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Genom att Nobelkrut upptagit tillverkningen
av Bonoplex har Sverigeblivit sjdlvforsorjande
ndr det giller vattenklart eller fdrgat plastglas
av hogsta kvalitet. Sdrskilt for flygindustrin dr
detta material viktigt for anvdndning i kupoler
och fonster.
Det kemiska namnet pA denna produkt dr
polymetakrylsyrametylester.Ur rivarorna aceton, natriumcyanid,svavelsyraoch metanol framstdlles forst metakrylsyrametylester,
en si kallad monomer, som dr en vattenklar ldttrorlig
vdtska med en fruktliknande lukt. Tillverkningen av monomeren sker vid anldggningarna
i Bjorkborn och innan den kan anvdndasfor tillverkning av plastglaset miste den underkastas
en mycket noggrann reningsproceduroch en
darph foljande kontroll.
Monomeren transporterasddrefter till Tidaholm, ddr omvandlingen till den fasta massan,
eller den s. k. polymerisationen,dger rum i en
speciell fabriksavdelning. Genom inverkan av
mycket smi mdngder av en katalysatorsammankedjas de enskilda molekylerna i llnga kedjor.
Allteftersom denna procedur fortskrider, blir
den ursprungliga vdtska,ntjockare, overgir till
ett gel6 och slutligen till en fast hird massa.
Antalet molekyler ivale kedja uppgir vanligen
till omkring tiotusen.
Denna polymerisation sker i formar, och genom variation av dessa framstillas skivor och
block i olika tjocklekar och ytstorlekar.Skivorna
tillverkas i tjocklekar ffin I tlll25 mm och den
storsta framstdllda ytan ar ca 2 m2. Dessutom
tillverkas block i tjocklekar upp till 40 mm och
runda dmnen av olika storlekar. N{aterialet
framstdlles huvudsakligen ofdrgat, men jiven
fd'rgat material, bl6tt, rott, gult, gront m. fl.
nvanser.tillverkas.

Plastglasetar klarare och genomskinligaretin
kristallglas. Det dr latt att bearbeta. Bearbetningen sker med bandsig, fris, smdrgelbandoch
polerskiva. Aven svarvning,borrning och gdngning gir ldtt att utfora.
Stora mojligheter erhilles till formning om
materialetupphettastill ca 125o. Det blir di
mjukt som gummi och kan med mycket enkla
anordningar formas medelst bojning, vridning,
pressning o. s. v. Efter avsvalning biir glaset
iterigen lika hirt som forut.
En nackdel hos Bonoplex, liksom for alla
plastmaterial,dr emellertid, att dei ldtt repas.
Hirdheten dr ungefir densammasom hos ren
koppar. Pi. grund av repningen kan plastglaset
ddrfiir inte ldmplisen anvdndas till bilrutor i
Sverigemed dess'gr".rsuigar.I Italien anvdndes
emellertid en motsvarighet till virt glas till
skyddsrutapi de ddr si populdra "motorskutorna". Ph sjon finnes det mycket storamojligheter
att anvdnda Bonoplex, di detta material dr
lingt starkare dn vanligt glas och dven vdger
mindre dn hdlften av dylikt.
Genom att plastglaset sldpper igenom mera
av ljuset dn vanligt glas, och att detta i synnerhet gdller de ultravioletta strilarna, kan Bonoplex med fordel anvdndasfor solverandoroch
vdxthus.
I Tidaholm provasstyrkanhos det framstillda
glaset bl. a. genom att sldppa stora nickelkulor
frin olika hojder. Det dr fdrvinansvdrt vad
Bonoplexglasettil i den vdgen. I utlandet anvindes ocksi plastglastill lampkupor for gatubelysning. Kuporna dro som bekant omtyckta
mil for de ungdomliga dgana till slangbigar'.
Pi en plastkupakunna dessaherrar notera tr;iffar men ingen "klinkning".
Inom industrin kan Bonoplex anvdndastill

Avsyning och piklistring
for att skyddaytan.

av skyddspapper

9. Kontrollmdtning, lagring, manufakturerirg,
forsdljning.

Bonoplexfabriken i de ontblggda apteringsbasen i Tid.aholn.

olika skydd for maskiner. Genom sin kemikalieresistenskan det med fordel anvdndas till inklddnad av betkar samt i deialjer for laboratorieutrustning. Fabrikeni Tidaholm avseratt kunna
tdcka Sverigesnuvarande behov av detta plastglas, men vi fir hoppas attnya anvdndningsomriden skola tillkomma och att tillverkninqen
skall kunna vdxa i kapp med dessa.
Carl Nordenskio:ld
*
Bonoplextillverkningenvid Tidaholmsverken
ir forlagd till tvenne av de apteringshusfor
40 mrn luftvdrnsammunition, som uppfordes
7)40, och som nu helt ombyggtsoch inretts for
dndamilet. De bida byggnadernaha fitrenats
med en sammanbindningsgingfor att underldtta transporterna. Avsyning, manufakturering
och lagring av det fddiga materialet forsiggir
i en tredje byggnad. Till fabriken hor ocksi
kontor for avdelningschef,forman och tidskrivare, ett litet laboratorium samt trevliga personalrum m. m.
Sjdlva tillverkningen av "glasskivorna" omfattar foljande huvudmoment, som vart och ett
utfores i en specialinreddavdelning.
1. Rengoring och polering av formglaset.
2. Tillverkning av formarna.
Torkning av formarna i virmeskip.
4 . Forkokning av monomerentill sirapsliknande konsistens.
s Fyllning av formarna med forkokad monomef.
6, Fdrdigpolymeriseringi vdrmeskip.
1

2

Uttagning av det fadiga glaset.

Varje dylikt arbetsmomentmiste utforas med
stijrsta noggrannhet for att kvalit6n skall bli
hogsta tdnkbara. Flera moment fordra speciella
knep och metoder, vilka tillhora "fabrikationshemligheterna".Trots att fabriken dnnu ej varit
i ghngett ir, har man kunnat fi stor erfaienhet
och dven ytterligare utvecklat alla ldrdomar.
Man kan snart tala om yrkesskicklighetbland
personalen. Vi skola nu i en serie interviuer
folja tillverkningen.
I polerrummet arbeta 4 damer for fullt me<l
polering och tvdttning av de stora planslipade
spegelglasskivorna,som anvdndasi formarna.
Forst polerasskivornamed krokus och roterande
polerskiva, direfter avtvdttas och spolas de
omsorgsfullt rena med svampoch vatten.Froken
Olga Blom borjade "pi glaset" i oktober r94g,
men dr gammal i girden, ty redan for 7 ir sedan
arbetadehon vid bandeti apteringen. Hon ber'attar,glad och beliten, om arbetet:
'_'Det
gdl bra hiir och iag trius riktigt gott nzed.
arbetet och befiil. - SAiuornamdste bli allcle/es
rena, annars blir det fel. Litet besui)rligt rned
beneniir d.et iu att std bela dagen ni)r min uarit
uan att sitta och arbeta. Rodfnrgen sitter ochsdi.
Vi ha fullt jobb ocb arbetarpd.ackord.,'
I formtilluerkningen arbeta 3 damer, av vilka
fru Brita Persson,som arbetatvid apteringenert
y:t e: under kriger, berittade om vad di irade
rof slg:
"Fiirst fdr man syna glaset framfor 6 :karpa
.
l.ampor. Finns det f el, sd d.kerdet ut i polering'en
igen, men det hiinder ju mycket sAllan. Sro
il)gger ui upp skiaorna p,i bord och hiistrar
formen efter md.tten som stir pd. bestiillningslappen. Niir formen iir fnrdig jAtts den pd."en
transportt)agn och fdr torka 4 timmar i en ugn,
diir det iir 60o aannt. Sen klistrar ai titt atta hil
i kanten utom ifyllningshdJet och efter 2 tintntar
till i torkugnen iir formen fArdig.
Fiirst hann ui inte rner kn 3 fonnar pd dagen,
men nu hinner ai med 20 kaadratmeter oru ai
fick glas. Det i)r inte alltid glaset rkcAertill och
dd fd.r ui dka p,i andra jobb och gora litet at,
uarje. Annars lir ui iu nistan specialister pr)
formtilluerkningen. Vi anuiinder Vulcans specialklister niir ui hlistrar forrnarna.

Vi trius bra hiir - fi)rtiiinsten kunde iu uara
liret bdttre."
"Forkokningen" av monomerentill en sirapsliknande konsistensdr en mycket kinkig Procedur, som kriver noga passning.Efter kokningen
kyls "sirapen" ner till t0-60" och fylls i formarna, varvid man noga mdter eller vdger upp
monomeren for att formen di den ligges skall
bli precis full och det fdrdiga glaset av rdtt
tjocklek. Fyllningen miste dga rum vid exakt
tidpunkt si att kedjereaktionenicke fors vidare
och hela vdtskan stannar. Detta har hdnt en
ghng, dL man fick plocka isdr hela kokningsapparaturenfor att kunna fi ut smiirjan. Man
kan ocksi i vissa fall fylla monomeren direkt i
formen och koka i denna utan omfyllning'
Yid kokningen och fyllningen arbetadefruarna Ingrid Levinsson och Edit Petterssonmed
bitrede av nhgra mannar vid ugnarna. Fru Levinsson bdrjade redan i oktober 1949 och frc
Petterssonkom hit i februari i ir. De ha nu
flera mhnader arbetat tillsammans:
"la, ui fytler i formarna' Ftirst i borian tyckte
ui att det luktade skarpt och starkt sd att man
bleu yr i huuadet, men ?2tttYcker ui bara att det
luktar gott. Vi fd.r riikna at bur mycket.rotrtgfir
i f ormarna. Sedanf yller ui i dern ocb ser till att
alta tuftbldsor iiro borta, fyllningen fordrar
ocksd.noggrannhet och passning.
Kokningen iir uiildigt pdfrestande, rnan rnd.ste
passa noga sd.att man inte kokar for m.ycket
eller ft)r litet. Karlarna skiiter polyrneriseringsllgnarnd, rnen ui Digger in skiaorna. De s'ntfr'
skiaorna iir besuiirligAJt,mdn md.steniistan passa
dem som smdbarn,men de kokar ju f ortare,
Det )ir ett saettigt ocb uarmt iobb si att ma?t
blir slut efter ni.gra timmar. Bolaget hfrller med
\uerdragskli)der, men man forstt)r kliid'er i alla
fall. Dusch kunde ocksd behdaasaarie dag, nu
har ui aarrnaattenbara tisdag och fredag."
Fyllningen av formarna, och sirskilt de storsta
formarna, dr verkligen ett svirt arbete som
fordrar mycken uppmdrksamhet. Under fyllningen stlr formen starkt lutad, varvid sidorna
bukta ut av trycket. Formen kan silunda endast
delvis fyllas, varefter det gdller att fi ut all luft
och fi vdtskan jdmnt ftirdelad till en plan och
jimntjock "skiva". Man miste ocksi taga hdnsyn till att vitskan krymper under polymeriseringsprocessen.
Efter fyllning och tillslutning av formen
som gir
kommer si polymeriseringsprogrammet,

efter ett visst bestdmttidschema,olika for varje
tjocklek. Fdrdiggorningentar flera timmar och
schematmiste noga fiiljas. En liten del omfattar
hdrdningen vid 725" temP. Ndr hela schemat
genomgitts, fk. f.ormarna ligga kvar och tagas
ut vid en temp. av 75-8o", alltsi fortfarande
ganska varma. Ddrefter nedsdttasformarna i
vatten av sammatemp., 55 ) 80', som lingsamt
fir svalnaner, si att vattnet fir smygain mellan
formglasetoch plastskivanoch lossadenna. De
tunnaste plastskivorna f& ofta slis isdr, de
tjockare tkiuotttu lossna ldttarc. Skivorna dro
ofta starkt laddademed statiskelektricitet. Stor
aktsamhetmiLsteiakttagas,si att inte formglaset
gir sdnder. Glasitgingen ir, trots all forsiktighet, ganska stor, och formglaset dr en ganska
stor post i tillverkningskostnaderna.
Vid uttagningen och avsyningen arbetar 3 damer och ett par herrar. Froken Greta Karlsson,
som ocksi tillhor den forsta uppsdttningenarbetare hd,r, berd.ttar:
"FormArna sdnks ner i basiingen fdr att fi.
isiir formglasel ocb plastskiuan. Vattnet brukar
dd aara 55-60' adrrnt, men lnan fdr se till att
det kyls ner ld.ngsamtsA afi glaset inte spricker.

Sduiil dd Nobelkruts lorskningslabotatorium som Bonoplexlabriken i Tidaholn pfig,n li)rsi)k atl konseruera ndtul'retenskapliga plepaut genom inbakning i Bonoplex. Dertu Ar ett
exemplar at Europas slArrtd insekr, eAoxen.
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Bilderna

oisar:

Fri)hen Olga Blom polerar fornrglas. Friiknarna Signe
Karlsson, Ebba Andersson, Edith Thillander och Mcirta Dittner ses biir sAdlja d.e stora spegelglasskit'orna till t'ortnarn,t. Frdken Anna Lisa IYidell, fru Kerstin Perssorz ocb t'r\ken
Kerstin lYidell i fallt arbete med att klistra en rror fomz. Frdhen Anna Lisa Bdck och 'fru Ingrid Leuin:on nt;ita upp
och fylla lormarna innan kokningen.

Tai man mi.ste det aara n;;r ui har de stiirsta
skiuorna.
S,i fort skiuan iir framtagen fd.r man borja
synaden. Alla fel, bldsor,repor och annat skall
utritas med rtjdkrita. Det iir mest rettor, men
tilluerkningenAr bra och det Ar f,i fet iran korumer P;. Bldsor kan man ocksd.se, n?e?ltnera
siillan. lag ritar ocksd ut aad sonz skall tagas
hort for att kanterna skall bli rena.
lobbet iir ganska besuiirligt, for det fordrar
stor noggrannhet,men det dr ju rent och snyggt.
Siirskilt rndste rnan aara noga. med c/et printa
glaset.
En sak gillar ai inte, och det iir att chefen ingenjor Nordenskir)ld - skall sluta. Han ir
rnycket omtyckt som arbetsledare."
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Vid avsyningen arbeta2 andra damer, fru Iris
Strandbergoch froken Anna Svensson,med piklistring av skyddspapperpa det firdiga glaset:
"Vi har 2 sorters skydd:papper, bldtt ocb rdtt,
som Alistras pd. de otika gliskualitierna. Forst
doppar ai skiuorna i kallt aatten sd.att allt damnt
sk\ljs bort, sen li)gger ui pd skydd:pappe,retsont
ui doppat i gelantinlosning och pressar fast
paltperet nzeden gummiuals eller en skinntraia

rr
I

sd att all onodig gelantinloisningkornnter bort.
Papperet mdste uara alldeles sliitt.
Snabbai f ingrarna mdsteui uaraf or att hinnct
rued. Vi fdr ocksd mi)ta upp skyddspapperetdet finns i flera olika bredder- gdra i ordning
gelantinl6sningarna ocb se noga efter att allt l)r
rent pd arbetsbordet.lobbet tycker ui om, lokalerna iir ljusa ocb treuliga.
Vi hoppas att det bir skall uara framtidsfabriken, Alla ui ne hir foljer'koken' rned intresseoch Greta iii.:densomiir gladastniir'koken'
gdr bra, for dd fdi hon lkttare"att syna."
Skyddspapperet miste genast klistras pn
skivorna for att dessaicke skola repas vid den
vidare transporten och bearbetningen. Efter
klistringen uppstillas skivorna i specialbyggda
vagnar for torkning, varefter de fiiras over till
den tredje fabriksbyggningen. Forsta arbetsmomentet blir hdr, efter kontrollmitning av
tjockleken, kantputsning, d. v. s. bortsigning av
skivornas rikanter i bandsig. Alla ovriga fel
bortsigas, varcfter "plattor" i vissa standardstodekar skdresut och gir till lagring.
Herr Gillis Karlsson skoter lagret.

s'iin
€il

"la, jog tar emot allt som kommer frh tilluerkningen, miiter upp skiuorna oc/t plockar in
denr i lagerfacken. Sen fdr iog in ocksi plocka
ut allt sonzrekaireras,gi)ra i ordning lfrdor och
,rkdta aasdndningen.Det borjar bli en hel clel
som siljs nu."
Bilderna

aisar:

Frdhen Anta Li:t lVidell stdr hiir aid "koLagnen". - Ttti
aa pollmeriseringsagnarna, - f{svvay Malte Forss ocb Yt'on
Srent:toir .riitta in glas i koAugnen. - Fdrntan Rudolf lobtn.r-
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son konlrollerar polymeriseringsprocetsen uid cenbelinstrailzentet, " temperdlarskriraysp2".
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Herr Josef Bergkviststir vid bandsigen.
"lag bar inte uarit hiir sd liinge, men trit,.r bra.
lag uar rnribelsnickaretidigare och tycker att det
hl)r jobbet lir liitt oclt bra. lag kantsklir alla
skiuorna och tar at bitarna (plattorna) efter
mfrtt. lust nu hdller ui pd att si.gatill iimnen till
ett stort parti skospdnnen,eller uad det nu skall
bli, som ui fdtt bestdllning pd."

4qi
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Nu i borjan hiller man pi med en hel del prov
pi manufakturering och bearbetningav Bonoplexglasetfor att se vad det nya materialet kan
duga till. Detta sker pi den s. k. forsoksavdelningen, som sysselsitter3-4 arbetareoch som
ir provisoriskt inrymd i en verkstadslokalinvid
lagret. Rekla,mavdelningen
gjorde ett stort slag
for Bonoplex pi S:t Eriksmissanoch for "mdssmontaget" holl man vid besoketpi att tillverka
allehanda bokstdver, modeller, smiforemil i
olika fargad plast m. m. samt en stor skiva med
graverad dekor visande stiliserade bilder frin
tillverkningarna vid Bofors. Till en mycket stor
del dr det "skrotbitar" och annat avslgat material, som man hir sokerfinna anvdndningfor.
Bearbetningensker med sig, svaru,frds, gravermaskineller handverktygoch alla bearbetade
ytor slipas och poleras. Bonoplexmaterialetdr
tacksamt att bearbeta och sdrskilt de optiska
egenskapernasijker man locka fram genom
fasettslipning m. m. sivdl i enklare bruksforemil som i "idelstenar och juveler" av fargad
Bonoplex.
Herr Josef Lager, anstdlld vid Tidaholmsverken sedan l94o och tidigare miibelsnickaretill
professionen,holl just pi att putsa gravyren i
den stora skivan till S:t Eriksmdssan.

1;
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"lo, nog rir glaset bra att arbeta i alltid, det
iir ja litet sprdtt och hdrt att hugga i, nt,enrnan
fd.r uiinja sig och fdr masAinbearbetningg.ir d.et
utmiirkt.
Det hiir graaerad.emijnstret i skiuan skall sen
fyllas i med fi)rgat glas."
Froken Lydia Anderssonarbetarocksi pi fiirsoksavdelningen.
"la, iag iir ocksfren au de kldsta hhr i gdrden,
ai aar iu flera soru borjad.esarntid.igt. Tidigare
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Herr Eaald Tidkuist tar ilpp en ltirdig bonoplexskiua ur st,alkarel. - Frdken Greta Karlsson marAerar med rddfrrita bar
myc6et au rikanten som skall sdgas bort. - Herr Saen Gillis
Karls.ron bar band om lagret. - Fru Iris Strandberg pressar
't'ast sAyddspapper pfr en stor
bochad bonoplexskiaa..

I
i

aar jag pd.apteringen. Nu jobbar ui med litet
au uarje,det gor ui ju alla hiir. Vi gor proubitar
au.olika glas, men for det ruestapolerar ai kanter ocb andra ytor uid polertrissorna."
Bonoplex kan ocksi efter upphettning till ca
125' bojasochvridas,varefter det efter svalning
bibehiller formen. Man kan silunda gota cy'
lindriska eller sfdriska ytor, spkalfiadrar m. m'
Upphettningen dger rum i "koken" och formningen sker i specialgjordaformar, klidda med
ett speciellt bomullstyg for att icke aimnena
skola repas.
Herr Harry Karlsson dr nu modellmakareocl-r
irar varit med frin borjan.
"lo, iog kom hit i noaemberfi)rra frret, hdll
f 6rst pd med montering och skotteagnarna,tnen
iir nu pfr.bearbetningen. lag gor alla modeller
till saker som skall formas eller pressas. De
fdrsta modellerna uar litet kinkiga, men nu ha.r
man ldrt sig bur bdiningar och sd'dantskall goras,
lobbet iir bra och inttessant'
t?.
lag uar snickare tidigare, hopsiittare P;
snicEerifabrik, sit det hiir iobbet ligger hra rill
f6r mej."
Allt som allt sysselsdtterBonoplextillverkningen ett 30-tal anstillda, en avdelningschef,
en forman, ca 8 manliga och ett 20-tal kvinnliga
arbetare. Efter ingenjijr Carl Nordenskiiild, som
startade tillverkningen, men som slutade sin
tjdnst 1 juli i lLr,stir ingenjtir Thure Bergstrdm'
tidigare arbetsstudieingenjiirvid Tidaholm, for
chefskapet. Forman alltsedan starten dr herr
Rudolf Johansson,som tidigare var pi apte-
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ringen.
Bonoplextillverkningenstir iinnu pi forsiiksstadiet, men fabriken dr planerad si, att den
enkelt och snabbt kan utbyggas. Den giir, som
ingenjor Nordenskiold framhillit, Sverigesjdlvfdrsoriande betrdffande ett viktigt plastmaterial
och vi fir hoppas att den blir den framtidsindustri, som sivil bolagsledningensom de anstdllda vdnta sig.
E. L.
Samtliga fotos till denna artikel Boforsfoto Tillmen.
rsisar:
I
Herr losef Betgktist kantpatsar skirtor i bandsdgen'
ski)ter,
tillLaget
grauir- eller lrdsmasAinen, som herr Josel
t,erhas en del au montaget till S:t Eriksmiissan.- Herr Harry
Kailsson iir modellblggare och kndpar som bii-tt pi en fabriAsnodell ao pld.rt. - Frdken Lydia Andersson har fallt arbete

Bild.erna

med atl polera och iordningsti)lla reklamskiuor att bonoplex.
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ARDTS IIDDAI,JRDGN
Den 10 juni holls pi. Samlingshusets
stora sal
den traditionella medaljutdelningen till alla anstdllda vid Boforsverkenoch Nobelkrut, vilka
under i.ret uppni.tt 25 tjdnsteir. Hogtidligheten
priglades av enkelhet, hjdrtlighet och samhorighet.
Sedan alla gd'ster,de flesta av de 118 medaljorerna jdmte anhoriga, chefer och .arbetsledare, bolagsledningenm. fl., samlatsoch Bofors Musikkir spelat Kroningsmarschen ur
Meyerbeersopera "Profeten", framtrdddedisponent $Tilkander och hilsade de ndrvarandevdlkomna.
"Den egentligainnebordenav denna medaljutdelning ar att giva bolaget tillfZille att uttala
och med ett synligt bevis demonstrerasin tacksamhetfor vil utfort arbeteoch for samhorighet
med foretaget."
I stdllet for att soka ge nhgra drag av vad
som hinde hir for just 25 ir sedan,gav dispo-

Direktiir

nenten direfter en skildring av forhillandena i
Bofors och Bjorkborn for 100 ir sedan.
Pi Bofors herrgird resideradevid lg0O-talets
mitt brukspatronen och assessornPehr Lagerhjelm med maka Johanna, fodd Lagerlof, och
htta barn. "Brukspatron Lagerhjelm var di" 63
hr gammal men dnnu i sin fulla kraft. Han var
en erkint skicklig bergsman,gammal elev till
och god vdn med v6.rfrejdade kemist JonsJakob
Berzelius; han foljde noga och intresseratallt
vad som hdnde inom politik, vetenskap och
litteratur, han ivrade for folkbildninqens hoiande lingt innan IB42 irs folkskolestaJgabeslots,
och han var varmt intresseradfor folknvkterheten. Hans storsta intresserorde sig givetvis
om familjen, girden, bruket och alla hans anstdllda. Pehr Lagerhjelm hade lagt ned mycket
arbetepL att forbittra och utoka bruksrorelsen.
Under hans tid fick Bofors privilegium attbygga
tre spikhammare, han byggde ocksi. ny Lancas-

Sohlman och nynzedaljerade direkr|r lyzahlsreen le ,not
fotografen. Fruarna Marie-Louise uon Arbin' och Valborg
assisterade. - Disponent lyijhander tacAar
f\rnan A. V. EriAsson f 6r de 25 Aren. - Nederst s^t,nesttledalii)rerna
lTssna till berr Ragnar Olsons tacAtal. Boforsfoto lillman.
Bergstr)m
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Fijrsta raden (sittande): KalAylator K. S. lYiddn, KalAylator S. A. V. Landin, Planerare N. G. M. ELtnan, Cit,'ilingenidr
]. Ericssox, Frdken Inez lYilLens, Direktbr A. O.Wahlneen, Atdelningsfi)renindare K. V. Urger, Kontorist I. Th.
Karlsson, Fijrman A. B.T. Almgren. Bortre raden (stiende): Verhstadsingenjbr E. V. Nilsson, Konfuollant K. J. Bergmatz,
Ver|miistare E. O. Forslin, Audelnings't'\restindare F. G. Haltquist, Ingenjdr P. D. A. Maxe, Fiirman K. T. Holmberg, Kott'
torisr A. G. Karlsson, Planerare K. A. lYester, Fijrmctn K. G. IYahlstrdnt, Fdrman A. V. EriAssort, Fdrntan K. G. Nygren,
Kontorist K, R. Johansson, Kontorist A. M. Zander. (A. Zetlergten saknas pci fotografiet.)

N.O.

hirehdrd och gasvillugn och intresseradesig
mycket for jdrnets valsning. Dessa sistndmnda
planer kunde han dock aldrig forverkliga: ett
valsverk krdvde alltfor stor kapitalinvestering.
Forst under sonen Per Erland Lagerhjelmstid
kunde valsverket byggas, varefter Bofors efter
n6.grair utveckladestill Sverigesst6rstatillverlcareav stingjirn."
Som bevis for gamla brukspatronen Pehr
Lagerhjelms skicklighet kan nemnas, att han
storaguldi856 erholl svenskabrukssocietetens
medali med inskriften: "For 50 irs nit om jdrnhanteringen".
Hushillet vid Bofors bestod forutom av ^lla
f amiljemedlemmarnaav hushillerska, inspektor,
boklrillare, itta pigor och atta drd-ngar.Lantbruket jdmte 2O-taletunderlydande torp krdvde
rner folk dn smedjorna. Ddr bestod hela arbetsElis Aberg, hans
styrkan av hammarsmedmdstare
a Eric
son mistersvennenJohannes,spiksmedern
och Johan \Wahlstrom, klensmeden Hagberg,
hjailpsmedernaGustaf Hane och Henrik Munkharnrnar samt smeddrdngarnaLake och Kropp.
Vid Bofors och Backa bodde vid denna tid ett
90-tal personerav vilkatredjedelen tillhorde det
stora hushillet pi herrgirden.
Pi Bjorkborn resideradevid samma tid Lag'

man Oxehufvud med maka och son. Hushill
iven hdr fler personer
och lantbruk sysselsatte
dn sjilva bruket, ddr hammarsmedenFrijdell
och spiksmedenNyqvist voro mdstare. Vid
Bjorkborn bodde ett 80-90-tal personer,inrdknat alla torpare och inhyseshjon.
Rdkenskapsbijckernafor 100 ir sedan iiro
forda med stor noggrannhetoch skrivna med en
utomordentligt vdlsvarvadhandstil: bokhillaren
Funck var tydligen en skicklig tjdnsteman.Jimfort med vlra dagarcbokslut iro siffrorna 1850
mycket blygsamma. Balansrikningen,ddr jordbruket hade de hogsta vdrdena, slutade pi ca
2).00o riksdaler riksmynt. Stingjdrnstillverkningen synes detta fu ha giltt med en mindre
forlust "uppkommen genom for ligt debiterat
pris pi spikdmnesjdrnet",medan skogen och
jordbruket limnade en icke si. dilig vinst.
Lonerna voro blygsamma:inspektorenlyfte 3oo
rdr, bokhillarenTS rdr, hammarsmedenskonto
slutadepA 704 rdr, men di miste han av denna
summa avlona sina medhjdlpare.
"Vad skulle Lagerhjelm och Oxehufvud
tzinka och tycka om Bofors och Bjorkborn om
de i dag kunde sti upp och taga sina gamla
domriner i besittning? Sdkert skulle de glZidja
sig it den storslagnautvecklingen. I.agerhjelm
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Fr2imreraden (sittande): SkogsarbetarcA. A. Norin, Friisare A. E. Skoog,StaruareF.V. Zeuerhairt, KrutaAgareHj. P. Berggren, Aosynare Elsa Linnea Karlsson, MonteringsarbetarcE. F. lohansson,Friisare E. G. Brattstrdn, Kranfi)rare H. E. lflithelnsson, ReparatdrG. A. Sandholm,Verhtygssaaruare
S. H, Hellsing. Mellersta raden (stiende): Ausyare G. H. BergAuist,
Srned'E. V. Eriksson, Verhtygs-frdsare
K. H,lYahlstrdm, Verktygsbyalarc E. G. lVablstriint, Hyulare E. H. Eriksson, Filare
G. R. Olsson, Friisare E. A. Forsberg, Fjlgre E. I. Forsberg, Bortre raden (sti.ende): PlfrtslagareK, O. Karlsson, Monteringsarbetare G. E, Gyllstrdm, Hiirdningsbjdlpare K. A. Nil;i;n, Kranf,rare N. G, Gadde,portaaAt O.I.Blickman, fuIonrdrS. E.
Kilstrdm, SaaraareA. M. BjdrA, Arborrare E. E. Selander,Bomare S. R, lobaxsson, GassoetsareM. L, Persson, plfrtslagare
B. E. Eriksson, VerktygsslipareE. G. ZetterAoist,MonteringsarbetarcA. S, ZetterAuist, RdrledningsarbetareA. A. Srrijm,
Arborrarc F. V. Karlkaist, UruerksapterareS. V.. Aronsson,Slipare E. E. Landstrdm,Filare K. S. Stri)m.
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Frlimre raden (sittande): Stat. kontrollant A.H, Jahobsson,Filare O. G. Birath, PlfrtslagareL. V. A. Siii.f, SaaraareK. E.
Sandstrdm,SuaraareJ. F, Mark, Proatryckare G, H, EriA:son, Verktygsfilare A. Lundberg, Filare K, V. Sjdgren, Hyalare
E. G, Eriksson, Bottre raden (stiende): Ritsare K, E,6hrn, Ritsare K. T. Stri)mberg,SuaroareG, H. lansson, Fjiidermakare
E. E. Eriksson, SuaraarcTh. E. Myrin, AusynareP. A, Lundstrbn, Sti)llarc K. S, GreA, Frhsare !. U, E. Suanberg,MonteringsarbetareL. B. Hansson, Montdr G. H, Sandtall, MoxteringsarbetareIJ. S. Kilestad, Boryarc B. S, Forsman,Grottarbetare
l, A. lobans:on, MonteringsarbetareK. O. Kilenad,
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Ftdmre raden (sittande): Krutbruksarbetare
B.R.Berghuist, A|ilare L. I. Karlsson,Krutbruhsarbetare
F. E. Skflkaist, F6rman G. A. Kailsson, Fiirrddtman K. l. Siiker, KrutbraAsarbetareG, E. Karlsson, KrurbruAurbetare A. Eri|sson, Krutbru|sarbetareE. H. PalmAaist,Elektriker O. M. Andersson,KrutbruAsarbetareK. A. lohansson, Bofire raden (st&ende): KmrbraAr
atbelareK' M. Karlsson,KrubruAsarbetare
E. B. Fuxhe, Krutbruksarbetarc
Hj. Gustaasson,
Krutbru|sarbetareT.H.Holnsredt,
Verhmlistarc F, l. Hedenqtist, KrutbruksarberareP, EriAsson,ReparatdrK. R, Abling, Kratbrukurberare K, G, A. Eriksson,
KrutbruLsarbetareK. V. Karlsson,FiirnzanB. A. Herluftin, KratbruLsarbetareL l. Ktick, Fi)rman K, V. Andersson.

skulle kanske,tekniskt intresseradoch framsynt
som han var, med entusiasmkasta sig in i forskningsarbetet pi. laboratorier och ritkontor. Oxehufvud skulle soka fi. en plats i stadsfullmdktige, dven om jag ir riidd att han ddr skulle bli
besviken over bristen pi respekt for hans neddrvda pondus och over att partiintressenibland
fingo foretrdde framfor realintressena.
Jag dr sdker p5. att bida skulle gladja sig itt
den hogtid vi hdr dro samladetill i dag. Arbetets
ira, traditioners betydelse och samhorigheten
med foretaget och torvan ddr man har sin dagliga gd.rning,se ddr vad de satte hogt. Och det
dr ocksi. vad vi i dag sli vakt om och innerst inne
kdnna och vilja. Jag vhgar tro att si dr - och
skall bli - forhillandet, dven om nutidsminniskan ibland vill diilja dylika kdnslor, bide for
sig sjdlv och for andra."
Bofors Musikkir, ddr herr Stig Gustavsson
debuterade som dirigent, eftertrddande sin
fader, spelade diirpi Melodi av Dv6rak och si
vidtog sjiilva medaljutdelningen, som forrettades av disponent $Tijkander och direktor Sohlman med bitriide av lottorna, fraarna Inga Britta
Hagberg, Marie Louise von Arbin, Valborg
Bergstr<imsamt fr6ken Marianne Gullberg. Namnen pi samtliga medaljorer, 91 frin Bo-

forsverken och 27 fr6.n Nobelkrut, iterfinnas i
bildtexterna. - Medaljutdelningen avslutades
med ett leve fcir de nyblivna medaljorernasarnt
fanfarer.
Medaljorernas tack framfordes av Ragnar
Olson, vice ordforande i Foretagsndmndenvid
Boforsverkenoch i Metalls avd.76, somerinrade
om den utveckling under de sista 25 iren, som
medaljorerna sjdlva bevittnat och medverkat uti.
Herr Olson ndmnde, att antalet arbetare femdubblats liksom produktionskapaciteten. Ar
l92J var inneliggande orderstock 12 miljoner
kr., vilket tryggade sysselsdttningenfor ca 2 lat,
nu fordras en 20 g6.ngerstorre summa for samma
sak. Ocksi iflera andra avseendenha f<irhillandena dndrats. t92o-tal.etinleddes med fijrodande arbetskonflikter;under de sista 25 Lren har
full arbetsfred ritt och alla motsittningat ha
kunnat ordnas pi. forhandlingarnas fredliga v2ig.
Vad detta betytt, icke minst i ekonomiskt avseende,miste ihigkommas en dag som denna,
di bolagets storartade utveckling ber<ires.
Forutsdttnin gana for en fortsatt fredlig utveckling ha numera okats genom Huvudavtalet
och avtalet om Foretagsnimnder. Genom den
okade mojlighet till insyn och avtalets bestdmmelser om samverkan bor ju. i va\e fall inga
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Rlitten

tiil arbetstagares

uppftnningar

Av Notarie STEN SJOHOLI4
Den 31 januari 7946 trdffades mellan Svenska
Arbetsgivareforeningen(SAF) och SvenskaIndustritjinstemannaforbundet(SIF) en overenskommelse om rdtten till arbetstagaresuppfinningar. Denna overenskommelse,som hittills
gd.llt for de vid bolaget anstillda tjinstemdnnen,
finnes intagen sisom bilaga 2 i gallande tjdnstemannareglemente.Jimvdl av arbetsledarnavid
bolaget gjorda uppfinningar ha bedomts enligt
ndmnda iiverenskommelse.
Till en borjan skall i korthet nimnas nigra
ord om uppfinningsoverenskommelsenav hr
1946 och tilldmpningen av densamma.
Overenskommelsenomfattar endast under
anstdllningstiden gjorda patenterbara uppfin-

ningar. Det skiljes mellan tre olika slags uppfinningar, betrdffande vilka gdller att

onodiga konflikter forekomma. Ja, skall utvecklingen kunna fortg| som hittills, miste,
dirom d,r jag overtygad, en samverkanfor en
okad produktivitet bli en sjdlvklar sak for alla
anstillda.
Herr Olson erinradeocksi om vad disoonent
)Vijkander i sitt tal vid fjolirets medaljutdelning yttrat om misstdnksamheten
mot begreppet
samhorighet, samt citerade till sist en annan
bruksdisponent:
"Lit oss dven inom industriensinhdgnad belrandla varandra som medmdnniskor,som veinner och medarbetare,lit oss ldgga bort falsk
prestigeoch konstladauktoritet, lit ossupptrdda

redbartoch renhirigt mot varandra utan streberi
och intriger, utan instillsamhet, skvaller och
oversitteri. DL ffu vi in ett elementav mzinskovdrde och dh frdmtastrivseln iiven inom ett storftiretags maskineri."
Bofors Musikkir spelade Kronobergarnas
paradmarsch- bland irets medaljorer befann
sig smildnningen direktor Axel \Tahlsteen -och si samladesalla till lottornas extra gocla
ka[[e, kakor, tirta och ovriga forfriskningar,
som serveradesi foaj6n, lilla salen och tillbygget. Innan man skildes it togo boforsfotograferna Tillman och Falk de hir nublicerade
gruppbilderna.

Medali|rer sonz ej Aommo rned pfr grapplotograliernt;

Kranf drare B. K. Th. EriAsson, ciuilingenjdr B. T. Ilannerz,

1 a)-uppfinningar d.roarbetsgivarensegenclom,
1 b)-uppfinningar skola hembjudasarbetsgivaren tiil inlosen samt
-uppfinningar
1 c)
mi fritt disponerasav uppfinnaren.
Till kategorien 1 a) ha hdnforts dels uppfinningar, som falla inom ramenav tjdnstemannens
tjlnst eller sirskilda uppdrag, dels ock uppfinningar, vartill den vdsentliga impulsen givits
genom problem i tjinsten och vilkas utnyttjande
faller inom arbetsgivarensverksamhetsomride.
Uppfinning, som icke dr av I a)-karaktdrmen

borrare T. H. Hed.enquist, stickare Helge Hedlund,

i;sare

Saen HeJlsn'dnt, Arutbruksarbetare Arrbur Hill, frdAen V. ]. L.
Sjdd.ell, grouarbetare Erih lYestbolnz, fdrman G. A. Zettergren och ciuilingenjdr Tb. O. Ortenblad. Fotograt')er saAnas
att nrashinreparatdr H. S. T. Ahlberg, rrarlate

S. H. Fri)berg,

ritsare U. B. S. lacobsson, pl,itslagare E. G. lansson och
krutbruAsarbetare G. H. Andersson.

T2

vars utnyttjandeeljestfaller inom arbetsgivarer-rs
hdnforestill kategorien1 b).
verksamhetsomride,
1 c)-uppfinningar slutligen dro sidana, som
helt falla utom arbetsgivarensverksamhetsomride.
Alla av den anstdlldegjorda uppfinningar ha
skolat anmilas till arbetsgivaren,som ddrefter i
forsta hand avgjort, till vilken kategori r'rppfinningen varit att hdnfijra.
En sdrskild,av bolagsledningentillsatt patentkommitt6 med uppgift att handldgga ffigor om
anstdlldas uppfinningar har verkat under cirka
tvi irs tid. Frin denna verksamhetkan antecknas, att samtliga uppfinnarfall erhillit en for
alla parter tillfredsstdllandeliisning.
Under det senastedecenniethar vid flera tillfdllen ffi.gan om rdtten till anstdlldas uppfinningar varit p3. tal i officiella sammanhang.
Olika statliga utrednin gar ha foretagits och reresultatet hirav har blivit en lag av den 18 juni
1949om rdtten till arbetstagaresuppfinningar'
Lagen, som trdtt ikraft den 1 jan. 1950 ir, bortsett frin ett par smirre stadganden,av dispositiv
natur, d. v. s. parternapi arbeismarknadenha
full frihet att, p5.sdtt som hitintills skett, triffa
sirskild tiverenskommelseom regleringen av
rdtten till anstdlldasuppfinningar' Lagen avser
endast patenterbara uppfinningar och gdller,
ddrestej hithorande frigor reglerasi annan ordning, for alla arbetstagarkategotier.Detia betyder silunda, att arbetsgivarenhar viss i lagen
narmarc angiven ritt dven till de uppfinningar,
som en hos arbetsgivarenanstdlld arbetareistadkommer.
SIF vdnde sig hosten 1949 ttll SAF med begdran om forhandling for revision av gdllande
ijverenskommelseom ritten till arbetstagares
uppfinningar. Enighet ridde mellan ndmnda
paiter om att ffigat om rdtten till anstdlldas
uppfinningar dven i fortsittningen skulle losas
sltt som hittills i form av en sdrskild
pi-s"--,
iiverenskommelse.
Den hittillsvarande tiverenskommelsenhar i
stort sett over hela linjen tilkimpats friktionsfritt. SIF avsig med sin revisionsframst'dllning
ndrmast bestdmmelsenom impulsuppfinningarna, vilken i praktiska livet givit upphov till vissa
tolkningssvirigheter. Efter forhandlingar rnellan parterna trdffade SAF med SIF den 18
ianuari i ir en reviderad overenskommelseonl
rett"tt till anstdlldasuppfinningar. Vid samma
.tidpunkt trdff.ades en likalydande tjverenskommeisemellan SAF och SverigesArbetsledarefor-

bund, mellan vilka parter tidigare icke funnits
nigon ijverenskommelsei dessafrigor.
Den nya ijverenskommelsenskiljer sig frin
den gamla frdmst ddrigenom, att bestimmelsernaom impulsuppfinningarnastrukits. I fortsdttningen fir man silunda frhn fall till fall
prova om en uppfinning av det slag, som i den
tidigare ijverenskommelsenbendmndesimpulsuppfinning, skall betraktas som en a)-uppfinning eller som en b)-uppfinning.
foreVidare har i den nya ovetenskommelsen
skrivits, att arbetsgivarenskall, inom fyra minader frin det anmdlanom uppfinningen gjorts,
ldmna besked pi till vilken kategori uppfinningen enligt hans uppfattning ar att hd,nfora.
Tiden for avldmnande av besked, huruvida
arbetsgivarenijnskar forvdrva en b)-uppfinning.
har utstrickts frin tre till fyramlrader.
Vad betrdffar skyldigheten att anmdla uppfinningar till arbetsgivarenforeligger enligt den
endast skyldighet hdrutnya overenskommelsen
innan betrdffande a)- och b)-uppfinningar.
Emellertid ha parterna enatsom en protokollsanteckning, enligt vilken de anstdllda rekornmenderasatt anmdladvenc)-uppfinningar, detta
for undvikande av varje framtida tvist om en
uppfinningskaraktdr.
Enligt en ytterligare protokollsanteckninghar
skall anseserforklarats, att riverenskommelsen
sdttalagen om ritten till anstdlldasuppfinningar.
Slutligen kan ndmnas,att i den nya 6verensenligt vilken
kommelseninforts en bestdmmelse,
en uppfinning, varl patent sokes,inom sex minader efter det vederborandesanstdllning upphort, skall, fijrutsatt att uppfinningen ligger
inom ramen for tidigare tjdnst eller sirskilda
uppdrag, anses ha gjorts fore anstdllningens
slut, om ej annatvisas.Hirav foljer silunda, att
overenskommelsensbestimmelser skola gdlla
for en sidan uppfinning.
Den nya overenskommelsenom anstdlldas
uppfinningar har for bolagetsvidkommandeersatt overenskommelsenav Lr 1946 och skola
silunda frl"gor av hithorande slag for tjdnstemdn och arbetsledarei fortsdttningen bedomas
och, pi sdtt
enligt den nya overenskommelsen
som hittills skett, handlaggas av patentkommitt6n. Enligt instruktionen for patentkommitt6n, som f6r niirvarande bestir av direktor
\Tahlsteen, overingenjor Wahlquist, doktor
Troell, ingenjor Lautmann och notarie Sjoholm,
skall anmdlan angiende gjorda uppfinningar inlimnas till notarie Sjiiholm.
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Bofors Sportklubb
har sthllt sin bana fiir skidltipning
i ordning. Den [r sflsom fijrr anordnad pf, Riivisens dstra sluttning
med utgf,ngspunkt frin Lustighej,
men drager mera mot siider fdr
undYikande av den alltmer gapande
sandgropen. Iliirigenom har banan
blivit liingre och mindre brant till
ledsnad kanske fOr vighalsarna,
men till bekvii.mlighet fiir det stora
flertalet liipare av bflda kdnen.
Snart blir tiivling med utsikt att
vinna iira och byte, och iinnu iir
sniin bf,.d' tljup och skiin; gno diirfiir pfl flitigt levnadsfriska ungdom
och ungdomsglada mandom att ijva
den stiirkande sporten, som livar
sinnet och hiirdar kroppen !

r5/t.

Ny hammare
Beslcits att i sm?iltsmedjan
uppsiitta en befintlig mublingshammare fiir en kalkylerad utgift av 3.000kr. och att
vid smdltsmedjanuppfrira ett
nytt kolhus fcir en berdknad
kostnad av 8.000kr.
*
27/2. Tisdas.

En giva av 2.ooo kronor
har styrelsen f6r aktiebolaget
Bofors-Gullspang till de bida
bland Boforsverkens arbetare
bestiende sjukkassorna overldmnat, att fordelasi forhillande till medlemsantaletinom de
bida kassorna; och erholl kanonYerkstadens kassa silunda
547 kr. och Bofors sjukkassa
7.453 kt., fcir bida en vdlkommen rdkning i tillgingar.
Den livaktiga och framhtghende sjukkassanvid kanonverkstaden har dirigenom tagit ett
stort steg mot m6.let, bestimda
minadsinbetalningar, i stdllet
for som nu uttaxering i min av
behov.

t4

un Gunnar

Canldns klipparkio

Bofors
kononverkstods
orbetores $0n. l4/4. Liirilag.
sjuk-ochbegrovningshiiilpsfiirening
Arbetare

hade s<indagen den 18 februari
sitt 15:de irsmrite.
Av fdrhandlingarna
framgick bl. a. att f<ireningen vid
Arsskiftet [gde 160 medlemmar, av vilka 45 tillkommit
under flret. I sjukhjiilp har
utbetalats 776kr. f<ir ndrmare
100 sjukdomsfall och i begravningshj:ilp 130 kr. Uttaxering per Arsmedlem fiir
sjukhjiilp har varit kr. 4:75
och till begravningshjiilp I l<r.
fnkomster:
Behfillning fr6"n 1898 . .
Uttaxeringar
Statsbidrag
0vriga inkomster

4O7:44
776: 75
135: 50
107: 98

Kronor 1.427:67
Utgifter:
Sjukhjii.lp
Begravningshjdlp
Administration . ...,. .. .
BehflIlning till 1900 . .. .

7 7 6 :1 3 0 :2i: 90
495:77

Kronor 7.427:67
Full ansvarsfrihet beviljades fcir 1899 6rs styrelse.
Till styrelse frjr 1900 valdes:
E. Uddenberg, ordfcirande, E.
Svanberg, sekreterare, och E.
Th. Carlson, kassdr.
Till
sjukbesdkare valdes
Aug. Alm och H. Holmblad.
*
24/4. Tisdag.

Vackert si
Bofors arbetares handelsaktiebolag
har under den
gflngna tiden haft en omsbttning av 5 e 6.000 kr. per mfln.
*
9/5.

Kontrollur
Atgilrden att rekvirera ett
kontrollur fcir kontrollerande
av verkstadsarbetarnasarbetstid godk?indesoch ville styrelsen yttra sig om metodensgenomfdrande i hela verkstaden,
sedan detta fdrsiiksur blivit
proberat.

vid BoforsochBoforsverkens
f. d. disponent
l(jellberg

Ett guldur fick direkttjren i Skandinaviskakreditaktiebolageti Stockholm, bruksdgaren Jonas C:son
Kjellberg mottagapl sin brdllopsdag, 20 ndstlidnemars, av arbetare
vid Bofors och Bjdrkborn, vilka
med anledning ddrav dagen dlirpi
frln honom fingo mottaga fdlj[nde telegram, avsdnt frin Malmij:
Brukskontoret Bofors !
Framfijr godhetsfullt till samtliga de arbetare vid Bofors och
Bj<irkborn, som ihtgkommit sin
fordne chef i brd,llopsdagenmed
lyckdnskningar och dyrbar present,
min varmastetacksamhet. Jag ldt
djupt riird <iver dessa bevis iiver
deras tillgivenhet och tjnskar innerligt att stddsef3.vara innesluten
i deras vdnliga h8gkomst.
JonasKjellberg.
*
4/5. Freilag.

Vid Bofors
arbetas for ndrwarandepi. tre
vdldiga fdstningskanoner, bestdllda for Oskar Fredriksborgs
fistning utanfor Stockholm.
Kanonerna iro dmnade att insdnkas i fdstningens hogsta
klippkron. Genom en liittSkott
mekanism kan kanonen svingas
upp vid skottlossningenoch dyker ddrpi iter genast ned i sin
klipphi.la, ddr den iven kan
inriktas. Mekanismen, som er
anbragt under kanonen, skyddas av ettvdlvt, kraftigtpansar.
*
1900.26/5. Liirilag.

Till Bofors
komma om m8ndag morgon
jimte kronprinsen med upp.
vaktande Sven krigsministern,
utrikesministern och sjiiminis.
terno troligen ock landshiivding
Svedelius.
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sttax till hdger'rtir rikstttarskalken
Arottprilxsen
Fri.n ddaarandekronprins Gastafsbes6kpfr Bofors den 1 iuni 1900.Bah.om
disportent 1883-1892, liarde
Danielsson,
ar
Carl
aanstur
andra
frfrn
Fredrik ron Essen,styrelsensordldranCei897-1g16,
personlrfrn hdgetdr banhdirehtiit
Andru
unilornz.
i
Axel
Sred'eJius,
landshduling
miilen
i
i)aeringen)6rArent Silluersparre,'ocb
g'Arige
och'fiiirdeBerndt lYiiLander, disponent 1899-1917, son hdller sin dA
JoonrZ,roo Kjellberg, disponent 1893-1896,
Hilda
lY/iikander.
iit
i
mitten
uitt
Damen
i
ltu
Euert WijAand.er,i banden.
son, nrnera d.isponenten
29,/5. Tisilag.

Bofors bruk
besdktes i giLr av storframmande.
Kronprins Gustaf, atfiiijd av utrikesminister Lagerheim, krigsministern Crusebjiirn och sjLiminister
Dyrssen samt riksmarskalken von
Essen jiimte uppvaktande anliinde
kl. halv 9 f. m. till Bofors' Aven
landshdvcling Svedelius medftilide.
'I'Aget stannaalemitt fijr herregflrden'
dAr tlen hdge resentiren 6.en fdr tiilfiillet uppfijrcl plattform mottogs av
fdrre disponenten vid Bofors bruksligaren C. L. Danielsson, Uddeholm'
och bankclirektiiren Jonas C:son
Kjeuberg', konsul I(jellberg' nuvarande disponenten B. Wiikander'
dveringenitiren A. Silfversparre'
ingenjiir R. Sohlman m. fl.
Bruksarbetarne stodo uppstiillda
pi bflcla sidor om clen med dubbla
rader flaggst[nger PrYdda viigen
till rlisponentbostaden. Efter ett
kort besijk dzirstiidesgiordes en fiird
till skjutbanan, diir fltskilliga kanoner av olika storlek stodo uppstiillda
pfl sina lavetter. H:ir skijts ett
skott mecl 35 kilograms krutladd-

ning merl en av de tre stora f[stningskanoner, som nu ligga fiircliga
att efter avslutad Provskjutning
avgir till Oskar Fredriksborg.
Den viildiga kanonen, vdgande
mellan 20 och 30 ton, vilar i ett Pansarskydclat tavettage och svingas
vicl skottlossningen uPP i luften
dver fistningens klippkrdn, varefter
tlen sit snart skottet iir avfYrat
genast sjunker tillbaka ned i sitt
pansarskYdd.
Dilrefter besiiktes kanonverkstaden, vars stora nytiilbyggda avdelning nu var fiirdig och fiirsedd med
vlildiga svarv-, borr-, reffel- m. fI.
rnaskiner. I stfllgjuteriet besfgs
gjutningen av en stdrre kanonmantel samt av karteschringar' vid
hdrdningslummet isf,gs huru ett
glijclgat kiirnrdr hiirdas i olia' varvid eld och lflgor.flamma hiigt i skl'.
Efter intagen lunch besilgs spriingiirnnesfabriken vicl Bjiirkborn, varifrirn rlterftirden i dPPen wurst
skedde genotn l{arlskoga kyrkoby.
Yiidret var strfllande, kyrkbyn klddd
i rik flaggskrucl.
I(1. halv 4 e. m. anliincle kronnrinsen med fdlje iter till tflget'

hiilsande v;inligt Pi de talrika
flskfldarna. Dfter ett hjiirtligt avsked av cle artiga vflrdarne skedcle
avfiirden, varvid kraftiga hurrar:op
gengiildacle furstebesijket.
.NIedklonpri nsen-regentensexi ratf,g medfiiljde, utom kammarhelre
greve De la Gardie och adiutanten'
kaptenen friherre Iralkenberg, samt
de fdrut niimnde:
G. Hedborg,
Trafikdirektijren
I(ristinehamn, som fdrde titget till
Bofors, generalmaiol Elliot, iiverste
Centervall, I(arlskrona, disponenten
Gibson, Jonsered, iiverstelijjtnant
Wijkander, Stockholm, major Wennerberg, greve If. Hamilton' fri'I'tirner.
herre Iflemming och l<apten

*
28/12. Fredag.

B0l01s
$ilfverspaffe,
Arent
0vering,
har fatt patent Pa laddbrygga f6r bakladdningskanoner. Herr S. sciker jiimvll
patent pfl anordning vid tillslutningsmekanism Pfl bakladdningskanoner.
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6/6. Onsilag.

8,/6.Freilag.

13,27. Fredag.

Agobyte

Fr&n Bofors

Bofor sNobelkr ut

Bofors bruk och styrelsen
fcir Oxelbergska donationen
hava trdf f at civerenskommelse
att utse en v?irderingsndmnd i
och frir rigoutbyte, varigenom
bruket skulle komma i besittning av den s. k. Bohagen och
Hindersmessgiirdet, beliigna
rnellan brukets mark och
Grcinfeltsvhgen samt landsv5gen vid Loviselund och sjiin
Mrickeln.

avsdndes i pingsthelgen en
storre cylinder av ijver 10 centimeters martinstil. mot vilken
hade avlossats5 skott. som alla
genomtrdngt det tjocka, hirda
och sega jarnet. I ett av dessa
hil satt kulan kvar med iinnu
skarp och fullkomligt oskadad
spetsliksom hon i ovrigt ej syntesha ringastefel trots det oerhorda motstind hon ront, niir
hon borrats in i jdrnet.
*

En del av ndmnda gdrde
har Bofors skolhusbyggnadskommitt6 frirut fcireslagit att
genom :igoutbyte med fiirsamlingen frirvdrva till skoltomt.
Df, brukets disponent 5r medlem av samma kommitt6, vAgar man hoppas, att bruket,
om frirstndmnda
:igoutbyte
kommer till stflnd, sedan limnar den ifrigasatta
tomtplatsen.
Till medlem av fcirenimnda
vdrderingsndmnd har bruksstyrelsen valt bruhsdisponenten Larsson pfl R:imen. Donationens styrelse har utsett
riksgiildsfullmAktigen J. Johansson i Noraskog. Dessa tvA
hava att vrilja den tredje.

K.bfhde har genom rcsolution
den 7 juli meddelat aktiebolaget
Bofors Nobelkrut tillstind att
ytterligare utvidga bolagets krutfabrik i hemmanetBacka i Karlskoga socken genom uppfcirande
ddrstddesav ett hus av tegel, samt
att fd,rdelatillverkningen i fabriken
pi siitt och under villkor, inspektrjren i avgivet utlitande tillstyrkt,
samtunder villkor i ijvrigt att huset
icke finge fdr sitt andairil.begagnas, f<irr dn, efter avsyning i ijverensstdmmelse
med $8 i kongl.
fcirordningen ang&ende explosiv
vara den 19 nov. 1897, som jiimviil
19,26. Tisdag.
i civrigtskall tj?inatill efterrdttelse,
k.bfhde diirtill meddelat tillstind.
Aktiebologet
Bofors-Gullspdng
hade i liirdags ord. stimma i
*
Stockholm under excellensen
16/10.
v. Essens ordfiirandeskap. Till
styrelse &tervaldes excellensen
Handelsbod
vid Boiors
F. v. Essen, disponenten William Gibson, bankdirektiiren
Styrelsen ldmnade sitt medgivande till, att HandelsbolaJonas C:son I(jellberg, 6verdirektiir A. F. Silfversparre och
get Ehstrand & C:o (underdisponenten B. E. Wijkander;
tecknat av P. Aug. Nyberg,
till deras suppleanter konsul
J. FI. Andersson och Johan
C. A. I(jellberg och disponenten
Ekstrand) arrendekontrakt fi
jord f<ir handelsbod vid BoC. Danielsson. Till revisorer
valdes landshiivdine- Asker och
fors fir iiverlAtas i Handelskapten G. Ahlund.
fcirestindare Janne Larsson.

Augustisolenflodade ner over Storon,Vdnern
lig stilla och blank som en spegel den dag, di
redaktorenoch fotografen besokteon for att se
hur Boforsveteranerna hade det under sin
semestervecka.Det var bolaget, som pa nu
snart traditionellt sdtt biudit alla sina trotirinare
med fruar pi denna hogt uppskattadeavkoppling. Det var ocksi en alldeles siregen stdmning av trivsel, lugn, glddje och gemyt over on.
I smi' grupper samlades man familjevis eller
gruppvis for att tala om minnen och hdndelser
i fornstora dar, eller for att med kloka ord kommentera dagens hdndelser. Klagade man pi
nigot, si var det, att byxor och vdst borjade sitta
tringt efter all den goda maten. For herr Gullbrand och hans ma och trevliga "flickor" hade
man ocksi. endast lovord.
Aldst enligt kyrkoboken, men spinstig och
med gosselynneti behill,varKarl Jernberg,som
hade 100-talsroliga historier pL lager och som
kommenteradebesoketsilunda: "Ja,hdr har en
de gott". Och hdri instdmde de flesta.

1,6

Pensioniirernas
Bilderna

p&. niista

vecka pfi Storiin
sida

tsisar:

I gruppen som samlats ild trappan till restaurtnteu se pi
s.ittande, August Fagrell, lru Tora FIood, Adolf Jonsson,
fruarna Forsberg, Emrna Nyqaist ocb Hanna Holmgren. pi
oerandan synas bl. a. Gustao Nilsson, Hjalmar Lunduall, E.V.
Bit.tfsrriin) 't'ru Tea lohanson, Frans Larsson,-t'ru Agnes Karlsson, B, S. Holmgren, Gustau Nlqtist, Axel EA och A. Olsson.
I solskenet diskuterade Karl Boman, Karl BacAnan, Ern'frid Lund,
Karl StSlberg och Karl Jernberg gamla titler och
minnen med fotogral Pontus Andersson, sont sesi fin ait m6ssa.
Pd bilden liingst ner i aiinstra raden njuter men en siesta
efter middagen.
I mittraden i)aerst ntiita Gustau Bji)rh ocb Axel Ek lAngd
ocb krafter. EAen rddde men sd hade han ocAsd en rtor nl
hApp. PA terandan sklntta Gustaa Nilsson, Axel Lunduall
ocb A. Olsson. - A4ittbilden dsar haptenen pfr m/s Stor6n,
che'fen '16r bela senesteranliiggningen, Nils Gullbrand. I. E. Hellsing och Gastat Nilsson hisa belfrtet rnot solen bii
nedre bilden.
Hdgra Hldraden: I shuggan p3 terandan hade-fruarna
Gerd.a Andersson, Elin Gyllst16n, Lilll Andersson, Elin Boox
och Anna Gustaasson ntycAet aft pr(ita om. I miilbilden
ha ett par gamla nobelhrutare :anzlats i sAuggan, Karl OJsson
och Daaid Nilsson med fruar. - Pi bilden liingsr ned te ai
ett kteruiind.ande :iillshap onzbord pd nt/s Marianne. Det iir
t'ruarna Judit Saensson och Selnza KticA metl bam och barnbarn m. fl.
Samtliga fotos Pontus Andersson.
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Skyddspristiivlingen

vid Boforsverken

Resultatet und,en fdrsta
Skyddspristdvlingen for forsta halviret dr nu
avslutad och resultatetklart. Olycksfallskurvan
visar en hogst betydandenedgi.ng,vilket visar
att alla med verkligt intresse deltagit i skyddsarbetet. Av de 32 tdvlingsenheterna ha icke
mindre dn 29 pressatned procentenfor olycksfall i arbetet. Ej mindre dn 5 avdelningar ha
haft noll, eller intet olycksfall. Slutresultatetfor
samtliga tdvlande avdelningar visar, att antalet
olycksfall i arbetet per 100 Srsarbetareunder
forsta halv&ret L949 var L4.04 medansiffran for
forsta halviret i ir stannar vid 8,98, alltsi en
sdnkning pL rc,o+ 7. Foljande avdelningar
voro helt fria frhnolycksfall under 1 :a halviret:
PIO,
YA4O och VA50.
_M927,-VK30,
Resultatet av pristdvlingen dr foljande:
GRUPP A.
7. Smidesuerkstaden,
zV"l; Siinkning 7A,60 /c.
Prissumma1.310:84 kr. Klubbordforande:
Sven Nilsson, Skyddsombud:7094 Eriksson,
12932 Nilsson, 7468 Hoglund,7214 Aberg,
15077 Frisk, 10071 Pettersson, 724t Tohansson.
2. Valsuerket, MV: Sinkning 63,80 %. Prissumma 617:04 kr. Klubbordforande: Harald
Damberg, Skyddsombud: 350 Brask, 34I
Nilsson, 42t Lovstrand.
3. Mek. gjuteriet: Sdnkning62,69 %. Prissumma 280:85 kr. Klubbordforande:Kari Pollack. Skyddsombud:855 Aronsson.
GRUPP B.
1-2. Modelluerkstadeu Sinkning tOO/o.Prissummafor MG 27 d,r283:4Okr.
Rdruerkstaden: Sankning t}o /o. Prissumma
for VA 4O * 463: 10 kr.
Klnbbordforande: i MG27 Edvin Ldvstrom,
LVA4O Sven Berg. Skyddsombud:i MG27
1310Svensson,
i VA40 3250Sjokvist.
Au t omatuerk st aden : Sdnkning8L,1,I/6. P rissumma 252:79 kr. Klubbordforande:Erik
Stihl, VA30, Skyddsombud:4757 Nykvist.
4, Verktygsuerkstaden:Siinkning 56,85/o. Pissumma i54:42 kr. Klubbordf<irande:Nils
Ekman. Skyddsombud:7 544 Berglund, 39t0
Forsell, 3864 Karlsson.

18

halod.ret IgdO

GRUPP C.
l. Uruerksapteringen:Sdnkning IOO oh. prissummafor VA 5Od.r104: i8kr.
Expefimentaad.: Sankning 100 /6. prissumm a f o r V K 3 0 d r 1 1 0 :2 j k r .
Centralforrddet: Sdnkning 7Oo/o. Prissumma for P 10 ir 142:95 kr.
Klubbordforande: i VA5O SvenBerg, i VK30
Nils Eriksson och i P10 Nils Pettersson.
Skyddsombud:i VA50 3407 Eklund, i VK30
3703 Haggvist samt l PrO 16173Hjelm.
*
Pristdvlingen fortsdtter nu under andra halviret 1950. Det dr Centrala Skyddskommitt6ns
forhoppning att tdvlingsresultatetskall bli lika
gott under innevarande haLvir och att Boforsverken skall visa sig vara en av de industrier,
ddr olycksfallskurvanpressasnedi.t pi ett foredomligt sdtt.
*r
Pd motstiende sida synas pri$agarna
sAyddspri stduli n gen 1950.

i f|rsta

etappen aa

Oaerst Srnedjans sAyddsombad Eaert Birger Hi)glund,
Joban Johansson, EriA EriAsson, Ragnar Pefterston, Axel Nilsson och Karl lYilliam FrisA samt Alubbordf . Saen Nilsson.
Pi bilden intill |,fi.r berr Nilsson ett kaaert innehillande
prissamman f dr f|rsta pri: i grQp A au 6tering. IYahlberg.
Ouering. Strdnzberg lackar skyddsonbudet i R1raerkstaden,
Edttin SjdAuist, men klubbord.fdraxden Suen Berg ser belLten
ut i bahgrunden.
Pfr. grappbilden ses sittande skydd:ontbuden Ragnar Nyqui:t, Edttin Sidkuist, hlubbordliranden Saen Berg och shyddsombudet Uno Veinholt. Stfrende ingenji)rerna Valfrid lYallrtrbm och Bengt Berg, fi)rmixnen Gustaa Janssott och Sigfrid
Grell och ingexjdr Lars Gustaasson.
Framf 6r b yllf acken i Centralfi)rr,frdet stdr Al u bbordf iirand en
ocb skyddsombudet Nilt Pertercsoft. P i0 tog

Karl Hjelm

ett at) de 3 fdrstaprisen i Grapp

C.

Valsuerket tog andra pris i Grupp A. Skyddsombudet Oskar
BrasA, klubbordfdranden Harald Danberg, fi)rman Sixten
Bac€strdm, sAyddsombadet Martin Nilsson, ingexjlr C. Bergman och skyddsombudet Arne Li)astrand ses hAr pd fotot.
Fi;Ntd prisragdre i Grupp B bleu ocksd l+todellaerkstaden,
diir s6yddsornbud.et S. O. F. Saenston ocb klubbordfiranden
Edain Ldastrdm bade all anledning att se beldtna ut.
Ldngv ned till hdger siner skyddsombudet Karl G6te EAlund i Uroerksapteringen. Aodelningen aar en a1,de tre fdrsra
pristagarna i Grapp C. Bofotorsfoto Tillman och Falk.

==:-**

Frin vdnster. Sittande: Filare S. Selander, aerkstadsbad O. Frisch, fdnfrdsman N. EriAron, ingenjdr H. Callendal,
filare G.Iy.
Karlsson,'filare K. Lindgren, rretsare R.Hagqaist (shydd.sonfud),filare l.Forsell, srdtuare l. Hallquist ocb saan,are A.
!ohanssoz. Stiende i mellanraden: Diaersearbetare S. Nyardm,'filare E. fobansson, lilare P. lYahlstrdm,
f\rman F.6stling, [6rman
lV. Anderston, st)drlare G. Karlsson, rilalaale U. Landberg, frlisare H. Jansson, aerkstadsbud R. Bj6rk ocb slipare l. Isiaksson.
Stiende i bakre raden: Suaroare A. EriAsson, kall:Agare A. Kilberg, friisare l, lobansson, friisare R. Lundberg, filare N. Maxe,
Jaar!4re S. Larsson ocb lilarc E. lansson.

l?OO skadefria
Tidskriften Arbetarskyddet, som utgives av
Foreningen for arbetarskydd,har vid nigra tillfdllen publicerat gruppbilder av personalenvid
nlgra verkstadsavdelningar,bl. a. vid SKF Katrineholm och Munkfors Bruk, vilka haft 1.OOO
olycksfallsfria arbetsdagar I foljd.
B-pilen har nu glndjen publicera en liknande
gruppbild frin en verkstadsavdelning,som sedan
1945, alltsa pi mer an 5/2 Lr, icke haft nigot
olycksfall. Bilden hdr ovan visar arbetareoch
arbetsledning vid Experimentverkstaden,VK30,
vid Boforsverken.
Personalen vid denna avdelning har aIl anledning ^tt van bide stolt och beliten med
denna presta.tion.En si ling foljd av olycksfallsfria arbetsdagatkznendastuppnas om personalen ir yrkeskunnigoch besjdladav en stark vilja
att stdndigt gora sitt bdsta,att alltid vara pi sin
vakt och att inte slappnai uppmdrksamhet,eftertanke och formlga att bedomaolika situationer.
Det goda resultatet har ocksi nitts genom god
samverkan mellan alla pit arbetsplatsen samt
forstielse for skyddsombudetsverksamhet.

20

dagar

Avdelningen d.r all heder vdrd och lyckonskas
uppriktigt. Nir de 2000 skadefia dagarna uppnitts fi vi iterkomma.
*

Skyddspristiivlingen
Tidaholmsyerken

yid

Vid AB Tidaholmsverkenholls den24 aug. en
liten enkel sammankomstmellan arbetare och
ledning.
I montagehallensamladesman nigra minuter
fdre arbetstidensborjan efter lunchrasten. Ett
par musikstyckenp5. dragspelinledde, varefter
overingenjor Prollius klev upp pi ett par halvfd,rdiga kanonlavetter och redogjorde for anledningen till sammankomsten.
Under iret har igingsatts en fortlopande tivling mellan verkens avdelningar om ldgsta
olycksfallsfrekvensen.Det var resultatetav tdvlingen omfattande irets andra kvartal som kommenteradesoch priserna utdelades.
Det var icke enbart angendmakommentarer
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overingenjorenhade att komma med. Olycksfallens antal for hela verkstadenhavavisserligen
sjunkit frLn 24 till 22 per 100 atbetare, men
detta berodde pi kraftig sdnkning i ammunitionsverkstadenoch de sammanslagna"ovriga
avdelningar" som minskat med ungefdr 13 %
resp.67 /o, vllket dr latt vackert medanmaskinverkstaden- den storsta avdelningen - visar
okning med 4z /o.
Olycksfallen hava visserligenvarit av lindrig
art, alla svirare fall ha verkstdderna"rarit forskonade ifr6"n, men icke desto mindre dro siffrorna mirkliga, 3O-40 /o av fallen dro fingereller handskadoroch ytterligare 20-30 /o ogonskador, d. v. s. bortit tre fjdrdedelar av alla fall
aro, vad man kan kalla lindriga, men trots detta
fororsaka med i medeltal cirka 14 dagarsbortovaro. Under kvartalet har ndmligen frekvenset-t
varit 18 olycksfall per 100 irsarbetaremed sammanlagt 2)3 dagarsfrhnvaro.
Tdvlinssresultatet dr alltsi att for kvartalet
stiLr "oviiga avdelningar" som segrare med
67 /o sd,nkning.Gruplen omfattar 55 anstillda
och fir enligt reglerna I 85 kronor i pris, varjdmte extraprisetfor storstasdnkningkronor 100
dven tillfaller dem. Som god tvia kommer
ammunitionsverkstadenmed niira 11 /c sd'nk'
ning, med sina 118 anstillda blir detta kronor
200 i oris.
till resp. skyddsPriJsummornaoverleimnades
ombud, vilka iven fingo mottaga personliga
gratifikationer for gott arbetefor skyddstjdnsten.
Dessaombud voro:
Malte Forss,"ovriga avdelningar".
Axel Lovgren, ammunitionsverkstaden.
Bengt Johansson,ammunitionsverkstaden.
Ingrid Andersson,ammunitionsverkstaden.
Med en forhoppning om innu bdttre resultat
nristakvartal skildes man si it och itergick till
arbetei.
Prs.
*

Aktuell

definition

Socialism:Om du har tv& kor, si ger du den ena
till din granne och behiller den andra sjdlv.
Kommunism; Om du har tvh kor, si ger du dem
till statenoch staten ger dig litet mjolk.
Nazism: Om du har tvi kor, si blir du skiuten
och statentar de bida korna.
Kapitalisrn: Om du har tvi kor, sdljer du den
ena och koper en tjur.

oid Tidaboltnsterhen. Shyddsornbaden i
SAldd:pristiitlingen
anznunirionsaud.elningenBengt J ohansson,Axel Ldagren oclt
Ingrid Andersson. Boforsloto TiJlman.

Den amerikunrU"urrlu,ionen for fdrebyggancleav olyckorhar bl. a. utsdntfoljande:
Vem iir iog? - Gissa!
Jag dr mdktigare dn vdrldens samladehanr.
Jag har forstort flera mdnniskor in all vdddens krig.
Jag d,r mera drdpande dn kulor, och jag har
krossatflera hem dn de storsta kanoner.
Enbart i Forenta staterna stlaI jag 6ver 4
milliarder dollars om iret.
Jag skonar ingen, och jag hittar mina offer
bland fattiga och rika, bland unga och gamla,
bland starka och svaga. Ankorna och de faderlosa kan intyga det.
Jag har si stora dimensioner, att iag kan
kasta min skuggaover varje arbetsomride,frhn
slipstenentill ett ianvd'gstlLg,frin en tdndsticka
till en flygmaskin.
Jag lemldstar och drdper tusenden och iter
tusendenav liinearbetareunder iret.
Jaglurar pi undangomdastdllen, jag gor det
mesta av mitt arbete liudlost. Du har blivit
varnad av mig, men Du liter overrumpla Dig
dndi.
- i hemJag ar outtrottlig, jag finns overallt
jirnvdgen'
pi
met, pi gatafl,i verkstdderna,pi
havet, i luften - overallt.
Jag giver intet, men tar oerhort mycket.
Jag dr m8.hindaDin virsta fiende.
Vem dr jag dFL?
Svar Tankliisheten.
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YAD TYCKER NI OM B,PITDN?
Resultatet

ao rund,frd,gan

Av ca 8000 utsdndafrigeformuldr i.terkommo
167, det overvdldigandeflertalet frin AB Bofors. Vid Nohab, \$Tedaverkenoch Tidaholm
synes endast nhgra fL ha betygsatt tidningen.
Svarsprocentendr silunda mycket liten, nigot
mer dn 2 /o, betydligt mindre dn vad redaktionskommitt6n vdntat sig. Rundfrlgor av detta slag
bruka dock som regel ge ett liknande resultat.
De inkomna svarentorde dock ge en relativt god
kartldggning av isikterna.
Vilka ha svarat? I37 av svarenvoro signerade, 36 anonyma. Det vill synas som om
tjinstemdnnen vid Boforsverkenoch Nobelkrut
visat det stijrstaintresset. Mhnga goda forslag,
rid och rittelser ha ldmnats,liksom myckengod
och positiv kritik. Det ir ju klart att man bland
svaren bide finner dem som dro dikterade av
ett verkligt positivt intresseoch dem som iiro
skrivna av den oundviklige kverulanten, fiir
vilken intet dr gott. Redaktionskommitt6nhar
emellertid med storsta intresse nu tagit del av
alla svar och skall hdr nedan redogora for
resultatet. Den statistiskabearbetningenav alla
frigeformular har utforts av Hollerithavdelningen (EDH).

\
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. . . . den ounduiAlige Aterulanten.

Frigorna voro uppdelade i tvenne grupper,
dels for att fh veta vad ldsekretsentyckte orn
tidningen som den hittills va,rit, dels for att
fi forslag till innehillet i kommande nummer.
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Ytterligare synpunkter, anmdrkningar och forslag framfordes av 68 personer. Hdr nedan redogiires i korthet firr svaren.
I. Yad tycker Ni om B.pilen
hittills varit?

som den

I. Ar innehdllet trealigt ocb ldttlii.r/2 - Svar:
I3O ja, 11 nejoch 26 ingen isikt eller obesvaracl
frh"ga.
Majoriteten anser silunda att innehillet varit ganska
gott, men flera synpunkterframfcirdes:"samtliga uppsatseroch artiklar brir gciraskortare" - "Oftast tycker
jag att artiklarna dr litet fdr allvarligt spr5.kligt avfattade".
2. Ar formatet bra? - Svar: 160 ja,2 nej och 5
ingen isikt.
En svarade:"Tidningensformat bcjrvara A:5."
3. Gillar Ni appstiillning och tryck? 157 ja, 2 nej och 8 ingen isikt.
Inga sdrskildasynpunkterframfdrdes.

Svar:

4. Ar bildmaterialet, fotos och teckningar tillrl)ckligt? - Svar: I35 ja,2O nej och 12 ingen
6sikt.
Synpunkter:"Alldeles fiir minga fotografierav medaljcirer etc. Onskarfler fotografier frin industriensoch
samhdlletsutseende"- "fler vackra naturfotos" ."det mtste ju vara plats frir litet text ocks&"- "att
den skulll vinna pi att antalet teckningar dkades pi
bekostnad av fotografierna" - "att inte si mycklt
fotos av besdkandedelegationeroch militirer dr trevligt" - "nigon enstaka gl,ng fdrgfoto med motiv
frin Karlskogasvackra omgivningar" - "B-pilen bcir
dgnamera av sitt intresseE,tfolket i allmdnhet, d. v. s.
arbetarnaoch dirmed likstiillda och ei sisom nu med
fotografier och skildringar av de s. k.'hcigagubbarnas
liv och leverne.Man miste viil ?indi beakta,att huvudparten av ldsekretsen
finns bland de anstdlldasbreda
massa.- Pi. sistnlmnda vill red. gdrna ffitga ha vi
verkligen bara d.gnatoss it de "hciga gubbarna" ?

5. Gillar Ni omslagetsfirg och bild? 758ja,4 nej och 5 ingenisikt.

Svar

Synpunkter: "Inga motiv fr&n verkstdderoch kontor
pi omslaget. Det sista numret mycket bra omslagsbild." - Red. vill p& sista inliigget frhga varfdt kan
man inte fi siitta en vacker arbetsbild pi omslaget?
6. Tycker Ni att tidningen iir for fin och elegant? - Svar: 35 ja,127 nej och 11 ingen isikt.
Synpunkter: "Papperskvalitet och utstyrsel skulle
sikerligen kunna gdras mindre kostsamutan att publi-

kationen sisom personaltidningskulle lida pi det. Jag
har hdrt en del missncijemed bolagetssldseridi det
gdller reklam etc.,men detta dr ju ei intern tidning."
-"Tycker tidningen ger fcir litet i fcirhillandetill sin
'Vi
elegantautformning. Jmfr t. ex.
Aseater'." "Man kastarinte bort en eleganttidning si snart." "Tidningens obestridliga'finess'och eleganskan vdl
knappastgeneranlgon."
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7. Ar insdndarespalter och spalten"Ni frd.gar -ai suarar" motiuerade? - Svar 15O ja,6 nej och
1t ingen isikt.
Synpunkter: "Ledningens inl?igg f&r ibland en n&got
nedlitande ton. De skimtsamma vindningarna i re'121y'."Portageetc. uppfattas nog av minga 56111
"Att undertecknainsindare med bolagssign.bdr avskaffas. Anonyma insdndareborde inte frjrekommai
en fdretagstidning".- "Den som svarari insdndarespaltenskall si lingt det nr mdjligt svarai en hygglig
ton, iven om frigan inte dr si vdlkommen."
8. Brukar Ni liisa bela tidningen? - Svar 108
ja, 55 nej och 3 ingen isikt.
Synpunkter: "Beror pi vad innehillet avhandlar""nlrmera"- "absolutl"
II. Ytll Ni att B-ptlen i fortsEitlningen skall
lnnehAlla flera artiklar
och uppsatcer i
nedanstflende
ilmnen.

I. Utf orligarereferat frdn foretagsniimnderna?
- Svar79 ja,79 nej och 9 ingen isikt.
Inga sdrskilda dnskemil eller synpunkter framf<jrdes.
2. lnterujuer och skild.ringar frdn aerkstiider och
Svar: 735 ja, 24 nej och 8 ingen
fabriAer?
isikt.
Synpunkter: "Kan g<irassannareoch mindre naiva
och putslustiga."- "Fler intervjuer fr&n olika arbetsplatser,t. ex. under rubriken: 'Mdnniskan pi arbetsplatsen'.Frigor sldana som dessa:Trivs ni med edert
arbete? Har ni n&gon fritidshobby? Ar ni politiskt
intresserad?Ar ni lycklig? Tror ni p3. ett liv efter
detta?Tror ni pi Gud? Ar ni riidd for att d<i o. s. v.
Undertecknad tror sig fdrst&, att ldsaren skulle tycka
om sidana uppsatser."- "En speciellavdelningmed
aktuellafr&gor ifr&n de olika fciretagen'Boforssidan',
'Tidaholmssidan'." "Mera upplysningar om vad
som hinder och sker inom fdretaget. Se t. ex. kommer
det nytt folk och nya avdelningaruppsti, och det fir
man alltid 'lukta' sig till trots att det har en viss betydelsefijr arbetet. Alltse i varje nummer en artikel
om vad som ndrmastplanerasoch varfrir." - "Var
ridd om fabrikationshemligheterna.
Spionen ligger
pussel.Beh&ll din bitl" - "dnskar en upplysning
"Bdr ges mer
orn friretaget mera utfdrligt!" utrymme!"

4. Uppsatseri ekonomiska iimnen, exernpelt,ir
- Svar: 97 ja, 11
fdrsiiljning, export o. s. a.?
nej och 15 ingen isikt.
Synpunkter:"Endastsidant som direkt bercirfciretaget."- "Gdrnanigon aktuellaresak. De verkligt
intresserade
har ju facklitteratur
att tillgi." - "Det
vore tjnskvlrt att redogtirafdr Boforscivila tillverkningar,varomminga,sombord,e
uetadet,saknakinnedom." - "Ja, gdrna."- "(s1f4, aktuella."
5. Uppsatseri nationalekonoruiskaiintnen, kon- Svar: 82 ja,7l nej och 14
junkturldge tn. /71.?
ingen isikt.
Synpunkter:"Korta, aktuella."- "Endastsidana
iimnensom direkt bercirbolaget."- "KonjunkturlZigetviktigtl" - "Om utrymmettilliter."
6. Tekniska ilppsatseroch meddeland.enrdrande rdmaterial, bearbetningsmetoder, rna.rkin.er
rn. ln.? - Svar: 709 ja, 47 nej och 11 ingen isikt.
Synpunkter:"Endastfrin AB Bofors."- "Endast
som direktber<irbolaget."- "Att pE n&gonsidai
varje nummer av tidningen lita en verkstadsingenjdr
eller kunnig verkstadsmangenom ett exempel framfrjra kritik mot gjorda konstruktionerav detaljer vad
betrdffar den praktiskatillverkningenav dessai verkstziderna."- "Om utrymmettilllter."
7 . Berkttelser med.personlig ton, sonxuppmunfua
triaseln pfr arbetsplatsen. Kamratandan fordjupar samhdrighetskiinslan och hjiilper os.r att ldra
kiinna aarandra.! - Svar: I48 ja, 72 nej och 7

ingenisikt.
Synpunkter: "Bli latt larviga och gr6nkiipingsmdssiga." - "Hur skall det gi till?" - "B-pilen biir
'kastvisendet'
scikai nigon min motverka
inom virt
fdretag. Slnpp iippenhj2irtlighetenloss. Aven om det
skulle g& ut <iver den kolossala,svenskagedigenheten." - "Varftjr inte ocksi litet livsiskidningsdebatter!" - "Mycket bra f6,rslag!" - Sju av svaren
ha sdrskilttryckt pi detta imne.
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1. Interujuer och skildringar fri.n kontor oclt
laboratorierl - Svar: 124ja,28nej och 15 ingen

isikt.
Synptrnkter sammasom i fdrra frlgrn.

Respektera priuatliuets helgd !
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8. Fotoreportage och berdttelser ont hobby och
Svar: 96 ja, 60 nej
fritidssysselsdttningar?
och 11 ingen isikt.
Synpunkter: "Gdrna om nigon aktuell sak." - Frir
mycket privat. En hobby, som en tjdnstemaneller arbetaredr biten av, vill nog de flesta ha frir sig sj?ilva.
Stryk dZirfdr detta dmne." - "Respekteraprivatlivets
helgd!" - "Siikerligen finns det flera hdr i Karlskoga,som ha modellbygge,ex. modellbilar, modellbitar, modelljdtnvagaro. s. v. Det vore intressantmed
nigra reportageom detta."
9. Roliga historier, anekdoter frd.n arbetsliaet?
- Svar: 734ja,22nej och 11 ingenisikt.
Synpunkter: "Om de inte ir alltfdr humotfia." "B<ir ges mer utrymme." - "Hur roliga?"
70. Beriittelser onn "den garula goda tiden" i
Bofors ocb Bji)rkborn? - Svar: 107 ja, 48 nej
och 12 ingen isikt.
Synpunkter:"Tidningen skall koncentrerasig pFLffi,gor, som rdra fdretaget."- "Endastenstakagoda bidrag om dldre tider." - "Roligt att ldsa." - "B<jr
ges mer utrymme."- "Glrna fotosocksi." - "N&gon
gammal god tid har aldrig funnits." - "Intresserade
hdnvisastill hembygdsf6reningen."

detaljeraduppgift om hur hem och hushill handhaves
och skcites,huru barnbidragenanvdndeseller fcirvalias
etc.etc).till hos Bolagetanstdlldapersoner;samt3 pris
it den bdstekamraten,en i varje Ersklass,
i Bolalets
ilrlingsskola. Denna speciellauppmuntran till s[v?ii
lrusmddrarnasom pojkar i hrlingslkolan tror jug, j^S
Ir civertygadorn det, skulle ldnda sivll qivare som
mottagaretill cimsesidigheder." - "Om fimiliesidan
'kan
roa fruarna och barnen' si dr den kanskeberlttigad, men lit den inte ta hela tidningen i anspr6k.""Jag anserinte att B-pilen skall bli en s. k. ren familietidning, men_rjnskargd,rnaatt den ldgges upp pi iidant sitt att hela familjen har nigoiatt titia 6fter i
tidningen, nir den kommer. De anstlllda och dessas
anhririgabcir alltsi vara den stora ldsekretsen."
72. Pristiiulingar, horsord nz. m.? Svar: 55
ja,98 nej och t4 ingen isikt.
Synpunkter:"Finns nog av i veckopressen."
- "Ingen
veckopressmentalitet
i B-pilen." - "Varfrir inie piistlvling om den bdstaomslagsbilden."- "Det finns
specialorganfdr sidant."
13. Referat ocb rapporter frdn
fdreningar, bildningnerksamhet, idrott samt ouriga kanzratliga
organisatiotter? Svar: 74 ja, 75 nej och 1g
ingen isikt.
Synpunkter: "Hill B-pilen utanfcir all sport och
"Att IFK Bofors ges mera poblicitet,
idrott." frdmst frireningensishockeymen ocksi fotbollen bdr
nimnas. Fotos frin idrottslivet iro ocksi vilkomna."
"Sidana referat bli inte aktuella." - "Alltfcir
trikig liisningl"
14. Som ytterligare synpunkter pd B-pilen , . . ,
ResesAildringar;"Bofors har si m&ngarepresenranter,
som l<unde bidraga med reseskildringaf ffin fr:Lmmande ldnder." "Ett humoristiski betonat resekiseri frin t. ex. Asien efterlyses.Maior Bostrcimb6r
kunna ordna detta." - "G?irna nigot humoristiskt
resek5.seri."Detta rinskasav sex.

B-pilen bela familjens tidning.

71. Fanziljesida, hushillsrdd rn, ?n. sont kazt roa
Svar: 64 j^, g9 nej och 74
fruar och barn?
ingen isikt.
- "AbsoSynpunkter:"Finns nog av i veckopressen."
lut ingen hushills- och familjesida."- "Gdrna n8gon
"Det finns specialorganfcir
berdtielse ocksi." sidant." - "Fcir fruar och barn hysesett odelat intresse;i det avseendetbiir allt gcirasfcir att dven de
skolakdnnafull samhiirighetmed B-pilen. Med tanke
pi, B-pilens prydliga och fcirndmligautseendeundrar
jag, om inte en penning i tidskriftens framstdllning
skullekunna sparasutanf<irfing fd,rlisekretsen.l)enna
inbesparingborde r[cka till 3 pris ftir duktiga och
verkligt intresseradehemmafruar (naturligtvis mot
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Reportagefrin ideella organisationermed anknytningar till de ansteillda,samt m<ijligheterf6r dessaatt
presenterasig i B-pilen cinskaren.
Fler nummerper 3r onska16 underolika motiverinqar:
fyra dnska6 nr, en cinskar8 nr, tv&fcireslir 10 nrisju
vill att tidningen skall komma varle mi.nad och tre
cinskaendast"fler nummer". Synpunkter:"En kvartalstidning inbjuder inte till debattinlagg. Det hinner
hdnda si mycket mellan omgingarna. Dessuiom
gldmmer man litt bort nigot som man liist fdr 3 minader sedan. Kunde man inte minska pL varjenr och
ge ut den 3 ginger-si ofta." - "Ge ut iidningen varje
minad, garna pL bekostnadav sidantalet. 5e Aseas
personaltidning'Vi Aseater',vars utgivningsdagdr en
gliidjensdag frir de anstdllda."-. "Flera nummer kan
ges ut p€ bekostnadav papperskvalitetoch typografisk
utstyrsel,som ju ir av mindre betydelse."
Personaliao. dyl. " Aktuella uppgifter om personalfdrdndringar,befordringaro. dfl. bdr infcirasliksom meddelanden om nya avdelningar och deras uppgifter.

Q
iiI
Nohabturbiner,Luktdmnen, Verktygsmaskiner,Ortodiklorbensol,Bonotex,St&lpropellrar,Hdrdverkstdder,
Appreturrnedel,Wedaverkensst&ngprofiler,Planfrisar m. m. Annonsernage alltsi dven de en vdrdefull
information. Nigon egentlig stilannonsha vi faktiskt
aldrig publiceratl
Nobab: "Varfrir finnes ej redaktionsutskottvid Nobab? Jag dr av den uppfattningenatt det skulle stdrka
samhcirigheienmed moderfciretagetom vi si hade.
\)Tedaverkenoch Tidaholmsverkenha ju sldana."
Svar: Det har diskuteratsmycket om Nohab skulle
skaffa sig en egenpersonaltidningeller om man skulle
deltagai B-pilen. Frigan ir dnnu icke avgjord.

\l

Ett reseAfrseri lrin

-lrl,

Asien at major Bostriim elterllses!

- "psl5snalreferatmed foto
J?imf<irgamla BPM."
fdr vidlyftiga. Sluta tala om jubileet och ndmn i
stdllet antalettjdnsteir. B-pilen dr si gedigen,sn den
blir trikig. Gamla BPM var bdttre."- "Varfcir skri?
ves titlar och andraepitet med stor begynnelsebokstav
T. ex. Overdirektiiren Johansson,Ingenjrir Pettersson . . ., det verkar fj?iskigtmed alla dessamajuskler."
- Pi det fdrsta frirslaget vill red. endast svara, att
rnan omdjligen kan redovisaalla personalfcirdndringar
m. m. i B-pilen. Detta bcir sti klart fcir var och en
i ftiregiendenr.
som IIst artikelnom Personalstatistiken
Tecknad serie: En tecknad serie gdrna med anknytning till Bofols i likhet med "Bosseoch Bettan" men
"trevligare" dn denna<jnskasav fem.
KLseri: "Varfrir inte nigon ging anlita en yrkesk&scir
fcir en kAserandeskildrins av allmzintintressefrir Boforsarna", fdgar tv|.
Sidonumrerinri kipandefoljd och irsinnehiilsfrirteckning fdresl&ren.
"det
Adressering:Tvi svaranmdrktepi adresseringen,
dr mycket oh6vligt att titulera en liroverksingenjcir
fdr ritare." - Pi dettavill red. endastsvara,att man
omcijligenkan ldgga upp ett sdrskilt register adressplitar fcir B-pilen, utan man miste anvdnda personalregistrets
ordinarie plitar, dir yrkesbenlmningen
ir utsatt.
Inbindning: Fyra dnska pdrmarfcir inbindning av tidningar, gdrna fcir av "bolaget underst<idd"kostnad.
Svar: Redaktionskommitt6n
har ldngehaft detta under
men ej kunnat kommamed nigra fcirslag
civervdgande,
eller kostnadsanbudp& grund av svirigheterna pi
pappersmarknaden
och inom bokbinderiindustrien.
Annons: "Varfcir finns det alltid en annonsom Bfs
stil pi baksidan,det finns vdl ingen av de anstdllda
som ir kund." Red. svarar: vi vill med annonserna
visa hur alla koncernensprodukterpresenteras
ftir den
storaallmdnhetenvia Reklamavdelningen.Vi ha alltsi
haft annonserom Acetylsalisylsyra,
Verktygshdrdning,

Titelsidan: "Andra titelsidantill: Tidning fdr de anst?illdavid Boforskoncernen."- Svar: Se svaretoi
friregiendefriga. Tidningen gir dnnu icke ut till nlla
fd,retaginom Boforskoncernen.
"Fdretagsledningenb& medverka oftarel" -- "Fler
fakta om fdretaget om det nu gir av politiska skil,
besvirligheternase ut att komma bortl"
Liisehretsens
hdrag: "Att ev. infdra artiklar och teckningar fr&n lisekretseni B-pilen." - "Onskanom de
anstdlldasstdrre intresseatt medarbetaoch rdtt att fi
utbyta isikter ej fiir mycket beskurna om allt som berijr dem och fciretaget."- Svar redaktionskommitt€n
<inskarintet hellre an att fh fler bidrag frin lisekretsenI
Kuartalskriinika i stallet fcir irskrcinika dnskasav tvi.
En fr7ga: "Kan ni tdnka er texten till Ostlunds visa
om fiskafdngeti Mdckeln sjungen till Evert Taubes
melodi om Fritiofs mdte i monsunen!? Jag kan det
inte!" - Svar: redaktionskommitt6nm8.stenog beklnna, att den inte fdrsciktsjunga texten och kanske
inte heller kan.

Slutbetyget
"Termometern" for slutbetygetgav foljande
svar: Mycket bra 4l eller 24,65 /6, Bra 71 eller
42,51%, Skaplig 15 eller 8,98%,"Inget uidare"
5 eller 3 /o, Ddlig I och Urusel I al|'.lslo,r9 %
vardera. 33 eller 19,76 % hade ingen isikt i
denna frltga.
Flera svar ha dven motiverat sin betygssdttning:
"Med nuvarande
uppstdllningoch innehill anser
jag tidningendr av tingavlrde,dettaberoende
p& att
den skall vara ldmpadfd,r samtligaanstlllda. Fcir
tjinstemdnnens
del anserjag f.'drex'adaren
d. v. s. Bofors tjdnstemdns
P. M. vara av strirrevdrde." (."Dilig").
"Hela tidningenverkarlitet fcir hiigtidlig" (2 svar,
bida "Bra").
"Enligt min isikt dr den ndstanfcjr oklanderlig,
och teknisktprecis.Nigot meraplats it 'Bakladdarens'konstnldigafantasioch fria kiserandestil vore
dnskvdrt"("Mycketbra").
( Foruiinning pi sid. 46.)
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Slungsandrensmaskiner
Slungsandrensare
Aronssonhiller just pi med
att mata in en sats orensat stilgjutgods i maskin
nr 1. Bakom honom stir en transportlida med
putsat gjutgods fd,rdig att lyftas till gasskdrningsstationen,ddr gjuten avldgsnas.
Slungsandrensmaskiner
eller "\Wheelabrators"
anvdndassedanminga hr tillbaka for olika slag
av ytbehandling. I virt fall tjdnstgorade huvudsakligast for grovrensning, ett relativt nytt anvdndningsomride. Grovrensningendr den opelnteriir frLn den nya slipningsaudelningen.

ration, som stilgjutgodset undergir, dl det befrias frin den efter gjutningen vidhdftande
formmassan. Arbetet foljer ndrmast efter gjutgodsets urslagning och fore gasskirningen och
virmebehandlingen.
Slungsandrensmaskinen
bestir i stort av ett
slutet rum diam. 48"y72" som pi omkretsen
till ca 3/4 delar utgores av en reversibel, dndlos
lamelltransporttjr. Den iterstiende fjzirdedelen
bildas av chargeringsluckan.
Tvi slunghjul piska
stilkulor med stor hastighet mot de i rorelse
varande foremilen genom oppningar i taket. En
kraftig luftstrom passerarunder arbetetsging
genom maskinen och transporterar sand och
damm till avskiljare och filter. Nigon dammbildning i arbetslokalenfcirorsakassiledes icke.
Maskinerna arbetasatsvis.Satsensvikt varierar mellan 500 och 1500 kg beroendepi, hur
skrymmandegjutgodset dr. Den effektiva aF
betstidenror sig om 10 A 15 minuter per sats.
Det arbete,som en maskin presterar,*lotrrrrru,
ungefdr 3 iL 4 grovrensares arbete efter den
gamla metoden. Besparingenblir emellertid ej
si stor som man skulle tro, emedanslitagetmedfor ett relativt dyrbart underhill.

Li.
Ny lokal fiir Kanonverkstadens
slipningsavdelning
Fordringarna pi snivare toleranser och okad
utbytbarhet ifrhga om maskindetaljer har fort
med sig sttirre krav pi bearbetningstekniken.
Utvecklingen karakteriserasav att man numefa
- i storre utstrdckning dn tidigare - underkastar
detaljerna en maskinslipningsoperationfor att
ni bista resultat med avseendepi ytj?imnhetoch
mittnoggrannhet. Denna tendens,som iir allmdn
inom maskintekniken,har resulterat i att de
mekaniskaverkstddernaunder iren skaffat sig
allt fler slipmaskiner.Det var bl. a. sidana skil
som dikterade den flyttning av slipningsavdelningen, som nyligen igt rum inom Kanonverkstaden.
Slipningsavdelningen,
VK 27, var tidigare beldgen i ostra delen av VK 11, dar ett mycket
begrdnsatomride stod till forfogande. Di maskinslipningens kapacitet miste utiikas, var avdelningens flyttning till storre lokaliteter ofuhnkomlig. Ett l2impligt utrymme fanns i VK 53
och overflyttningen av maskiner dit skedde
successivt.
Go.
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Magnetiskt

slamavskiliare

Vid den stora rundslipmaskinen i VK 27
har installeratsen apparat for avskiljandeav det
slipslam, som alltid uppstir vid slipningsoperationer och som medfoljer det cirkulerandekylvattnet sisom fiirorening. En av forutsdttningarna for att erh&lla en forstklassig slipyta pi
d.r,att dennafororening avldgsnas
arbetsstyckena
frin kylvattnet i storsta rnojliga utstrickning.
De resultat, som hdrutinnan uppnitts med den
nya apparaten,riro utmdrkta. Det slambemdngda
kylvattnet avrinner frin slipmaskinen till den
bredvid stiende slamavskiljningsapparaten.I
denna roterar en magnetiskt verkande metalltrumma, pi vars mantelyta slipslammetklibbar
fast allteftersom trumman roterar. Slammet
skrapassedan av automatiskt mot en kniv och
uppsamlasi en mindre plitlida, vilken dagligen
t6mmes.

Vi hade nyligen besokav en kontrollant frin
Norge som skulle ndrvara vid provkorningen av
en Nohab dieselmotor. Provkorningenutfordes
till full beli.tenhet och efter arbetstidensslut
bjods vir gast pi middag. Ddrefter foretogs en
rundtur i Trollhdttan, varvid vi visadevi.r norske
vannl,gra av stadenssevdrdheter,bl. a. slussarna
och kraftverket.
Vid det sistnimnda besoketuttryckte vir gist
sin storatillfredsstdllelseover den vdnlighet som
visats honom i Trollhdttan och sade,att det nu
iterstod endasten sak, som han hade hoppatsfi
se, innan han itervinde till Norge, och det var
Trollhdttefallen. Dessairo som bekant numera
tordagda. En ingenjor fr8.n Nohab talade di
med en av fcirmiinnenvid kraftverket, som efter
telefonsamtal med driftkontoret sade: "Om
henarna gi .rpp till Oscarsbron,si zir vattnet
pisldppt om 10 minuter". Norrmannen var
iiverfortjust over att fi se fallen som de en ging
varit.
Till historienhor, att man pi grund av vattenstindet i Vdnern hade haft for avsikt att oppna
luckorna ett par timmar under natten, men att
man nu inte hade nigonting emot att giira detta
tidigare.
P. E. E.
€B-:
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Enligt den dldre och vanliga metoden fiir kylvattnets rening forfares si, att man l&ter vattnet
cirkulera genom en stcirre behillare, varvid det
mesta av slipslammet samlas pi behillarens
botten. Denna metod ger emellertid inte samma
renhetsgradit kylvattnet och avligsnandet av
slammetfrin behillarens botten,sommed jdmna
mellanrum miste foretaqas for hand, ar ofta
ritt tidsodande.
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Den installerade magnetiska slamavskiljaren
har hittills fungerat utmdrkt och dr oss till god
hjalp i vir striivan att istadkomma slipningsarbeten av hog kvalitet
Go.
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Lillstugan oid Labbsand.. Sten Hellstrijm foto.

Sernesterveekor
Lillstugan

i Labbsand

bleo suee6

Den 9 juli oppnadesLillstugan i Labbsand
for hugade spekulanterpi semestervistelse.
Stugan,som dr vinterbonad,ca7,5\ 22 m stor
med priktig kdllare under ena delen, uppfordes
och bekostadesunder krigsiren av AB Bofors
och var frin borjan avsedd for militdrforlaggning. Vid krigets slut skdnktesden till Boforsforeningen for att komma till anvdndning vid
kommande behov.
Under viren 1950 erbjod sig SIF att bekosta
inredning i stugan av 6 st. rum med balkong.
Varje rum skulle forsesmed bdddar for 2 vuxna
och 1 barn, singutrustning exkl. linne, komplett
koksutrustning och porslin for 6 personersamt
el. kokstdll med 2 plattor. Hdrigenom skulle
mojligheter oppnas for ett antal tjdnstemannafamiljer att tillbringa en semesterveckai Labbsand. Foreningen antog med tacksamhetSIF:s
erbjudandeoch under juni minad kom ombyggnaden och inredning till stind.
Redan frin borjan visadesig ett mycket stort
intressefor att fh hyra rum. Under de 6 veckorna mellan den 9/7 och 19/8 har stuganvarit helt
belagd i 6 olika omgingar med 6 familjer i
varie. Totalt har 72 vuxna och 58 barn tillbringat 1 semesterveckai Labbsand.
Trots det tidvis diliga vddret under sommaren
ha samtligahyresgdstervarit storbelitna med sin
vistelsei Labbsand. Sdrskilt barnenha trivts och
utnyttjat de hdrliga badenfr&n morgo,ntill kvdll.
Pi kv2illarna llngt sedan de ordinarie badgisterna farit hem till Karlsko ga, har man sett
damerna i f.amiljerna sitta kvar pi stranden i
strandstolarnamed handarbetenoch annat rrev-

28

Iigt. Varje kvdll har bastuneldats upp och hela
familjen har utnyttjat denna form ^v bad.
Herrarna har mlnga ginger hjalpt till med di'
verse arbetenpi tomten sisom uppsdttning av
skyddstaketrunt barngungorna,tak for ved etc.
Ingenjor Henry \figren, som tillbringade en
augustivecka i Lillstu gan har uteslutande de
bista lovord. Visserligen hade vi speciell tur
i
med vddret, men id6n med semestervistelse
Labbsandir strilande. Vi ha trivts utmdrkt och
funnit alla arrangemang utmdrkta.
Ingenjor Claeson, som firat en weekend i
augusti i Labbsand har ocksi idel lovord och
i Labbprisar initiativet med semestervistelsen
sand. Ingenjor Claeson,som dr gammal fjillvandrare med erfarenhet frin turiststugor och
annat pi olika platser, anser silunda anl'iggningen i Labbsandfoftrdfflig. Sjdlvfallet kunna
inte alla detaljer van fardiga pi en ging utan
det finns givetvis plats for finesseroch forbdttringar bide i ena och andra avseendet.Men det
dr just sidana saker som bidrager till sommarstuganstjusning och ger mojligheter till egna
insatservid tillfdllen, d& man tyckerdet ir roligt
att g3.och dona och pyssla.
Ingenjor Claesonomtalade,att det var forsta
gingen p3,fyra ir sornhan och hans familj hade
haft tillfdlle att inom Karlskogaortenkomma ut
och ligga i sommarstuga.
Som sagt, alla tillfrhgade har uttryckt sin
stora belitenhet med anordningarna och framstdllt onskemil om att man i en framtid, i den
min medel och annat medgiva, kommer att
utoka anldggningenmed en eller annanstuga,si
att flera kunna komma i itnjutande av anld,ggningarna i Labbsand.
For styrelseoch ndmnd i Boforsforeningenhar
det varit ytterligt glidjande att se, att Labbsandsanldggningen
genom Lillstugans tillkomst
blivit i innu hogre grad utnyttjad in under tidi
garc hr. Sommaren dr ju s6.kort och anld.ggningarnai Labbsandrelativt stora,varfiir ett bra
utnyttjande ur alla synpunkter ir onskvdrt. Man
fir hoppas,att Lillstugan lingt fram pL hosten
och dven under vinterhalviret kommer arr anvdndas for weekendso. d. Stugan ir ju en fin
startpunkt for promenader, svampplockning
o. d., och bastungF,,rju fint attutnyttja till lingt
fram p3,senhosten.Kylan behoverej avskricka,
endr tre av rummen komma att utrustas med
virmekaminer.
Vdlkomna till Lillstusan !

sp.
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GtinETAG.sUAUNDERI{A
frdmst hejarsmeder. Koparna vill nu ocksi ha
garanterade leveranstider,vilket bolaget mlst
Foretagsnimnden vid Boforsverkenholl sitt
finna sig i.
ordinarie sammantrddeunder II kvartalet 1950,
Efter direktor \Wahlsteensredogorelseldmnamindagen den 22 maj, under disponentE. \fijdes ordet fritt for diskussionav problemen pi
kanders ordforandeskapoch med samtliga ordimetallurgiska avdelningarna. Om MG medde
narie ledamoter ndrvarande.
delades, att beldggningen varit dilig de sista
veckorna,men att situationenblivit bittre, bl. a.
Bokslutet 1949
genom att den tyska konkurrensen mildrats.
Som forsta drende pL foredragningslistan
Arbetskraften, frdmst for gjutgodsrensningen,
kommenteradedirektor Nordqvist bokslutet for
har ocksi varit ett besvidigt problem. Rens1949, utgFtendefrin den tryckta irsredovisningen dr f. n. den tringa sektornoch vi kunna
ningen. Di en ldngre kommentar till bokslutet
ej saljamer gjutgods in vi kunna rensa. De nya
redan publiceratsi B-pilens andra nummer, liimrensmaskinernasom anskaffats i Mek. gjuteriet
nas hdr intet referat av direktor Nordqvists antorde dock komma att innebdra en viss avforande. I den foljande diskussionenmeddelalastning.
des bl. a., att materielredovisningenror sig om
Sirskilt ingiende diskuteradesrekryteringen
ca 75.000 olika artiklar i forrilden samt att anav arbetskraft,frdmst till hejarsmedjan,samt den
talet aktiedgaref . n. dr ca 4.860. De 15 storsta
metallurgiska ldrlingsutbildningen.
planerade
aktieagarnadisponeraca26 /o av aktiekapitalet,
ir planerad pi bred basis med
Sistnimnda
medan resten dr spritt si, att varje aktiedgarei
och
arbete pi samtliga metallurgiska
praktik
medeltal d'gerca 50 aktier.
verk frin ME till MS eller MV, inklusive viss
verkstadspraktik. En metallurgisk ldrling bor
Arbetstillgi.ng ocb beli)ggning i aerkstid.erna
kdnna till hela gingen och tillverkningsproEn av arbetarledamoternainldmnad skrivelse
cesseninom M. Nu finns det t. ex. valsverksrtjrande arbetstillging och beldggning i verkarbetare som aldrig varit i stilverket. Utbildstddernabesvaradesav Direktor \Tahlsteen,som
ningen skulle givetvis ocksi omfatta teoretisk
nrimnde, att det tyvdrr vore omojligt att ldmna
undervisning,forlagd till arbetstidsisom pi VL.
en fullstdndig och detaljerad redogorelseover
Det framholls, att de ekonomiskavillkoren
beldggningen vid Boforsverken. Inneliggande
bide for arbetareoch ldrlingar vid de metallurorderstockinnebdri stort arbete for ca 2 ir, dock
giska avdelningarnamiste bliva avgorande for
med ojdmn beldggning pi de olika avdelningarrekryteringen. De metallurgiska yrkena dro i
na. Konjunkturerna ha ocksi indrats: f . n. ir
mlnga fa,lltyngre,bullersammareoch smutsigare
det koparensmarknad och vi ha svirt att fh av'
och de miste dirfor kompendn verkstadsyrkena,
sdttning for vira civila produkter till onskade
serasgenom hogre loner. Vi borde alltsi kunna
priser.
taga in poikar i 16-13 6.rsi.ldernoch betala
dem si, att de icke gi ut i fda marknadenigen
De rnetallurgiska audelningarttaha, rdknat
efter en kortare tid. Den yngre arbetskraften
frin dags dato, fullbeldggning for l6'gst ca 4
miste vixa in i miljon, si att den kdnner sig
minader och hogst I hr fnmht, vissa ugnar och
hemma och stannar. Svirigheterna i speciellt
maskinert. o. m. ldngre tid in pi 1911. Emelin nya order, si att
MS bero pi att rekryteringeni flera ir uteblivit
lertid kommer det successivt
ldgsta
och att inga brukspojkar g&tt dit. De dldte mesituationen kanske dr ljusare dn vad de
tallurgiska arbetarna ha avrhtt sina scjner frin
siffrorna anger. Vissa veckor f3. vi ocksi kora
ph lager enligt civila forsdljningsavdelningens attborja i dessaavdelningar. De metallurgiska
yrkena dro fina jobb. En yngling, som fir en
onskan. Brist rider ocksi pi yrkeskunnigtfolk,

Bolorsvenken
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svarv, kan sti. vid samma maskin, tills han uppnir pensionsildern, medan en metallurgisk arbetare knappast kan behilla sitt yrke lika ldnge.
Arbetet i de metallurgiska avdelningarna har
sina sidor, bide goda och diliga: det bdsta ir
Iagandan.
I den mycket livliga diskussionendeltogo herr
Ordforanden, direkt<ir \Tahlsteen, overingenior
$Tahlberg, verkmistare Holm, korrespondent
Billman samt herrar Artur Grell, Olov Karlsson,
Gosta Nilsson, Ragnar Olson och StenViksten.
Mhnga andra synpunkteroch isikter framfordes,
men samtliga,voro eniga om rekryteringsproblemets betydelse och om nodvdndigheten av gemensamma anstrdngningar att losa detsamma.
Direktor $Tahlsteen overgick direfter till att
tala om beldggningenpi verkstadsavdelningarna:
Verkstkderna aro i stort sett fullbelagda for
1910, flera avdelningar till och med fcir 1!51,
dock med ojimn beliggning. Speciellt de storre
maskinerna fi tidvis brist pi arbete. Ett undantag dr VP, ddr kapaciteten f. n. utnyttjas till
50 % for interna arbeten och resten air belagd
till 90 /ounder 19J0. Bestdllningar,utlagda till
underleverantcirer utanfcir koncernen, motsvara
endast ca 5 /o av vhra verkstdderskapacitet.
Den f<iljande diskussionen kom till storsta
delen att rcira sig om VP:s problem, dven om
det ndmndes att problem icke heller saknadesi
VK. Ddr hade det ex. varit onskvirt att fi behilla de storamaskinarbetenatill Eriksbergsvarv.
Plitverkstadens talan fordes skickligt av herr
Edvin Carlsson, som framholl att maskinurrusrning och lokaler i VP 2iro forstklassiga - dock
behovs en mindre komplettering av maskinerna
for att man skulle kunna klara alla slags tunnplitsarbeten - och att arbetarna d.ro si. skickIiga, att de kunna Ltaga sig vilket arbete som
helst. Det har sagts,att VP skulle vara dylz;e
dn andra plitslagerifirmor. Denna ffiga hade
man speciellt utrett och herr Carlsson anforde
tvenne exempel, ddr VP legat betydligt under
andra anbudsgivareoch 6ven fitt utfora bestlllningarna, vilka fullgjorts till belitenhet och med
vinst for bolaget. Man hade ocksi undrat over
vafior vissa plitarbeten overflyttats frin VP till
Tidaholmsverken eller Nohab, trots att brist pi
arbete forelegat i VP och arbetarna dir varit
vana vid dessaarbeten,till vilka man ocksi haft
en del specialverktyg m. m. Pi. den stora roterande vdrmeugnen i Kilsta hade VP filtt gora
alla grovre och tyngre arbeten, medan en utom-
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stiende firma fi.tt gora de ldttare arbetena.
Plitslagarna anse ocksi, att storre omsorg bor
ldggaspi planering och berikning, si att arbetet
i VP kan hillas i ging med full styrka och att
VP ocksi. skulle kunna konkurrera om de civila
arbetena. I VP var ma,n min om att arbetar
stammenicke skingrades,"det dr svirt att bli
plitslagare, lika svirt som att bli hejarsmed",
framholl herr Carlsson till sist.
Herr Ordforanden tackadeherr Carlssonfor
hans inldgg i diskussionen,som prdglats bide
av stort intresse for de ekonomiska frigorna och
av yrkesstolthet. Nigra av de framforda synpunkterna diskuteradesytterligare. Bl. a. f.ramholls, att svetsning av rostfritt material fordrar
en mycket speciell och svir teknik. Svetsningav
pli.t i linga ldngder fordrar ocksi. sin speciella
teknik med hdnsyn till uppstiende spdnningar.
VP har med heder skilt sig frin mi.nga svira
arbeten, ex. viirmeugnen i Kilsta. Kalkylering
och kostnadsberdkning dr ett invecklat kapitel
och de av herr Carlsson ldmnade kalkylerna
overlimnades till Ekonomiavdelningen for kontrollr2ikning, varefter man pi ett kommande
sammantrdde skulle redogora for resultatet
hd.rav.
V idareinformation om foretagsndmndensarbete
Arbetarledamtiternai ndmndenhade inldmnat
en skrivelse med forslag om tillsdttande av en
kommitt6 pi 3 personermed uppdrag att omedelbart efter varje sammantrddeforfatta ett utdrag ur de frigor som behandlats,vilket utdrag
skulle tryckasoch utlimnas vid forsta avloningstillfnlle till alla anstiillda.
Herr Ordforanden framholl, att det for Foretagsndmndensframging vore mycket viktigt, att
informationen fordes vidare. , Speciellt stilles
det stora krav pi arbetarledamSt.rnundr det
gdller att via fullmiiktige informera alla de
4.000 anstdllda.
I diskussionenframhoils ocksi att de flesta
arbetarnavoro frdmmande for ndmndensarbete.
Det rdcker ddrfor icke att gora ett kortare utur protokollet, som skulle stoppas i avfrag
loningspisarna. Ett utforligt referat bor lemnas
i B-pilen, som ir rdtt forum f.or aIl intern information. Tyvd.rrsammanfallaB-pilens utgivningsdagar icke med nimndsammantrzidena,
men denna friga skulle kunna losastill ett kommande ir, om B-pilen fi.r okat antal nr,per'irging. Sedandiskussionen,i vilken herr Ordforanden,overingenior\Tahlberg, herrar Billman,

Nilsson, Olson samt sekreterarendeltagit, forklarats avslutad,beslots,dels att snarastmojligt
efter varje sammantrri.de
i anslagstavlornasitta
upp ett kortare meddelandeom vad som forekommit pi. nimndsammantrddet,dels ocksi att
it sekreterarenuppdraga att f.ofiatta ett utforligt
referat av protokollet, avsett for publicering i
B-pilen.
F -audeI ningens organisation.
Herr Lonnberg gav ett kort meddelandeorr
Forslagskommitt6nsverksamhet.Ett referat frin
kommitt6nssammantride den 29 mars har redan
ldmnats i B-pilen nr 2.
Auriga frdgor
Sedan foredragningslistangenomgitts, framstdlldestvenne f.rhgor.
Herr R. Olson interpelleradehur lhngt frigan
om slopande av rokningsforbudet avancerat.
Hiirpi svarades,att denna fr6"gavar i det ndrmaste utredd och att nya bestimmelser betrdffande tobaksrokningen snart skola utsdndas.
Ffigan kommer sannolikt att behandlaspi nista
sammantride.
Herr Billman interpelleradeom de tvenne frigor delsrcirandehemiysterverksamheten
och dels
anskaffandeav ritningstryckeri,som tjinsternrinnen vdckt pL forra sammantridet. Direktor
Nordqvist meddelade om hemsysterfrigan att
denna delvis kommit i ett nytt ldge, sedanstaden
anstdllt ytterligare 5 hernsystrar.Klart dr, att ett
stort hjilpbehov finns, och bolaget anserfrigan
vara mycket behjirtansvdrd. Om ritningstryckeriet meddelades,att den svenska firma,
som innehar agenturen for den tilltenkta
engelska tryckeriutrustningen,dnnu vdntar pi
leverans av en utrustning. Si snart denna anlint, skola vi studeradensamma.
Lbg
Nobelkrut
Nobelkruts Foretagsndmndholl den 7 juli sitt
andra ordinarie sammantrddefor lret. For att
ndrvaravid redogorelsenfor den utredning, som
foretagits betrdffande administrationenav F-avdelningen samt diskussioni anslutning hdrtill,
hade inbjudits utredningsmannen,overingenjor
B C. Carlberg och ingenjor G. von Feilitzen i
EkonomiskForetagsledningAB samt ingenjorer,
arbetsledare och klubbstyrelse inom F-avdelningen.
Sedan herr Ordforanden, direktor Sohlman,

hilsat vdlkommenoverlimnadesordet till herrar
Carlberg och von Feilitzen, vilka redogjordefor
den ndmnda utredningensresultat:
F-audelni ngens organisation.
Avsikten med utredningen,som p&gitt under
de senastemi.naderna,hade varit att granska
F-avdelningensorganisationoch undersokamojligheiernatill forbdttringar och forenklingar. En
utgingspunkt hade ddrvid varit en friga som
tidigare upptagits i Foretagsnimnden,ndmligen
de gillande relationerna mellan antalet arbetsledareoch arbetare.
Forutom kontakter och studier inom avdelningen hade forsknings- och forsdljningsavdelningarna studeratsoch en marknadsundersokning satts iglng, allt ingiende i kampen for en
lugn och jzimn drift.
Driftsingenjorer och arbetsledarehade fitt
fylla i arbetsredogorelser,
ddr arbetstidenkartlades under en tid av L4 dagar. Arbetsstudier,
siveil synliga som osynliga, hade iven tagits pi
nimnda kategorier. Representanterfor sivdl
arbetsledning som arbetare hade kontaktats,
konferenser hillits och studier av arbetsprocessernaforetagits.
Av utredningen hade f.ramghtt, att driftsingenjorernahade agnat 3) /o av sin tid at tiilverknings-och personalfrhgor,$ % et kontroll
att anldggningarna f ungerade tillf redsstdllande
och resten it kurser, studier,konferenser,experiment och utredningar. Fiirminnen hade dgnat
60-70 /o av sin tid it overvakning av personal
och tillverkning, 20 /o ht anlaggningsovervakning och restenit studier, utredningar o. d.
Resultatet betraktadessom ganska normalt.
Man hade aivenstuderat vilka faktorer som
inverka pi formdnnensarbete. Pi. grund av de
olika fabriksenheternasspridning over ett relativt stori omride itgir mycken tid till forflyttningar. Arbetsstudiernahade givit vid handen
att 14 % uu formdnnenstid itgir ddrtill. De
smi. produktvolymerna med minga omstdllningar fordra mycket instruktionsarbeie,liksom
den stora omsittningen pi arbetskraft. Denna
hade under ca ett ir uppgitt till ca 65 d/o,endast
1/3 av arbetarna voro allts3. fasta. Regleringar
och kontroller fordrar mycket passningsarbete
och genom att tillverkningarna dro si nya ha
apparatkonstruktionernaej hunnit stabiliseras.
Diirtill kommer det stora slitaget vid kemiska
processer,vilket allt fordrar stor overvakning.
Fabrikerna drro ofta tringa, vilket omojliggor
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uppldggande av buffertlager och forsvarar
tfansbofterna.
Uojligheterna att forbdttra och forenkla organisationen dr till stor del beroendeav stabiliseringen av forsdljningen si att en jimn och lugn
korning kan erhillas. Forskningensuppgift er
att fL fram produkter, som mojliggora bdttre
utnyttjande av apparaturen.
Driftsingenjorerna dgna mycken tid it utvecklingsarbetetoch man hade frhgat sig om det
skulle lona sig att minska p5. detta. Utredningen visade emellertid att en produktionshojning skett undan for undan, vilket delvis kan
tillskrivas moderniserings-och forbdttringsarbeten, delvis personalens insatser. Vidare har
arbetskostnadenpr kg produkt minskat, vilket
dven pekar p6.att utvecklingsarbetetburit frukt.
Efter denna anaLysav arbetsforhillandena
meddeladesde forslag man skall framld.gga:
Personalorganisationenvisar nu att avdelningschefen har sju grupper under sig, fem
tillverkningsgrupper och tvi hjdlpgrupper. Ddrjdmte finnes en expedition. Man foreslir nu, att
antalet grupper minskas till fem, d. v. s. fyra
tillverkningsgrupper och en hjdlpgrupp. De
olika grupperna dro smi, vad antalet arbetare
betraffar, men detta har liten betydelseur dvervakningssynpunkt.Produkternasantal och svirighetsgrad, stabilitet, kvalitet och andra faktorer ha dirvid en avgorande betydelse. Vidare
foreslis, att vid sidan av hjdlpgruppen en
mindre expeditionsenhetinfores, diir planering
av forebyggande underhill, gemensammarapporter och kontrollitgdrder etc. skall handldggas. En ny sektion under en ingenjor fiir
handldggande av frl,gor av utvecklings- och
planeringskaraktdr jdmte rationaliserings- och
standardiseringsfrigorforeslis och dessutomen
tillfiillig arbetsgrupp for speciella kortvariga
utredningar. Denna utbyggnad av organisationen skulle inte behovainnebdranyanstdllningar,
enar frln andra grupper frigjord personal skulle
anvdndas. Det framholls, att nuvarande organisation dr god och att det dr bdst att byggo
pi denna.
Forslagen omfattar vidare:
Det forebyggande underhillet intensifieras.
Vissa forenklingar i pappersexercisen
foretages.
Det personliga arbetet planeraspi lzingre sikt.
H jiilpmedel for instruktionernainfores.Anlnggningsregister over anld.ggningarna och deras
kapaciet och underhillsprogram uppldgges.
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Successivtanskaffasbdttre instrument. Anl6ggning for person-sokninguppsdttes.
Utredningsmiinnenansigo s5"ledes,
att en del
forenklingar dro mojliga, men nigra personalindragningar nu rekommenderades
icke.
Sedanherr Ordforandentackat herrar Carlberg och von Feilitzen for redogorelsenforklarades ordet fritt.
Herr L. Karlsson frhgade,vad orsakentill den
stora omsdttningenpi arbetskraftinom F-avdelningen kunde vara.
Herr Ordforanden samt herrar \Tahlquist och
Engstrom meddelade,att s. k. avskedsintervjuer
hillas med dem som sluta for att utrtina orsaken. Nigra siffror funnos icke tillgingliga vid
sammantrddet,men ur minnet meddeladesatt
under andra kvartalet hade, av dem som slutat
vid Nobelkrut, ca 2O/o angivit arbetsforhillandena som orsak. Resten, eller den ojinforligt
storstadelen, hade uppgivit andra orsaker. Bostadsbristentorde ha stor skuld, varjdmtekvinnliga arbetare slutat p3. grund av att de icke
kunnat ordna for sina barn.
Herr Hannen ifrl"gasatte om det vore riktigt
att endast 35 /o av arbetarestammen
vore fast.
Han trodde, att ett mindre antal flyttat ofta,
vilkei gjort att omsettningssiffranblivit si hog.
Herr von Feilitzen ansig detta mojligt, men
framholl att forhhllandet i alla fall innebdr
mycket instruktionsarbetefor arbetsledarna.
Klubbordforanden. herr Reinholdsson.framholl, att minga nyanstdlldakomma frin oppna
marknaden,ddr de dlo vana vid friare former
dn de hdr gillande. De kdnna ej si vdl till rasttider och andra bestdmmelseroch bryta dzirfor
ibland mot dessa. Herr R. ville icke forsvara
detta, men ansig att formdnnen till en borjan
endastborde upplysa dem om deras felsteg och
inte "blisa p6." dem. Ddrigenom skulle de
sdkert trivas bittre.
Herr Ordforanden och herr Wahlquist upplyste, att alla arbetareomedelbart vid anstdllningen fi. utkvittera avtal och ordningsregler
och ansigo, att det borde ligga i vars och ens
intresseatt taga reda pA ridande bestdmmelser.
Vidare foljes numera de anstdllda ut till sina
arbetsplatser,varvid de i stort upplysas betrriffande gdllande fiireskrifter.
Herr L. Karlsson pitalade det tidsodandeoch
i hans tycke dumma i pappersexercisen,
ndr det
gdller rekvisitioner och frisedlar for material,
som for reparationer fores ut genom porten.

Ingen kontroll forekommer av iterglende
material.
Herr Reinholdsson anforde, att di Fackforeningen dragit upp frigan angiende antalet
formdn hade ligkonjunktur ritt. Arbetareautalet gick ned, men formdnnensantal bibeholls.
Hade utredningen kommit till stind di, hacle
nog resultatetblivit ett annat.
Herr Carbonnier bemotte detta och pirnincle
om, att frl.gan togs upp i ndmnden i december
1947, de det var hogkonjunktur inom F-avdelningen. Att arbetarantaletnedgitt har berott
pi rationalisering och den insa"tssom gjorts av
alla parter. Organisationenhar ocksi undergitt
zindringar.
Herr Book konstaterade,att utredningsmainnen kommit till att indragning av formdn ej ntr
kan ske. Alla bora hj2ilpasit i rationaliseringsoch forbdttringsstrZivandena.Det gdller att fi
bort en del manuellt arbete, si att personalen
slipper kontakten med en del otrevliga produkter. Han hoppades,att en liknande utredning
verkstilles dven pi andra avdelningar.
Herr Ordforanden medgav, att en del otrevliga arbetenfinnes iF 29, men arbetetddr ir ju
experimentbetonat.I och med att produktionen
stabiliseras komma forbittrande atgarder att
vidtagas.
Herr Book ansig ocksi att utredningsmzinuen
bora kontakta Fackforeningenvid sina utredningar, vilket herr Ordforanden sade sig icke
ha nigot att erinra mot.
Konjunkturldget,
Herr Ordforanden ldmnadeddrefter en kortfattad redogorelsefor dei allmdnna ekonomiska
ldget samt orderbeldggningenm. m. vid Nobelkrut. Vad Sveriges ekonomi betraffar, trd'da
tvenne frhgor i forgrunden: frilistningen och
tullfr6.gan. Frilistningen innebdr en avsevdrt
friare handel in tidigare. Exporten har littats
men genom frisldppande av importen har konkurrensenskdrptskraftigt icke minst pi kemiska
produkier. Andra linder kunna hiila ld'gre
priser, endr deras lone- och andra kostnader
ligga betydligt under vira.
Tullfrigan dr under diskussion. I motsats
till England,U. S.A., Tysklandoch Italien m. fl.
ldnder 5r Sverigeett ligtull-land, varigenom vi
iro handicapade. Det gdller att forsoka formi
andra ldnder att sinka sina tullar.
Betriffande ldget vid Nobelkrut meddelade
herr Ordforanden, att en rdtt god export av

Gruppbild lrdn Nobelkruts f dretagsniintnds utlArd till Abeniis. Platschefen i)ueringenjbr Olle lohan.rson stiir till hi)ger
i tnittraden. A. rVahlquist foto.

civila produkter kommit iging, men att konkurrensendr svir och hirda tider dro att vdnta.
Orderbeliggningen for militdra produkter dr
god, men fijr civila produkter ojdmn. Problemet
har ar svirigheten att kunna hilla priserna.
Rristenpi arbetskraftir ocksi stor. Vi skulle
kunna sysselsdttaett hundratal arbetare till,
varavca tredjedelenkvinnliga. Brist rider dven
pi yngre konstruktorer, vilket forsenar en del
projekt.
T uiittntedeI och handdukar.
Herr Book erinradeom foreskriften i den nya
Arbetarskyddslagen,enligt vilken arbetsgivare
dr skyldig tillhandahilla de anstdlldatvdttmedel
och handdukar. Herr Book anslg nuvarande
system med flytande tvil, ha.ndpasta,pappershanddukar och handdukar av centrifugsdckarej
tillfyllest. Med instimmande av herr Skyllkvist
foreslogstillsdttandeav en kommitt6 for utredrring av f.Agan.
Herr $Tahlquist meddelade,att en utredning
rir ig6.ngoch att forslag v;intas foreligga inom
rrzirmastetiden.
Herr Ordforandenansig dven att en kommitt6
vore ldmplig och till medlemmari dennavaldes
herrar Book och Skyllkvist for arbetarpaltenoch
herr F. Anderssonfor arbetsledarna.Kommitt6n
skall taga kontakt med herr G. Karlsson,NEPT,
sorn nzirmasthandhar utredningen, och forslag
skulle forligga klart i borjan av augusti.
Traktorlrdgan.
Pir herr Books initiativ diskuteradeslter frigan angiende inkop av traktorer och lastbilar:
att avlosade forhyrda. Sedanfrhganventilerats,
uppdrog herr Ordforanden it herr Dal6n att in-
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set utgor for trafiken. Forhillandet foranleder
dvenomlastningarav gods.
Herr \Tahlquist meddelade att frigan om
hojande av ingledningen dr under utredning.
Eog
Ftiretagsn&imndens

studieresa

till

[lveniis

Fr&n

Aloeniisresarr,:

Frdn aiinster: herr U. Ldnnqaist, direktdr Suene Sohlman,
platschefen 6ueringenjdr Olle Johansson, ingenjdr E. Lindqrist, ingenjdr N. Carbonnier (delui: :k1md) sarnt kamrer
E. A. Bjdmdahl.

A. \Tahlquist foto.

komma med forslag till inkop av traktor eller
j..p. Bilfrhgan skall ytterligare utredas.
Rdkpauserna.

t,

I

i

ii.
1't
i

Herr Book erinradeom att provtiden for s. k.
riikpauservid krutavdelningaria, som bolagsledningen medgivit, nu var till dnda och frigade,
hur provet utfallit.
Herr Lindqvist framholl, att rasttidernaicke
helt hillits. men att de extra rasterna icke inverkat pi. produktionen.
Herrar Holmstedt och Skyllkvist meddelade,
att de voro medvetnaom att rasttidernaej fullt
hillits nir det gdller nyanstdllda. "Syndarna"
hade fitt tillsdgelse fuin kamraterna och nigon
storre oldgenhettorde ej ha uppstitt. Man sade
sig hoppas,att de avdelningar,somnu ej ha rokpauser,skall fi sidana.
Herr Ordforanden meddelade.att ldftet om
vilopauser pL alla avdelningar, dir det av tekniska skdl dr mojligt, i princip stir fast.
Personalhus f dr F -aud.e
lnin gen.
Ffitgan angiende byggnadstillstind for ett
personalhusfor F-avdelningen togs upp av herr
Book, som framholl det nodvdndigai att denna
friga loses och fiireslog en samfdlld aktion hos
myndighetena f.rin Fackforeningenoch bolaget.
Herr Ordforanden meddelade,att upprepade
framstdllningar gjorts och utlovade att fuhgan
skall foras vidare.
An gl ednin gen aid badhuset.
Herr Book framholl den fan, som den ligt
hdngande ingledningen ijver vdgen vid badhu-
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Med direktor Sohlman i spetsenforetog Nobelkruts foretagsnimnd den 16 juni en studieresamed bussgenomsommarfagrabygdertill det
idylliskt beldgnaAlvends vid Norsdlvensutlopp
i Vdnern, dir SvenskaRayon Aktieboiagetsanlaggningar utgjorde milet for resan.
Ndmnden hdlsadesvdlkommen av platschefen, overingenjor Olle Johansson,jimte sex
andra medlemmar av bolagets foretagsndmnd.
Overingenjor Johansson beriitade fijrst om
hur Alvends gamla glLrdir 1942 forvandlades
till industriomride. Tillverkningen av cellull
var egentligenkrisbetona.d,
men det har visat sig
att vann har stor anvindbarhet dven under
normala forhillanden. Ef.terfrhgan har okat
undan for undan och den forsta fabriken har
fitt en granne, en pampig fabrik i sex vinir-rgar
for framstdllning av rayonsilke.Bida fabrikerna
kora for fullt i kontinuedigt treskift.
Efter dveringenjor Johanssonsanfiirande uppdelades ndmnden i tre grupper, vilka under
kunniga ciceroners ledning fingo folja tillverkningarna av sivil rayonull som rayonsilke frin
borjan till slut. Siirskilt den nya fabriken, med
dess luftiga, ljusa och rena fabrikslokaler och
personalutrymmen vickte beundran.
Efter lunch pi foretagetshogt beligna restauFr&n Alt:eniisresan:
Frdx atf drden pi Klariiluen nzedSola, frfrn rdnster.ryes berrar
Tage Holmstedt (delais shlnd), Helge Karlsson,Arne Gillberg, Albin Pettetron (del.uisskynd) och FolAe BooA.
A. Ifahlquist foto.

FRANVAROSTATISTIK
Nobelkrut
Personalavdelningenvid Nobelkrut har nyligen slutfiirt frinvarostatistiken for Lr 1949.LJr
tabellerna, dar f.rlnvaron redovisasi % av antalet arbetstimmar, fortjd.na nl.gra siffror att
meddelas.
Arbetare: Totalt gick iO /o av arbetstidenforlorad, ddrav 7 % pF, grund av olycksfall och
yrkessjukdom, 0,6 V6 militd.rtjd,nstgiiring,2,5 %
permission, O,7 % utan permission, O,0I %
suspendering
och dylikt,5,2 % sjukdom,O,O4%
forsenad ankomsf och 0,02 /6 havandeskap.
Manliga arbetare hade 8,1 /o och kvinnliga
L7,3 7o frlnvaro. Sistndmndahoga siffra mest
pi grund av permission,6,\ /o mot manligas
L,5 70, och sjukdom,8,8% mot 4,3 /o.
Arbetsledare ocb uakter: Endast 3,I /6 av
arbetstiden forlorades, dd'rav for olycksfall och
m 0,1 /o, militdrtjinstgoring 0,74 %,
yrkessjukdo
permissionoch tjinstledighet o,42 % och sjukdom 2,44 /o.
Tjknstemdn.' Frinvaron var 6,37 %, ddrav
olycksfall och yrkessjukdom 0,06 r/o, militdrtjdnstgdring o,59 %, permissionoch tjdnstledighet 1,67 %, sjukdom 3,65 %, havandeskap
0,4 % och utan permission O,OO4%. Arbetsstudieavdelningenvisade ldgsta och ritkontoret
hogsta frinvaroprocenten.
Samtliga grupper av anstillda visar nigot
hogre frinvarosiffror dn foregiende ir.
Eog

rang besigs nigr4 av bolagets bostdder,vilka
voro modernaoch mycket trivsamma. Bostiderna subventionerasi stor utstrdckningav bolaget.
Sivil under visningen som under lunchen
hade vdrdar och gdster tillfnlle att utbyta isikter
om foretagsndmndernas verksamhet, varvid
nobelkrutarnafingo agera storebror,di Svenska
Rayon AB:s foretagsnimnd var si nystartad,att
storre erfarenheter dnnu icke vunnits'
Besoket var i allo synnerligenintressantoch
vdrdefullt. vilket dven direktor Sohlman i sitt
tacktal vid lunchen framholl.
Ph Lterf.drden besigs Karlstad frin turistbiten "Sola" och vid efterfoljande sup6 pi
Stadstradgerdensrestaurang tackade herr Uno
Liinnqvist for att den givande studieresankommit till stind.
Eog

6onszees-

YERI(SAMHETEN
i 3"rha 20 forslag inTill den 1 september
Av forslagen
ldmnatstill Forslagskommitt6n.
d.ro7 f.rLnMetallurgiskaavdelnin
B tna, 12 frhn
Verkstdderna och 1 beror Bonoplextillverkningenvid Tidaholm.
Vid sammantrddemed Forslagskommitt6n
den 1 septemberbeslotsatt belona fOljande
forslag:
1679P. H. Falk, V K50: Anordningfor svarvning av stilror vid monteringsarbete.
1417sAxel Larsson,MG23; Skyddsanordning att anvdndasvid gasmejsling.
15924E, H. Eriksson,VKS}:Konstruktionav
apparatfor kontroll av koniskakugghjul.
12492 K, A. Liljeroth,MZ: Konstruktionav
pressform.
17661K. A. B. Sjdgren,MVK: Konstruktion
att anvindasvid valssvarvning.
av svarvstilsfdste
9053K. G. Axelsson,VP: Konstruktionav
fixtur for klippning av plitlist.
10085laan Brand.in,VV20: Konstruktionav
anordningfor slipning av radier i kopieringsslipmaskin.
2027G. E. Ldi)a,VKZt: Konstruktionav ring
att anvdndasf6r slipning av mjuka backar.
1679P. H. Falk,VK50: Konstruktionav re(kiikspanna).
gulatortill vdrmepanna
3659K. S. Tornberg,VA30: Konstruktionav
anordningfor gradningav sprdngkapsel.
3465 K. E. Hielm, VK84: Konstruktionav
stodfor passbitar.
Fem forsfag iro dnnu foremil for provning
eller yttedigareutredning,varfor de bordlades.
prakEndastett forslagavbojdesdi det saknade
tisk betydelse.
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Wi frdgarlfiranr

Personalkontor
Finnet fi)r Boforn,erkenelt personalkonlo,'
au :atnnta storleA ocb omfattning, roln liknande ttt)rre oclt
m)ndre fdretag p3 andra orter har tillgLng att billa
sig med. Har btirt sAgardtt AB Bof ors tAall uaraefterbliaet i detta fall. F?ir ailLa intrerren oclt tjl)nster,
f i)rutorn intagning aa arbetskralt, befriirnjar personalAontoret ocb huru arbetar del for 1arigt? Kan aent
som helst ao de anstiillda uiindasig illl detta, ronzt. ex.
begiiran au ombyte aa arbete eller dyli€t? Har cle
anstiillda rudjligbet att personligen upp:dka personalchefen? Var bar han sitt kontor ocb uad lseterban?
Rustibass
Soerr;

Med anledning av "Rustibuss" frirfrigan geoom
B-pilen som jag fitt tilffelle att besvara,skulle jag
ju kunna ndja mig med att hdnvisatill den utsdnda
"Vad vi bcir veta om Bofors",
anstillningsbroschyren
ddr lven hithcirandefrigor berciras.
Jag kanskei alla fall fir ta utrymmet nigot mer i
ansprik, d& det kan vara ganska virdefullt att en
friga som denna blir ventileradi B-pilen, lven om de
allra flesta anstdlldadro vll fcirtrognamed organisationen och t8gordningeninom dennadel av bolagets
organisation. Det kan i detta sammanhangni.mnas,
att ett fcirslag om undersrikningav frirutsdttningarna
frjr inrittandet av en befattning som centralpersonalchef vid bolaget och en del andn av de frigor "Rustibuss" berrir diskuteradesvid Fciretassndmndens
sammantride i mars 1949. Hdrvid kon-staterades
till att
biiria med, att Bofors i motsats till vad "Rustibuss"
"hcirt sdgas",i stillet fcjr att vara efterbli.zetifriga
om arrangem^ngav hdr ifrigavarande slag fcir personalen,snararemiste ansesligga i teten i detta ar,seende.Detta har f. ri. varit fcirhillandet i etskilliga
ir. Bolaget har silunda haft ett "intressekontor" i
ordets vidstrdcktaste
bemirkelsesedanciver 30 ir tillbaka,en institution, som blivit aktuell pi flertalet hill
fdrst i samband med det under senare ir allt mer
stegradeintressetkring personalfrigor.
Vad som fdr dqrigt dr tidsenligt eller inte pi detta
omride torde kunna diskuteras. Fcir nisra ir sedan
var det allena saliggcirande
inom storfciretagen
att det
skulle skapasen si sjdlvstdndigoch friliggande personalorganisationsom mcijligt,viiken skulle omhinderha
alla ffi.gor, som hade med personalenatt gdra. I dag
tror jag, att man mer och mer kommer till att personalf4gan inte dr nigonting. som kan skiljas isir frin
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ovriga funktioner inom fciretaget,utan i stdilet Ir
nigot som bcjr vara fciremll frir intresseciver hela
iinjen - ett intressesom bcir genomsyrahela fcjretaget - dd.rvar och en, som har nigon underordnad,
bcirkd.nnasig som en personalchefmed det ansvaroch
de fcirpliktelsersom en sidan har.
A andra sidan dr det ju alldelesgivet, att sirskilda
hjilporgan, som specialiseratsig pi och uteslutande
sysslamed vissapersonalfrigor,miste finnas inom ett
storfriretag.Om vi itergi till anstdliningsbroschyren
se
vi, att vi pi Bofors ha en socialkurator,
personalkonsulenter,intressekontor
bide vid BoforsverkenochNobelkrut Vidare ha vi vid Boforsverkenett sdrskiitpersonalkontor fcir minadsavlcinadpersonaloch ett fcir timavl<inadpersonal,medan No-belkruthar ett fcir all personal gemensamtpersonalkontor. Vad dessa olika
institutionersysslamed fnmgitr dven av anstdllningsbroschyren.Till yiterligareupplysningi dessafrigor
m& h[r endasti korthet framhillas friljande. Personalkontoren skcitarena anstd.ilningsfrigor,
d. v. s. sidana
som berciraanstdllningensbcirjanoch slut, avlciningsfcirhillanden, semesterfrigoroch dylikt. Inne.rsehontoren, somha hand om de anstdlldasmera personligtekonomiskaf6rhillanden, skriterutom friqor sammanhdngandemed den privata budgetenoclidess avrikning med intressekontoret,
bl. a. uthyrning av bolagets
bostdder,brdnslefrigor, vdrnpliktsfrigor, olycksfallserslttningsfrigor m. m. m. m. Ndr vi sedankommer
in pi rent personligafrigor har den anstdlldeatt tillg&
blde personalAonsulentoch personalAuratoroch till
dem kan den anstlllde alltid itjr civrigtvdnda sig vad
det in gdllerfcir frigor.
Fcirst som sist skulle jag dock frir min del vilja
;?iga,att den anstdllde,om han har nigot pi hjiirtat,
brir hilla sig till sin ndrmastechef. Orn alli personalfrigor hiinskjutastill en sdrskildfunktion utanfd,rden
egentliga arbetsplatsen,fcirlorar de anstlllda i olika
tjdnstestdllningaralltfcir mycket den personligakontakten med varandra, vilken ir si utomordentliqt
vdrdefull fcir trivseln och frir det soda samarbetJt.
S?irskiltvid ett stort f6retag som Bofors tror jag det dr
mer In annarsclnskv'drt,
att alla mdjlighetertill sidana
kontakter mellan personer i olika tjdnstestillningar
tillvaratagasoch bibehillas. I de flesta fall mesteval
den ndrmast dverordnadesitgirder inskrinka sig tilt
att hinvisa vederbdrandetill den institution. som har
hand om den detalj, som det giller, och till att ev.
ftirberedasakenddr, men bara den uppnidda kontakten
i en frhga utanfcir det rena arbetei torde under alla
fcirh&llandenvara.av virde fcir alla parter.
Samtidigt dr det som sagt sjdlvklart, att de olika
avdelningaroch funktioner, som finnas pi personal-

omredet, dro absolut ncidvindiga vid ett fciretagav
Bofors storleksordning. Det dr ocksi klart, att alla
sidana frigor, som ero av ten rutinnatur,kan och bcjr
ordnas direkt meilan den anstdlldeoch resp.personalavdelning. I annat fall skulle arbetsledareav olika
grader pi kontor och i verkstider inte hinna med
nigot annat - och det iir ju inte meningen.
H. Ilordqa-ist
*

Tviittinriitlningen

T

Efter att ldr nfrgon tid sed'anba SterfLtt tt'iitt, bl. a.
'|fr
nLgra teraetter i drthgt skick, ber iag hdrmed att
lramttiilla nLgra fr7gor.
Trots att ui aid bestiillningen begirde att f2 ser'
aetlernakallntangladeocb shreoodetta ph taAttTtotan,
grLa ocb
de elter 3 aecAorttarmmanglade,
frterhonznto
med dLlig ftnisb. Varpfr.berordetta? Vent artgdrailha
son:rshola f3 :itt linne bebandlatph anuiindbattiitt
ocb elter ailka principer sker detta aogdrande? Var'f6r
har taiiltinrlittningen endast en Aallmangel? Inte han
uiil en n4anlagd tuiittinrittning aara s3 dilligt planerad
att den inte Aan ombesi)riafinate linnetaiitt till mer
A,r et, litet fZd?
Ett annat problem iir att kragarna bll rnindre och
mindre efter tuiittning. Erfarna skiortfdrsiiliare pEstit'
att delta beror pfr.prestmaskinerna' Kragarna trycAas
i detsa mellan ett par bacAarutan ttriickdng, under
det att de uid stryAning fdr hand striicAasat till sin
argrungliga lingd'. Har mycket billigare blir det att
stryka Aragar i matkin? Kan denna euentuellaprisskillnad konzpenseraAassationsAostnaderna
fdr gamla
sAjortoroch obebagetdtt bArdnya skiortot :om till ert
br)rjan iiro ft)r stora? Hur mycAet fbr stor biir en
tAjorta ocb krage aara eller tned andra ord' rned'illben
krynr.pningbijra oi rlikna?
Vi boppa: aerAligen att tl)AttintAttningenei iir ett
sjcilaiindamLlutan har till uppgift att ge god seruice2t
bolagets anstkllda.
-.n,
Socr:

tt"t pi "n:s" insdndareftu iag meddela fcil,^J:l
Att "n" f6"ttsina servettervarmmangladetrots begtuan att fi dem kallmanglade beror pi att tvettinrdttningen inte dr fdrsedd med tillr?ickligt antal kallmanglar fdr att kunna utfdra denna sorts mangling i
den utstrickning kunderna si begdra. Kallmangling
dr ndmligen en ftirildrad form av mangling, som visserligenger en glansigareoch hirdare yta dn varmmanglingen, men som i gengiild sliter textilierna si
mycket mer. Vid varmmangling manglas ndmligen
lven breda plagg sisom lakan, dukar o. dyl. utan att
vikas civer en inguppvdrmd stilcylinder, mot vilken
plaggenpressasav ett antalfiltkliidda tryckvalsar.Kail-

manglingen tillglr, som vi alla vet s&, att plaggen
pressasmellan ett planslipat stenbordoch hfuda trdvalsar,varvid bredire plagg sisom lakan och dukar
miste manglas vikta. Att kldderna ddrvid slrskilt i
veckenutsdttasftir betydligt st<irrepifrestning dn vid
varmmanglingen torde ligga i tippen dag. I storre
och modernaretvdtteriersaknasocksi i allm?inhetkallmanglingsutrustninghelt och sidan var ej heller frin
bcirjanplaneradatt ingi i Bofors nya tvdttinrdttnings
maskinpark. Att vi endock hiller oss med en kallma.rgefbetorddrp&,att en anvlndbarsAdanfannsi den
gamla tvdttinr[ttningen och si ldnge golvutrymmei i
tvettinrdttningenicke behovertagas i ansprik fcir utcikning av den modernaremaskinparkenfir naturligtvis kallmangelnsti kvar, for att tills vidare anvdndas
vid kallmangling av finare linnedukar, nir kunderna
si cjnskaoch s& l6ngt mangelnskapacitetrdcker till.
Vid utsorteringenav de dukar, som ansesbora kallmanglas,tagesendasthdnsyntill dukarnasbeskaffenhet och ej till vem som dr igare. Lakan, servetter
o. dyl. hinna vi icke att kallmangla. "n:s" servetterhar
alltsi behandlatspi sammasdtt som dvriga kunders
servetteroch nigot avgtirandehur specielltdessaservetter skulle behandlashar alltsi icke behtivt fattas.
Att pisti att varmmanglatlinne icke skulle vara anvdndbartdr vdl litet fdr mycket sagt.
"n:s" andra tvittproblem, ndmligen krympningen
av kragarna 1r ddremot sv&rare att komma tillrdtta
med. Att en krympning uppstir vid pressningrv
dr riktigt och tyskjortor och kragar i pressaggregaten
varr dr det icke mycket att gcira it denna sak. Persostricker ftir halrd
nalen,som betjdnar skjortpressarna,
ut kragarna och linningarna si mycket som mdjligt
innan de insdttasi pressen.Sedanskjortornaoch kragarna vdl inlagts i pressarnakan nigon strickning fdr
hand icke vidare ske,di personalenmiste setill att fi
&nguppvirmdaciverdel
undan fingrarna innan pressens
pressasned mot plagget. Den enda tr<jstenifriga om
denna krympning dr att den icke dr nigot speciellt
fcir Bofors tvittinrdttning utan fdrekommer ijverallt
tiilZimpas.Att iivergi till strykddr maskinpressning
ning fcir hand dr otlnkbart fcir en tvdttinrdttning av
det slag det hdr giiller. I varje fall tror iag inte att
"n" skulle ha lust att betala de priser som man skulle
behtivata frir att med gdllandelbner och omkostnader
strykaskjortoroch kragarfdr hand. Dessutomfir man
eti bettre utfrirande vid maskinpressningen.Tyvdrr
finns det inget annat botemedelh?irvidlagdn att kiipa
skjortor och kragar ett - eller om man ligger pi
grdnsentill ett stcirrenummer- 1v[ nvn6er fdr stora
och om "n" vill komma frin obehagetatt ha fcir stor
krage ndr skjortan dr ny, d'rdet inget annat att gtira
dn att skicka den till tvdttinrdttningeninnan den
anvlndes.
Jag kan fdrsdkra att tvettinrettningen inte limnat
nigon mrida ospardftir att sdka komma tillrdtta med
detta problem, men innan tvdttmaskinsfabrikanterna
funnit upp en maskin som sjdlv kan hilla kragarna
strdcktaunder sjilva pressningen,miste vi anvrinda
vi nu ha och vilka representeradet
de pressaggregat
modernastesom f. n. finnes pi detta omride.
Man b<ir emellertid even - mera frir tvdttningens
in frir strykningensskull - nir man kciper skjortor
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och _\ragq se till att man fEr s& krympfritt tyg som
miijligt. Under vira prov ha vi stdtt pf kragai som i
yglig tv?itt krympt 4 nummer och mot sldina tyger
hj?ilper det inte vilken utrustning man har.
C, A. Tingsby
*

Hulteboproblem
UndertecAnadfr)reslfrr att ltyretgiisterna uid Hultebo (Nya UngAarlthotellet, Loaiselund.), b6r sattmanAallasfdr att inont sig utse en styrelseeller ett zttsAott,
som bl. a, hunde upptaga ft)rbandlingar tned byresuiirden (bolaget) i oliha spdrsmill, som Aunde ordna
med $udiecirAlar och eu, andra sarnmanAonzster
ocb
i darigt beuaAaandra lrhgor fdr alla byretgi)sternat
gemenJamilJd
lreanad.
Soor:
I_ anslutning till insdndaren anglende "Hulteboproblem" kan jag meddela, att boliget avsett att, si
snart f6rhillandena n8godunda hunnit stabiliserasig,
utse s. k. kontaktmin bland hyresgdsterna,som fcirEkommer vid andra liknande institutioner. Meningen
vore att utse en sidan person i varje vlning i vardera
flygeln eller sammanlagtsex personer. G&om dessa
kontaktmdn skulle bolaget erhilla resp. kunna inhdmta
uppgifter om fdrh&llanden och tjnii<emil.
-_Skulle hyresgisterna ijnska tills?itta egen styrelse
ellet egna fijrtroendemfi.n, ir det give&ii ingenting
heller som hindrar att si sker. Bolaget Zir givetvii
villigt att inom rimliga grinser diskutera hithiirande
problem och frlgor med varje representantfdr hyresgdsterna.
. I rent praktiska ft6.gor bora hyresgisternanatudigtvis vlnda sig till vaktmlstare Cederwall, som har hand
om den dagliga skijtseln av anldggningen. Skulle
hyresgisternaha ntgra frigor av mera principiell natur
att diskutera, ?ir det l?impligt att i fdr;ta ha;d trdda i
fdrbindelse med Boforsverkens intressekontor (herr
S. O. Jansson) under vilket uthyrningen och skd,tseln
av anliggningen ndrmast sorterar.
Vad betriiffar en stdan speciell friga som t. ex.
ordnandet av studiecirklar skulle jag f<;imin del personligen ans€,att det vore riktigast itt befintliga organisationer pl detta omride sisom ABF ocn TbV tittfrigades och fick ta hand om ev. kurser. I detta
sammanhangkanske kan ndmnas, att man frtn en
miingd_olika hlll iftl,gasatt att ft disponera lokaler
inom Hultebo. Bolaget har emellertid insett sig b6ra
vdnta med alla slags stdllningstagandenpi lennu
punkt tills hyresglstJrnaflyttatln o-chdet hila hunnit
stabilisera sig en smula. Det ir ju ftir hyresgisterna
som_anldggningenkommit till och det iir givetvis under hinsynstagande till deras trevnad sorir framtida
dispositioneri fdrsta hand mtste ske.
Till slut kanske jag'dven b6r nEmna, att bolaget
-dvervigt att ev. dverlimna hela skiitseln och fOrviltningen av Hultebo till en fristlende stiftelse eller
annan institution, men det blir i varie fall inte fijrrdn
det hela kommit i gtng ordentligt.
H. Nordsai$
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Trivsel i arbetet
I
facktidskrifterav olika slagoch radio
.. dagspressen,
diskuterasallt som oftast trivseln i arbetet. I de flesta
fall ar det emellertid vantrivseln som f6rs till torgs.
Di dei av naturliga skiil iir en f<irsvinnandeliten Jel
av svenska folket, som pi detta sitt fir tillfiille att
yttra sig, kan man inte viirja sig fcir tanken att det ir
en samling mer eller mindre missanpassade
individer.
som tagit pi entreprenadatt idissla vantrivseln. Fir
dettaoemotsagtfortga si miste till sist alia minniskor
som trivs med sitt arbete- och detta Ir sdkerligen
flertalet - fh.for sjS, att der dr nigot fel pi dJras
psykiska liiggning eftersomvantrivsein, enligt press_
och radiorcister,ansessom det normala tillst[ndet pi
vira arbetsplatser.
Om man fdrutslttningsldst betraktar fd,rhillandena
pi vlra arbetsplatserkan man slkert konstatera,att allt
inte dr idealiskt vare sig ur fciretagare-eller arbetstagaresynpunkt.Mycket finnes sdkert, som kunde vara
bd.ttre,men man flr ocks& medge, att det torde vara
omrijligt.att uppn& ett idealtillsilnd. Den miinskliga
naturen dt tyvdrr sidan, att vi i regel ha olika tsiktir
i de flesta saker och frlgan om idialtillstindet pi arbetsplatsenutgdr intet undantag frin nimnda iegel.
Fiirutsdttningen fdr trivsel i den minskliea sam_
varon i allmdnhet och i arbeteti synnerhet?irfdrstielse
och tolerans.Om friretagsledare,
arbetsledare
och dem
understdlld personal besinna att vi alla endast iro
md,nniskor med m?inskliga brister och inga goda
dnglar,skulle enbart detta medverkatill 6kad f-ijrstielse
och 6kad trivsel i den ofrlnkomliga samvaron.
De svartmllningar av fcirhlllandena pB.vfua arbets_
platser, som de s&kallade proletdrfcirfatiarnamed frir_
kiirlek iigna sin tid och fd,rfattartalang Lt, b<ira vi
anammamed en smula salt. Handen pi hjartat, fullt
s& jiikligt dr det inte som det ofta beskrives. Ar det
inte snarare si, att vad som f<ires fram till 90
%
ir nlgra missanpassade
individers olust infcir en lev_
nadsbana,som av helt naturliga skdl inte passat
iust dem.
En viktig fdrutsdttning frjr trivsel i arbetet dt ndm_
ligen, att varje individ har ett arbete, fcir vilket han
har naturligaanlag. Man kan inte begdraatt en fdrgblind skall trivas med milningsarbite, att en som
saknar balanssinneskall trivas som stillningsbyggare
eller att en som saknar mekaniska anlag sk*ail'Ir-ivas
som montcir eller ingenjdr, etc.
Nu dr det tyvd.rr sl, att de flesta unga minniskor
ha ingen eller mycJ<er_liten
mdjlighet;ft velja ert
yrke, som svarar mot deras naturliga anlag. Minga
mtste tidigt ut i f6rvdrvsarbeteoch taea dX hekt d-et
fdr tillfZillet biist betalda arbetet, o^urItt detta passar
f<ir.dem eller ej. Av det fital, som ha miijlighet att
vdlja yrke, 1r det minga som vdlja fel pi qruni av att
yrkesvaletoftar sker vid si omogenltdir a"ttindividen
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Ramla p3, rantla pfr.,ramla p2
biir linns rnycAetfint att se upp2,
iag nr klok ront en boh fa:tkn tiiljetoh,
guide you know.
Uppfar bachetzman bar fu ett sdirj
innan ntan kan sAymtaEhensberg,
ocb diir frtglarna beta ger upp ett skri
I igger lY edauerhens
gjuteri.

Aret nittonhundratrettiLtta flyttade ui bit frfuz stan,
d.et uar IVilbelm Dan,
rotn aar f ull i f-n,
stugan blea fdr trLng ocb ban diirfdr iluta gjuta.
Men man byggdetill med tiden fi att antalet nu iiro yx
unldiga komplex,
man blir rent perplex,
snart omhring dom folA uti omnibussartkjutsar.
Agorna de iiro stora s2 att man i Ritorp nihtan ir,
det iir ett besuiir
hitta biir ocb diir.
Nei, fdr lYedauerkendet gore bra affiir
om dom ybakta undan sfratt det rn.edtid.enifrdn uhran
damm blea en hanal,
tanAeniir banal,
finns ei atznatual,
ocb diir lfrta BO bli gondolinr.

har en mycket dimmig frirestdllning om vad som
passarhonom. Fdljden av detta blir, att minga mdnfdr vilket de sakna
niskor kastasin i ett fcirvdrvsarbete,
naturliga fcirutsdttningat>yarav fdljer vantrivsel i
arbetet.
Om man ddrfcir kunde hj?ilpaunga mdnniskor si
att de fingo utbilda sig i det yrke som bist passardem,
eller itminstone hindra dem att komma in i sysselsdttningar f6r vilka de fullstZindigtsakna anlag, skulle
rnycketvara gjort ftir tikad trivsel p&vira arbetsplatser.
och
mellan arbetstagare
Ett f<jrtrondefulltsamarbete
arbetsgivare i frigor som gdlla trivseln pi arbetsplatsen ?ir likasi nddv?indigt fijr att Pratet om vanirivseln skall ebba ut. H?irvid fir man dock inte
fdrbise, att parternabildlikt talat sti pi var sin sida
om "disken", och att isikterna om vad somdr nodv[ndigt och vad som zirmcijligt att genomfdrakunna vara
delade. Frin bida sidor miste h[nsyn tagas till den
andrapartensargument.
I de p& en arbetsplatsofrinkomliga motsittningarna
och arbetsgivarekommer alltid arrnellanarbetstagare
betsledarnap& mellanhand. Detta giller oavsett om
arbetsplatsendr en verkstad eller ett kontor. Arbetsledarria skola pi bdsta sdtt tillvarataga arbetsgivarens
intressen,leda och fdrdela arbetet. De dro ansvariga,
var och en inom sitt omride, f<ir att produktionen,
sivdl kvantitativtsomkvalitativt, ligger pt hdgstamiiiliga nivi inom en ur fcirsiljningssynpunkttillfredsstdllandekostnadsram.Det dr siledes stora tekniska
krav, som st?illsp& en god arbetsledare.H?irtill kommer fordringar av psykologiskari, d. v. s. han skall
kunna bedcimafolk och sprida trevnad omkring sig.
Vi f& dock inte gliimma, att arbetsledareni de flesta
fall har givna direktiv uppifrin f<ir sitt handlandeoch
att arbetsledarenlika litet som iivriga arbetstag^redr
nigon idealmdnniska.Emellertid er ett gott fdrhtllande mellan arbetsledarenoch honom understlilld per-

sonal av vital betydelsefcir trivseln pi arbetsplatsen,
med andra ord arbetsledaren
m&steha sitt folk med
ofta svira melsig. God frirstielsefdr arbetsledarens
lanstillning 1r hlrmed av stor betydelse.
Det finnes i virt avlinga land en mingd mdnniskor
som inte f&tt eller kunnat ldra sig att pi ett nyanserat
sdtt behandladrans och hjdltarnas sprik. Detta f<irh&llandekan rltt ofta leda till missftirstindoch missh2illigheterp& en arbetsplats.
Det kommer till exempel en enkel men irlig och
rdttf.nm persontill sin chef och sdger:"nu iir dit f<ir
javligt", d& hans mening dr, att det biirjar bli mindre
trevligt pi arbetsplatsen.Pi chefensftirklaringar svarar han: "det dr en frjrbannadl<ign", om han tycker
att chefens svar inte till alla delar ir med verkliga
fdrhillandet trverensstlmmande.I sidana fall miste
man f<irsti, att det mindre v&rdadeuttryckssdtteticke
beror p& bristandegod vilja, utan fastmer i ofcirmiga
att kliida tankarnai passandedriikt. Det ir bdttre att
tonen er ri men hjartfig pi en arbetsplatsin att konversationendr salongsmlssigoch mindre hjertlig -ddrmed inte sagt,att ett ovirdat spr&kdr en naturncidvdndighetfdr trivseln pt vira arbetsplatser.Ddremot
torde ett enkelt och rdttframt spr&k verka trivselbefrimjande.
Nu tycker kanske llsaren, att dei som hdr anfcirts
dr endast obetydliga detaljer av inga betydelse.Pi
detta vill iag svara, att de Stora f.tl,gorna som gllla
trivseln pi arbetsplatsenalltid tas upp till inglende
behandling av berdrda parter. Men sm8detaljerna
hoppar man lltt iiver, och dock dr det ofta som ordspriket sdger,en liten tuva som stjilper ett stort lass.
F<irstielse,tolerans, n&gra vdnliga erkdnnsammaord
och gott humijr kunna gciraunderverk ifrlga om trivseln p& arbetsplatsen.Och si till sist: lit osssluta att
tjata om vantrivseln, l6.t oss hellre prata litet om
trivseln.
ndDe

Sight'Seeing

'Weda
Text: Roland Hagman.
MeI od i : Florentinermarsch.
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I
Ocb nu gi)r ai en oisit
pfr.bnstu gjuterit,
pricAen iiuer i't
det dr elektron
aad det Aommer trLn
Aan jag inte si)ja'biir, pardon.
Ocb don bar ffru bra betyg
frhn Saerigesstolta flyg,
aar nu inte blyg,
stig lram genom rrjh och damnt,
fir iag presenteraer fdr cbefen
Monarden,BarAen.
Hiir dr miin som lormar aid matAin,
ocb nziin som formar med in banrL
uti suauelvnd, allting gfrr p2 band.
ibland eldhashaderoii ex\lotioners brand.
Nu ui gfr fdrbi AkrnntaAeiiocb renteri, ej nT't att .re,
t7 d;ir.A1 blott sSgarnasgnissel, Aamratsiuganstistel,
frfrn elektron ai ost bege.
Hiir iir giuterit, monsieur,
och biir dr lVedat sit).
hir ailar *rro ,o*iriik
iin aid. Hawajh ti.
I Tdljestad, se lYedas fasad
i darnmen sig speglar'uti solsrrilarnat bad,
au Auillssolens uind riirs tardernat lind,
det susar ocb det bruur uti lVedaaerken.
Mina danzer,mina berrar, ocb mowieur, ntadame,
ai drar oss tillbaAa-frin oir lYedadamrr.t
en liten titt 0i ,a i al-giuteriet,
HJ;r ai! ugnarss.kendonz forma Grdna LunrJs ontiin,
f
giuteylt ddr Anderc r3r men Gt)staHolmberg ipAr,
en skfrl fdr dom tufr, gutilr.
Ty Ltar fornzasdet och gornzat det,
bar pr ju ingen maska,
blir dr rop pi hran nAitan bela ddn,
nhgon uiinda shall sin flasAa.
Ocb det gjiltes i aluminiurn,
2ch en f6rman don fStt frfrn AnAarsrant,
han liir ej aa dunt oib b'or aisst hum,
liirt yrAet apph lYedauerhen,
I Tdlie stad frfrn ahr esplanad
man ser sollt en bngring uattentornetsAolonnad,
rc flicAornat uad upprt"prontenad
s2 sdta Aan man mbia
blort aid lY/edaaerAen.
Vill ni ha mer iin de, sd si).ite'
iinna allt ai ej har hunnit'me'
oi till prex och hokill
om ni oill, siij till,
ossbege.
Hiir iir aahten,som gdrna blir btjrd,
AAe lohanston aa k/rnglig bdrd,
b^an
t t orna uixa op p,
^b.ar.sett H agase
frt Sib/la har han oart pauopp.
!tu gA, stigen ned till Aillarn,
hiir iir aiigen som till "Aftd" bar,
som i en cbimiir ser rrzanbiir ocb di)r
lYedas f yra stora problemen ldta, pi)ta.
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Ocb ddr rer nzln "Aftt,', ui nu Naroch biilmr bonom
rned ett "Mi)rs"
ban dr ffin Bofi)rs,
iag tror nog ai tdrt
titra in ocb te om ddrinne Str|mmer, driimwer.
Nu oi nedht..tarerxprol/tenari ocb siunger glatt en
aaudeaille,
hiir iir press, AoAill,
ddr finnr sex appeal,
ty diir inne iir Aainnansinilag iin si ttort.
Drirltir mina damer, mina beiar, ladiet, gentlimen,
jag ger er bir en aink,
hiir gt)rs Any-Zink,
t'lickan lir sfi flinh,
allting g3r sh fort, ia, det g3r .ronztmort.
Ocb bdr gdr man tery uell
koluar till Tunell
iir en bagatell,
g3r liAtorn en dans,
tknh om ei det lannt
sfrdanuerAlig sharp ocb rlipad Lantz.
Ocb hiir gai dorn-cyAelst1i,
intill sin bleka d?)d
har dom dagligt brdd,
AoAill, nyckfullt som april,
nu s3 sAa ai se bur dom i Proma sAall giuta, spruta,
Hiir man giuter mashinelh,
ocb slhr rnetall uti en liten fiatt,
ten det siiier shaatt,
ocb en Volaoratt
rullar sedan ut ocb en flicAa tar den fatt.
Nu oi drar oss hAn oct
sa adld till chefertABn'
tAdnt att drir slippa ;fruAntnlt'
'
hi)ru ugnarnasZEo,
till oerkstadenui nu oss bege.
Hiir en materialgZrdlLp sotn baft sin exboti
den platseniir nu helig"seda, orro fyrtitie.
Pfr lYedas marA,
diir ligger en parh,
i ,arken en damm
oib uti danznzeniir en arA
i arAen en s6och
som umlats Aring FlocA
s3 sdta Aan man rtiita
blott uid lVedaaerhen.
Ladiet, gentleyte_n,bdr ligger adran aerAstrad,
please,
biir man.gdr hokiller, uerAiyg och mah.it,
rcm &all till stLngpressenoib i centerlersren
slipat det pfr tttendel, det fir ei aa nit fei,
ia.8t,r!, e.id.etdr.srtoogl,^i1g^deten gfrngfig,
att bdr iir dort fina uppfr bLg.
Hiir fhr ej oa tlaru uti frih och saaru,
hdr sAall mhtten oa exa,Ata,
hir grtr min pi lar, uppS briidan ur,
att det ej shall gfr ftii iaAta,
Stolt som Frddings lditnant ltiir ni re
gfrr nu uerhttadenr chef HLst
Carl Martin E
iu dtt blasi
ui ldmna &all nu lVedauerhen.

5TUD)ESPAI:T
Hristens studieprogram, som
berdknasutkomma i slutet av seDtember,innehiller som vanligt en
blandning av gamla och rrya
dmnen.
S2irskild uppmirksamhet kommer att ignas Svensksocialpolitik.
De stora fcirdndringar som intrdffat p& det sociala
omridet, de stora oih allt strirre utgifter som stat och
kommun 6"tagitsig och den fortsatta utbyggnaden av
det sociala programmet niidv?indiggdr att frigorna
Ignas ett ingiende studium av alla och envar. F<ir
att stimulera intresset kommer troligtvis att ordnas
med en veckoslutskurseller ett par f<irelisningar i anslutning till cirkelarbetet.Dessutomhar diskuterats
miijligheterna av rundabordssamtalkring slrskilt
aktuella avsnitt.
Bland h<istensnyheter kan ndmnas de biigge bokcirklar, som Brevskolankommer att presenteradenna
sisong. Varje bokcirkel bygger pi tre romaner och
varje deltagarefir slledes ldsa de tre bdckernaoch
behilla en av dem. Till varje bok finns ett s. k. fciljehdfte som inneh8ller intressantakommentareroch
roliga uppgifter att fundera civer och diskutera med
de andra cirkeldeltagarna.Dessutomfir varie deltagare en handledning som begagnasvid cirkelsammantrddena. De tvi cirklar, som nu fdreligga dr:
"Soenshaberiittare": Arvid Brenner -- Vintervdgen,
Bjdrn Erik Hrijer - Komedi i norr, Moa Martinsson
- Den osynlige ilskaren samt "Arbetets
fi)rnedring
ocb iira" Phyllis Bentley- En modern tragedi, Ignazio Silone - p'61f4s121a,
Michail Sjolochov- Nypliijd mark.
Kulturfrigorna har naturligtvis sin givna plats i
programmet. Fjol&retscirkel "Kontaht med Aon.tten"
prcivasd.veni ir och man har redan fdrhandsbestdllt
en vandringsutstillning och scikt kontakt med intendent Borelius, Norrkcipings museum, fijr en fiireldsning. Tvi teaterfcirestdllningaroch "BoAeu dag" planeras dessutom.
Den tillspetsade utrikespolitiska situationen har
aktualiserat frlgan om virt lands fdrsvar. Ddrfdr
planeras en kurs fcirslagsviskallad "Saerige.r ldge i

@

SPelet Ar rlat
med Aulor ocb Arat
ui Jaddauirt "Eldriir" till en dundrandetalut.
Ett oskriaet blad
iir framtidens trad,
det srusarocb det brusar
uti lVedauerhen.

atirldspolitiken". Man tdnker ddrvid sdka samarbete
med fcireningen Norden, hemvdrnet och om mtijligt
n&gon representantfdr krigsmakten.
Av fdreningsimnena mirkes sdrskilt en fortsettningskurs i bokfdring avsedd fdr organisationernas
kasstireroch revisorer. Trivseln pi arbetsplatsenkommer att tagas upp till diskussion. "Den falla sysselsiittningensproblem", "VZr ekonomi ju$ nu", "Vilra
mi)tesprogram"ir rubrikern pa andraplaneradecirklar p& detta omrEde.
Bland sprlkcirklarna lterfinnas som vanligt Suensha,
Engelfia, Esperanto och Ty&a. Det oj?imfiirligt
stdrsta intresset knytes ju till engelska spriket och
ddrf<ir kommer att ordnas med kurser fiir alla kunskapsstadieroch efter olika undervisningsmetoder.En
intressantnyhet [r en planerad cirkel som redan vid
startentar sikte p& ett bestik i England nista sommar.
Bland hobbycirklarnakan nlmnas Metallildjd och
Fotogralering,
Men ABF sysslarinte endastmed cirkelverksamhet.
En hel del veckoslutskurser
eller dubbelfdrellsriingar
i olika imnen kommer att genomfdras. Fackf<ireningsoch klubbstyrelser
kommeratt inbjudastill en 2-dagars
kurs i ekonomiska frLgor, fdretagsnamnderna
skall
kallastill en slrskild kurs, en facklig kurs fdr kvinnor
planeras och dessutom kommer att ordnas med en
speciellungdomskurs.
Ndrmare upplysningar om ABF:s verksamheterhilles genom studieorganisattirerna.
T. Vi€sten
*
Bofors-Karlskoga lokalavdelning av TjdnstemdnnensBildningsverksamhetkan i hitst, liksom under tidigare &r, bjuda ett
stort antal kurseroch imnen i sitt
studieprogram.Studieeret 19491950 uppvisadeett mycket livligt
studieintresse
och ett 60-tal cirklar eller kurser voro
i verksamhet. Vi hoppas nu, att programmet f<ir
stndieiret L95O-I95I skall visa sig lika lockande.
Ur programmet, som nu ir under tryckning, och
som berdknasutkomma i slutet av september,llimnas
f<iljandekorta orientering.
MatiA, studieledareingenjrir H. C. Holm (KKM).
Kurserna"Allmlin musikldra" och "Tontriffning",
bida med musikdirektcirRuth Ohrman som ledare,
iterkomma i ir. Fru dhrman kommer ocksi att leda
en pianokursfdr vuxnanybtirjare.De populdraGitarrkurserna, siv?il fdr nybd,rjare som mera avancerade
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spelare, iterkomma. Fiolkurserna med herr Birger
Ojebo som ledaregi likaledessom nyb6rjar-och fortsdttningskurs.Kursen "Att lyssnap3.musik" vill ge
deltagarnamdjlighet att ld,raklnna- och forsti musik
fr8.n olika tidsepoker. "Jazzcirkeln" vill ocksi ge
denna musikartshistoriska bakgrund och utveckling.
Hobbyiimnen, studieledareing. N. Lundeby (FSV).
"Praktisk milning" och "Fotokurs" iterkomma,
sistndmndakurs i samarbete
med KadskosaFotoklubb.
Arets trddgirdskurs kallas "Trddgirdens-sktjtsel"och
ledesav trddgirdsmdstareG. J<insson.Kursen vill gc
en allmdn orientering om alla slagsvdxter, buskaroch
trdd samt jordens beredning m. m. Ny frjr iret blir
en Frimdrkskurs,som ordnas i samarbeterned Karlskoga Filatelistfcirening.
Socialahumanistiskaiimnen, studieledareverkmistare
E. Stoor (83).
TBV i Karlskogadr en av de fi lokalavdelningarnr
i Sverige,som kunnat notera ett pitagligt intressefcir
etiskt-religid,sa
och humanistiskaitudiecirklar. "Mdnniskokdnnedomoch mdnniskobehandling"med pastor
Sven Johansson,"Ungdomspsykologi" med pastor
Ragnar Jansson heter tvi av irets kurser. Krlrsei,
"Rostadskunskap" iterkommer ocks8.nigot utvidgad
och fdrbdttrad, med ingenjcir Nils Grcinlund som
ledare.

sirskilt avsedd fcir tjdnstemannarepresentanterna
i
Fciretagsndmnderna.
Yi hoppas att studieprogrammetstuderasnoggranr
och att alla studieintresserade
tiinstemln och arbetsledare m. fl. begagnasig av de kurser som TBV har
att bjuda. Flera av kursernadro lagda si, att fruarna
kunna.deltaga. TBV:s kurser droJu iippna for alla
och vi vilja ddrfcir sdrskilt inbjuda fruarna, husmcidrarna, som si vdl behrjva en nyttig
avkoppling till
-Gl<im
nyttigt och ncijsamtstudiearbete.
darfOricfe att
taga med programmet hem.

Bofors ungdomsgird

Kamratfcjreningens
stugavid Forsnd.storp
har under
...
lcirdagar och stindagar i sommar varit liviiqt besijkt.
Nigra medlemmarha tillbringat sin semesteidlruppe.
YrAesiimnen,studieledareIngenjrir B. Larsson(A5).
Midsommar firades traditionsenligtmed dans kiing
Fjolirets kurs i "Arbetsvirdering" iterkommer,
majsting fcir slv2il stora som sm8..Resooch Karlskog-a
ehuru under annan utformning, nu kallad "LcineBygdegilleha var sin ldrdag varit inbjudna av Kaisystemoch kinenivier" och med ingenjdr E. Vamstad
ratf<ireningen
till samkvdm. I augustianordnadesen
som ledare. "Matematik f6,r tekniker" blir sdkerten
trevlig sillsexa.Ungd-omsg&rdens
husmoderskedja
planyttig kurs, liksom "Elektroteknik starkstrcim,,, nerar i dagarnaen utflykt till sommarhemmetoihien
"Radioteknik" och "Telegrafi". Uppliggningen av
10 september kommer Ungdomsgirdens ledare att
-reso.dessakurser har skett i samarbetemed
samlasdir frir orienteringinfor hcistensarbete.
avdelningar vid Bofors. Kamrer Spiiks kurs "KontorsmaDen egentligaverksamheteni kurser, klubbar och
skiner" dr sdrskilt upplagd frir kontorspersonalen.
cirklar vid Bofors Ungdomsgird sdtter i ging under
septemberminad. Ledarefri-ganZir alltidiriiinande.
SprAA, stvdieledareingenjcir E. Hellman (KKT).
Ar det m<ijligenn8.gonav B-pilens lisare, som skulle
Engelska och franska kommer att qi sivll i nyvilja anmdlasig fcir en frivillig insats,dr han hjnrt_
b6rjar-, fortsittnings- och konversatioriskurser.
Brevligt vilkommen I Allt som behdvsIr ett levandein_
cirkeln Amerika-Sverige, mellan en studiegrupp i
tresse fcir mdnniskor och en uppriktig vilja att van
Rockford och en i Bofors, har visat sig vara-my&et
till nytta. Kunskaperi olika avseendenspelar en un_
lyckad och kommer givetvis att fortsdttai. I samaibete
derordnadroll. Ett stort behovav ledarefcir poik- och
med Folkuniversitetetsfranska avdelning, Franska
flickklubbar samt i den s. k. 6ppna verksamhieten,
dir
klubben i Karlskoga och ABF ordnas en iilmkurs pi
barnen sysselslttesmed spel av olika slag fcirefinnes
Samlingshuset. Spanskaoch tyska gi. som nyb<irjar_
si gott som alltid. Den som eventubllt sfuile reflek_
och fortslttningskurser.
tera pi en sidan uppgift, kan i si fall uppscikaunder_
Konst, studieledareingenjd,rI. Edenvik (BAK).
tecknadfcjr nirmare upplysningar lrurp^ dag mellan
kl. 17-i9.
Krokitecknings-och milarkursernaiterkomma liksom modelleringskursernafd,r nyb<irjareoch mera er_
Som en rdd trid i hdstenssammankomsterha vi
farna."skulpttirer". I samarbete
tinkt att srika liigga in nigot av det som h<ir ihop med
med KarlskogaKonstfcirening gir iven kursen "Konsten pi vtr'a utstdllVdrmland: fdrfattare, seder och bruk. konst. natur
ningar".
m. m. I sambandhdrmed hoppasvi att fi eti besijk
av fdrfattaren Tage Aurell frin Arvika. I november
EkonomitAa iimnen, studieledareavdelninqsfcirestinhoppas vi pi bes<ikav frriken Ebba Holgersson, som
dare S. Sewerin (EDF)
L9TT.r att tala om nigor aktuellt proble-mi nutiden
Inom
grupp iterkomma kurserna"Bokfdring"
Till h<istens
f6reningsaftnarhavi tinkt inbiuda Kad_
' -denna
samt Kostnadsanalys
och prispolitik". En ny kurs"i
S. D. U. K. och metodisternasungdomsfrirening.
1!oga
n8got fdretagsekonomisktlimne med Kamrer Hennins
Vir medarbeta^re
pastor Sven Johanssonkan vi tyv?iir
som studieledare kommer ocksi. Hermodskursei
inte fi rikna si mycketmed den hir terminen,da han
"Fciretagsdemokrati"skall ligga till grund fiir
en kurs
inom nirmaste tiden begersig pi studieresatill Frank_
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rike och ej kommerhem fdrrln i november.Vi gliider
oss diremot mycket att efter hans hemkomst f& del av
hans nvf<irvdrvadeerfarenheterfrin det socialaarbetet
i den franska huvudstaden. Arbetet fcir karnratfcireningens julmarknad till fijrm&n fijr sommarhemmet kommer som vanligt att sittas i ging snarast,och
hoppas vi pi mycken flit och mlrngavilliga hiinder.
Marknaden dr tinkt att dga rum den 24, 2) och 26
november.
Den grupp ungdomar, som dr svirast fiir ossatt fi
att riktigt trivas pi UG ?irildern 14-17. Vi ha i ir
sdrskilt tenkt att gora n&got frir dem. En pojk- och en
flickklubb skall bildas. Var L4:de dag skall ett
gemensamtsamkvim anordnasfor dem.
Ett gammalt cinskemil,som vi under lret hoppasfi
fcirverkligat, Ir en fcirdldrafrirening.
Vi hoppasnu alla pi vir Ungdomsg&rdatt r-i under
det kommande lret skall f& behilla och ytterligare
f<irstdrka den goda anda av samarbeteoch arbetsgHdje, som vi haft under de ir som gitt, ty p& den
hinger allt.
B, M. C.

Bolorsverken
yrke
Okt.
Anst.-1r
Namn
1947
). Karlsson, Karl Edoard, Linjearbetare
1929
IL. Peteriron, Klat Oskar, Reparattir
12. Karhson, OskarGottfrid, Fijrridsarbetare I92o
1946
14. Nihilander, Erih Alfred, Gen.-eldare
L91.5
15. Eriksson, Ture Valdemar, Smed
1929
22. Rydberg, Nilt Emanuel,Uppvd'gare
l94L
28. Suedlund, Gerda Cecilia, Stdderska
Nov.
1935
5. Nilron, Allan, Konstruktcir
Io. Bjelke, Hjalmar Malkolm, H?irdningshjiilp.1936
1929
LL. Zetterqoitt, Guttau Eduin, Kopplarc
L926
19. Karlston, Hialmar Eduin,Plhtslagare
*
L929
23. l)irn, lohn Henrik, Smed,klensm.
1946
25. lobansson,Sofia Antonia, Stiderska
1935
Grovarbetare
27.
Oltson,
yid
lohn,
Tidaholms,
Studieverksamheten
1926
28. Olsson,Nils OskarEd,oin,Svaware
Yerken hiisten tgdO
Dec.
6. Kolmert, Karl Gunnar, Verkstadsingenjiir 1934
Under tidigare ir har ett par studiecirklarvarit i
L932
Io. Erikston, Karl Vilhelm, Murare
verksamhet,vilka sysslatmed bl. a. Sambdllr ocb Pri1946
1O. Nihon, Karl, El. montiir
aateAonomiens
grunder under ledning av kamrer\VreIl. lansson, Signe Matilda, Tempoavsynare 1929
denberg. I dessacirklar har deltagit tjinstemdn och
1937
T4. Andersson,Elsa Ingeborg, Stiderska
arbetsledare.
14. Karlsson, Helmer Bernhard, Diversearb. 1947
Det sistf<irflutna iret har personalbyggnadensnygL8. Bergius, Hilmer Natanael, Grovarbetare 1934
gats upp och gjorts i ordning f<ir sammankomster, 2o. Samuelron, Samuellakob, Sned
I93o
f<iredrageller liknande, icJ<eminst med tanke p& att
1929
22. Olttotz, Paul lulius, Verkstadsingenjdr
dir ha en l?implig lokal fdr just studiecirklar.
1947
27. Pettersson,Emrik MelAer, Pendelslipare
L94o
Intresset fdr sidana kan dock inte vigas vara sirskilt
29. Bra:A, Anna Linnda, Stdderska
livligt. Av de anstllldas olika fdretagsklubbarges fdr
Nobelkrut
ndrvarande den upplysningen, att nigon studieverkOkr.
har
vare
sig
hos
SIF
eller
SAF,
samhetej
planerats
4. Hedelund, StenMaximilliam, Byggnadsarb. 1939
medan Metalls klubb hiller pi med understjkningari
L9I5
L6. Olsson, Frans Uno, Eldarc
saken,men i varje fall ej fir n8.gontingklart pe etNov.
skilliga veckor.
1926
28. Hannerz, Bo Torg)lt, Civilingenjiir
Ett iinskemll frln ett antal enskilda arbetsledareom
Dec.
en kurs i svetsningensteori och praktig har framfcirts
l. Nordn, CbarletRagnoald,Krutbruksarb. 1948
och frin ledningenssida har kommit fiirslag om en
1948
L3.
Hellstriim, Edit, Kontorist
kurs i fciretagsekonomi.
1937
17. Eriksson, Erik Birger, Byggnadsarb.
Denna kurs skulle om m<ijligt omfatta nflgon eller
nlgra deltagarefrin arbetaresidanoch kunna tdnkas i
Tldaholmsverken
nigon min vara ignad att belysafrlgor och frirhlllanDec.
den som annarskomma upp i fdretagsnimnden. S&dan
l. Adoffsson,Otkar Seuerin,Transportarb. 1 9 4 L
ndmnd finns ndmligen inte vid AB Tidaholmsverken.
L940
11. StAbl, lohan Bertil, Avsynare
Allt beror emellertid pi det intressesom kan mobiliserasfdr saken.Till en borjan ha program f<ir kurser
Wedaverken
av olika slag beglrts. Si mycket stir dock redan klart
Nov.
L946
att tillriickligt antal deltagarefcir siviil svetskursenfdr
7. Andertson, ViAtor, Elektriker
1943
arbetsledare som cirkeln i fciretagsekonomifinnas,
11. Ulander, Torslen, Tidskrivare
detta si mycket mera som den senare blir mer eller
Dec.
L946
mindre en pibyggnad pi den tidigare mera elementdra
L. Ablgren, Elsa, Stdderska
L94L
Kursen'
ll. Lindberg, Guttao, Kdrntillverkare
1944
Prs
16. I ohanson, Helge, Maskinreparator
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Tnmumorinm
BjdrA, GustauAnton,
- fddd den 1 aug. 1896,
ddd den B aug. 1950.
Bjcirk kom till Bofors i
juli 1916 som filare j
Kanonverkstaden,
ddrhan
i dec. L933 blev fcirman
vid monteringsavd.Denna befattning innehade
han vid sin bortging. Vid
jubileeterhcillhan medalj
och gratifikation ftjr 30
tjinsteir.

Pertsorz,Axel Sigfild.,
f6dd den 19 dec.1897,
d6d den 23 |uJi I95o.
Persson anstdlldes vid
Nobelkrut j marc 1924
och arbetadedir till mars
1928. Aterkom i okt.
1934 och arbetademed
kortare uppehill till dec.
1947 de han blev sjuk.
Han tillhcirde stcirredelen av sin arbetstidKrutoch Ammunitionsavdelningarna. Erhrjll f<irtidspensionfrin 1 ianuari t9SO.
'

I lagelin, Araid Antonius,
'
f6dd den 4 dec. 1886,
dcid den 23 jvli r9jo.
Hagelin anstdlldes1910 i
Gjuteriet sisom gjutgodsrefisare. Han d,verflyttade
senaretill Byggnadsavdelningen, der han till sin
bortg&ngvarit byggnadsarbetare.Vidjubileet1946
erhcillhan medaljochgratifikation fcir 36 tjinsteS.r.

Sandb olm, Gustau Albert,
fddd 23 dec. 1906,
dod 24 aug. 1950.
Sandholm anstilldes FLr
1924 i Valsverket, kom
1924 som rensare tili
Stilgj uterietsrensaravdelning, ddr han arbetade
till januari t936, d3'han
dverflyttade till Transportavdelningen.Pi denna avdelningvar han f<jrst
kranfcirareoch sedermera
reparatcir.Vid irets medaljutdelningmottog han me_
dalj och gratifikation fcir 25 tiinstcir.

T b omasto tt, N il t H i ld in g,
fddd den 28 |uni 7912,
dcid den 29 j:unl 7950.
Thomasson var anstilld
vid Nobelkrut 4 mln.
1937. Aterkom i jan.
1938 och arbetadetill
mars 1944 di han blev
sjuk. Han arbetademesta
tidcr pi Sibyavdelningen
men har ocksi tillhdrt
Nitrocellulosa-ochTransportavdelningarna.

,
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tflerrqontu
C.-6cFomBhrtat
BintidnstY

BrdttJtrdm, Guttaa Enil,
fddd 1883.
Brattstrcimbcirjadesin anstillning vid Bofors som
arbetarepi. Transportavdelningen. Han kbm senaretill Smedjan,ddr han
arbetat som kranfrirare
och stzideretill den 16
augusti, di han slutade
vid uppnidd pensionsilder. Han hade de, 42
tjinsteir vid bolagetoch
erhcill vid jubileet 1946 medalj och gratifikati,onfcir
38 tjinsteir.
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Bill, lobn Entatuel,
fddd 1888.
Bill kom till Stilgjuteriet
i j:uJi l9r4 och arbetade
d?irtill sept.1940,dthan
dverflyttade till Vaktavdelningen som portvakt.
Sistr 2 Srenhar han varit
stddarc i trlnsportlaqer.
Vid jubileet ertrcilt iiurt
medalj och gratifikation
for )2 tjansteir och hade
36 tjZinsteirdir han den
6 januati 1950 avgick med fdrtidspension.

";
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EriAsson,Gustau,
r f<idd1883.
Eriksson borjade sin
anstlllning vid Bofors
1895 som hyitarbetare.
Han dverflyttade senare
frdtill Kanonverkstadens
sareavdelning (VK 23),
ddr han arbetatsom hyvlare. NEr han den 18
aug. slutadevid uppnidd
pensionsilder, hade han
55 tjdnsteir vid bolaget
och erhcill vid jubileet stora silvermedaljenj?imtegratifikation fd,r 51 tidnsteir.

Fernstrdm,Guslaa Entanuel, fodd 1891.
Fernstr<im anstllldes i
Hyttan 1920 och har d[refter arbetat Pt Byggnadsavdelningen, Skjutfiiltet, G juteriet, Transporten, Valsverketm. fl.
avdelnrngar.VId ;ubtleet
erhdll han medalj och gratifikation fcir 26 tidnstelL
och hade ca 30 tjdnsteir,
di han den 1 juni avgick
med invalidpension.
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Holmberg, Rudolf Valfrid, fddd 1883.
Holmberg anstllldes vicl
AB Bofors i november
1930 och har, till den 1
iuli i ir d& han avgick
med pension, varit fdrest&ndarefdr Intressekontoret vid Boforsverken.

Karhton, Karl Dauid,

@iii<
t@ile ! f 6 d d 1 8 8 3 .
ialtrlG Karlssonarbetade19061908 vid Villingsberg,
som di igdes av AB Bofors-Gullsplng. Arbetade
nov. L91,4-maj r9l5 och
ian. L9l6-nov. 1917vid
Boforsverkenoch &terkorn
1935 till Byggnadsavdelningen,ddr han varit triarbetare och frtn mars
1949 f'drddsarbetare.Slutade vid uppnidd pensionsilderden 1 augusti.

'

Hellgren, Guslaa Adolf ,
fttdd 1883.
Hellgren anstdlldes1897
i jordbruket vid Bofors,
flyttade 1899 till Valsverket ddr han arbetade
till 1938, di han blev
vaktmdstarevid bolagets
ungkarlsbostad Dalhem.
Vid jubileet erhcill han
medalj och gratifikation
fcir 49 tjZinsteiroch hade
s&lunda 53 fu i bolagets
tj?instdi han den l) juni avgick vid uppnidd pensions&lder.

orsberg,Axel Leander,
'.F
f6dd 1883.
Forsbergarbetadei Valsverket 1898, iteranstdlldes i jan. 1900 i Kanonverkstaden,dir han hela
tiden arbetaisom montcir.
Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation
ftir 48 tjiinsteir och har,
di han den 5 september
slutar vid uppn&dd pensionsilder, 52 tjZinsteir
inom bolaget.

'

Kailsson, Frans Oskar,
fddd 1883.
Karlssonvar iren 19101916 anst2illd vid Villingsberg, som d& igdes
av AB Bofors-Gullsping.
Maj-okt. 192L var han
anstdlld i Gjuteriet och
iterkom i iuni 1934 till
Byggnadsavd.,dtu han arbetat som smed till den
1 aug., dl han slutadevid
uppnidd pensionsilder.

i{l
ii?,r,
I

Karlsson, Otto Botaid,
fddd 1884.
Karlsson anstdlldesi december fu L9o, som
transportarbetare, riverflyttade efter en tid till
Hyttan, ddr han h L928
blev fcirmanoch ir 1930
masmdstare.Avgick med
pensionden 30 juni r9:o
ef.ter 45 tjinsteir. Vid
jubileet 1946 erhtjll han
medalj och gratifikation
fcir 41 tjinsteflr.
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Kihlstrdm, Ernlrid
Gereon,fddd 1883.
Kihlstr<im anstdlldes Lr
1898 som valsverksarbetare i Valsverket, ddr han
utan avbrott arbetati olika
sysslor,frin &r I94I sLsom smcirlare,till den r
juni, di han avgick vid
uppnidd pensionsilder.
Vid jubileet erhcill han
silvermedaljoch gratifikation fcir 48 tjrinsteir,
och hade alltslL ,2 tjdnsteir ndr han slutade.

Yad

tycker

Ni oo1 S-pilen?

(Forts.fr.sid. z5)

"Lit B-pilen redigerasfrin de anstdlldasintressefront och ej frin bolagetsI Bort med allt som har med
militirer att g6ra,t. ex. siamesiska
korpraler Bubbelibubb" ("Inget vidare").
"B-pilen har blivit och iir till stor del en besvikelse,
ddrfcir att de anstlllda sjdlva, som skulle gjort tidningen, till stiirstadelen uteblivit i hdgsta grad -och kanske dven i viss grad blivit utestingda med sitt
fria ord. Hdrmed inget annat sagt en att det miste sir
vara ibland. Och ddrmed iven mening som bercimatt
det faktiskt tycks vara ldttare fcir en metallarbetarefi
in_kritik mot arbetsgivarei deraspersonaltidningdn i
arbetarnasegen Metallarbetaren"(: "Bra").
"Anser tidningen dr bra som den dr, kan inneh&llet
utiikas,si bcir det ske i de imnen, vilka korsats(frig o r n ai a v d . I I , I , 2 , i , 7 , 8 , 9 o c h 1 1 ) . I e g e n s k a p
av krutbruksarbetareanser jag att s&vdl bild- som
textmaterial fr&n Bjrirkborn vara i minsta laget."
(Intet betyg.)
"Uteblir B-pilen, vilket jag hoppas, att den
96,r i
fortsittningen, saknar jag den ef. Bolaget besparas
hd.rigenomen liten utgift." (Intet betyg.)
. att tidningen slopasoch att de pengar,
-endrsom
tidningen kostar delasut pi varje arbetire,
di
arbetsfcirtjinstenIr si dilig." (: "Urusel".)
"Ingenting dr si bra, att det icke kan bli biittre."
(: "Bra".)
"Att det i forts[ttningen mt vara oss fdrunnat att
gcirasi gott vi kan frir virtidning." (: "Bra.")
I de tv& sistndmnda svaren vill Redaktionskommitt6n livligt instdmma.

Ddrmed ir redovisningenav allt ros och ris
klar.
Redaktionskommitt6n vill till sist framfora
sitt uppriktiga tack till alla som ldmnat svar
och givit betyg it tidningen. Vi skola nu i foljande nummer soka taga alla goda rid i efterrdttelse. Och si iinska vi, att ldsekretsenverkligen hjnlper till si att tidningen blir bdttre och
bdttre och trevligare och trevligare.
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Nilsson, Alfred Sigfrid,
f6dd 1882.
Nilsson anstdlldesi juli
fu 1905 i Kanonverkstaden, ddr han hela tiden
arbeiat frirst som filare
och senaresom montcir.
Vid jubileet erhcill han
medalj och gratifikation
frir 41 tjiinsteir och har
silunda, nrir han den 1
oktober slutar vid upp-,?5
nidd pensions8.lder,
tjdnsteir inom bolaget.

Jiirnbruksrninnen
Nordiska museetsoch Svenskarnetallindustriarbetareforbundetstivling om minnen frin <Ie
gamla jdrnbruken dr nu avslutadoch i MetallarbetarenM 31-32 I95O har resultatet redovisats. Over 200 personer sdndein skildringar,
tillsammansomfattandeover 2.500sidor text och
650 virdefulla fotografier. Omkring 300 olika
bruk ha omtalatsi eller blivit foremil for ldngre
eller kortare beskrivningar.
En boforsare,J. G. Gauffin, erholl andra pris,
for vilket vi nu gratulerahonom. Herr Gaufiins
skildring gdller Osterbybruk, ddr fadern var
smed med lonebostdlleoch ddr berdttarensjdlv
efter skolavslutningenborjade arbetasom regulerare i stilverket.
Skildringarna frhn Bofors iro, som tidigare
med-delats
ganskafi, men till dem skall B-pilen
iterkomma.
*

Minne frrfln storstrejken

tgog

Mannen aktiv deltagare i strejkrorelsen,
hustrun mera reserveradoch mindre trakterad
av det myckna spring som foljde med de stdndiga strejkmotenaoch demonstrationerna. Da
mannendessutomvar forsdliareav "Svaret". den
tidning-L. O. utgav undei strejken,blev nog
tiden for familjelivet ganska knapp. Och
hustruns uppfattning att mannen borde bli
strejkbrytare, forbdttrade ju inte situationen.
Alltnog: En dag di mannenkom hem och skulle
fi litet mat mellan turerna, blev han serverad
en ratt (en sortssoppa) som han pi inga villkor
kunde forsti vad det forestillde, och fiigade di
harmset: "Men va i alla tider dr det som du nu
serverat." Fick till svar: "Jo ser du, det alr en
stuvning p6. Svaret och senastefackforeningsm6tet."
G.
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KontaktmEin
Amne

Akvarie
Amat6rterter
Bridge

Fiske
Foto
Frisksport
Idrotter:
bordtennis
boxning
brottning
cykel och skridskor . .
fotboll
friidrott

gymnastik
handboll
ishockey
orientering
skidor
tennis
simning
ridning
Motorsport
Musik
Samarittjlnsten:
Rdda Korset
Schack
Scouting:
S:t Georgs kommitt6n
Segelflyg
Skytte:
skol
jakt
Studier

Sing:
kiirsing

fiir hobby och fritidssysselslittningar
Nanrn

Telefon

Titel

Gustav Sandwall

Fiirman

FSK

25r 29

x950

T. Elwin
K. G. Lddf
Bror Ekendahl
Holger Johansson
Nils Karlsson
Bengt Brandberg

Ingenjiir
Ingenjiir
Laborant
Tjdnsteman
Tjdnsteman
Ingenjiir

KKF
KMO
NLD
ESS
FSH

32347
33097

179
4',6)l
*600
*616
x408

KKH

3r3 t5

Henry Johansson
Anders Lindgren
Hjalmar 6hman
Erik Sj<igren
P. O. Bylander
Agne Tcirngren
Holger Karsenius
Karl H<igberg
Ake Liinnqvist
Ragnar Palmqvist
Kjell NTestman
Uno Bergmark
Uno Flood
Uno Flood
Bdrje Eriksson
Gunnar Jarlemark
Nils Kylberg
Gunnar Jarlemark
Ivar Lilja
Ragnar Sundstrtim
Arne Gdransson
Erik Jansson
Sven Palm6
Gdsta Jildner
Grista Bjdrkman

Planerare
Tjinsteman
Skrivmask.-rep.
Tjinsteman
Ingenjrir
Kontorist
Ingenjdr
Ingenjiir
Tjlnsteman
Ritare
Ingenjiir
Ingenjdr
Kontrollant
Kontrollant
Ingenj6,r
Ingenjiir
Ingenjiir
Ingenjdr
Tjd.nsteman
Tjlnsteman
Ingenjdr
Filare
Ingenjcir
Tjdnsteman
Tjdnsteman

PM
FSO
OK
NVA 30

vK24
NEDF
KKM
BAB
MS
KKS
NZL
KKV
KA 80
KA 80
KKY
FSG
KM
FSG
MS
NEPT
KKF
VK 30
KMO
KPS
EPI

330 64

3 0 10 t
3 3 81 8

872
*657
x53'
*930

Bertil Sundh
S. Cederlind

Planerare
Ingenjiir

PM
KPB

3L398
t20 13

867
x394

B. Fornander
Ture Palmqvist

Ingenj6,r
Tjlnsteman

KKZ
B1

340 48
3 0 26 7

681
*710

Einar Kadsson
C.-E. Lenngren
O. Helling
I. Tegenstedt
T. Viksten

Ingenjdr
Ingenjiir
Ingenjiir
Personalkonsulent
Ritsare

KKR
NZP
VL
EPP
MG 24--2t

34r 87
3 2 38 2
3r4j4
33r 98
305 89

699
*455
x634
*492
L90

Ingenjdr
Korrespondent
Ingenjdr
Ingenjtir
Korrespondent
Ingenjtir
Tjdnsteman

MS1
FB
NB6
KKM
NFM
KKY
MH1

3Lt L8
3O319
253 85
32r 68
3r9 L4
32r 25
)ro 37

86'
283
340
676
*551
*9ZO
1.76

Georg Liliegren
Ivar Sundemar
Hilding Magnusson
" V i s a n sv d n n e r ". . . .
H. Holm
Kjell Gustavsson
Hemvirn
Frivillig bef2ilsutbildning Sten Hultgren
Albert Hammar

32L88

870

r)4
3 4 04 2

3to 96
335 94
3036L

3LO24
3lo 78
3r078
28L 62
283 40
307 68
283 40
32023

105
r69
375
2L2
r'979
r'898
967
202
a'920
*600
d',1t50
',tt5r9
*5r9
*9ZO
',k4r5
*626
*4r5
200
*556

r39
332 54
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Nasranummer^R-pile2l.
av december minad.

ttkommeri bcirjan

Bidrag i form av artiklar,

inslndare, frigor, teckningar och fotos bcjra vara
redaktionen till handa senastden ro november.

N,rnans

rrvchilb{.

tuil,hd
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Redaktionskommit{6
(FRK)
GOSTA ANDREE, Fil. kand.,Korrespondent
Industritjdnstemanna-F<irbundet
fcir Avd. z4 av Svenska
Representant
ARNE GILLB ERG, Expeditcir
Representant
f6r Bj<;rkbornsFabriksarbetarefackfcirening
R A G N A R L I N D A H L , F i i r m a n( V L 1 )
Representantfcir Avd. ry3 och z8r av SverigesArbetsledaref<irbund
N I L S S O D E R H O L M , S v a r v a r e( ,V R 9 0 )
Representantfor Avd, 75 av SvenskaMetallindustriarbetaref<irbundet
Overingeniiir(NT)
ARVID \f AHLQUIST,
Representantfcir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

( Er P )
F i l .l i c . , S o c i a l k u r a t o

Redaktionsutskott
Tidaholnrsnerken
ROLAND

EKVALL,

Ritsare

Representant fcjr Avd. r 63 av SvenskaMetallindustriarbetaref<irbundet
LEVI N SSON, Kontrollant
Representant fcir Arbetsledare (SAF avd.7o) o. Tjlnstemdn (SIF avd. r 9)

BEN GT

Korrespondent
MOLIN,
Represenrant fdr AB Tidaholmsverkens ledning

EVALD

Wedaoerlcen
GU N NAR

AXELSSON,

Elektriker

Representant fcir Sv. Metallindustriarbetaref6rbundets verkstadsklubb
CARL

BERGQVIST,

F c i r e s t i n d a r ef d r E f r e r k a l k y l a v d e l n i n g e n

Representant fcir Sv. Industritjdnstemanna-Fcjrbundets

fciretagsklubb

GAU, Gjutare
JOHN
Representant f6r Svenska Gjutarefcirbundets gjuteriklubb
SVERRE

NICKLASSON,

F<irman

Representant fcir Sveriges Arbetsledarefcirbunds fciretagsklubb.
GOSTA

LIN D H, Chefmetallurg
Represenrant f6r AB \tr. Dan Bergmans ledning

f
I

-#.jr#ffi

B0NOPLEX
?ir vackertglas ocb har en utomordentlig

ktdrare
an
lyster,

B0N0PLEX
lir formbartochliitt att
vid
Nobelkmt

anlHggningar i
nu biirjat

plastprodukt

Tidaholrn

framstllla

akrylatglas,

har AB Bofols
BONOPLEX,

en

av hdgsta klass. BONOPLEX

rillverkas i skivoro
Smnen och block, glasklara eller fdrgade. BONOpLEX
?ir ett utornordentligt m&ngsidigt rnaterial i hlinderna pi arkirunda

tekter, industriella
nadsfiirernilo

formgivare,

fabrikanter

maskinkonstruktiirer

av nytto- och pryd-

m. fl.

Om Ni tillverkar
eller planerar

n6got hel- eller halvfabrikat i iidelplast att giira det giir det i en saemsk lidelplast,

giir det i

bearbeta

-

kan b6jas, pressas och
arid.as i dnsAad torm - kan sdgas, filas,
borras, poleras, graaeras oc/c mattbli)stras
ocb kan hoplogas genon

limning

med

spec'iallim,

BON0PLEXdr starkt slag, biijningar

iir tdtigt mot

oeh and.ra mekaniska pi-

Aiinningar,

B0N0PLEX?ir resistent- pdaerkas
ei aa oiid.er ocb oind, solljus ocb ett flertal kemikalier.

BIINtlPLEX
zta",4z/-/'o..t"4zl/a,%..rf
F<irfrAgningar st6Lllas till AB BOFORS NOBELKRUT,
Bofors,
tel. Karlskoga 360 00 eller till AB BOFORS, .fakobstorg 3,
Box 16f08, Stoclcholm, tel.23 44 80; AB BOFORS, Skeppsbroplatsen I, G6teborg, rel,132950,132960;
AB BOFORS.
Neptunieatan 21, Malm6, tel. 78030,79210.

. BOFORS
AKTIEBOLAGET
B(]FORS,
NOBTLKRUT

KARLSTAD 1950. NERMANS TRYCKSAKER 83748

B0N0PLEXhar 169vikt bifiten

sd tangt

sorn

glas

iir inte
eller

alu-

rniniutn.

BON0PLEX
?igergoda elektriska
egenskapef - goA holeringsftirmdga,
hS fdrlustlaAtor ocb d.ieleAtricitetsAonstdnt.

B0N0PLEX
!ir bestiindigt
inomett
- fr,inde
stort temperaturomrede
liigsta

f iirekommande
ca lC0" C.

temperaturer

till

