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AB BOFORS STYRETSD OCH RDVISORDR
F6r fjiirde gingen publicerar nu B-pilen i
irgingens andra nummer kommentarer till bokslutet och styrelsens forvaltningsberdttelse. Det
kan di vara pi tiden att for tidningens lisare
presentera de herrar, som ha det ansvarsfulla
uppdraget att sisom ordinarie ledamoter och
suppleanter tillh6ra bolagets styrelse samt de
herrar, som ha det lika ansvarsfullauppdraget
att i egenskapav revisorer granska styrelsensoch
verkstdllande direktorens fiirvaltning samt bolagets rdkenskaper. Styrelsensoch revisorernas
ansvaroch iligganden m. m. finnas noga angivna
i aktiebolagslagen,och'dettakapitel skolavi inte
hdr gL in pi. Enligt nu giillande bolagsordning,
faststdlld 1948, skall AB Bofors styrelsebesti
av ldgst tre och hogst sju ledamoterjdmte ldgst
en och hogst tre suppleanter. Ledamot och suppleant vdljes irligen i ordinariebolagsstimmafor
tiden intill dess ndsta ordinarie stimma hilles.
For samma tid vziljes ldgst tvi och hogst 4 odinarie revisorer jdmte suppleantertill sammantridet.
Den forsta styrelsen,som 1873 valdes fiir AB
Bofors-Gullsping, hade tre ordinarie ledamoter
samt tvi suppleanter. Sedermera har antalet
ordinarie styrelseledamoter vixlat mellan tre
och sju och antalet suppleanter mellan en och
fyra. De sista 10 iren, eller sedan bolagsstdmman 1)40, har antalet styrelseledamijter varit
fem jdmte tvi suppleanter. Pi sista bolagsstdmman, den 5 maj i ir, beslotsatt oka antalet ordinarie ledamoter till 7 och suppleanter till 3. De
7 styrelseledamciterna dro konteramiral Erik
\7etter, tillika styrelsens ordforande, fil. dr
Sigurd Nauckhoff, disponent Evert \Tijkander,
direktor Einar Glimstedt, direktor Gustaf Sahlin,
direktor SverreR:son Sohlman och envoy6n Stig
Sahlin, de bida sistndmndanyvalda. De 3 suppleanterna dro : direktbrerna Manfred Kjellander,

OscarLind6n och AxeI \Tahlsteen, de bida sistndmnda nyvalda.
Under de 77 ir som gitt sedan den forsta
konstituerandebolagsstimmanha ett 50-tal herrar, af f.drsmdn,bankmdn,bergsmdn,tekniker och
vetenskapsmin m. fl., alla hiigt ftirtjiinta och
skickliga mdn, tillh6rt bolagets styrelse. Man
kan konstaten, att goteborgare och bruksmdn
frin Bergslagendominera. Den mest namnkunnige ledamoten torde ha varit Alfred Nobel,
vilken dock endast under tvenne hr, L8941896, tillhdrde styrelsen. Minga ha tillhort
styrelsenunder en llng fiiljd av ir: disponent
Ernst Odelberg, Degerfors; kapten William
Gibson, Goteborg; disponent, sedermerakommerseridet,RagnarSohlman,$tockholm; konsul
C. A. Kjellberg, Giiteborg; disponent,sedermera
bankdirektor, Jonas C:son Kjellberg, Goteborg;
disponent Carl Danielsson, Uddeholm; grosshandlare \7illiam Gibson, Jonsered; disponent
Berndt \Tijkander, Bofors; riksmarskalken fri
herre Fredrik von Essen,Kaflis; och doktor Sven
Wingquist; tillhorde alla styrelsenunder tjugo
ir. Sivdl disponent Danielssonsom bankdirektor Kjellberg innehade fortroendeuppdraget i
in en "mansilder".
sammanlagtca 36 Lr
Uppdraget att vara revisor i bolaget har ocksi
vdxlat under de gingna iren. De nuvarande
revisorerna dro auktoriseraderevisorn L. T. Bohlin, Stockholm; major A. J. \7ilkens, Goteborg;
och jiigm2istare Alfred \Tigelius, Giiteborg.
Uppdraget att v an revisorssuppleantinnehaves
sedzn L947 av de tre auktoriserade revisorerna
Folke Hoflund, Ebbe Rybeck och Bruno
Svensson.
Styrelsensledamoter och suppleanter samt de
tre ordinarie revisorerna presenterasi ord och
bild pi foljande sidor.

Styrelsensamlad till sammantride den l3 rnart 19j0. Frdn aiinster; direAtrjr Kiellander,
direAtiir Soblman, d.irponent lYiiAander, amiral lyetter, dohtor Nauchboff, direkt7r
Sahbn. Direktdr Glimstedt aar f1rbindrad. Boforsfoto Tillman.

Konteramiral Erih lV etter, G dteborg,

Konleramiral EriA l{/ etter

som sedan L946 ar ordforande i AB Bofors
styrelse,zir fodd i Stockholm den 4 april 1889.
Han valde sjoofficersbananoch blev 1908 underlojtnant i Flottan, tillhorande den beromda
irskursen av idel "amiralsdmnen". Blev loitnant
1p11, kapten 1p18, genomgick Sjokrigshogskolan l9L9 och Regia Academia Navale, Italien,
I92O-I92L, var li.rarc i sjokrigskonstvid Sjokrigsskolan 192l-1921 och i sjrikrigsvetenskap
vid Krigshogskolan r9n-tg27,
adiutant hoi
Kronprinsen 1927. Ld.mnadeFlottan 1930 och
blev 1931 kommendorkapten av 2 graden i
Flottans reserv. Sistndmndair blev han verkstdllande direkt6r frir Svenska Orient Linien,
Goteborg, och samtidigt v. verkstillande direktor for Angfartygs AB Tirfing, Goteborg. Ddrutover tillhor amftal \Tetter styrelsen for
SverigesAllmdnna Exportforening, SKF sarnt
ett antal rederibolag.Aren I943-t941var han
chef for Kungl. Marinforvaltningen och blev vid
tilltradet konteramiral. Ledamot av Riksdasens
Forsta Kammare 1945-L947. Ordf. i Coteborgs & Bohusldnsdistrikt av Sv. R6da Korset.
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Fil. dr Sigrrd Nauckltoll

Diredtrir Gustat' Sahlin

Disponent Euert V ijhander

Direhtttr Einar GI inst edt

Fil, dr, Sigurd Nauckhoff , Stockholm,
styrelsens vice ordforande, dr fddd i Grdngesberg den 14 september1879. Utexaminerades
frin Tekniska Hogskolan hr Igoo och gjorde
sedan inom springdmnesindustrin en snabb
kanrar, slutande som verkstlllande direktiir i
Mycket tidigt
Nitroglycerin AB tg2I-t944.
ansprik for
i
krafter
och
ftirmiga
hans
togs
bland
uppdrag,
enskilda
olika officiella och
ledamotskap
vilka hdr endast nEgramL ndmnas:
av styrelsen for Tekniska Hogskolan 79211945, SverigesIndustriforbunds styrelse 1928\944, SvenskaArbetsgivareforeningens allminna grupp 7926-794r, ddra,v ordf.onnde 1944
-pAi,iakkunnig
i Rikskommissionenfor ekonomisk f6rsvarsberedskap 1933-7946, vice
ordforande i Sveriges kemiska industrikontor
7917-L9I9 och 7922-1932, ordf.orande 7932
-L942 samt ledamotskapi ett flertal bolagsstvrelser,o. s.v. Jdmsideshdrmed har dr Nauckhoff
odlat stora vetenskapligaintressenoch kallades
lg42 tlll filosofie hedersdoktor vid Uppsala
universitet. Han d'r ocksi hedersledamot av
samt ledamot av
Ingeniorsvetenskapsakademien
akademier
fl.
idrda
Vetenskapsakademienm.
och samfund. Dr Nauckhoff invaldesi styrelsen
for AB Bofors Nobelkrut 193L och i AB Bofors
styrelse 1934. Dnrjamte tillhor h an nlgta av koncernbolagensstyrelseroch tjdnstgor sedan 1948
som t. f. verkstdllandedirektor i AB Atomenergi.
Dis ponent Euert IY ijkand.er,Bof ors,
iir fijdd pi Rdmens bruk den 16 februari 1891
och kom redan 1898 till Bofors, ddr han vixte
upp och ddr han 79t8-192o var bitrddande
maltiningeniiir. Aterkom 7931 tlII Bofors som
disponent och vice verkstdllande direktiir och
btei tgl6 verkstdllande direktiir. Invaides pi
bolagsstdmmanL9i5 som suppleant i styrelsen
och blev 1939 ordinarie ledamot.
Disponent \Tijkander dr dessutomordforande
i koncernbolagetsstyrelser, fullmiktig i Jernkontoret, ordforande i Handelskammaren,Jdrnbruksforbundet m. m.
Direktor Einar Glimstedt, Goteborg,
som invaldesi AB Bofors styrelsepi bolagsstdmman 7939,|ir fodd den 22 oktober 1887 i Goteborg och har forblivit sin hemstadtrogen. Efter
avlagdjuris kandidatexameni Uppsala 7915'forutgingen av advokatpraktik i handels- och
bankutbildnitg - anstilldes han samma ir i
Aktiebolaget SvenskaKullagerfabriken (SKF)
4

sisom ombudsman.Ar l94lutnimndes han till
vice verkstillande direktijr i SKF. Redan 1918
blev han ombudsmani AB Bofors, frin vilken
tid han dessutom varit styrelsenssekreterare.
Hans stora sakkunskap,speciellt i bolagsrittsliga drenden samt skatte- och pensionsfrigor,
har dven utnyttjats av andra firmor. Ar 1918
blev han bl. a. ornbudsmanfor Gamlestadens
Fabrikers Aktiebolag.
Direktdr Gastaf Sablin, Stockholrn,
som 1939 invaldesi AB Bofors styrelse,ir fodd
i Stockholm den 18 september1.892.Efter avslutad utbildning samt niLgrairs anstdllning vid
StockholmsBenmjolsfabriksAB och PercyLundwall a Co., Goteborg, blev han 1918 verkstdllande direktiir i JavascheTransmarine Handels
Compagnie iBatavia, ett dotterbolagtill Transmariia Kompaniet i Stockholm. Ar 1922 ittev
kom han till Europa,ndrmare bestdmtBalticum,
ddr han forst verkade som inkopare for en stor
londonfirma och t923 blev verkstdllandedirektor i Elektrolux nygrundadedotterbolagi Riga.
Ar 1924 grundadehan Electroluxbolageti New
York, itervdnde till Sverige 1933 och blev vice
verkstillande direktor i AB Elektrolux och dr
sedanI94l verkstillande direktor i samma bolag. Direktiir Sahlinsstora erfarenhetha minga
tagit i ansprik, och han tillhirr silunda styrelserna i ett stort a,ntal svenska och utldndska
bolag bide inom och utom Elektroluxkoncernen.
EnaoydStig Sahlin, Stockholm,
som pi bolagsstdmmanden 5/1 i Lr invaldes i
styrelsen,zir fijdd i Sallerup den 2 augusti 1899.
Blev, efter avlagda fil. lic. och jur. kand. examina, zttachl i Utrikesdepartementet 192t,
tjinstgjorde i Berlin, Moskva, Leningrad, Bern,
blev 1:e sekreterare 1933, utrikesrid 793r,
envoy6i Helsingfors 1939, t. f. generaldirektor
i Kommerskollegium 194I, kabinettssekreterare
iIJD 1945, envoy6i disponibilitet och verkstillande direktijr i AB Vin- & Spritcentralenfrin
1945. Sekreterarei FN:s undersokningskommission i Palestina 1930, kanslichef hos Adalskommissionen1931.ordfiirande eller ledamot i
ett flertal kommitt6er under UD, Handels- och
Folkhushillningsdepartementen f.rhn 7936 samt
ordforande eller delegeradvid handelspolitiska
forhandlingar med flera ldnder 7937-1945.
Ombud vid internationella ekonomiska och handelsoolitiska konferenser i Gendve och Paris
D4j,Havana 1947-t948.
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Ent'o1'lStigSaltiln

DirehtiitSaerreR:sorzSohlrnan

Direktor SyerreR:sonSoh/rnan,Bof ors,
valdes till styrelsesuppleant1937 och blev i rlr
ordinarieledamot. Han dr fodd i Biorkbornden
6 janua-ril9O2 och kom, efter nhgra fu sbm sjoofficer, till Nobelkrut 1927 som disponentassistent. Blev 1935 verkstdllandedirektor i
AB Bofors Nobelkrut och 1937vice verkstdllande direktor i AB Bofors.
Direktor Sohlman tillhor ocksi flera andra
styrelser,bl. a. SKF, Skinska Cementgjuteriet,
Irano-SwedishCompany,SverigesAllm. Export-

forening m. fl. Under kriget tillhorde han Indr"rstrikommissionens
hogsta ledning.
Direktor fuIanfredKjellander, Tro/lhiittan,
suppleant i AB Bofors styrelse sedan 1!48, dr
nirking, fodd den 13 september1.88Ji Mullhyttemo. Efter avlagd ingenjorsexamen1906
vid Orebro Tekniska Elementarskolaanstilldes
han l-rostensamma6r som ritare vid AB BoforsGullsping och stannadep3. denna plats till ir'
791), d han blev ritare och konstruktor vid

ff
Diredttir Manlred Kjellander

I

Direkttu OscarLindin

Direktijr Axel lY abltleen

Major Arthur Wilhcns

I iigrnihtare Alfred lY igeliut

Kockums Mek. Verkstad i Malmo. Hdr stannade han ca2hroch iterkom fu l9l5 till Bofors
och blev ir 1918 chef for bolagetsforsta offertkontor och kalkylavdelning, 1922 fors'iljningschef samt utnimndes t9i6 till direktor i bolaget'
fu L94I kallades han till verkstillande direktor
vid Nydqvist & Holm AB i Trollhdttan. Vid
itrbileet 7946 iterfanns direktor Kjellander
bland medaljorerna.
Direktdr OscarLindin, Bofors,
nyvald suppleant i styrelsen, Zir fodd i Gudmundri den 1 maj 1888. Blev 1909 underl6jtnant vid Kustartilleriet, kapten 19t9 och 1926
kapten i Flygvapnet. Kom 1928 till Bofors
Krigsmaterielavdelning och blev 1940 artilleridirektor.
Direktor Axel Wahlsteen, Bofors,
som pi bolagsstdmmanl95o invaldessom sLrPPleant i styrelsen,dr fiidd i Vnxjii den 7 januari
1897 och kom for 21 6.r sedantill Bofors som
laboratorieingenjor vid divarande metallografiska laboratoriet, blev chef for laboratoriet
193I, chefmetallurg t933, overingenjor 19)6,
teknisk chef for samtliga produktionsavdelningar 1942 ochdirektor t944.
Major Arthur IYilkens, Goteborg
dr fodd den 24 maj 1875 i Gdteborg, blev officer
1895, lojtnant vid Kungl. Gota Artilleriregemente 1898,kapten 79O6och major 1918.Aren
I977-I8 var han chef for artilleriets underofficersskolaoch t9t8 for instruktionsdivisionen
vid skjutskolani Skillin garyd. Redan 192) val-

6

Reaitor L. T. Boblin

des major \Wilkens till revisorssuppleanti AB
Bofors och deltog sisom sidan fr. o. m. 1930 i
revisionsarbetet
samt blev 1938ordinarierevisor.
I dgmiistare Alfre d l{/ i geliu s, G ot eborg,
revisor hos bolaget sedan194J, dr fodd i Amil
den ,30 juni 1882. Utexamineradesfrin Skogsinstiiutet 1p07, tjdnstgjorde i Dorndnstyrelsen
l9O9-19I3 och blev sistndmndair sekreterare
lros Skogssdllskapetsamt 1917-1947 verkstdllande direktor i detta sdllskap. Sedan 1948 d.r
han ordforande i dessstyrelse.Jdgmistare\X/igelius dr arbetandeledamot av Kungl. Lantbruksakademien och av ett stort antal styrelseroch
ndmnder, bl. a. vice ordforande i Goteborgs
stiftsndmnd samt dessutomrevisor hos SKF och
Rillingsfors-LingedsAB.
Ret,isorL. T. Boblin, Stockholru,
nir fodd i Stockholm den 3 mars 1889. Avlade
kansliexamenI9o9 och civilekonomexamenvid
StockholmsHandelshogskola1911. Tjdnsteman
i Kammarrdtten 1909och sekreterareoch huvudkamrer i AB B. A. Hjorth & Co. I9I3-192r,
ekonomidirektor i SvenskaMaskinverken 1921
-192i.
Startade l92i Bohlins revisionsbyri,
som numera,forutom huvudkontor i Stockholm,
har avdelningskontori Karlskoga och 7 andra
stdder. RevisorBc,hlin har utfort ett stort antal
utredningar och innehar mlnga fortroendeuppdrag. Han har silunda varit ordforande i
ForeningenAuktoriseradeRevisorer.Sedan1933
ir han revisor hos AB Bofors och sedan 19i6
hos Nydqvist & Holm AB. Revisionsbyrin
handhar siffergranskningen sivdl l-rosAB Rofors som hos ovriga dotterbolag.

Knrirc BoKSturET niin rels
HELMER
Aa Ebonomidirehtiir
Det som i pressoch diskussionerkring Bofors
irsredovisningfor 7949kanskevarit foremil for
det storstaintresset,ir en sak, som inte hor till
bokslutet men som meddelas i forvaltningsberzittelsen,nimligen styrelsensforslag om hojning av aktiekapitalet frin 33.000.000 kr. till
44.000.000kr. Olika isikter om forslaget ha
givetvisframfiirts, beroendepi var vederborande
hort hemma eller vem han gjort sig till tolk for.
Flertalet forundrar sig dock over att bolaget
med 60.000.000kr. i likvida medel - banktillgodohavandenoch kassa- skall behova vzinda
sig till aktieagana for att anskaffa ytterligare
11.000.000kr., en for ovrigt jdmfort med om'
slutningen relativt blygsam summa. Man fir
dock inte stirra sig blind pi bolagets banktillgodohavandenoch kassautan miste dven se till
vad som ligger bakom detta stora belopp.
Det rdcker, om man hirvid allenast ser pi
en enda post, upptagen under rubriken Kortfristiga skulder, ndmligen Forskottslikvider kr.
103.267.O55:95.Dessa ftirskott, som bolaget
mottagit frin sina bestdllare,ha givetvis till en
del redan nedlagts i material och produkter i
arbete,men en stor del har dnnu inte hunnit si
lingt utan motsvarasav bolagetstillgodohavanden i bank och kassa. Det stolta beloppet av
60.000.000kr. i bank och kassa tillhor alltsi
kansketill storsta delen inte bolaget utan bolagets kunder. Om di samtidigt styrelsen, som
meddelasi forvaltningsberdttelsen,har bestdmt
sig for fortsatta utbyggnader vid Kilsta och
Nobelkrut, fordrar ju fiirsiktigheten, att erforderliga medel anskaffas i god tid for att mota
l-rdrmedforenadeutgifter, vilket dr vad som sker
genomnyemissionen.
Man kan iven se sakenur en annan synvinkel,
och jag tdnker di med utgingspunkt frin proportionerna inom balansrdkningen, ddr de
kraftigt iikande anldggningstillgingarna i hiig
grad motive ra, att dven det bundna egna kapitalet nigorlunda hiller sig i takt hdrmed. Di
ddrtill kommer, att bolagets tillgingar i lager,
maskinero. s. v. fornyats till ett starkt forsdmrat
penningvdrde,medandet vid ett visentligt hogre
penningvirde inbetalda aktiekapitalet stir kvar
med samma belopp, m&ste balansen bli snedvriden. Till aktiekapitalet och fonder kan och

NORDQVf ST

bor man visserligen iven rdkna de disponibla
medlen, men dessadr ju icke pi samma sdtt
bundna som aktiekapitalet, reservfonden och
skulregleringsfonden. Minga anse ddrfiir, att
det ur balansieknisk-foretagsekonomisksynpunkt varit rimligt, att en del av de disponibla
medlen overfijrts och bundits till aktiekapitalet
genom en fondemission i stdllet for eller vid
sidan av den nyemission, som fdreslagits av
styrelsen.
Efter denna lilla inledning kanske det vore
skdl overgi mera direkt till bokslutet som sidant. Forra iret gjorde vi en sirskild inkomstoch utgiftsberdkning, ddr vi foljde en av tidningen "Metallarbetaren" rekommenderadmodell. Vi ha i fu fortsatt hdrmed och utarbetat en
jdmforande uppstillning mellan 1948 och 1949
irs utgifter och inkomster, utfiirda enligt "I\{etallarbetarens"rekommendation.
Inkomtterper anstiilld
1948
1949
. . 16.760 L6.8r6
fdrsiiljningsvdrde
Leveransernas
40
63
Utdelningi aktieri frdmm.bolag
r44
r35
--.........
Int[ktsrdntor
Kronor 16'935 r7'O6i
(Jtgifterper anstiilld
).833
varorochmaterial. . . . 5.209
Frirbrukade
Avskrivningarpl
fabriksbyggnaderm. m. . . . . . .
kraftverk
bostider
m a s k i n eor c h i n v e n t a r i e. r. . . . .
Pensioner,pensionsavgiftero. d.. .
....
Olycksfallsfcirsdkringspremier
Fcirsikringsavgifteri <ivrigt . . . . . .
m. m.
Jurist- och bankomkostnader
Fraktkostnader
Telefon, telegram,porto .
Annonseroch annanreklam . .. . .
Foreningsavgifter
Representation . . .
. .r. .
Resekostnade
Hyror
Kdpt elektrisk energi
Provisionerm. m. .
Licensavgifter
Rdntor
Diverse
Skatter
Arets vinst

166
25
44
1.685
3)O
65
r19
95
538

164
31
1tl
r.284
303
58
127
91
727

/L'7

1i)

61
33
28
109
50
57

63
29
29
r22
40

)01

237
8
4I
96
506

30
20
99
71)

l?a

580

ro.r99 ro.r12
Tillkommer genomsnittlig 16" . . .

6J36

Kronor 16.935

6.5fl
17.063

Vinst- och Forlustrdkningfor ir ry49
RORELSEN
20'400.739:80

Vinst f<ire avskrivningaroch avsdttningtill skatter
Avglr avskrivningart:
1 7. 2 3 8 :5 0
r . 1 6 8 . 2 3 34: 0
r 7 9 . 2 7 I :0 8
3 r 3 . 9 7 03: 3
12.027523:96

jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader
kraftverk
bostdder
maskiner,verktyg och inventarief. . . .

71.7O6.237:27
66'4'n'z"

Nettovinst av r<irelsen

53

ANDRA INTAKTER
Vinstutdeiningi aktier
i dotterbolag
i andra bolag .
Intdktsrintor

9 0 . 0 0 0-:
193.800:-

283.800:963.066:38
r.246.866:38

Avg&r:
Linerdntor

1 4 2 . 2 3 58: 2

L L O 4 . 6 3 O5:6

Summa intdkter ftire skatter

: O9
7.799.r33

Avgir skatter

3'655'866:-

Nettouittstfi)r frr 1919

Sonrsynesdr skillnadenmellan l)48 och 1949
inte s& stor. Den post, som skulle kunna anses
mest anmerkningsvlrd bland irets siffror, rir'
kanskeavskrivningarnz-Pe maskiner och inventarier,som stigit frLn 7.284till i.685 kr. i samband med de stora utvidgningarna vid Kilsta
och Nobelkrut. Till avskrivningsfrigan skall
jag emellertid be att f8, lterkomma i annat
sammanhang.
Vad i ovrigt betfi,ffar v:irdet av denna redovisningsform for inkomster och utgifter och de
kommentarer,metodenger anledning till, miste
jag med hdnsyn till det begrdnsadeutrymmet
tilllta mig hdnvisa till vad som skrevs i forra
irets bokslutsartikeli B-pilen nr 2.
Om vi sedan skulle g3. narmarc in pi sjdiva
irsredovisningen, kan det vara ldmpligt att,
medan vi indi dro iglngmed inkomster och utgifter, borja med
Vinst'

och Ftirlustriikningen

Enligt moderna principer och enligt insynslagstiftningens intentioner skulle man i vinst8

K r o n o r 4 . 1 4 3 . 2 6:7O 9

och forlustrdkningen limpligen borja med vlrdet av bolagets fiirsdljningar under iret. Men
det passarinte for Bofors av skil, som tidigare i
olika sammanhangframhillits och av vilka hir
endast kan omndmnas det, att irets forsdliningar och irets utgifter ha mycket litet med
varandra att gora med hdnsyn till de ofta stora
bestillningat, som dro typiska for Bofors och
som g& iiver irsskiftena, ofta kanske flera irsskiften, utan att foranleda nigon fakturering'
Vi fi'alltsi for Boforsbolagetsvidkommande
borja med rorelsevinsten,sidan denna framkommit efter bokfiiringsmdssiga grunder. Innan
avskrivningar skett och innan rorelsen belastats
for skatter ir irets resultat, som framgir av
vinst- och forlustrdkningen, 2o.400.000kr., vilket innebir en okning jdmfort med tidigare ir. I
sambandhirmed kan iven ndmnas, att faktureringen okat frin 116.000.000kr. ir 7948 till
kr. hr t949.
119.600.000
Auskriuningarnauppgh till betydandebelopp
och bero ju pi att de utvidgade anldggningarna
fora med sig okade avskrivningsbehov.Egen-

44.2 are

| 1.4 iire
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0.5 ore
6rnrHo ev
EGNA MEDEL

Fig. 1. Hur Bofors inkomstkronafbrdelat

domligt nog hor avskrivningsproblemettill de
problem, som tycks vara svhrastatt forsti for
dem, som inte sysslamed hithorande ting. l)en
intresseradeldsaren kan emellertid. om han
hyser nigon istundan att tdnga in i frlgan, ta
del av en artikel i B-pilen m 4/1949 av Kamrer
Henning om avskrivningar,ddrKamrer Henning
forsokt att pi ett populdrt sitt gora klart, varfor
man gor avskrivningar och vilket vdrde de ha
for foretaget och de anstillda liksom dven hur
de inverka i skattehdnseende.Absolut sett iiro
avskrivningarnavid Bofors hoga, men, om man
ser till bruttovdrdet av bolagetsanldggningstillglngar, som uppgi till 185.000.000kr., si ziro
de dock p5"intet sitt onormala. I detta sammanhang kanske det eivenkan vara pi sin plats att
fdsta uppmirksamheten vid det hirda slitage,

som t. ex. viss apparatur och annan utrustning
vid avdelning Nobelkrut utsiittesfor pi grund
av fabrikationensatt och vilket motiverar ett alldeles speciellt hdnsynstagandei avskrivningsavseende.Med hdnsyntill de projekteradeutvidgningarnab&devid Kilsta och Nobelkrut kommer
avskrivningsbehovet
for ovrigt att forbli stort under flera 3r framlt. Nir den nu pigiende etappen av nyinvesteringarblivit klar, finns anledning antaga, att avskrivningana for en tid
komma att sjunka nigot, men vi fi hoppas,att
det inte blir alltfijr mycket, di en forutsdttning
for ett foretags sunda utveckling och stabilitet
dr att tillfredsstillande avskrivningarverkstdllas
och att de kunna bdrasav rorelsen. Det ir dock
genom avskrivningarna, som mojlighet skapas
att fornya och underhilla produktionsapparaten.

Balansrlkning den
TILLGANGAR
Anl nggningst il Igdngar
a rm t t o m t m a r k . . . . .
J o r d b r u k so- c h s k o g s f a s t i g h est e
Fabriksbyggnader
Bostider
Kraftverk
.. ......:..:..........
Pig&endenybyggnader

I.962.939:3i
67.659.763:97
1 1 . 2 6 3 . 8 7 8I I:
9.960.850:65
16.614.731:6)
101.499.224:38
8 0 . L 2 4 . 8 8i 7 3

Maskiner, r'erktyg och inventarier

r 8 5 . 6 2 4 . 1 1 2l I
Avglr: Vdrdeminskningskontonfcir:
fabriksbyggnader
bostider
kraftverk
m a s k i n e rv, e r k t y go c h i n v e n t a r i e .r. . .

...

46.846.495: 18
6.653.82o:25
7 . 2 4 8 . 1 4:76 3
80.124.887:73
r40.873.3)o
: 7 9 4 4 . 7 ) 0 . 7 6 :13 2

F<irskottsutbetalningar
Aktier
i dotterbolag
i a n d r ab o l a g .
Fiirlagslin till dotterbolag

3 . 4 2 3 . 2 2 4O: 3
11.275.O04:5.643.267:- 16.919271:-

Ornsi)tt ningst i IIgin gar
Varulager
Materialbehlllningar
Produkteri arbete

18.959.169:78
35.894.093:32 54.853.263:Lo

Fordringar
hos dotterbol^g...
andra fordringar

L284.145:87
2 5 . 3 3 9 . 1 . 5342: 2 6 . 6 2 3 . 3 0:oL 9

Fijrskottsutbetalningar
tilldotterbolag....
andra frirskottsutbetalningar

1.849.94o:6.58I.205:89

8.411.145:89

f$:o,,.,.uTo..lii,:'.:..:....'.'.......'....--,3\,,.:,tt.':
Fiirsvarsobligationer
Banktillgodohavandenoch kassa

1.000.000:
6 0 . L 0 6 . 2 2 82:J 1 . 5 4 . 4 5 r . 2 8 2
1 :1
Kronor 229.5O7.477
: 81

Betriffande intikterna utanfijr rrirelsen kan
pipekas, att Boforsbolaget varken i ir eller
ndrmast foregiende fu tagit ut nigra vinster att
tala om frin sina dotterbolag utan istdllet litit
dessakonsoliderasigpi sammasdtt som moderbolaget. Att intiktsrdntorna liksom fotra 8,ret
dro relativt hiiga, sammanhdngermed den tillfalliga anhopningen av medel under bank och
kassa.
Sedan skatter avdragits med 3.655.000kr.
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utgor nettovinstenfor iret 4.14i.oOOkr., vilket
ir nigot hogre dn foregiende ir.
Trots de reservationer,som gjorts angiende
forhillandet mellan Bofors inkomster och utgifter under ett kalender6.r,kandet vara av ett
visst intresse att se, hur utgifterna under 7949
fordela sig. For att fa dessafakta mera littillgdngliga har med Reklamavdelningens hjdlp
ovanstiende schematiska framstdllning gjorts
(Fig. t).

3r december 1949
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapitalochfonder
3 3 . 0 0 0 . 0 0 0- :
7 . 0 3 0 . 0 0 0-:
960.000:-

Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond

40.990.000:--

I nue.rt eri ngsf on'd'er
fdr byggnader. ...
fiir inventarieroch varulager . ..

742.1O0: 990.000:-

- :
1.732.5OO

5 . 0 7 5 . 0 0 0- :
2.400.000:2.I24.OOO:.
3.963.997: 69

13562.997: 69

Lfrngfristigashulder
AB Bofors Alkninna Pensionsstiftelse. . .
Avsatt under &ret . .
AB Bofors Pensionsstiftelseav lr 1947 . .
Obligationsltn . ..
Skuld till AB Bofors Nobelkrut

4.775.00O:3 0 0 . 0 0 0-:

Kortfristiga skulder
260.0O0:
ro3.267.08):
9)
r.)9L.239
: 73
: 61
: 93 128.952.025
23.833.699

Obligationsllnets amorteringlr 1950
Fdrskottslikvider
Skulder till dotterbolag
Andra kort fristiga skulder

124.076:60

Skatteskuld

Disponiblamedel
Enligt 1948 lrs balansriikni.g . . .
Avglr: 1949fus utdelning

4 4 . 1 9 7 . 5 I 08: 4
3.465.o00:-

NettovinstEr 1949

40.732.610:84
4.143.267:o9
44.875.877:93

Avsatt till:
reservfonden
AB Bofors Allmiinna Pensionsstiftelse. . .

4 3 0 . 0 0 0-:
300.000: -

7 3 0 . 0 0 0-:

44.1.45.87
: 973

Kronor 229.5O7.477:83

STALLDA PANTER
Som sdkerhetf6r lin, fdr bankgarantier,som utfirdats fdr bolagets rikning, och fcir erhlllna ftirskott ligga
fiiljande panter:
7.410.OOO:
Fastighetsinteckningar
9 . 2 0 0 . 0 0 0-:
Gemensammafastighets-och fiirlagsinteckningar
3 6 . r J 2 . 3 0 0-:
Deoositionsbevism. m. . . .
1 . 0 0 0 . 0 0 0- :
Ftirsvarsobligationer
6
.o5L.513:7o
.
skattkammarv?ixlar
statens
Finska
8.860.000:Aktier
Kronor 68.7L3.8L3: 70

ANSVARSFORBINDELSER
Kontraheradevaror ca
)
Garantifiirbindelse fcir
Nydqvist&HolmAB...
AB \f. Dan Bergman . . . .
Diversegarantifiirbindelser.

4 6 . 5 5 0 . 0 0 0* :
1.263.005:33
5 9 5 . 0 0 0-:

5 . 8 5 8 . 0 0 63: 3
2.954.078:87

1l

Arets resultat fram.Aontmer d e I .r p2 balansrdkningeutom *illnad
ntellan tillgZngar fr. ena sidan ocb sdulder ocb eget Aapital 3 andra
nidan, d e I s p2 uiut- ocb f drlustriihningenrom shillnarJ ntellan
Srett intiidter ocb Ao;tnader.

A
I

t

Detta iir 1rsretultatet, som Lsladkommer balansenpfr balansu7gen.

BalansrEikningen

T ill gdngar.

De i den hdr nedanitergivna balansrdkningen
| 1949redovisadetillgingarper den 3 1 decembe
na, skulderna, och egna kapitalet ha enligt
dagensmode upptagits i en ling rad efter varandra. Ndr man talar om balansrdkningrir det
annars, som htjrs pi namnet, f.rhganom balans
mellan nigot, och med utgingspunkt frin balansvigen skulle man hdrvid kunna enligt
gammalt monster d.venvisa vad det dr som balanserar. Utrymmet tilliter inte att den aktuella
balansrikningen i sin helhet hdnges upp pi en
schematiskbalansvig, utan vi fL noja oss med
nigra rubriker.
Det, som balanserar,dr silunda i ena sidan
tillgingarna och i andra sidanskuldernaoch det
egna kapitalet, vilket sistnimnda ocksi i viss
min fir ansessom en foretagetsskuld till dem,
som satt in medel i foretagetgenom inbetalning
av aktiekapital och genom skapandeav reservfonder och andra fonder. Vad som istadkommer den slutliga balansenpi vigen dr resultatet
av irets verksamhet. Om vinst uppstir, d. v. s.
om tillgingarnas vdrde dr storre dn skuldernas,
fir vinsten ldggastill bland frdmmande skulder
och eget kapital for att balans skall uppsti.
Skulle skulderna ha blivit storre dn tillghngarna,
blir resuitatet forlust, och di fir den balanserande posten - forlusten - komma tillsammans med tillglngarna for att jdmvikt skall uppsti i balansvigen-balansrikningen.

For iret ha vi att konstatera, att alla anld,ggningstillgin gar okat mer eller mindre jdmfort
med foregiende ir. I fabriksbyggnader inkl.
kraftverk har nyanskaffningenvarit l3.35t.ooo
kr. och hdnfor sighuvudsakligentill Kilsta. Motsvarandeavskrivningar uppgi till 1.347.000kr.
Posten bostider har okat med icke mindre in
2.692.O00
kr., medan avskrivningarna
inskrdnka
kr.
sig till 314.000
Den hd,r ifrhgavarande okningen utgores av radhusen Malmgi.rdarna och
motsvarandebyggnadervid Skogensamt de hus,
bolaget anskaffat for inkvartering av ogift
personal. Nyanskaffningen av maskiner, verktyg och inventarieruppgir till 12.028.000kr.,
som helt avskrivitsenligt den praxis, bolaget nu
anvdnt under en foljd av 3.r. Posten pigiende
nybyggnader ar ungef.dr ofordndrad jdmf.ort
med foregiende ir. En ny post bland anlaggningstillgin garnadr f orlagslin till dotterbolagen
Nydqvist & Holm AB och AB Sf. Dan Bergman, 8.000.000 kr., vilken motsvarande post
tidigare redovisatsbland omsdttningstillgingarna under "Fordringar hos dotterbolag", men
som ju rdtteligen fir anseshtrra hemma bland
anldggningstillgingarna, eftersom medlen nog
torde bli bundna for ganska ling tid.
Ifrlga om omsittningstillgingarna kan konstateras,att vdrdet av produkter i arbete sedan
foregiende bokslut okat med ca 11 milj. kr. och
nu redovisasmed 35,9 mill kr. Bolagets ford-
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1940 41
ringar hos andra in dotterbolagha nedgitt med
12 miIj. kr. till 25,3 milj. kr., men i andra sidan
ha de likvida medlen, som redovisassom "banktillgodohavandenoch kassa", okat med ungefdr
sammabelopp till 60,1 milj. kr. Totalt redovisas
b4,5 milj. kr. i omsdttningstillgingar.
Skuld.er.
Granskar man balansrdkningensandra sida,
som upptager bolagetsskulder och eget kapital,
kan man till att borja med faststdlla,att de lingfristiga skulderna hilla sig pi ungefdr samma
nivi som i fjol, 13,6 milj. kr. Till AB Bofors
Allmdnna Pensionsstiftelsehar dock under iret
avsattskr. 300.000.
De kortfristiga skulderna ddremot ha stigit
med 3o milj. kr., frhn 99 milj. kr. Lr 7948 till
12) milj. kr. fu 1949. Denna mycketstora skuldpost bestir som synestill overviigandedelen,
103 milj. kr., av forskoitslikvider for bestillningar, som vi erhillit frlnvln kunder. Det dr
ocksi denna post, som svarar for den nimnda
okningen pi 30 milj. kr. av de kortfristiga
skulderna.
Eget kapital.
Det egna kapitalet redovisaspi balansrdkningens skuldsida under tre skilda rubriker,
ndmligen "Aktiekapital och fonder", "Investe-

trrlll
tttttl
42 43 44

0
45

46 47

ringsfonder" och "Disponibla medel". Under
den forstnimnda rubriken finner man aktiekapi
talet och skuldregleringsfondenredovisademed
sammabelopp som ir 7)4S,medanreservfonden
genom avsdttning i ireis bokslut okat med kr.
430.000. Investeringsfonderna,som tillkommo
under krigsiren, ha redovisats ofordndrade i
flera 5.r. Vad slutligen de disponibla medlen
betrd'ffar besti dessaav balanserademedel frin
tidigare Zr, 44,2 milj. kr., varifr|n avgfu 1)4)
irs aktieutdelning, 3,1 milj. kr., och vartill
kommer nettovinstenfor fu 7949, 4,1 milj. kr.
Sedande omndmnda avsdttningarnatill reservfonden och AB Bofors Allminna Pensionsstiftelsepi resp.430.000och 300.000kr. foretagits, kvarstir som disponiblamedel 44,L milj.
kr., vilket dr praktiskt taget sammabeloop, som
redovisadesi 1948 iLrsbalansrdkning.
Fiirvaltningsberiittelsen
N yinuesteringar.
Styrelsenerinrar om sitt i forla irets forvaltningsberdttelseomnimnda beslut att i viss min
skjuta pi byggnadsplanernafor smedja och
stilverk men meddelar nu, att ett fornyat iivervdgandeav dessaproblem lett till beslutet att
fortsitta byggnadsplanernafor smedjaoch stilverk vid Kilsta i den takt, som bl. a. tillgingen
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pi arbetskraft tilliter. I forsta hand kommer
den del av smedjanatt firdigstillas, som skall
omfatta hejarsmidet, och samtidigt dirmed
ugnshus och ovrig behovlig utrustning for den
inkopta 12-tons hogfrekvensugnsanliggningen.
Ifrhga om avdelning Nobelkrut ndmnes, atr
man dir programenligt fortsitter utvecklingsoch rationaliseringsarbetetpi det civilkemiska
omr&det. Bland nya tillverkningar,somupptagits
'under iret, ndmnes fabrikationen av akrylatglas
(bonoplex). Vidare meddelas,att den vid explosionsolyckani november 7948 totalforstorda
trotylfabriken har iteruppforts och tagits i bruk.
Personalf 6rhfrlI and.en.
I forvaltningsberdttelsenldmnas bl. a. uppgifter om utbetalda loner och arvoden:

till arbetare. . zg.tr\eiZzstzs.o#.ez::s
till styrelse,verkstdllande direktdr och
andra fiiretagsledare..
841.34r:60
8t2.927:99
till
d,vriga befattn i n g s h a v a r.e. . . . 1 7 J 3 3 . 2 7 7 : 3 5 1 6 . 4 1 8 . 0 7 5 : 8 0

Kronor4ffi
Det kanske bor pipekas, att okningen av 1<jnerna till en mindre del beror ph att lonerna till
personalen vid Bofors forsdljningskontor i
Stockholm, Goteborg och Malmo medrdknatsi
siffrorna for 7949men icke i uppgiften for 1948.
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Hur de utbetaldalonerna forhillit sig till antalet anstdlldaunder den senaste1O-irsperioden
framgl,r av figur 3.
Antalet anstdlldahar som synesmed undantag
for det senasteiret sjunkit kontinuedigt sedan
7)42, medan ddremot lonesumman stigit hela
tiden sedan 1943.
I figur 4 ha vi forsokt faststdlla hur timfortjdnstenutvecklat sig i forhillande till levnadskostnaderna,varvid vi utgitt ffin fu 1935, som
ju utgor basiret for en av Socialstyrelsens
indexserierfor levnadskostnadernas
utveckling. Figuren visar den procentuella utvecklingen av genomsnittlig timfortjdnst (inkl. dyrtidstill?igg)
for vuxna manliga arbetare vid Bofors. Som
syneshar timlonen hela tiden stigit mer dn levnadskostnadernaoch alldeles sirskilt under de
sistairen.
Om vi l'tergh till forvaltningsberdttelsenfinna
vi dven en uppgift om att bolaget i pensioneroch
understodtill tidigare anstiilld icke SPP-ansluten
personal och dess efterlevande samt i dyrtidstill?iggi pensionerutbetalt kr.4lt.3zi:06.
F orskning och experiment.
I forskning och experiment har under Aret
nedlagts for Boforsverken4.043.000kr. och for
avdelning Nobelkrut 931.000 kr., eller tillsammans 4.974.000kr. Aven om beloppet dr nigot
mindre dn foregiende ir, ir det en hogst betydande post, vilken betingas av den nydaning,
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Fig. 5. Fi)rbLllandetmellan utbetaldal6ner ocb atdelningen.

som forekommer inom ndstan alla grenar av
bolagets verksamhetoch som dr en av anledningarna till den forskjutning i forhillandet
mellan antalet tjdnstemdnoch antalet arbetare,
som bland andra frl"gor diskuterais inom foretagsnimnden under 6ret.
U tdelning till aktieiigarna.
Styrelsenforeslir bolagsstdmmanatt till aktieagarnaofordndrat utdelas kr. 10: )0 per aktie,
vilket motsyarar ca 4 % a det egna kapitalet.
Det kanskekan vara pi sin plats att hdr n?imna,
att aktied"garna jdmfort med ovriga intressegrupper, med tanke pi penningvdrdetsforsdmring, blivit ganskavanlottade. Utdelningen har
i det nirmaste varit ofordndrad under de senaste
10 iren, medan penningvirdet under sammatid
forsdmratsmed omkrinI 50 %. Sefig. 5.
Tvrfl av dotterbolagen
Eftersom B-oilen fr. o. m. i 6"r mera direkt
dn tidigare vinder sig till de anstdllda vid
dotterbolagenAB \W. Dan Bergman (Wedaverken) och Aktiebolaget Tidaholmsverken,kanske
det kan vara pL sin plats ait hdr i korthet berora
dven forhillandena ddr. Enklast sker vdl detta
genom ati iterge resp. balansrdkningarper den
31 december7949.
Ifriga om Tidaholmsverken bor ndmnas att
en hel del av de anldggningstillg&ngar,som
foretaget arbetarmed, dgasdirekt av moderbolaget och alltsi inte finnas upptagna i Tidaholmsverkensbalansrdknins. For dessamaski-

ner och fasiigheter betalar Tidaholmsverken
redovisningsmdssigt
hyra till moderbolaget.
Antalet anstdllda vid AB \ilf. Dan Rergman
utgjorde 386 arbetareoch 129 ovriga anstdllda
eller tillsammans 511 anstdllda. Motsvarande
siffror vid Tidaholmsverkenvoro vid i"rsskiftet
359 arbetareoch 52 ovriga anstillda eller tillsammans417 anstallda. Vid idmforelsemellan
Tidaholmsverkensoch S(edaverkens"ovriga anstdllda" fi"r man ihigkomma, att en stor del av
Tidaholmsverkens administration skotes frln
Bofors liksom iven i huvudsak forsdljning ocl"r
inkop.

I likhet med vad styrelsenmeddelari sin forvaltningsberettelsekanske jag till slut fir konstatera, att resultatet av Boforsbolagets och
koncernensrorelseunder 1949 har varit gott och
att det t. o. m. nigot forbdttrats jdmfort med
foregiende ir. Den inneliggandeorderstockens
storlek och de resultat, som de av bolaget nedlagda kostnadernapi experiment och prov lett
till, miste ocksi inge tillforsikt for framtiden.
Man fir dock inte bortse iffi.n att tendensenpi:
n:istan alla omriden pekar mot en hirdnande
konkurrens,sirskilt p& utlandet, ddr vi med den
levnadsstandardvi nitt - enbart glddjande i
och for sig - kan fi. svirt nog att hdvda oss.
Allt, som gjorts och giires for att genom avskrivningar och pi annat sitt konsolidera bolagets
stdllning och miijliggora en forbdttring av produktionsapparaten,m&ste ddrfor hdlsas med
gliidje av ossalla anstdllda.
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iAKTIEBOLAGET \T. DAN BERGMAN
Balansrlkningden 3r december 1949
TILLGANGAR.
An Iiiggningsti IIgd.ngar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader

Maskiner, verktyg och inventarier

125.922:53
4.835.859:4r
L25.000
:4.960.859:4I
6.693.237:72
r L . 6 5 4 . o 9 71: 3

Avgir: Vlrdeminskningskontonfrir
fabriksbyggnader. .
bost[der
m a s k i n e rv, e r k t y go c h i n v e n t a r i e r . . . .

L.582.993:39
5.000:3.878.260:64
5.466.254:03 6.187.843:ro

Omsiit tni ngst i l.l.gin gar
Varulager
MaterialbehEllningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos koncernbolag. .
andra fordringar . ..
Fcirskottsutbetalningar
Accepteradevixlar .
Banktillgodohavanden
och kassa

I.433.328:48
7. 3 8 7. 9 9 6: 8 8
2 . 8 2 1. 3 2 ) : 3 6

lI2.4I3:12
r.617.798:23.583:24 I.753.794:36
r55.877:33
287.L50:77 5.018.147
: 82
Kronor

LL.331.9I3:.4)

SKULDER.
Aktiekapital och fonder
Aktiekapital
Reservfond

:3.000.000
475.OOO:-

3 . 4 7 5 . o 0 0- :

6 . 0 0 0 . 0 0 0- :
49.800:-

6.049.800 --

Ld.ngfristigaskulder
Skuld till moderbolaget
P e n s i o n s m e d. e
. .l.

Kortfristiga skulder
Fiirskottslikvider
Skulder till koncernbolag
Andra kortfristiga skulder

503.661:58
189.081:53
682.207:55 r.371t.95o:76

Disponibla medel
Enligt L948 &rs balansrdkning .
Nettovinst 3,r 1949

432.836:55
L4.326:L4

Overfdrt till reservfonden

447.162:69
15.000
:432.162:69
Kronor
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lL.33L913:45

A K T I E B O L A G E T T I D A H O L M S V ER K E N
Balansrikningden 3 r december 1949
TILLGANGAR.
Anl iiggningstil Igi.ngar
75.158:06

Fabriks- och bostadstomter . .
Fabriksbyggnader
Bostlder
Maskiner, verktyg och inventarier . . .

L27.4)L:37
1 0 . 1 0 5: 1..316.518:7L
L.454.O75:08

Avgflr: Viirdeminskningskonton fd,r
fabriksbyggnader..
bostdder
maskiner,verktygoch inventarier....

50.300:t.2L2:60
1.L34.359:.O3
1 . L 8 5 . 8 8: 6
13

268.193:45

85.7O6:ll
5I.067:75

136.773:86

: )l
343.351

Omsi)tt ni ngst i IIgi.ngar
.

Varulager
Materialbehlllningar
Produkteriarbete
Fordringar
hos moderbolaget .
civriga fordringar .
Banktillgodohavanden och kassa

...........

723.297:57
25.206:67
36.853:32 7 8 5 . 3 5 7 : 5 6
Kronor

9 2 2 . 1 3 1 4: 2
L.265.482:93

SKULDER.
Aktiekapital ocbfonder
Aktiekapital
Reservfond

500.000:100.000:-

6 0 0 . 0 0 0 -: -

r0.696:6t
172.286:42

182.981:
O3

46o.187:70
22.312: 20

482.499: 90

Konfristiga skuld.er
Skulder till moderbolaget .
Andra kortfristiga skulder

Disponiblamedel
...
Enligt1948Ersbalansrlkni.g
Nettovinst Er L949

Kronor L.26J.482:.93

t7

1949

PE RSOITATSTATI STIK

N O BELKRUT

BOFORSVERKEN
Minadsavl<inade
Nyanstiillda
Dirav
kvinnl.

Januari
Februari
Mars
April
M^j
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Slutade
Ddrav
kvinnl.

20
8
15
L2
74

5
3
4
3

188
51
L69
t9 8

6

ro5

JU
lo

g
3
6

177
19 8
r77

r9
19
)4

7
5
4

243
L7 8
tt 8

Summa 194 59

r95 75

11
6

Santntandrag:
IKvartalet 43
II Kvartalet 56
III Kvartalet 54
IV Kvartalet 41

12
18
12
17

Summa I94 59

39
46
58
52

18
20
18
19

19, 7t

Ddrav
kvinnl.

rc5

1t
18
1t
14
18
40

r02
189
n6
90
87
53

38
2l
1,5
1,9
11

105
66
75
68
ot

Ovcrfl. till
,

rlulauc

manlosavl-

Diirav
kviml,

1.208 250 1,.014r4J
242
325
407
230

42
72
9r
4t

Dlrav
kvinnl.

..
,,
.rransrallda Slutade
Dirav
kvinnl.

46 4 8619
9
72 12
3
1.63 6
7
11
98 7 -116 8 -4283 11 31092362632210
rr231124825930
11
r71 7
10
78 8 -60 11 14
165 12

181
297
132
204

92 59

2 2 87 '9
26
364
113L

1.208 25o t.or4 T43 92 59

Som framg\l av ovanstaendesammanstallning, har omsattningen pi arbetskraft dven
under 1949 vadt ganska stor. Sammanlagthar
vid Boforsverkenoch Nobelkrut anstellts1.988
personer,medan 1.568 avflyttat. Samtliga personalgrupper, minads- och timavlonade, vid
Boforsverken och Nobelkrut ha ocksi okat i
antal under iret, si att antalet anstdllda den 31
dec. 7949 uppgick tlll 7.537 mot 7.112 ett ir
tidigare. Den procentuellt storsta okningen
kommer pi Nobelkrut, ddr antalet timavlonade
okat med l9o frln 987 till 7.777,eller med ndrmare 20 /o. lmaknat de timavlonade, som uppflyttats till minadslon, samt avlidna, pensionerer, de som slutat for vdrnplikt, studier, m. fl.,
var omsattningeninom samtligapersonalgrupper
ca 22,9 /o. Ndrmare bestdmtvar omsettningen:
Vid Boforsverken:minadsavliinade 12,38aic,
timavlonade23,6 %.
Vid Nobelkrut: minadsavlonade 18,69 r/c,
timavlonade26,8 %.
Omsdttningen foljer irstiderna. Arsskiftet
kdnnetecknasav en stark okning av de minadsavlonade: det dr alla timavlonade kontorsanstdllda m. fl., som passeratildersstrecketoch
nu fi minadslon. Enstaka overflyttningar till
minadslon forekommaocks&under foliande mi-
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Minadsavlcinade

Timavl<inade
Nyansr'dllda

'
r
3
4

Dirar
kvinnl.

6
16
5
7
5

t

Timavlcinade
Nvanstillda
'
D?irav
kvinnl.

23
1.5
28
17
15
L4

3
L
4
L

33
19
37
32
29
49

4
2
r
3

7r 38
84 39
52 28
rg
6

slutade
Dlrav
kvinnl.

overfl' till
manaGarl.
Ddrav
kvinnl.

't-2

t 1t
169
22 11
lt-

o

6

1-

246
37
21, 8
228 L7
56 22
269
27 79 ;;

i_1

2
4
2

tr
4
3
7

80 27 69 27
19 9
r7 4
)o 8
I5 6

)11

lS

)1

1!

506 263 290 14r

13689665025
17 6 110 46
56 20
25 9 r52 78 110 48
L4 6 r55 73
74 48

80 27 69 27

506 263 290 I4I

1-

26 9
Lt

o

6r
11
2l

26 9

nader, och sammanlagttillhorde 118 anstillda,
darav 68 kvinnliga, denna grupp.
Inom den minadsavlonade personalgruppen
rider f. ii. en ganskastor omsattning.De minatliga siffrorna ror sig mellan 6 i decembertill 30
i juni for nyanstdlldaoch frin 5 i februari till24
i oktober for slutadevid Boforsverkensamt mellan 1 i decemberoch 12 i augustifor nyanstdllda
och 1 i februari till 1i i septemberfor slutadevid
Nobelkrut. De liga siffrorna i februari ocl-r
decemberdro anmdrkningsvdrda,liksom de hoga
siffrorna i juni och augusti. Hdr innefattasdock
alla de teknologer m. fl. studerande,som praktiseraunder sommarlovetpi ritkontor, laboratorier och verkstider.
Den timavlonade personalenvisar ojrimnare
omsdttningssiffror. Boforsverken hade nyanstdllda ldgst ,3 i december och hogst 189 i
augustisamt slutade lagst 46 i januari och hogsi
152 i augusti. Ocksi dessasiffror innefatta en
stor mdngd studerandeav yngre Lrg?ngar, vilka
begagna sommarminaderna for praktik. Tredje
kvartalet uppvisar de hogsta omsettningssiffrorna, vilket dels beror pi praktikanterna,dels
ocks5.pi att en del arbetskraft, som under sornmarminadetna \arit i jordbruk, nu itervdnder
till industrien. Nobelkrut hade licst 19 nyan-

-?

Samntanstlillninguitande olnrAttllingenp3 arbetfiralten oid. Boforsuerhen1946-1949.
Suart mfrnad,saplinad,
oclt medttrecAattimauldnad pertonal. Nyanstlilld.aooanfi)r oclt aagLngna nedanfdr ntfrnad.rnamnen,Siffrorna i t,iinstraAanten betecAnarantalet.

stillda i februari och december,och hogst 84
nyanstdlldai oktober. Antalei slutadevarierade
mellan 11 och 56, lagsta siffran i april och
hogsta i augusti,i medeltal omkring 20-30 per
minad. Arbetsstyrkanijkade kraftigast i augusti
-november, diL ett storre antal kvinnliga arbetare togosin. De nyinredda,trevliga bostdderna
gjorde sitt till att denna arbetskraftkunde oka.

Majoriteten nyanstdlldavid Nobelkrut var f. o.
kvinnlig.
Endast en ringa del av personalenir emellertid "rorlig" och majoriteten av de anstillda har
mer dn 1 6.rs anstdllningstid. Det dr ocksi. p6.
relativt fi avdelningar, som arbetskraften dr
rorlig. Vissa avdelningarha ej haft ni.gon som
helst omsdttning bland sina anstdllda. Den

Sammanstiil l ning uisande onzsiitt ni ngen p3 arbet shraf t en uid N obelkr ut 1946-1 9 49,
BetecAningarnA
ronxfr ouanstfrende
figur.
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Tid.abolrnsbruk fi)r 50 2r sedan.

AKTIDBOTAGDT TIDAII OTMSYD RKD IT
Tidaholms stad dr i i.r jimnt 4O Lr gammal,
men industdetna vid Tidan kunna foljas iingt
tillbaka i tiden. De dgor, pi vilka Tidaholms
stad nu utbreder sig, ha fordom tillhort stamhemmanenHolmagirden och Bredegirden, vilka
dgts av flera av landets mera bemiirkta sldkter,
Lilliehook, Leijonhufvud, Brahe och de Ia Gardie. PL 163}-taLetoverldt Jakob de la Gardie
Holmagirden med kvarn till en tysk adelsman

vid namn Johan Diicker. Under Diickers och
senaredgares tid utvecklades Holmagirden till
ett betydandegods med flera underlydande g1rdar. Kvarnen vid Holmagirden, vid Tidans
vattenfall, omtalas redan pi 1400-talet. Vid
mitten av 1-600-taletdndradesnamnet Holmagirden till Tidaholm.
Ar 7799 fick divarande dgarentill Tidaholm,
hovmarskalken Alexander Rudbeck, privile-

( Forts.frin fiireg. sida.)

ovan nimnts. Ocksi bland den minadavlonade
personalenmdrks praktikanterna, som komma i
juni och siuta i augusti-september.
Nobelkrut hade i januad 7947 den hogsta
siffran slutade, 6! st., och i augusti 7946 och
oktober 1949 detstorstaantaletnyanstdlldaeller
84 st; OcksLhdr dr augusti den "rorligaste" minaden samt februari, juli och december de
"lugnaste". Annars visar sammanstdllningen
endast en betydligt oregelbundnareomsdttning
pn arbetskraften dn vid Boforsverken, ddr de
senasteminadernasnyrekryteringunder 191+9
dr
starkt framtrddande.
Samma,nstellningarnaf f . o. tala for sig sjdlva
och torde ej beh6va nl.gra utforligare kommentarer. Orsakerna,varftjr de anstdllda slutat sin
anstdllningvid bolaget, borde dock ndrmare utredas och diskuteras for att fi. mojlighet att
eliminera alla anledningar till missn6je och
vantrivsel.

forra iret publiceradb redogorelsenover Boforsverkens personal fordelad efter antal anstdllningsir dger alltjdmt giltighet.
Vi ha ocksi gjort ett par sammanstillningar
over arbetskraftens omslttningar under de senaste4 lten, !946-L949, vid Boforsverken och
Nobelkrut. Sammanstillningarna visa tydligt,
hur omsittningen tenderar att minska under de
senasteiren samt hur irstiderna inverka pi rekrytering och avging
Boforsverken uppvisade i augusti 1946 det
storsta antalet slutade timaviiinade eller 226 st.
och i samma mlnad 4 Lr senaredet storsra antalet nyanstiillda eller 189 st. Augusti dr den
"rodigaste" minaden. Februari och december
de "lugnaste". Avgingen ir starkasti april och
maj, dh jordbruket och arbetenai fria luften
lockar samt i augusti,di "skolorna" b6rja. Nyrekryteringendr storst i juni, av skdl som redan
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TidaholmsbruAlssz efteren tecLningau A. D. Littaall. I ntitteni baAgrunden
synetSpbinxpappersbruk,

HoumarshalAen
Pebr Alex. Rudbeck.

gium pi att vid vattenfallet uppfora en vattendriven hammare "Tidaholms Jernbruk". Bruket
vat av ganska ringa storlek och vid 1800-talets
borjan siges det hava dgt en dmneshdrdoch en
hamma,reprivilegierad for 50 skeppundzimnessmide av itskilliga slag, samt Manufactursmide
till 2t0 skeppund,1 Knip- och Spikhammare,pi
sA kallade Stock- samt Rdckhammare,med tillhorande2:ne "dssior". Den irliga omsdttningen
uppgick till 2000 riksdaler och arbetarnasantal
var 6. Till Tidaholms herrgird horde di ocksi
sig, kvarn och tegelbruk. Efter hovmarskalkens
dod 1S32kom gi.rden till hans son major Alexander Rudbeck,dod pi Tidaholm 1842.
Ar 1846 silde det Rudbeckska sterbhuset
egendomenmed bruksanl5ggningartill friherre
Hans Henrik von Essen,en ovanligt duglig och
initiativrik man, grundare av flera nya industrier. Baron von Essenskordadevisserligenicke
sjdlv stor ekonomiskvinst ur alla sina industriprojekt, men icke destomindre stir han som det
noderna Tidaholms grundldggare.Den nye dgaren sokte fi storre fart pi sti.ngjirnssmidetoch
inkallade yrkesskickligavallonsmeder. Smidet
visade sig emellertid vara foga lonande och
baronen, som under vidstrickta resor fitt nva

impulser och uppslag, lade ddrfor om manufaktursmidet till tillverkning av jordbruksredskap och ikdon, bl. a. de pi sin tid mycket beromda "Tidaholmskeirrorna". Han anladeocksi
en finbladig sig samt en snickerifabrik for tillverkning av byggnadssnickerier.Bruket ombildades1890 till aktiebolag. Det utveckladesdrirefter p5. ett ganska lyckosamt sdtt, ehuru dgarna
vid ett par tillfdllen fingo vidkdnnas svira forluster, och blev under 1900-taletsforsta ir ett
ledandeforetag inom automobilindustrien,med
lastautomobiler,brandbilar och omnibussarsom
specialitet. Automobiltillverkningen borjade
f. o. si tidigt som omkring t904. Tidvis syssel-

Baron Hant Henrik aon Essen,

2l

BruAets gamla smedja ph 1830-talet. Fr. o. heta
berrarnanr3,5,7,10 ocb 12 resp.Hellberg,Karlsson,
gamle smedenLundhui$, Nyman o. Aruid. Lund'kait,

Interii)r frfrn de gamla ma*inaerkstitulerna aid. Tidabolms bruk.

:

.1.

.t ::-/:.:

Tidaholmskiirra.
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satte Tidaholmsbruket ca 3rO arbetare och var
ndst efter tindsticksfabriken Vulcan stadens
storsta industri.
Baron von Essen hade emellertid andra och
mycket storslagnare industriella planer. Han
byggde ocksi ett pappersbrukmed namnet AB
Sphinx Pappersbruk vid ett av fallen. Fabriken
var emellertid felkalkylerad och felkonstruerad
och miste liiggas ned efter kort tid, sedan den
kostat d,garenen stor del av hans fijrmogenhet.
Redan fore pappersbrukethade han emellertid
byggnader och maskiner fd,rdiga firr Vulcans
tdndsticksfabriker.som senareskulle bliva en av
de forsta svenskavdrldsindustrierna. Tekniskt
var denna fabrik mycket lyckad, affdrsmdssigt
blev den tyvdrr ett fiasko for dgarcn.Forst under
senare dgare utvecklades Vulcan till vdrldens
storstatindsticksfabrik, men detta 1r en alrnan
historia.
Hur som helst, si gjorde baron H. H. von
Essen en enastiendeinsats for Tidaholms utveckling och det var ocksi som en uppskattning
hzirfor som den minnessten,till stor del bekostad
av brukets och tindsticksfabrikens arbetare,hr
1914 restes i Tidaholm. Stenen bdr, forutom
namnet, foljande inskription "Stll i vrlia, kraft i
gdrning. Framsynt, forslagen, oegennvttig.
Tidaholms grundldggare".
Frin 1800-taletsmitt till 1895. di samhillet
erholl kiipingsrdttigheter, skedde den hastiga
utvecklingen i Tidaholm frin herrgird med
nigra smi stromverk och utprdglad jordbrukarbygd till industriort. Ar 1850 hade kyrkbyn
Angarp vid Tidaholms jdrnbruk 180 mantalsskrivna personer, 1895 hade Tidaholms koping
2.888 invin4re, 1910 hade den nyblivna staden
4.7L8 invhnare, vilken siffra efter 40 ir, den
1 januari 1950, stigit till 5.s87. De tvi. sistndmnda invinarsiffrorna antyda, att utvecklingen gitt ganska lingsamt i forhillande till
andra stdder. Under 1930-taletintridde t' o. m.
en tillbakaging och omkring 1935 tedde sig stadens framtidsutsikter mycket dystra. Genom
Kreugerkraschen 1932 minskades tdndsticksfabrikens arbetsstyrkahogst avsevdrt och kort
ddrefter nedladesTidaholms bruk och desstillverkningar flyttade till annan ort. Med vaken
blick for framtiden lyckadesemellertid kommunen inkopa bruksanldggningarnafu 19)5, for
vilka de foljande ir erholl en pilitlig och sdker
arrendator,ndmligen AB Bofors.
Ar 1935 kommer sdkerligen att sti som en
vdndpunkt i Tidaholms historia. Detta ir hade

staden 4.456 invlnare - ca 260 fdrre dn vid
stadsblivandet1910 - men under foljande ir
borjade invlnareantalet sakta att stiga. Pa
grund av bostadsbristinom sjilva stadenbosatte
sig dock mhnga arbetarei forsamhillen utanfor
stadsgrinsen,varfcir man ej ur invinareantalei
kan utldsa hur stor utvecklingenvarBofors Historia ger i sid. 493-494 en kort
redogorelsefor hur det gick till nir Bofors blev
rigare till Tidaholmsverken. "Redan FLr1933
l-radeBofors fitt erbjudandeatt inkopa bruksanlaggningarnai Tidaholm, ddr tidigare tillverkning av lastbilar och bilbussar bedrivits men
driften blivit nedlagd. Di Bofors vid denna tid
ej hade direkt behov av nya verkstdder,kom
emellertid nigot kop ej till stind. I stiillet forvirvades anldggningarnai Tidaholm av AB Volator, som bl. a. for Bofors rdkning bedrevbombtillverkning i mindre skala. Di dven detta bolag
efter nigra &rs verksamhet ej kunde fullfolja
driften och svir arbetsloshetgjorde sig gdllande
i Tidaholm, fick \Tingquist hosten \935 frln
statsministerHansson en personlig forfrigan,
om ej Bofors kunde utnyttja anldggningarnaoch
bereda arbete it de arbetslosa. Vid denna tidpunkt forelig onekligen ett behov for bolaget
att utvidga sina verkstdder,ehuru det var tveksamt om just Tidaholmsverken voro de ldmpligaste. Undersokningarnagivo vid handen,att
anlaggningarna i Tidaholm voro om ock ej
idealiska si i varje fall anvdndbara. Med beaktande av regeringschefensonskemll beslot styrelsen den 12 november att inkopa vissa av industrianldggningarna i Tidaholm (kompletterande inkop gjordes langre fram) och lhta driften i Tidaholm ombesorjasav ett dotterbolag
med ett startkapital i :OO.Oookronor. Dessutom
anslogos for maskininkop ytterligare 500.000
kronor. Organiserandetav arbetet i Tidahohn
'Nu
drar dom hit rejdla
p&borjadesomedelbart.
maskiner', yttrade tidaholmsbornamed belitenhet, ndr uppmonteringenav de nya maskinerna
borjade."
AktiebolagetTidaholmsverken,den nya affendatorn till bruksanldggningen,holl sin forsta
konstituerande bolagsstdmmaden 7 december
1935 och inregistreradeshos Patent-och Registreringsverket den 23 decembersamma ir. Den
72 april 1939 inkopte bolaget industribyggnaderna jdmte tillhorandemarkomride, ca 27.00o
kvm, av Tidaholms stad. Brukets stitliga disponentvilla med kringliggande park forhyrdes
samtidigt av stadenfor ait anvindas till cl-refs-

Stenska Arnlnt
Foto fdre 1)10.

aatornobiler fr,in T)daholnts brtrk.

Kronprintensbesoki Tidabolm 1923.

Nordens stdrstaomnibus gjordes pfr.sin tid
au Tidaholm.
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och tjinstemannabostdder. Samtidigt uPPlet
staden nyttjanderdtten till ett Par ingpannor i
elverkets kraftcentral fdr uppvdrmning ^v
fabrikslokalerna.
Planering over maskiner och personal uppgjordes 1935 och man beriknade, att ca ett 100-tal
man skulle kunna anstdllas 1936. Maskiner
inkootes under senare delen av 1931 for leverans i januari och februari Dle .
UtsiAt iiaer Tidabolnsaerken aid mirten aa 1920-talet.

Den magnifiAa forna d.isponentbostadenrytnmer nu
cbefr ocb tiiinstemannabostiider.Boforsfoto Tillman.

Tillverkningen borjade si sakta under mars
minad L936 med en arbetsstyrka av 2o man,
men allteftersom nya maskiner levererades,utokadesarbetsstyrkanoch i en raPPort frin Tidaholmsverken i februafi 7937 meddelades,att
arbetet var i full ging med tillverkning av 60
st. lavetter och vagnar till 40 mm automatkanoner f6r Polen, varav 24 st. redan voro fdrdiga
och avsdndatill Bofors, och de ovriga kunde
levererasenligt uppgjord plan.
Yttedigare bestdllningar forlades till Tidaholm och rcdan 7937 lig hiir bestdllningar pi
ett 270-tal storre eller mindre kanondetaljer,
valkanonlavetter,marin- och fdltlavetter till 40
mm automatkanoner,bakstyckentill sammakanoner, axelfjddringar till 10,5 cm fdltkanon
m. m. For dessabestdllningarutokadesmaskinparken och ett 50-tal arbetarenyanstilldes. Nu
ioro eti 50-tal maskiner i ging och ca 120 timavlonade arbetareanstilldes. Arbetsstyrkanutokadesytterligare och var redan 1939 uppe i ca
220 man.
Denna hastiga expansion krivde omfattande
nybyggnader,helst ocksi som en betydandetillverkning av luftvdrnsa.mmunition forlades till
Tidaholm efter Bjorkbornskatastrofeni december 7940. Ar 7939 tillkom silunda en ammunitionsverkstad och 1940-794L en verkstad for
laddning och aptering av huvudsakligen 40 mm
luftvdrnsammunition. For dessa nya tillverkningsgrenar byggdes nya verkstadslokaleroch
samtidigt tillkomrno en del gemensammaanLdggninga4 pumphus, transformatorhus, Personalhus, luftskyddsrumm. m. Ett 30-talmaskiner,
mest automater, inkoptes ocksi. Den gamla
maskinverkstaden,som man forsta iren hyrde,
tillbyggdes di den blev for tring. Ar 1941uPPfordes slutligen den nya kontorsbyggningen.*)

Den nya masAinaerAstaden
har ljuv ocb lultiga loAaler. Borraad. med arborruerA. Boforsfoto Tillman,
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*) Fdr vlrdefulla uppgifter rcirandeTidaholmsverkens
utveckling och lldre historiabe vi fi tacka Kamrer AIb. An'\?.
Vredenberg,Tidaholm, samtOverderssonoch Kamrer
ingenicirK, Th. Karlsson,Bofors.

MasAinaerA$ad'emfrisaud' Boforsloto T illman.

Bo't'orsBullardautomaleri ammunitionnerhstad'en.
loto Tillman.
Verkstadsomridet vid Tidaholmsverken dr
praktiskt och vil planlagt, varvid man ocksi
tagit hdnsyn till befintlig vegetation: apteringsavdelningensalla byggnader ligga liksom i en
park. Samtligaverkstider dro ljusa, luftiga och
trivsamma och hela anld'ggningengor ett synnerligen tilltalande intryck.
Om verksamhetenvid Tidaholmsverkenunder kriget skola vi inte uppehilla oss. Endast
nigra siffror pi antalet anstdllda mi ndmnas:
7940 var antalet timavlonade 437, 7941 icke
mindre dn 760. Samma arbetsstyrkabibehiills
7)42,varefter den successivtminskadestill 550
1944 och omkring 420 for ndrvarande. Apteringsarbetetflyttades 1944 tlll Bjorkborn .
Tidaholmsverkenomfattar f . n. nedanstiende
verkstdder:
M a s k i n u e r k s t a d e n . . . . med ca 189 anstillda
'))
,)
,, -Verktygsuerkstaden. . .
Amnzunit i onsuer k st ad'en
t,
,, 72
B esi ktnin gsaudeI nin gen
B on opl ext il I uer hnin gen
Driftspersonal n. fl. . .
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Vid aasyningsaud.frro de flesta kuinnliga arbetarna
rysselsatta. B of orsfoto T illman.

Detta panorama t)aer apteringsaad'.rtitar b_ttrbyggnad.erna-ligga omgiana aa parkartad grdnska. Boforsfoto Tillntan.
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E RI K "tUN.tT ROM
Azt Bergsingenjiir
Vi ha i en foregiende uppsats- i B-pilen nr
i, 7949 - behandlat jarnmalmerna,vilka som
utgingsmaterial for tackjdrn indirekt utgora
viktiga rimaterial vid framstdllningen av stil.
I denna uppsatsskola vi dgna oss it sjdlvatackjdrnet och dess framsiillningsmetoder. Bland
metallurgiska processerdr metoden att tillverka
tackjdrn unik, bide p& grund av sitt tidiga ursprung och dirfor att den i princip ej underg&tt
nigra storre fordndringar under i"tskilliga irhundraden.
Historik.
Redan under forhistorisk tid kom iirn till anvdndning. Arkeologerna ansesig kunna fastsll,
att idrnforemil voro i bruk 2o0o ir f. Kr. S6"vdl
de gamla hebreernasom assyrierna,grekernaoch
romarnakinde till konstenatt framstdlla smidbart jdrn. Detta var ocksi forhillandet med
kineserna. Aven britter och skandinaviertillverkadefor ca 25OOhrsedansinavapenav jarn.

kunde ofta direkt utsrnidas till vaoen eller
nyttoforemil. Ddrfor kallades forfaringssdttet
direkt jdrnframstdllning for att skilja det frin
den senareutvecklade,och dn i dag brukliga, indirekta jdrnframstdllningen,som innebar framstillning i masugn av den kolrikare mellanprodukten, tackjdrnet, som pi flera sdtt kan omvandlastill stil av olika kolhalter.
Det jirn, som framstrilldesi bldsterugnarna,
kallades "osmundjdrn". Det utgjorde for
Sverigesvidkommandeen viktig exporfvaraoch
Ievererades i stycken pi ungefir 0,35 kg.
Osmundjdrnetvar dnda fram i borjan av 1100talet den huvudsakliga jirnprodukt, som framstdlldesvid smibruken i de svenskabergslagerna.
T ackjiirn borjar till uerkas.

Jirn borjade framstillas i Sverigenigot eller
nigra hund ratal ir f . Kr. i mycket enkla, smi
och liga ugnar eller hirdar. R&materialetvar
jirnmalm, oftast myrmalm, och kolad ved anvindes som brdnsle. Forbrinningsluften tillfordes till att borja med genom naturligt drag.
Senare kommo tramDade eller vattendrivna
bdlgar till anvindning. Dessa smi ugnar benimndes vanligen bldsterugnar, men kallades
ibland ocksi for myrjdrnsugnar eller styckeugnar. Det var emellertid svirt att istadkomma
god temperatur i dem. Pi grund hirav smdlte
ej jdrnet utan erholls i form av en degig massa
med lig kolhalt, som miste rakas ut. Jdrnet

Overgingen fri.n tillverkning av osmundjdrn
till blisning av tackjdrn skeddesi sminingom
i olika ldnder och kanske raskasti Sverige,ddr
sdrskilt konungarna Gustaf Vasa och Karl IX
intresseradesig for jdrnhanteringen. I borjan
av l4Oo-talet borjade, vid sidan av osmundjdrnet, det kolrikare tackidrnet att framstdllas i
virt land. Ddrfor var tackiarnet en vdlkdnd
vara rcdan vid Gustaf Vasas regeringstillfille.
Det forefaller ej helt osannolikt, att tackjdrnet
forst kom att framstillas av en slumo. Man
hade nzimligenborjat bygg bldsterugnarnaallt
hogre och hogre och samtidigt okades blistertrycket, varfor temperaturensteg i ugnen. Troligen smdltedi jdrnet och tog upp kol ur brinslet och rann ut. Man ansig till att borja med att
rnan misslyckatsmed tillverkningen av osmundjdrnet och att ett sdmrejdrn erhillits. Det drojde

Sammanlagdaantalet anstillda d"rca 470 eller
i runda tal 50 minads- och 420 timavlonade.
Antalet kvinnliga anstdllda dr ganskastort eller
icke mindre dn ca 105. Personalorganisationerna
ziroMetalls avd. 163.SIF:savd.nr 19 och SAF:s
avd. nr 70, samtliga i Tidaholm.
Tillverkningen av krigsmaterielhar under de
senareiren minskatsmen en del civila tillverkningar ha upptagits, ex. maskinplitsaxar, rullbockningsmaskiner,stukmaskiner, rullgingma-

skiner m. m. samt legoarbetenfor andra verkstdder. Maskinparkenomfattar ca 250 maskiner
av modernaste konstruktion. I oktober 1949
upptogos i ett par av apteringshusen,som for
detta dndamil ombyggdesoch nyinreddes,tillverkning av bonoplex i samarbetemed Nobelkrut. Till en utfodigare redogorelsefor denna
tillverkning samt speciellareportage med intervjuer m. m. frf,.n ovriga avdelningar skola vi
iierkomma.
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Hyttanliiggni,x&eni Bofors. Bofortfoto fr. 1930-talet.

dock ej lange, f orrdn man borjade forsti sig pi.
att anvdnda det nya jdrnet, vilket fick rinna ut i
formar till " galtar" eller "tackor" och vanligtvis
kallades tackjdrn. Detta var hi.rt och fick smdltas om i hdrdugnar till osmundjdrn, som fortfarande var en viktig exportvara. Under omsmdltningen "firskade" man upp det hirda
jdrnet till smidbart jdn. Hdrifi:i;n kommer det
rinnu allmdnt anvinda uttrycket "fdrskning" av
tackjirn. Bergsmdnnenfingo dock snart klart
fiir sig, att bide malm och arbete sparadesoch
att vdrmeekonomienforbdttrades,om man ordnade sin jirntillverkning si att blisterugnen fick
ldmna allt sitt jdrn i smilt form och si uppkom
masugnsprocessen.
De nya, hogre ugnarnafingo
si smi.ningom bendmningen masugnar. Tydligt
ar att den nya processenkan ha haft flela av
varandra oberoende uppfinnare sivdl i Sverige
som utomlands.
Masugnens utuechling.
Ehurumanmedvisshetvet att denfdrstamasugnen
avseddfiir tad<jiirnsframstdllning,
byggdesi Sverige
redanpt 1400-talet,dr det ocksi kdnt, att 2indatill
GustafVasastid idrntillverkningen
i landethuvud-

sakligastgick ut pi osmundsmidedirekt frin maim,
och att dessaosmundstyckenskeppadestill Tyskland
och huvudsakligasttill Danzig, dZirde omsmiddestill
stingjdrn. Svenskarnavoro sedan tvungna att mot
dryg betalningS"terkiipa
sitt behov av dennavara. Fcir
att tvinga de svenskabergsmdnnenatt sjdlva frirlidla
sin rivara till stingj?irn,fiirbjdd dlrfdr kung Gustaf
all utskeppningav jan i osmundform. Men han tog
dessutomett dnnu kraftigare steg till den svenska
jdrnhanteringensfcirbdttrande,di han ir I54o bestdmdeatt bergsmdnnenhd.danefterskulle betala sitt
kronotiondei tackjiirni stiillet f6,r i osmund,ty hdrigenom tvingadehan dem att bygga maslrgnar. Tyskar
infcirskrevosocks&fcir att skdta masugnsanldggningarna - hyttorna - och fcir utldrandetav det med tackjirnstillverkningen fiirbundna fdrsksrnidet,som sedermera i Sverigebendmndes"tysksmide".
Den dldsta svenskamasugnenskilde sig ej mycket
fr8.n de gamla blisterugnarna. Den var ndrmast av
kubisk form, 4-5 m i hdid och bredd. Den anlades
ofta i sluttningenav nigon kulle pi si sdtt att ugnen
endastbehijvdebyggasupp med tre fristiende sidor.
Man vann hd.rigenomfcirdelenatt malm och kol litt
kunde forslas till platsen kring "kransen", chargeringshilet. Ugnens nederstayttre delar, i rimsesidor
om cippningarnafdr utslagshlloch biilgentill bliistern,
de s. k. "brdsten", utgjordesav glest hopfogadeekeller furustockar.Br<istentdcktesmed hdllar av sten.
Ovanpi dessaligo nl.gra varv sammanfogade
stockar,
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Gamnzal bliilerugn frdn Dalarna; elter en tecAning frLn 1700-talet. Bergsrtannen besAichar ocb hans
bastru tranzpar bdlgen vmtidigt som hon spinner med.sliinda'
s. k. "mulltimmer". Pipan muradesfyrkantig med
nigon eldhirdig bergart, och "stillet" var rektanguldrt
och litet. Mellan timringen och pipmuren fylldes
lerbruk och rullsten.
Under 15- och L6-hundratalenfdrdndradespip-profilen s& sm&ningom,och masugnarnaf<irstoradesundan fd,r undan. Vid slutet av 1700-talethade utvecklingen av den svenskamasugnengitt i tvl riktningar.
Man kunde nu tala om tvl olika typer, stenmasugnen
och mulltimmermasugnen. Den fijrra fick namnet
"brukspatronhytta", enir den kostade mera att bygga
och d?irfijr huvudsakligen uppfcirdes av de fdrmdgna
brukspatronerna.Den senaretypen bendmndes"bergsmanshytta", d& de mindre bemedlade bergsmlnnen
vanligen fingo ndja sig med en enklare utformning.
Stenmasugnenvar helt byggd av sten och murades
frln grunden i hela sin tjocklek. Grunden lades direkt
p& berget. Briisten byggdes med stenvalv eller grova
btirdjZirn, som uppbar den yttre muren. Mulltimmerhyttan var dlremot byggd sl billigt som m<ijligt.
Endast nedre delen var av sten fiir att fcirhindra eldsvldor. Ovanfijr brristen vidtog sedanmulltimret som
en yttre bekHdnad. Mellanrummet mellan pipan och
timret var fyllt med sand. Pipans form var nu oftast
helt rund och hiijden varierademellan ca 9 m fd,r en
brukspatronshyttaoch ca 8 m fdr en bergsmanshytta.
Volymen var ca 24 resp. ca t8 m3. Sj?ilvapipmuren
byggdesav sandsten,talk eller glimmerskiffer. Stiillet
var f.ortfannde rektangulirt och endast en forma
anvdndes.
Overg&ngentill den moderna masugnen skedde
ddrefter successivt,men d.nnufinnas masugnari drift,
som dro av mycket gammalt datum. Det ir kanske
liimpligt, att redan nu ndmna att Bofors fdrsta masugn
uppftirdesLr 1874, den andra uppftirdes 1903. Den
verkliga drivfj2idern, som utomlands satte fart pl utvecklingen av den moderna koksmasugnen,kom i
slutet av 18:e trhundradet med anvdndandetav lngkraft fiir drift av bltsmaskinerna.
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Nutida ,nasagnar.
Numera byggasmasugnarnahelt av tegel.Vir
svenskabldsterhyttabestir i sin nuvarandeform
av ett runt schakt upp till ndrmare 20 m hojd
och en storstainre diameterav nigot over 3 m.
Den bygges av eldfast tegel. Ovre delen av
pipan uppblres av bordjiirn, vilka ligga pi
kolonner istZillet for de tjocka murarna, varigenom de djupa brosten forsvinna och stdllet blir

GenomsAiirningau 17l1-tals masugn,"brukspatronsbytta",

fritt och ldtt itkomligt. En modern svensktrdkolshytta har en volym av ca 90 m3.
Ugnens olika delar, varav de flesia fortfarande ha gammalmodiga benimningar, dro uppifrin rlknat:
1. "Uppslttningsmilet' , genom vilket hyttan
beskickas.Det tdtar iven uppit. Kring uppsittningsmilet ligger "kransen' eller kransgolvet.
2. Gasuttag pi sidorna, med sotsickar.
3. En nedit vidgande del, "overpipan".
4. Den cylindriska mittdelen, "buken".
5. En nigot nedit konandedel "rasten".
6. Underst en cylindrisk eller bdgarformig del
med plan botten, "stdllet".
I stiillets botten finnes utslagshilet for tackjarnet, "jdrngatan", och nigot hogre upp finnes
ett "slagghil". Ovanfor detta sitta ett l?impligt
antal "bldsterformor", ordnade symmetriskt, i
vilka munstycken, "tettor", dro insatta for
luftens inblisande. Dessa tdttor dro forbundna
med "ringtrumman", som loper runt masugnen.

fdr mosugn5gos

Till ringtrumman ledes "bldsterluften" frin
blismaskiner eller fldktar via varmapparaten.
Pipan har den storsta vdggtjockleken vid buken och rasten, dir muren vid svenskamasugnar
bestir av 3 delmuraf, innermuren, bakmuren och
yttermuren. Vid murningen mi.ste teglen slipas
noga for att god passningskall erhillas. Yttermuren armeras utvdndigt med bandjiirn, vilka
d'ro hopskarvade medelst ringar, vilka kunna
tdnjas ut och siledes tillita en viss svillning av
yttermuren. Man har vid koksmasugnarna
utomlands oftast helt platbekldddapipor, vilket
dock sillan forekommer vid vira svenska trdkolsmasugnar.
Till innermurenanvdndeshogeldfastchamottetegel, till bakmurenordindrt chamottetegeloch
till yttermuren prima rodtegel.Stallet inrammas
eller inmuras med l?impligt material. BLda
sdtten forekomma. Vid rammning anvdndes
vanligtvis kvarts blandad med eldfast lera som
bindemedel. Massan stampasmed handrammar
eller luftverktyg. Vid murning anvindes chamotte- eller silikategel. Pi senaretid har iven
koltegel, eller vid rammning, koksmassorkommit till anvindning. De a,nsestila en hirdare
drift. Bottenstenarna muras gd.rnai valvforband, fijr att de ej skola pressasupp alltfor ldtt
om jdrn trdnger ner i fogarna. Vid reparation
eller "omstdllning" av en masugn dr det vanligen endast stdllet och nedre delen av hyttpipan, som behiiver fornyas.
Hjiilpanordningar.
En masugnsanliggningbehiiver, fdr att kunna
skdtasrationellt,utrustasmeden hel del hjZilpanordav olika slag, rostningar i form av upplagsplatser
div. maskiugnar eller sinterpannor,varmapparater,
fr. s. Det skulle fora f'dr
ner, transportanordningar,
l&ngt om samtligadessaskulle beskrivasi detalf.
Nigra av dem komma emellertidantydningsvisatt
om masugnens
berdrasi den fdliande diskussionen
r8materialoch derasbehandling.
Malmens behandling.

TrliAolsmawgn ao rnodernarekonstrukkion.

Vid tillverkning av tackjirn, siviil i trdkols-som
kokshyttor,dro jirnmalm, trdkol eller koks samtkalksten,och nigon ging kvarts,de viktigasterimaterialen. Dessarimaterial beh<iva
storaoch rymligaupplagsplatser.F<irjirnmalmen,som fd,rr i tiden kom
stycken,fanns den
till vira masugnari osotterade
sortes. k. "malmbacken",
d2irde olikamalmsorterna
radesi bis. D?irslogosde sdnderav "malmslagarna"
i lZimpligastorlekarftjr att sedansdttasupp p[ rost- "rostades"_ugnarna,i vilka malmenupphettades
vid lufttilltrZide,s& att fciroreningar,som exempelvis
svaveloch arsenik,till stor del ftirbrann och avgick.
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14000i tunnelugnar.Fdrutom sfiilva brikettbildningen
vann rnan, att svaveloch arsenik,om dessavoro ndrvarande, till sior del bortgick. Malmen blev ocksi
porcisgenom brinningen, sl att den ldttarekunde piverkasav reducerandegaseroch kol i masugnen.Metoden anvdndesfortfarandei Sverigeoch dven utomlands, ehuru i obetydligomfattning. Den har alltmera
utslagitsav sintermetoderna.
"Sinter" 1r bendmningenpA en grovpordsprodukt
pi visst sdtt. Av i bruk
av slig, som sammansintras
kan nlrnnas:
varandesintermetoder

Sinterpannoriaau Kanlorpttyp uid Bofors.
Vid upphettningen uppluckradesocks&malmen ocl.r
gjordesmera littangriplig fdr de reducerandegaserna
i den fdljande masugnsprocessen.
Numera har man s&gott som fullstdndigt tivergivit
rostugnarna, och malmen kommer oftast till de
svenskamasugnarnai form av en finkornig produkt,
jirnmalmsslig, med en jiirnhalt, som helst bcir ligga
vid ca 65 /o. Sliget fraktas frin gruvorna vanligtvis
under de varmare m&nadernap& iret och ligges upp
i stora upplag. Den utsdttesliitt fcjr frysning och blir
di ohanterlig, vilket dr en nackdel ur transporthdnseende. Modernare hyttor ha d?irfcirbrirjat anlagga
sligmagasinunder tak och kunna nu mottagasina sligleveranserhela &ret om, vilket 2ir till fcirdel f<ir snvdl
gruva som masugn. Sidana sligmagasinuppvlrmas
med avgaserfrin hyttan, varfcir risk f<ir frysning ir
utesluten.
Det ir ollmpligt att settaupp slig i stdrremdngder
pi hytian. Den skulle snart tappa till schaktetoch
hindra rijrelsenhos gods och gaseri ugnen samt ocks&
delvis gi frirlorad med avgaserna.Den bcir ddrfcir
dverftiras till styckeform,vilket kan ske genom tvi
olika metoder, brikttering eller sintring. Briketteringen anvdndesi ganskastor utstrdckningi vtrt land
frin omkring lr 1900. Den gtr si till att slig med
viss fuktighetshaltpressastill stringar, som skiras till
lnmplig brikettstorlek. Briketternabrinnes vid 1l0o-

Nfrgra at Aolhusenaid Bofors.

1. Sintring i pannor fiirsedda med roster, vilket fcirfaringssitt Ir vanligt i Sverigeoch huvudsakligen
enligt Greenawalt-,Kantorp- och AlB-metoderna.
Modifierade meioder finnas ocks&.
2. Sintring pi roterandeindlcjsaband av roster.Detta
fcirfaringssdtt, Dwight-Lloyd-metoden, som ger
mycket htig produktion, dr i stor anvdndning
utomlands.
3. "Kulsintring" av sligkulor, som framstllles enligt
en ny metod, utveckladi Sverigeoch U. S. A.
Tillverkningen av sinter enligt Greenawaltmetoden
bepibdrjadesi virt land fu 1915. Pannbeskickningen
stir vid sivdl denna som dvriga i Sverige anvlnda
metoder vanligtvis av 85*90 /o slig och returgods,
6-8 % fuktighet och 3-6 /o br:d'nsle.Detta utgdres
av trdkolsstybboch/eller koksstybb,som vil blandas
med sligen i roterandeblandare. Ofta tillfcires kalk
fcir masugnensbeskickningredan i sinterblandningen.
Sinterpannornautgiirasav rektanguldraeller runda,
upptill helt 6ppna jiirnl&dor. De dro fcirseddamed
en mellanbotten av roster iiver en tet underbotten.
Pannorna beskickasmedelst en flyttbar chargeringsberoende
vagn eller frin en central beskickningsficka,
pi den metod som anvindes. Den fyllda pannan
tdndes i beskickningens6veryta. Samtidigt sugesluft
varvid stybben fcirgenom slig-br2insleblandningen,
si att sligen sintrar
brdnnesunder temperaturstegring,
ihop till en kaka. Di massandr genombrdnd,vdndes
pannan, och kakan, som stcirtar mot ett galler, slis
s<inderi sitt fall och krossas i stora stycken. Dessa
miste genomgi dnnu en krossning si att fdr masugnen
l?implig styckestorlekerhilles.
Aven vid sintringen lger en mycket effektiv rostning rum. Svavelhaltennedbringasi stor utstrdckning
ldmpligaremineralprooch en fdr masugnsprocessen
dukt p& jdrnmalmen erhilles.
Vid kulsintrin g makarman fram pi visst sdtt chargerad slig i en lutande, roterande trumma. Hd.runder
bildas sligkulor, vilka v?ixatill ungefdrvalndtsstorlek.
Dessasintras ddrefter i en soecialkonstrueradschaktugn. Metoden f<irbilligar sinterframstdllningenoch
kommer med all sannolikhet att fi stor anvlndnins.
En anldggning skall med det snarasteuppfriras vid eit
svensktjiirnbruk.
Sintermetoderna
iro nu helt vanliga vid v&ra jdrnverk, ddr man alltmera dverg&r till 100 /o-ig sinterbeskickning.Minga malmer, som ha hdg svavelhalt,
skulle ej kunna utnyttjasom man ej genom sintringen
kunde nedbringadenna.

Briinslet.
Tdmte idrnmalm [r kol den viktigaste r&varanfrjr
framstallning av tackidrn.Det anvindesfcjr att direkt,
eller indirekl slsom gas, reduceraidrnoxiderna,sl att
idrnet blir fritt, samiatt genom sin fdrbrdnning-med
lvret i bliisterluftenalstra det vdrme' som dr ncidvdniigt fOr att upphetta malm och kol till en fdr iernlnmplig h6g temperatur'
framstiillningqprocessen
V&r jlirnindustri har sedan ldnge anv[nt triikol i
sina mas.,gnar. Genom sin renhet har under m&nga
ir tr?ikolei ansettsutgtira en ntidvdndighetsvarafdr
tillverkning av tackiiiri fdr kvalitetsstel.P& senare&r
har man d"ock,genom att anvdnda utvalda stenkol ftjr
koksning, ly.k^tt tillverka kokstackitirnmed relativt l&g
fosforhalt. Samtidigtkan man genom avsvavlingsptocessnedbringatackidrnetssvavelhaltsedandet ldmnat
masugnen.lack vare dessamciiligheter-till kvalitetsf<irb[Itring har tillverkningenav kokstackjdrnfitt <jkad
spridninq"ivirt land. Miftol hllla 88-92 /o kol och
uenskol's5-90 /a kol mot vedens1o /o kol.
Triikol skall vara stybbfria, fasta och vdl kolade,
samt ha liga halter av aska,isynnerhetliga- halter av
de frjr iiirrietskvalitet si skadligaiimnenafosfor och
pi goda trdkol dr ca 11 kg/hl' I
svavel. Vikten -koks,
som vanligtvis anvdndessom
med
.jlmftrrelse
brdnsle och reduktionsmedelvid utldndskamasugnar
och dven vid fiera svenska,2irvira trlkol svnnerligen
rena. Silunda ha goda trikol en askhaltav 2 it 3 /c,
medankoksenhar en askhaltav etminstone7 /o.'Irdkolens svavelhaltdr ca 0,03 /o wdet det att koks har
c/o, fot
r /o. Fosforhaltendr ftir barrvedskolo,or
ldvvedskolir den O,o4Va och fiir koks O,O3/a'
Trdkolen lagrasvid de svenskahyttorna i de gamla
vdlkinda kolhusen, varifrin de i korgar, ofta med
till hyttkransen. Trdkolen dro
linbana, fraktas uPP
-v]rfdr
lagring av trikol dr ett bemycket eldflngda,
svZirligtproblem. Fijrstikhar giorts vid ett stcirrebruk
i Sverigi att lagratrikolen i det fria, fcir ati sedanpi
vagen till kransen llta dem genomgi en torkning i
upphettademed avgaserfrin masugnen'
specialugnar,
Experimentethar slagitvll ut.
Stenkol, som iir mycket billigare dn trlkol, kan ej
direkt anvlndas i den hdga masugnensom reduktionsmedel och brinsle. De har nimligen benigenhet att
vid ndrmare 4000 baka ihop sig till en beckartad
massa, som hindrar gasstrdmningeni schaktet. Ett
undantagutgdr antracit,som kommit till anvdndning
vid vissamasrrgnari U. S. A' Hird, fast koks har
emellertid,allt sedanmitten av 1700-talet,ftirst i England, men sedan i flertalet andra liinder med stenkolstillg&ngar,tjitat som rimaterial fdr dessaldnders
storproduktion av jdrn och stil. I Sverige utftirdes
prov med importeradkoks i hyttorna fcir fcirstagingen
i,r 1857.Koks anvdndesdirefter i flera svenskahyttor,
i bdrian tillsammansmed trekol men sedermeraenbart. Avsikten har varit, att anvdnda de rena, dyra
trdkolen vid tillverkningen av huvudsakligasttackjdrn
av htigre kvalitet, som utgtir rimaterialet ftir kvalitetsst&I,under det att tackjirn, som anvindes fijr framstdllning av enklare s. k. handelsjdrnoch fiir tackjiirnsgjutgods,kan tillverkas med den billigare, men
kunna byggas
n&gotorenarekoksen. Koksmasugnarna

't'oto,
Rostugnspipan.C, E. Rosenberg
mycket stcirreoch kraftigare dn trdkolshyttorna,emedan den mycket hillfasta koksen kan bdra en hogre
godspelareIn de svagatrikoien. Stora masugnardro
ofta fristiende schaktugnar.Flera svenskakokshyttoL
iiro ombyggdatrdkolshyttormed ungefdr dessasstorlek. De stcirstaoch modernastesvenskamasugnarna
dro emellertid ocksi frist&ende.
Slaggbild,are.
Fcir att gingen i masugnenskall bii lugn och stcirningsfri, miste den slagg,sombildasav beskickningens
oreducerade
bestindsdelar,ha en viss sammansdttning.
reglerassi att samtidigtviss
Slaggenssammansdttning
svavelrening och viss flytbarhet erhilles. Slaggens
halter av kalk och kiselsyradro av sdrskild beiydelse
i dessaavseenden.De anvdndamalmernaha emellerberoendepA medfciljande
tid ganskaolika egenskaper,
gingarts sammansdttning. Sedangammalt har man
brukatuppdelamalmernai:
1. Eng&endemalmer (skarnmalmereller kvickstenar).
Dessamalmer itfciljas av en bergart, som direkt
ger en l?implig slagg.
2. Torrstenar (sura malmer). Vid dessa behcjver
kalksten tillsdttas.
3. Blandstenar(kalkhaltigamalmer). Sidanamalmer
skola l?impligenblandas med torrstenar. Nigon
ging kan kvarts fcirekomma.
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Bldsterluften.

Beskichning pE masugnsbrunsen
i Bofors hytta.
KalAstenen skall vara fosfor- och svavelren samt
givetvis ha liigsta mdjliga halter av kiselsyra och lerjord. Under glngen genom masugnenutdrives kalkstenenskolsyra i gasform och tterstoden, brdnd kalk,
bildar med malmenskiselsyraen slagg,som i sig dven
tar upp de flesta andra fciroreningar, som finnas i
r&materialen.Kuarlsen,som mera sdllananvlndesvid
fdrhyttning av blandstenar,bestir ju av kiselsyra.Den
bildar i sin tur med bergarteni den kalkhaltiga malmen ocksi en kalciumsilikatslagg. FrEn kiselsyran,
som fijrekommer i beskickningen,reducerar kolet en
mindre m?ingdkisel, som ldser sig i tackjlrnet. I
vissa tackjdrnssorterkan det vara tinskvlrt med ganska
hiiga halter av legeringsdmnetmangan, ibland 1--3
/o. Manganhalten kan man erhtlla frtn tillsatser till
beskickningen av manganmalm eller manganhaltig
jdrnmalm. Masugnarnasbeskickningarinnehllla ocksl ofta metallrika slagger frln stllframstdllningens
olika processer,fren vilka man siledeskan ttervinna
jiirn och andra [mnen. Isynnerhetde jiirn- och metallrika slaggerna frLn den sura bessemer-processen
dro
anvindbara. Fcirr utnyttjadesocksl.i stor utstriickning
slaggernafrln lancashirehirdarna.
Uxlag i Boforc bytta. Foto frSn 193l-talet.

Vi ha redan fdrut omnd^mntatt luft, i fonn av
naturligt "drag" eller "bllsteduft" med hd,gretryck,
speladeen viktig roll vid framsdillningen av osmundjdrn eller tackjdrn. Det dr inga smtkvantiteter luft,
som erfordras fdr att tillverka I ton tackjdrn. Man
m&sterdkna med minst 2000 mB vid vanlig temperatur. Pi 1800-talet begagnademan sig i Sverige av
vattenhjulsdrivnakolvbl&smaskinerf.& att f.Ftupp trycket pi bldsterluften och tvinga in den i masugnen.
Man har numera mestadels dvergitt till elektriskt
drivna fliktar eller turbokompressorer.
I utlandet drevos bllsmaskinernai bcirjan av 1800-taletmed lngmaskiner. Som ett senareled i utvecklingenkom anvdndandet av gasmaskinsdrivnabllsmaskiner samt
ingturbindrivna turbokompressorer.
Fdr att fdrbd.ttra masugnsprocessens
ekonomi fann
man tidigt p& att hiija blisterluftens temperatur genom fdrvdrmning i sirskilda "varmapparater", som
stodo uppstlllda i niirheten av hyttpipan och vilka
eldadesmed masugnsgas.Fortfarande fdrekomma vid
hyttorna varmapparater av Ildre typ, utfdrda som
murade fiirbrdnningskammare,i vilka grova gjutiiirnsrijr fdr blisterns genomledandeinbyggdes. Utvecklingen har emellertid gttt framtt iven p& detta omride och nya konstruktioner ha framkommit. Virmeekonomienhar visentligt fdrbittrats genom anvindandet av smalareoch tunnare bldsterledningarav vdrmebestZindigtstll, som i slingform inlagts i p6. speciellt
sdtt utfdrda fdrbrdnningskammareftir masugnsgasen.
Vid stdrre kokshyttor anvlndas varmapparater av
helt annan typ iin vid trikolshyttorna. En del av masugnsgasen fdrbrinnes med luft i hiiga, cylindriska
schakt, vilka iro staplade med specialtegel,som upptaga vlrme frln llgan och avgaserna. Efter en viss
tidsperiod avkopplas gasstrdmmenoch i stiillet llter
man bldsterluften passeragenom de heta tegelstaplarna, som dl avger sitt vdrme till denna. Ddrefter
kommer en ny vdrmningsperiod o. s. v. Tve till fyra
varmapparaterbrukar anvindas vdxelvis beroende pi
masugnensstorlek.
Masugnsprocessen,
Den metallurgiska processen och arbetet vid
masugnen ir i stort sett desamm a vare sig trdkol
eller koks anvdndes som reduktionsmedel och
brinsle. Den gir i huvudsak ut pi att vanlig
jirnmalm, rostad ma,lm, eller malm i form av
sinter eller briketter, kol i form av trdkol eller
koks samt slaggbildande dmnen, oftast kalksten, chargeras genom ugnens topp. Samtidigt
inledes forvdrmd bldsteduft under tryck genom

formorna runt stellet.
Vid svenska masugnar tillg6.r arbetet ungefnr pi foljande vitt. -Trdkolen transporterastill
hyttkransen i korgar frin de pi nigot avstlnd
frin hyttan bel2ignakolhusen. Kolen tommas i
uppsettningsmilet i bestiimda satser av upp till
20 hl, varefter en noga uppviigd mdngd malm
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i form av exempelvis sinter - samt kalksten
beskickas. En viss kvantitet pisdttes kolen och
en viss kvantitet ldggesi en ring omkring dessa.
I virt land dr nimligen uppsdttningsmiletoftast
utfort med styrcylinder och styrkon, for att vid
"sdttningen" malmen skall uppdelasi "mittsdttning", dven kallad "kolsdttning", samt "mursdttning". Med jzimna mellanrum goras nya
sdttningar.
Masugnsprocessens
uppgift dr att bef.ria jdrnets oxider frin dess syre och att dessutom i
mojligaste min avldgsna de fororeningar, som
ing| i den medfoljande bergarten. I masugnens
ovre del och ned mot zonen nhgra meter ovanfor
formorna reducerassuccessivt
den nedsjunkande
sintern. dels direkt av fast kol, men huvudsakligast av nedifrin stillet uppstrommandekoloxid och vdtgas av hog temperatur. Temperaturen dr ca 1100o i nedre delen av denna reduktionszon, och det utreduceradejdrnet forekommer ddr i form av jdrnsvamp. Inom stdllet har
den genom formorna inpressadeheta bldsterluften forbrint en del trdkol till koloxid. En
del v'ite frigores samtidigt ur kolen och en del
bildas ur den inblista luftens vatteninga. Medforande vdrme striimmar sedan koloxiden och
vitgasen upp i schaktet och avge d2irvid sitt
vdrme till de beskickningslagerde passera. Di
jdrnsvampensjunker ned genom stdllet, blir den
allt varmare och alltmera kol bindes.Som redan
niimnts, utreducerasocksi samtidigt smi halter
av kisel och mangan. Slutligen smdlter jirnet
med en kolhalt av 3,5-4,5 /o och samlas i
stillets botten under slaggen.
Gasen,som nir den ovre delen av pipan och
avldgsnas genom gasuttagen,hiller ca 2O /o
koloxid. Den utgor ett anvdndbart brdnsle och
tillvaratages ddrfor, for att efter eventuell
rening anviindasfor eldning av varmapparaterna i hyttan, andra stilverksugnar, ingpannor
och ofta utomlands som drivmedel for gasmaskiner.
Di en viss mingd jdrn samlats pi stdllets
botten sker "utslag", 4-6 glnger per dygn,
genom "ja,rngatan". Detta arbeteuifores i "ri.stugan". Tackjirnet gjutes hos oss sedan gammalt i f.ramf.otmasugnenanordnadeformar av
sand eller jdrn s. k. "galtsdngar". Vid stora
anld.ggnngar anvdndes stundom gjutmaskiner
med formar ordnadepl ett indlost band, for att
gjuta tackona. Tackjd,rnetomsmdltessedan i
olika processertill stil. Det smdlta tackjdrnet
tages eiveni varmt tillstind i skdnkardirekt till
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stilugnarna eller till s. k. "blandare", som kan
rymma flera 100 ton tackjdrn. Blandaren
tjeinstgorsom magasin och verkar dven utjimnande pi jiirnets sammansdttning.
Slaggen avdrages allt efter behov genom
slagghi.letoch gir till formar for framstdllning
av slaggtegel,eller ocksi granulerasden, varvid
eit utmdrkt isolerings-och fyllnadsmaterial for
byggnadsindamil erhilles.
Driften vid koksmasugnarnadr som ndmnts
i stort sett densammasom vid trikolshyttorna.
Uppsittningen dr dock ofta mera mekaniserad.
De storre ugnarna beskickasmaskinellt med
stora korgar, som frhn marken hissas upp
och automatiskt tommas i uppsrittningsmilet.
Koksens storre tyngd i forhillande till trdkolen
gor att kokshyttanrymmer mera gods per m3 dn
vad trdkolsl-ryttangor. Di dessutomkokshyttan
dr storre och drives med kragtigare bldster, blir
dygnsproduktionenmycket stor. Tackjdrnet blir
i regel ej av sammahoga kvalitet som trikolstackfdrnet och anvdndes ddrfor itminstone i
Sverige for tillverkning av enklare jdrnsorter.
Mojlighet finnes emellertid att medelst moderna stilprocesser framstilla ett mycket gott
stil iven av kokstackjdrn.
Av de 50 hl trakol, som i en bldsterhyftaArya
for framstdllning av 1 ton tackjdrn, forbrukas ej
fullt hilften for reduktion av malmen.och resten
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for att genom forbrdnning med luftsyre 8e erforderlig vzirmei masugnen. Redan for minga
i.r tillbaka, framkom tanken att soka ersdtta
denna del av brdnslet med elektriskt alstrad
framviirme. Efter ingiende experimentarbeten
kom ocksi omkring h 1907 den svenskaelektriska masugnen. Trikolsforbrukningen blir heir
20 till 25 hl per ton tackjdrn.
En annan typ av elektrisk tackjdrnsugn har
under de senaste20 iren framkommit i Norge,
ddr energi frin de hoga vattenfallen dr bide
riklig och billig. I denna ugn anvdndesmestadels koks - dven av siimre kvalitet -- som
reduktionsmedel. Treikol kan iiven anvindas.
Genom hog temperatur omkring elektroderna
kan god svavelreningerhillas, Iven vid ganska
svavelrika rimaterial. Dygnsproduktionen zir i
storaugnar dndaupp till 100ton tackjdrn.Ugnstypen ansesha goda utvecklingsmojligheter.
I tilldmpliga delar gdller vad som.sagtsom
vid trdkols- och kokshyttor
masugnsprocessen
iiven for elektrohyttorna.
N dgra t il lrcr k ningssiffr or.
Produktionenvid den storsta svenskatrdkolsmasugnenuppg&r nu till over 100 ton per dygn.
Pi 1600-taletvar ca 1 ton per dygn ett bra resultat. Ndr Bofors masugn m 2 vat i drift for
n|.grakr sedantillverkades ca 4o ton per dygn
i denna. I vissa utlindska koksmasugnarkan
man uppni dygnsproduktionerav aindaupp till
1500 ton tackjdrnoch mer; en stitlig metallurgisk utveckling, ndr man betdnker, att en kokshytta i biirjan av 1800-taletproducerademax. ca
71 ton per dygn. Vdrldsproduktionen av tackjdrn uppgick 7949 tlll ca 110 mill. ton; i Sverige
tillverkades samma 5.r 801.000 ton. Drygt
hdlften av det i virt land tillverkade jdrnet utgores av kokstackjdrn.
Det kan v^ra av intresseatt ocksi ge nigra
uppgifter pi materialitg&ngenvid svenskamasugnar. I medeltal kan denna seigasvara per ton
tackld.rn
Malm ca 1.750kg
hl)
Trdkol ca 8oo kg (to-tt
Kalksten ca 100 kg
Bldsterluft 2.ooo m3.

nted adrmapParater
koktmasugrt
Modern ameriAansk
och malnupplag.

stelnar, ingir antingen allt kol en kemisk forening med jdrn till jirnkarbid, som fordelar sig
jdmnt i hela jd"rnmassan,
si att man fir ett "vitt"
tackjdrn. I andra fall forenar sig blott en del av
kolet med jirn under det att det ovriga kolet
utfdlles i form av grafit. Man erhiller di ett
"gritt" tackjdrn. Man kan dven skilja Ph 1/tvitt, l/2-vitt och 3/4-vitt och t. o. m. "kantvitt"
tackldrn,om motsvarandesektion dr vit och den
ovriga delen gri. Forutom kol upptager, sonl
forut ndmnts,tackidrnetunder reduktionen vrixlande mdngder mangan och kisel. Pi grund av
den hoga kolhalten ir tackjdrnethirt och sprott
och ka:r ej smidas. Gjutning dr ddrfor det enda
rindamil, till vilket tackjdrnet kan anvdndas
utan vidare behandling. De olika stilprocesserna, som vidare behandlatackjdrnet,dvensi tackjdrnsgjuterierna,fordra mycket varierandespecifikationer pi detta, si att jdrnet blir anpassbart
Tackjiirnet.
efter varje metods speciella forhillanden. I
Tackjdrnet upptar under reduktionsprocessen vidstiende tabell ldmnas nigra exempel pi
olika tackjdrnssorter,
i genomsnitt ungefdr 4 /o koI. Di tackjdrnet
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att bolaget skaffadeett eget tryckeri. I samband
hdrmed
uppkommer dven frkgan, huruvida ett
Foretagsndmndenvid Boforsverkenhdll sitt
kunde kombineras med ett
ritningstryckeri
f6rsta sammantrddefor itet mindagen den 3
blankett-tryckeri.Skrivelsenutmynnadei ett forapril under ordforandeskapav disponent Evert
slag, att bolagsledningen,i hdndelse av en
\Wijkander.
positiv instdllning till de framforda synpunkterna, skullelitautreda frl.gan om anskaffandeav
Ritningstryckeri.
Forsta drendet var ett av tjdnstemannarePre- ett eget tryckeri.
Direktor Nordqvist meddelade, att bolaget
sentanternainlimnat PM, refererat av herr Eric
redan
i biirjan av 1930-taletstuderat frigan om
Jonsson,betrdffande anskaffande av eget trycatt forvirva ett eget blankett-tryckeri,men att
keri for Aktiebolaget Bofors. Det framholls, att
man
di funnit, att det var klokast att bestdlla
med
i
samband
bolaget under de senasteiren
alla
vid specialtryckeriermed utnytttrycksaker
vissa licensforsdljningar mist bestdlla tryckta
jande
konkurrens. Ddremot hade
av
befintlig
vdvritningar hos olika tryckerier. De dessa
ritningstryckeri
frlgat
om
ett
eget
pi sista tiden
alltid varit overhopade av arbete, ha leverandiskuterats,sedan i England for detta dndamil
serna av vdvritningarna forsenatsoch icke kunframkommit en ny tryckeriutrustning, som dr
i
forleveranstider
nat anslutas till bolagets
billig och sdker. Bofors har begirt, men dnnu
hillande till kunden. Bolagethar dirfor tvingats
g rna., acceptera ej erhillit, ett anbud frin den firma, som innesprida ut tryckningsbestdllnin
har agenturenfor dennametod. Det finns alltsi
linga leveranstidersamt mist finna sig i diligt
all anledning att fora dennaf.figavidare.
utforande, hiiga priser och fiirsok till obehar
leveransblivit
rdttigade p?.Jngg. Foljden
Hemsyster.
forseningar, hot om boter och irriterande meIngenjor Gunnar Kempe ldste ddrefter upp en
ningsutbytenmed bestdllarna,vilka undrat, varinlimnad skri
av tjdnstemannarepresentanterna
for Bofors icke hade eget tryckeri. Det synesdi
vid AB
velse rorande hemsysterverksamheten
vara berdttigat att forsiika fe till stind en dndav
vara,
forslag
utvidgning
densamEn
rimlig
losning
synes
Bofors,
med
till
ring till det bdttre.

Boforsverken

i

TackiIrnskvalitet

TriiAolnacAiiirn
ca 4,0
Vallon
ca 4,o
Lancashire
S u r b e s s e m e r . . . . 4,0-4,5
4,0-4,5
Sur martin
4,0-4,,
B a s i s km a r t i n . . .

0 , 1 0 - 0 , 15
o,25-O,3O
1,00-1,30
0,50-1,00
c a0 , ) 0

0,50--1,00
0,10-0,1 5

c a0 , 5
0,35-0,50
ca 2,5
ca 2,5

ca 0,6
0,8-1,t
ca O,7
ca 0,7
ca O,7

? 5n_1

nn

1,00-2,00
n 5n_2 r|n

max.0,015
0,020-0,080
max.0,021
max. 0,025
0,0t-0,20

max.0,025
max. 0,010
max. 0,010
m a x .0 , 0 1 5
max. 0,040

KoA.rtacAii.rn
Puddel
Basiskbessemer. .
G j u t e r i1 . . . . . . . .
,r2

ca
ca
ca
ca

1,j
4,O
4,0
4,0

ca 1,0
7,7-2,0
ca 1,7
ca 0,7
ca O,l

0,025-0,1oo
0,025-0,100
0,025-0,100
0,025-0,100
0 , 0 2t - 0 , 1 0 0

35

ma. Det framholls, att den hemsyster,som i
novemberminad 7949 anstdlldes,haft fullt upp
att gora och ej kunnat klan alla hjdlpsokande.
En utredning har visat, att under 1949 147 manadsavlonadevid 190tillfillen varit frinvarande
pi grund av sjukdom i hemmet,varvid 255 hela
arbetsdagarghtt f.orlorade.Dessutommiste man
fijr samma orsak ytterli gare rdtknamed ett stort
antal fall, ddr permissionbeviljats for en halv
dag. Ndstan i samtliga fall torde det vara
hustrun, som varit sjuk. En kalkyl visar, att
bolagetgenom att anstdlla tvi. hemsystrarskulle
kunna gora en besparing ph ca 60o: - kr. per
ir. Det pipekadesocksi, att bolaget hdrigenom
icke skulle gynnanigon speciellkategori av sina
anstdllda, eftersom det dr frl,ga om att undanroia forhillanden, som leda till direkt fodust
for forctaget. Skrivelsenavslutadesmed ett forslag, att bolagsledningenmitte lnya upptaga
hemsysterfrigantill overvdgande.
Direktor Nordqvist meddelade, att det ej
finnes nigot att erinra gentemot detta forslag.
Den hemsyster, som anstdlldes i november,
slutadesin plats 1 mars,emedanhon icke trivdes
i staden. Vi ha nu tvi ansokningar inne till
platsen och komma att snarastiterbesdtta densamma. Ndr vi vunnit mera erfarenhet fir bolaget overvdga,om man skall ghvidareoch medverka till att en andra hemsysteranstdlles.Att
behov finnes dr alldeles klart.

1) Betriffande bolagetsbostadspolitikndmndes, att dennafoljer tre linjer, dels byggandeav
bostdderi egen regi, dels ldmnande av bidragslin for forvdrv av egnahemresp. bostadsrdttsligenheter, dels ldmnande av subventionit bostadsstiftelseroch andra bostadsforetag,aktieteckning i Karlskoga BostadsAB m. m. Bolaget
anserdet vara bdstatt icke sysslafor mycket med
egnabostddermen inser det vara nodvindigt att
hilla en viss bostadsmarginali egen regi. De
sistabostddernaav detta slag iro Malmgirdarna
och enfamiljshusen vid Skogen. Subventioner
till stiftelseroch bostadsforeningardr den linje,
som bolaget for nanarande anser ldmpligast.
2) Bostadsomrd.den,
planeradefor bebyggelse
r.rnderde ndrmasteiren, iro bl. a. Malm glrdarna (ytterligare 63 l6genheter), ett omride vid
Kilsta nd,n Flygfdltsvigen, ett omride intill
Malmgi.rdarna, som stiftelsen Gdrdeshusenpi
sin tid fick reserverat, samt ett omride vid
Brickegirden, ddr grundforhillandena dock dro
sidana, att hoghusbebyggelseknappast kan
komma if.rhga.

1) Betfi.ffande modernisering ocb underhdll
av bolagetsbostddermeddelades,att irets budget fiir underhill och modernisering slutar pi
1,8 milj. kr., medanhyresinkomsternastannavid
0,7 milj. kr, Bostiderna ge silunda ett underskott pi. ca \,Imilj. kr. Man kan givetvisejgi
hur lingt som helst i nyssndmndakostnaderoch
vissa dldre bostadsomridenlonar det sig ej att
Bolagets bostdder.
modernisera. Ndrmast i tur att moderniseras
dro Rosendal, Skogen, Skogsdng, Skolg?irdet
Ddrefter behandladesen av arbetarerepresensamt vid Biorkborn kanalbostddernaoch bostitanterna inldmnad skrivelse rorande bolagets
derna vid Verkmdstar gatan.
bostider och bostadspolitik. Herr Artur Grell
4) Hyran i ungkarlshotellet, "Hultebo", dr
framholl, att det for de anstdlldastrivsel dr av
prelimindrt
bestimd till omkring 75 - kr. i
stor betydelse,hur bostadsfrigan ir lost. Med
nuvarande svi.righeter pi byggnadsmarknaden minaden. Denna hyressummainnebdr en subventionering3.ca 20: - kr. per rum och minad.
dr det kanskeomojligt att losa denna fri ga,men
5) Nigot und.erhd.llau planteringar och dybolaget har trots allt gjort mycket under de
ligt vid Rosendaltilliter icke irets bostadsbudsenasteiren: ungkarlshotellet ir snart fd.rdigt,
get, som endastupptar en mindre summa pi ca
kapital har investeratsi bostadsbolagetoch HSB
7.000:- kr. for dylika arbeten.
med flera stiftelser,egnahemsdgare
och kopare
av insatsldgenheter ha fitt ekonomiskt stod
6) Bolagets bid.rag till egnahenr utgir med
o. s. v. Men det rdcker ej hdrmed. Standarden 2.000:- kr. och till bostadsrittsligenhetermed
i de gamla arbetarbostdderna
1.000:- kr. D5.statennumera limnar betydanmiste forbdttras,
si att de bliva modernareoch indamilsenligare.
de subventionertill egnahemsby
ggarc)ha vissa
Kanske det ocks& vore cinskvdrt,om nlgra av
industrier borjat avskaff.a egnahemssubventiode gamla bostadsomridenasaneradesoch helt
nerna. Bolagsledningen avser dock att tills
ersattesmed nya bostdder av hogre standard.
vidare fortsdtta med de gamla beloppen. Nigon
Skrivelsen avslutadesmed 6 frl.gor, vilka i tur
hdjning av bidragen, kompenserande penningoch ordning besvaradesav direktor Nordqvist:
virdets fall, kan dock icke komma iffiga. I
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samband hdrmed framholl direktor Nordqvist,
att det ur stadenssynpunkt torde vara riktigare
och bittre att for en tid f.ramit fi okad hoghusbebyggelse,d3. gator och ledningar bli alltfor
kostsamma,om egnahemsbebyggelsen
skall fortsdtta pi allt avldgsnare frin centrum beldgna
omriden.
Efter direktor Nordqvists redogorelse utspann sig en livlig diskussion, ddr iinskemil
framfordes om installering av \7. C., uppsnygg'
ning av gator och planteringar och milning av
husen i ljusare farger i Rosendal samt installering av vatten och avlopp i Hytiisbostdderna.
Ftt forslag attbygga hoghusinvid Bofors station
och skogenmellan Rosendaloch Stackfallet kan
tyvd,rrav stadsplanetekniskaskdl icke genomforas. Det meddeladesocksi, att samtliga forslag till forbdttringar av bostdderna skola genomforas i den takt, som bostadsbudgeten
medger.
Direktor Nordqvist meddelade, att bolagets
styrelsepi. sitt sista sammantrddebesluiat foresli en nyemissionpi tt milj. kr. i anledning av
den fortsatta byggnationen vid Kilsta och planeradeinvesteringarvid Nobelkrut. Efter denna
emission skulle bolagets aktiekapital uppg& till
44 mlli. kr. Ndrmare information om denna sak
kommer att ldmnas pf,.Foretagsnimndensneista
sammantride, di bokslut och styrelseberdttelse
skola kommenteras.
Kassati onspr ob/ entet.
Sammantridets storsta frhga var kassationsproblemet vid Boforsverken. Som inledare till
diskussionenhade ingenjorerna A. Ahrell och
N. Lundberg inbjudits, for att tala om kassation
och kassationskostnader
vid resp. metallurgiska
avdelningarna(M) och verkstdderna(V).
Ingenjor Ahrell naimnde,att kassationernapi
M innebdraen fcirlustpi sdkertminst 1,5 milj.
kr. per ir. Med nuvaranderedovisningkan man
dock ej taga fram exakta kostnaderna. Pi
grundval av en undersokning,omfattande redovisningsperiodnr 1l/1949, redogjordesfor alla
inom M. Det
kassationeroch kassationsorsaker
framholls uttryckligen, att alla anstillda dro
medagerandeoch att det icke var meningen att
svartmila arbetarna, utan endast iippna ogonen
for oroblemenoch kostnaderna.I sti.laerAetorsakasflesta felen pi tappningssidan,dlr storsta
renlighet och noggrannhet miste iakttagas for
att undvika blisor, slagg, flakes o. d. i stilet. I

stdlgjuteriet dro sandsir, kallflytningar, sprickor
oclr slaggjutningarvanligafel, vilka ocksi kunna
r.indvikasgenom noggrannhetoch bittre planering. Valsaerketkan notera ett 10-tal olika fel,
ex. materialfel, materialforvixling, okurant
llngd, ytfel, ytavkolning, dimensionsfel,invalsm. m. Den
ning, brakor, bearbetningsporositet
storsta procenten d.r ytfel, av vilka en mycket
stor del miste ldggas p& arbetarparten.Ileiar.rmedjan hade under 7949 den procentuellt
storstakassationen,orsakadav verktygsforskjutning, slaggfel, brdnda detaljer, skdggningsfel,
saknade detalier o. s. v. Enbart bortslarvade
detalier kostadeca 36.0o0:- kr. I Hiirduerket
miste varje ombehandling rdknas som kassaiionskostnad.- Givetvis kan mycket goras ftir
att minska kassationen.
Trikigt nog mirker man
att det ir "mdnniskani produktionen" som gjort
nigot fel. Minga fel bero pi tankloshet, de
flesta av okunnighet,beroendepi att en stor del
av arbetskraftenunder de senasteiren, di. man
utan vidare kunnat fi ett nytt arbete med god
lon, underlitit att skaffa sig yrkeskunnighet.Besv;ir och kostnad att lara sig eit yrke l-rar icke
varit nodvindiga, arbete har funnits, lon har
betalts och yrkeskunnighethar icke krdvts.
Ingenjor Nils Lundberg redogjorde ddrefter
inom verkstlderna. Av
for kassationsoroblemet
foredraget fiamgick, att kassationsorsakerna
vait 4: arbetsfel,materialfel, planeringsfeloch
konstruktionsfel. Ddrtill kommer svinn, si att
ersdttning miste tillverkas. Ett allmaflt onskemil dr som bekant att hoja produktionen, och
varje detalj som kasserasinnebdr en direkt produktionsforlust. Det gdller dirfor att fi ner
kassationentill minsta miijliga virden. Ingenjiir
Lundbelg uppeholl sig huvudsakligen vid de
olika arbetsfelen,vilka dro viktigast for verkstddernasdel och ddrfor miste ignas storsta
uppmdrksamhetbide av arbetareoch arbetsledning. Hans undersokninggrundadesig ocksi pi
redovisningsperiodnr 11, enligt vilken detaljer
under 1949. Orfor ca 620.000kr. kasserades
sakernatill arbetsfelen kunna sagasvara av )
slag, "naturliga" arbetsfel,fel uttjver de "naturliga", som ej kan lastas produktionsarbetaren,
samt fel, som bero pi bristande omsorg frin
arbetarenssida. Med "natu rhga" fel avsessidanaf.el, som kunna ansesnormala for tillverkningen ifrhga. Man miste nimligen alltid rikna
med en viss kassation,om en lonande produktionstakt skall kunna hi.llas. Den andragruppen
arbetsfel kan bero pL diiiga maskiner, felaktiga
J/

verktyg, ojimnt material eller att vederborande
arbetarefitt ett arbete, som krivt storre yrkesskicklighet in han besitter. Dessa "naturliga"
fel avhjilpas genom bittre maskiner, verktyg
och metoder, jdmnare material samt bittre arbetsledning. Den tredje gruppen arbetsfelkunna bist avhjdlpas genom sttjrre intressefor arbetet. Dessafel dro dock alltid svira att precisera,di det alltid kan bli diskussionom orsaken
ir bristandeuppmdrksamheteller slarv.
Disponent \Tijkander framforde ett tack till
de bida foredragshillarna, vilka var och en
belyst detta viktiga problem samt pitalat de
stora vdrden,som stodo pi spel. Meningen med
diskussionenhade icke varit att lastanigon part
for uppkomna feI utan att framvisa alla felkillor och ddrigenom soka vinna forstielse for
problemet och skapa mojligheter att minska
kassationen.I den foljande, mycket livliga diskussionen,meddeladekamrer Henning, att Ekonomiavdelningenf. n. holl pi att uppgora system
som skulle ange
till en ny kassationsredovisning,
bide kostnadernaper produktslag eller order,
och iven den avdelning, som var ansvarig for
kassationen. Pi si sdtt skulle avdelningarna
stindigt h6.llas informerade och ha mojlighet
att angdpa alla felorsaker. Samtliga deltagarc i
diskussionenvoro synnerligenpositivt instillda
till problemet. Herr Ragnar Olson framholl
bl. a., att om man kunde minska kassationen
med ca /3 skulle denna summa ex. tdcka forlusterna pi bostiderna. En stor del av kassationen beror givetvis pi bristande yrkesskicklighet, men bolaget har ocks5.stort ansvar, di det
under de sena,reiren tvingats taga in mvcket
folk, som ej kunnat yrket. Yrkes- och lddingsutbildningen ir ett viktigt problem, som bor
diskuteraspi ett kommandesammantride. Det
framholls ocksi, att dven p& de "smutsiga avdelningarna" stor renlighet och noggrannhet
bor iakttagas.
Sedanherr ordforanden tackat alla deltagare
i diskussionenfor vdrdefulla inligg forklarades
denna avslutad.
Di forhandlingarna dragit lingt ut pi tiden
beslots, att till nista sammantrddebordldgga
tvenne frl,gor, som inldmnats av arbetarrepresentanterna,ndmligen frl.gan om beldggningen
pi olika verkstadsavdelningaroch dirmed sammanhdngande frigor samt'fr|"gan om vidareinformationen till de anstlllda om Forslassnlimndens verksamhet.
Lbg,
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Nobelkrut
Foretagsnimndenvid Nobelkrut hade den 5
anril sitt forsta ordinarie sammantrddefor iret.
Ordforanden, direktor Sverre R:son Sohlman,
ldmnade deirvid en ingiende redogorelseover
resultatet av 7949 SLrsverksamhei. Redogorelsen &skidliggjordes med balloptikonbilder av
tabeller och diagram.
Direktor Sohlmanberdttade,att resultatetfor
1949 varit avsevdrt bdttre in for 7)48, tack varc
en okad forsiljning dven pi exportmarknaden,
och de bdttre priser, sirskilt pi. krut, som ddrvid
erhillits. Verksamheteni Argentina har ocksi
bidragit till det goda resultatei. Forsdljningsvirdet for FLr1949 uppgick till34,8 mkt, en okning
frln 7948 med dryga 12 mkr, varav 7 mkr kommer pi argentinaleveranser.Den ovriga faktureringen har alltsi okat med ca 20 /a. Efter
foretagna avskrivningar uppgick nettovinsten
till 328.000:- kr mot en forlust 1948 plt
1.031.000:- kr. Utrdknat per anstdlldutgjorde
tillverkningsvirdet 23.884:- kr och vinsten
2 2 5 :- k r .
Bland materialinkopenmdrktes maskiner och
inventarier med ndra 2 mkr, rhvator med 7,7
mkr, hel- och halvfabrikat med 2,5 mkr, emballage och forbrukningsmateriel med 2,3 mkr
samt brinsle och el. kraft med 1,3 mkr. I loner
utbetalades9,3 mkr, vilket i medeltal per anstdlldgor 6.37I: -kr.
Av forsdljningsvirdet kom 12,8 mkr pi mili
tdra produktet, !4,2 mkr pi civila produkter och
7,8 mkr pFL utldndska fabriksanldggningar.
Nitrocellulosakrut kom hogst bland de militdra,
teit foljd av sprdngladdningarn. n., och den
dominerande civila produkten var fortfannde
lackullen, fijr vilken forsdljningen 1949 var rekordartad och omfattade praktiskt taget hela
svenskamarknaden. Lackullen utgor den storsta
enskilda produkten vid foretaget.
Av F-avdelningensstorre produkter har acetylsalicylsyrafunnit god avsdttning,medan diremot f6rsdljningen av sackarin och krystallos
gitt ned. Intensifierade forsok att sdlia piL
fjarran linder pigi och ha dven borjat ge
resultat.
I balansrdkningen,som dock pi grund av
Nobelkruts egenskapav avdelning av AB Bofors icke dr fullstdndig,har fabriksfastigheterna
upptagits tiII25,o mkr, maskinertill 13,9 mkr,
pigiende byggnader tiII 2,7 mkr, ri.varor, heloch halvfabrikat till 10,0 mkr och produkter i

arbete till 6,0 mkr. Nybyggnader och maskininkop samt storre reparationerbelopte sig till 4,I
mkr och kostnadernafor forskning till 0,9 mkr.
Inneliggande order vid irets slut uppgingo
tlll 44,4 mkr. Den dominerandeposten utgdres
av de utldndska anldggningana med en summa
av 3l,i mkr. Att si stora uppdrag placeratshos
Nobelkrut ansig herr Ordforandefl vara mycket
hedrande for bolaget och vdrdefullt ur ekonomisk synpunkt. Orderbeloppen for militdra
produkter uppgick till 7,8 mkr och fijr civila till
5,3 mkr. Betr. bolagets forsiljningsmarknader
ir 7949meddeladeherr Ordforanden,att av den
totala fiirseiljningssummankom 44,5 % pn
Sverige, 20,8 % pi iivriga Europa, 22,3 To plr
utomeuropeiskaldnder varidmte 72,4 To faktureradespi Bofott.
Medeltalet anstdllda utgjorde 1949 I.1+57,
varav 7.071 timavlonade.
Herr ordforanden meddelade, att avsikten
vore att vid varje sammantrddemed Foretagsnimnden redogora for en av Nobelkruts avdelningar och i anslutning hdrtill diskuteraproduktionsproblem, trivselfrigor etc. inom den behandlade avdelningen.
Dagens redogorelse gZillde "Allmdnna tekniska avdelningen" (NB) och ldmnades av
ingenjor Fritz Dal6n.
Ingenjor Dal6n talade forst om avdelningens
organisationoch vederborandebefattningshavares arbetsuppgifter. Till avdelningen rdknas
ritkontor, vdrmeavdelning, byggnadsavdelning,
transreparations-,ror- och snickareverkstdder,
portavdelning, ingcentraler, pumpstation, stddavdelning m. m.
Ingenjor Dal6n framholl att dessa avdelnrngar, trots att de icke iro vad man kallar produktiva, ha en mycket viktig funktion att fylla.
mekaniserasoch
Ju mer fabrikationsprocesserna
automatiseras,desto storre ansprik stillas pi
reparationsavdelningarna. Inom den kemiska
industrin dro dessadessutomstorredn i de flesta
andra industrier pi grund av korrosiofl genom
syror och kemikalier,brandriskeretc. Byggnadsoch reparationsavdelningatnasysselsdttaca 15
% ^u hela arbetsstyrkan. Ett stort antal, som
dock dr betingat av bolagets kraftiga utveckling
och ofta forekommande dndrings- och ombyggnadsarbeten,vilka nodvdndiggorasfor anPassning till nya eller modifierade produkter. Som
jdmforelse ndmndes,att motsvarandesiffror for
liknande industrier i U. S. A. ligga vid 20-25

/o, och att siffror upp till 47 /o finnes. Ddrefter
redogjorde ingenjor Dal6n nirmare for aLIa
avdelningens synnerligen omfattande arbetsuppgifter.
Herr Ordforanden tackadefor den virdefulla
redogiirelsenoch ordet ldmnades fritt for diskussion.
En del rationaliseringsfrigor, sdrskilt inom
transportavdelningen,ndmndes och Foretagsndmndensvice ordforande, herr F. Book, hade
flera forslag att komma med, gd.llandetransportmedel,lyftanordninB r m. m. Han anmirkte
ocksi pi en del forhillanden angiende forhyrda
traktorer och bilar, centraliseringenm. m.
Ingen.jor Lindqvist och ingenjor Dal6n bemotte en del anmirkningar och klargjorde orsakerna till forhillandena. Herr Ordforanden
utlovade granskning av framkomna forslag.
Herr Linus Karlssontog upp trivselproblemet.
Han ansig att berom och erkdnnande aldrig
numera kommer arbetarnatill del, men dZiremot
anmdrkningarsi. fort det minsta fel foreligger.
Detta forhillande minskar trivseln pi arbetsplatsen. Ett befogat erkdnnandenf,.gon ging
vore vdrdefullt.
Herr Book vinde sig mot den ton som arbetsbefdlet ibland kan anvdndavid tillreittavisningar.
Han onskade att lugna och vdnliga tillsdgelser
goras.
Sivdl herr Ordforanden som ingenjor Dal6n
instimde i herr Books uttalande om att en hovsam ton biir anvdndas.
F. o. diskuteradesett par andra trivselfri.gor.
Bl. a. anmdrktespi att det hdnt, att polisen soker personer pi arbetsplatsenfor delgivningar
etc. Detta ansigs oldmpligt.
Det beslots,att ingenjor B. Holm skall kvarsti som ledamot i Forslagskommitt6n,trots att
han icke ldngre dr medlem av Foretagsnlmnden.
hade inldmnat ett
Arbetarerepresentanterna
forslag om att en resultpressvid ett band i RA
skulle fi k6ras under 30 min. rasttid. ResultDressenir en "flaskhals" som ei hinner med arLetet. Genom foreslager arrangemangberdknades produktionen vid bandet kunna oka med
ca 6 /6.
Efter diskussionutlovade herr Ordforanden
att undersokningskulle verkstdllas,huruvida det
gir att genom dndring oka pressenskapacitet
eller om problemetkan losasgenomnigot annat
afrangemang.
Eog.
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kunna vara besvrirligareatt gjuta. Han dr ocksi
overtygadom att om arbetarnakunde slippa den
Under direktor Sven Linds ordforandeskap
psykiskapresspi dem, som tidstudiernautgora,
holl \WedaverkensForetagsndmndden 20 f.ebr.
skulle de kunna koncentrerasig mera pi arbetet
irets forsta sammantrdde.
och kassationernagenom ouppmdrksamhetdiriEfter val av justeringsmdnoch genomging av
genom automatiskt minska. Samtidigt skulle
foregiende motes protokoll redogjordedirektor
trivseln med arbetetiika. Till sist framholl han
Lind for konjunkturldget och i sambanddirmed
goda vilja att medsin och sina arbetskamraters
iven for en del intryck frin sin U. S. A.-resa.
verka till okning av ptoduktionen och minskDirektor Lind framholl, att konjunkturftirning av kassationen.
hillandena i Sverige dro beroende av utveckEnligt Verkstadsforeningenscirkuldr skulle
lingen i LI. S. A. och Europa, ddr industrierna
Sodertdljeindustriernassemester forldggas till
nu pi allvarborja komma ighng. Vi fi diirfiir
tiden 7-19 aug. For att emellertid fritidsanrdkna med stark konkurrens,sdrskilt frin Vdstliiggningen pi Slandon skulle kunna utnyttjas
tyskland, ddr arbetsldnerna dro mycket liga.
vore en uppdelning av semestertidenmellan de
Devalveringenhar i Sverigemedfort en beiydlig
olika Sodertdljeindustriernatrnskvdrd.Direktor
forbdttring av handels-och betalningsbalansen, Lind meddelade, att ett sammantride med de
vilken beror bide pi en nedskurenimport och
olika industriernafor diskussionav denna friga
en produktionsokning. Produktivitetenhar 1'949 redan avtalats. Herr Gau meddelade i detta
sedan forkrigsiren okat med Lt %. Liget for
sammanhangatt Slandoanldggningenutnyttjats
dagen dr dock osdkert,endr U. S. A., trots den
flitigt under sommaren 7949 ochhaft 500 inneovriga vdrldens dollarbrist, genom hoga tullboende. I ht har tillstind erhillits for uppfosatser forhindrar dessa ldnder att med varor
rande av ytterligare 2 stugor.
betalasin import frin U. S. A.
Betrdffande \ilTedaverkenmeddeladedirektor
Triusel pfr arbetsplatsen,
Lind, att forsziljningenokat avsevdrtwder 19119
Efter middagen pi lunchrummet holl herr
och att sivil orderstock som fakturering for
Pietsch ett foredrag om "Trivsel pi
$Talter
dagen dr hogre dn vid motsvarandetid i fjol.
arbetsplatsen och gemenskapen mdnniskorna
Beldggningen dr i stort sett god, men mycket
emellan".
ojdmn pi de olika avdelningarna.\fledaverken
Herr Pietschyttrade i korthet:
har dven svirt att f6. ut sina priser.
"Arbetei tar den mesta och bdsta tiden av
I anslutning hdrtill pi.pekade overingenjor
Molin, att det numera ej ldngre dr sdljarensutan
dagen och av hela livet. Detta gziller sivzil ar'Vad
kundens marknad och att \Wedaverkenmiste
dr
betet vid maskinernasom pi kontoret.
komma ned i sina priser. Kundens krav pi
det egentligen for n-reningmed mitt arbete?
godsethar som en foljd dirav ocksi starkt okat.
Varfor arbetar jag hd"r och pi det hdr sdttet?'
\Wedaverkenmiste framforallt inrikta sig pi en
Dessa frhgor dro livsviktiga i synnerhetndr arstegring av produktionen och minskning av
betarenblir litet dldre. Det praktiska problemet
kassationen,som tyvdrr visat tendens att ilka.
for trivseln pi arbetsplatsenbestir alltsa dari,
Denna okning beror naturligtvis till en del pi
att arbetarenkdnner pi sig, t. ex. vilken roll han
kr"rndensokade krav pi godset, men ocksi pi
spelar i produktionen,hur hans forhiliande till
och
ledningens
ouppmlrksamhet frin tekniska
sitt verktyg, till sin maskin och det material han
arbetarnas sida. Kassationssifftornaf.or t9t19
bearbetarkan giiras mera givande, levande och
foredrogsoch en del detaljer,som blivit foremil
intressant. Detta krdver bl. a., att man uppfor kassation pi grund av ouppmdrksamhet, tdcker de olika mojligheterna som finns hos
visades. Nimndledamoterna ombadsverka for
varje individ for att gestalta detta fiirhillande
av
fel,
och
att
upptickten
storre uppmdrksaml-ret
positivt, produktivt och tillfredsstdllande for
just denna mdnniska, som stir vid denna maeller blott misstankenom fel, pi godsetgenast
rapportera,s.
skin. Man kan gd'na anvdnda som arbetshypo'Varje
mdnniskahar lingt fler fdrdigheter
ies:
Herr Gau framholl som en av faktorerna till
kvalificehon
rin
sjdlv
tror och i regel anviinder i sitt arkassationernade senasteirens brist pi
bete.' Denna tes hdrleder sig frin en beromd
rad arbetskraft. Han menade ocksi att vissa
amerikanskpsykolog och belyserbl. a. hur otrolegeringar med tanke p6, godsets utformning
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I
ligt det ldttar och f.rdmjar produktiviteten, ndr
man sdtter rdtt man pi rdtt plats.
Det forbisesofta, att arbetet inom eti foretag
och livsglddjen inte endast bestims av sjalva
arbetet och kinen, lingt viktigare,ir i vissafall
samarbetet.Samarbeteteller rdttare sagtkonsten
att samarbetavisar sig redan inom ett arbetslag.
Denna formlga kriva formd.n, verkmistare och
andra arbetsledare,som ofta riro tvungna att bemdstra motsatseroch umgis med olika mdnniskotyper och omvandla dem till en produktiv
enhet. Inom medelstoraoch storre fttretag blir
ocksi samarbetetmellan de olika avdelningarna
eit problem med minga bekymmer. Det gdller
inte alltid att taga bort spinningen, endr vissa
spdnningar iro produktiva ! Utan spdnning
inget framsteg! Pi. samarbetetsomride spelar
ocksi vissa obevisbarafaktorer en roll t. ex. i
forhi.llandet mellan overordnade och underordnade.
Forst ndr man fitt kdnnedom om eller itminstone kinsla for sidana miinskliga moment, kan
man f6, till stind en effektiv arbetsfordelning
och en riktig arbetsledning.I andra l6nder,isynnerhet i U. S. A., har man redan ldnge haft klart
for sig att tekniska, ekonomiska,och organisatoriska ltgdrder inte iro tillrickliga for att uppni effektivitet pi. produktionens omride, utan
sidana itgdrder miste kompletteras pi. det
rrdnskliga omri.det. Fijr detia dndamil anvdnds
olika metoder och i Sverigehar det gjorts stora
insatser, sivdl vetenskapligasom praktiska, se
t. ex. Arbetsledareinstitutet. Men: dessurom
finns det den mojligheten, att man anknyter den
meinskligaffiganinom f6retaget till de metoder,
som sedan ldngre tid dro bekanta inom niringslivet, isynnerhet rationalisering. Sdrskilt misslyckandenamed sidana metoderger riverra.skande synpunkterpi mdnniskornasreaktion. Misslyckandenakan t. o. m. stimulera forml.gan att
behandla mdnniskor pi ett bdttre sdtt. Det dr
mindre fr6,ga om att frcmja forskningen dn att
vicka och utveckla firdigheter - isynnerhet arbetsskicklighetenoch konsten att samarbetasi att resultatetinte blir en vetenskapligutredqing utan storre livaktighet och tillfredsstaillelse
i arbetarnasoch de anstdlldasegna led. Detta
tillv d,gaghngssdttger kanske ganska blygsamma
yttre, bevisbara resultat, bl. a. en forbdttrad
vidareutbildning, men har den l6.ngtstorre f6rdelen, att den enskilde, arbetsgruppen,avdel'foretagsam'."
ningen inom foretaget blir mera
Efter foredraget fiiljde en mycket livlig dis-

kussion. Herr \Wallin frigade hur man i praktiken skulle fL fram en gemensamhetsklnsla
mellan olika kategorier av anstdllda. Tiden
ricker ofta ej till for sammantrdffanden, men
han foreslog bildandet av en studiecirkel bestAende av representarrterfor olika grupper
inom foretaget. Han frhgade dessutom om arbetsgivarnassamarbetsviljavar dkta eller endast
dikterat av egnaintressen.Aven herrGau framholl att det dnnu forefinns en viss misstinksamhet betr. arbetsgivarnasmil och syften, en instdllning, som han for sin del fann oriktig, ty
for att ni gott resultat av det inledda samarbetet,
miste storre forstielse visasav alla parter.
Direktor Lind uttryckte den forhoppningen
att den av herr \fallin foreslagnastudiecirkeln
skulle kunna forverkligasoch han forklarade sig
villig ait pi allt sdtt bidraga till dess startande
och fortsatta verksamhet. Betrdffande samarbetspolitikenkunde han av egen erfarenhetforsdkra att han var overtygad om arbetsgivarnas
uppriktighet och hdnvisadetill att arbetsgivarna
visat storre intresse for bildandet av foretagsnimnder iin arbetarna.
Sedan yttedigare en hel del punkter i herr
Pietschforedrag diskuteratsforklarade direktor
Lind det ovanligt l6nga sammantrddetavslutat.
Roh. Vehnert.

Frd,n bolagsledningen
Semestern

t95O

T idahohnsaerken.
Arbetarsemesterndr nu slutgiltigt faststdlld
till tiden 1o-22 iuli.
lY edaaerken,
Arbetarsemesternhar nu faststdllts till tiden
24 juli-5 augusti.
Boforst,erkenoch N obelkrut.
Arbetarsemesternir nu faststilld till tiden
10-22 juli. For dagarbetarcoch 2-skiftare slutar arbetetlordagenden 8 juli kl. I2.4i och borjar mlndagen den 24 juli kl. z.oo resp.kl. 6.00.
Treskiftare slutar arbetet l6rdagen den 8 juli
kl. 20.00 och borjar arbetet sondagen den 23
iuli kl. 2o.oo.
Fdr eventuella reparations- och andra bridskande arbeten, som m6.steutforas under semesterperioden, galla tiverenskommelser som
trdffas ivarje enskilt fall.
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VERI$AMHETEN
Boforsverken

Sedansista sammantrddetha ytterligare 5 forslaginkommit, varfcirsammanlagt14 nya forslag
registreratsunder iret.
Forslagskommitt6nbeslotocksi, att hilla sina
sammantrddenkvartalsvis kort fore Fiiretagsnaimndenssammantrdde.
Lbg

Nobelkrut
Forslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrddde onsdagen den 23 mars, r'arvid 1!
Till Forslagskommitt6nhade till sammantriforslag behandlades: 10 frin t949 och 9 nya
det den 4 aptil inldmnats tvenne forslag, vilka
for iret. Av forslagen godkdndes12 till beliit. v. bordlagts. Nista sammantrddekommer att
ning, 2 avbiijdesoch I bordladesfor ytterligare
h&llasunder II kvartalet.
Erg.
ntredning, dd-rav2 som inldmnats samma dag
*
,o- s"-huntrddet holls. De 12 belonade forslagenvoro foljande:
JEirnbruksrninnen
12635 K. I. E. Gastafsson,VA 30: tvenne forfor
efterbearbetslag, dels en stoppanordning
Tdvlingstiden for SvenskaMetallindustriarbeningssvarv och dels en anordning for fasttareforbundets och Nordiska Museets tdvling
spinning av hylsor vid Planing.
om jirnbruksminnen har nu utgitt. Resultatet
9379E, Odden,V A zO: forbdttringar av verktyg
har varit glddjande stort och ett imponerande
ASEA cykelljus.
av
en
detaljtill
fiir
bearbetning
antal uppteckningar, intervjuer, fotografier
,
MG 27: tvenneforslag,dels
1342G. And.ersson,
m. m. ha inldmnatstill Metallarbetarensexpedi
en metod for tillverkning (kopieringsfrds- tion f. v. b. till Nordiska Museet. Man skulle
ning) av stolsitsartill kanonlavetter,dels konha vdntat, att en hel del ocksi berdttatsom Bokopieringsfrds.
till
frdshuvud
av
struktion
fors, men si dr icke fallet. Det ir de gamla
"klassiska" bruken i norra Uppland, Leufsta,
7823 S. V. lgelsuom, VP 27: konstruktionav
Osterby m. fl. samt Sandviken,Soderfors och
maskin for bortslipning av svetsryggi raketror.
nl.gra fler bruk pi den kanten, som f6.ngat det
2757 L. Karlsson, MZ: konstruktion av fixtur
intressef. Men ett 10-tal boforsare och
storsta
for planslipning av kdrnor till underkaliberkarlskogaborha deltagit i tiviingen bl. a. herrar
skott.
It,ar Malmsuom, Karl Fr. liifuert, Gustaf An'
612 A. H. Hagelin, MG 21; fdrbrittrad metod
dersson, Aog. Sdderstrotn, l. G. Gauffin, l.
for formningav ingar.
Henning lYaller och Eaald Gastaassott. Men
VT : konstruktionav lis2917 K. O. Pettersson,
ingen av dem har mycket att sdga om oss. Flerr
anordning for vdxelspakpi Diesellok nr 10.
Gustaf Frithiof Mdrk, Svarti, har skrivit litet om
2401 K. G. KiellberS, VV 2J.' konstruktion av
Rofors, men den utdiirligaste och bdsta skildverktyg for frdsning av borrstil.
ringen har limnats av herr Ern. Edgren,Katrineholm, som zir fodd hdr den 21 december1881.
3863Sten Sundell, VV: konsttuktion av hjrilpverktyg fiir provning av temperingsmaskiner Om Bjdrkborns jdrnbruk har ingen skrivit, och
i kryssartorn.
dock dr det endastca 5o 3'r sedan,som smidet
lades ner hdr. Valisen och Granbergsdalshytta
387sK. G. Thunir, VA 50: metod for polering
eiro omtalade i ett par skildringar, annars dr
av Bonoplex.
materialet frin Karlskoga Bergslagmycket maForslagskommitt6nbeslot ocksi, att tvenne
geri. Tyvirr. Ty nog finns det mycket att skriva
forslag som ej kunde beliinas, dock skulle anom hdrifrin.
mdlas i B-pilen, ndmligen:
Redaktionen hoppas, att alla minnesgoda
for
bort1323Henry Morin, MG 27: anordning
Idsarenu tar och gor en ny kraftanstringning,
blisning av spin i frismaskin samt
fattar pennan - eller liter nigon annan fijra
pennan- och skriver ned allt som de veta,. Hir
26201.Etn, Holm,VK z5: konstruktionav stodinldmfinns minga goda berittare - det vet vi docka. Herr Holm har tidigare ocksi
varfor skall hir inte kunna finnas lika minga
nat en ny konstruktion av sioppmutter,avsedd
''forfattare"
?
att anvdndasvid monteringsarbeten.
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lTyA RDctDR n'On SKYDDSPRTSTAVTIITGEN
VID BOFORSVDRKDII
aid Bofot.rCentralaSkyddsAornntitt,ht'
aerAen l:ar infi)r 1950 fr'rssk\''ldsprittAu'
ling giort f dliande uttalatzd'e:
Ohilsa och olycksfall i arbetet fcirorsakaej blott
personligtlidande och obehagfcjr arbetarenoch hans
iamilj, utan utgcira dven i icke ovdsentliggrad profaktorer. Det Ar dArfdr en Sernetlduktionshdmmaode
sam angeliigenhetfi)r fi)retaget oclt uarie anstiilld, att
antalet olyck$all ned.bringasytterligate.
Ett led i dessastrdvandendr den av f<iretagetredan
organiseradeoch ledda kampen mot olycksfall och
ohalsa genom inrdttandet av en sbrskild avdelning,
sdkerheistjlnst, som centralt och i samverkanmed
och skyddsombudenpi varje avdelning
arbetsledarna
civervakaratt erforderliga skyddsanordningarfinnas
och respekterasoch som tar hand om arbetaren och
underviiar honom om hur han skall skydda sig mot
olycksfall. Detta ir ett Petagligtbevis for att det fcir
fciretaget di en lika betydelsefull uppgift att srika
skyddaden minskliga produktionsfaktornf6r olycksfall och ohdlsasom att skydda materieloch maskiner
f6r oniidig fiirslitning och &verkan. Och arbetaren
kan vara viss om att fciretageti fortsdttningenliksom
hittills kommer att gdra allt vad som pi den ankomanordmer ftjr att genom tekniskaoch organisatoriska
Men detta
ningar h6ja sikerhetenp& arbetsplatserna.
ar ej nog, ty erfarenheten har bestyrkt, att tnan kommer l[ngst och llttast fram mot milet, om arbetarens
lojala medverkankan plrlknas. Minga olycksfall i
arbetet bero fortfarande pi ofiirsiktighet och hade
kunnat undvikas, om glllande sdkerhetsfiireskrifter
miste stddias och dessfcirefiiljts. Sekerhetstjlnsten
av varje anstllld.
skrifter m&sterespekteras
Ftjr att den anstdllde skall gdra en positiv insats
fordras endast att ouppmlrksamhet, ofcirsiktighet,
tankliishetoch slarv bannlysas,och att fritiden anvdndes pi s&dantsd.ttatt den skdnker vila och avkoppling
si atl den anstillde ltervinder till arbetetutvilad och
i bdstaandliga vigdr, s& att han kan tdnka klart och
planeravarje handlandeunder arbetet fcir att skydda
f6r olycksfall. Hirisig sjiilv och sina arbetskamrater
genom medverkarhan pi ett mycket betydelsefullt s:itt
i kampen mot olycksfall.
't'6r
Del iir tLlanda iioen en gelnenratnangeliigenbet
oclt
alla
meduerAar
anstiillde,
att
den
ocb
fdretaget
vmar betar i sk yd d sarbet et. Centralaskyddskommitt6n
vill d2irfdrmed ovanstienderikta en vidian till varje
anstllld om ytterligare medverkani och fcirstielsefcjr
dess arbete, samt hoppas att den nu utlysta tdvlingen
enligt de nya reglernaskolavara dnnu mera sporrande
i dessastr[vanden.
Bofors den 3l/3 t950.
Gunnar Granbolnt
Gustaa Prdman
Ragnar Olson
Axel Engbolnt

Harry Holnt
K. E. Persson
l.E. Hk'din
B. BacAman

Skyddspristivlingensregler for andra halviret
1950 dro foljande:
Monz, 1. Varje avdelning (tdvlingsenhet)'
som under tdvlingstiden sdnkt olycksfallsfrekvenseni forhillande till utgingstalet, tilldelas
en rorlig premie, som er ProPortionellmot den
uppnadda procentuella sdnkningenoch som utgir med foljande belopP:
i grupp A: 10 ore per sdnkningsProc.o. anstilld
irrB:Jrr,

i,,C:4))))

,,

)t

Samtligaskyddsombudpi avdelningarna,som
sinkt olycksfallsfrekvensen,erhilla vid irets
slut kr. 50: - vardera.
Mom, 2. Utover ovanst&endekomma extra
prissummor att tilldelas de avdelnin8 r i vatie
iaulitrgrgr,rpp (riskklass), som Presterat den
storsti prolentuella sinkningen av olycksfailsfrekvensen.
Prissummornaeto:.
Grupp A: 1:a pris kr. 3 0 0 :2:a
, , 2OO:3 : e , , , ) 1 0 0 :4 : e , , ) , 5 0 :Grupp B: 7:a pris kr. 3 0 0 :2OO:.
2:a
1 0 0 :3:e
4 : e ), ,, 5 0 :G r u p pC : I : a pris kr. 1 5 0 :1'

t,

2:a
Som villkor for utbetalandet av dessa extra
prissummorglller att frekvenstaletfor olycksfall
inom arbetet vid Boforsverken for 2:a halviret
I95o ej overstiger13,00 olycksfall per 100 irsarbetare. Skulle frekvenstaletuppg& till 14,00
(men ej ddr6ver), utbetalashalva prissummorna.
Mom. 3. Frinsett de personliga prisen till
skyddsombuden,tillfalla samtliSa ovanndmnda
pris och premier den klubb, som de anstdlldapi
avdelningentillhora.
Mom. 4. IJtglngstalet i tdvlingen dr for resp.
avdelning frekvenstaletfiir olycksfall i arbetet
under fuen l94I-t949.
Anm. Intrdffat olycksfall hdnforestill den avdelning, som den skadade tillhor. Endast de
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olycksfall, som anmdlas till och godkdnnas av
forsikringsbolaget, medrdknas.
Finnes inom vinnande tivlingsenhet mer ein
prisei procentuellt
en klubb representerad,delas
efter antalet klubbmedlemmar. Enstaka personer, som arbeta i en avdelning men tiilhora
annan klubb, medrdknasej.
Om anledning till olika tolkning av tdvlingsreglerna gives, avgoras uppkomna frlgor av
Centralaskyddskommitt6n.

GruppA.
M Handf. gjuteri
Kirnmakeri
Hdrdverk
Martin- och elektrost&lverk
i { e k . g j u t e r i .. . . .
Renseriavdelning
Smidesverkstad
Smidespressverkstad
Valsverk
Adjustagehall. ..
V Transportavdelning
Reparationsavdelning
Plitverkstad
B Byggnadsavdelning

! ro.qo

I'

73,4)
31,91
5r,)8
42,O1

4r,46
24,t9
a\ q)

27,90
20,52
17,46
14,59
r5,28

GrappB.
70,56
M Avstickn.och grovb.-verkstad
7,63
Modellverkstad
10,80
V Verktygsverkstad
21,A6
Fdltverkstad
25,41
Projektilverkstad
72,07
Automatverkstad
11 71
Rorverkstad
17,66
Svarvaravdelning
....1.,ro,
Frdsaravdelning
--"Provstingsavdelning
|
Filnings-och monteringsavd.
I(
8,60
Ritsaravdelning
Borraravdelning.
4,49
Siktavdelning
71,73
avdelningen
Elektriska
X
11,01
Skjutfiiltet

GruppC.
..
Urverksaptetilg.
Experimentavdelning
Ammunitionsavdelning
Avsyning
Ldrlingsverkstad

Centralforrid
Kontrollavdelning
Bofors i maj I91o.
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6,9t
2,76

GRATULERA

fh,;//v/Vzz
III Isourtalet 796O
BoIorsverken
Anst'dlln.-ir
Juli.
1949
1t. Bjdrnt, Karl Alfred, Sm. hj2ilpare
7928
t. Andersson,Karl Einar, Bitr. fdrman
I9I4
6. Granlund, Daniel Etaias, Fdrman
I92B
8. Erihssort, Karl, KaIlshgarc
19t9
70. Maxe, Daaid Rolanl, Konstruktcir
2o. Eriksson,Hildar Arnanda,Urv.-apterare 1949
I93,
21t. Kignell, Erik Harald', Inkdpschef
t94O
2). Li)i)t,, Guslaa Elon, Svarvare
1924
28. Brattstriim, Karl Einar, Svawarc
Augusti.
1Q)-l
5. Andersson,Anders Fredrik, Frdsare
1933
Monteringsarb.
Emanuel,
Elis
7. Larsson,
L9r3
75. Elg, Torrtett Edoard, Synare
77. N orberg,Valda WilbelnainaViktoria,
Tempoavsynare 1942
1930
30. Hellberg, loban loar' Smed,klensm.
1c ) 2 n
31. Bostrijnt, RustanHarald, Forrldsman
1,933
Modellsnickare
Erik
Jl. Magnasson.
lonas,
September.
794tt
1. Andersson,Karl Ltrildirzg,Avsynare
1'93,
6. Stensson,Gdsta Emanuel,Kontorist
10. Persson,V)ktor Emanuel,Verktygsslipare I93o
1924
13. 6rn, lohan Gustaa,Bitr. verkmdstare
1944
17. Petterston,Nils Birger, Div.-arbetare
19. Erictson,Tbor Eduard Linneus, Avsynare l93O
1'940
20. Skog-Nilston,Elis Gerhard,Eldate
1935
Vaktmdstare
Torsten,
Augutt
21. -Gryting,
lanston,
GustauGunnar, Lagerfdrestlndare L929
30.
Nobelkrut
Juli.
25. Hansson,Karl Albert, Krutbruksarb.
28. Frijlin, Ioban Helmer, Fcirman
Augusti.
3. Andertton, Einar Adoff, Elektriker
L9. N ordh, Otcar Reinhold, Byggnadsarb20. Lundgren, Mia El'isabeth,Krutbruksarb.
September.
20. Grt)nlund, Karl Eaert, Tillsyningsman

I 4,69
Wedaverken
I
24,03 Juli.
72. lakobs:on,Allan, Maskinformare
5,0'
15,80 Augusti.
37. Blomberg,Allan, Snickare

1942
L938
1c)l1

1940
194r
1944

1946
L946

t
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Y6'Fom Stutat
eindon3tY

Andersson,Ernil,
f. 1 april 1886,
ddd 22 mars.
Andersson anstdildes i
juni 1949 sisom fcjrridsarbetare 2t Centralf'onlLdet, ddr han arbetadetill
sin bortglng.

A lsls!ri)nt, H tl da Maria
f. 1887.
Froken Ahlstrdm anstdlldesden 1 iuni 1930
som f6restindarinna Pi
Strrimsbro, vilken tiinst
hon innehaft utan uPPeheli till den 1 mars i ir,
dl hon avgick med Pension.

Canderyd,Bertil Fredrih,
f. t0 mai l9oo,

Bechntan,Gtr.slauO.rkar
N a p o l e o n f, . 1 8 8 3 .
Beckman anstrilldesden
31 oktober1939vidTidaddr han arholmsverken,
betat snsom maskinreparatdr. Slutadesitt arbete
efter uppnidd pensionsilder den l1 mars.

Cloo 2 / reDfuarr.

Canderydanstiilldesi juli
1 9 3 j v i d N o b e l k r u t ,d d r
l-ran hela tiden tillhcirt
Nitrocellulosaavd. Han
var starkt engageradi det
fackliga arbetet, bl. a.
klubbordf. och ledamot
av fackfcireningsstyrelsen
i minga ir samt ledamot
av Frirslagsndmnden.

IlAlund, Erik Vill:elnt,
f6dd 13 nov. 1890,
drjd 2 april 1910.
Eklund anstdlldesden 7
november1942 vid \7edaverken s&som eldare,
vilken tjlnst han hade till
sin bortging.

I;lood, Edrard,
f. 11 oktober 1881,
d. L7 maj 1950.
Irlood var anstilld i Gjuteriet vid Bofors 19101924. Anstdlldesvid Nobelkrut i mars 1926, dar
han till sin bortging arbetat sisom grov- och
och sedan
cementarbetare
I jan. 1,942 som lagbas
pi Byggnadsavd.
Vid jubileet erhijll han medalj
och gratifikation fdr 34 tjiinstetr.

Bentdtsson,Karl Entil,
f. 1882.
Berndtssonanstdlldesden
28 oktober1939vid Tidaholmsverken,ddr han arbetat sisom grovarbetare.
Slutade sitt arbete efter
uppnidd
pensionsllder
den 31 mars.

Blyberg, Guttau,
f. 1882.
Blyberg anstilldes i april
1895 som grovarbetare
pl
Byggnadsavdelningen
och
kom fciliande&rtill Smedjan som smidesarbetare.
Frin juli 1923 till den 26
mai i hr, d[ han slutarvid
uppn&dd pensionsilder,
har han varit skiutfdltsarDetafe

Pa

JK,utlaltet.

Vid jubileet 1946 etholl
han medalj och gratifikation fcir t 1 t,jdnstelr.
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Engberg, Folke,
-,
f. 1885.
Engberg anstilldes 1912
som kontorist p& Ekonomiavdelningen,var 1919
-1925 kasstir pl Intressekontoretoch blev i mars
sistnimnda li 2 ;e kasscir
p5. Huvudkassan. Frin
september1938 till den
31 mars i ir, dl han avgick med pension,var han
1 :e kassijr. Vid jubileet
erhiill han medalj och gratifikaiion frir 34 tjdnstelr.

Erihsson, Erih loban,
f. 1885.
Eriksson anstdlldesi september 1907 pt Bjcirkborns herrg&rd som herrg&rdskuskoch blev senare
chauffdr. Fren 1939 till
den 31 mars i tr, di
han avgick med pension,
tj?instgjordehan som fdrridsman vid Nobelkrur.
Vid jubileet L946 erh6ll
han medalj och gratifikation ftjr 39 tjiinsteir.

.

Green, Karl luliu-r,
f. 1883.
Green har, sedan han lr
1910 anstllldes, arbetat
s&som plltslagare i Plltverkstaden till den 22
maj di han avgick vid
uppnldd pensionsilder.
Vid iubileet erhijll han
medalj och gratifikation
fiir 36 tiZinstelr.

Gryzell, Gustaa Adoll,
f. 1884.
Gryzell anstilldes fu r9o2
som plttslagare i PHtverkstaden,diir han 1930
utnimndes till fdrman.
Denna tj2inst innehade
han till den 31 mars. di
han avgick med pension.
Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation
frir 48 tjiinstelr.
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' Grslaasson,Karl Henning, f. 1883.
Gustavssonanstilldesvid
Nobelkrut i ianuari l9I3
och arbetadeddr med err
kortare uppehlll 1920,
s&somreparattir p& Reparationsverkstaden,NB 90,
till den 23 maj, d& han
slutadevid uppnidd pensions&lder.Vid iubileeterhrill han medalj och gratifikation f& fi tjinsteir.
Lundberg,Elof, f. t883.
Lundberganstilldesi jan.
1896 i Valsverket. Ddr
arbetade han till febr.
1938, de"han tiverflyttade
till Adjustagehallenoch
arbetadesom avsynaretill
den 18 april 1950 d& han
avgick vid uppnidd pensions&lder. Vid jubileet
erhdll han storanredalien
och gratifikation ftir 51
tjlnsteir.
Nilston, Anders, f. 1882.
'
pi SadelNilsson anstilldes 1929 som sadelmakare
makareverkstaden.Efter en kortare tids fr&nvaro lr
1945 iteranstllldes han som kompressorskiitarepl
Reparations-och Byggnadsavdelningen. Slutade sitt
arbetevid uppnidd pensionsllder1 april.
Olsson, Karl Daaid,
f. 1883.
Olsson anstilldes i april
1908 som grovarbeiare
p& Byggnadsavdelningen,
dir han arbetadetill jan.
1948 de"han dverflyttade
som ftirridsarbetare pi
sammaavoelnlng. )lutade sin tjdnst vid uppnidd
pensionsilder
den15maj.
Vid iubileet erhiill han
medalj och gratifikation
frir 38 tjdnste&r.
^ 1

:

Tillman, Gustaf Adoll,
f. 1885.
Tillman anstilldes 1914
som fdrman i Hirdverket
och blev 1931verkmistare
i samma avdelning. Frln
I juni 1947 till 3t marsi
fu, dL han avgick med
pension,tjiinstgjordehan
pi Stilavdelningen som
hdrdningsexpert och servicemanvid Hdrdverkstdderna. Vid jubileet erhiill
han medalj och gratifikation fd'r 32 tjdnste&r.
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cch
wsu,lnr
Genom utbytessemestermed S. K. F:s Lilla
Bratton, Nohabs Ulviin, AseasBjornon, Hofors
Bofors arbetaressemesterhemStoron, som i
Engeltofta och Katrineholms Lappetorp, ha vi
ett
att
pi
kommer
sdsong,
tionde
sin
ir upplever
miijlighet att beldgga 3 platser i vardera av
alla
mottaga
kunna
tidigare
a.rnoiattt. sdtt dn
dessa semesterhem.Boforsarbetarnakan hdriannya
Bland
dem som erhilla vistelse i on.
genom fi ombyte i miljo.
ordningar och arbetenfor gisternastrevnad kan
Genom att restaurangengitt med fiirlust, har
ndmnas:
matprisetmist hiijas med 5o ore till kr. 4: iordatt
kommer
kioskforsdliningsstdlle
Ett
per dag. En nyhet for iret it att barn under 2
vestibul' Ddrigenom
ningstdllas i restaurangens
?rrf?rr ita gratis. Matpriset for barn friln 2 3't
aulistas en del arbete frin restaurangenskassa
t. o. m. 9 ?n dr kr. 1:10 och for barn frin 10 ir
och Ndmnden hoppas, att en del av kitbildt. o. m. 14 in kr. 2: - Per dag.
ningen efter detta skall forsvinna.Restaurangens
Tigtiderna infiiras som vanligt i kommunikaexp-edition,som varit alldelesfor liten och tring,
tionstabellernaoch kommer dven att annonseras.
kornmer genom en tiltbyggnad att bli dubbelt
Nigon fordndring i Storonandmndenhar icke
si stor.
skett och ndmndenhar foljande ledamiiter: ordf .
Den i minga ir pitdnkta miniatyrgolfbanan
Gosta Nilsson. kassoroch verkstdllandeledamot
skall iordningstillas, vilket sdkerligenkommer
Nils Gullbrand, sekreterareAxel Engholm' ovatt gl6'dia de som dven vill ha lite motion
riga Helge Karlsson och Thure Fagerstriim.
under semestern.
Storonanimnden hoppas till sist att alla de
Omridet mellan lekplatsenoch restaurangen
i Storiin, och inte ir
som soker semestervistelse
samt omridet framfor affdren kommer att snygmetallurger,si lingt det ir miijligt undviker att
gas upP och goras trevligare. Bolagsstyrelsen
Ddrigenom
sokapi den ordinarie semestertiden.
f,ar, fbiutom anslagentill ovanndmndaarbeten,
metallurgiska
minga
att
si
till
de
medierkar
iven beviljat ett anslag pi 10.000 kr' till vissa
under
kamrater som mojligt fir Stordnasemester
andra reparationsarbeten.
dennatid.
Liirdagen den 17 juni oppnasrestaurangenftir
juni,
iret, men redan lordagen innan, den 10
kommer Reso att ha sin sedvanligadistriktstrdff
pi Storiin med massor av deltagarc frin ndr och
Tlivling om det biista semester'
Storijn'
att
bese
iiurrun, vilka di f&r tillfdlle

Storiin

i.

I
i

reportaget

zir uppdelad pi 9 perioArets semesterszisong
cler enligt fiiljande:
1:a perioden omfattar tiden 17/6-24/6
2'.a
', 24/6- 1/7
,,
,,
1/7- 8/7
,)
,,
3:e
,,
8/7-Lt /7
4:e
,,
,,
,1
1
5/ 7 - 2 2 / 7
,
,
,,
):e
,,
22/7-29/1
,,
6..e
.r
,,
,' 2917-5/8
7:e
*
,,
5/ 8 - 1 2 / 8
j,
,,
8:e
,,
,, 12/8-1'9 /8
,,
9:e
,,
Perioderna4-1 kommer att i storstamojliga
tilldelas arbetarnapi de Metallurr,rtstrickning
giskaavdelningarna.

B-pilensredaktionskommitt6inbjuder hdrmed
ldsekretsentill en tdvling om det bista semesterreporiaget i ord och bild. Tivlingsbidrag bora
ei vara ldngre dn c:a 4 sidor 44 format text.
Redaktionskommitt6ntjdnstgor som tdvlingsjury for bedomning av de insdnda bidragen'
Dessa skola vara inldmnade senastden 1 sept.
1950titl B-pilensredaktion,Huvudkontoret, Bofors. Underteckna gd*na bidraget med en signatur, men gl6m ej att bifoga namnsedel.Publiceradebidrag honorerasoch pris kommer ocksi
att utdelas.
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FRAN PERSONALORGANISATIONERNA
SAF:s aerkstadsklubbuid Tidabolrnsuerken.

Svenska Industn'
ti&instenannaf iirbundet

ovriga medlemOrdforande Thore Johansson,
A. Cronholm
Sjostedt,
mar: O. Svensson,H.
och B. Olausson.

Aud..19, Tidaholm.

Aud. 153,Bofors.

Ordforande Th. Din6, ovriga medlemmar:
E. Molin, T. Bergstrom,Karin Karlsson och E.
Lundqvister (herrar Molin och Bergstrom anstdlldavid Tidaholmsverken).
uid Tidaholntsuerken.
SIF:s t,erkstad.sAlubb

Avdelning 7ti av SAF, Bofors, valde pi f,rsmotet den 26 febr. 1910 foljande styrelse:ordforande A. Axelsson, sekreterareR' Lindahl,
kassorG. \il7ahlstrom,ovriga ledamdter J' Hiitdin och I. Holm. Till klubbmdstarevaldes
N. Stanser.

Ordforande I. Bredberg, ovriga medlemmar:
I. Carlssonoch C.-H. losefsson.

Aud, 281,Bjr)rkbom.

Aad.. 24, Bofors.
SvenskaIndustritjdnstemannaforbundet,avd.
24, Bofors, valde pi irsmotet foljande styrelse
for 1910: ordforande Gosta Andr6e, vice ordforande Uno Lonnqvist, sekreterareElof Vamstad,vice sekreterareAke L6nnqvist, kassorOve
\Wahlqvist,vice kassorSvenPalm6, iivriga ledamoter Torsten Johanssonoch Harry Lundquist.
Till suppleanter valdes fru Ruth Helmersson,
Karl Erik Dahlbeck och Kiell Gustavsson.
erhen.
SIF-klubben aid IV ed.au
Ordforande Carl Bergqvist, vice ordforande
Arne Anderssonoch Karl-Erik Nossborn,sekreterare Jinni Lindberg, kassor Selmer Vigman,
att representeravid ev. forhandlingar Carl Bergqvist och Karl-Erik Nossborn.

Styrelseni avdelning 28r av SAF, Bjorkborn,
har efter irsmotet erhillit foliande sammansdttning fiir 19tO: ordforande Lars Bodin, vice ordforandeKarl Andersson,kassiirHans\Tikstrom,
sekreterareFolke Anderssonoch vice sekreterare
JonasEriksson.
P& irsmotet meddelades,att den tidigare bestillda fanan nu anld.ntoch kommer att invigas
valborgsmissoaftonvid sommarhemmetBlineis'
erken'
Ar betsledareklub ben uid lV ed'aa
kasstirAke LundOrdforande SvenJohansson,
holm, iivriga ledamijter Karl Martin Eriksson
och Sverre Nicklasson.

Svenska Metall'
industriarbetareliirbundet
Aud.76, Bofors.

Sverlges
Arbetsledaref

iirbund

Aad. 70, Tid.abolm.
Ordforande Einar Strom, ovriga medlemmar:
E. Nilsson och Folke
S. Sandberg,Th. Johansson,
Lindberg (herrar Strom och Johanssonanstillda
vid Tidaholmsverken).
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Metalls avd' 76 Bofors har for ir 1910 valt
f6ljande styrelse: ordforande Gosta Nilsson,
vice ordforande Ragnar Olson, sekreterareNils
Soderholm,vice sekreterareArtur Grell, ovriga
ledamoter Ture Viksten, Arne Olsson, Sven
Andersson,Yngve Husberg och Nils Jernberg.
Arsmotet holls den L9 februari 1950.
Medlemsantalet var vid irets slut 3.873 st.
har varit god med ett 20-ta1
Studieverksamheten

cirklar i verksamhet,omfattande 298 deltagare.
Liksom tidigare har studieanslag utgitt fr8.n
bolaget.

o

BNEVIAIIA

Aad..163,Tidaholm.
Avdelningensstyrelseunder hr I95O bestir av
foliande medlemmar: ordforande G. Christensson. Ovriga medlemmar: G. Claesson,Ci. Sahlstrom, T. Olaussonoch J. Carlsson,samtligaanstrillda vid Tidaholmsverken.
V erkstadsklubbent,id IV edaaerken.
Ordforande Hugo Larsson, vice ordforande
IIans Lager, sekreterareEric Tannergird, vice
sekreterareSvanteDahmm, kassorGunnar \7elander.

Sign, Rustibuss,
Var vdnlig meddelaEdert namn till Redaktionen. Vi miste ndmligen veta namnen bakom
signaturerna for att publicera fr6,gor och insrindarem. m.
9gn. lu.rtus.
Edert sista bidrag miste tyvdrr sti over till
niistanr av tidningen.
Recl..

Svenska
Giutarefiirbundet
At,d. 25, Bolors.
Gjntareforbundetsavd.25 Bofors har pi irsmote den 25 f.ebr. 1950 valt foljande styrelse:
ordforande Birger Andersson,vice ordforande
Olov Carlsson,sekreterareArvid Vahlberg, vice
sekreterareKarl Pollack, kassor Algot Pettersson, ovriga ledamoterKnut Johanssonoch Hilding Aronsson.
Gjuteriklubben uicl lV edauerken.
Ordforande John Gau, vice ordforande Palmi
Stark, sekreterareTure Olsson,vice sekreterare
Erik Gustavsson,kassorTore Johansson.
I)e Fiirenade

Fiinbunden

Bj orkborus f achf drening.
PA i.rsmotetden 5 februari L95Ovalde Bjorkborns Fabriksarbetarefackforening
foljande styrelse: ordforande Folke Book, vice ordforande
Tage Holmstedt, sekreterare Linus Karisson,
vice sekreterarePer Israelsson,ovriga ledamoter
Tore Akerberg, Sigvard Gadde och Alfred Lekberg. Revisorer d.ro Anders Malm, Gustav
Skyllkvist och Erik Larsson. Kassiir, expeditor
och studieledareArne Gillberg.
En av avdelningensuppbordsm;in, reparator
I(nut Johansson,som innehaft uppdraget i 17 ir
i foljd och som vid irsskiftet frinsagt sig sysslan, avtackadesoch erholl en minnesq6.va.

Vad tyeken

Ni 6p

$'pilen?

Denna frl"ga, som stdlldes i tidningens foregiende nummer,l-rarsamlat.ett170-ialsvar,ert
ganska rrnga antal i forhillande till tidningens
uppiaga och antalet anstdllda. Den som iinnu
inte tdnkt over frigan, kan fundera en stund till
och sedansiindain frigeformuldret till avd. EP,
Huvudkontoret, Bofors. Den 1 juli biirja vi
bearbeta det inkomna svarsmaterialetoch i
naistanummer skola vi redogora utforligt for
lrisekretsenssynpunkteroch onskem&I.
Recl.
PristEivlingen
om handelsnamn
viflra sackarinprodukter

pi

Granskningen av de inkomna svaren har resulterat i att de bdstaforslagentyvdrr icke kunna
inregistreraspi grund av alltfor stor likhet med
tidigare skyddadehandelsnamn.Juryn har dirfor beslutatatt, di NFC for framtiden kommer
att sdlja produkterna under hittillsvarande
namn, intet forsta pris om utlovade 100 kronor
skall utdelas. I stdllet fordelas prissummanpi
2 st. andra pris, vilka tillfalla Herr B. Ostlund,
VV 21, och Ing. E. Boisen-Schmidt,NZL. Pristagarna ha med olika motiveringar foreslagit
fasthillande vid nu tilldmpadenamn.
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Wi frdgarlfirarar
Lunehrum
De kontortanttiillda, sorn i likbet nted mig har lfing
uiig till arbetet, eller fam.ilier drir bfrda tnaAarnaiito
li)rudrutarbetande ocb uilAa fdredraga att intaga titt
lancb pfr kontoret, tnhstenu gdra detta direb prt arbettplatrcn genotn att duAa upp d'en medltaadama/.riickenpfr thriubord,et. Detta iir iu trt ntdnga synpunkter ej fi teuligt. Dels bebrjuerarbetsloAalerna
uitdrat oclt deh ir den stttnds auAoppling .ront miiltiderna innebiir yttert uiirdefull.
Nu andras onz ej bolaget tiinAt PA deft'l ptoblent
ocb bar ftuslag till n7gon l|ning? I de flesta andra
industrier finns luncbrum och i mfrnga fall kan diir
iiuen erbhlla! L)armadrycAer, Aalfe m. m. till lligt
prh. Sd lSngt sont.till storstadindtstiernas nitfr med
lulltcindiga lancbreslaurangerbehdter ui udl ej tlin2a
oss, och detta iir &l Anappa:t ni)dakndigt, ,?ten ett
litet lunchrurn i treulig ntilj6, diir maltiichenAan da2al
upp litet treuligareocb dkr radio ocb euentuelltnLgra
t)dningar linu tillgiingliga, tycher jag borde ordnat
ont ej loAaltuirigbeterna iiro allt fi)r oduer:tigliga.
Det kansAefinns flera aad. med liknande problent
i aerLtiiderna? Ont, n7gra synpunhter eller fi)r:lag
linns, aore fag tacAnm om desta Aunde o'entileras
litet ander denna spalt.
,,Bullen',
Socrr

Med anledning av Bullens insindare skulle jag till
alla delar vilja instimma i cinskvdrdheten
av att bolaget skulle kunna ordnamed ett lunchruminom huvudkontoret. Med den tr&ngboddhetsom rider i friLga
om kontorsutrymmenir detta dock tyvdrr uteslutet
frjr nlrvarande. Vi ha inte bara tvingats att utnyttja
huvudkontorsbyggnaden
till bristningsgrdnsen
utan ha
dessutom filtt ta hela gamla herrgirden, "Bruksgirden", i ansprik fcir kontor, anvinda stora delar av
laboratoriebyggnaden
fcjr stilfcirs?iljningen,bygga ut
kontorsbarack
iordningstdlla
vid byggnadsavdelningen,
ett provisorisktritkontor i gamla rdrapteringen,flytta
en del av ritkontoret till Kilsta, hyra lokaler ovanpi
Kungsbio o. s. \r. Att under sidana fcirhillanden
ordna lunchrum i huvudkontorsbyggnaden
dr ju otdnkbart, alldelessdrskiltsom det inte finns nigra miijligheter fcjr ndn'arande att fi byggnadstillstind fcir
kontors- och liknande utrymmen.
Att bolaget t?inkt pi problemet kanske bdst kan
belysasav vad som har varit. Innan kontoret blev si
riverbelastat
som det varit under de senareiren, hade
bolaget en lunch- och kaffeserveringordnad i kZillaren, ddr fdr nirvarandeEFX och biografen d.rinrymd
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- en utmdrkt trevlig inrlttning och fullt tillrZicklig
f<ir det divarande behovet. Ndr vi voro tvungna att
utrymmadessalokaler minns jag inte si noga,men jag
skulle tro att det var nigon gnng omkring 1934-15.
L942 blev frigan om lunchrum aktuell pi nytt och
i novemberdetta ir cippnades3 rum i "Bruksglrden"
som lunchlokal frir minadsavlcinad personal. d2ir
medhavdmat skulle kunna intagas.M;rilk tillhandahcillsmot en mindre avgift och bolagethcill med varmt
vatten, serverings-och diskhjZilp,porslin, linne, mobler etc. I ersditninghdrfrjr betalades10 cireper dag,
vilket ju f6.r ansessom ganskaanspriksliist. Antalet
platseri lokalen var 72, men trots all den uppvaktning
och trots alla de kiagomil, som frireg&tt hela arrangemanget,blev det inte mer dn 15 i 20 personer,som
b<irjadeanvdnda lokalen, och redan pifdljande vir
sionk antalet ned till 3 i 4 personer. Under sidana
fcirhillanden fanns ju inte nlgon anledning att fortsdtta utan lunchrummendrogs in.
I detta sammanhangkanske bcir pipekas, att den
linga lunchtidenfdr Boforskontoret,ly2 timma, tillkommit p& personalens<inskanoch bl. a. fdr ait de
anstdlldaskall fl den avkoppling,som det innebdr att
avbryta arbetsdagengenom att g& hem eller till sitt
ordinarie matstdlleoch Lta lunch. Bullen har alldeles
rdtt i att det dr bdttre att komma ifrln sidlva arbetslokalen under lunchen till ett lunchrum, men dnnu
bdttre dr givetvis att komma helt bort ifrin miljiin
ett tag.
Det kanskeocksi i detta sammanhangkan pipekas,
att Bofors Tjdnstemannamiiss
och HyttAsensmatsalar,
som ju ligger pi ett lagom avstlnd frin de olika kontorsbyggnadernavid Bofors, etminstone till en del
fyller de funktioner, som personalenslunchrestauranger gcira pi andra platser,men vad som giir fiirhillandena alldelesspeciellahdr i Bofors ir dock som
sagt den linga lunchrasten.
Jag hoppas,att Bullen med detta skall ha funnit,
att en hel del tenkts och en hel del iven gjorts pi det
omride han bercirt.
Bofors i maj t95o.
H. Nordquist

Bofors Badhus
P2 grund aa reparation aar Bofort Badbus stiingt
till PfuA. D3 en del aa ost "gamla gubbar" endast
brukar tuiitta oss riktigt rena till d.e stdne belgerna
Aonz detta driftstopp ol,igligt. Och till nana gSng
ntar? au olika anledningar stiinger Badbutet aill iag
till direktionen framft)ra en anhLllan om att lapltar
hiironz uppsdttesp3 de oliAa audelningarnat antlagstat,lor, sk att nzan ilipper stl. aid Badhusd.dryenocb
hiinna tig lurad'
Ert sonzaa, trnttttip hela p^sken.

j
I
Soor..

Likt gamla gubbar lider badhuset av &lderdomskrdmpor, vilka fiirr
kan bryta ut vid de mest oldmpliga tillfiillen. Det ir alltid beklagligt ndr mdnniskor
tvingas f.fing| gamla bepriivade vanor, men "En som
var smutsig hela Pisken" har ju mdjligheter till storrengdring bide till pingst, midsommaroch jul, och till
itminstone nigon av dessahelger skall v?il badhuset
fungera. I vd,rstafall finnes ju ocksi Karlskoga badhus. Nigra direktionsttglrder torde under dylika frirh&llanden knappast vara niidvd.ndiga.
lalbar)are.

Yisning av Nobelknut
GansAa ofta fhr ai glimtar frrtn Nobelfuut i lAr
perrcnaltidning. Nu senast, att l)iltrtdfttnzen bade
6hat bl. a. Idg tror, att ai i Bofors i regel bar gauha
dimmiga begrepp om bur det ser ut innanfdr $dngslet.
Kunde inte ddrfi)r ai boforsare f3 tillfAlle dtt under
ett Par sommariljndagar fZ komma in och fi stud.era
anldggningarna i liAbet med aad.tom fi)reAom uid
disningen fdr de anniilldat familier i somrus. - [a,
det Aunde AansdebAnda,att det finns anstiillda i Nobeldrut, som uill se pd Bofors, och uarfi)r inte ge dem
sarnma cbans.
Otrad.
Soor:
I sambandmed Nobelkruts 5O-irsjubrleumordnades
hd'sten 1948 besijk vid anl2iggningrn f6r anstlllda
och deras ndrmare anh6riga, varom berlttats i B-pilen
1948 m 4. Av denna redogd,relseframgi.r, ati en
mycket stor apparatmiste sdttasi gtng fdr att det hela
skulle gt r'?il i l&s. Det kan nzi.mnas,att ungefir 100
personer voro sysselsattamed planl?iggningav errangemangen, fdr ciceronskap, vakthtllning, fdredrag,
transporter, servering m. m. Man ftt hitlla i minnet,
att NobelLrrutsfabriksomride har mycket stor utstrdckning (3 km ltngt och It/2 km brett), att dir finns
ndrmare 500 byggnader samt att tillverkninganta .iro
av mycket skiftande och delvis riskbetonad karaktir,
varfdr sdrskild omsorg mtste ignas tt en sldan visning. Som av berdttelseni B-pilen ftamgilr, itgick per
grupp nirmare t timmar fiir att f6lja den upplagtia
rutten och detta trots att sivdl buss- som tralltigstransporter ordnats samt att endast en del av anl[ggningarna beslgs.
Av detta mlste tyvirr fnmgl., att vi nil,ppeligen
kunna tinka oss att ordna en visning f6r de anstd.llda
vid Boforsverken med dess ndrmare 6O0O anstd.llda.
Araid lYablquist.

Smal v&ig
Har under flera hrs tid hAt ud.gstriichanHuoudporten, Bofors-Grdnfeltshagen mot Centralplan.Har
under denna tid sAfrdatmLnga smhArockat'och trafikintermezzon ph den smalatte aiigbiten t)uer HyttLten,
alhsS Huaudporten-Grdnfeltsporten.
Denna uiig$riicha anser iag aara i smalastelaget rned.tanAe pi
den lioliga trafiAen.

Viirst ir middagar o?n tndn m.titer"tlrdntrnen" frfrn
Aontoret ocb Auiillarna niir arbetarna nerilrdn Grdnfeltsporten Lker mot "sillilimmef' cyklisir friln Huuudporten.
Pi morgonen g3r det bdttre pB grund. aa stdrre
spridning ao trafiken. En del arbetareaa gamla stammen passerarredan oid 6-tiden niir d.onr&a ner till
dagtAiftet.
Nu undras onz inte uiigunderhSllningssk/dige Aunde med lite god uilja ocb ea. arbetstillstdnd fflla igen
de diupa diAena,alltsS bred.daoigen och jdmna till de
sttirstaAullarna,fdr nya Orebro-udgendrdjer nog ihtnu
i framtiden. lag tror inte detta projekt aaresig sAadar
HyttLsens naturskdnbet eller soptunnor utdn blir ett
bidrag till siherbetew bdjande fbr Bofors-bolagets
anstlillda.
S-m.
Soon:

En undersdkning p&glr betrlffande mdjligheterna
att realisera S-m:s vdlmotiverade dnskemil om visbreddning.
B/Sk.

TillfartsvEigar
Den som fotledes sAall ta sig ned. till BruAeorten
eller HuuudAontoret frdn stora landntigen oid Samlingrbuset aia den serpentinodg Jollt nu stir till buds,
frigar ig nog dagligen niir nSgon indring shall komma till stZnd. Vi ft)rsthr att arbetet niirmast biinger
p3 den nya striickningen at, riksaigen och iirnoigent
framtida striickning men borde inte en uppsnyggning
i nLgon form oara tdnAbarinnan dess? Vi bar inget
fdrilag till ft)rbiittring nter dn att bolaget bi)r gdra
en framstdt bos NBI on ett iindrande ao trafiAfsllorna, eller rafieligen fiilloma, aid jdrnadgspassagen. Vi
tycAer det dr fdr dSligt med ordentliga adgar ocb fdr
mycAet smSstigar till en industri aa Bofors Jormat.
Gdrna trealiga promenad.uligar fast med nLgorlunda
bredd tYcAer
Ei harutellbittu.
Soor.s

Vissa fdrbiittringar av den angivna gingvd.gen kan
med relativt enkla medel &stadkommas. Problemet
med en vdg av denna typ ir emellertid cyklisterna,f6,r
vilka vdgen ej ir avsedd. En skylt med fdrbud mot
cykeltrafik respekterasfi?irr ej av alla cyklister, varfcir
"flllan" miste gdras s& invecklad att den verkligen
stoppar cykeltrafik. Vidare b<jr framhillas kurvan pi
jd,rnvigen alldeles intill viig6verglngen, vilken ej ger
tiilrncHigt fri sikt. Tidigare har vigiivergingen varit
fdrsedd med mera l?ittrafikabla vindkors, vilka emeilertid regelbundet med nlgon m&nadsintervall varit
utsatta fijr grov skadegiirelse.
Insdndarenskrav p& biinre tillfarter till Bofors industriomr8de kan vara ber?ittigat fcir vdgen frin
Kanongatan genom Griinfeltsskogen, medan civriga
huvudvigar ur trafiksynpunkt dn s3.linge iiro tillriickliga. Niir den nya riksvlgen blir utfdrd, bli ftirhillandena dock helt andra.
B/Sk.
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MOTORBATSHAMNEN
For nigra veckor sedanarbetadesdet for fullt
nere vid Motorbitsklubbens hamn vid Timsilven. Nu ligga bitarna i sjtin och hidiga sommardventyr vdnta "vikingarna" pi Mockeln,
Lonnen, Alkvettern, Ullvettern och alla andra
vattendragi virt grannskap.
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Gliim icke att B-pilen inbjudit sina ldsare till
en tdvling om bdstasemesterreportaget.

E" trevlig sommar
ocb

en angeniim sernester
iinshar

R-pilens fu: daletionskommitti
Bolorsfoto T)llman.

Ndsra nummer av B-pilen utkommer omkring mitten av september. Bidrag i text
och bilder, allt lika vllkommet, bdr vara Redaktionen till handa senastr t augusti.
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Redaktionskommit{6
GOSTA ANDREE, Fil. kand., Korrespondent(FRK)
Representantf<;r Avd. z4 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Ftirbundet
ARN E GI LLB ERG, Expedit<ir
Representantfiir Bj6rkborns Fabriksarbetarefackfcirening
(VL 1)
Fcirrnan
RAGNAR LINDAHL,
Representantfcir Avd. ry3 och z8r av SverigesArbetsledare{ijrbund
NILS SODERHOLM, Svarvare,(VR 90)
Representantf<jr Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet
Overingeniitr(NT)
ARVID \f AHLQUIST,
Representantfcir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil. lic., Soiialkurator(EP)

Redaktionsutskott
Tid.ahobnsoet'ken,
ROLAND EKVALL, Ritsare
Representantfrir Avd, r63 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
BENGT LEVI N SSON, Kontrollant
(SAFavd,7o)o. Tj[nstemln (SIFavd.r9)
f6r Arbetsledare
Representant
EVALD MOLI N, Korrespondent
Representantfcir AB Tidaholmsverkensledning

Wedaoenken
GU N NAR AXELSSON, Elektriker
Representantfrir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
verkstadsklubb
C AR L B E R G Q VI ST, Fcirestindaref6r Efterkalkylavdelningen
fciretagsklubb
Representantf<tr Sv. Industritl'dnstemanna-Fcjrbundets
JOHN GAU, Gjutare
Representantfcir SvenskaGjutarefcirbundetsgjuteriklubb
SYERRE NICKLASSON, F6rman
fciretagsklubb.
Representantf6r SverigesArbecsledarefcjrbunds
GOSTA LI N DH, Chefmetallurg
Representantfcir AB \7. Dan Bergmansledning
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