinna allt storre avsittning och export har kunnat ske sivdl till
konkurrentlinderna England och Holland
som till Frankrike(!!). Vid en reklamkonferensi Miinchen utgavs en bok, innehillande ett urval av de sista irens bdstareklamannonseroch hdr iterfanns bl. a. en annons
om Nobelkruts luktimnen, som varit publi
cerad i den svenskadagspressen.

ilf,
i][

ltfi
ilg

li$

NOYEMBER
Mulen och regnig, rtederbotdijuer det ncrmala.

De, som rest mellan Bofors och Orebro, ha
sdkerligenfunderat nigot over de jettelika
kraftledningsstolpar, som rests ndra Vintrosa. P& Karlskoga Bergslags Tekniska
forenings mote omtalade Overingenjor Bo
Rathsmanfrin Kungl. Vattenfallsstyrelsen,
att stolparna ing| i den nya kraftledningen
mellan Harspringei och Hallsberg, som
skall bli fd,rdig i borjan av 7951. Den
954 km linga ledningen kommer ait fora
380.000volt.
5. Bofors Nobelkruts problem betr. kvinnlig
arbetskraft omtalas i en artikel i Aftontidningen, som dven berdttar om stadensfritidsproblem,Ungdomsgirden, och bolagets
nya trevliga bostider "flickl-rem" for kvinnliga arbetare.
7. Nobelkruts anstillda fingo bdttre bussturer,
varvid man for en ging skull ocksi tdnkte
pi tjlnstemdnnen.

i Tidaholnt..
Fnr Ingrid LeuinsBonoplextillaerAdngen
en rtor pla:tskitaocbfinner denfelt'ri.
songransrtar
Bofor$otoTillman.

1. Samtliga arbetarevid \Wedaverkenutrustades med den stiliga \fledamossan.

l.

Karlskoga Elverks nya centralsiation vid
Bregirdsgatan stod klar att invigas.
, l

publiceradeen re3 . LO:s representantskap
kommendation om lonestopp under ytterligare 1 ir.
4 . Stadenhar utsikter att fi ytierligare ett apotek, som sannolikt kommer att forldggas till
Sandviken. Detta noteras tacksamt av alIa
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6.

Kommerskollegiumsforslag till kornmunindelning for Vdrmlands och Orebro ldn, enligt vilket Bjurtjdrn skall overforas till
Vdrmland och tillsammans med Lungsund
bilda Ullvdtterns storkommun,vdckte ingen
storre entusiasm.

o

Statliga Musikutredr-ringenbesokte Karlskoga och blev glatt overraskad,ndr man
erfor, hur musiklivet fungeradeinom Orkesterforening, Musikkirer, Musikskola o. s. v.
Man gratulerade s;irskilt till att staden erh6.llit en kommunal musikledare. Pi denna
befattning, till vilken AB Bofors kommer
att ldmna ett irligt bidrag, iterfinna vi frin
den 1 jan. 795o herr Holger Hallenberg.

1 1 . Avdelning MA 80, avsyning av hejarsmitt

gods, overflyttade till MS 81. I samband
hdrmed omdopteslokalernatillYT 72, elLer
avsdndningscentralenfor hejar- och klensmide.
1 2 , Professor Thor Mann gdstade Karlskoga
Orkesterforening som dirigent vid ett par
konserter, vilka samlade fulltalig publik i
Samlingshuset.Orkesternspeladesomaldrig

Bonoplextilloerhningeni Tidaholnt.Polering au plastshiaor.Pi f otot .tyneslrdken Olga Blom, 't'rdkenMai(delai.rsklntd) och lrt Gertrtd lohansBritt Saen.rson
ton. Boforst'otoT)llntatt.

Den nya 8-spindligaaulomatrnathinen
i Bo2saerkstaden
tillZter en materialgenomgfrng
pfr.67 mm.
Bo'forsfoto TiLltnan.

forr och Professor Mann hade ocksfi.idel
lovord fiir vad orkesternformidde.

M. Samtliga bolagets anstdllda jdmte fruar
voro inbjudna att bese filmer om arbetarskydd pi Samlingshuset.Under fem kvdllar
kordes dubbla forestdllningar f.or fulla hus.
I anslutning till filmerna talade Kapten
Allan Malmkvisi frin SvenskaF6rsdkringsbolagensRiksforbund. Kursen blev en stor
succEs.Prelimindrt rdknades med, att ca
4.000 skulle se filmerna, men det sammanlagda antalet blev icke mindre dn 6ver 6.000.

t 7 . AB Bofors Nobelkrut hemstdlldehos regeringen om en vdrdetull FLl5 % pi acetylsalicylsyra. Under kriget itog sig bolaget
att tillverka denna vara, pi vilken stor brist
ridde, och som vi ej kunde importera. Nu
har bristen utbytts i overskott frdmst emedan utldndska tillverkare iter fitt iging sin
produktion. Den fiireslagna vdrdetullen
innebdr praktiskt taget ingen fordyring for
konsumenterna, "pulverdtarna", men den
skulle skyddavir produktion.

19.Hos Kungl. Maj:t begdrdeBofors Nobelkrut att fi. kopa en militdrbarack for att
ddrigenom losa flera aktuella lokalfri.gor
bl. a. utbildningen av civilforsvarspersonal
samt gymnastik, bordtennis, klubbverksamhet m. m. Kopet tillstyrktes av Fortifikationsforvaltningen och godkdndesi decen-rber av hoga vederborande.
20. Frin Jdrnbruksarbetarnasavtaiskonferens
rapporterades,att man beslutat ansluta sig
till LO:s rekommendationom ytterligare ett
irs prolongering av gdllande avtal.
JI

29. Nobelkrut gillar livligt Universitetsberednings forslag om inrittande av en naturvetenskapligspecialexamen
for att tillgodose
forsknings- och ndlingslivets behov ^v
vetenskapligtskolad personal.

s/r::. Vdla dantkaaiinnerbetrikteots ocbtogodel au
pr'onern. nt.. BolorsfotoTillnlart.
ttyA6sssrt
25. Karlskoga Hemvarn segrade i den forsta
tivlingen om Lottakirens vandringsprisoch
tog ddrmed ocksi den forsta inteckningen.
Hemvdrnsomridet hade ordnat ett trevligt
samkvdmfor prisutdelningenoch i sambancl
hirmed blev det ett litet'medaljregn over
trogna och nitiska hemvdrnsmin.
26. Ny Dag intresseradesig for Bofors vapenleveranseroch pistod - i en som vanligt
ovederhdftig artikel - att Bofors levererade en hel del krigsmaterial till Hitlerarm6n. Detta skulle bl. a. [rum93" av de
utstdllda krigstrof6ernavid Gorkij-parken i
Moskva. Hur minga ginger skall man behova sdga iflin, att Bofors aldrig silde
nhgravapen under kriget, men vdl att 4O:an
tack vare sina framstiende egenskaperblev
ett "internationellt vapen", som mot slutet
av kriget kopierades av alla ldnder. Nigot
vapensmusselhar Bofors heller aldrig varit
inblandat i.
27. Yid korpforbundets simtdvlingar hemforde
KKL inyo lagsegerni klass A och ddrmed
ocksi vandringsprisetfor alltid. Tivlingar1ravoro de hittills siorsta och hade samlat
over 1.600 deltagare.
Treskiftsarbetarnai Bofors voro kallade till
ett mijte for information om en prelimindr
overenskommelsemellan Jdrnbruksforbundet och Metallindustriarbetareforbundetom
arbetstidsforkortning for vissa treskiftsarbetare.
28. Skallbolekraftverketsfolsta turbin borjade
snurra si smitt pi prov. Annu en Nohableverans,som skall ge kraft it landet.
Produktionsvalsningeni giitvalsverketi Kilsta pibiirjades med ett arbetslagpi dagtid.

Luftigt men bistert Aallt tyckteherrarnaKarl Lund,
Hjalmar Karlssonoch StigFriscb,ndr de reparerade
Aranenuppep2 Hiirdtornet. De frfrgadeocktli,uarf6r
matzbade blatzeratdella arbetetill den bisn'attehrstiden. Men utsiAtenAlagademaninte p3.
BoforsfotoTillman.
November.
Bostadsproblemetfor Nobelkruts kvinnliga
arbetskraft lettade ytterligare, di f. d. Nils
Ericssonskavillan vid Boisen (Kungsvdgen)
stod firdig, trevligt inredd med 17 sovplatser, dagrum m. m.

D N C D M BD R
Ocksd ouanligt ud.t med 117,5 nt.tn ned.erbdrd,,mest snd, mot 50 normalt.
1. Togs den nya 11 km linga hogspdnningsledningen Bdck-Kilsta i drlft och samtidigt sattes huvudfordelningsstationeni
Kilsia under spdnning. Denna station, som
bestir av ett 40.000 volts utomhusstdllverk
och ett 8.000 volts inomhusstdllverk, har
helt planerats av avd. X och byggts i egen
regi.
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tt*
flyttade till EngelblekLs1 . Bergslagskontoret
gatan 17 i Orebro och dndrade samtidigt
sitt namn till Orebrokontoret.Forsiljningsdistriktet forblir dock ofordndrat.
z.

/l

Mediumverkets huvudmaskineri i Kilsta
kordes runt for forsta ghngen.
ABF. TBV. Konsum samt stadens bokhandlarehade inbjudit till BokensDag pi
Samlingshtiset. Forfattarna Arne Sand,
Peder Sjogrenoch SvenStolpeldsteeller berdttade om sina nya bocker for en tacksam
och fulltalig publik.

) . Pi Karlskoga Tekniska Foreningsminadsmote talade Civilingenjor Sten Henstrom
om stridsvagnar och bandgiende artilleri.
Vi hoppas fi tillfiille att iterkomma med en
artikel hdrom i B-pilen.
Vakuumtorkhuset NCC 10 stod fdrdigt i
drift efter den grundliga ombyggningenoch
moderniserinsen.

kbrsi Snedjan.Bolor:fotoFalk.
Rin.gaalsuer6et

1 1 . Bjorkborns fackforening ordnade en kurs

for medlemmar i klubbstyrelsensamt revisorer med ombudsman Knut Therus, forbundskassor Bengt Janze och redaktor
Torsten Eliasson i AT som foreldsareoch
ldrare.
1 2 . Karlstads Mek. lJ7erkstad i Kristinehamn
blev den forsta koparen i Sverige av den
Boforstillverkade radialborrmaskinen.
Lucia i traditionell stor stil i kontor, laboratorier, verkstdder och over hela staden. I
irets Luciatdvling hade inte Boforsflickorna
n5"gonstorre framging, men de ir ju sota
och rara for det. Lucia-tiget besoktetidigt
pi morgonen Boisverkstaden,Virdhemmet,
Barnhemmet, Stora kontoret, Herrgirden,
St&llaboratoriet, Nobelkruts kontor och
laboratorium, overallt lika vdlkommet.
Luciafestligheterna och bossinsamlingen
givo en behillning pi itskilliga tusen kronor som gi till vdlgorandedndamil.

Dec. Kallt ocb ruggigt tyckte lserrar Nils Helling,
Karl Gustautsonocb Araid Sandbergfrfrn VP, ddr de
jobbade appe p2 Hiirdtornet. Boforsfoto Tilhnan.

Skjuiskolan pi Villingsberg besoktesav de
utldndska militdrattachlerna i Stockholm
under ciceronskapav GeneralernaKellgren
och Salandersamt OverstePhilipson.
1 0 . Den nya stora elektriskavarmstukmaskinen
i Smedjanvar fdrdig och kordes ighng.
J)

Nigra prou pd ringualsuerAett
prodahtiou. t:"6r/oaningsringaroch dylikt kan Bofors tyulirr inle
ta bestiillningp2. Boforsforo T)llman.

14. Katastroftillbud for cyklisteroch bilar och
bussarpi grund av halkan. Nigra svirare

Y@,
Fo)'e-

&

L3ltz. En bild.
frLn clet aacAraLuciaspelet ild Bjdrhborn, Foto Schdnning.
|<

r3ll:. Ett par au uhraegypti*a giistrer,Herrar Salebocls
Abdo, gjorde nu sin fdrsta beAant&apnTedden
nordiska ainternattensljasd.rottning.
Foto Scbi)nning.

rE
KL.6,50
olyckor intriffade lyckligtvis inte, men fortrytelsen over den diliga sandningen avspegladesig i tidningsspalterna.

L3ln. Stlimningen aar.god p2 RA-audelningenstid.iga
Luciafest. Damerna ronz onzrctn?d
ingenjdr Ablberg och 1ueringenit)r lYablqilst iiro t'ru E.
Niisslander samt frbAnarna A. M. dltrman och
L Atp. Foto Tilander.

KL. 8.15
16. Statsminister Erlander besokte Karlskoga
och talade i Folkets Hus infor en fulltalig
publik om hostriksdagens
ekonomiskafrigor.
L 7 . Regeringensfaststdllande av 1950 irs investeringsbudgetocir byggnadskvotblev en
ny besvikelsefor Karlskogas del. Staden
fi.r blott bygga 255 ldgenheter mot begdrda
1roo.
Iemfort med t949 innebar detta dock
en okad tilldelning pi ) (sziger5l) iiigenheter. Alla studiebesokhdr pi orten svnas
ha varit forgives.
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ordforandei Trollhzit17. Gjutareavdelningens
tan, herr Evert Moller, iterkom till Sverige
efter ett halvt irs vistelsei England (Skottland) for studier ocl-ryrkesutbildning, och
hade rnycket intressantatt berdtta om afbetsforhillandenm. m.
Nigra dagar innal fodelsedagenfestade
I(arlskoga av de tio forsta lyckligt tillinclalupna iren vid en tillstrillning pi Stadshuset, dit el stor del av stadens"fortroendcmain" samt anstlllda tjdnstemin och arbetare, inbjudits.
20. "Spara i decemberiir svirt, ionesparandet
okar dock." S&hette det i tidningarna. Ja,
det forstndmndavet vi ju alla och att lonesparandet bor oka, kan vi vzil ocksi vara
eniga om.
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Skogerrsvilda djur trivs bra inon Nobelkruts inhrignade fabriksomride. Rirdjur:en
ha okat och stammenomfattar nu sex ellel
sju djr-rr,hare och riv ziro talrika och vicl
Siby har er-rtjddertupp blivit se tam, att der-r
aiterur h;inderna.

l:tl':. D;t'ektdrlVahlsteen
f ick 6ppnasnfiland.rpungen
kom. BoforsfotoTillman.
niir Luciatiirnan
Bland stiirre nybyggnader och reparationer
vid Bof orsuerken'tnder t949 kan neimnas:stora
ritkontorets ventilation och belysning har moderniserats,varvid bl. a. 500 nya lysror uppsatts; nybyggnad for sandbldsterhushar piborjats nedanfor P 11 invid Mockeln; utfyllnader
i Mockeln utanfor ME samt utldggnins av
tryckbankar ha p5.gitt for att bereda plats tiLl
nytt gotr-rpplag;piL sistneimndagotupplag har
monteringav bockramoch spir piborjats: i VP
har ett s. k. bullerrum inbyggts.
Pi. skjutfdltet har en ny skjutplats for smikalibriga pjdser, "sodra skjutplatsen",anlagts
med byggnader for kontor, mdtinstrument ocl-r
apteringsamt kulfing. Uppforandeav ammunitionsmagasinintill den nya skjr-rtplatsenI'rar
piborjats.
Arbetena pi KilstaverkenI'ravarit betydande.
Kontorsbyggnaden blev i huvr-rdsakkiar och
tagen i bruk, varvid den stora matsalendock
tills vidare utnyttjassom ritlokal av KK. Ang-

29. LO ocl-rArbetsgivareforeningenforhandlade
vicl ev.
i Stockholmom komDensationsavtal
stegringi ievnadskosinadsindex.
Karlskoga stad hade vid irsskiftet 30.832
invinare, vilket betyder att befolkningert
okat rned 643 personer. Antalet inflyttade
var 901 och utflyttade 572, vilket ger en
nettookning pL lzl personer. 532 foddes
och 218 avledo,vilket ger en nettookning
pFLlt4 och innebdr, att nativiteten minskat
nigot medan dodlighetssiffran dr tdmligen
oforindrad.
AB Bofors hade 7.5)1 anstillda. 7.564 vid
Nobelkrut ocl-r 5.967 vid Boforsverken,
e l l e r4 t 9 f l e r i n d e n 1 j a n u a r i .
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"Lttcia med tiirnor'" pfr Nohab.rtjiintternlirutenl
lussefest. Frfrn ttintter t.ill hdger synat herrar
Egon Tbint, Suen Saensson,Bengt Mos.rbers oc/:
EriA Boslriint. Nobab fo/o.

Till verktygshdrdningsavdelningenMH 2'.+,
som igingkijrdes 1948 och som hela iret var i
full drift, skola vi senare iterkomma med en
specialartikel.

Dec. Mot.rlutet aa rtret stod."Hultebo" tlimligen
fArdigt. Endastpdliiggningaa takpannoroch en del
inre mSlningsochntonteringsarbeten
frterstodo.
Bofor:fotoTillntan.

centralenhar fdrdigstillts och togs i drift redan
i borjan av hret. I valsverkethar giitverket -som redan ndmnts pibiirjat produktionen
och maskininstallationeri grov- och mediumverken har piborjats, sedanalla grunder och fundament fzirdiggjutits.KylvattenledningenTimsbron-Kilsta jd-mtetillhorande hogreservoardr
i det ndrmastefdrdig. Mottagningsstationenfdr
elkraft blev driftklar och togs i bruk. Pi smedjan har byggnadskroppenfdrdigstdllts, varvid
dock inga inre arbeten kommit till stind.
Elektriska avdelningen har ocksf,.haft fullt
arbetsprograminom Boforsverken,Kilstaverker-r
och bostadsomridena. Ett stort anta,lnya luftledningar for hog- och ligspdnning ha dragits,
fyra nya transformatorstationerha nybyggtsoch
fyra mindre dylika l-rautbytts mot storre. Gatubelysningsnitet inom industri- och bostadsomrhdenahar ocksi utiikats o. s. v.
De Metallurgiska avdelningarnaha haft stark
kdnning av bristen pi arbetskraft,sdrskilt under
sommarminaderna. Forst mot slutet av iret
kunde nigot rikligare tillging pi arbetskraft
konstateras.Hejarsmidetgick i stor utstrdckning
pi dagtid i stillet for tviskift. I valsverketkunde treskiftgingen dock hela tiden upprdtthillas
ehuru minga ghngermed stora svi.righeter.
Stilverket okade under fu L949 sin produktion med ca 6 /o jdmfort med ir l)48. 1 gjuteriet blev den stora och dyrbara ventilationsanldggningen fdrdig och synes arbeta fullt tillfredsstillande. I hirdverket ha tvi nya elektriska s. k. vagnugnar jdmte transformatorer
m. m. installerats.

Aven verkstadsavdelnin
garnahahaft kinning
av bristen pi arbetskraft, frdmst pi skickliga
yrkesarbetare.De flesta verkstddernaha dock
varit fullbelagda, endastplitverkstaden undantagen,ddr ramtillverkningenfor Volvo upphori
under iret. Pressningen av tvdrbalkarna till
ramatna.pigir dock alltjdmt vid Bofors. Kanonverkstadenoch monteringsavdelningarna
ha tidvis varit snedbelastadebetrdffande arbete, beroende pi de milnga nykonstruktioner som for
ndrvarandeiro under arbeteoch pi. vilka konstruktionsarbetetinnu ej helt avslutats.
Kilstaverken har tidigare fle
glnger omtalats i kronikan och hdr berdknar man arr
mediumverketsforsta par, medgivandevalsning
ned till ca 45 mm i fyrkant, skall komma i drift
i februari 1950. De iterst&ende fem oaren i
mediumverketsamttillhorande svalbdddartorde
bliva fdrdiga i sommar,medan finverket einnutir
under planering och kan bli fiirdigt for'st 1951.
Om ovriga planer for sti.lverk och smedja i
Kilsta skall B-pilen senare och snarast forsoka
iterkomma.
Bofors tvdttinrdttning visar en sakta stigande
omsdttningskurva,men dnnu dr kapaciteteninte
pL lhnga vigar fullt utnyttjad. Under iret bc,
lrandladesca 1-4O.OOO
kg tvittgods samt 4O.OC0
plagg overdragskl5der.Sjdlvtvdttenborjar ocksi allt mera att anvindas av Boforsfruarlra,men
flera fh plats och alla hilsas hjirtligt viilkomna
att utnyttja den fina anliggningen.
Bibliotekensbokbestind ha berikatsmed over
1.000volymer. Avdelningsbibliotekha inrdttats
pi ett 90-tal avdelningar, ddr ett storre antal
bocker deponerats. Biblioteket har dessutom
formedlat ca 800 boklin fri.n utomstiende
bibliotek. Referattjdnsten har utokats likasi
personalenvid Nobelkruts bibliotek, dzir man
nu kan foretaga onskade litteraturundersokningar.
Vir biblioteksorganisation,decimalsystemet
och referattjdnstenhar livligt studeratsoch rid
och upplysningar hdrom har bl. a. limnats till
Danmark och Finland. Ett flertal studiebesok
av andra industribibliotekarier har ocksi forekommit.
AB Bofors fick under lg4gbeviliat 10 svenska
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och 17 uildndska patent. En markerad stegring
i antalet utlindska patentansokningarkan konstatefas.
Undersokningarnavid Sklrmbildstationenp6"gingo planenligt hela irei och sarnmanlagtundersoktes
6.052personer,J.034mdn och 1.018
kvinnor, av vilka 5.179 vid plitgranskningen
befunnosfullt friska och utan anmirkning. Endast 6 manliga gingo till dispenszirobservatior
och 74 fall visadepigi"ende eller ej sdkert ldkta
fordndringar. Undersokningatna l-ra silunda
visat, att forvinansvdrt och glddjande fi fall
av tbc finnes bland de Boforsanstdllda.
Bofors Brandkir hade 13 r"rtryckningarunder
irret, dock ingen av allvarb.garekaraktdr mer ein
skogsbranden pi Villingsbergs Skjutfdlt den
15/t, de 2I man ur brandkLrendeltogo i sldckningsarbetet.
*
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Dec, "Bjdrkborn shjuter i hdjden". F 2t oc/: F 29
efler .renaste
tillbyggnad.etna.Pontut Anderssont'olo.

Nobelkrut har under det gingna iret i stort
sett haft full sysselsdttning
for alla anstdlldaocl-r
arbetsstyrkan
har t. o. m. okat med ndrmare200,
varav drygt hdlften kvinnor. Vid krutavdelningarna rider emellertid alltjdmt brist pn
arbetskraft. Vid ovriga avdelningar dr arbetskraftssituationenrelativt tillfredsstdllande. Det
forefaller ocksi. vara littare att skaffa arbetskraft nu, aiven om brist pi skolade arbetare
alltjdmt foreligger.
Beldggningen pA avdelningarna dr relativt
god och i stort sett oforindrad sysselsdttning
torde kunna pirdknas iven under 1910.
Inom Nobelkruts fabriksomride har inga
siorre nybyggnaderr-rppforts.Den oforminskat
livliga nyinvesteringsverksamheten
har i stdllet
omfattat dels fdrdigmontering i redan i stort
seit fdrdiga byggnader', dels ombyggnad och
nyinredning av befintliga fabriksbyggnader.Ett
gemensamtdrag for minga fabrikstillby ggnader
dr hoghus for destillationern. m. Tidigare har
Bjorkborn varit utspritt ijver ett vidstrdckt ornr&de, nu har det en tendensatt skjuta i hojden.
Fol jande storre arbeten, som utforts av NB
kunna ndmnasi detia sammanha,ng:
Ateruppbyggning av PoleringshusetNC 15,
som forstordes i februail 7941; forcerad iteruppbyggning av Trotylfabriken T 31, som forstordes 1948; tlllbyegnad av RA 16; ombyggnad av DynamitpresshusN 9 i samband med
installation av automatisk patroneringspress;
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ombyggnadav dldre fabrikshusT 4 och T i for
nya tillverkningar; tillbyggnad av ReparationsverkstadenV 14 samt piborjad successivombyggnad av VacuumtorkhusenNCC 10, 11 och
12, som forut voro av tn, till brandsdkerkonstruktion.
Nobelkruts brandkir hade under 1949 z9 utryckningar, darav 26 for eldsvidor eller tillbud
samt 3 for falskt alarm frhn sprinkleranldggning
eller brandtelegrafndt. Endast i I fall (T 5)
utladesfyra slangledningar. 5 fali kunde klaras
med en slang och restenmed spolslangar,p\rtssprutor eller kolsyresnoapparater.

Nobab har under hela ir 1949 kunnat notera
full sysselsdttningi de mekaniskaverkstdderna
och gjuteriet. I borjan av Z"retridde brist pi
plitslageriarbete,vilket tvingade till en viss
permittering, men forhillandena ha nu dndrats
ocl.rf. n. rider god sysselsdttning
pi alla avdelningar.
Iln viss obetydligomsdttningpi arbetskraften
har givetvis dgt rum vid Nohab, liksom vid alla
andra industrier. Antalet timavlonadehar dock
liillit sig tdmligen konstantunder iret eller omkring 1.110-1.190. Rekryteringenav lzirlingar
rir god och ldrlingsverkstadenhar full besdttning.
Den storsta hdndelsen har vid Nohab varit
nybyggnadsarbetetpi den stora dieselverkstaden med 10.t00 mr golvyta, som pig&tt under
heia iret. I borjan av i.ret piborjades gjutningen
av grunden, jdrnkonstruktionernarestes under
soffrmarenoch hostenoch vid irsskiftet var hela
byggnadskroppentill vdggar och tak fdrdig och
monteringen av traverser hade p&borjats. Det
anslutande "hogskeppet" eller montagehallen
skall firdigbyggasunder 1951.
Bland ovriga storre nybyggnaderunder iret
mi ndmnas en cisternanldggningfor brdnnolja,
det nya tekniskavattenverketmed ledning frin
dels kraftkanalen och dels trafikkanalen till
Nohabs fabriksomrfi"den. For den nya forskningsbyggnadeniiro byggnadstillstindmed flera
formaliteter klara och anbud inkomna. Denna

Den nya stora clieseluerkstadenuiixer f rartt u)d Nohab.
Hldserien uisar " l7gbyggnaden" , f otograf erad d.ett
28/3 dd grunden uar gjuten, clen 15/6 dd goluplanet
aar f nrd i g gj u t et ocb r et n i n g ett at, j iir n k on str aAt i on erna
phbdrjat:, den 29/9 dli jiirnkon:truAtionerna aoro
niistan fiirdiga, den 2p/10 dl nutrningsarbeten oclt
nkpilnggning pligingo santt dett 15/12 dA byggnadskroppen i det niirmaste stod flirclig. Nohab f oto.
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byggnad kommer bl. a. att inrymma en efterldngtad lokal: en samlingsplatsfor 80-90
Personer.
Inom verkstddernahar fdrgkonditionering av
maskinerna piborjats, efter ingier-rde prov, i
vilka ocksi resp. arbetare deltagit och ldmr-rai
fargglada bidrag, inspireradeav idrottsklubbarnas fdrger m. rr.
Noirab har under fu 1949 bl. a. levererat9 st.
elektriska lokornotiv, 62.860 turbinhdstkrafter
sarnt 20.800 dieselhdstkrafter.Den fiirsta dieselmotorn av Nohab-Polar-typ,utford efter AB
Atlas Diesels konstruktioner,vilka Nohab som
bekant forviirvat, har fzirdigstdllts och dr f. n.
under montage. Bland stijrre turbiner, som f. n.
nirounder montage,mi endastnaimnasdet forsta
aggregatet till Harsprenget om 133.000 hkr
effekt vid en neitofallhojd av 105 m och 167
varv i minuten. Ett stort antal motorfartyg irat
ocksi.utrustatsmed huvud- eller hidlpmaskineri
av Nohab dieselmotorer.
+
\Wedaverkenkunna se tillbaka pi ett 5.r av
god sysselsdttningoch fortsatt expansion. Antalet anstdlldaha,rhillit sig ganskakonstant, ca
t2O-53O, och nigon storre omszittninspL ar
betskraftenhar icke dgt rum.
Forsknings-och forsoksarbetetfor att fh frarn
nya legeringar,behandlingsmetoderocl-rprodukter fortsatte under i.tet. Rland forsok i clenna
rikning bor ndmnasutprovningav nya metoder
for ytbehandling och firgning av idttmetallytor,
nya legeringar pi. magnesiumbasissamt experiment i samband med Flygmotors arbetep6. ett
svensktreaktionsaggregat.
Mi.let under 1949, att uppni ett samnanlagt
fakturavdrdepi s milj., har uppnitts och overskridits. Bland 6.rets leveranser kan ndmnas
mer dn 5.000 detaljer till en svensktryckkokare,
ca 70ODeberlyktor av egen konstruktion for att
markera gatuavspdrrningar, detaljer till Flygmotor, Volvo m. fl. industrier samt den stora
fontdnen till Grona Lund i Stockholm. f)en
inneliggande orderstockenmotsvarar ungefdr 1
irs leveransvdrde,varfor man luqnt kan se
framtiden an.
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De tad Hartprdngsturbinerna under montering uid
Nohab. Niirmast ledbjulet till den ena, cliir bahont
tztrbinlocAet till den andra ttrbinen.
Foto Lennart
N )l st a n, T ro l,llttittan.

Dett ena at sAilanta till den rtora f ontAnen till Grt)tta
Lttnd. i Stocklsalnr ftird.iggjuten aid. WedaaerAen.

I.,TNIINGSTABORATORIDT VID NOBDTKRUT
Det dr svirt att veta, vad Alfred Nobel skulle
ha sagt, om han levat nu och fitt se den metamorfos, som hans drevordiga gamla laboratorium har genomgitt i dessa dagar. Moderna
lysimnesrtir kastar sitt skarpa ljus over de i
glada farger hillna arbetslokalerna,vilka numera ockuperatsav pojkar och fiickor i fjortontill femtonirsildern. Kanhinda drommer de
storhetsdrommarom att en glng i tiden bli lika
skickliga kemister som Nobel var ? Vem vet,
kanskederasdrommar bli verklighet.
Ldsaren av dessa rader har naturligtvis redan
forstitt, att artikeln kommer att bli en presentation av den nya ldrlingsverksamhet,som igingsatts av AB Bofors, och som avser att utbilda
unga pojkar och flickor till sitt nya vdw - att
vid Nobelkrut bygga vidare pi den mdktiga
gdrning som fabriksledning och arbetaregemensamt skapat. Att ge.dessaungdomar storre forstielse for de viktiga kemiska processer,som
tillverkningarna vid Bjorkborn baserasig pi, dr
utbildningsmilet.
De som ndrmast handhar chefskapet for
denna ldrlingsskola,vilken redan i augusti 1950
berdknar mottaga nya adepter, ir ingenjor Olle
Helling och civilingenjor Ludvig Sterky,och den
sistndmnde tolkar ganska bra syftemilet med
verksamheten,ndr han siger, att den vill medverka till att stadensungdom genom bolagets
forsorg blir bdttre rustad for sina insatseri produktionen, frdmst pi de omriden, som ligger
Nobelkrut ndrmast.
Bolagetsframtidsplanervad betrdffar Nobelkrut foljer sammalinjer somi Tyskland,ddr man
redan tidigt fitt upp ogonen for betydelsenav
clekemiskaindustriernaoch skolningenav deras
personalav alla grader.
I Ldrlingiaboratoriet arbetas nted det sanna intretset.
Boforsfoto Tillman.

Den hoga medelildern pi arbetarnavid vissa
avdelningar i Bjorkborn gor ocksi, att man om
en del ir miste rikna med att det blir en ganska
stor fornyelse och foryngring av arbetarestammen. Helt naturlrgt ar det under sidana forhillanden ldmpligt att genom skolning gora den
nya och yngre arbetskraften teoretiskt bdttre
skickad for sitt virv. Pi laboratorierna rider
liknande forhillanden betr. den kvinnliga. arbetskraften. Genom giftermil exempelvisavgir
nrligen ett flertal kvinnliga anstdllda,som man
rdknar med delvis skall kunna ersittas av de
flickor, vilka ldras upp i det nu piborjade
ldrlingsprogrammet.
Si lingt v6.r sagesman.Men, f.rl.gar ldsaren,
vad fkr ungdomarna syssla med pi lirlingslaboratoriet?
Vad betrdffar pojkarna sL fir dessadgna ett
par 3.r it att bli foftrcgna med den teoretiska
delen av kursensamt, bl. a. genom deltagandei
Lirlingsverkstadenskurs, bibringasen grund for
det mekaniska kunnandet. Forst direfter dr
de mogna att under nigon erfaren personsledning fi deltaga i det mera avanceradearbetet
inom de olika fabriksavdelningarna. Flickorna
kommer att utbildas vidare pi nigot av laboratorierna, eftersomde fi sin verksamhetforlagd
dit, vilket inte hindrar, att iven de fL ldra
enklare mekaniskt verkstadsarbete.
Nir B-pilensmedarbetaregjorde en snabbvisit
hos det tiotal ungdomar, som denna forsta kurs
bestir av, holl de som bist pi med att plugga
"stokiometri" under ingenjor Paul Fahlanders
erfarna ledning. Timmen innan gav fil. mag.
Rolf Danieli disciplarna de forsta grunderna i
fysikensirrghngar. For de teoretiskakunskaperna i kemi svaradefil. kand. SigvardHeftz,vilken
hade idel lyssnande ihorare under sina utldggningar.
Men det dr inte bara "plugg" som stir pl
schemat. Varenda dag trimmas de i praktiskt
laboratoriearbetemed Ingvar Gustafsson som
populdr chef. Han ir deras ndrmasteman och
arbetsledaresamt skoter- med den dran- det
dagliga rutinarbetet. Det dr inte latt att ha ett
tiotal levnadsgladaungdomar kring sig dagen i
dnda och samtidigt kunna bibringa dem den
praktiska skolning som dr A och O for deras
fortsatta verksamhetinom Nobelkrut. Visst dr
de fulla av hyssibland - man minns vdl sin egen
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uppvdxttid - men dnnu si linge har dei inte
fabricerats n&gra storre mdngder av vare sig
jodkvdve eller andraexplosivaforeningar, s&det
finns faktiskt gott hopp om att det blir nyttigare
kemiskt kunnande som intresserar.
Det ir inte enbart kemi elevernafh lira sig.
B6ja glasror dr en annan trevlig sysselsittning.
Men man skall inte gora som en av kursdeltagarna,vilken fattade tag i den inda av glasroret,
som varit ilitgan. Sisom den gentlemanhanvar
(tink vad nirvaron av kvinnor kan stimulera
till stordid) blev det inte den minsta lilla svordom, men ddremot en krampaktig ryckning i
mungipan. Laga glas har ungdomarna ocksi
fhtt ld,ra sig, och det kan kanske behovas,itminstoneom man dr lika fumlig som signaturen
var i sin grona ungdom. Bdgareoch kolvar foretog sina seglatsernedit golvet i den lirosal, ddr
man tillsammans med ett trettiotal andra ldraktiga ( ??! !) elevergjorde sina forsta klavertramp
i kemiensunderbaravdrld.
For att hora om ungdomarnatrivs med "jobbet", har vi frigat ett par av eleverna.Elsie
lN/esterhar tidigare arbetatinom Boforsbolaget,
och hon dr med sina femton 6r pi nacken just
i den ildern, di hela livet leker.
"Visst iir det roligt att aara med i kursen",
sdger hon, "men siig ntig uarfdr d,ehar appfunnit glasbldsningen?Det iir bfrdesud.rtoch tri.kigt
jobb. Nii' tacka aet iag att blanda ldsningat."
Frin den merkantila till den kemiska banan
har lnga lsraelsson iagit steget, och att doma av
hennesbelitna min trivs hon med jobbet.
"lag och Elsie brukar hjdlpas dt att blanda
ihop lite anderliga'soppor' bAr pd.labbis,si. d.ci
fdrstdr redakldren uartdt mitt intresselutar. Det
skall faktiskt bli riktigt treuligt att fd. borja pfr
alluar med kemin. Den har jag alltid haft intressef6r."
Bojd over en av vhgarnasitter Arnold Andersson, ivrigt upptagen med att pi milligrammet
soka vaga in en satsnatriumkarbonat. Att han
ir intresseradforstir man efter att ha setthonom
hd,ngamed huvudet halwigs inne i vigen.
"lag pluggar en hel del kemi pi. lediga stunder", berattar den pigge fjortoni.ringen, som
genom sitt tidigare jobb hos en av stadensfdrghandlare fitt intresset vdckt for allt kemiskt.
"Min tanke iir att kunna stadera aid.are till
ingenjdr", sdger han avslutningsvis,samtidigt
som han betonar att allt jobbet inom kursen zir
lika trevligt t. o. m. glasblisningen.
+l

Att blanda moderlutar eller emulsioner ir
avsevirt trevligare an att behova sitta fjdttrad
vid en symaskin, anserLaila Ahlstrom, vilken
ldmnat sitt tidigare jobb utan nigon ndmnvdrd
saknad.Men det dr kanskeinte si roligt att bara
lyssnatill det monotona ljudet av symaskinens
surrande,nir man bara dr femton ir och fylld
av drommar om framtiden.
"!ag t,et faktiskt inte uad.sonr.)ir roligast och
intressantasti denna karsen. Vi har ju inte bunnit sA l;ngt knnu. Kemi i)r'alla tiders' men det
skulle inte funnits syror! hlan fir sd fula
mdrkenau dem - frtminstonesalpeter.ryran,
och
efterdt pdminner tnan nxestonz en kines, ifrd.ga
om hudfdrgen."
De bida "ildringarna" Hans Rdjfors och
Lars Gustausson,resp. 18 och 17 hr gamla ar
inte bara dldst i kursen. De dr ocksi genom
sina tidigare anstillnin gar mera erfarna av arbetsprocessenap3,lidingslaboratoriet.
"Helst aill ui fortsdtta pd. laboratoriebanan",
sdgerbida med en mun. "Forskningskerninintresserari f orsta band, men natarligtuis uore det
treuligt att komnta till ett driftslaboratoriurtt
ocksfr. Sedan kunde man ju aia laboratoriet
komma ut pd. produktionen i mera ansuarig
stillning."
Ja, att det inte saknasfnmtida perspektiv hos
ungdomarnapi denna nystartadelirlingsskola,
forstir man. Det eirtydligen ingen fara med vir
tids modernaungdom, trots allt som skrivesoch
talas om dem. De kdnner sitt ansvar for fnmtiden likavdl som derasfider och forfdder gjort
fore dem.
Rzt.
*
P3 tal om gliddor.Wedaaerkschelen
passade
ocAsfr
prt
att betiikaHg LiarsLahei USA, diir han lick tillfAlle
att fisda.

I
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Bofonsverken
Foretagsndmnden vid Boforsverken holl under ordforandeskap av Disponent Evert Wijkander sitt ordinarie sammantride under fiiirde
kvartalet 1949 m|tnd.qgen
den 28 november.
Disponent N7ijkander limnade till en biirjan
en kort oversikt over konjunkturldget for dagen
och ndmnde sirskilt for Boforsverkensvidkommande, att under sistatiden formdrkts en nigot
minskad orderinging pi stil, men att med hdnsyn till de dnnu linga leveranstidernabelnggningen torde vara tillrdcklig for att de olika
avdelningarna tills vidare skola kunna fr:rtsatta
arbetet utan avbrott i sammatakt som hittills.
Ddrefter behandladesfrigan om utvecklingen
av forhillandet i antal mellan arbetare ocl-r
tjdnstemin vid Boforsverkenoch framholl Herr
Ragnar Olson hirvid inledningsvis:Tendensen
under de sistatrettio iren har varit fler och fler
tjinstemdn. Milet for alla idag ar att fa till
stind en vdsentligt storre produktion, men det
viktigaste hindret hirfor torde van bristen pi
arbetskraft. Under sidana forhillanden synes
det icke vara riktigt, att, ph sdtt som skett, indirekt produktiv personal okar pi. bekostnadav
den direkt produktiva. En bidragandeorsak till
denna utveckling torde vara de allmdnt ridande
bdttre forminerna for tjdnstemdn,dven om Lrnder sista tiden en viss utjdmning hdrutinnan
skett. Yttedigare itgdrder miste vidtagas for
att gorayrkesarbetetmera attraktivt och ddrmed
bidragande till riktigare proportioner mellan
arbetare och tjinstemin.
Direktor Nordqvist framhijll: Det vore ett
odiskutabelt faktum, att tjinstemdnnens antal
pi senareir okat inom det enskildandringslivet
liksom inom den allminna forvaltningen. Rent
allmdnt kan sdgas,att det icke foreligger nigot
intresse for den enskilde f.oretagarenatt anstalla
fler tjdnstemdnan som dr oundgingligen nijdvdndigt. Foretagenmiste stdndigt med hdnsyn
till den allmdnna konkurrensen strdva efter att
hilla produktionskostnaderna sL lhga som mojligt. Ej heller ha arbetarcoch tjenstemdnnigot
intresse av att tidnstemannakirenokar mer ;in

nodvdndigt. Forklaringen till att tjdnstemdnnen
okat i antal miste sokasi ett flertal olika omstdndigheter. Den snabbare utvecklingen ocl'r
rationaliseringen fordrar mer tekniskt skolad
personal,vilket sammalundagdller planeringen
av driften och materialanskaffninqen. Utvecklingen pi. konstruktionsomridet och hela forskningsvdsendetmed laboratorier och experimentverkstddermedfor ytterligare behov av tjdnstemrin. Foretagets personalvird, kontakt med
rnyndigheter och institutioner med statistik av
alla slag, kdllskatten, okade krav pi redovisningsapparaten,sdkerhetstjdnstetc. fordrar mer
och mer personal. I Bofors finnes dessutom
speciellaforhillanden att peka pi i detta sarnmanhang. Konstruktionskontoret .ir jirnfort
med andra foretag etl av landets stcjrstaoch
miste sL vara, for att vi skola kunna hilla oss
kvar i konkurrensen. Sti.lforsdljningenhar under senareil utvecklaistill ungefir dubbel omfattning. Kilstaanldggningen slutligen krdver
atskillig personal under sin tillblivelse.
Herr Ragnar Olson tog ddrefter upp till diskussion frl.gan om Bofors nya tvdttinrdttning
samt anforde: Tvdttinrittningen har icke blivit
frekventeradi den omfattning, som alla partertinkt sig, utan nigonting miste goras for att
rida bot hiirp6.. Framfor allt torde det vara av
vikt att i nigon form gora reklam for tvdttinrittningen och ddrvid framhiila alla fordelar
for dem som komma att anlita densamma. Enstaka smdrre anmdrkningar ha framstdllts mot
inrdttningen, men hdnfora sig dessatill fel, som
icke torde vllla n6.gra svirigheter att rdtta till
och som for ovrigt delvis redan avhjdlpts.
Direktijr Nordqvist meddelade: Redan fore
kriget hade representanterfor ortens socialdemokratiska kvinnoklubb vid flera tillfdllen
gjort framstdllning till bolaget om att en central
tvdttinrittning mitte uppforas. Ffi.gan togs i
detta sammanhang upp till behandling och utarbetadesdven ett projekt till en sidan inrdttning, men pi grund av det mellankommande
kriget miste ffirgan tills vidare skrinldggas.
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Trots diversesvirigheter med byggnadstillstind,
material och maskinerhar det emellertid lyckats
bolaget att efter kriget realiseraplanerna pi en
tvdttinrdttning. Enligt kalkylerna skall tvdttinrdttningen kunna ornbesorjainldmningstvitt for
ca 800 hushill samt sjdlvtvdtt for 6-800 husheil. Hirtill kommer viss tvdtt for hotellet,
mdssen och kontoren etc. Det har emellertid,
sedantvdttinrdttningen kommit iglng, visat sig.
att den berdknadetvdttfrekvensenhittills slagit
'
fel. De priser, som faststdllts for tvitt av olika
slag hdnfora sig till av priskontrollndmndenfor
mellersta Sverige faststdllda priser for tvdttinrdttningar. Pi dessaerhilla de Boforsanstillda
en rabatt av 10 /o. Det har i sambandmed tillkomsten av tvdttinrittningen forutsatts, att de
gamla dnnu befintliga tvdttstugorna icke vidare
skolaunderhillas utan successivt
nedldggas.Det
vore ddrfor att hoppas, att si minga som mojligt av dem som hittills anlitat dessa gamla
tvdttstugor, snarast forlade sitt tvdttarbete till
den nya inrlttningen.
Hdrefter ldmnade Direktor Nordqvist"en uiforlig redogorelse for tvdttinrdttningens ekonomi, varav bl. a. framgick, att det skulle fordras en vdsentligt okad tvdttfrekvens,sdrskilt vad
galler inldmningstvzitten,for att inkomster och
utgifter nigot si ndr skulle 96.ihop.
Herr Grell framholl, att alla parter nog voro
ense om att n&gonting borde goras for att oka
frekvensen vid den nya tvittinrdttningen. Det
kunde ifri.gasdttas, om det icke vore ldmpligt
att i reklamsyfte erbjuda nigon form av gratistvdtt under en tid framht. Ett onskemil vore,
att mojlighet bereddestill sjdlvtvitt av mattor
samt att vad betriffar sjdlvtvdtten, tvdttinrdttningen holle oppet si ling tid efter det ordinarie
arbetets slut kl. 16.30. att mdnnen vid hemkomsten fr6.n arbetet kunde hjelpa sina fruar
med transporten av tvdtten. Transporten av
inldmningstvdtten ombesorjes,som bekant, av
tvdttinrdttningen.
Frin bolagetssida forklarade Disponent Wijkander, att de framlagda forslagen omedelbart
skulle tagas upp till provning.
Slutligen foredrog Herr Ragnar Olson en
skrivelse frin transportarbetareklubben angircnde vissabrisier i reparationsverkstdderna
i hyttan
och avsdndningshallen. Direktor \Wahlsteen
meddelade,att en gemensamlokal for de olika
reparationsverkstddernasi sminingom skulle
inrdttas i samband med att vissa avdelningar
komme att overflyttas till Kilsta och ddrigenom
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vissalokaliteter blevo disponibla. Under fi.dande forhillanden kunde bolageticke itaga sig att

uppforanigon ny byggnad.

Sm.r

Nobelknut
Den 30/12 1949 hade Nobelkruts Foretagsnimnd sitt sista sammantrddefor iret.
Direktor Sohlman, som fungerade som ordforande, ldmnade ddrvid en oversikt over det
ekonomiskalfrget si.vdl i Sverige som i virlden
for ovrigt.
Han redogjordeingiende for bakgrundentili
valutadevalveringen i England och Sverige,
vilken han sadevar betingad av den finansiella
utvecklingefl som medfort valutareservensnedging och dollarbrist. Det gdllde att pi denna
vdg soka uppni storre export till hirdvalutalinderna och ddrigenom bdttre dollarbalans.
Devalveringen har ocksi medfort att konkurrensldget gentemot hirdvalutalinderna har
forbdttrats och en markeradokning av vl.r export
till USA har mdrkts, varjdmte nigot forbdttrat
ldge gentemot Vdsteuropa har intrdtt.
Men devalveringenhar eivenmedfort att varor
frin hirdvalutaldnderna undergitt en kraftig
prisstegring. Rdknat pi hela den svenskaimpor.ten betyder det en fordyring med ca I /o. For
att inom landet motverka prishojning ha be,
tydande subventionerbeslutats. Detta dr dock
en temporir htgd,rdsom man i lingden ej kan
byg1upi. En viss prisstegringpi. vissakonsumtionsvaror ar darfor att befata.
Dir. Sohlman redogjorde dven for den s. k.
liberaliseringen av handeln mellan Marshallleinderna,innebdrandefrigivande av viss del av
handeln.Denna frilistning avsigs omfatta varor
till vdrden om minst 50 /o av 1948 fus importsiffror frin dessaldnder. Praktiskt taget alla
Marshall-ldnderha ldmnat frilistor. Sverigehar
ddrvid gitt ldngre dn vad som bestdmts,nzimligen till over 60 /o.
Fordelarna hdrmed Iigga i att man f6.r en
naturlig konkurrensvarigenom bdttre och billigare varor kunna erhillas. En snedvridningkan
dock uppsti om en del linder kopa mycket av
de frilistade varotna och andra mindre. Vissa
hemmaindustrier kunna 2iven bli utsatta for
skdpt konkurrens frin utlandet. Dir. Sohlman
trodde dock att systemet i det linga loppet
skulle innebdravinst.
Dir. Sohlman berorde dven de allminna utsikternafor Nobelkrut. Det framgick att orderbeldggningenf. n. dr relativt god.

Wifrdgar-frirarar

A

Sandningen

I

Varfdr sandar rnan inle tidigare p2 nzorgnarna,niir
det iir balt. Vanligen bijr man att sandbilen Aont.nit
krypande franz emot 8-/29-tiden, sedan alla halkat
sig fram till lobbet. Bilen borde ba uarit nte tidigarc,
sd att Ltminttone udgarnanlirma$ portarna ocb cyhelttiillen uar sdkra ldre kl. 7.

Sandningen

" Singel"

II

Ar det nrtgon sont tiinAer p2 att det finns andra
"fordon" drz cyklar ocb hilar? Allt aad tom beter
AiilAd,onsitter trhngt hiir i staden. Varfdr Aunde man
inte ordna med sandningen sE att plats llimnades fdr
dem, sonz Zker sparAstdtting, kiilhe eller slhde. PA
en shdanuiig sonzexempeluisKaneluiigenkunde man
aiil limna en rneterbredbit, sont inte sandades,diir
sholbarnocb and,raAundeffr LAa. Den biten bebdt,de

Ingenjor Sterky,vilken som siipendiat vistats
i USA i tio m6.nader,hade inbjudits for att tala
nigot om arbetslivetddr.
Pi ett medryckandeoch om god iakttagelsefsrmlga vittnande sdtt berdttadeingenjor Sterky
orn arbetsforhillandena speciellt inom den kemiska industrien. Bl. a. fnmgick att tjdnstei.ri
allmdnheticke ha si stor betydelsesom hir, utan
det dr den personligaduglighetensom kommer
i forsta rummet. Arbetstakten i fabrikerna ir i
regel icke sdrskilt imponerande, men andan
inom foretagen spelar stor roll. Ackord fiirekomma icke annat dn i undantagsfall. Arbetsstudier forekomma i regel icke, men diremot
arbetsvdrdering.4O-timmarsveckandr i princip
genomford for alla kategorier,vilket for kontor
betyder fria lordagar. Driftskontrollen vid de
kemiska fabrikerna dr mycket centraliseradoch
instrumenteringenmycket dyrbar. Olycksfallsfrekvensendr synnerligenlig trots tekniskt sett
ofta bristfdlliga skyddsetgarder. Forslagsverksamheten ar aldre dn hd.r och beloningar forekomma.
Ingenjtir Sterky avtackadesav Dir. Sohlman,
vilket tack understroksmed en appl8d.
Arbetsledarna hade under viss motiverinq

2/3 sAulle
inte ta neer iin ca 1/3 du aiigen och ys31s17
kunna iignat 3t den and.ratrafihen. Det sLulle siiAerligen g3 om alla uitad.etrafibuett. Var shall fdrresten
barnenf3 Lka Anlkeblir i stad.en,nir ntarzsandarduer
allt p2 alla udgar.
,,Mecl_borgare,,
Soar

till

" Med..bongate"

Med-borgares
fcirslagskullekanskekunna <ivervlgas
om alla trafikanter visade det goda fcirstind, som
signaturenkallar trafikvett. Di si icke dr fallet och
sikerhetenmiste gi frimst, hiller undertecknadfast
vid den isikten, att vd.garnaf. n. bcjra sandas cjver
l-relasin bredd. Det mi kansketillfogas, att even om
en smal remsa frir Med-borgarnaldmnadespi ena
sidan,si skulle den tdmligen snartocksi bli sv6.rframkomlig p3.grund av det grus, som kommer frin den
sandadedelen. Dessutomfinnes det nigot som heter
vinstertrafik'
', Kiilh-borpare,'

foreslagit att anlagsprovningen av kvinnliga
arbetare skulle upphora. Man trodde bl. a. att
anlagsprovningenmotverkade nyanstdllning.
Efter en kortare diskussionbeslots att f.rl.gan
skall diskuterasmellan arbetsledarerepresentanter och ingenjorernapi berorda avdelningar.
Arbetspauservar hter foremil for diskussion.
Overingenjor\Tahlquist meddeladeatt Arbetarskyddsstyrelsen
vid besokhdr uttalat att arbetspauser icke enligt arbetarskyddslagenkan pi"fordras p6. andra avdelningar dn ddr de redan
finnas inforda.
Frl,gan bordlades och skall upptagas till
diskussionmellan foretagsledningenoch arbetafDarten.
Overingenjor\Wahlquistavleimnade
en rapporr
frhn Forslagskommitt6n. Fem forslag hade
inldmnats av vilka fyra ansl.gsvara varda beloningar. En konstruktionvar av sidan klass att
det ansigs att understjkningom patenterbarhet
bor goras. Dir. Sohlman utlovade att ta forslagen under provning.
F. o. diskuteradesett av arbetarpartenbesdrt
avskedandeav en arbetare,som .rpptratt olairpligt mot en arbetskamrat,samt ett par fr6,gor
betr. samarbetetmellan Darterna.
Erg'
AI
't't

T'
Di haika dr ridande bcirjarcykelvaktensandningen
vid 4-5-tiden p6. morgonen. Hans uppgift Ir att
sanda"Avanderstigen",en vig civer Brukstorgetmot
Bruksporten resp. Kontoret samt gingarna meilan
cykelstlllen.
Nir arbetet kring Bruksportenoch Brukstorgetiir
klart igingsiittessandningvid <ivrigaportar och cykelparkeringsplatser.
Fcir cykelvaktenir det nistan otinkbart att ovanndmndatidiga timrne kunna erhilla hjZilpalldenstund
ingen i fcirvdg(helt naturligt) vet, ndr sandningmiste
verkstdllas.
Undertecknadanser anmirkning betr. sandningen
av ovannzimndavd.garoch platser obenittigad.
S/Gu

Med ledning at, irtsl)nrJarens
skissritning bar Herr Eric
Olsson.,FRK, technat ouanttdendesantlningluagn.
Sandningen

III

Hur sAulle det aara oru bolaget oclsltaden :Aaffade
:ig- slirskilda "beredsAapstagnar"ldr sandningen,bett1ende aa siirskilda sliipoagnar med sandbibdllare,
nnder ailAa d.et fanns tpridare, s.otnrJreu.rdireAt
frht
ltjulen. Sandbehhllarenkande re //t rot?t
fiirnriigant,tt
gruradgTzdr,d. a. t. trattforntiga. Kopplades en tidan
"sandningsuagt/' efter en traAtot. hititde tandnmgen
utf drdr pfr betydligt Aortare tid. ih na. lag skall t)rAka
f
rita en tHs: p2 hur jag tile,tAt',att ragtlen skulle se ttt.
Nuuarande nzetodatt sanrJamed fufr rnatzsLfifland.e
frSn flaAet ocb bilen lingsamt franzArypaudeiir m.inst
:agt urLldrig. Resultatetblir en tjocA sandAakop3 i/z
meters bredd ocb direnzellan 3-4 meter blatzAii.Hi'
gubbarna pilrtat en stund ir det iinnu liinpre mellatt
sattdkaAorna.
\4, lknffo ett pai sfrdanauagnat son fr)reilagits
oc,blLt dem stL f yllda med torr rand, fnrdiga at genart
ZAa ut, rziir sE bebdas. Kostnaden ft)r iagnarna t'rtr
man siiherligert igetz flera gLnger genont att olTch.sfallen prt grtnd aa halka till ocb frrtn arbetetmiisAar.
" SandAast"
Soar

till

"Santd,kast"

Ett- steg i av "Sandkast"fcireslagenriktning utg6r
en sedanni.got ir i Bjcirkbom anvdndsandspridningsapparat, som kopplas efter lastbil eller traktorvagn.
Denna har visat sig sprida mycket idmnt, och den
torde fi efterfdljareinom ganskl snar framtid.
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"Sandkast",som tydligen tdnkt sig grundligt in i
problemet,framhiller dven, att en spridningsapparnt
frir att fungerabra, kr;iver torr sand,och denna-detall
:ir fcir Bjcirkborns vidkommande s3"ordnad, ett ctt
1O-tal.lassvintertid alltid fcirvarasi uppvdrmd ficlia
fcir snabboch bekvim nedtappningi tign.
- -Tyvlrr miste sandenfortfarande fcir hand skyfflas
frin vagnenned i spridaren,och man instiimmergdrn;L
i "Sandkasts" cinskemil, att dven denna ooeration
kunde ske automatiskt. De av honom fc;reslagna
specialvagnarnaav ett eller annat slag torde emellertid
betinga en kostnad, sorn ej st&r i proportion 111tO.n
relativt korta anvdndningstiden.Viktigast dr ju dock,
att sjilva spridningen biir utfcird si, att olycksfall
genom halkning eller slirning fcirebyggas.
NB/Dn
_ Totalt har bolaget ca7,5 mil vintervdghillning art
skcita,men sjiilvfallet kan ej hela denna vdgstricka
vid hastigaviderleksomslagomedeibartbii behandlad.
Vintertid finnes vakthillnins anordnadoch vid halka
och sncifall p&brirjasarbetet kl. 4.00 pi. morgonen.
Industriomridet i Bofors med tillfartsvdgar, som iro
framkomliga f<jr bil, brukar i regel vara kiara fcire
kl. 7.00 och efter dennatidpuntt pabOrlasresterande
arbeten.
Trafiken tili och frin Bofors rir r.isseriiseni det
stora hela enkelriktad vid arbetetsbdrjar-roch slut,
men m6tande trafik finnes dessutomalltid. Under
dylika f<irhillanden mflste reglerna fcjr vdnstertrafik
gdlla och sandning pi cimsesidor om vdgmitten ske.
Fcjr de allmdnnava.garna
frjreskrivervriglagenatt kcjrbananmiste h&llascippenfcir trafik (siiedEssandninp;
ske) och fcir gingbanornaIr fastighetsrigaren
ansvarig
fcir att sandninglger rum. De flertalet anstillda rniste
passeraallmdnna vdgar, innan de ni Bofors, ar det
rimligt, att bolaget tilldmpar samlnasystemfcir v;ighillningen. Ingen torde vril heller kunna fdrvrintas
gi och bira sparkst<ittingen
genom staden,frjr att fi
nrijet ika pi bolagetsvdgar? Barneni Karlskogatorde
i stadenskuperadeterrdng ha rika mrijligheter:attika
kdlke - men kan sandningenhindra denna sport pi.
viigarna,si bcir itminstone fcirildrarna vara tillfredsstiillda.
Maskinell sandning av olika typer har: av renhillningsverkeni stddernaprcivats,men hittills ej visrt
sig fungera tillfredsstiillandeunder alla temperaturfrjrh8.llanden.Avg<irandeir dessuton.r
sandenifuktighetshaltoch gradering.Bolagetanvinder ett par sandspridareav mindre typ, dn fcjrh8.llandena
s5.medger,
men emotser med intresse problemetspraktiskt anvlndbara lcisningtill rimlig kostnad.
B/Sk

Matservering

fl Kilsta

Undertecknad netallare iir intresserad au ctt.t hr)r,t
bolagets frarntidsplaner ang. ttarAeten/eri fi I{ilstaont.
ridet. lu nter de olika t,erkstliderna bl) klara
lr)r drift,
deno fler antiillda Aontmer att arbeta d.iir ute.
Sarntidigt skulle det ral'lt aa intreste att fd nigt a
rynpunkter p2, under ailAa fdrbLllanden rnarket-enleriet drbelar i Bjdr6born och ottt besdAsfrekt,eu-rett
ir

aa derr ontfdrtning ronz |nrhlAfi aore. KantAe iiaett
oi Aunde f2 nLgon inblicA frin indastrier tonz jinzfi)relse, diir tnarAetenterirtireltenhelt slagit igenont.
N..t.
Soor flll N. S.
Redan vid planliiggning av anldggningarna fciruts8go vi ijnskemllet att pi arbetsplatsenkunna erhilla
ett mtl mat, och de olika verken komma fdr den skuli
givetvis att innehilla erforderliga matsalar. Tanken
var iven den att mdjligheter skulle finnas frir de anstiillda att erhtlla lagad mat, ex. ett m&l om dagen.
Hdrmed uppstiende frigor ha framlagts frir Fackfdreningen och de bercirdaklubbstyrelsernaoch de ha
iven diskuterats med ledningen fcir Konsum, som vi
anslgo skulle ha ett visst intresseav att Ltagasig den
eventuella mathillningen. Nigra beslut i ena elJer
andra riktningen ha dnnu icke blivit fattadeoch detta
vdl nirmast beroendepi att driften in si ldnge icke
har nlgon sttjrre omfattning. Men i och med att driften
<i-kasftr mathillningsfrS.gan pi nytt tagas upp till
diskussionmed berd,rdaparter.
A. lN/ahlsteen

lteter, ty fhr en iobbare permittiott, strax shall de flesta
ocls7
Q perntission. Men jag har tagit upp frfigan
till bebandling fi)r au med nSgra ruotiueingar ge
bdgge parter tillldlle framft)ra nSgra tynpunit* pa
permirionsproblemet.Hoppasatt arbetsledningen
illt
niifia ghng fi)rsi)ker med litet friare oclt riittuiure permissionsfonner. lag tror, at den produAtionsfdrlust
som upp$hr, erhfilles tillbaAa genonz t)Aad triotel ph
arbetsPlatten.
,,lulreseniir,,
St:ar

till

tt

J ulrecend,nt)

Man fir kanske inte sdga att besciksfrekvenseni
Bjcirkborns marketenteri aria nOg som iinskvdrr vore,
men den har dock under senaretid <ikatei si ovdsentI,igt, si att f. n. i medeltal utspisas omkring 60
frukost-, 100-120 middags- och zO-30 kviillimil.
Araid lVablquist

Siirskilt vid helger iinskas permissioner i ritt stor
utstrdckningoch arbetsledningenpi de olika avdelningarna s<ikersdkert att bevilja beg?irdledighet, di
deita g&r att gorautan alltfcjr stor ollgenhet. Emellertid ir det sjiilvklart, att det finnes en hel del arbete,
som dro bridskande och som mlste tagas fram utan
tidsspillan. Ddrvid kommaofta de individuella 6nskemilen att sti i motsatsfrirh&llande
till vad som produktionen fordrar, och di torde vdl allavara enseom, att
produktionens krav miste bli de bestiimmande.
_ En underscjkninghar visat,att i VK beviljades,under tiden 22/12 till 3I/12 1949, permissiontill en
utstrdckningav I2J2 timmar. Enbait pn VK 21 hade
41 man permission,varierandemellan 2-8 timmar,
under samma period. Pe VK 50 hade 50 man permission varierande mellan 4-27 timmar.
Dessasiffror tyda inte pi nlgon njugghet.
V /Sb

Permission

Ordliirande

jobbare eller alla anstiilld.amfrstea)il aid. nLgot
-V.i
tillfdlle biir i lioet t4 permi$ion frLn o7rt arbite.
MZnga anaiinda sig au denna rndjligbet olta AansAe
rent aa i onddan. Permistionsbegiiretsthr nog i niira
relarion till oars ocb ent Aynne bch *iasel bh arbettplatsen.
For nzetallurger eller lagerarbetarei i)arigt iir det
alltid pfrrare afi fA Permi$ion, fdr iir en man borta,
m2.ste han ba en ersiittate, annari blir Aamraterna
direAt ehonomiskt lidande diiraa. Inom aerhstdderna
direnzot, onz nzan sthr aid en matkin, Aan rnan blott
slL aa el-strdmmen ocb g3 hent utln art Aamraterna
direAt blir beroendediirau.
En stor del ao Bofors arbetareiro Aomna lrdn hela
landet, men flertalet frSn grannprooinserna, Men ai
"utbdlingar" bar acAlirnatiseratsoch bliuit AarlsAog,lngar oi ockfi, fat rnSnga aa orr har ohra h1i)rterdtter (fdrildrar etc.) mLnga mil hiirifrSn. lalen bar
biir i Saerigebliait fanziljetraditionensbi;gtid framfdr
alla andra och d3 brukar en del -"ldnningar" liirnna
Kanon$aden,
Permiuionssuhrigheter finns nog pfr rnSnga aud.
beroende aa tilluerAning ocb prod,uAtionsattrAttning.
Men iag aill med denna insiindareendatt ber?iraaerkstdderna,sirsAilt dAVK. lag anrcr, att niir jag eff ektiat utnyttjar aarje ord.inariearbetstimme, ocb diiratd_uer96r duertid niir beboa ddrau phAallas,.rh uill iag
ba nSgra fattiga timrnar (ei dagar) till jul, .rirskilt niit'
belgen infaller i)oer en sdndag. Men det sA;alloara
fdrenat nzed tidsridande suhrigbeter.
Kan ej beller blunda fi)r arbetsledningenssuLr'ig-

lag har lagt miirAe tlll att uid de llesta fdrbandlingar, lohala ocb centrala, tatnt i niimnder icb Aommiltier au alla slag iir det ofta en representant
f6r
arbettgiaarsidansotntuiinger ordfarandiAlubban. Undrar aad detta han bero b3. Vore det inte bAure dtt
skifta om d3 ocb d2 undiar
,,HeraAles,,
D2 Red. ansfrg,att frSgan aar aa mera allmiint intresse, ba oi lhtit den gh uidare till
So. Arbetsgiuareft)reningentAtl idnna Grupp,
diir DireAtdr Sten Alrutz il)drar:
Si liinge ftirhandlingar frjrekommit mellan arbetsgivare och arbetstagarehar det varit regel att representantfcir arbetsgivarenfungerat som ordfijrandJvid
de gemensammadverliggningarna, i den min dessa
varit sl formbundna att ordfd,randenciverhuvud taget
utsetts. Den ursprungliga anledningen hirtill torde
sd.kertvara att arbetsgivarerepresentanten
som regel
hade en stdrre boklig lirdom och mer formell kunsklp
och ddrf<ir var bist skickad att skdta ordfdrandeklubban. D& f6rhandlingatna ofta fdras inom arbetsgivarenskontorslokaler,Ir det heller icke si egendomligt
om en representantfdr denne utdvar den formella
funktion, som ordfdrandeskapetutgrir. I kommitt6er,
som behandla tekniska problem av olika slag, dr det
ocksi naturligt att ordfcirandeskapetskd,tesav arbetsgivarerepresentanten,som utan tvivel har den stijrre
sakkunskapenpi omridet.
Kommitt6arbete av olika slag f6rutsdtier itskilliga
utredningar och undersdkningar samt inhdmtande av
uppgifter s8viil inom det egna fd,retaget som vid
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andra fciretag. Deita ligger naturligtvis mera till frir
arbetsgivareparten
en fdr arbetareparten.
Ordfriranden
anskaffarsilunda det material, som behdvs,kallar till
sammantrddendr fcirberedelsernadr ffudiga, och fciredrager de inkomna uppgifterna fdr de rivriga deliagarna i sammantrldet.
Man kan dven peka pi att arbetsgivarerepresentanten sitter som ordf6rande i de flesta andra ldnder.ddr
fria fijrhandlingar fcirasmellan arbetsgivareoch arbetstagare.
Det hela Ir ju mera en formalitet, di man rniste
stdlla det kravet pi en ordfcirandeatt han Zir fullt
opartisk i sitt s2itiatt leda f<irhandlingarna,d. v. s.
llter alla meningsyttringar komma till tals vid sammantrddetoch icke genom missbrukav sin rdtt att leda
sammantrddetfcirscikermed formella finter fi igenom
sin egen mening. Vid avtalsfcirhandlingar
ocliandra
lcinefcirhandlingar
fungerar ju ordfcirandenendastvid
den gemensammadiskussionenoch kan derfdr icke i
denna sin egenskappiverka fd,rhandlingsresultatet.
Sten AIrutz

Liirdagen

efter Trettondagen

Li)rdagen den 7 ianuari eller dagen efter Trettottdagen uar arbetet instiillt uid BofornerAen och santtliga anstdllda ficA S dagars tantrnanltingande ledigbet. Visserligen tar det bestiimt att din fdiloraie
arbetstiden skulle arbetat in, rnetzd,en sahen akllade
inga stiirre beAymmer. Men pE NobelArat arbetade
y1n d9n dagen tonz ona det r.,arit en aanlig ldrdag.
Hnr fich n?an en tdnderlcacAad"ledighet" dt'ir
Trettonhelgen.
Det sAuJleuara intrettant ffi IA aeta uarfdr bolagsled.ningenbara pfr.det ena stiillet oisade tfr stor f-drstSelseft)r personalent triatel eller AansAel2g skuiden
fi;r den infrusna ldrdagsledigheten p3 ainat hdtl.
Tachsamf dr saar ocb upply:ning iir i alla fall
" Bjdrhborning"
Stsa.r till

" Bj flrkbornin

g)'

Representanter
f<jr fackfcjreningeninom Bjcirkborn
erhcillo samma fd,rslag betrdffande instd.llandeav arbetet lcirdagenden 7 januari som motsvarandearbeiarorganisationvid Bofors. Silunda angavs ftjr dessa
representanter, att bolagsledningen iinskade instilla
arbetetndmndalcirdagmen att man, fcir att ej d?irigenom minska produktionen, skulle genom visst ijvertidsarbetekompenserabortfallet i arbetstid. H?irvid
framhdlls, att avsikten var att fdild.gga sldant <ivertidsarbetetill vardagar,samt att detsammakomme att
spridas ijver en fdrh&llandevisltng period. Overtidsarbetet skulle sllunda uttagasavdelningsvisoch med
t hiigst 2 timmar per ging allt efter behovet hos
respektive avdelningar. Fackfrireningensrepresentanter svarade efter inbcirdes dverldggning, att man ej
kunde accepterafdrslaget. Detta var alltsi skdlet,
varfdr arbetet mlste gi som vanligt kirdagen den
7 januari.
SaerreR:tou Soblman
Att arbetet vid ett krutbruk dr krdvandeoch nervp&frestandetorde var och en fcirsti utan nigra vid-
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iyftiga f<irklafingar. Aven fdr de anhciriga utgdr
anstdllningenen kdlla till st?indigoro och bekymmer.
Bjdrkbornsarbetarna
har, som en naturlig fdljd d?irav,
aldrig visat nlgon dversvallandeentusiasmfd,r ijvertidsarbete, utan snarare tvdrt om. Detta avspeglas
ocks&i kollektivavtalet som, till skillnad frin en del
andraavial, icke har nigon tvingandebestlmmelseom
rivertid. Man har under alla de ir avtaletvarit i kraft
gjort individuella civerenskommelser,
och har vederbcirandearbetarenekat gcira iivertid, har befiilet vidtalat n&gon annan. Att bolaget pL alha sista tiden
zindrat&sikt,bidrar icke till den av "Bjcirkborning" si
prisadetrevnadenoch frirsttelsen.
Fackfdreningensstyrelse,som handhaft ffi.gan, har
icke motsatt sig att arbetet instdlldesld,rdagenden 7
januari,utan ansig att si var dnskvirt. Diremot kunde
den icke, av skil som redan anfdrts,ingi en generell
riverenskommelse
om den fcidorade arbetstidensinarbetning genom civertid. Till detta hade den inga
som helst befogenheter.Sin fritid vill bjdrkbornsarbetarna disponera efter eget gottfinnande och utan
ingrepp fr,1n nigon annan. Atf styrelsenicke intagit
nigon sdrstlllning i denna frlga ddrom vittnar ett
vilbesciktfackfdreningsmdtesbifall. Om "Bj6rkborning" haft mdjlighet att nd.wan pi detta mrite, hade
han ddr fitt erforderliga informationer, men fcirutsdttningar saknadestydligen. Fackfcireningensstyrelse
har inga skuldkinslor f<ir den uteblivna liirdagsledigheten och rekommenderaren fortsatt intensifierad
forskning i annan riktning.
Arne Gillberg

Centralantenn
Ar belt nouis prt det radioteAnithaomr%det. Vi
hyresgiister,som bor i bolagett bostadsornrLden,har
aiil till 99 /o en radioapparati oarie liigenhetr. Hur ai
r tr ecAar ohra " sp i ndelniit" t i l l ant enner-under sl j iir n or na, sfr blir ntan ofta irriterad ap diaerse radiost1rningar ocb ffrr mestadelt aanjuta eternr nzdiligheter
nzediinzre ljudAualitet iin flertalet karltAogabor.
Nu stiller iag fAliande lr7gor till bolaget rad.ioexperrer:
1) Ar det realiserbart med en centralatztenrz16r de
stiirr e bostad.
tontrSdena ex.-u-i t Rorcndal ?
z) I fall inte fdrsta frLgan han realiseras,Aunde inte
\q!gr, tillhandabhlla nLgon bra "antenntyp,' till
billigare pris iin uad dessaAostar att kap) ;nd;uiduellt?
,,Ei t)hniaer,,
P3. ovanstiende frigor ldmnar den elektriska och
radiotekniskasakkunskapen
fdljande korta svar.
1. Nej. Installations-och framfcir allt ledningskostnaderna skulle stdlla sig orimligt hd,ga fiir en
centralantenn
anldggning.
2. Anvisning pn l2implig antenntyp kan event. limnas av KPF underfdrutsdttningav EJ:smedverkan.
Reti.

ORPETARFRlTr
Arbetsviirdering,
Lika liin

LiineutiEimning

-

Detta utgingsldge nriste vi ha vad sorn betriiffar
lcinesdttningen.Vi brira vidare vara civerensoffr, arr
albetsviirderingenskall giilla alla anstdllda, varom
I B-pilens fciregiendenr har sign. "Justus" i sin
icke, kommer hela id6n att verka motbjudande.
Jag
diskussionom arbetsvirderingkommit in pi frngan
utgi.r frin den uppfattningen, att ingen grupp och
om lcineutjdmningoch lika lcin. "Justus" efterlyser
ingen anstd.lldskall vara rldd att redovisasin arbetsandra lisares syn pi saken. Frigan dr bide aktuell
insats.Men kanskeden rddslanfinnespi en del hill?
och intressantoch jag skall fcirscikavillfara "Justus"
Stl till frigan om lika kin. Hdr vill jag pipeka,
dnskanmed ett inl2igg.
rtt frigan gdller icke "lika l<jn frir lika arbete", utan
Jag vill di fcirstsiga nigra ord om arbetsviirdering. kravet ir "lika liin fcir sammaprestation". Diiri ligger
I och fcir sig skall jag icke gcirainvdndningmot tanken
en rritt vdsentlig skillnad. Lika lcin dr ett gammalt
p& en objektiv arbetsvdrdering.Det ligger mycket
krav, slrskilt frin kvinnohill, ett krav som1iil uln
tilltalande i tanken pi en vdrdering av arbeten, en
delarir berdttigatoch som krdver ett realiserande
inom
r.Irdering som frirutsltter rd.ttvisbedcimningav arbenirmaste tiden. Det finnes inget berdttigandei att
tets art och som till sist leder fram till en mot arbetsen kvinna, ddrigenom att hon tiilhcir ett annat kiin,
prestationensvaranderdttvis betalning. Men att f&
skall tvingas sdlja sin arbetskraftbilligare dn rndnnen,
denna rdttvisa bedrimninggenomfcirdi praktiken, att
i de fall hon utfcir samma prestation. I m&ngafall
fi regler f<ir dess tilliimpning, kommer fcjrvissoatt
utfrir kvinnan sammaprestationsom mannen,i en del
pifordra mycket arbeteoch studier av hela problemfall vid vissa arbeten rir kvinnan civerldqsen
honom.
stillningen.
Varfcir och vilken rdttvisa finnes i att lcinendi skall
vara betydligt ld.gte?
Jag ?iringalundacivertygadom att den handledning
i arbetsvdrdering,som utarbetatsinom JdmbruksfcirDet fcirekommerdven en rdtt vdsentliq skillnad i
bundetsforskningsverksamhet
av arbetsvdrderingskom- lcin mdn och mln emellan,trots att ru*-u Drestation
mitt€n, ir den riktiga uppliiggningenav arbetsvzirde- utfcires. Aven detta er ert orettvist fcirhillairde. Orn
ring. Varfcjr skall icke arbetsvdrderingentillimpas
vi nu utgi iffin, att lika lcjn skall utgi, di sd.ger
pi tjdnstemdnnen?Pi fcirstasidan i den handledning,
"Justus", att de, som ha hcigrei<jn, fi minskning,
de,
som hdr ndmnts,stir i frjrsta stycket: "Denna handsom ha lagre, fF,hrijning. Ja, i vad stor utstrdckning
ledning anger en metod fcjr r.elativvdrderinq av alla
nigon skall behd,vaf& liigre timlcin, skall jag fcir nd.rinom stilindustrien frirekommandearbeten'av Lisre
varande icke yttra mig om, det fir bli err fc;rhand_
grad dn fcirman pi siv[l produktions- som hjiilpivlingssak. Vi skola icke mot tvingande och rdttvisa
delningar. Kontorsarbeteinbegripesej".
reformkravuppkonstruera
alla m<;;ligainvdndningar.
Det talas om rationalisering,licijd produktron, att
fcir di komma vi ingen vart. Skali det bli nigot-bevi alla skola bluda till fcir att levnadssiandarden
r,iint med arbetsvdrderin
skall
gar, ja, di miste vZilf varje
kunna hcijas. Detta talesitt tas icke pi allvar, si
fall lika lcin fcir sammaprestationutgi. I annat fall
Idngeicke itgdrder vidtagas,som bevisa,rtt alla grira
iir det lika bra fcirst som sist avskrivatanken pi en
sitt bista. Hdr gdres undantag fcir en mycket stor
objektiv vlrdering. Di tj2inar det ingenting tiil att
grupp frin de itgirder som i varje fail arbetarna
arbeta med detta problem, och arbetarnasm-edverkan
stdndigt fi. hcira de dro ncidvlndiga. Till herrarna,
kan knappastp&riknas.
som utarbetarrationaliseringsfcirslag
i "arbetsstudier',,
Hdr d,r icke, som "Justus" tydligen tror, friga om
"tidstudier", "arbetsvdrdering"
m. m., vill jag sdgr:
sammaIcin oavsettvad personengcir, detta dr vare sig
"se-till att dessaf<irslagtill?impaspi alla anst?illda
rdtt eller mcijligt att genomfcira. Hdt ar friga om
och
vi kanske d& frlLo arbetarhill-komma att se pi. dessa
lcinesdttning,
som tar hinsyn tiil utf<ird prestationoch
sakerpfl ett annat sett an vad vi nu kunna slra',.
dventill under vilka fd,rhillandenden utfcires.I dessa
Det vore i detta sammanhangintressantott ge in
begreppkommer bide arbetsplats,6lder och yrke in.
pFLf rltgan, om vi ha for mlnga tjinstemdn och flykten
Lika lcin behciverheller icke taga bort mrijligheterna
frin kroppsarbetet,men det fir ansti si ldnge. Kentill fcirmlner vid lEngvarig anstdllning. Hdr finnas
hnnda jag &terkomrnertiil detta en annangi--ng.
minga mcijlighetertill fcirminer t. ex. sjuklcin,ldngre
Att en virdering kommer att bli svir och omstrinsemester,stcirrepensioner,och man kan dven tdnka
dig, skola vi vara pi det klara med. Det rir minga
sig fasta &lderstilliigg. Hdr, kdre "Justus", rir det ensr'fubedcimda
vdrden,som skola faststillas,icke minst
dast friga om, hrir mycket arbetsgivarendr beredd att
vad som rcir lcinesdttningen.Lcinernabcir ju sti i
ge till anstdllda,som lr fciretagettrogna. Vi ha icke
relation till den utfcirdaprestationen,men lit ossvara
mdrkt, att ivern frin det h&llet att ge har varit si civer
civerensom en sak och detta dr, att hur enkelt ett
sig stor. Lds ledareni Metallarbetarennr 50, 1949.
arbete zin dr:, si skall det ge utcivarenen skiiig och
Att vi icke kunna baseralcinesdttningen
efter civilgod fcirscirjning.
stind rir ganskaklart. Det har vi aldr-igkunnat, och
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I
vi komma vdl heller aldrig att kunna det. En kvinna
kan vdl inte rimligen lcinesdttasefter, om hon ir ogift
eller av annan fcirscirjd,ej heller kan mannen l<jnesdttasefter iintalet barn. Dessa fcirhtllanden kunna
icke sammanblandas
med ldnesittningen, fcir gdra vi
det, krira vi ohjZilpligtfast.
Om jag inte kan dvertyga "Justus" om n&gonting
annat, hoppas jag dock, att han skall frirst&, att lcinefijrhillandena icke kunnasammanblandas
med familjefd,rhillanden.
Problemen aro stora vad betri.ffar arbetsvdrderinc
och lcinesdttning,och de fordra mycket arbete ocii
omdcimefdr att kunna lcisaspi ett tillfredsstillande
sltt. Men man lciser dem knappast med att som
"Justus" pisti, att "det verkar sisom fciretagsledare
eller arbetarna mhnga glnger inte vet vad de vill".
Ta vi utan fcirutfattad mening upp dessafrigor till
saklig diskussion,di kunna vi dven lcisadem, mirkligare ar det inte'
Gttnnar petrcrs.rotz
Jaghar haft tillfiille att tagadel av Herr Petterssons
inlZiggtill "Justus" och av det komplex av stora fr&gor, som berdres,vill jag endastslga nigra ord om
arbetsvdrderingen.
Den handledningi arbetsvlrdering,som Jdrnbruksf<irbundet utarbetat dr ett frirsta fcirslag och avsett att
komma till anvdndningfrir ett praktiskt prov i vilket
arbetarparteninbjudits att deltaga. Genom provet
skulle man vinna en del erfarenheter och erhilla en
fastaregrund att st& pi vid kommande diskussioner.
Nu avfdrdar rnan ofta tyvdrr hela vdrderingsfrigan
med allmdnna och rdtt dunkla uttalandensasomatt
man inte tror p& saken eller att den iir fel upplagd
o. d. Det skulle vara synnerligentacknimligt om kritiken vore mera positiv och detaljerad.
Det 2ir riktigt att i handledningenstir att "kontorsarbete inbegripes ej", och det av den enkla anledningen, att varje art av arbete sannolikt fordrar sin
egen handledning och den nu fcireliggandedr utarbetad fcir stilindustriensarbetare.
Herr Petterssonf.rlgar varfdr skall inte arbetsvirdering tilliimpas pe tianstemannen,och jag vill f<ir
min del svara, att jag i och fiir sig inte ser nAgot
hinder hiirftir. Det dr vdl bara si, att virderingen
blir svirare att genomfciraju mer det intellektuella
arbetet vixer <iver det fysiska. Men utan tvekan finnes det ett flertal tjdnstemannasysslor,
som kunna
arbetsvdrderas
pa sammasitt som fdr minga arbetare.
S&danavdrderingar ha dven blivit utfcirda pL nlgra
fiirsikringskontor hdr i landet och fcir Bofors del ha
de diskuterats i Fdretagsn[mnden,men dven i annat
sammanhang. De representanterfcir tjdnsiemdnnen
som hirvid varit inblandadei diskussionenha inte p&
n&gotsitt stiillt sig avvisandetill tanken. Det torde
nirmast vara svirigheten att fi en tillfdditlig handledning som hindrat igingslttning av vissa fdrsrik pi
denna front. Vad arbetarnabetrdf.fatvill jag hdnvisa
till den omvittnade framging, som arbetsvrirderingen
haft vid Surte glasbruk.
Axel lylahlsteen
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REIIAKTIO1UHN
Disponent\Wijkander har i foretalet till detta
nummer efterlyst ldsekretsens
isikter om B-pilen
och bett redaktionen undersoka,vad man i allmdnhet tycker om tidningen. Redaktionskommitt6n vill garna vrllf.an denna begdran, helst
som vi tro att en dylik utredning ocksi, skulle
giva mlnga virdefulla synpunkter till ledning
for det kommanderedaktionsarbetet.
Di det dr alldelesomojligt att goraundersokningen genom personliga intervjuer, vdnda vi
ossnu till lisekletsen med ett antal frigor, som
vi vore tacksammaatt fi, besvaradesi fullstdndigt som rnojligt och givetvis av si minga som
mojligt. Ndr vi sedan tagit del av Eder kritik
och Edra forslag till forbittringar betrdffande
innehill ffi. n., hoppas vi kunna fi storre mojlighet att redigera tidningen si, som Ni vill ha
den. Men kom ihig, att vi vill hafrl,gorna ailigt
besvaradeutan civerdrift it nigot hill.
For att Ni ej skall behovaklippa sonder tidningen ha vi samlat frl,gorna pi. en sdrskild liten
blankett, som bifogas detta nummer. Agna
nigra minuter ht fuLgornaoch besvaradem genom att sdttaett kryssi den ruta, som svararmot
Eder uppfattning. Sind sedan in blanketten
med interna posten till B-pilens redaktion, EP,
Bofors. Om Ni inte vill Lrnderteckna
blanketten
med Edert namn och anstdllningsnummer,kan
Ni ldmna in den anonymt, men vi sdtta stort
vdrde pi att fi. Edert namn under Edra isikter.
Helst vill vi givetvis ha svar ph alla ffi,gor,
men er det nigon friga som Ni inte vill eller
kan besvarasi hoppa irver den. Ett ofullstendigt
svar ar'bettre dn inget alls. Har Ni nigraytterligare synpunkter pi tidningen s6. teckna ner
dem pi diirfor avseddplats pi blanketten.
Vi dro alltsi tacks&mma om alla B-pilens
ldsare fyllde i och i.tersdnde frigeblankeiten
snarastmojligt. Tack for hjnlpen!
Red.aktio nsk ontmitt i n

Skyddsarbetet

under

l94g

Resultatet au skydd.spristiiulingen
aid Boforsoerken
Skyddsarbetethar under det gingna &ret bedrivits med oforminskad aktivitet och som ett
resultat hdrav har olycksfallsfrekvensenocksi"
kunnat nedbringashogst visentligt. Vid Boforsverken f.fin 17,98per 100irsarbetareer l-p4gtill
14,00eller ndrmare 4 enheteroch ca 22 /o, vid
Nobelkrut frin 17,4 L948 till t4,i eller ndrmare
3 enheteroch ca 17 /a. Antaletolycksfallvid Boforsverken minskade frhn 618 till 4i7 , eller med
ca 28 /o, och vid Nobelkrut frhn 164 till 148,
eller med ca 10 /o. Den storstasdnkningengdller
antalet sjukdagar pi grund av olycksfall, ddr
Boforsverken noterar en nedging med icke
mindre dn 34,37 /o eller frhn 12.783till 9.390
dagar Vid Nobelkrut var antalet sjukdagar
7949 2.8OO,eller 70 mindre dn foregiende 3r,
silunda en liten men dock glddjande sinkning.
Tyvdrr intrdffade vid bida industrierna olyckor
med dodlig utging. Ovanstiende siffror gdlla
endast for olycksfall i arbetet.
Olycksfall utom arbetet redovisasendast vid
Boforsverken,och hdr kan man tyvirr konstatera en obetydlig okning av frekvensen, fri.n
11,17 till 11,48 enhetereller o,2g Ta. Antalet
dylika olycksfall var i9t med g.t6g sjukdagar,
eller i det ndrmastelika minga dagar som for
olycksfall i arbetet.
AB Bofors torde vara en av de fi. industrier
i Sverige, som for hr 1949 kan uppvisa en
sjunkandeolycksfallskurva. For detta ha vi att
tacka samtliga som arbeta inom sdkerhetstjdnsten: skyddsombud,huvudskyddsombud,sdkerhetskommitt6eroch sdkerhetsingenjorer.
Reelt betyda dock siffrorna, ^tt ca 41 man
fortfarande dagligen dro borta frin produktionen p6.grund av olycksfall i arbetet. Det gdller
dirfor att icke for ett ogonblick sldppa raget
utan fortfarande med all kraft arbeta och oroPagerafor okad sikerhet, hdnsynoch vaksarihet
bide p& sjdlva arbetsplatsenoch pi vdgen till
och frin densamma.
Skyddskommittderoch delegationer frin ett
stort antal foretag ha besokt Bofors for atttaga
del av Sdkerhetstjdnsts
organisationoch arbete.
Likasi har studiebesokgjorts fri.n Danmark,
Guldregn p2 centrala Sayddtaommittint tarnmantriide. Dir. lvaltlsee,
daerliimnar pristumnzornatill Herrar Axel Igelilrdm, .xrp, Herbert Gurraajton, KPS,Harald Damberg,MV, Hans NoidAuist, p 10 ocb Nils Eriksson,
VK 30. Bo't'ortfotoTillman.

Norge, Finland,Island, Holland, Belgienm. fl.
ldnder. Skriftliga anvisningar och rid betrdffande sdkerhetstjdnstenoch skyddsarbetethar
ldmnats till ett )O-tal foretag eller institutioner'.
Propagandakampanjenmed filmvisningar i november och kongresseni april for skyddsornbLrd
inorn sprzingdmnesindustrien
ha redan omtalats
i kronikan.
Skyddskommitteerna
vid Bofors hollo 80 sammantreidenoch skyddskommitt6nvid Nobelkrr-rt
6 sammantrddenunder det gingna 6.ret. Den
irliga inspektionsrondengick vid Nobelkrut i
majoch i Bofors i december.
Rondernaavslojade
inga storre missforhillanden, men en hel del
smisaker noteradet givetvis och blevo senare
foremil for forbdttringar.
Resr-rltatetav 1949 6rs skyddspristdvlingvid
Boforsverken foreligger nu klar. Som bekant
dro de olika avdelninsarna och verksteiderna
uppdeladei 3 riskklassei:klassA omfattande8
avdelningar (tdvlingsenheter)med stora olycksfallsrisker, klass B om 17 avdelningar med medelstorarisker samt klass C om 7 avdelningar
med minsta olycksfallsrisk,tillsammanssi.lunda
32 enheter. Av dessasdnkte icke mindre d'n 21t
sin frekvens och tilldelades penningbeloningar.
I riskklassA segradeMP, som i bokstavligmening pressadener olyckskurvanmed ej nindrc
an 45 /o. Prissummanblev ocksi t.I94kronor.
I klass B blev Skjutfdltet etta med en sdnkning
phl5,6Z Vo och prissumman729kronor. I klass
C blev CentralforrAdet och VK 30 bdst, helt
ntan olycksf^ll 1949, och fick 44o kr. resp. 378
kr. Samtliga skyddsombud,tillsammans-64ph
de olika avdelningarna,fingo mottaga 50 kr. var
som tack och uppmuntran. Den sammanlagda
prissumman i 1949 irs skyddspristdvlingblev
11.889:50 kr., en visserligenhog, men sdkerligen mycket vil anvdnd summa.
Vid Centrala Skyddskommitt6nssammantrdde
den 11 februari 1950 utdelade ordforanden,
Direktor \Tahlsteen,prisernatill resp.klubbordforande. Efter prisutdelningen framforde Disponent \Wijkander bolagets och sitt personliga
tack till samtligafor det intresseradea,rbete,som
nedlagtsfor att bringa ned antaletolycksfall vid
Bofors.
Under forsta halvi.ret 1950kommer tdvlinsen
att fortsitta med ofordndrade tdvlingsbestdrnmelser. For tdvlingen under andra halv&ret
1950 komma nigot fordndrade tdvlingsbestdmmelser att gdlla, vilka vi hoppas kunna publicera i nista nummer av B-pilen,Nr 2/t9lO.
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VERKSAMHETEN
Nobelkrut
Forslagskommitt6nvid Nobelkrut sammantrddde den 27 dec. 1949 under overingenjorA.
Wahlquists ordforandeskap. Fem inkomna forslag frin lika minga forslagsstdllarebehandlades, och kommitt6n beslot foresli. foljande fyra
forslag till beloning:
50943 T. Backmarz,NZE: anordning for rengoring av hinkar.
50190 A. Karlsson,NX.'konstruktion av kombinerad sdkrings-och verktygslida.
50946 T. Andersson,NB70: forslag till konstruktion av fallbara trosklar i sprdngdmnesmagasin.
51084 F. lansson, NVA: konstruktion av
chuck att anvdndasvid fastgdngning av toppskruv pi spidjusgranater.
Eog.
BoIorsverken
Under 1949 inldmnades sammanlagt 22
forslag till Ftirslagskommitt6n,av vilka 14 slutbehandladesunder iret. Tills dato har i 3.r
inlzimnats6 nya forslag.
Forslagskommitt6nsneistasammantrddekommer att hillas i mars minad och ddrefter
utforligare redovisa sin verksamhet i ndsta nr
av B-pilen.
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BREVIAIIA

Pi grund av det stora antalet nyanstlllningaL
vid Boforsverken och Nobelkrut under sista
minaderna 7949 berdknadestyvdrr upplagan av
foregiende nummer av B-pilen, m 4 1949, i
knappaste laget. Ddrest nigon av tidningens
ldsare ej anser sig ha anvdndning for ndmnda
nlrmmer eller ej vill sparadet for egen del, dro
vi tacksammaatt erhi.lla ev. overexemplartill
Redakiionen,avd. EP, Bofors.

TnmP,mnrinn
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Berggren, Vilhelm Patl,
f . z t m a r s1 8 9 2 ,
d. 3 febr.1910.
i rnrj
Berggrenanstdlldes
1937 vid Nobelkrut, d.dr
han rrbetat pi Ammunitionsavdelningen,de senasteiren sisompressare.
En kortare tid var har-r
nitrerare pi Nitrocellulosaavdelningen.

Gil lberg, Ernst Antoni,
' f . 1 8 d e c .1 8 9 9 ,
d. 18 jan. 1910.
Giilberg arbetade under
1927 som bitrddande
kontrollant vid Fdltverkstaden. Ateranstilldes i
nov. 1928 som planejcir pi Planeringsingen
ringsavdelningen,
ddr han
arbetadetill sin bortging.

'

I o/tanssort,Sr en Enok,
f. 30 aug. L9r9,
d. 1 febr. 1950.
Johanssonanstdlldesson.r
granatsvarvare
pi Projektillverkstadent jan. 1935,
dar han med undantagav
ett kort uppehill, nov.
1945-mars 1946, arbetade till sin bortging.

Karlston, Karl luar,
' f.26 jan.1915,
d. 14 jan. 1950.
Karlssonanstdlldesi jan.
1940 som transportarbetare pi Transportavdelningen. Flyttade i okt.
7945 till Byggnadsavdelningen som lokfcirare och
i febr. 1949till Kilstaverken,ddrhanblevreparatcir
i nya valsverket.Omkom
genom olyckshdndelse,

;itjL

rjii

Karlsson,Karl Leander,
f . 1 3 ) a n .1 8 8 6 ,
d. I dec. 1949.
Karlssonanstdlldesi aug.
19i2 vid Nitreringsavdelningen,var nattvakt1917
-I9 2 l, men FLterkom
sistndmndair till Nitreringen
som skiftfcirman, vilken
syssla han innehade till
sin ddd. Vid jubileet
7945 erholl han medalj
och gratifikation for 34
tjdnsteir.
Lind r1uist, Br or G unnar
Vallentin,
f.10 febr.1901,
d . 2 2 d e c .1 9 4 9 .
Lindqvist anstdlldes
i aug.
1929 som plitslagare r
Plitverkstaden, dir han
utan avbrott arbetadetill
sin bortging. Var iren
1948-7949 ord. ledamot
av Fciretagsnlmnden.

Lindstrdm, Iaan AIexan, der, f. 28 maj 1893,
d. 14 jan. 1950.
Lindstrcim anstdlldes i
okt. 1924 som svarvarei
Proj ektilverkstaden.
Overflyttades 1937 till Reparationsavd.,1943 tlll Centralfcirridet och 1947 till
Verktygsavd.som slipare,
vilken syssla
han innehade
vid sin bortging. Ar
1949 erhlll han medalj
och gratifikation fcir 25 tjdnsteir.
lohanssort,OskarEdaard,f. 1 april 1884,
d . 1 6 d e c .1 9 4 9 .
Johanssonanstdlldesi febr. 1,9L9som grovarbetarepi
Byggnadsavdelningen.
Flyttade 1930 till Reparationsavdelningen,ddr han till sin bortging arbetadesom
Vid jubileet erh<ill
reparatciroch kompressorskdtare.
lran medalj och gratifikation fcir 27 tjansteFtr.
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Bild, Erik Gustat,
f.1881.
Bild arbetadefcirsta
g8ngen vid Bofors mars
1895-mars 1896 som
rensare i Stilgjuteriet.
Ateranstilldes1 nov. 1896
som gjutare i Stilgjuteriets handformningsavd.,
ddrhan arbetadetill t94t,
di han civerflyttade till
Modellverkstaden och
blev sigfilare och fcjrridsman. Vid jubileet erhcill han medalj och gratifikation fcir 51 tidnsteir.
Book, Euert Patrik,
f. 1910.
Book anstilldes fu 1929
i Valsverketvid Bofors. I
juli 1947 dverflyttades
han till transportlagret,
men tterkom efter n&gra
mlnader till Valsverket,
dir han arbetadetill t945,
di han pl grund av sjukdom avbriit arbetet. Beviljades fdrtidspensionpi
grund av sjukdom frin
1 januari 1950.
f ansson,Karl OsAar,
f. 1882.
Janssonarbetade19011906 i Stelgjuteriet och
Stllverket. Ateranstilldes
1 okt. 1907 som triarbetare p& Byggnadsavdelningen, dir han sedan
arbetat till den 31 dec.
1949 de.han avgick med
pension. Vid jubileet erhdll han medalj och gratif ikation f & 42 tidnstehr.

Lund,berg,Karl Enar,
f. 1883.
Lundberganstiilldes1935
som murare p& Byggnadsavdelningen,somhan tillhdrt till den 3 febr., di
han avgick vid uppntdd
pensionsilder.
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.$almtlrdm, Karl luar,
[. 1882.
Malmstriim anstdlldes i
marc 1916 som ritsare i
Kanonverkstadens ritsavdelning och d,verflyttade
sedermera till Fiiltverkstaden, ddr han arbetat
till den 30 dec. L949, de
han avgick med pension.
Vid jubileet 1946 erhlll
han medalj och gratifikation fcir 30 tjinsteir.
Sundby, Carl lotef
Efraim f. t881r.
Sundby anstdlldesi dec.
L9l2 som ingenjcir i
Hdrdverket. fdr vilket han
var chef till och med
t934. Detta Er dverflyttade han som planeringsingenjcir till MetallurgiskaPlaneringsavd.,
med
huvudsaklig uppgift orderbevakning. Vid jubileet L946 erhdll han medalj och gratifikation fdr
33 tjtinsteFLr.

;

Zander, Karl Edurd,
f. 1883.
Zander anstdlldes1898 i
Valsverket, ddr han arbetade till 1930. FrEn sistnd.mndair till den 27 jan.
1950, dL han avgick med
pension,arbetadehan som
svarvarepl Verktygsverkstaden. Vid jubileet erhcjll han medaljochgratifikation l'& 48 tidnsteir.

And,ra koartulet

795?-

Boforsvenken
April
Anst -ir
1930
). Bergrnarh,lohn Uno, Konstruktdr
't94)
4. Blyberg, Elsa Maria, Stdderska
'LO.
Eriksrcn, Edain Albanu;, Granatsvaware t 9 2 4
12. Hauelgren, Bror lulius Helmer, Kopplare 1946

lI
I

I
I

I

Anst.-ir

Ll.
15.
19.
25.

Kiellstri)m, Karl Sigfrid, Handformare
Bjdrh, MZrlen Elias, Planetare
Sit)berger,loban Bernbarl, Konstrukt<ir
Pettersson,Karl Pontur, Kopplare

I9L4
l92O
1938
1934

Mrj
2. And.ersson,EriA Eduard, Vdllare
1934
4. Bergman, Nils Elof , Korrespondent
t929
lO. Anderston, Daaid. Emanuel, Filare
1937
1.2. Nilsson, Karl Axel, Verkmistare
l9It+
13. EriAsson,Erik Sanfred,Div.-arbetare
r947
22. SpiiA, SaeaEleonora,Bitr. baderska
1942
26. BasA,Elisabetb Vilbelntina, Tempoavsynare1949
31. Lddf, Karl Gustaf Hilmer, Offertingenjtir 1943
Juni
3. Edilri)rn, Harry Alexiur, Oljeserviceman
5. Sundstrdm, Karl Robeil, Avsynare
6. Landell, Gustau Einar, Ydrmare
Ll. Strand, Karl Ricbard.Henry, Div.-arbetare
1,1. Grdnberg, Rolf Augutt, Rev.-svarvare
75. Lartson, EriA Erntt, Plitslagare
21. Book, Gerda Alida, Stdderska
24. lohanron, Magda Vilbelmina, Stiderska

1c | r o

192L
1933
1946
19r4
1930
1949
194L

ffisET{RHTSHN
Fiskafiinge

p& Miiekeln
Melod.i: Fritiof i monsunen

Vi fick id.6n, ui skulle ut ocb fiska en si)ndag,
de, uar aisst uti april.
Det aar hlott jag och ett par ganska friska
och morgonpigga unga grabbar till.
lag lade litet matsiick ati korgen,
jag sokte ilitt pd pimpel, slea i. bill.
Karnraterna de gingo glatt i borgen
ui skulle fiska niistan falla korgen,
ia kanske aarf()r inte lite till.

Nobelkrut
April
lL. Lind, EriA Bertil, Elektriker
27. PollacA,Attrid Ragnhz'l/, Krutbruksarb.

1939
1943

Mai
i. Karlstotz,GustauEntarzuel,
Traktorfrirare

1933

Juni
6. Blomkaist, GustauFredrih, Krutbruksarb.

rg25

Fdrstu halod,net 796oTldaholmsverken
Januari
L5. Israelston, Sel Guttaa Martin, Transportarb. 1946
Februari
2. Prollius, Herbert Ouo, 5vedngenjcir
5. Petlersson,Gerda Maria, Stdderska
18. Abrabantsson,Hiahnar Georg, Avsynare
24. lohanron, Karl lohan Mattias, Div.-arb.

1949
1949
L939
1949

Mars
2 . Blom, Olga Eliubet, Tempoarb.
L949
1 4 . Anderston, Anders Paul Gunnar, Reparatijr1935
IVedaverken
Mars
4. Gu$aussott,Saen, Flaskreparatdr
5. Ht)rnell, Robert, Stingpressare
8. Norgren, Eaald, Yerkmd.stare
t8. Sedemark,Edaard. Polerare
20. SAogland, V iktor, Frirridsarbetare

L94T
7948
1947
19/t1t
1946

M"j
23. Andersson,Guttaa, Putsare

-l qlL)

Viil ute uppd Mdckelns uida yta
sd.bleu d.etgenast en hel del besaiir,
'fdr krafterna d.ebdrja
snart att tryta
ty sndn ldg los i driuor hiir och ddr,
Vi hade tiinkt fdrstds ta utdt sunde?l,
diir stiirsta fisken pdstods skulle gd'
nzendndra kosan snart till sandtorpsgt.unden,
Vi bdrja hugga uarsit hdl pd stunden,
fdraissningen ltu :tot' att fiskar f,i.
Sd stod ui d.i)r i rad. en stund. och ryckte,
men ndgot napp stod inte till att fd.
lag sa de andra pojkarna jag tyckte
att matsiicken ai kunde .rmakapd,
lag lade pimpelspot breduid pfr isen
och borja plocka upp utur min korg,
sd runt omkring jag stiillde upp seraisen.
O milda rnakter! hemma uppi. spisen
stod termosflaskan kuar, tiinh uilken sorg.
Niir sd.ai stdtt en stund och diskuterat
om di.rhusnriissighetoch tidsfdrdriu,
dd. sd.gjag pldtsligen helt konfund.erad.
hur pimpelspdet bdriade fd. lia.
Med di)dsfdrakt jag sliingde mig mot hdlet,
fick tag i pdken uti sista stund,
ruen d.lingdeshallen ati isbillstdlet,
jag tyckte himlen blea som temltelbdlet
niir Fritiof eldade i Balders lund.

54

turiq$/nften

Nils Siiderholm

Ny rnedlern i B'pilens
tionskommitt6

redakr

Avd. I 6 av SvenskaMetallindustriarbetareforbundet har till representant och medlem av
redaktionskommitt6nefter BengtJohansson,som
avflyttat frin Bofors, valt svarvareNils Soderholm, VR 30.
Vir nya medlem iir fodd i Nedre Ullerud rgtg
och anstdlldesvid Bofors den 15 dec. 1939 som
svarvarei VA 40. Han flyttade for 3 ir sedan
over till sin nuvarandearbetsplats. Herr Soderholm tillhijr avdelningensstyrelseoch dr sedan
1949 desssekreterare.Under flera 3,r har han
varit aktiv studieledare.

Det uar dock inte tid pA s,i.ntatt tinka,
ui slet och drog i reuen alla tre,
det uar att omsom dla, d. dmsomsdnka,
till slut i hdlet fingo ui dock se,
efi ofickt tryne aa en hisklig giidda,
men d.engick inte geno?nbdlet opp.
Ni kan t'drstd.ai bleao ganska rfidda,
pd sddan rtorf;ngst uar ui ej beredda,
fd. hd.let stdrre aar udrt end.ahopp.
lag sldppte sd fdrsiktigt au pd. linan
och en aa pojkarna tog til,l sin bill.
Orn ni aill fuo, men d.ennaneraapinan,
d.enkan jag kdnna iin si. snart iag uill,
Sd.sa jag till den andra, "du ta sleuen,
ds hdlet rent", nu hommer mddans l6n.
Men, ack o ue, ui fingo blott d.raueaen!
Med sista hugget hi)gg han utaa reoen,
lag fdll. pd. kdi och bad en aacherbtin.
Bror Ostlund
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Kraftstationen vid Karisforsen stod infor sin
fullbordan och nabon Kalle i Svingen hade begivit sig ner frin sin gi.rd for att se och begrunda. Efter en stund kommer en verkmdstarefram
till Kalle, ddr han stir lutad mot en cementblandare, och sdger skdmtsamt:
- "JasL,vi har fitt si fint frdmmande idag.
Ne - dr det vdrt titten ?"
- "Jo, f6lle ii da da. Ni har ju pola i piila
si evinnerligt ldnge, si en har allt borja i unnra,
um di skulle bli n6ge uti'et eller um ni bare
hade blitt pjullrie eller kramma i springde te
inga nytta. Mdn nu sir ja ju, att bigginga snart
d fefi. A dd va ju pi tien."
- "Tycker han det? Ni, men tdnk pi, att
det ir en stor anldggningdet hdr. I sjdlva verket
har bygget gitt snabbt undan!"
- "Hur moe fir ni,ut i'et dfi.?"
- "Hela 11.000kilowatt!"
- "A di va dd vdschte,va mo md watt !!"
Paus.
- "Tror' an att allt dd gir 6t ? Tror' an inte
di finns en schangsfor'an i plocke unna ett
kilo 6t mdj?"

Omennumera

pi sintid mycket
kdnd

"uUa.l,
"bas" pi Byggnadsavd.
berdttasen mingd dripliga historier.Han var frdn och :'oborstad" i sitt
framtridande men rdttfram och rdttvis. Fiir
honom fanns knappast begreppen "hog" och
"1F,,9",over- och underordnad. Med de konsekvenserdetta ibland forde med sig.
Vid ett tillfiille hade han en stcirre arbetsstyrkavid en storre anldggning. Sminingom anstdlldes en ingenjor som chef fiir "jobbet".
Denne ville naturligtvis hora lite om f6rhillandena pi arbetsplatsenoch frlgade bl. a. hur
minga det var som arbetadepi platsen.Schaktmdstarenldmnade svaretsnabbt:
"Jaa, dd,d ungefdr hdlften d[."

Ndsta nummer av B-pilen utkommer i
maj. Material i form av text och bilder bor
vara Redaktionentillhanda senast 1 mai,

Medlemrnarna,

redaktionsutskott

av B'pilens

vid Wedaverken
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Gunnar Axelsson

Carl Bergquiu

Gdtta Lindb

Medlemrnarna

loltn Gaa

Suerre NicAlasson

sv $'pilens redaktionsutskoft

vid Tidaholmsverken

'-----Roland.Ekaall

Bengt Leuittsson

Kathtad t95o, NermansTrlcktaher Ez6jt

Erald Molin
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Boforsnyo plonfrds med
uibytboro h6rdmetollskdr
6r ov helt ny konslruktion.
Instdllningov skdren sker snobbt
och noggront med hidlp ov moll
och liko behdndigtvore sig frdsen dr
uppsott i moskinen eller nedtogen.

O Skdrpningov skdrensker i ett vonligt slio'
med hidlp ov
stdll f6r hdrdmetollsvorvstdl
tillh6rondefixtur.
O Fullt skdrdiuperhdlles6ven med ndro nog
helt nedslipodeldnder, vorf6r hdrdmetollplotton utnyttioseffektivt.
O Sliptidenper skdr vorieror mellon5-10 minuter och tiden f6r byte mellon0,5-l minut.
O Aven de minstodimensionerno6ro f6rseddo
med h6l f6r dorn och kunnoolltsdspdnnos
upp med frdschuckeller med dorn.
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