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UR SVARTKRUTETS
Au ELOF JULLANDER,
T\
l) et gamla hederliga svartkrutet, som i vir moderna tid for en ganska tillbakadragenmen ddrfor
ingalunda betydelselostillvaro, var under irhundraden det enda kdnda explosivdmnetoch har dd.rfor haft en oerhord betydelse,bide pi. goti och ont.
Svartkrutetshistoria dr si fascinerandeoch si rikt
facetterad, att en kort historik kan tinkas ha sitt
intresse for B-pilens ldsare. Den som emellertid
tror, att han skall fi. en ingi.endebeskrivningover
hur man med tillimpning av finter och knep skall
bdra sig lt for att bli en skicklig "pulvermakare",
han kommer att kdnna sig bedragen,ty hdr ir det
meningenatt ldmna en historisk och inte en teknisk
beskrivning.
Inte si. sillan hor man ett uttryck som: "Den ddr
var dL inte med di krutet fanns upp", di man vill
framhhlla nigon som inte sdrskilt klyftig. Om man
nu skulle vinda ph ffigan och istillet soka fi reda
pi vem som verkligen var med d6. uppfinningen
gjordes si kommer man till det resultatetati ingen
sZirskildperson kan utpekas som uppfinnare. Nej,
svartkrutet i sin nuvarande form dr slutorodukten
av ett otal iakttagelser och smiuppiinningar,
gjordaav tiotusentalspersonerunder hundratals5t.
M&nga ginger har det blivit sagt att krutet uppfanns av munkar under medeltidenoch bland dessa
ir det sdrskilt en som nd.mnesoftare dn andra,ndmligen Berthold Schwarz, en man om vilken man
varken vet nd.rhan levde, varhan verkade- eller
om han over huvud taget existerat.Hans staty har
emellertid blivit rest i den sydtyskastadenFreiburg,
si tydligen finns det en del folk som tror pi honom.
En medeltida etsning visar den ensammemunken
sittande i sin studerkammareeller laboratorium,
hur man nu vill kalla rummet. Han har blandat
ihop de tre ingrediensernasalpeter,kol och svaveli

HISTORIA

I

Nobelkrur

en mortel och di under stotandettinds satsen,mortelstoten flyger llng vd.g och en vildig flamma
kommer ur morteln. Uppfinningen dr gjord. Men
si enkelt var det inte.
Rivarorna
Innan krutet kunde uppfinnas, miste givetvis
de tre ingiende bestindsdelarnavar for sig vara
kdnda, och lit ossdi forsi ta en titt pi hur det kan
forhilla sig med den saken.Det gdller shlundakol,
saauelochsalbeter,
Kolet mhsie ha varit krint bland mdnniskorna
lika ldnge som elden och det dr silunda mycket,
mycket gammalt. Det kanskeborde framhillas, att
den hdr presenteradehistoriken endast hiller sig
till vad man i dagligt tal kallar "Gamla Vdrlden",
silunda Europa och ldnderna kring Medelhavet. I
Indien och Kina har utvecklingen varit en annan
om vilka mlnga motsdgandeuppgifter foreligga.
De komma emellertid ej hd'r att ndrmare beroras.
Det kan dock ndmnas, att under dei krutuppfinningen i Gamla Vdrlden till en borjan fick tjdna
kriget, si anvdndesi Ostern liknande blandningar
till fyrverkeri, en sak for vilken de praktdlskande
orientaliskafolken alltid haft stort intresse,
Om kolet silunda varit kint sedan lingt fore
hedenhossi. stod saaaletinte lingt efter. Det omndmnes pi flera stillen i Gamla Testamentetoch
torde siiun da ha varit kint minst nigot tusental
ir fore vir tiderdknings borjan. Det forekommer
exempelvisp6. Sicilien ddr det fortfarande brytes.
Men man inte blott kdnde till varan, man hade
dven fitt anvdndningfor den och det for ett si modernt dndamil som desinfektion.Fast man givetvis
inte kunde ha en aning om hur det verkade.Vid
anvdndningentycks man gitt tillvdga ungefdr pi

I
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B-pilens redaktion ber att fd onskalisekretsen ett
gott ocb angendmt nytt ;r 1958. Vi hoppas, att
1958 shall bli uarmare, torrdre, friskare och p,i allt
siitt Hittre iin 1957 - med ord.entligadrstider, med
god sysselsittning och med fortsatta framgd.ngar
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fdr fdretagen inom Boforskoncernen.Samtidigt
tackar ui fdr al,la uirdefulla bidrag till tidningen
och hoppas pd ett fortsatt gott sa.llta.rbetei den
13:dedrgdngenau udr tidning, som ui inleder i och
med det nya dret.

sammasdtt som i vlra dagar,d. v. s. man tdnder pi
svavlet och liter den stickande"roken" verka. Si
gor man i de vinproducerandeldnderna innan vinfaten fyllas. Man svavlardem, som det kallas. Processendr mycket enkel. Man doppar linnelappar i
smdlt svavel,tdnder pi och sldpperned dem i faten.
Pi. detta sdtt befrias faten frhn den stora bakterieflora som finnes och vinet klarar sig bdttre dn i
osvavladefat.
Att denna "renande" formlga hos svavlet var
kdnd redan i dldsta tider framghr ur nhgra rader av
den forngrekiske skalden Homeros i hans stora
diktverk "Odyss6en".Forfattarenliter hiir den just
hemkomne Odyssevs,sedan han k6rt ut de piViirld.ens iildsta tekxisAa Aarikatyr, ett triisnitt fri.n 1j54, aisar
hur djiiluar och aagrundsdjur bidlper en mzn€ Berthold
Scbwan - 6gfu s2 ttyckgf*tare (Aanongjutare) att tillaerAa krat
ocb ladda en kaxon. Foto frdn TeLnisAa Museets arkia.

tringande fiarna hos hans lika underskijna som
trogna hustru Penelope,utroPa:
"Gumma, hdmta mig svaveloch eld
Att fr&n skadligaingor
Salen mi svavlasren"
Men hur forhiller det sig med den tredje bestindsdelen,salp et ern?
Den var icke bekant bland folken i Gamla Vdrlden. Varken egyptier eller fenicier, judar, greker
eller romare hade nigon kdnnedomom denpaviktiga produkt. Till Europa kom salpeternkaravanvdgen i den tidigastemedeltidenoch dessursprung
torde ha varit antagligen Indien eller Kina. Produkten gick iven till en borjan under bendmning
"kinesisk sno" eller "salt frin Kina".
Forst sedansalpeternfanns tillgdnglig kunde silunda krutet uppfinnas. Man kom underfund med
att salpeteri blandning med brdnnbaraimnen, sisom kol eller beck, kunde istadkomma en eld som
troddes osldcklig,men det underliga var, att denna
iakttagelsekunde h&llas hemlig hos ett enda folk
under mycketling tid.
Grekiska elden
Nir det murkna Romerska Riket foll sonder i
och med att kejsar Theodosius3'r 391avled, klovs
det ftirst i tva delar, dels det Vistromerska riket
med Rom till huvudstad,och dels det Ostromerska,
dven kallat det Byzantinskaeller det Grekiskariket
med Konstantinopel (Byzans) till huvudstad.
Det Vdstromerskavildet fick en, historiskt sett,
mycket kort levnadsbanaoch efter mindre in hundra ir hade det helt dukat under for de vildsamma
pifrestningar som den stora germanskafolkvandiingen medforde. Det Ostromerska(grekiska) vildet diremot uppvisade en itverraskandelivskraft
och dgde bestind tjver ett irtusende.Det upphorde
slutligen att existerai och med att turkarna fu 741)
intogo Konstantinopel.
Kastprojeh,tiler, utt'ormade som siicAar lyllda med "eld och gilt"
(krutbland'ning) och med en handring, tarmed. de slangadet t'id
en storntning. (Jr ett nrantt.rktipt'frfrn 1188 (Berlin)'
:i:::::-

:
:.

"storntArahor" eller eldLrukor, som Aastadesmot fienden. Elter
ett mdnLskrip, lrin 1188 (Berlin). De flesta bilderna till denna
arlihel dr, dil intet annal angiues, himtade ur "Da! Feuertaerkbuch t,on 1420". 600 Jahre deutscbe Puluerwat'len und Biichsen'
tneisterei". Miinchen 1941.

Om man nu fr6"garsig vad anledningenkunde
vara till att dessabida rikshalvor foreieddesi olika
utveckling, kan nog mhnga svar givas. Bdttre siyrelse, gynnsammaregeografiskt ldge, mindre yttre
p&frestningaroch atskilligt annat skulle kunna anforas som forklaring till det Grekiska vildets motstindsformiga, men ddrtill kommer en annan sak
som fiir landet var ay allra storstabetydelse.Man
hade ett "hemligt vapen". Man kdnde till nigot,
som till en borjan kalladesfor bysantinskeld eller
dven sjoeld, senare grekisk eld. Och detta var
ingenting annat dn det vi numera kalla svartkrut,
eller i vale fall blandningar med salpeteroch svavel tillsammansmed brinnbara dmnen, sisom kol
och beck.
Vid itminstone tvi tillfdllen blev Konstantinopel rdddat genom denna underbara uppfinning.
Ndr arabernah 67l bereddesig att er6vra staden,
utrustade kejsar Konstantin Pogonatossina skepp
med "eldkrukor och siphoner" och detta kunde
fienden ejklara.I sjoslagetvid Kyzikos ir 678 blev
den arabiskaflottan helt tillintetgjord. Siphon kan
som ord betydabide ror och spruta och att det hdr
var ffitga om nigot som sprutade eld fir man taga
for givet. Ndr ryssarnaunder Igor ir g4tbeldgrade
staden, rdddades den dven genom detta hemliga
vaPen.
Men en hemlighet kan ju inte bevarashur ldnge
som helst och si sminingom ldckteett och annat ut.

Nir det giillde sidana foretag som att sdtta eld
p6. fiendens skepp eller att forstora hans forrid
hade man givetvisbehov av nigot sommed modern
terminologi skulle kunna kallas for brandbomber.
Sidana tillverkadessnart och bestodotill en borjan
av lerkdrl som fylldes med den brdnnbaramassan.
Man tdnde pi och skickadesi ivig bombenmed en
kastmaskin.Rdckviddenvar ju inL stor och risken
for att kdrlet skulle brista var uppenbar. Formodligen voro dessabrandbomberi det ndrmastelika
farliga for den egna personalensom for fienden.
Bdttre dn lerkdrl var kopparror och sidana kommo dven till anvdndning. Man fyltde dem med
krut, antdnde och skot ivig roret. Nu visade det
sig att rcjret inte ville gi si lingt som vanligt ndr
man hade en tdnd krutladdning i spetsen.Den utrusande eldstrilen var di vdnd frimFtt, mot fienden. Man tog di. och vdnde roret och ldt eldstrilen
vara riktad bakit och blev anqendmtoverraskadav
att
^finna att dh gick roret iycket Iangre dn det
skulle ha gjort utan eldstrilens hjdlp. Det var tydligt att eldstrilen hade nigon slags piskyndande
verkan p6.kopparroret ndr den riktades bakit men
bromsadeistdllet om den riktades framltt.
Raketen
Berthold Schwarz, "den iireil)rdige ocb snillrike patem: dokror,
alAemist och upplinnare aa AanonsAiilrningens .fria Aonsr".
Efter ett triisnitt i "Archirectul.a Recreationis', 1610 (Das Feuerwerhbuch).

Man brukar sega att en fiende, d. v. s. en stark
fiende, endast kan besegrasmed sina egna vapen
och detta kan tillimpas aven pi Konstantinopel.
Det var genom turkiskt artilleri som stadenslutligen besegrades.
Nu skall emellertid hillas i minnet, att denna
viktiga uppfinning till en borjan och for ovrigt
mycket ldnge endast anvdndesi sin egenskap av
"oslicklig eld", med vilken man kunde sfrida
skrick och fasa i fiendensled, forstora hans folrid,
sticka hans skepp i brand och liknande. Att anvdnda krutet till skjutning blev en lingt senaretid
forbehillet.
Medeltiden var ju praglad av overtro i lingt
hogre grad an vir nyktra tillvaro. Pi den tiden
gick ju djivulen omkring med bockfot, horn och
svans och di. kunde man ldtt sluta forbund med
Hin Hile, vanligen mot att man ldmnade sin sjdl
som pant. Under sidana forhillanden dr det ldtt
att forsti det snart utbredda ryktet, att byzantinarna i sin krigforing slutit forbund med djdvulen
och att det ddrfor var omojligt att besegradem.
Och byzantinarna i sin sida voro nog inte sdrskilt
pigga pF,"
att ta fienden ur den villfarelsen.

Genom fortsatta forsok kom man fram till
brandror som inte behovde n6.gonkatapultanordning for att komma ivig utan som kunde starta
sjilva endastgenom att man tdnde massan.
Raketen var uppfunnen.
Detta var nigot utomordentligt betydelsefullt,
ty det var forsta gingen i mdnsklighetenshistoria
som man medvetetomsattekemisk energi i rorelseenergi. Den kemiska energien dr dels den vdrme
som utvecklas vid forbrinningen och dels de gaser som ddrvid alstrasoch som till viss grad overforas till rorelsedi projektil en flyger iva*g.
Fortfarandevar det nog elden som var det vikti
gaste och att direkt soka skjuta ihjil sina fiender
Den troligen d.ldga aobildningen a! en kanon. Eldrijret ijr tas_
eller flashformat, sannoliAt gjutet au bront, upplagr pd en bordlihnande stillning och laddat med. en pilforntad projektil. tlr ett
engelskt nzanusbript frSn 1326 (Ox-t'ord).

med raketerna tankte man inte pi. Utvecklingen
gick lingsamt, enligt vi.ra begrepp knappast ens
med snigelfart, vilket kanskeinte ir si mycket ait
forvlna sig over. Dels var det mycket fi personer
som sysslademed dessaproblem och dels holls alla
resultat ytterligt hemliga. Det var vid de hemskaste
straff forbjudet att omtala vad man visste om krutets sammansdttningoch hur det skulle anvdndas.
Men trots detta kom ju hemligheten sminingom
ut och redan pi 700-talet hade arabernafitt uppfinningen i sin hand.
Hur man slutligen lirde sig skjuta vet man inte
mycket om, men troligen har det gitt till ungefdr si
hdr. Man lade litet krut i en urholkad sten och over
krutet en mindre sten.Ndr nu krutet tdndes,si flog
den mindre stenen ivig ett stycke och d& var iu
skjutningen ett faktum. Det torde emellertid ha
tagit irhundraden innan man kommit sa langt, att
krutet kunde anvdndassom drivmedel i vapen vid
krig. Det dr mdrkligt, att man tdnkte pi krig i samband med krutet och endastpi krig. Krutets mycket
viktiga anvindning for civila dndamil tillhor en
li.ngt senaretid.
Medeltida litteratur

om krut

Fram mot medeltidensslut borjade si sminingom en viss litteratur uppsti rorande krut och liknande salpeterblandningar,men nigon storre spridvar dnnu
ning kunde den ej fi. Boktryckarekonsten
ej uppfunnen. I denna litteratur framtrida flera
namn pi personer,vilka senareblivit utpekadesom
krutets uppfinnare. Nigra av de mera kzinda av
dessakan detvara skdl att som hastigastpresentera,
men listan dr ganska stor. Den mest bekanta
boken pi detta gebit torde vara den av Marcus
Graecus forfattade pi latin skrivna "En bok om
elden till fiendens f-orgorande" (Liber ignium ad
comburendoshostes). Hdr beskrivesinte bara hur
man skall kunna skaffa sig salpeterutan iven hur
den skall kunna renas. Vidare innehiller boken
ganska utforliga anvisningarhur de olika ingredienserna skola blandas och i vilka proportioner
dessabora ingi. i krutet. Men ddremotfinnes ingen
antydan om att man skall kunna anvdnda blandningen till skjutning.
Betydligt senare skrev den engelske franciskaDen s, A. Tannenbergbi)ssan,Aoflstlilkrionsritning.
TANNENBERogbssat
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"stingbdssd' med. ltntlds. Obseraera hur sAytten hfrller bi)ssan
nted Aolten under arnten. Den kniibdjande nanilen sti)per troligen
Aalor. Efter en rndlning fri.n 1411.

nermunkenRoger Bacon sin "Epistola", troligen ir
7242. Dd.r talas om salpeternsegendomliga forml.ga att i blandning med vissa andra ;imnen
istadkomma n&got som kunde liknas vid blixt och
iska. Vidare kan niimnas dominikanermunken
Albertus Magnus, dod vid 87 irs i.lder ir 1280.
Hans stora bok "Om vdrldens underverk" (De
mirabilibus mundi) innehiller en hel del om salpeter och salpeterblandningaroch vad man kunde
gora med dem. Det forefaller som om han till
mycket stor del hdmtat sitt vetandeur ovanneimnda
bok av Marcus Graecus.
Albertus Magnus ldt gora massor av avskrifter
av sitt verk och brukade pi. sina linga resor overIdmna ett exemolar hdr och var till dem som visat
honom seirskildgdstfrihet. P6,detta sdtt fick boken
efter ditida forhillanden mycket stor spridning.
Men fortfarande hade man inte kommit ldngre dn
till elden sisom sidan eller mojligen till raketen.
Nigot om skjutning finnes ej omndmnt i dessa
bocker.De nu anfordanamnen{L racka,men mlnga
fler kunna anforas. Pi sina hill fick man nu for
sig ait dessaforfattare iven voro uppfinnare av det
de beskrevooch pi si sdtt fick man fram en hel del
personer som kom att gdlla for krutuppfinnare, en
missuppfattning som hillit sig till viua dagar och
som kanskeinte Zinnudr helt avlivad.
Ndr nu det ena landet hade boriat att anveinda

Denna liuliga :tridsbild aisar bu tlllbber
frdn Bern beldgrar staden Bremgarten 13'11.
Vi ser bfrde ldua piiiser p,i. bjul och en tilng
beldgringskanon, rom ander laddningen
sAyddas au en fiillbrygga (sAi;ld). ReAylen
tar ilpp aa en flranhring i nzarken. Filt_
herrarna bor i eleganta tAlt mitr i suidsttimlet. IJr Die Scltueirzer
Ziit'ich 1941.

eldvapen,si miste ju det andra folja med och detta
gjorde att utvecklingen nu en tid fram6.t - mitt
med ditida mittstock - blev ganska snabb.Hdrvid skymtar den tidigare omtalade mystiske Berthold Schutarz i bakgrunden och ett faktum dr att
man i trakten av Freiburg, ddr hans staty ju dven
blivit rest, hade hunnit lingre i utveckiingen pi
vapenomridet dn annorstddes.Hans namn-finnes
antytt lite fragmentariskt hdr och var och man fh
nog inte helt avforahonomur diskussionen,
dvenom
vira kunskaperom honom iro praktiskt taget inga.
En bidragande orsak till utvecklingen pi. krutoc.h vapenomridet var givetvis de mingf krigen,
yilka i-u snart sagt horde till ordning"r, fo, dalen.
Men det fanns minga som djupt fbraktade skjutandet och som ansigo att ett klig borde avgoias
med lansar, huggsvird och pilar, ty si hade man
gjort i fars och i f.arf.arstid och det var silunda
utprovat och befunnet gott.
De fcjrsta gjutna kanonerna voro av brons, den
metall som man liirt sig att behandla bittre dn
nigon annan, men snart borjade jdrnkanonerdven
att upptriida pL arenan.
Man brukar anse,att krutet som fdrdig uppfinning. foreligger-ungefir fu r3Oo.lted faldig
"pptrnnmg menasdi att man hade, forutom krut bide
skjutvapen och kulor och man hade dven ldrt sig
konsten att skjuta. De forsta eldvapnen voro etr
slags mycket korta mtirsare, diir loppets lingd sdllan civerstegdubbla kalibern. Bakom eldrorelfanns
ett smalare riir, krutkammaren, som genom fdnghilet stod i forbindelse med fdngpanian, vafif.r{n
avfyringen skedde.
Projektilen var till en borjan en nigorlunda rund
sten, som vanligen passadeganska illa i loppet,

Bilderchroniken.

varf.or man genom allehanda finter sokte istad_
komma god tdtning. Man satte fast kulan med
trdkilar och tdtade med lera, grds och halm eller
med vad man civerhuvud taget kunde komma over.
Skottvidden var skdligen biygsam och trdffsdker_
heten ndrmast obefintlig. Def var bara att fyra av
p5.-ett mifi. och sedan ndr roken skingrat sig soka
utfundera vad for effekt som skotte-tminle ha
istadkommit. Frhga ir om inte sjdlva knallen, med
tillhorande rokutveckling, var minst lika viktig for
att satta skrdck i fienden som projektilen ijiilv.
Liitt hanon eller bdssalrin omArixg I3JO, upplagd i Aonformig
Jauett ocb med bygel fdr hi)jdrihtningen. IJr ett nan,tskr;bt i
Miinchenomkring 1390-1400.

I
Ndgra bdtstyper frdn 1400+alet. T, h. Tannenbergbdssan, ocb en ttzan med. "Stochbdssa" som aofyades med en glddande
jdrnten. T, a. dsas bur rekylen upptogr
genont atrt stocken stdddes mot
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LAngrt ,, b. en " baheb6:sa", diir reAylhaken,
sonz ladet nzot briisraArnel eller relingen,
upptog rekylen. Efter Greener, The Gun.
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Nigon snabbeld var det inte frlga om pi den
tiden. Kunde man fit ivng efi skott om dagen se
hade man gjort ett bra dagsverke och di man
hunnit si lingt att det gick att avfyra hela tre
skott om dagen ansagsatt gransen for det m6iliga
var nidd.
Vad man med sikerhet vet er, att fu 1326 f.anns
i Florens bide bronskanoneroch bronskulor. Det
tidigaste artilletiet var enligt vira begrepp"medelsvirt", men nya typer med bide storre och mindre
kaliber vixte snart fram. I Spanienanvindes eldvapen, si. vitt man vet, forsta gingen vid beldgringen av Alicante fu l35l och Ryssland inforde
artilleri 7389, I de Nordiska Idnderna gick Danmark i spetsenoch anvdndekrut 1360under det att
Sverigeforst omkring 1400 hade kommit sa lengt.
Under hand framkom nu en mlngd typer av
skjutvapen, mlnga av ganska hdpnadsvdckandeutseende.Man hade kanoner,tjocka och smala,korta
och linga, kanoner av brons och av jdrn, kanoner
av tra och av lider. Trdkanonernakunde nirmast
liknas vid linga laggkdrl som utvdndigt miste forsvarligt bandasmed jiirn fdr att hilla ihop och vad
ldderkanonena betrd.f.f.asi voro de innerst forsedda med ett kopparror. Sidana ldderkanoner
anvinde Gustaf II Adolf och de skola ha varit
sirskilt verksammai slaget vid Breitenfeld. Kalibern synesha tillkommit mer pi en hoft och varje
bossegjutaregjorde ungefdr som han sjdlv ville,
vilket betydde anarki pi vapenfronten med tillhorande svirigheter ftjr ammunitionsforsorjningen.
Behovet av standardiseringgjorde sig dirfor snart
giillande och en sidan blev iiven till viss grad
inford.
De finkalibriga vapen, som vi dro vana vid,
liimpa sig ej for svartkrut, men redan ganska tidigt
hade man kommit ned med kalibern hogst avsevirt,
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vilket ett fu L849 gjort fynd visar. Man fann vid
Tannenbergi Hessenett kort handvapenmed blott
17 mm kaliber. Fyndet torde hdrron f.rhn fdstningensbeldgringfu 1399. Fig. i sid. J visarvapnets
utseende.Bakom det korta loppet befinner sig den
trdngre krutkammaren med sitt fdnghil. En kolv
av tfir dr delvis bevarad men tycks ej ha fitt den
utformning vi nu dro vana vid utan man nojde sig
formodligen med ett runt trdstycke, som var si
pass tilltaget, att man kunde med hdnderna hllla
vapnet. Pipan dr gjuten av brons och ittkantig.
Riktmedel saknas.
Att man gjorde snabbaframsteg i byssegjutarekonsten pi mlnga hill framgir av de utomordentIigt vackra bronspjdser,som finnas uppstdllda pi
borggirden vid Gripsholms slott och som av folkhumorn dopts till Suggan och Galten. Kanonerna
erovradesfrin ryssarnavid Ivangorod ir 1581-och
iro tillverkade i Ryssland.
Sedan nu krutet kommit mera allmint i bruk
miste ju krigskonsten dndras for att kunna motsvara den moderna tidens utveckling. Men man
hade ingen storre bridska med att for den skull
ld,gga de gamla vapnen pi hyllan. Annu si sent
som 1521,di dalahdrenvid Brunnbdcksf.drja jagade danskarnapi flykten, tycks pilar ha varit det
huvudsakliga argumentet, itminstone om man flr
tro folkvisan om slaget ddr det bl. a. heter:
"Dalkarlarna hinna till Brunebiickfram
ddr fingo de jutar i syn
strax flera dalpilar i vidret man fann
dn haglet nedfallet ur skyn
Dalkarlarna borja att skjuta allt mer
de skjuta alla som en man
tjockareroko dalpilar ddr ned
dn sandenpi sjoastrand."

r'

En mera rornantiserad bild aa hlr Berthold Schwarz appfann
Arutet bar ui hiintat ur "MennisAan" aa Lilja, tryckt i iiockholn 1889.

Den som kunde skjuta ld.ngredn sin fiende miste
ju ha overtaget, det kan utan vidare inses, och
detta gjorde att man strdvade efter att fA tac j
vapen med ldngstamojliga skottvidd. I forsta hand
gnllde det for alla att gora krutet starkare,en sak
som endasttill vissgrdns lyckades.
Man borjade med mer eller mindre systematiska
undersokningar, eller rattarc forsok, i olika rikt,
ningar, man dndradep6.bestindsdelarnasinbordes
sammansdttningoch forsokte naturligtvis med en
hel del andra tillsatser for att pi si sdtt pigga upp
krutet. Man malde och blandade krutel oa olika
sdtt, fuktade det med vatten och stundom dven
med brdnnvin, och resultatetuteblev eiheller. Men
man kom endast till en viss grdns och dzir tycktes
det vara definitivt stopp. Pi. den tiden hade man
ju inga mojligheter att teoretiskt berdkna nigonting alls pi detta omride, men i alla linder fom
man till ungefdr sarnmaresultat. Bdsta krutet fis
om man tar 75 delar salpeter,15 delar kol och
10 delar svavel.Och sedanman ldrt siq rikna med
kemiska formler visade det sig, att just denna
sammansittning ger det bista teoretiska forbrdn-

ningsforloppet. Hdr har man ett exempel ph att
praktik och teori g3.hand i hand, dven 6m tlorien
kom forst hundratalsi.r senare.
Ndr man nu borjade tillverka krut lite varsta,ns,
s6.blev det ont om salpeter.Man hade emellertid
funnit, att jorden undei godselstack
ar var salpeterhaltig och att man silunda genom utlakning kunde
komma it den begarliga varan.I virt landforklarade redan Gustaf Vasa denna jord for kronoegendom och inrdttade nigot som fick namnet
"Salpetersjuderistaten",
en organisationsom skulle
ta reda pi sidan jord. Det befalldes dven att bonderna skulle bidraga med dagsverken och ved for
lutens indunsining. Organisationen,som arbetade
under mhnga olika former, awecklades ej slutgiltigt forrdn si sent som 1895.
Vid kruttillverkningen iakttogs nog inte alltid
den omsorg om sdkerhetensom bordJvarit fallet.
Silunda hade man i killaren pi ridhuset i Lvbeck
anordnat med kruttillverkning^,vilket ledde titt att
detta nedbrann 3t 960. Tlll virt land kom forst
krutet som handel svan frhn Tyskland, men rdtt
snart ordnadesmed inhemsk tillverkning. Man vet
emellertid ej ndr. I Stockholmsstads eldsta bevarade rdkenskaper(frin Lr 1,43L),finnes uppgivet,
att stadenholl sig med bide byssegjutare
och byssemdstare. Krut finnes iven omndmnt, men nigot
om tillverkning dirav kan man inte utldsa. Forst i
rdkenskaperna frhn 1464 framgl.r, att man hade
en pulvermakare,mdster Berend, som gjorde krut
it staden.
Krutet hade si sminingom blivit en av de vik_
tigaste "ingredienserna"vid krigforingen.och man
kunde ddrfor friLgasigom det inte kunde anvdndas
till nigot bdttre och vettigare dn mdnniskoslakt.
Jo, smi.ningom blev det fallet, men det kom att
droja overraskandelzinge.Atminstone i ett avseende kom krutet pi ett tidigt stadium att verka som
en kulturbdrare av stora mitt, nimligen di det
gdllde att sticka hil pn den varbold pi. det europeiska samhillslivet som blivit kallat rovriddarvd.sendet.
"Riddarna" voro ju ursprungligenkrigsmdn och
sisom sidana intresseradeav stdndiga krie. Men
det var ju inte alltid man krigade. pI melfintiden
fick man givetvis lov att dgna sig it ni.got fredligt
vdrv, men sidant passadeinte alltid. Man borjade
forakta vanligt hederligt arbeteoch slog sig istiillet
pi rov och plundring.
Frln sina fasia och ointagliga borgar gjorde man
utfall, stal bondernasboskap, overfolitransportforor,- plundrade resendreroih uppforde sig'over
huvud taget synnerligen klandervdrt. Men sedan
kanonerna fhtt tala dndrade sig bilden snabbt.
Borgarna voro ingalunda byggda f6r att motsti
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artilleri och efter nhgra. fi skott brukade de fi
*! kapitulera. Och pi s& sdtt befriadesEuropa
l":
frin den tryckande osdkerhetsom dessa"riddeismdn" istadkommit.
Rovriddarvdsendetsutradering frin den euro_
peiska samhillsbilden var formo'dligen den forsta
posten pi. krutets kreditsida nar manlrinser direkta
krigshandlingar.
I augusti minad fu 1459 intrdffade i Ragusaen
hindelse som kom att fh vittgi.ende foljder for
krutets vidare utveckling. Man hade i stadensfdstrpp-ett forsvarligt krutlager, enligt upp"1yS.t3St
gift icke mindre dn 25.ooo"skeppoi" elle, tniiti',
men hur mycket det kan vara har inte forfaitaren
lyckats lista ut. Att dei miste ha vafit en hogst
betydande mdngd dr emellertid stillt utom allt
tvivel.
Av nigon anledninggick hela krutlagret i luften
och verkningarna voro betydande.En stor del av
fistningen raserades.Och man fick sig en allvarlig
tankestdllare.Skulle det inte kunna glt attpi nigo-t
liknande sdtt forstora dven fiendens fnsiningir?
Eller itminstone de murar som bruka omsiva fest_
ningarnaeller befdstastdder?
Beldgringskonsten kom hirigenom att lopa in
^
pi andra banor och en ny tid ]andades for detta
sdrskilda slag av krigforing. Tidigare hade man
haft murbrdckor, stormstegaroch liknande rekvisita de
g2illdeatt komma till tals med fdstnings_
{et
murar. Men nu fanns kraftigare medel att tillga.
Murarna voro nog i allmdnhet for starka for att
i hogre grad piverkas av det ditida artilleriet, men
hdr kom man med nigot nytt, att anvdnda krutet
som spilingmedel.
Men det var en ling och svir vdg man betridde.
Det betyddeen helt ny metodik och man hade mycket att lira sig innan resultatkunde nis. Det e:ilide
nu att - oseddav fienden - grdvasigner i jirden
och gora en tunnel som slutade just precis undel
den mur man skulle rasera.Sedanvar det bara att
fylla rummet med krut och lita iaddningen explodera sedanman forst satt sig sjiilv i sdkirhet. bet
liter ju inte si konstigt, men svirigheterna voro
mhnga och stora.
Resultatetvar mingen ging det man vdntat sig,
men lingt ifrin alltid. Storsta svirigheten var att
kunna mdta sig in till en plats precis under muren
som skulle sprdngas,och dessutomfick man inte
komma for djupt ned. Med nutida instrument ir
det ingen konst att klara den saken,men forr var
det sv6.rare.Och kom man bara en eller ett oar
meter fel, for lingt eller for kort si kunde reiultatet bli en krater i backen,men muren stod kvar,
och d6.var ju det hela forfelat.
Moraliskt sett hade emellertid sidana metoder

Intefi)r frfrn en aerkstad ffu tilluerLning aa suart|rut. Krn_
:tan?pent. t. drips au ert aattenbjll, medanmorteln L h. bearberas
aa ,uenne Arutbruksarbetare,klAdda i tid:typisha driArer. IJr en
bandsdriftfrdn ijo\-talet i Berlin.

viss betydelse,ty man hadenog i allminhet klart for
sig i fiistningen att nigot var i gorningen,men var
det skulle ske och ndr, det vissteman inte och det
ingav givetvis en kdnsla av osdkerhet.
Den nya metoden kom emellertid att fora in
krutet pi ett helt nytt anvdndningsomride,ndmligen. bergsbruket,och nu borjade en ny epok i
svartkrutets historia. Betydelsen av att arruanda
sprdngdmnenvid gruvbrytning var si stor att den
knappastkan overskattas.
Krutet hade brutit sig ut ur sin isolering att van
nigot som endasthorde kriget till. Den &il"
hade tagit s_inborjan. Detta skedde omkring"ra.,
ir
1600, si.lunda tre hundra ir sedan uppfinningen
blev si att siga avsluiad.
Visserligenhade vdl under tiden ett annat civilt
omride betritts, ndmligen jakten. Men det var
ytterst fh jd,gareforbehillet att kunna disponera
over ett for jakten passandevapen och ddrtill att
kunna hilla sig med kulor och krut. Bide vapen,
kulor och krut voro svira att komma civer och
ddrtill dyra. Man snaradesitt villebrad eller nedlade d-etmed pilar och stenar eller ocksi grivde
man fallgropar, en metod som dnnu dr i bruk
pi. minga stdllen i vdrlden.
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civilisation har knutit sitt ode till tekniken.
Vir
Det dr tekniken och dessutveckling,som istadkomsom nu pitgltt i
mit den industrialiseringsprocess,
flera irtionden och som si fundamentalt har omvandlat samhdlletoch samhdllsliveti stora delar av
har
vdrlden. Med denna industrialiseringsprocess
foljt en vdlstindshojning av tidigare oanademitt;
vir levnadsstandardvixer i takt med produktivi
tetsokningen.
Teknikens utveckling har icke avstannat. Den
fortsdtter med som det synesstindigt accelererande
tempo. De ekonomiskafrukterna av dessnya landvinningar bedtimsredan bli si stora, att man talar
om fordubbling av nuvarande levnadsstandard
inom loppet av 20-25 b'r.
Man kan friga sig vilken drivkraft som ligger
bakom denna teknikens utveckling. Svaret dr inte
lett ati ge; det kan ej heller bli entydigt, d& man
lrdr har att gon med en kedja av mer eller mindre
komplicerademotiv, orsakeroch verknin gar. Md'nniskans strdvan att fL det bdttre materiellt sett dr
vdl ett av huvudmotiven, vilket gor sig gdllande i
olika former. I ett industrialiserat samhdlle, ddr
man vintar att levnadsstandardenstdndigt skall
stiga, utsdttsindustriforetagenfor ett kraftigt tryck
frin olika hill. Kraven frin kunderna pi bdttre
och billigare produkter, ktaven frin samhdllet i
stort, som ju dr helt beroendeav det produktiva
ndringslivet och desseffektivitet och resultat, den
levande konkurrensenolika foretag och dven ldnderna emellan - allt detta har framtvingat en
oavlitlig strivan inom indusiriforetagen att stjka
uppni hogre produktivitet, att forbilliga sin produktion och istadkomma bdttre resultat.
Denna strdvantill hogre produktivitet inom foretagen har bl. a. tagit sig uttryck i rationaliseringsitgarder av olika slag. Genom specialiseringoch
standardiseringav tillverkningen har i minga fall
storre tillverkningsserier istadkommits, som gjort
det mojligi att p& ett effektivt sdtt utnyttja tillgdngliga produktionsmedeloch att tilldmpa kostnadsbesparande arbetsmetoder. Framfijrallt har man
kanske syftat till att i storstamdjliga utstrdckning
m ek aniser a och aut omatisera tlllv erkningsprocesserna.Det betungandekroppsarbetethar hdrvid till
mycket stor del forsvunnit; man har ersatt den
11
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minskliga arbetskraften med maskiner och Iitit
mdnniskansuppgift bli att styra och kontrollera
maskinerna. Bakom detta I'iggerupptiickten,att det
finns en griins for uad en miinniska kan producera
med.sina'h)ind.er,rnen att inga griinser synesfr)retigga ifrd.ga om mhnniskans moi'ligheter att ldta
rnaskinerutf dra arbetet. For dessamekaniseringsinom industrien har sjdlvfallet erfordrats
FLtgd.rder
kapitalinvesteringar av ofta mycket betydande omfaitning.
Automation

-

dagens slagord

Teknikens utveckling har nu lett oss in i en tid,
di det i Amerika skapadeuttrycket automationblivit det slagord, iill vilket man knyter sin mer eller
mindre overdrivna forhoppning eller fruktan infor
framtiden. Mingen ser i andanomhur mdnskligheten kommer att uppni. den standardoch det "idealsamhille", om vilket en engelsk nationalekonom
for ldnge sedanuttalade sig ungefir si: Om mlnskligheten fhr Ieva utan krig, skall den dag randas,
di allt arbete ir si automatiserat,att mdnniskorna
kommer att sliss om de fi arbetstillfillen som
erbjuds,for att ijverhuvud taget f8'nigot att syssla
med och ddrmed losa sina fritidsproblem.
Andra forbinder automationenmed mera dystra
spekulationer.Det dr naturligtvis nigot av en Paradox, att mdnniskanskall behiivakd'nna skrdck fiir
sina egna skapelser.Visst hdnde det vid industrialismens borian, att textilarbetarna i England fiirsoktesli sonderde nya mekaniskavdvstolarna,som
ansigs komma att ge upphov till arbetsl6shetoch
eldnde,och nog har minga av ossklnt avsmakfor
det lopande bandeis teknik, som det skildras i
Chaolin-filmen "Moderna tider", men med nutidens syn pi industrialismenfu vdl arbetsmarknadens parter helt eniga: tekniken miste ha sin ging
och sin vidare utveckling. Kraven pi hiigre levnadsstandardoch forkortning av arbetstiden
med andra ord kraven pi att ur industriforetagen
f& ut flera och bittre varor under kortare tid kan inte tillgodoses, om inte teknikens framsteg
utnyttjas.
Innebdr di begreppet automation egentligen
nigonting nytt ? Mekanisering av arbetsprocesser
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har ju forekommit i v6,ra industriforetag under
lhngliga tider, och i mLnga fall har en mer eller
mindre lingt driven automatiseringkunnat genomf6ras, t. ex. inom forpackningsindustrien,glodlampsindustrienm. fl. Det ar nog indi inte riktigt
si, att vi ban fitt ett nytt ord for en gammal
foreteelse. Uttrycket autornation fir nog anses
ticka ett strirre omri.de dn vad ordet automatisering gor, automationgir ett steg ldngre. Vid automationen liter man maskinerna styrasmaskinellt.
Genom de tekniskaframstegenpi elektroteknikens
omride och ifrlga om utvecklingen av bl. a. reglerings- och servoteknikenhar det blivit mojligt att
lita maskinernai en produktionskedjaarbeta med
program, varvid impulser ges till utforande av ett
antal mer eller mindre invecklade arbets- och
kontrolloperationer. Transporterna mellan olika
maskinenheter kan ocksi styras och ombesorjas
automatiskt. Den mdnskliga insatseni ett sidant
arbetsforloppblir si.lundai hogstagrad begrdnsad.
Automationen befriar mdnniskan icke blott frin
den direkta, fysiska arbetsinsatsenutan dven frin
en stor del av arbetet med styrning och overvakning
av maskinernai produktionsprocessen.
Autornation

inom produktionen

Forutsdttningarnafor tillimpning av principerna
for automation dr naturligtvis gynnsammastinom

[Jr IBM Nacbrichten

foretag med omfattande serie- eller masstillverkning. En av de forsta industribranscher,
ddr exempel
kan hdmtaspi. automationi storre utstrdckningfdr
den amerikanska bilindustrien. Dess tillverkning
av motorblock dr ett typiskt exempel pi hur ett
flertal arbetsoperationer,
borrning, gdngning, frisning, slipning etc., kan utforas pi ett arbetsstycke
i en foljd utan annan mdnsklig medverkan i,n jnma,tning ^v nya arbetsstyckenoch overvakning av
processens"kontrollbord". Maskinernafor de olika
operationernadr uppstallda i en s. k. maskingata,
utmed vilken arbetsstyckena
automatisktforflyttas.
Andra belysandeexempel pi automation dr att
finna inom radio- och teleindustrien,deirbl. a. det
for lekmannensi. kompliceradeledningssystemet
i
en radioapparatersattsmed s. k. tryckta kretsaroch
inom den kemisk-tekniskaindustrien, dir tillverkningsprocessenfrin rhmaterialtill fdrdie produkt
i minga fall arhelt automatiserad.
Vilken utveckling dr nu att vanta pi produktionssidan? Det har redansagts,att forutsdttningar
na for inforande av automation dr olika i oiika
industribranscher.Man kan silunda rdkna med att
i forsta hand de serie-och masstillverkandeforetagen kommer att, s6.lingt detta dr mojligt, tilllampa metoderna for automation. Det ir emellertid troligt, att automationsteknikenkommer att
medfora en tendenstill okad specialiserin
g iffiga
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I
om fiiretagensproduktionsinriktning och till okad
standardiseringav produkter, varfot man nog kan
vdnta, att automationen kommer att utbreda sig
inom flertalet industribranscher,om dn formerna
kommer att vdxla med varierandetillverkningsprocesser.Vad tidpunkten for automationensinforande
beftaffar, har det visserligenvarit si, att de tekniska framstegenhittills anammatsmycket snabbt
av foretagen,men i detta hdnseendesynesnu si
milnga iterhillande f aktorer foreligga, att man nog
gOr Ltokt i att se utvecklingen av automationen
inom industriforetagenpi forhillandevis ling sikt'
Vilka iterhillande faktorer isyftas ? Det bor till
en bdrjan goras klart, att inforandet-avautomation
Den
i ett fdreta'gblir synnerligenkapitalkrdvande'
nu ganskailhant ridanJe kapitalbristeni svenska
fOrZtagkommer dd'tfot att inverka hdmmande pi
Sparandeti lanforetalens investeringsverksamhet'
det ir otillrdckligt for de behov av investeringar'
den
som foreligg", ino- olika sektorer' Genom
industriens
itstramadJloretagsbeskattningen har
mojligheter til sjalvfinansiering av in-vesteringar
av
till niycket stor del forsvunnit' Di inforandet
tekniskt
av
automation krdver betydande insatser
nuvakvalificerad personal, ir slutligen dven den
faktor'
rande teknikerbristenen hdmmande
Automation

Pi kontor

har under
Foretagensrationaliseringsstrdvanden
till den
koncentrerats
g6.ngnai"r till storsta delen
sttjrsta
de
Zg"tttligu produktionsapparaten,..ddr
Inom den
.,inrt"riu ivivelaktigt varit att himta'
har
verksamhet
administrativadelen av ett ftiretags
men de
utvecklingen visserligen inte stitt stilla'
ehuru i
tekniska iramstegen pa atttu omr8'dehar'
jdmforelsevis
och for sig betydanJe, legat pi en
Konldgre nivi"och gett motsvarandeldgre utbyte'
tJrsarbetet har i forhillandevis liten utstrdckning
kunnat mekaniseras. Investeringen i mekaniska
hjnlpmedel per kontorsanstdlldhar varit obetydlig
arbetare'
ii^iart med kapitalinvesteringen Per
Trots detta kan sdgas,att kontorsarbetetgenomgltt
en mycket betydandeutvecklingsprocess'Frin att
ha varit helt manuellt, har det successivttillforts
hjdlpmedet av olika slag, som medfort en ej
ovdsentlig rationalisering av arbetet' Utvecklingen
av skriv- och rdknemaskiner'bokforingsmaskinernas tillkomst, nya duplicerings-och kopieringsforfaranden, bittre kommunikationsmetoderetc', se
ddr nhgra av de hjdlpmedel' som tillkommit' For
de storre foretagen har hilkortstekniken och utvecklingen av denna medfort en omvdlvning av
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stora mitt ifrlga om kontorsarbetetsutformning
och effektivisering.
Aven om tillkomsten av ovan ndmnda hjiilpmedel inneburit en forenkling och rationaliseringav
kontorsarbetet,uppvisar flertalet foretagen kraftig
okning av antaletkontorsanstillda och ddrmed av
Denna iikde totala administrationskostnaderna'
under
accentuerad
ning har kanske varit sdrskilt
den- senaste l0-irsperioden. Varpi beror den?
Rationalisering inom produktionsavdelningarna,
inforande av mekaniska och arbetsbesparande
produktionsmetoder,utiikning av foretagensverkiamhet inom olika produktionsSrenarleder givetvis
till okat utflode av fdrdiga produkter. Denna iikning stdller stijrre krav p& sjilva forvaltningsapparaten i foretaget. Den storre produktionen skall
planerasoch behovetav personalinom planeringsavdelningen stiger. For att kunna anskaffa mera
rimaterial erfordras flera inkopare. Den storre
produktionen skall siljas - flera forsdljare miste
anstlllas. Bokforings-och redovisningsavdelningarna ffu stijrre arbetsuppgifter,som krdver sin personal. Pi detta sitt kan man gi igenom alla de
administrativafunktionerna i ett foretag och finna
hur en storre produktion och en okad produktivitet
- antalet
foranleder utokning av kontorsarbetet
tjdnstemdnper 100 arbetaretenderaratt stiga' Den
for foretagetsframtida bestind si viktiga strdvan
att hilla sig pi toppen av utvecklingen inom sitt
soeciella verksamhetsomridemedfor naturligtvis
o.kta ktuv pi storre och flera insatser ifrl'ga om
forsknings-, uivecklings- och konstruktionsverksamheten.
Flera andra skdl skulle kunna angesfor ilkningen
av antalet kontorsanstdllda,t' ex. kraven frin olika
myndigheter och organisationer pi rapporter av
allehandaslag, inforandet av kdllskatten etc'
Antalet tjdnstemdnoch de totala administrationskostnadernahar alltsi stigit betydligt' (Det bor
observeras,att ddrmed inte sagts, att administrationskostnadenPer produceradenhet stigit') Med
teknikens framsleg ir det troligt, att industriforetagens produktionsformhga i framtiden kommer
ati fortidtta att oka, vilket i sin tur silunda skulle
fa till foljd en ytterligare ansvdllning av tjdnstemannakiren.
Finns di inga motverkandetendensertill detta
sistndmnda?
insteg dven pi konJo, AUTOMATIONEN gor
torssidan! Man kan t. o. m. rdkna med, att den komrrer snabbarehdr dn p?L mLnga andra omriden'
Men hdrom skall vi tala i en kommande artikel'

RESOR TILL
NAcne

URUGUAY

MINNESBILDER

Au Ciuilingenjt)rC. E. SVALA,
Av Sydamerikas republiker ir Uruguay den
minsta och kanske dven den minsi kdnda. Det senare beror mojligen pi, att den politiskt seti torde
vara den stabilaste, och att d-n eiger det mest
"demokratiska" styrelsesdttet,vafi{r den ocksi.
ibland kallas SydamerikasSchweiz. I geoqrafiskt
hdnseendedr Uruguay emellertid raka=mJtsatsen
tllf
{pt-andet Schweiz; Uruguay dr ett utprdglat
sliittland. Den liter sig diirfor mera sillan omtalas
i sambandmed revolutioner eller liknande. Den dr
nog ocksi den minst naturskona.Dessaforhillanden i forening gor, att man relativt litet hor talas
om Uruguay.
Ur Boforskoncernenssynpunkt kan den dock nu
d.ga ett visst intresse, enlr Nohab under forra Bl.et
erholl eq for detta land avsedd,mycketstor bestillning: Nohabs hittills storstaexpoitorder av vattenturbiner. Dessa turbiner dr nu under tillverkning i
Nohabs verkstdder,ja, nhgradelar skeppadesred-an
under mars i ir.
Di undertecknad,i sambandmed ackvisitationsarbetetf<ir ordern,besoktUruguay tre ginger under
7955-7956, kan det mojligen yara ay intressefcir
B-pilens ldsare att hora nigot om intrycken fuhn
detta land.
Forsta besoketdgde rum j maj 1955.Resan antriddes med SAS' bekvima flyglinje, med en flygtid
frin Goteborg av ca 40 timm,ar och med ankomst
till Montevideos moderna flyghamn Carrasco vid
Yz6-tidenpi morgonen.Man var di pi sodrahalvklotet och dir ridde vinter, varfoi det var helt
morkt. Flygplatsen,som ligger ca 2 mil frin staden,
forefoll stor och hade en pampig mottagningshall.
Firden in till Montevideo foretoqs med bil-pi en
ling aveny,vilken, som jag senare"uppteckte,
ioljde
havet. Under infdrden blev jag forvanad over att
man knappast sig mer dn e n bil och n6.grafi. fotgangare. Staden sov i mycket hogre grad dn vad
andra storstider gor vid denna tid pi morgonen.
Men si blev trafiken desto livligaie, nar it"d.r,
vaknat, i de centrala delarna mycket intensiv, med
massorav bilar och bussar,de senarei ganskadiligt
skick,men med liga taxor.
Trafiken dr ocksi mycket slarvig. Det skall vara
hogertrafik, men en omkorning pe fel sida eller
tagandet arr en vdnsterkurva till vdnster, andra
trafiksynder att fortiga, var vanligt och man fick
vara mycket uppmdrksam for att ej forolyckas.

Nohab

Dock hade man rikligt med trafikljus i stadens
centrala gatukorsningar och, mirabile dictu: de
respekterades.De flesta gatorna i centrum var
enkelriktade.Att man korde virdslost, ddrom vitt_
nade det stora antalet intryckta bilsidor, som
man sig.
Jag kom in pi trafiken, men den dr ej det vdsentliga. Montevideo dr en stad med ca 1 miljon innevhnare- landetshalva befolkning -, lingstrdckt,
beldgen utmed den vildiga La plitafloden, egent_
ligen en havsvik av Atlanten. Det tar hat llera
timmar att faraover floden.
egentliga centrum och dldsta del ligger
^Stadens
pi. en relativt smal udde. Pi dennasvdstra sida har
man f6.tt en utmdrkt, skyddad hamn. I La plata
mynnar flera slamforande,stora floder ut och di
La Plata ej dr sdrskilt djup, blir vattnet en brun
soppa, som vid blist - och sidan rider ofta rores upp. T. o. m. vigbrotten var starkt bruna och
vattnet inbjod dirfor foga till bad. Eljest har man
utmdrkta plager dnda in pi staden och kusten
osterut dger ett pdrlband av badorter med hdrliga
sandstrdnder,vilket jag shg en dag vid utfdrd lt
detta hill. Kanske vattnet ar battr; dar.
Vid mina tvenne besoki maj sAgjag ej en enda
badande,man anseratt vattnet ar f6; kallt,-ochdock
dr det sikerligen for en svensk kanske sommarvarmf. Men forst sedan biskopen den 4 dec. ,'jn_
vigt" vatinet, kan man bOrjabidaoch vid err senare
besok i decembervar plagerna fyllda av badande.
I rdttvisansnamn mi. sdgas,att det var fi som gick
i vattnet! Sjdlv hade jag tyvarr inte tillfdlle att
prova ett bad, trots att man vid nd.rmare35o i
r\"g^gr1, tringtade efter ett dylikt. Badsdsongen
p6.gir si in i april.
Montevideo verkar i mlrnga avseendensom en
ganskany stad,men var ej si imponerandesom jag
vdntat. Den dr rdtt lik stdderna i sodra Eurooa-.
Nigra vackrarebyggnadershg jag knappast.En iel
hus- av skyskrapekaraktarfanns, och minga var
under uppforande. Det hotell, jag bebodde,hade
22 vlningar - fast den trettonde iaknades,ty i det
fallet d.r man skrockfull, liksom i hela Amerika.
Hotellet var hogmodernt och std.tliqti alla avseenden, ej minst i ffitga ompriser. Hogst upp fanns en
prdktig terrassmed grann utsikt och mid grdsmattor och miniatyrgolfbanor!
Hotellet lig vid stadensforndmsta torg, plaza
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de Indepedencia,och mittemot lig presidentpalaf
set, en Iig, forhlllandevis oansenligbyggnad, f-tamfor vilken soldateri operettgrannauniformer stdndigt patrullerade.Trots detta ldr ej soldatyrketvara
saiskilt populdrt, och ndr man for nigra ir sedan
sokte infora vdrnplikt och kallade in 62'000 man,
Iar ca 18.000 infunnit sig och av dessavar blott
18 kvar ndr vdrnpliktstiden gick ut. De ovriga
hade rymt!
Frin uddens sPets,i den centrala staden,loper
pi dessijstra sida mot La Plata anda till Carrasco
in mycket stitlig avenida,ca 20 km ling' iiver vilken man ir mycket stolt. Den kallas Ramblern och
eir en omtyckt promenadplatsi bil, ddr man ibland
kor i rasande fart, men ddr man dven pi vackra
eftermiddagar lhter bilen sakta ned, ja t. o. m.
stanna, fijr att njuta av utsikten over havet, eller
niuta sitt medforda mat6 som drickesmed sugrtir,
oftast av silver, ur ett silverbeslagetkurbitsskal.
Pi plagernanedanfor avenidanutbredersig solmartid ett brokigt badliv, med massorav faryglada
parasoller,brunbrdndamdnniskor och granna baddrdkter.
Ramblern har pL en del strdckor, liksom nigra
gator, stitliga palmall6er.Andra gator har plataner
och akacior,men eljest var iagforvinad over bristen
pi blommor, dven under deras sommat. Jaghade
ua.rtut rikedom av sidana, men ej ensi forstdderna
kring villorna forekom blommor i rikligare omfattning. Tydligen ir uruguayaren ingen blomsterdlskare: blommorna ger vdl for mycket besvdr'
PlanteringarnaYar i regel ratt magra.
I staden silg iag egentligenbloit en park, ei sdrdeles stor (flera parker finnes saikerligen),t9dgde en rikedom iv vackra palmer samt en del for
mig obekanta trad. Men endast tad' blommande
buikar fanns trots det var mitt i sommaren.Trddcn
spegladesig i en rdtt vacker dammsjo, men grdsmatlor och gingar Yar bedrovligt vanv&rdade'
Samma var f6rhhllandet med stadens grdsmattor'
som tycktes "klippas" Senom att en mager hdstkrake fick beta, medan vaktaren lig och sov vid
nigon husvdgg.Gatorna var i regel ganskasmutsiga och skripiga; besvdrademan sig med att sopa
ihop soporna, fick de tydligen ligga tills ndsta
stom - och sidana vat vanliga - iter bliste
kring dem.
Stadenverkadeej sdrskilt kulturellt betonad.Jag
sig endasten storreoch nigra mindre teatrar; opera
fanns ej. Biografer fanns det diremot rdtt minga,
men det forefoll som om Programmeni ovanligt
hog grad offrade it den stora massan,ty mera sevdrda filmer var sParsamma.Men det stora nojet
ir fotbollen, som intresseraralla. Spelar man ej
sjeilv,skall man ise matcherna,och stadenhar ett
15

Den aragaa.yska sliillen iir nilsuid och Anappast utdn 4ubrott lid
hori.ronten.De lre djaren, Jotit .tlus pfr lotol, Ar slrttlidr, Fijrf . foto.

jdttelikt fotbollsstadion.Signifikativt dr, att bredvid
detta har man byggt ett lika j2ittelikt sjukhus men detta dr ej fullbordat och frhga. ar, ndr det
nigonsin blir det.
Landet stir hogt pi fotbollsskalanoch har fleta
ghnger dgt vdrldsmdsterskapet.De mera kdnda
fotbollsspelarnabetraktassom nationalhjdltar.Och
ndr en internationell fotbollsmatch forloras, utsPelas upprorda scenermed grit och fortvivlan, och
gdller det ett forlorat virldsmdsterskap,sdgs det,
att det ndrmastblir nationalsorg.
En annan sak som intresserardr spel, frdmst
loiterispel, i vilket alla deltager. Lotter forsdljs
overallt, sivzil i sirskilda affarer som i gathornen
av ett otal gatuforsdljare.Dragningar forekommer
ett par ginger i veckan och overallt ser man stora
skyltar: "I dag dragning!" eller: "I morgon dragningl" Hogsta vinsten ldr uppgi till 2 miljoner
pesos(ca 3 milj. kronor), men en sidan lott kostar
ocksi ca 500 pesos.Men lotterna kan uppdelas i
smi andelar, si att alla skall kunna kopa. Och det
gor man, vare sig man har rid eller icke. Det pistis
gir ned dragatt t. o. m. livsmedelsforsziljningen
ningsdagarna.Man har ocksi ett sdrskilt skyddshelgon for lotterierna!
Eliest verkar landet, som dr katolskt, ej sdrskilt
religiost, utan tvdrtom starkt sekulariserat.KyrkorRio Negro llyer bred och lugn genona sliitten, med striinderna
kantade au rrAd och butkar. [Jpprtriims ligget Rincon de Balsorria. F6rf. foto.
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Rio Negro, just aid Rjncon de Balgorria. Ttiirsdaer lloden, i bitdens mitt, skall krat'tstationsdant.nren -t'\rliiggas. Ftjrf. foto.

na forefoll ej vara mhnga.Domkyrkan fyilde just
750 hr vid ett Lv mina besok,och over den var man
mycket stolt. Den var uppford i barockstil och ej
sdrskilt vacker,snarastrdtt torftig i forhillande till
europeiska.
I stadens-centrala
delar fanns det en stor rikedom
p3,affarcr, sdrskilt vdxel- och lotterikontor. Varor
fanns det gott om, men priserna forefoll i regel
ganskahoga. Atminstone vid de forsta besoken,di
pesonstod i kr. 7:70; bdttre var det vid mitt sista
besok,di den fallit tiit 1: 30. Aven priser pi miltider och mat var i Montevideo hoga. P& restaurangerna forekom mest kott, men eivengod fisk,
och en normal miltid gick garnatill ca 15 d 20 kr.
Si. mycket billigare var det i landsorten,ddr oxkottet
kostadeca 1: 80, firkottet 7:30, dggen7:40, allt
pr kg, for att nu ndmnani.gra exempel.Portionerna
var oerhijrt rikliga och en kottskiva for en person,
skulle hdr i Sverigerdcka for flera personer.Kottet
var gott, men ej sdrskilt mort, endr man ej liter det
"hanga" . Det sdgs,att man i landsortenutanfcir ett
vd.rdshuskan fL se en ko med skylten: "Det ar jag
som skall dtasidagl"
Landet d.r flackt, mycket flackt t. o. m., och endast i ostra delen, mot Brasilien, finnes det nl,gra
berg som gir upp till ca 600 m. Klimatet dr mycket
gott, ungefdr som i Italien, och ej sdrskilt torrt,
snararetvdrtom, endr rikligt med regn forekommer,
Kraftstationen aid Rincon de Bonete sedd frfrn darntnArtjnet. I
bakgrunden en del au utonthusstdlluerket. F6rf. foto.

vilket gor, att det finns forhillandevis minga sjoar
och vattendng. Pi grund av landets sldttkaraktdr
finns det ej sS"mhngavattenfall.
I grdnsfloden mot Argentina ligger fallet Salto
Grande, med n6.gonmiljon hdstkrafter, men det
kan blott utbyggasi samforstind med Argentina och ndr kommer ett sidant till st8nd? Sympatierna
{or grannlandet forefaller ei vara sdrskiit stora.
Under Perontidenridde ndrmastett kallt krig mellan ldnderna, endr Peronsfiender fick en fristad i
Uruguay och hirifrin utcjvadeen bitter kritik och
skarp agitation. (Man anvinder i Uruguay, vid
sidan om den officiella flaggan,.n a.rnun flagga
som utgores av den argentinska,med ett brett rott
diagonaltstreck.Det sdgeren hel dell)
Men for att hteryl.till vattenkraften,si. finns det
en annan, i Brasilien upprinnande storre flod, Rio
Negro, som rinner tvdrs genom landet och denna
flod dger en del fallhojd. Redannu airett storkraftverk, Rincon de Bonete, uppfort i Rio Negro,
bakom.vars hoga damm en vdldig dammsjo istadKommtts.
Nu har man, nl.gra mil nedstroms, pi.borjat
byggandet av ytterligare ett storkraftverkj Rincon
de Baygorria, ddr fallet, som ocksi istadkommes
genom uppddmning, f6.r cn storiek av 10-20 m.
(Ytterligare ett par kraftverk ldr kunna istadkommasdnnuldngrenedstromsi floden.)
Det dr de tre turbinernatill Baygorriaverket,som
bestdlltshos Nohab. Turbinerna skall vardera normalt utveckla ca 50.000hkr och de blir, med sina
6,7 m:s hjuldiametrar,de till dimensionerna
storsta
turbinerna i Uruguay och vil i hela Sydamerika.
Det var mycket hedrande for svensk industri i
allminhet och for Nohab i synnerhetatt hemfora
denna bestdllning,i konkurrensmed vdrldens alla
ledande turbinfirmor, deir ej blott pris utan dven
kvalitet i form av verkningsgraderoch konstruktion
bidrog till avgorandet.
Vid mitt sista besok,j junj t956, bereddesmig
dven tillfdlle att besoka s6.vdlkraftverket R. de
Bonetesom dvenbyggnadsplatsen
for det nya. Tillsammans med ett par ingenjorer frin Siemens
SchuckertAG., som stir for hela bestdllningen,
frin det forsta spadtagettill den sista igingtorningen, och som skall leverera sjdlvt all elektrisk
utrustning, startadevi i bil en lordagsformiddagi
regnigt vdder vir fdrd norrut, ut genom Montevideos, 5t detta hill ganska elandigaoch torftiga
forstdder. Men allteftersom blev omgivningarna
mera pittoreska.
Fdrden gick vidare ut pi" landsvdgenover flacka
och vdldiga sldtter, dir man oftast hade milsvid
utsikt. Vdgen var i stort sett utmirkt,lhngastrdckor
var permanentade.Nigra mindre stider, som ej
1,6
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Det fanns
erbjod nigot sirskilt sevairt,passerades.
blott enstaka boningar utefter vdgen: ett mindre
vitrappat hus i en liten treidgird, oftast med ett
apelsintrdd och kanske en bananplanta, ddr vi i
stdllet har ett dpple- och ett korsbirstrdd. Det hela
ofta omgivet av en manshogkaktushdck,ett verkligt effektivt stdngsel. Nigon ging forekom en
storre hacienda.Jorden dr uppdelad i vildiga egendomar.
Pi. sldtten, ddr jorden till min forvlning var ratt
fylld av smisten, men grdsbevuxen,betadehjordar
av kor och fir, ibland iven hdstflockar. Man sig
ikta guachos,dvs. cowboys,i typiska bredbrdttade
hattar och stora sldngkappor,med lassosoch knivar, ridande pi vackra hdstar och vaktande och
dirigerande djuren.
Vi hade dven turen att f& se rdtt minga strutsar,
ignandus, som vzil dr det storsta vilda djuret som
forekommer hdr. Eljest finns det blott mindre djur,
bl. a. skunk, och alla ofailiga. Strutsarnair fridlysta, men infingas di och di med lasso for att
limna sin tribut av fiadrar. Jag shgocksi ritt mycket flgel av olika slag, som jag aldrig sett forut.
Floderna lar vara rika pi fisk. Det ldr blott finnas
en enda giftig orm, ungefdr som vir huggorm, och
den dr ejvanlig.
Si sminingom kom vi till staden Pascode los
Toros, ca 25 mrl norr om Montevideo, mitt inne i
landet. Det var en typisk spanskbetonadstad, med
liga hus, ddr vi dock hade tillfdlle konstatera,att
t. ex. bensinstationernavar lika stora och moderna
som i Sverige,att hotellet verkadeprydligt och bra
och att miltiderna var fantastisktrikliga och billiga.
Vi fortsatte till R. de Bonete, ddr vi mottogs
synnerligenvinligt av kraftverkschefen,som mycket ingiende visade oss sitt kraftverk, stort och
prdktigt, byggt under kriget av amerikanareoch
med amerikansk maskinutrustning.Vissa detaljer
var ej lika de svenska.Framforallt var prydligheten.
vare sig i detaljernasformgivning eller i maskinunderhAlletoch inte heller renligheten,densamma
som i Sverige.Man har ett annat, mera indolent
folkmaterial, som skoterdet.
Vi var kraftverkets gdster och forpldgades rikligt, men ungefir helt enligt europeisk standard,
trots att vi var i hjd'rtat av Uruguay.
Foljande dag besigs i strilande sommarvddertrots att det pi morgonen var frost pi marken den moderna och vdldiga dammen, den vida och
vackra dammsjon, staden samt framfor allt byggnadsplatsenRincon de Baygorria,som lhg ca 7 mll
ddriffin. fldr rann floden Rio Negro lugnt och
majestitiskt, rdtt djupt nedskureni terrdngen,utan
en tillstymmelse till fall, men detta skall som sagt
istadkommas genom uppddmning.
1,7
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Maskinsalen i Rincon de Bonetes hraftstation. Fijrf. foto'

I floddalen fanns en rdtt betydandebusk- och
trddvegetation,men utanfor dennatog den vd.ldiga,
obebyggdasldttenvid. P& ett smalt stille av floden
skall man bygg en betongdamm;snart skall grivskooor och arbetsmaskinerbullra hdr och eit intensivi byggnadsarbeterida, med vdl tusentalsman
sammandragna.En del bostdderoch andra anordningar hade byggts i forvdg. Hdr kommer dven
vira svenskamontorer fi en del att gora och 7919
skall Nohab-turbiner snurra och ge kraft till ljus
och strom.
Sedanvi besettallt antrlddes hemfdrden,varvid
vi upplevde en underbar solnedging over sldtten.
Jag hade vantat att dvenfi seminga odlade filt.
Sidana forekom, och var di ganskastora,men alls
inte i den omfattning som man kunde vdntat, di ju
landet dr sddesexporterande.Den huvudsakliga
niringen dr emellertid boskapsskotsein,och man
exporterarull, hudar och lddervaror,men framfor
allt kOtt och kottkonserver.Aven Sverigeimporterar mycketfrin Uruguay.
I Montevideo finns vdldiga slakterier och konservfabriker och det var just de distrikten, vi for
igenom. Di ridde der (i maj 1956) en elakartad
strejk, med kravaller och mhnga dodade.Europeer
tillriddes att inte ge sig in i detta omride till fots,
eljest skulle jag velat gora ett besok i Rotaryklubben ddr. I andra klubbar blev jag si. mycket hjdrtligare mottagen; sdrskrlt ffin klubben La Union
har jag ett angendmt minne. Samvaron var av
ungefdr sammaart somi Sverige.
De uruguayarejagtrdffadevar alla mycketangendma mdnniskormed ganskaeuropeiskeller amerikansk livsstil. Forvinansvart ml.ngakdnde till virt
land, ja hade besoktdet. (De formognare reserpi
vintrarna, dvs. pi vir sommar, till Europa.) Befolkningen ir huvudsakligenvit, med ibland litet
morkare inslag av blandras; ritt minga negrer
finns. Indianstammarnaldr inte alls finnas kvar,
och man sig ytterst fi personer med indianska
drag. Nigon storre svenskkoloni finnes icke, men

SANCTA LUCIAS OpEN
Au Fil.Dr KNUT HAGBERG
Lucia har blivit mdkta populir i vhra dagar; var
stad, ja snart sagt vart kontor skall ha ,in eg"r,
Lucia. Ndr sekletvar ungt var det annorlunda.Som
gammal goteborgarehar jag visserligenmycket livliga barndomsminnen av grundligt lussefirande:
itminstone i privatskolorna var all ldsning nedlagd
fore frukostrast, pi pulpeterna petade vi fast yutgransljus och det var ett allmdnt kakdtande.Men
Lucias vdlde strdckte sig bara over Vdstsverige,
liksom Mirtensgi.s behdrskadeSkine. Redan detta
ir ett tdnkvdrt forhillande. Det beror pi att de
vistsvenska provinserna kristnades av engelska
missiondrer, som frhn England och Irland medforde vordnad for helgonetLucia,men av frankiska
prdster och munkar ldrde sk6.ningarna att dra och
akta S:t Martin av Tours. Det zii rdtt kuriost, att
en grinsskillnad mellan katolska missionsomri.den
si ldnge blivit besti.ndandei folkseden.
I Norrland fick man kdnnedomom Lucia genom
norsk formedling, och ddr hade man unJerfiga
forestdllningar om henne. Hennes natt var irels
morkaste enligt den julianska kalendern,som gdllde i Sverigeinda till mitten av ITOO-talet.Dh var
det fadigt att vistas ute och den lfusbringande
Lucia ansigs pi grund av namnlikheten hoia till
Lucifers sldkte. Pi sina hill ansigs hon vara identisk med Lilith, Adams forsta brud och demonernas
stammoder.Lucifers hela anhang sldppteslos i den
svarta Lucia-natten. Gastar, troll, spoken, skogssnuvor, ndcken och den vilde jdgaren togo haid
om den som fdrdades ute efter morkrets inbrott.

Det var en helt annan Lucia dn den som nu gldder
ossmed lius i hi.ret.
En om mojligt dnnu mer odesdigernamnfrirvdxling igde rum i vdrmldndskaskogsbygder.I vdstsvenskadialekter har man stundom en bendgenhet
att uttala u som o, och Lusseholls for lossensdag.
Lucia blev lus-drottning och pi hennesdag skulie
lossenmed hjiilp av allehanda besvirjelser fordrivasfrin stugaoch ladugird.
Det var emellertid inte bara allmogen som hade
sdllsammameningar om SanctaLucia. I slutet av
1800-talet forklarade kritiskt insidllda tyska professorer,att hennes namn i den katolska helgonkalendern var en sentida forfalskning. I verkligheten har hon aldrig existerat, annat an som en
symbol for det S.tervdndande
solljuset.
For dessa tyska ldrde var det onekligen litet
snopligi, nir italienskaarkeologerhdnvisadetill en
gravskrift i museeti Syrakuse,hdrstammandefrAn
oo-talet och forsedd med denna inskrift: "Hd.runder vilar min llskade hustru Euskia,dod pi den
mig hogt vordade Lucias dag, hon som aldrig
1v
kan av oss nog prisas." Si tidigt vordades alltsi
den Sancta,Lucia, som i samma stad led martyrdoden i borjan av 300-talet.Hon var enligt legenden en hogboren kristen jungfru, trolovai meJ en
ung adelsman; i tacksamhetciver sin moders tillfrisknande frin en sv&r sjukdom skinkte hon bort
sin brudskatt till fattiga trosfrdnder. Fdstmannen,
som knappastgor nigot sympatiskiintryck, blev si
upprord over forlusten av den skona hemgiften,

Resa till Uruguay.

sommarvirmen. Trots allt detta, kunde jag dock
inte fi nigon riktig julstdmning. Der var ltttfo,
mycket som skilde frin vhr svenskaiul.
Men tdnker man ndrmare efter. si overensstdmmer vdl forhillandena i sydliga ldnder mer med
dem som ridde den forsta fulen, d6. Betlehemsstjdrnantdndesoch Jesusbarnet
foddesi en krubba.
Ddr var det ej sno och vinter. Ndtterna dr morka
och stjirnor kan tindas, herdar dr ute i markerna
och torftiga hirbdrgen med "krubbor" finns rikligare, fi.r och isnor ar vanligare. Det ir alltsi. inte
de yttre forhillandena, som ir de vdsentliqa for
fulen.
Trots detta lingtade jag hem, och dlt lyckades
mig ocksi denna gLng att komma hem sjdlva julnatten,men det dr en annanhistoria.

Forts. ochslut.

de svenskarsom bor i landet synsvara hogt aktade
och hade i regel en god stdllning.
Mitt andra besokintrdffade december1955,dvs.
mitt i landets sommar,men dock strax fore en iul
som gav litet egendomligaintryck. Samtidigt som
det var sommarvirme,med badliv, blommor och si
typisk sommarmat som jordgubbar med grddde,
omgavs man a'r julforberedelser.Julkort, kanske
mera pikostade in i Sverige,ofta med vintermotiv ( !) sildes ialla affd,rer.
Man skyltade med "konstgjorda" julgranar: en
gron stake i vilken man borrat in kransvis stdllda,
grona "borstar", liknande de lampborstar, som
fanns i min barndom. I varuhusen-forekom jultomtar med pils och vaddskdgg,trots den starka
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S;ta Lucia eller en nrilning aa Carlo Dolci' Obsertteta del strS'
lande sfiret p2 halsen. Efter Lysander.

att han ^ngav Lucia for den romerske prefekten
Paschasius;kristendomen var d& icke officiellt
tolererad pi Sicilien. Prefekten sokte forst med
godo overtala henne att offra till kejsaren; de
kristnas forbrytelse i hedningarnas6gon var just,
att neka erkdnna kejsarensgudom. Ndr detta inte
lyckades,hotade han med att inspdrraLucia i nigon
av stadensbordeller. Till slut befallde han att hon
skulle brdnnas,men ligorna ville icke fortdra hennes renakropp. Slutligendodadeshon med ett spjut.
Att Lucias berommelsereitt snart trzingdelingt
utanfor hennes hemstadsgrdnser, framgl'r ddrav,
att det var frln det avldgsnaEngland och lrland
hennesrykte nidde Norden. Hennes reliker finnas
S:ta Lucias gamla hyrAa i Venedig, tta riten l6t att liintna plat.r
f6r idrnuiig:stati on. E[ter Lysander.

kvar i den dag som ar, i vdlbevaratskick, men icke
i Syracuseutan i Venedig. Och deras vdg dit var
icke den genaste.Ndr araberna erovrade Sicilien
pi soo-talet, forde de Lucias kista till Afrika; de
voro vdl medvetnaom, att helgonrelikerhadestorre
vdrde dn silver och guld. De forvdrvadessnart av
kejsareni Konstantinopel; ndr si venezianarnafor
en kort tid blevo herrar i Konstantinopel6"17204,
forde deras krigsoverste Conrad av Monferrato
Lucias stoft till Venedig. Ddr tvistade kyrkorna
och klostren om besittningsritten till denna skatt;
slutligen hamnade den i en kyrka som kallades
SanctaLucias kyrka, pi en ij som dn i dag heter
SanctaLucias o.
Denna o fylles emellertid nu av Venedigs jdrnvdgsstationoch kyrkan dr borta. Den blev ndmligen riven ndr stationenbyggdesFn 1863; Lucias
stoft flyttades till den narbelagna kyrkan San Geremia vid Canal Grande. Ddr vilar det i en sarkofag av marmor. Nu ir det nog inte minga svenskar,
som kdnna till eller tdnka pi, att de befinna sig
niira SanctaLucia, ndr gondolen for dem frin och
iill jdrnvdgsstationeni Venedig.
Sarkofagenoppnas en ging om iret, pi Luciadaqen den 13 december.Prosten Albert Lysander
i Malmo har i en fin liten bok betitlad "Kors och
tvdrs", si beskrivit vad man ser genom glasrutan
ndr sarkofagenoppnats: "Huvudet, en skalle under kronan av guldtyg, med det gulnade skinnet i
ej inga min bevarat, men allt med det urgamla
benets gula fd"rg.Och si den hogra armen, synlig
till en del genom dtmen, och en liten forbenad
hand. Den var ndstan det mest rorande. Ett barns
hand, en martyrs hand, rdckt till stum hilsning
frin de forsta kristnasvdrld over tidens avgrund."
Det dr underliga oden hon genomg&tt, denna
unga flicka frin Syracuse.I sin hemstad har hon
sin egengravkyrka fast graven ir tom och ddrbdres
hennessilverstatyi stor processionden 13 december. Men det dr vdl inte troligt att en enda av de
mlnga svenskaLuciorna och deras beundrare ha
en aning om vem hon var. Och inte heller dr det
troligt, att ungdomar i Neapel tdnka pi hennendr
de kndppa pi mandolinen:
Veniie all' agile
Barchettamia,
Santa Lucia !
Santa Lucia I
Ty det hamnkvarteri Neapel det hir ror sig om
har visserligenen g&ng fitt sitt namn efter helgonet, men det ir glomt av dem som svdrma dlr i
minskenet.
Litteratur Albert

Lysander: Kors och tvdrs, Stockholm 1929
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"Wira

giirningar fiillja oss efter"

Det utesluter inte att den sortens Etr petagligt kapital
spekulation frjrekommer om det
I den ursprungligen mycket vackra
Men lit oss flytta tillbaka ner frin
finns nigon som helsttdckningfcir det
men genom en mdngd mahognyserade
tdmligen diffusa begreppet"bcirshaj" de litterdra h<ijdernaen trappa upp i
kontorshytter tyvdrr n&got frjrstdrda
bcirshuset.
Bcirsen,det dr i fcirstahand
pelarhallen i bcirshuset i Stockholm si skall den nog vara att scika just just dessa mdklare, kommissiondrer,
bland si.danaspekulanter.Eljest iir det
Finns en stor sparbrissa,
ddr de orden
nog egentligenp5.den suartab\rcenvi och de vilkomnar lika hjiirtligt den
stir ristade i guldskrift. Dess dldre
trdffar denna individ. Men gdller det kund som bara kciper en enda aktie
historia iir hdlid i dunkel. Besdkaren
att placeraett kapital, sparat,d.rvteller som den som placerar en order p&
kan ju fantiseraom att dlr insamlade
fcirtjdnat,stcirreeller mindre, di stir tusen.Och framfciralltvllkomnasdessa
medel gick till underhill it spekulanbcirsencippenfcir alla, fast den han- nya blivande aktiedgareav det samter som ruineratsig pi bcirsen.Om det
fillda svenskaniringslivet.
deln enligt biirsens regler miste gi
en ging varit si ir det numeraknapDdrmed nd.rmarvi oss grundstomgenom godkiinda ombud, mdklarna.
past ncidvdndigt.Den som tror att
Bcjrshusetbyggdes fcir snart 2OO &r men till hela den svenskaaktiemarkbcirsendr ett tempel helgat it Mamsedaniust fcir dessa.dessfcirinnan
hade naden. Ingen, ens en aldrig si rabiat
mon, dir dansen kring guldkalven
de h&llit till utanfdr pi Stortorgetoch dogmatiker, vill v?il fcjrneka att det
trides i hrigprocentigt tempo, blir nog
en tid pi Tyskakyrkansgird. Svenska senastehalvsekletssnabbaviilst8,ndsdkganskabesviken.De mera ystra inslaAkademiennlmnes iu ocksi i samband ning m<ijliggjortstack vare en omfatgen kan pi sin hdjd besti i att herrar
med bcirsen,men de 18 dr hyresgdster tande kapitalbildning.Arbete, kapital,
miklare frirdriver tiden med att soarka
hoshusigaren,Stockholmsstad.Grann- teknik ir iu de tre hcirnstenarnafdr
boll med en hopknyckladtidning, det
sd.mjanmellan fciretrldarna fcir snille ekonomiskt framitskridande. Vilken
dr s&nt som kallas att "stdmninsener
och smak och fcjr kapitalet synesvara dr viktigast? Den klassiskamotfrigan
matt pi bcirsen",antagligen.
mycket god. Nigon symbol ligger lyder: Vilket ben 6r viktigast i en treInte heller finner man ddr nigot
kanskeocksi i grannskapet- redani
bent stol?
mystiskt frimureri, inga pdlsbrdmade klassisk
tid underhdlls iu litteraturen
Kapitalet - det d.r inte n&got som
gulaschbaronermed svarta cigarrer, av f inansfurstarna,
mecenaterna.
ligger gcimti ett kassaskipnigonstans
ingenting av allt det dir som vi med
vcirdnadeller hat kallar fdr "storfinansen". De riktigt stora affd.rerna,de Bi)rsledare Alaleldt f i)rriittar appropel, assisterad au herur SAdrntan och N116n
som kan orsaka feta rubriker De tid:F;
ningarnashandelssidor,
de gciri sdllan
;#
il60$;
p& bcirsen.Ddr dr det mer den svenske
v€tl
Medelsvenssons
affdrer som skcitstq
och mdrk v2il, pi ett fullt korrekt och
'at,t";;j
hederligt s?itt,det Ir en sak som sagde
hr M. sjiilv har mingfaldiga m<ijiigheteratt kontrollerai den m8.nhan inte
litar pi den strlnga kontroll statenutcivargenom sina olika organ.

-ffi

Yad iir en "biirshaj" ?
Men mer dirom senare.Det var
visst nigon som hajade till h?ir. Kan
verkligen var och en ldmna order till
bdrsen? Tittar inte mdklarna fciraktfullt pi den lilla order jag mdjligen
kan placera?Aktier, bdrs, spekulation
- det ar vdl andit ingenting fd'r sm8.folket ?
Den undran kan mcijligen vara berittigad betrdffande det sistndmnda.
Spekulation- det ar ju att l6,paekonomiskarisker fcir att snabbtlnhcista
stora vinster. Men insen mdklare tillrider sm&spararen
de.-nsortenschanstagande -- sdkerligenkan man gdra
av med sina pengarpi ett ndjsammare
sdtti Monte Carlo.
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Bolors ropas upp och kursen noleras. Frfrtt r. herrar OhJsson, Sundsaallsbanken,Torhel
HAggldf , Malnt. i 1stgdtabanLen och Hargel i banAirfirntan Ohntan.

verktyg,
utan det zir fabriksbyggnader,
det som arbetarefljobbar med. Har
rlan den sakenklar fcir sig, dl vet man
ockseatt kapital inte lr nigot dcitt och
trikigt.
Innan det fcirstahuset kan byggas,
de fcirsta maskinernainkdpas, miste
det fcirstis varu nhgra Personersom
tillskjuter ett startkapital.Fdr att inte
lcipastrirrerisk dn som svararmot den
gjbrda insatsenbildar man ett aktiebolag, dar aktiebrevetir bevisetpi det
tiilskott var och en gjort, aktien motsr.ararhans andel i fciretaget.
Ofta rlcker det ursprungiigaaktiekapitalet men med en god utveckling
av rrirelsenkommer vdl fcirr eller senare den dag d& man behciverutvidga
kapitalfrirsrirjningen.Di utbjuder man
nyi aktier,man lrigar cfier nytt riskvilligt kapital.

sammatakt som tidigare,att industrien
under de ndrmasteiren fir gora nya
Automationenoch atominvesteringar.
energiensfredliga utnyttjandeforbillilnen fcir att m6jiiggar prodr-rktionen
gciradettakrdvesnybyggnaderoch nya
maskiner.Om vi inte skall sackaefter
utlandet i konkurrensenom marknaderna miste vi folja med i den tekniska utvecklingen.
Andrade sparvanor

och spridningsfdrhillanden.Visserlisen ei Stockholmsfondbcirsformellt
Jett en privat institution, men i dess
styrelsehar Stockholmsstadsfullmiktige tr.i representanteroch ordfciranden utsesav Kungl. Maj :t; och dessutom stir bide bcirsenoch dessmedlemmrr under stindig kontroll av
bank- och fondinspektionen.
Nu finns ju lven minga aktier son-r
inte ir introduceradepi bdrsen,vare
sig det nu dr dlrfdr att bolagetskapital inte [r tillrZickligt stort eller av
andra skil. Aven med dessaPaPPer
fcirekommerhandel p& b<irsen,det [r
de aktier som fcirekommeri den s. k.
fria listan i tidningarnasb6rsspalter'
Handeln i dessapapperskerunder fria
former, pi den s. k. efterbdrsen,och
uttjvar allts&ingen direkt
brirsstyrelsen
kontroll. Dlremot stir iven dennafria
aktiehandelunder bank- och fondinspektionensciverinseende.
Deliigare i firman?
De aktier som utbjudespi biirsenir
kanske rentav frin det fdretag dir ni
sjZilvrir anstdlld.Onekligen ligger det
ndra till hands att genom en eller ett
par aktier bli deliigare i det foretag
man tidnar. Hir finns en ink<irsport
till en verklig dgandetsdemokrati.
Minga ftiretag har ju ocksi sjilva
uppmdrksammatdenna mtijlighet att
ge sinaanstdlldaett mycketmer pitaglist rnedansvarfcir verksamhetendn
ro- k"n mcijliggtirasgenom f<iretagsndmnder.Man har t. ex. vid jubileer
delat ut aktier som gratifikationer.
Gdller det ddremot kciP av aktier
kanskem&ngenryggar tillbaka fcir en
utgift om n&gra hundra kronor. Sdrskilt i Amerika har man g&tt lingt vid
forbilligandet av aktiekcipgenom att
uoodelaaktiernai andelarsom kan inkbpas fc;r ett par dollar. Man har
ocksi ddr upprittat s. k. investment
clubs, dlr medlemmarnagemensamt
kciperaktier.Den utvdg;enbtir ju ligga
nlra tiil hands fcir svenskaf<irhillanden och har ocks& veterligen redan
prrivats vid nigot fciretag.Man kan
ju rnycketvil tdnka sig att verkstadstjdnsteklubben, personalfcireningen,
mannaklubbengemensamtktiPer en
- eller
aktieposti dei egna fciretaget
i ett annat fiiretag. Men man kanske
har stcirstafcirtroendetfor det egna,
rimligt.
d e td r j u i t m i n s t o n e

I dennasituationn-rlstendringslivet
vdnda sig till nya kategorierinkomsttagxre- till alla dessrsparareinonr
de medelstoraoch idgre inkomstklasserna som hittills fciredragitatt sitta
in sina pengxr pi bankeneller ge dem
annan "riskfri" placering.De risker
man unnat sig har varit tippning och
Det
lotteri, kanskepremieobligationer.
vinsternasomhlgrat. I tider
iir
de
stora
En vanfiirestiillning
med fallande penningvirde har man
Ddrmed vet vi vdl ungefdr vad som vdl inriktat sparandetpi kort sikt: Bil,
menasmed en aktie,och d& kan det vdl sommarstuga,utlandsresa,eget hem
ocksi vara pi tiden att vi avlivar den har varit det synligamilet. Men redan
att aktieinne- detta innebdr en omviilvning av kongamlavanfcirestdllningen
hav fcirutsritterstora inkomster. Det sumtionsvanornajimfcirt med fcir fi
lcan vara sant att stcjrreinkomsttagare ir sedan.Varfcir di inte ocksi dndra
haft ldttare att placerasina pengar i
sparvanornaocl-rbryta med den garila
aktier. Men vi vet ocksi att det under fcirdomenatt aktien dr nigot som bara
senareir skett en stark utjdmning av angir de stcirreinkornsttagarna?
och f cirmcigenhetstillgingar'
inkon-rster
I och f6r sig har dennanog fcir minga Risk eller siikerhet
varit cjnskvdrd,men den skattepolitik
Hittills har talats en hel del om
som mdjliggjort den har hindrat nysparandethos dem som brukar vara de "riskvilligt kapital". Hir bcir emellerslorstakciparnaav aktier. Ddrrned har tid sdgasatt risken inte Ir si forfaran- Aktier ger vinst
de sior. Fciratt ett paPPerskall noteras
tillgingen pi riskvilligt kapital ofrinMen fortfarande dr nog en och
pi bcirsenkrlves bl. a. ett icke obetydkomligt minskat.
vinna? Vanespaligt minimikapital och dessutommiste annantveksam. Y FLga,
Samtidigtfordrasemellertid,om vir
nog
helst
sina pengar i
ligger
raren
fi
&rsredovisningar
insyn
i
bcirsstyrelsen
hcijas
i
ievnadsstandardskall kunna
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bank eller i obligationer. Hdr skall eller en gammaldags marknad, men skaper, han miste bevisligen itnjuta
inte drivaspropagandamot den sortens spelreglernadr strdngaoch tilliter inte huvudsakligenfast lcin och han fir inte
sparande. Om inte penningvd.rdet envar att vara med och "ropa". DIrutan sin principals medgivande fd,r
sjunkerger det ju en sdkeravkastning. emot kan var och en kontrollera hur egen rdkning gcirafondpappersaffdrer,
I allmlnhet kan man emellertid rdk- hanskdporder verksteiles.
dessam8.stedi sti i rimlig proportion
na med en fcirminligare utdelning p3.
till hans inkomster och fd,rmciqenhet.
en aktie. Till och med statsobligationer Vem ftr bli miiklare?
Vid svirare brott mot dessaE-estimmelser kan bdrsombudet avstingas
s.iunkerju numera snabbt i vdrde, si
Vi gir allts8.till en meklare, en
fr8.nijlnstgciring och bcirsmedlemnien
att en obligation som fd,r tio &r sedan
fondkommissiond.r.
Som namnetanqer
kostade hundra kronor kanske i das
kan uteslutas.
dr det en som i kommissionkciperdch
betalas med 80. En aktie ro^ -ui
sdljer fondpapper,det dr medlemmar"Bdsta miijliga" kurs
kcipte f6r sammahundralapp kanske i
na av Stockholms fondbd,rs. Antalet
stdlletnu Lr vdrd det dubbla eller mer.
Vi kan allts8.med fullt fcirtroende
medlemmar dr f. n. 22, vanv 13 i
Kurserna vdxlar. Det ir inte ovanliqt
diskutera
vir framtida penningplaceStockholmverksammabanker.Bankeratt en aktie frin den enadagentifl d;
ring med en fondkommissionir.
na
miste
ha
tillstind
av
Kungl.
Maj
:t
andra cikarmed en femma i vdrde fdr att idka fondverksamhet. andra I(anske har vi redan bestdmt vilket
eller minskar I Fcir att spekulationer i
bolag eller enskilda miste godkdnnas papper vi cinskarkomma dver, i annat
del riktningen skall ge vinst fordras
av bsnk- och fondinspektionen,och fall ger oss nog mdklaren opartiska
det nog att man har stora kapital till
det dr minsanninte vem som helst som rid. Han har ju inget intresseav ati
sitt fcirfogande,liksom att min noga
fyller kraven. Ett aktiebolagmiste ha " gynna."det ena eller andra bolaget.
f6,ljer ufvecklingen pi bijrsen si att
Vi ger si mdklaren i uppdrag att
minst )00.000 kronor i inbetalt kaoiman kan ge siljorder just i rdtta cigontal, enskildpersonellerkommanditbo- inkdpa ett visst antal aktiet, antingen
blicket. Hur s8.dantgir till skall vi
lag minst 2bO.00Okronor i rdrelseka- till viss kurs eller till "bZistamiijliga"
granska lite lingre fram. Redan hdr
pital. Dessutommasteman - banker- kurs. I det frirra fallet tvingas vi
bcir emellertidsdgasatt stateninte rikna undantagnadeponerc,25.OOO kanskevdnta en tid, medan ma-klaren
tigt tycker om de ddr pldtsligavinsterkronor som sdkerhetftir de fdrbindel- varje dag fcjr v&r rdkning bjuder till
na. Ddrfdr beskattasde hirdare, den
ser man inglLr p& bdrsen. Varje viss kurs. I det senare fallet kan
skatten g&r efter en sd.rskildskala som
nyantagenbdrsmedlemedigger dess- sfundom intrafla att miklaren sin plikt
sjunker ju ldngre tid som fdrflutit
utom en intrldesavgift om 10.000 likmZitigtunder det officiella uppropet
mellan k<ip och fdrsZiljning och bortkronor, medan irsavgiften f.. n. d,r kdpt till bZistamiijliga kurs men att
faller efter fem ir. Av denna anledsjunker
faststiilld tlll 45 kronor Der omsarr kursensedanunderefterb<jrsen
ning gd'resde flesta affd,terpFLltngsikt.
nigon krona. D3. har vi haft otur miljon.
Och iven om man fdrstis sm&tthopFdr de personer som fungerar som det kunde Lrka. garna varit tvirtom.
pas pi en s&dan stegring just i dit
kommissiondrernas
ombud ni bcirsen
papperet man sjdlv inhandlai ligger tillkommer ytterligarestrdngakvalifiVad kostar virt kiip ?
nog en betydligt pilitligare utdelning i
kationsregler.Han skall vara minst 25
Innan vi grir ett bes<ikpi bcirsen
den som irligen erhilles pi aktien 8"r,har. miste ha betydandeyrkeskun- fdr att se hur "virt kdp" gir till skatl
8, 10, 12 kronor, det varierar.Redan
det Zir ju en icke friraktlig vinst som
uppropet fdljs nzed rtiirst.l itttrerse - det gdller att lolja ned i kurslistorna. Mdalaren
bcir gcira det lockande att placera i
trycAer pfr :iilj- eller hi;pknapparna fi)r au markera sina at'liirer.
aktier. Hur det gir till skall vi se i det
fciljande.
Nu skall vi kiipa aktie !
Envar sin egen kapitalist si
kanske vi llttsinnigt kan sammanfatta
vad vi i det fdregiende har llrt om
aktiemarknaden.Vi har insett att aktiek<ippi l&ng sikt d.rvinstgivande,att
det indirekt h6j'ervir levnadsstandard
genom att det m<ijliggdr h<igreproduktionsnivi. Vi har ldrt ossatt aktieinnehav och handel pt bcirseninte dr fcirbeh8llet nlgrafS, besuttnautan tvd.rtom
hela det svenskaniringslivet vdlkomnar yar och en som ar villig att satsa
pengarfdr attvara med om industriens
utbyggnad - och dela vinsten. Nu
kanskevi dr mogna att g6ravirt fdrsta
aktiekcip.
Nej, det g&r inte se tiil att man gir
upp till bdrsen i Stockholm och ropar
pi ett papper. Bdrsen ir visserligen
ndra" tog jiimfrirlig med en auktion
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av utldnningar, geller ofta 1/:.ooeller
1/rooorcist per aktie och negon
tyckerkanskeatt hans 20 rdsterspelar
liten roll bland nigra tusen. Men
stundom kan ju styrkefcirhillandena
vara sidana att ett Dar riister i ena
eller andra riktningin veger tungt.
Och framfdrallt b<irdet ju k?innastillfredsstdllandeatt ha insyn, att fil vara
med och bestimma om det f<iretag
man dr meddeldgarei.

Nffi

Ni kontrollerar sjdlv

pd et'terbdrten. Vid pulpeten rnellan pelarna gi)r herr Bjdrhman upp en affir nzed.
herr Daaid Anderssotz i SAandinadsha banAen. Atslutet fi;ll: au bankir Berg t. a. sanzt

Lialigt

herrar Malrnborg

i SkaraborgsbanAen, Sddergren i Hand.elsbanAen ocb Saedbrandt i

KreditbanAen.

vi gi nlgot fram&t i tiden. Vir m?ikIare har gjort k<ipetav negon annan
rniklare. Kanske hade han ocksi sjdlv
den dnskadeaktiepostenutbjuden av
en siljare och kunde direkt dverfcira
den -pi oss. en "inbcirdes affdr". I
bida fallen registreras transaktion
omedelbart hos brirskanslietfast
mlklarens uppdragsgivarefdrblir anonyma - och komrnissiondren
ger oss
en avrikningsnota.
P& denna stir att han fd,r vir rdkning kcipt exempelvis20 aktier i Xbolaset i 180 kronor. Summan av
dett; blir kcipeskillingen.Till denna
kommer mriklarens provision, stimpelavgift och eventuelltporto. Provisionen,courtaget,dr fd,r bcirsnoterade
aktier i kursllge cjver 100 kronor
31rc av kcipeskillingen,fd,rickebd,rs/o
noterade aktier a/ro /o, medan man
fcir kurser under 100 kronor rdknar
rned ett styckeprisper aktie, varierande mellan 20 och 30 d,re.I virt fall
blir provisionenalltsi 31rc/o av 3.600
kronor : 10:8O. Fondstimpeln(:
den statliga omslttningsskatten)utgcir 30 6re fcir varje plLblrjat 100-tal
kronor, men summandelasmed h2ilf-
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ten pi kcipareoch sdljare.Vir stlmp e l a v g i f tb l e v a l l t s i k r . ) : 4 0 , o c h a v rdkningsnotan
slutarpi kr. 3.616:20.
Den summan meste vi inbetala oi
efter kripet, skedde
iredje bcirsdagen
detta pi en tisdagkan vi p& torsdagen
gi titl kommissionirens kassa och
hlmta vira aktier mot den summan.
Vir medbestiimmanderdtt
Nu dr vi alltsn aktieegare,dellgare
i X-bolaget.Om vi sn dnskarkan ombudet fcjr vir rdkning registreraaktien. Vi kan ocksi gciradettasj?ilvaeller lita bli. Registreringmedfdr en
del fcjrdelar.Bl. a. erhiller vi styrelsens berdttelseoch andra meddelanden, sdrskiltviktigt dr ju meddelanden
om nyemissionerav aktier, dir ibland
den som redan ir aktieigare kan fi
vissa ekonomiskafdrdelar, s. k. teckningsrdtt.
Fcjr att fi utdelning pi aktien beirciverman inte ha den inregistrerad,
ddremot dr det nridvdndigt om man
I
skall ha rcistritt pn bohgsstZimman.
allmd.nhet
gdller en rdst per aktie for fda aktier, s&danasom far innehas

Pi tal om insyn,hur var det: Litade
vi o& vir mdklare? Vi har ndmnt att
han dr strdngtpipassad,b&deav bdrsstyrelsenoch dirmed de kommunala
organen och av statsmakten.Men vi
kan ocksi sidlva kontrollera honom.
Bcirsen dr offentlig. Allmdnheten
Iger tilltrdde till uppropen, en krona
kostardet i entr6.Man kan sittalengst
bak i den vackra bdrssalenoch h<ira
eller rittare se - att ens egen
affdr blir utfdrd. I si fall kan man
inte kommuniceramed mdklaren,men
eftersom brirsaffdrer sker vil snabbt
och tyst fcir den oinvigde ger mdklaren kanske ett tecken att affd'ren dr
avslutad.Pennanner kan betyda"jag
har s&It", pennanupp "jag har kdpt".
Utciver dessa tecken Ir det inte
nl,nga som fcirekommer mdklarna
emellan.Det mystiskateckensprikman
hciri talas om uppfanns i New York
pi den tid biirsaff?irernagjordes pi
gatan och mdklarna miste kommuniceramed sina ombud uppe i kontoren.
Aven sedanman flyttade inomhushar
teckensoriketh&llits vid liv - och dr
kanskentidvendigt,ty pi de utl?indska
bdrsernaskrikesoch visnas pi ett sitt
som vi inte kdnner i Siockholm.Hdr
sker affdrerna mekaniskt, miklarna
trycker pi knappar fiir kdp- och s?iljkurser och buden registreras
pi en stor
tavla bakom bdrsledarenoch oi en
miniatyrtavlap& hans bord si inabbt
att gr<ina,rrjda och vita lampor markerar en hundradelssekundsskillnad
rnellan buden.Den tidsskillnadenkan
vara viktig om det d,'r ett efterfrhgat
PsPPef.
Pi den tavlankan vi sjilva sevilken
kurs det blir och att vir md.klareutfdrt
affdren. Men har vi inte sjZilvatid att
g5. till b6'rseneller om vi har m&nga
bcirsaffirer pi en ging, di kan vi
abonnera pi en bcirsavlyssnare,
en
starkstrcimstelefon
som stir i direkt
frirbindelsemed en mikrofon pi b6rsledarens bord. Via denna direktledning kan vi hcjra hans upprop och
uppl[sning av kurser, kd,pare,sdljare
och antalomsattaaktier.

Y: ::: I t:t
Budenunder prutningenkan endast
+ge.t
i-er.t6.,
dndrasmed faststdlldaminimibelopp,i
lq
6 itl
.'6 li;
allmdnhet jimna kronor. Ibland hln&i@l@!i6.t ie !i
der det att kcipbudblir hcigreZinsnlj!li@ 'iqLG{eria
bud, i si fall sker automatiskt avslut
tili medelvdrdetmellan buden. Den
elektriskamarkeringen,somanseshcira
till den tekniskt mest fullindade i
vdrlden fast den har ndra.4O hr lc,lt
nacken, dr si konstrueradatt hcigre
k<ipbudslir ut ligre och vice versaf6r
snljbud. Skulle buden korsa varann
alltfrir livligt, som kan intrdffa vid oro Direktdr Ponsbacb tar enzot en order per
pi bdrsen,di lises systemetoch man telefon och Aontrollerar Aursen pfr logaritntfir tillgripa muntliga f6rhandlingar. silltrr4n,
En miljon per dag
Di kan det intrdffa att alb skriker i
Varje bdrsdag inledes med upprop mun pi varann och att teckenspr&ket En ordlista till biirsen
av obligationer och nigot senare av miste komma till anvdndning.Senast Aktie - dels andel i bolaget, dels urkund
aktier enligt officiella kurslistor.Dessa detd hendevar under finsk-ryskavinsom visar delaktigheten.
upptar f. n. 80 industri-, trafik- och terkriget.
Aktiekupong - tryckt utdelningskvitto som
itfdljer aktiebrev.
rederibolag,bankeroch fdrsikringsboAvslut ndr k6p- och s?iljkurs sammanlag samt ett stort antal svenskaoch ut- Svarta dagar och andra
faller vid bdrsuppropet; se kurs.
Idndskaobligationslin. Det nominella
Nigon panik var det aldrig friga
Baisse kursfall pi virdepapper, motvdrdet pi de inregistreradeaktiernair
orn di, inte ens ndr vdrldskrigenbrdt
satsentill hausse.
ndta 4 miljarder kronor, aktievirdet
ut. Men dldre mdklare minns panik- Biirspost - ett faststZillt minimiantal akenligt dagens kurser ungefdr det
tier som ett avslut miste omfatta, vanlistimningar.Till exempel"svarfalcirdubbla,vartill kommer obligationernas
gen 50 eller 100. Miklaren miste svara
dagen" den 12 oktober l9I2 de
fiir sitt bud med minst en bdrspost.
sammanlagdadagsvirde pi omkring
Gringes pL nlgra.dagarsj<inkfr&n 900 Emission - ett virdepappers utsldppande
20 miliarderkronor.
ttll 696, Kopparberg frin 5.100 till
r mafKnaoen.
Jiimfiirt dermed dr omsdttningen 4.400 och LM frin 6.1,00till 4.650.
Emissionskurs det pris ett virdepapper
ganskaobetydlig,i genomsnittungefir
Det var den dag Balkankrigetbrd,tut.
betingar nZir det utslippes.
en miljon kronor per dag eller de seOch vi har haft Miinchenuppgdrelsen F I a u - t r d g o c h o l u s t i g o m s i i t t n i n g .
nasteiren drygt 300 miljoner kronor.
i september7938, dL "avgrundsandar- Fondbijrs - bdts fdr kiip och filrsdljning
Omsdttningenjust nu f&r t. o. m. anses
av v2irdepappet, till skillnad ftin exemna sldppteslcisa"och fredsoptimismen
mycket 13,9,7947 omsattes868 miljopelvis varubdrs.
avspeglades i starka kursstegringar.
ner kronor, varav 646 miljoner i obliFondemission utlimning av nya aktier
Vid fcirstavlrldskrigets utbrott hcills
utan inbetalning till tidigare aktieigare.
gationer.Av bank- och fondinspektiobdrsenstdngdfrin 3 augustitill 3 no- Fondmdklare - person som yrkesmiissigt
nens irsrapporter skall den intresseravember,likas&tre veckori septemberfiirmedlar handel med fondpapper; kallas
de emellertid kunna ldsa ut att hela
off iciellt fondkommissionlr.
oktober 1931 ndr Sverige limnade
omsdttningenav bdrspapperhos rikets
guldmyntfoten och t93z efter Kreu- Fondpapper - aktier, fdrlagsbevis, obligafondkommissionlreriir betydligt stcirtioner.
gerkraschen.Vid andra vdrldskrigets
re, itta till tio ginger si stor som pi
utbrott tilllmoades i st2illetett omdis- Fria aktier - i vissa fall B-aktier, sidana
bdrsen.
som icke genom pistimpling f6rbehillits
kuterat systemmed fastlista minimisvenska medbotgate.
kurser.
F6rlagsbevis - skuldfdrbindelse som medMiiklarna prutar
Si gir dagarnap& brirsen. Slrskilt
f6r ritt till betalning ur lintagarens tillVi antar nu att bd'rsledareni sitt vid efterbdrskan man nog ibland tycka
glngar fdrst efter civriga fordringsligare
men fijre aktiedgarna.
upprop kommit fram till X-bolaget,de att herrar mdklare upptrdder viil lekpapper vi var intresseradeav. Vi har fullt, trots att det dr stora summor de Hausse - kutsstegring pi vZirdepapper.
(v15 - marknadsptis f6r dagen pi v?irdebett vir miklare k6pa till biistamojliga bollar med:
papper. Man skiljer pi. k6pkurs, det pris
kurs. Frin ih6rarplats eller per stark- Kriper ASEA I
en kilpare Ir beredd att betala, siiljkurs,
strcimstelefon
kan vi konstateraatt han
- Jugs2iljer30 B-stickorI
det pris en sdljare begdr, och betalningsbcirjarsin budgivning med exempelvis
kurs, det pris som faststilles vid avslut.
- Kciper Grdnges,kriper Atvida175 kronor, samtidigt noteraskanske
Nyemission teckning av nya aktier, i
berg
regel med ftjretrddestitt till f6rutvarande
ett siljarbud pi 185. Nu uppstir en
Kciper,
sdljer.
aktieigare.
<imsesidigauktion, ett slags prutning
Man tycker det gir lattvindligt till:
Obligation skuldfijrbindelse lydande pl
uppit och nedit, tills kiip- och siiljjdmna delar av ett stdrre lin, utst2illes
jag
100
LM
Fir
kdpa
av
dig?
kurser sammanfaller. D& ringer en
ar' statef, kommuner, korporationer och
En nick, bestillaren fcirsvinnerfdr
klocka och avslut har skett. Bcirsledast6rre bolag.
att ge sin uppdragsgivarebekrdftelse. Preferensaktie - aktie med vissa f6retriiren fcirdelar de poster som finns till
destlttigheter, t. ex. till viss utdelning.
salu, man kan exempelvis fi hcira att Men nigra misstagskerinte, alla transHandelsbankensiljer 20 till Enskilda aktionerblir noggrantprotokollfrirda. Stamaktie - aktie som saknar sldan fdrtursrett.
Och som sagt,alltid gir det inte lika
banken, 20 till Haggk;f och ro till
Fondkommission.Si snart denna fcir- livligt till. Det har hdnt att mdklarna Teckningsrltt - aktielgares fdretrddesritt
att teckna nya aktier n2ir aktiekapitalet
delning ir klar inledesny aktion i sam- suttit i sina kontorsskip och spelat
ijkas. Vid nyemissioner kan den ha ett
mr plpper tiils inga mer avslut sker. tirnins eller luffarschack.
marknadsvdrde.

Vill vi di ge en snabborder kan vi
ringa upp mdklarenskontor i bcirshuset, hdrifrin vidarebefordrasordern
via en mikrofon till ombudets Dlats
inne i bcirssalen.
Ogonblicketefteakan
vi i starkstrcimstelefonenhcira att vir
order verkstellts. Det kan man vdl
kalla fcir snabbservice.Det finns f. ti.
riktigt stora kunder som har direkta
telefonledningartill sinamdklareskontor i bcirshuset,just fcir att kunna ge
snabbaorder alltefter marknadensvdxlingar. Men di ?irvi nog nirmast inne
pi kapitlet spekulation.
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fTin METODSTI.IDIEFRONTEN

och FORSLAGSVERKSAMHETEN

M. TN.

struktdrer.Utbildningen och informationenhar omfattathelakoncernenoch
B-pilen har bescikt MTM-arna i
(Jnder denna rubrik, eller en nrtgot
har skett i proportion till
uttagningen
Svart^&och fitt en pratstund med
moder- och dotterfdretagensstorlek.
likalydande,:Aall i B-fulenskomrnaningenjcir Georg Bdcklund, som dr
de nuntmer nyheter frfrn railonaliseDen framtida sPridningen av
kursledaretillsammansmed ingenjcir
r)ttgsarbeletn. ll. liknande och sam- Bjrirn Fornanderoch med iiveringenjtir MTM i form av en mera fullstZindig
tnanhangande iitnnen behandlas'
pi nigot
I(jell Str<imberg,vilken sistnimnde, och konsekventtilldmpning
dr vi nu
Rationaliseringen iir inte enbart
omride
och
begrdnsat
liirnpligt
MTMtillika ordfcirande i Svenska
mognaatt sitta iging med, sdgertiverf t)rbeh2.llende iir:kilda rationalite- Frireningensutbildningskommitt6,ir
'rittgsorgencn
inottt uira ft)retag: uar
Detta komndrmast ansvarig f<ir utbildningen' ingenjcirKjell Strdmberg.
ori en btir och skall ktrntta Para
med
omsorgsfullt
fcirberedas
mer
att
Samtaletgick ut p3',att f3,en <iverblick
intresteradat dessaproblem' Det giiltill den
hela
linlen
rjver
information
hittills
MTM-utbildningen
hur
civer,
ler ernellertid att f2 en allmhn ocb
Deri hittillsbedrivits,hur minga, som inom kon- oersonal.som blir berdrd.
intresset
uidga
att
biittre kontakt fdr
har
varit en ini,rrande
utbildningen
hur
cernen flttt sidan utbildning,
ocb shapaen positiu in:tiillning'
framtida spridning kommer troduktionsperiodfrir att sprida kinMTM:s
U p pi I ag ti I I r ationali serin gt 2tgiirdet'
arbeta med den
att gestaltasig samt i vilken omfatt- nedorn om metoden,
dessgoda veroch
utnyttja
pi
f<irs<ik
far:iag ocb ft)rbdttringar Aan man l3
ning MTM tilldmpasinom koncernen.
tankarnatill nLgot
genom att accosiera
- Utbildning i och information om kan pi metodsinneti utarbetandetav
iirbAtt)botllt problenr rned nt'etodf
MTM har hittills ldmnatsca B0 med- arbetimetoder, verktyg och arbetsringar. son fitt sin l6sn)ng uar rom
berdt- platser.
arbetareinom boforskoncernen,
heht. Genont atl redouita alla uantta
- | frltga om kommande kursverkhar
kurser
Fyra
Bdcklund.
tar ingenjdr
resultat i denna riktning, uid,gar ntan
hittiils genornfcirts,uppdeladepi tre srmhet, fortsdtter ingenjcir Bdcklund,
tfiiren.
accosiations
veckorsteori och 2 veckorspraktiska kan ndmnas,att inom MTM jnmsides
"Maodsidan" skall bl. a. fdrntedla iivningar.Dessutomhar 2 st. tredagars- med 5-veckorskursernakommer att
denna redot,iming. Bidrag illl sidan
ftir sidan
konferenserhillits i avsikt att utgcira anordnasinformationskurser
kan hommafrin mLngaolika omrLden
fcir tidigare elever.Eleverna personal, som sjilv ej kommer att
repetition
s3sonz: Me t od aad eI ni ngarnat ord,inari e
har utvalts bland olika kategoriersi- praktiskt tilliimpa systemet,men som
gifter, Arbetsfirenhling, Ararbetsupp
ftirmdn, ar- kan ha nytta av att klnna till det. Med
som avdelningsingenjcirer,
betsberedning,VerAtygskonstruktion,
arbetsstudiemdn, den utveckling, som arbets-och probetarreDresentanter,
K onstr uk ti ortsiindrin gar som und,erstiil'
f. n. genomgir,
och produktkon- duktior-rsberedningen
verktygskonstruktcirer
lat tilluerkning och montering, FdrU tbildning, Informaslagtuerksamhet,
tion ocb instruklion, Psykologiska, MTM-kursen hdsten 1957 pA rllppdn till Saartd Herrgdrd' Dehagarna appfihnade'frfrn
'fysiologitka ocb arbet:fTsiologiska i)l)erjt t. tt. rill nederst t. h.: Rune Olausson, IJtrlA, Stig lYallin, NOHAB' Bjdrn Fornanproblem,Bioteknologi,Arbetsledning. d.er, Bolors, Lars l{/ilsby, d;o, Georg Bi)cLland, d;o, Lennart 6rndahl, NOHAB, Gii:ta
't'orskning
Nardahit, Nobelkrat, Astor Lidtnan, NoHAB, S. O. Bernhard.sson,Nobelkrut, Bertil Bro'
Resultatau teknisk
fr7n ex.
din, Bofors, Suen E. Bdrniche, Bolors, Bengt Ol:son, uVA, St)g Notstedt, Bolors, lYillL
om
nla
VX, ML och NZ, Notiter
Malmquisr, d:o, Ake Stridh, d:o, Per Strdmberg, d"o, Lars lanssott, d o' Foto: James KelrnasAiner,aerktTg ocb installationer,
lerth. Bofors.
Kontorsrationalisering, Automation

Vi presenterar

Ett 80-ta1nu utbildade i MTM

metodsidan

o, J. a,

Hiir nedanfi)lier Metodtidans f 6rsta
meddelattden:
utbildning
Omfattande
naliseringsdrnnen

i ratio-

I den rika flora av kurser,som syftar
till utbildning av koncernenspersonal,
numera
intar rationaliseringsdmnena
en betydandeplats. Atskilliga av personalen har gitt igenom mer eller
mindre omfattandeutbildning i arbetsfcirenkling, arbetsstudieroch MTM
ing) .
(Metod-Tid-MZitn
Just nu pAg&ren femveckorskurs i
MTM, ddr den teoretiskadelen, som
omfattar tre veckor, iir fcirlagd till
Svarti Herrgird, medan den praktiska
delen, som uPPtartv& veckor av kurstiden, fdrldggestill bolagetsverkstdder
i Boisverkenoch Nobelkrut.
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siktar vi pi att kunna klara de problem,
som kan uppste i detta sammanhang
fdr att sti. redo att mdta alla utbildningsbehov.Det fcirtjinar understrykas
ati vi p3. utbildningssektionengdrna
ser, att folk, som har 6nskemil om
speciella utbildningsimnen och -problem liter hcjraav sig fcir att diskutera
frigor pi detta plan.
Utbildningskommitt6
tillsiittes
- I syfte att samordna umtliga
utbildningsfrLgor inom Aoncernen,
bar direktionen beslutat tilliitta
en "utbildningrkommitt|", omtal/1r
dueringenf i)r Stri)mberg. F dreslagna
att ingS i denna kommitti iir daeringenidrerna Carbonnier, Catpersson, Kjell Strdmbergocb lY/ahlberg,
ingenidr Stig Olsson sarnt reAtor
H ellin g ocb p ertonalintendentH iiggmark. Kommittins appgif t torde
bli, som ragt, att samordna utbildningtfrSgorna, inoentera behouetau
utbildning samt besluta om Aursi stortinornkoncernen.
aerhsamheten
Biittre arbete, mindre anstriingning,
kortare tid
Arbetsf<irenkling dr ett dmne,
vari utbildning pigitt under ett par
irs tid, berdttar ingenjcir Thord Andersson,avdelning A:s lirare i detta
dmne. Fyra grupper pi viren och f.yra
pi hcisten,varderamed ett 15-tal elever, fir 30 timmars undervisningoch
undervisningenbedrivesparalleiltlnom
Bofors och Nobelkrut, ddr ingenjcir
Gunnar Djurberg pn NA dr Lirarc.
Efter kursensteoretiskadel fnr eleverna en slags "examensuppgift", som
bestir i att arbetsfiirenklaen soeciellt
utvald arbetsprocess.
Uppgiften-brukar
omfatta ca tre minaders studium av
arbetsprocessen
och i regel brukar, nir
examensuppgiften inlimnas, den nya
metoden ha tilliimpats eller sti i tur
att tilldmpas.Att arbetsfcirenklingen
i
fcirstahand ledertill minskadanstrengning fcirtjdnar understrykas.Kvintessenseni arbetsfd,renklingsmetodiken
dr
att uppni ett betire arbetemed mindre
anstrdngningp& kortaretid.
I arbetsfcirenklingskurser
har hittills
ca 230 personer fr8.n boforsavdelningar, ci too-talet frln Nobelkrut,
deltagit. Kurserna har omfattat dels
den nimnda 30-timmarsutbildningen,
dels en kortare information oi 15
timmar.Dennasenarevdndesig framfOrallt till den tekniskaledningenoch
avdelningschefernamed direktdrerna
lVahlsteen och S7ahlquist i spetsen.
Ftir den stdrre kursen har elevurvalet
skett efter i stort sett sammagrunder

som fdr MTM-utbildningen, med det
undantagetatt arbetsf<jrenklingsutbildningen innu s3. ldnge endast skett i
Bofors, Bjcirkborn och N7eda.Fcirkoncernen i dvrigt har sidan utbildning
hittills saknats.
Begivningsteservens chanser
- En del personal skickas, utciver
vad som nlmnts ovan, pi. specialkurser.Bland s&danakan ndmnasdmnena
slipteknik,materialhantering
och funktionell ackordssdttning.
En kurs, som
vi vd.ntarossmycketav, slutaringenjcir
Biicklund, dr 3-irskursen "Produktionsteknik". Den startarden 12 nov.
och programmet har utfcirligt presenterats i ABF:s sfudieprogram fcir Plfrtslagare Helge Ehlund sanrt chelen
fdr
1957/58. Denna kurs ger m<ijlighet PlLtaerkstad.en, ingenjdr Ligne Suartz, s/u- den stora derar den reAordbeliinade abbaratlSdan.
f<ir "begS.vningsreserven"
kader av initiativrika, sjiilvst2indigt Boforsfoto.
tdnkande och yrkesskickligamdn och
kvinnor, som finns inom nlringslivet fir han 300: - nu och resten sedan
att ta steget civer till industrins ett ir har gitt med den fd'reslagna
"forskningsplan" med de mcijligheter metodeni produktion.
Metodfcirbiittringenavserett dndrat
detta ger till anstlllningar som ritare/
konstruktcirer,planerare och arbets- fcirfaringssdtt vid tillverkningen av
apparatl8.dan.
Ett besvirligt moment
studiemdn fOr att nu nimna nigra
omreden, som denna kurs <ippnar -. riktningen av sidoplitarna - 121
resolut "opererats"bort. Tidigare tillporten till.
Fdr ait vira arbetsstudietekniker verkadeslidorna genompressning,vilskall kunna frilja med i uhecklingen ket medfcirde, att sidostyckenakom
inom industrin fir dessaocksi utbild- fram skevaoch buktisa och miste omning i fcir dem aktuella dmnen.Denna riktas, ett kringligt och tids6dande
utbildning sker under ledning ay arbete. Riktningen ay sidoplitarna
Arbetsledareinstitutets
arbetsstudiesek- miste g<irassi fcirsiktigt, att inga slagtion och ?ir uppdelad i tv& avsnitt un- md.rkenefter rikthammarenuppstod,
vilket var svirt att undvika. Helge
der namnetArbetsstudiekurs
I resD.II.
Kurstiden omfattar 120 timmai och Eklunds metod innebdr, att lidan nu
kurserna hilles i Orebro oi Tekniska tillverkas i sm&delar,som svetsastillGymnasiet.Hittills har sidan utbild- sarnmans. Riktningen har bortfallit
ning pigitt sedan 1955, och tre st. genom att sidoplitarnalevererasi pla"ettor" har awerkats och under tiden na ldngderoch den nya metodenmed24/9-21/IL
i 3'r p3"98'rden fcirsta fcir vidare en klar tidsvinstoch en icke
f<iraktlig kostnadssdnkningfcir tili"tvlan".
Vid Indusiriskolani Bofors ffu f'6r- verKnlngen.
- "Beld,ningssumman
blir ett vdlmdn, fdrmansaspiranteroch ldrlingar
utbildning i arbetsstudietekniken
i kur- kommet tillskott till nyanskaffning av
ser omfattande resp. 24, 48 och 30 en traktor", berdttarHelge Eklund f<ir
timmar. Fdr llrlingarnas del dr det B-pilen. "Vid sidan av mitt daghga
jobb som plitslagarepi VP sk<iterjag
mycket vdrdefullt, att de redan frin
nimligen
min svdrfars lantbruk i
bdrjan fi'r kunskap pi detta omride,
innan de tar steget ut i produktionen Strdmtorp,och den gamlatraktorn har
pi verkstdderna.Kursledarep3. detta snart tidnat ut. 20 tunnland innehiller
gi.rdenoch en del djur har vi ocksi, si
gebit ?iringenjdr Thord Andersson.
det finns alltid iobb dven nIr arbetsFdg
dagen pi Bofori ir slut", s[ger Eklund, som tycker att lantbrukarjobbet
r.ooo kronor fiir b?ista fiirslaget
dr en fin avkoppling fr8.n plitslagarPlitslagare Helge Eklund p8,YP 22 sysslan- friskt, hdrdande och omi Bofors har blivit rekordbekinad fd,r vdxlande.
G. F.
ett frirslag. 1.000:- f&r han totalt
fcir en fcirbdttrad metod att g6ra apparatlidor fcir mellanbalkentill 40 mm:s
Det liinar
kanonen. Enligt fdrslagskommitt6ns
fcirord och bolagsledningensbeslut att komma med f&rslag

sis:
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N )ltson och Boforsarbetsledarnas
ordfcirandeverkmristareTore Holm talade
ddrefteroch betygadesina organisationersintressefcir ett meraaktivt skyddsvarefterkanslichefErik Thtirnarbete,
NU INTENSIFIERAR VI SKYDDSARBETET
berg mera utfcirligt redogjorde fcir
kampanjens uppl?iggningoch progranl
"Det dr Din insats det giiller"
upp arbetaroch fdr civrigt skisserade
Svenskindustri har under de senaste torer sdrskilt uppmlrksammas. Den skyddetsaktuella problem. Upptaktsn-rcitets
programpunkterinramadesav
iren kunnat konstatera en stdndigt fcirsta n-rinaden skall dgnas "Ordmusik
av
Bofors musikkir och som
andra
den
ningen
p&
arbetsplatsen",
som en
sjunkandeolycksfallsfrekvens,
fdljd av ett intensivt och intresserat minaden "Personlig skyddsutrustning avslutninsvisadesen trafikfilm.
Nu skall alltsi kampanjenfcirasut
propagandaerbeiehos alla Parter. och klddsel", den tredje minaden
pi
arbetsplatserna,
ddr avdelningsche"Skyddsfdreskrifterna
efteroch
deras
alla
Aven Boforsindustriernal.rar,som
ferna, tillsammansmed ingenjiirer,arvril vet, med utmdrkt glldjande resul- levnad". den fidrde minaden it "Intat deltagit i detta arbete. Men allt- siruktioner, speciellt av nyanstdllda betsledare och skyddsombud, skall
j2imt intriiffar alltfcir minga olycks- och ovanaarbetare"samtslutlisen den organiseraarbetetoch fcirdelauppgifterna.Det giller att fi alla order,ftirefall, sivdl i arbetetsom pn vlg till och femte och sistam5naden- april skrifter, arbets-och skyddsinstruktio"Traiiken".
frnn detsamma.Trafikhetsen krdver flt
ner
m. m. att trdnga genom hela
"Uppiaktsmiitet"
for
kampanjen
faktorn
sin tribut och dcn mdnskliga
uppifrin och ned.
Igde rum i Folkets Hus A-sal onsda- personalkadern,
dr alltjdmt svag. Det ir dessa till
kurser
f<ir de tre fackSiirskilda
"oncidiga
6oo
olycksfall", som m&ste gin den 20 november,diir bortit
synes
fcireningarnas
skall ocksi
skyddsornbud
tsingendrif
personer,
bolagsledningen,
helt
om
mcijligt
minskas, helst ock
j <irer,metodstudieingenj
<irer,konstruk- ordnas,iiksom en kurs i instruktionsfcirsvinna.
verksamhetfrir arbetsledare.
Eventuellt
Jirnbruksfcirbundethar i detta syfte tcirer, arbetsledare, skyddsombud,
kurs
skall
sistndmnda
ordnas
i samarm.
fl.
klubbordfdrande
representanter
medalla
sina
sdnt ut en maning tiII
bete med PA-ridet eller Arbetsledarelemmar att intensifiera skyddsarbetet, for klubb- och fackfcjreningsstyrelse
hcills av institutet.
att starta och genomftira en kampanj samlats.Hdlsninesanfcirandet
Den "Trafikvecka", som planeras
"Det
D
rsponenS
o
hlnran.
Disponent
S
a
erri
insats
det
dr
Din
under mottot:
giller". Men kampanjen har iven ten gav fcirst en civerblicktiver resul- avslutakampanjen,skall arrangerasi
med oolisenoch trafiksdkerupptagitsav Nobelkrut, som skali ge- taten av de senasteirens skyddsarbete samarbete
hetskommitt6n
i Karlskogaoch Nakampanjens
presenterade
ddrefter
och
samma
sett
efter
i
stort
nomfcira den
f <irTraf iksdkerhetens
riktlinjer. Kampanjen b<irjar den 1 program, slutande med en frirhopp- tionalf<ireningen
konferen- ning orn att kampanjenskulle omfat- Frimjande (NTF).
med fdrberedande
december,
Helt sekertkommer kampanjenatt
ser och mcitenunder oktober och no- tas med ett aktivt intresseoch giva
fciljasmed stort intresseoch vi vintar
goda resuitat.
ber L9)7.
Metalls ordfcirandesvarvarcGiista goda resultatav densamma.
Under fem minader skall olika fak-

Z@

hillfasthetsprovning av raketkrut
(reg. nr 157). Bel<ining200 kr.
Vid Nohab
50045RagnarErlandtson,NVA: Bord
Nedanstiendefcirslaghar vid fcjrfrir inslagningav 57 mm patroneri
slagskommitt6nssenastesammantrdde
vaxvd.vlaminat
(reg. nr 158). Bekierhillit belcining:
nrngtz) Kr.
Sho
Gunnar Pettersson,(77) : Prcvtryck*
,,
ningsverktygfcir splr i cylinder''METODSIDAN"
'l 1""
mantlar.Belciningkr. 200.
.:
Bertil Persson,(2542): Planfris med
dr en arbetsrubrik.Vi vill gd.rnaha
stopp.Belciningkr. 150.
fcirslagtill en bdttre och kanskemera
Bolaget uttalar genom Frirslagskom- "tdckande"
\
och sliende rubrik.
mitt6n sitt tack fcir inldmnadefdrslas.
att komNu inbjuder vi ldsekretsen
ma med fcirslag,gdrnasammansatta
av
Vid Nobelkrut
de f6rsta stavelserna
i dmnenasnamn
utredningsman,
Fcirslagskomrnittdns
sam- och termer, ex. Ftjr-tne-ra(FdrsIagVid fcirslagskommitt6ns
senaste
ingenji)r Karl Olof lobanssonpi avd.
A i Bofors har hand om den tekniska mantrddeden 28 okt. behandladestre nletoder- rationalisering).
Skriv ned Edra fcirslag till rubrik
granskningenav alla till kommitt6n nyinkomnaoch fyra tidigarebordlagda
inldmnade frirslag. Den, sont har ett fcirslag. Fyra fcirslag bordlades fcir pi ett brevpapperoch tala samtidigt
fcirslag "p3, gi,ng", men har svirt att ytterligare utredning och prov under o1r namn och titel, anstdllningsnurndrift. Ett fcirslagansig sig kommitt6n mer och arbetsplats(avdelning,verkutforria det pi papperet,dr vllkomej kunna fcirordatill belciningoch ne- stad) samt adress. Adresserasedan
med
ingenjcir
men att ta kontakt
Johansson,som hjilper till med skisser, danstiendetvi foreslogosbli belcinade: kuvertet "Metodsidan", B-pilens re.
foton och fcirklarandetexter till fcir- 51126 GustauKarlsson,NZK: And- daktion,Bolors.
Bdstafcirslagetbeldnasmed 25 kr.
ring av packningarpi apparat fcir
slagen.
Ftirslagsverksamheten
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PERSONALNYTT
Ingenjrir
de den 1
(NVA 72)
derna (VA

/-2

VALGODD.2

Egon Persson ovefilyttaoktober frin Nobelkrut
till Ammunitionsverkstd1) som verkstadsingenj<ir.

Hor Alf lons.ronSvefilyttadeden 24
oktober frin Fdltverkstaden(VF zo)
till Industriskolan (Y 20) som instruktd'r.
Fcirman Tor Gille civerflyttadeden
4 oktober frtn Smidesverkstadeni
Kilsta (MSK) till Arbetsstudieavdelningen (A) som arbetsstudieman.
Herr Tore BiirAlund har utndmnts
till forman vid MRK 20 fr. o. m. den
I novemDer Iy) /.

Kapten Axel lYicL$riim ldmnar
fr. o. m. I jan. 1958 sin befattning
inom KMT och civertagersamtidigt de
funktioner och arbetsuppgifter inom
(KM), som
Krigsmaterielavdelningen
kaoten Maaritz Sahlin hlttllls innehaft.
Kapten Sahlin avgir nyssndmndadatum med pension.
OveringenjcirBengt St romberg eftertrdder 1 jan. 1958 kapten \Tickstrdm
som chef f6r KMT.
Civilingenjiir Stig Olron rivertager
nimnda datum befattninsensom chef
f<ir Verkstdderna(V).

r6eeafue
fiOFORSUNADOA9il

Fcir att successivt
leda in koncernens
l4€D Qo-tT gx€lAPeL oc+ a6oee. Ldr.rmilitira forsknings-och konstruktionss P A R A R G r R l s e Nt t € o g R A v u R . . .
verksamhet pi delvis nya omreden
gN ktAR LEDNTNq l srA.TrsrrKeN.J/1
kommer ett permanent organ "ForsAningt homruittin" att organiseras.Till
ansvarigledare fdr denna verksamhet
kvdllar i folkparkerna, simpropagan1958"
ledamotav ndmn- "Hdlsoiret
och sammankallande
dan "Simma sommaren till mcites"
da kommitt6, har utsetts dveringenjdr
Under 1958 skall LO. TCO och samt dessutomkonferenseri rehabiliSuenGerdin.
Rikskorpeni samarbetemed Folksam teringsfrigor.
F6r att giva dveringenj<irGerdin genomf-ciraen landsomfattandehilsoVi fir helt visst tillf?ille att eterkotnmaorn "Hdlsoiret".
n6dviindig avlastning frin hans nuva- kampanj. Denna skall vzinda sig till
rande lcipande rutinarbetenpi Kon- olika medborgargrupperoch syftar till
*
att med olika propagandamedelgcira
kommer
struktionskontoret (KK),
virt folk uppmdrksamtpi folkhiiisans Hiirt pi Kilstaverken
detta att fr&n och med 1 jat 7958 stora
betvdelse.b&deur individensoch
- Vet Du vad dom kallar Kilstaomorganiseras
till tvennelikst?illdaoch samhdlletssynpunkter.
bussen
?
sjiilvst2indigaavdelningar,KK I och
Man vill ocksi under iret sli ett slag
- Neej.
KK II.
fcir den modernarehabiliteringen,vil- Jo, han kallasf<ir "Nykteristen".
- Vet Du varfcir?
I(K I, med civilingenjcirSten Hen- kens uppgift bl. a. dr att iterinfcira
- Neej.
striim som chef, skall huvudsakligen handikappade personer till normalt
- Jo, ser Du, han dr aldrig full I
arbetamed kanonprojekt och ddrmed samhills- och arbetsliv. Fcir arbetsmarknadens
stora
intressegrupper
dr
frigor.
samrnanh;ingande
*
just rehabiliteringenen stor och vital
KK II med civilingenj& Nils-Eilk
Han skall giira't
f rl'ga.
Kiiller som chef, skall i f<irsta hand
- Varfrjr ska just jag gF,in till
Hd.lsoiretsprogram omfattar bl. a.
arbetamed ammunitionsfrigor.
en landsornfattandetlvline f.5r att flt direktdren2"klagapi ackorden!
- Du dr den ende av osssom inte
Fdr b&dakontoren skall ett gemen- fram det idrottsaktivaste
fciietaget,s. k.
"Jobbiader"pi ett 30-tal platser,fest- har nin bil . . .
samt rekryteringsorganfinnas.
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NOHNB
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damm och kvartssandsiktasbort. Luften gir sedan genom ett slangfilter
innan den sliippes ut. Maskinen dr
Frjr att stiindigt vara i klassrned den helautomatiskoch mandvrerasfrin ett
internationella utvecklingen pA gjut- kopplingsskip.
godsomridethiller vi pi att skaffa oss
Vid drift hinder i korthet fciljande:
den modernasteutrustningensomfinns vagneniker in i blisterkammaren,rullatt fFL.Byggandet av en ny sandbered- dcirrensinkesoch bordetmed rensgodningsanldggningir ett led i denna sei b<irjarrotera. Samtidigt inkopplas
strdvan.
slunghjul, tillf<irselav bldstermaterial,
En slungrensmaskinmed rotetande elevatoroch transDortsndcka.
Ndr rensbord fcjr att rensagjutgods samt svet- ningsprocessenivslutats, urkopplas
sadekonstruktionerhar nyligen tagits den automatiska
styrningen.Slunghjul,
i bruk. Den dr av den tyska firman tillfcirsel av bldstermaterialoch roteBerger Maschinenfabrikenstillverk- rande bord kopplas frin. BldstermateKT2.
ning med typbeteckningen
rialet fortsdtteremellertidkretsg&ngen
Detali till Panchet Hill turbinen. NohabMaskinen bestir av en kammare i
dvendi vagnendr ute fiir att reningen foto Olle Eriksson.
stabil idrnkonstruktion.Fdr att mot- skall bii si noggrannsommcijligt.Diirverka slitage dr innervdggarnaklidda
efter cippnasrulldijrren och vagnen
Panchet Hill
med gummiplattor. En vagn med ett iker tillbaka till utg&ngsl?iget.Ett unroterande bord och en kapacitet av der tiden nylastatbord kan d& pls?ittas
Stora detaljer kommer nu fram till
6.000 kg dr utrustadmed en utbytbar ochproceduren
upprepas.
som skall bli Indiens stiirstakapdet
r.l
tallrik, p& vilken godset ldgges. En
lanturbin. Hdl at ett yttre turbinlock
*
automatiskt verkande rulldcirr avtill PanchetHill PowerStation,beliiget
tekNigra
stdnger bldsterkammaren.
nordvdstom Calcutta.
NOHAB-Kriinika
niska data:
Hur minga har tdnkt pi att NydBorddiameter2.200 mm
qvist & HoLn i &r fyllde 110 ir? Det Forts.pd krdnikan.
Fri genomgingshdjd 1.200 mm
1847somgrun'
var midsommaraftonen
NykvistensTjdnstemannaklubbhar
Lastvikt max. 6.oookg.
den lades till det f6retag som vi nu
iter satt iging med arbetsaftnarpi
Tallrikens rotation gtir, att godsets d,gnarvhra krafter. Samtidigt kan det "Gullriset". Varannan onsdagarbetar
yta fullstindigt tdckesav slungstrilen erinrasom att det [r 10 &r sedanmin- man till fcirmin f<ir flyktinghjllpen
och rensaspi kortastetid. Stilsanden nesstenenvid kanalensvlstra strand och di strivar och syr flitiga damer.
iterftires till slunghjuletsamtidigtsom avtdcktes.
Allt, som kan gdras fdr att lindra

Sveriges rnodernaste
rensmaskin

slung-

Rexsgodset applagt pd det roterande bordet, fiirdigt alt inf|ras i bliisterAantrnarez. Nohabfoto Olle Eriksson.

flyktingndden, hdlsas med tillfredsstlllelse.
*
Fredagenden 1 novemberbcirjade
de minadsanstdllda,som har 42 timatt arbetain tid ftir
mars arbetsvecka,
14 frta"kirdagar under 1958. Lunchrasten har avkortatsmed 20 minuter
per dag och dr nu under tiden kl.
12.OO-L3.7O.Med denna tid fcir
lunchrastenskall man arbeta till och
med augusti1958.
*
Vid modellmagasinet,
strax utanftir
lilla porten,har en bra parkeringsplats
ordnats. Det utrymme, som ftirr anvdndes till bilparkering var alldeles
fcir tr&ngt.En bit tredgard fick offras
till fcirmin fcir den nya parkeringsplatsen.
*
RestaurantGullriset kan gl2idjasig
it att antaletgister rikar. Maten dr utmdrkt och sedan en tid tillbaka har
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man nu .varje d^g tvi ritter att vdlja
pi.. Givetvis kan man inte undgi en
del kverulanter, men det Lr ytterst fi,
som klagar pi maten. Varje vecka dr
matsedelnuppsatt pi en del av fciretagets anslagstavlor, vilket ocksi de
allra flesta Ir belitna med.
Fors

M/S "Kolbjdrn" provtur. Den dr ombyggdvid Mohdgs MekaniskaVerkstad
i Gustafsviksvarv i Hdgsjd' fcir Cellulosabolaget,
Sundsvall.
M/S "Kolbjdrns" huvudsakligauppgifter har varit att under sommartid
bogsera timmer pi Norrlandskusten
och premarmellan Norrland och Gotland.
Under vintertid har arbetsuppLivligt
vid Rysskajen i
gifterna varit lokal isbrytning jimte
Trollh?ittan
hamnassistensi Kramforsdistriktet.
Ddrutdver har fartyget tidvis varit utSnabb ilatning au dieselmotor.
hyrt fcir statligaisbrytaruppdrag.
Vid Akerssjd i Trollhdttan insattes
Huvudmotorn dr som ndmnts en
den22 oktoberen POLAR dieselmotor POLAR
dieselmotor, tillverkad ay
i en bogserbit, som byggts vid Lijd<jse
Nohab. Den har typbeteckningen
Varf fdr Stockholms Transport- och
MNl65, (6-cylindrig),ir turboladdad,
BogseringsAB i Stockholm.
och utvecklar 1.650 eff. hk vid 335
Ilastningen tog bara"55 min. frln
vaw/min. Motorn vd.gerca 32 ton.
det att fartyget kommit till kaj tills
Cylinderdiameternir 340 mm och
motorn var pi plats.
slagldngden570 mm.
Motorn dr tillverkad av Nohab och
Tidigare har samma bolags bogserhar typbeteckningenMN16. Den utbit "Galtstrijm" ombyggts. I den har
vecklarnormalt r.260 effektiva hk vid
en 4-cylindrig POLAR-motor av sam3 3 5v a w / m h .
ma typ som "Kolbjtirns" inmonterats.
procedur
Samma
utvecklades en "Galtstrijm"
?iri tjiinst sedani vintras,
vecka senare, dl en motor av samma
dt ombyggnadenvar klar. Med sina
typ installeradesi en bogserbit, byggd
840 eff. hk ir iven denna bogserbit
vid Asi-Verken i Am&l fcir Norrk<ien av Sverigeskraftigare.
pingsstad.
r.l.
T. I.
Polarmotor

i Sveriges kraftigaste isbrytande bogserbit
Vid ombyggnaden av den gamla
primdragaren "Kolbjiirn" har en POLAR dieselmotor installerats och fartyget har ddrmed blivit Sverigeskraftigastei sitt slag. "Kolbjdrn" kan ocksd.
gcira ansprlk pL att kallas Sveriges
stiirsia bogserblt med 213 bruttoton.
Fredagenden 18 oktober i ir gick
En POLAR dietelmotor typ MN16 lastas
direkt p,fr rin plats i en bogserbfrt tid
"Rys:Aaien" i Trollbiittan. Nohabfoto Olle
Eriksson.

NOHAB-sport
Orientering
I korpmdsterskapeni orientering,
som gick den 20 okt. i terringen vid
Oresjii och som i ir organiserades
av
FlygmotorsIF, deltog 61 man (av 87
anmiilda). 32 kunde fullfdlja tiivlingen. Manfallet blev alltsi stort,men
banorna var i svlraste laget. Nohab
fick 2 klass-segrar
genom Gunnar loltansson, iildre oldboys, klass I, och
Stig Roolf, yngre oldboys, klass II,
vilka bida sprang 6,7 km. I ett par
andra klasser fick Nohab en del placeringarbl. a. GdteFohlin,2:e i klais I
yngre oldboys och "Moss-Erik" Lennmyr 2:e i klassI, ?ildreoldboys.Klass I
fick springa 9,7 km genom berg och
mossar.

M/S Kolbi|rn 'fardig liir plortilr. Foto T.
Lindell.

Tack fiir "upplysningen!"
Om vdgstumpenfrin lilla porten ut
till Drottninggatan har det under
irens lopp sagtsminga hirda och fula
ord. Till allasgliidje blev stdrre delen
av vdgen asfalterad,men minga frigade sig varfrir en liten grusbit ldmnats
kvar. De, som evenfuelltstiillt sig den
frlganhar nu fitt ett synligt och gliidjandesvar.
V?igen hiller pi att lZiggasom och
fir ny strickning ut till Drottninggatan, vilket kommer att bli till stor
fdrdel, eftersom man di p& ett sikrare
sdtt kommer in i Drottninggatansalli
mer tilltagande trafik. Minga olyckstillbud har intriffat. Fdrbdttringen
hilsas sd.kertmed stor tillfredsstdllelse
av alla"trafikanter.
En annansak, som ocksi kritiserats,
ir att vdgen varit utan belysning och
svart som en sick. Tisdagenden 5 november"ljusnade" det dock betydligt.
Di satteman upp en del lysrdrsarmatur och mer ldr det vil bli ndr vdgen
Lr klar. "Tack ftjr upplysningen",utbrister sd.kertminga och dr mycket
tacksammaoch glada fdr alla f<irbZittringar'
Fors
NOHAB-GM dieselelekaisha
lok, ailka
shall leaererat till Danmarks och Norge.r
slatsjd.rnaiigar, under tilluerkning i Nohabs
rerAstiider. Nohabfoto Olle Eriksson.

Handboll
Just nu pigir korpserieni handboll,
diir Nohab deltar med 2 lag, som bida
noterat vinster och fdrluster. Vi iterkommerl
Bridge
Den 9 okt. m<itte Nohabs utvalda
bridgespelareett lag frin Uddevallavarvet. Matchen awerkades oi "Gullriset" och resultatetblev en hemmasegermed 3.734 po:dng,mot 3.516 fcir
gdsterna.Sammanlagtdeltog 11 par
frin varje klubb.
F.
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spelare emellan - en trevlig kvZill.
Allra trevligast kanske fiir "Ovriga
stadens"mannaf, som vann matchen
Den sedvanligaupptaktentill schack- med hela I3-7. I konsten att sdtta
sdsongeni Tidaholm, matchenmellan bort ett parti, dir spelet borde vara
Tidaholmsverkenoch "Ovriga staden", vunnet, stod dock vira tidaholmsverhar under hdvdvunnaformer gitt av kare i sirklast.
C. .r.
stapeln.
d.nn" hiivd hijr tyvdrr att
til
Jagtror vdnnenC. S. ?irav god klass
Tidaholmsverkeni sistastundfir vdrva
riven nlr det g?iller att fdrklara bort
ett par spelare ftir att fi fullt lag.
"Ovriga staden"i sin tur hadeddremot saker'
Limon
lyckats mobilisera sitt starkastelag,
med rutineradespelarelingt ner i de Resultat vid de olika borden:
djupa leden.
Men trots att det icke blev samma TV
1
strid pn kniven om segernsom ftirra Carl Sjiigren
&ret blev dei - som vanligt schack- Konrad Karlstrcim
L
0
Allan Larsson
r/,
Bengt Andersson . .
Harald Berger
Overtriinad varpakastare ?
0
Ernst Johansson.. .
KurtKjellander...
%
0
Erik Persson
1
GciteAntonsson...
0
Roland Karlstriim
0
Gunnar Andersson
0
Dick Abrahamsson.
0
OlleSandstriim....
Falk
V2
Jean
1
GtistaAlandet....
0
Ernst Persson
0
Kurt Persson
0
RoyAndersson....
1
Gustav "Kolla"
0
Erik Fransson

Arets schackmatch
TV och Staden

mellan

v,

:f

Diupt tdnkande schachspelare pfr 6mse sidor
om de tatade borden. Tid.aholnsaerkens lag
staden" till aAn:ter.
till hbger och ")triga
De friimsta spelarna i TV-laget iir pd f otot
Konrad Kailstdm och Allan Larsson' Folo
Bjiirklund.

OVRIGA STADEN
.......
GunnarRehn.
Erik Vester
HarryPersson....
G. A. Germundsson. .
A l l a nH i i g m a n. . . . . . . . . : : . :
Erland Engstrdm
RagnarPersson
H. Johansson
TageLindberg....
Hans Rehn

Egon Larsson
. .. .. . . .. .
S c i r e n A n d e r s s. o. n
Folke Stilgren . .. .
StigAppelqvist....
GdteGustavsson...
Lars Persson
G. Johansson
Ake Andersson
Sture Persson
Egon Davidsson

- "Gubbar, shg ni uar min
lobn:
uarpablea aa?
Gubbarna:- "1/4v dii e uarpa ? ? ?
Vi trodde minst di aa en tputtnich tom
f liig 6uertriitopparna."

o.s.
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v,
%

1

v,

1
0
1
1
I
I

1/

72

0
1
1
I

0
1
L3

\9

Nnr julfriden rdder jag uaknar till liu
och lustigt jag uiftar med stantett,
frLn bergakungstalen,med,: iumilakliu,
jag Aomrnerocb tittar pi danten.
Prt hmet iag har det plagg rom gaa
natnn
3t Trollhiittan, staden uid 't'allen.
Kanbiinda Du tager mig aiinligt i famn
och siiger: "Var med'uti trallen" !
Drt.shulle en jublande trollunge ful
Aring fulgranentkarnpa och tiunga
sin tackrasteuisa om Frdjdefall lul
till Er, bSdegamla och unga.

0
0
1

', &'
".

'.

a
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giillde nyheter och vi behdvde lingt
ifrin kinna oss som en sDarvi tranedans.Vira tre utstdllningiobjekt:
den
helautomatiska"Chuckless"-maskinen,
"Servo-Sizern", som faktiskt gjorde
-W.
sensation
tack vare det enkla sdtt p3'
E.
A. 5 Hannover13-23 september
1957
vilket den utnyttjar den automatiska
S.terfciringens
principer, och vir lilla
E. \7. A. 5, d. v. s. den 5:te Euro- verkstadsindustrin.
Vi dr alla beroende U-55, stod var och en pi toppen av
peiska Verkfygsmaskinutstdllningen, av att dessaresultatf<irasut oi bredast vad som visadesinom virt omrede.
dgderum i Hannoverden 13-23 sep- m<ijligabas,si att vi allt fortfarande
L. O.
tember i ir. Aldrig tillfrirne har en kan gliidjasit stigandeproduktion och
*
tillndrmelsevissi omfattandesamling ddrmedlevnadsstandard.
verktygsmaskiner
pi en ging varit samHur ofta gcir vi klart fcir oss,att det
lade f6r utstillninssdndamil. Den ir tack vare den modernaverktygsmaeffektiva utst?illning-sytan yar civer skintekniken som vi lyckats ldmna
54.OOO
m2, d. v. s. ett omr5.depi 6ver gamlatidershantverksstadium,
divarje
10 funnland.
form av maskinerivar en exklusivoch
Endast maskintillverkarei Europa sdllsyntlyx. Idag dr t. ex. armbandsp3.vdstrasidanom j2irnridin fick st?illa uret, dammsugaren,radioapparaten,
ut. Tillverkningskapaciteten hos de cykeln och bilen i snart sagt var mans
utstdllandeverktygsmaskintillverkarna dgo, men fafiarc gamla nickelrova
omfattr dock mellan 40 och 5O y'o av finns kanskekvar i nigon byrilida och
hela vdrldens verktygsmaskinindustri. kan tjdna som exempelpi vad en tidiDen fdrhillandevis korta utstdllnines- gare generationansegsom en omistlig
tiden fcir E. \7. A.-utstdllningarnag-cir och dyrbarklenod.
det endastmcijligt att upplita dessafcir
De allra flesta av de till inemot
besdk av tekniker. Allmdnheten har tusentalet uppgiende utstd.llarnahade
ddrfrir mycket begrdnsademdjligheter n&gon eller nigra nyheter att komma
eti bilda sig en uppfattning om vad med, och detta var framfdr allt dven
44.;;/a.a:t
som egentligensker i de stora hallarna. frirhillandet inom den grupp maskiner
Tyvdtr, miste man sd,Lga,
ty dei Ir fcjr vi pi UVA sdrskilt intresseraross fcir
v&rt vidare materiellaframitskridande - innerslipmaskinerna.
Skaranav vlra
mycketbetydelsefulltvad somvisasvid
konkurrenter hade [ven utdkats n&got, Arbetsledarklubben vid Wedadessatillfdllen.
men framfcir allt hadeflera av de gamla
vefken utser ny representant i
Vad som sker dd.r dr ndmligen en vilkdnda innerslipbyggarna
gjort stora
att visaupp omfattande Redaktionskommitt6n
iettelik redovisningav miljontalsoch anstrdngningar
iter miljontalsarbetstimmar
av genia- nykonstruktioner.
FrirmanHolger BiicArnan,
varsfoto
liskt och idogt ingenjcirs-och yrkesarLyckligtvisvar vi pi UVA:s utstillbete i form aY nya hjiilpmedel fdr
ningsstind ej heller tomhdntandr det vi ser hdr ovan, har av arbetsledarnas
fciretagsklubbvalts att eftertrddaf6rman SoerreNichlatton s&somklubbens
UVA:: monter pd Hannouerutstlillningen. Hen'arna pfr'f otot iir fr. a.: Sture Martinsson
(ritkontoret),
representant
i redaktionskommitt6n.
Iuan Larsson (sliprekniker), Lenn,ut Thdrx (fdr:dljningsaud.)
ocb Gas
ArensAog ( cbefsdemonstrat6/) . Foto Hartwig Hammerich, Hannover.
Holger Bdckman?irf<idd i Skultuna
den 8 mars 197I, ddr hans fader var
metallgjutare.Han tillhiir en gammal
gjutarsldkt,som i minst 4 generationer
bott och verkat i Skultuna.Siiilv bdrjade han sin gjutarbana1924 och var
handformareoch kirnmakare till okt.
D42, de han kom till S7edaverken
som fdrman. Tj?instgjorde7 maj L)44
-1 aug. 1948 pL Planeringen,drev
ett eget gjuteri I948-L949 och iterkom till STedaverken1 okt. t949 som
fcirman pi Kontrollavdelningen,den
tidnst som han nu innehar. Sina fri,
tidsintressen
koncentrerarhan pi sommrrstuganoch fisket.
Nu tackar vi Sverre Nicklasson frir
mingi.rigt gott samarbeteoch hdlsrr
Holger B[ckman vdlkommeni Redaktionen.
E, L.

WEDA'glimtar
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Smedernagjorde utfall mot bi)nderna ned aitglddgade spett.

Ett gtevligt briillop med gtlsligt slut
Det var i bdrjan pi nittiotalet som
greven och bruksdgarenpi ett bruk i
norra bergslagengifte bort sin dldsta
dotter. Det lilla bruket lig ganskaisolerat frin yttervdrlden.Det vat ndrmare tvi mil till ndrmastejirnvlgsstation.fastln pi somrarnakunde man
pi en liten ingbit komma genarefram
dver sjtiarna.Bruksdomlnernastrlckte
sig vida omkring. Stdrre delen av befolkningen var arrendatorerunderbruket, men det fanns ocksi m&ngasjllvigande bdnderldngreut i periferin. Si
man kan sdga, att det lilla bruket var
omringat pS,allasidor, ia, pi alla sidor
av fiendei, fiir pi den tiden stod det
strid p& kniven mellan smeder och
brinder.
Det pyntadesoch fejades dverallt,
men givetvismestkring sjiilvabriillopsgirden. Skolbarnenfick rycka in fcir
att skyffla och kratta tridgirdsgingar
och bers&eroch allt tydde pi att det
skulle bli enastiendestitligt och h<igtidligt.
Och si var briillopsdageninne. Det
ena ekipaget efter det andra svdngde
upp vid storatrappan,det var militirer
i elinsande uniformer och andra storhJter frin ndr och fiarran. Aldrig har
vdl ett s&lysandes?illskapvarit samlat
pi en glng i det grevligapalatset.Men
ii var ju brudgummenocksi greveoch
officer.
Eftersom det var htist kom mcirkret
tidigt och marschalleroch tjdrtunnor
tdndes ldngs alla vd.gatoch stigar som
leddetill herrgirden.Bruksfolket,som
var ledigt, b<irjadesamlasi allt stcirre
grupper, men i smdltsmedjangick ar6etei som vanligt. Smedjanl&g djupt
nedanfiir dammen och fdr att komma
ned till hdrdarnavar det linga trappor,
som <iverst var flstade vid liktare.
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Dlrifrin slipptes tackjdrn och trekol
ned till hdrdarna.
Fram pi kvdllen blev det allt mer
med folk. Det blev fullstdndig invasion av bdnder och drdngar och ett
hotandemummel hrirdesbland de anliinda. Alla fdnster och gluggar p&
av bcinderna,och
smedjanockuperades
snartbciriadeitenar hagla6ver smederna som stod vid hdrdarna. Pigorna
som var med skaffade fram sten och
drd'ngarntkastade.Det blev flera fulltraffir. Den fromme och starkt religirisa Benjamin Stakevar den fdrste
iom siciooch elter handblev det flera.
F<iliden blev att smedernafick ta
betdckning var de kom it, men sn
fcireslognigon att de skulle gcira ett
utfall. De vrirmde sina spett vifvarma
till hdlften, och si ryckte de fram,
tjugo man starka,frin en sidoging och
rusadein bland bdnderna.Dessafick
nu skyndsamtdra sig tillbaka, fastdn
en och annan fick sig ett nYP. Men
dven smedernafick gdra en hastig
retr[tt och giimma sig si gott det gick.
Insen kunde arbeta ndr bomberderna*nsetblev allt vdrre. Till och med
nlrgi blagarnsskjortorsom h[ngde pi
tork skar bcindernas6nder och tog
hdmnd pi. De tinskade nog att det
varit en smed i varje skjortal
Kolkdrare Kallin, som fraktadetrdkolen till smedjan,kom med sin hdst,
en gammalremont,in i sjiilva hdxdansen. Kallin, som i unga in tidnat
hdstgardist, kdnde sitt gamla krigatblod svalla. Han seladefrin sin hdst
fr&n kdrran, fick fatt i en kraftig kolhacka och siyrde sin springarein i
stridsvimlet.Remontenslog bakut och
Kallin hiigg med hackan,men massan
tringde pi, si en retrdttvar oundviklig
frir ekipaeet.

Raketernafriste och smedianbomutan uppehill. Kalle Malm,
barderades
som lyckatsta sig ut oskadd,f<irfdljdes
av en tjutandeskaratill hemmet.Han
lvckadeskomma in. fick ned dubbelbdru"n och brakade pi ett Par skott
mot frirfdljarna. Om nigon blev trdffad, si kom det i alla fall aldrig i
dagen.I ett skyddathdrn i smedjanlig
Stakepi knd.och bad brinnandebdner
fcjr sinl kamrateratt den Hiigste skulle
avstyraall blodsutgjutelse.
Till sistkom det ett bud till briillopsgirden om upploppetoch att bruksbefolkningen var isoleradfrin yttervlriden. Efter en kort r&dpliigningbland
officerarm- beslcit man att dra blankt
och ryckaut i formation. Ndr sablarna
bririade bliinka i siiilva morgongryningen slog bcinderna till retrdtt.
Skyndsamtfdrsvann de frin bruket och
snart var det iter full ging i smedjan,
sedan hjiilp skaffats i stiillet fdr de
sirade.
Ja,si var f6rhillandet mellanbruksfolk och bdnder i min ungdom. Det
har blivit annorlundanu. vilket kanske
dr ett steg fnmlt, men nog var det
mer splnning i tillvaron pl den tiden I
Iuar Malmslrdnt
Sta|e lag Pfrknii och bad . . .

-DIN MEMORIAffi<

Karl V. Eriksson
Bofors

Arne Hammar
Bolors

Arne loelsson
Bofors

K. A, lohansson
Bofors

tjinsteir. Vid jubileet I)46 mottoghan medalj och gratifikation fcir 35 tj2insteir.
Lars.ron,Karl OsAar,fddd 12 jan. L893,avliden 2 okt.
1957. Anstiilldesvid Bofors i sept. 1918 som hantlangare
i Stelgiuteriets
handformningsavdelning.
Han dverflyttade
i febr.1925 till Projektilverkstaden
dir han arbetadesom
svarvareoch de senasteiren, fr&n 1953, som avsynare.
Rd.knadeca 39 tjdnsteir ndr han gick bort. Erh<jll vid
jubileet I)46 medalj och gratifikation fdr 28 tjdnsteir.

K. O. Larsson
Bofors

Lars Saedberg
N obelkrut

Stedberg,Lars Georg, f<idd 1 aug. 1940, diidligt skadad
vid en trafikolycka 15 okt. 19)7. Anstiilldesvid Nobelkrut den 22 januai 1957 som tidskrivarbitrlde.

Eriksson, Karl Vilhelm, fddd L0 dec. 1900, avliden
16 nov. 1957. Anstiilldes vid Bofors i maj 1929 som
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Slutadei okt. r93r
men iterkom i juni 1932 som murare pl samma avdelning. Blev i april L955 trdarbetareoch innehade denna
sysslatill sin bortging. Erhiill 19)4 medalj och gratifikation fcir 25 tj'drctefu.
Hamrnar, Datid Arne, fddd 19 dec. 1918, avliden 9
okt. L9r7. Anstdlldesvid Bofors i fefu. 1933somkontorsbud. Blev 2 ir senare svarvare i Kanonverkstaden och
1942 fllare och montiir i Fdltverkstaden.Utndmndesi maj
1945 som fiirman pi Avstickningsverkstadenoch hade
dennatjdnst vid sin bortging.
loelston, SuenAnders Arne, f6dd 8 nov. 1918,avliden
9 okt. L957. Anstilldes vid Bofors i sept. 1935 som kontorist pi Kontrollavd. och blev senarefilare pi. Kanonverkstaden,dir han slutadei nov. L9)9. Ateranstdlldesi
mars 1942 p& Kontrollavd., blev i sept. samma ir kontrollant vid Tidaholmsverken,d,verflyttade1950 till Stelfdrsiiljningen och kom i maj 1,95Ltill Krigsmaterielf<irsdljningensoffertavd., dlr han arbetadetill sin bortging.
lohansson,Klas Algot, fttdd 10 mars L897, avliden 28
sept. 1957. Anstilldes vid Bofors i oktober1911 som smideshantlangarei St8lgjuterietsrensaravd.och blev 1921
borrare i Grovbearbetnings-och avstickningsverkstaden.
Hade denna sysslandr han avled. Han riknade dh ca 46

Ndstanummer ^o &ablir nr L av fuglng 1958. Detta hiifte skall som vanligt
innehllla en krdnika dver alla viktigare hdndelservid
Koncernfdretagen
under 1957.Numret beriknasutkomma
omkring 1 mars 1958.
Vi vore tacksammaatt f8. matefial till krcinikan rnArart,
girna fotos, notiser, teckningar o. s. v. Tekniska nyheter
ir sirskilt vilkomna. Senastden 1 febr. miste vi ha ev.
bidrag fiir att kunna redigerakrrinikan.
Men kom girna ocksi med annat material, roliga
historier,insindare,frigor o. s. v. Alla bidrag som publicerasflr honorar.
En r?ittelse
I Artur Grells artikel om SAKO-verksamhetenhade
ett fel tyvlrr insmugit sig i texten pi sid. 10. Utredningskommitt6n bestod av herrar Axel \il7ahlsteen,Tore Holm
(ej Tolm), Ragnar Olson (ej Stig Olsson) och Gunnar
Kempe.
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oUeteraner
slrnslutat
sintjansf,s

Gustau Berglund
Bof or.r

EriA Bogren
Nohab

Erih Vilb. Gustausson
N obelArut

Corttot Erihsson
Bofors

lernstrdnz,Andert Gustau,fddd 3 okt.1884, pensionerad 1 sept.1957.Anstiilldesvid UlvsundaVerkstider den
6 aug. 1)34 (dverflyttad frin VOLTA) och var siledes
en av UVA:s veteranermed ca 27 tjanstel.r,under vilken
tid han arbetadesom grovsnickare,fcirridsarbetareoch
packare.

A. G. lernstrdnz
UVA

Karl E. Karlsson
Bofors

Berglund, GaslauEmanuel,fddd 2 nov. 1892, pensionerad1 dec.1957.Anstllldesi nov. 1913som byggnadsarbetarei Byggnadsavdelningen.
I nov. 1915 riverflyttade
han till Stllverket som martinarbetare.
Utnlmndes i febr.
1930 till fdrman i sistnimndaavdelningoch hade denna
tjiinst tills han slutade efter ca 44 3rri bolagetstjdnst.
Erhdll vid jubileet medalj och gratifikation for 33
tjdnsteir.
Bogren,EriA Natanaei,fddd 15 sept.1898,pensionerad
27 okt. 1957. Arbetadefcjrsta gingen vid Nydqvist &
Holm 1928-1929, hteranstnlldes
1937 som maskinistpi
Reparationsavd.(Panncentralen),vilken sysslahan innehade tills han avgick n-redfcirtidspensionpi grund av
siukdom.
Erihtsott,Erntt Cornot, fddd 9 nov. 18p0, pensionerad
nov.
1957. Anstdlldesvid Bofors i juni 792I som svar9
vare pi Rrirverkstaden
och hadedennasyssla,med undantag av tiden dec. 192l-maj L924, hela sin anstillningstid ca 34 ir. Erh<jll 1948 medalj och gratifikation fcjr 25
tjlnsteir.
Gustausson,
Erik Vilbelm, fddd 19 nov. 18!0, pensionerad 18 nov. 1957. Anstllldes vid Bofors den 20 april
1910, d2irhan arbetadesom krankciraretill dec. 1916, dF,
han slutade.Han anstdlldesvid Nobelkrut i mars1935 p3,
Nitroglycerinkrutavdelningen,ddr han sysslatmed buntning av krut och blandning av krutmassa.Riknade ca 28
tjinsteir ndr han avgick. Erh<ill 1954 medalj och gratifikation for 25 tjdnsteFtr.
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Karlston, Karl Einar Efrairn, fddd 11 nov. 1890, pensionerad11 nov. 1957.Anstiilldesvid Bofors i apilL1936
i MekaniseradeStilgjuteriet.Sammair i okt. dverflyttade
han till Nobelkrut, ddr han arbetadetill maj 1944, d3'han
&terkomtill Bofors som hirdningshj2ilparei Hirdverket.
Dennasysslahadehan tills han slutadeef ter ca2'1.
tjdnsteir.

GRATULERA
6O o-eh7o-dzi^n4az
I kvartalet

1958

BOFORSVERKEN
Anstilld
50-iringar
Januari.
2. Reinhold,:ton,SuerzRudolf, Plitslagare,YP 20 1929
5. lohantson, lanne, Natanael, Hjdlpvlrmare,
MSK 32
1942
10. Grek, Knut Sigurd,,Stdllare,MV 20
1925
10. Persson,GustapVilhelm, Betare,MV 21
I93g
11. Ard)nge,Arthur Holger, Planerare,PC
I92B
12. Karlston, Axel Albert, Fcirridsarbetare,
P 10 1937
12. lohanron, Karl Einar,El. montcir,X 20
1948
15. Lundberg,Erik Elon,Yerkmd:stare,
VV 20
1924
18. Palrnqail, Carl loban luar, Kontrollingenjcir,
KML 4
1935
1 9 . Hjelm, Karl Einar, Avsynare, VK 80
7928
2 r . f ohantsott,AgnesLinnia Stiderska,SS
1943
2 5 . A I aharnmar, EI u, Sjukvlrdsbitrede, S
7956

Februari.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
6.
7.
7.
).
lo.
lL.
20.
2I.
22.
25.
26.
27.
28.

Bergnzan,Karl lohan, Kontrollant, KA 804
r925
ansson,
Erih
Alfred,
Filare,
VK
1929
30
f
B 10
1934
Storm,Karl Euert,Fcirridsarbetare,
Hult, Elta Maria, Tempoavsynare,
KA 91
1948
BjdrAftrdm, Birger Elias, Yerktygskontrollant,
VA 30
1932
Hellman, Tore OtAar Fredrik, Lagarbetare,
MVK 14
791tt
Niisman, Otto Albert Roland, Kontrollingenjdr, KA 89
1945
Berglund,Erik Olof Rickarcl,Pendelslipare,
MY 22
1939
Pollack,Karl Gustaa,Svetsare,
1942
MG 31
Tegenstedt,
OscarIaar, Personalkonsulent,
EPP 1940
1956
Persson,Oskar Hilding, Virmare, MP
Hallberg, Karl Verner, Amnesuppvdgare,
MVK 20
1947
Larsson,Karl Herbert, Vedgirdsarb.,ESH
1956
Grell, Knut Enar,Mllare,B
L93B
1c)1'
Bloont, Henry Edain, Planerare,PA
Kontorist,
A
7925
Karltson, Ittar Tbeodor,
1925
K)lstri)m, SaenErnfrid,Mont6r, VK 50
1915
Lund.in,GustaaAluar, HyvTare,VK 23
Andertson,Hugo Algot, Skiftfrirman,MH 20 1947
1957
Falcone,Sabina,Avsynerska,KA 62

Mars.
2.
4.
4.
7.
Tl.
LI.
LL.
13.
22.
26.
28.
)L.

Andertson,Ernst Artur,Ydtmare, MVK 21
1937
Karlsson, Karl Sigurd, H;irdare, MH 22
1940
SS 1945
Viklund, Elin Margareta(Greta), Stdderska,
1c)?5
Nygren, Karl Golge, Planerare,PK
Karltton, Claet Erik, Svaware,VA 20
L938
ry )o
lobansson,lohan Eilk, Smed,MSK 33
Hfelm, Karl Holger, Manipulatorskrjtare,
MP 1934
MG 31 1945
lobanston,Karl Gbte,Slungsandrensare,
Df ure, Karl Stig, Ingenjdr, KK
L949
Andersson,Artur V iro Vohirat,Vdrmare,MVK 1 9 4 0
1948
Kdllberg, Erik Artar, El. monttir, X
Larsson,SuenGuttau,Svarvare,VA 20
7928
60-iringar

Januari.
SS
1943
5. Thell, Anton Mauritz, Stddarfcirman,
Axel Gunnar, Vdrmare,MV 20 1938
9. Gustausson,
B 1 193I
9. lanston, Karl Harald, Byggnadsingenjcir,
Il. Hlirdin, lonat Edaard, F<itman,VR 95
1929
12. Karltson, Karl Entil, Verkm2istare,
19r3
VK23
18. Lindberg, Alfred. Leander, la Montpanneskcitare, B 30
19r4
20. Granath,Anna Viaan, Stiiderska,EFV
1956
22. Hof stri)m,Axel Vald.elnar,El. mont6r, X 20 r928
22. Grek, August V)lbelnt, Handformare,MG 21 I 9 I 2
Februari.
L8. Nordin, Otto Valdemar,Div.-arbetare,MG 2l 1917
20. Skoglund,Erik lohan, Svarvare,VF 20
L930
28. Funke, EriA Bitalir, Fcirri.dsarbetare,
MSK 90 1957
Mars.
4. Bostrtim,Anders Bertil, Major,KM
lO. Siiderilrdm, Hed.aig Birgitta, Baderska,OY

Lg28
1938

16. Petterston,Karl Guslau,Stidare och truckfcirare,X 20
1949
2O. Persson,Karl Georg,la Montpanneskcit.,
B 35 I95O
20. Ottosson,Karl Auguttinus, Forrhdsarb.,
P 10 1952
22. Berggren,Birger Emil, Graverarc,YK 25
7927
22. BergfalA,loban Arthur, Div.-arb.,MVK 14 1952

NOBELKRUT
50-itingar
Januari.
2. BergAuist,Bertil Ragnar,Krutpressare,
NVK 20 1924
13. Eriksson,Albert Emanuel,Reparatcir,
NVF 90 1924
Februari.
2). Andertson, Karl Artilr Vilbelm, Lackullserb.
NVN
1934
Mars.
16. Caimotto,Guiseppa,Krutarbeterska,NVK 20 I95L
18. Gadde,Tage Algot, Banarbetare,
1923
NB 2 '
24. Soderholm,Saen Vilhelru, Ammunitionsarb.,
7926
NVA 4
29. Bergman, Elin Albertina, Ammnnitionsarb.,
I95L
NVA 3
60-iringar
Januari.
8. Berg, Augutt Valdemar,Nitrerare,NVN

1934

Februari.
7. Andertson,Adolf Geotg, Torkare,NVN
23. Israelston,OscarEduard,Krutarb., NVK 21

I93o
1933

Mars.
8. Djupfeldt, Karl Filip Napoleon, Reparatlr,
NVF 90
19. Karltton, Per Paul, Krutarbetare,NVK 21
21. Bjt)rklund.,And.ers,Fcirman,NB 70
25. Kiillberg, Karl Eduard,Snickare,NB 91
28. Anderston,Karl Anton,Krutarbetare,NVK 21
NB 90
31. SkyldLaist,Hfalmar, Fcirri.dsarb.,

r9r2
l9l5
1916
1924
1937
1,912

NOHAB
SO-iringar
Januari.
I1. Mattsson,Suen,Elektriker, E
23. Bredberg,Araid, Ftlare,6I
Februari.
8. liirntling, lobn, Kontrollchef, 190
77. Anderston,Rickard,Hopsdttare,31
27. I onsson,Alf red,,Radialborrare,79
Mars.
L4. Appelgren, Valter, Fcirridsarbetare,
F
26. Hdgrnan,Lars, Jiggborare, 67
60-Sringar
Januari.
28. Flood, Ostian, Avsynare,2l4
Februari.
15. Blomileruall, Algot, Hopsdttate,61
15. Oltson, Albert, Modellutlimnare, 11
28. lontton, Harry, Avsynate,64
Mars.
23. Hansson,Axel Harry, Avsynare,2l4

1940
L924
7937
1c)52

1957
1c}2,1
1O)1r

1921

r92L
1948
193'
1950

36

TIDAHOLMSVERKEN
5O-iringar
Februari.
4. Perston,Erik Euert Gd.rta,Automatsvarvare

1949

Mars.
lO. Andersson,Olof Haluar, Fcirridsarbetare

1939

60-iringar
Januari.
25. Freed,Edtin Bernbard, Svaware

1952

Februari.
18. BLge,lohn Fretlrik, Avsynare

1936

UVA
60-iringar
Januari.
28. Gastafsson,SttenEm.,,Verktygsutldmnare

793r

Mars.
3. Eriktson, Erntt Adolf , Revolversvarvare

194r

\vEDAVERKEN
50-iringat
Januari.
lo. Lundberg, Signrd, Verktygsslipare
24. OsAarsson,Artur, Maskinfcirman
29. Granquist,Nl/r, Konstruktionschef

1948
1954
1954

Februari.
3. Lundqaist,Harald, Verktygsfilare
6. Paulston, Bror, Kd.rnmakate
9. Skeppstrdm,Herbert, Stlngpressarbetare
13. Bohman,Arne, Modellfdrvaltare

7955
r948

Mars.
8. Erihsson, M)irla, Maskinarbeterska
23. Stensson,Folke, Sandblandare

19 5 0
r949

60-itingar
Januari.
6. Enluncl,Emanuel,Putsare

1938

Mars.
4. Nyberg, Knut, Fdrr&dsarbetare

1940

Februari.

194,
1o111

70-iringar

15. Andersson,Erik, Stddare

7953

Mars.
16. Pettersson,
Anlon, Transportcir

1946

Medaliutdelningi Bofors r9j7
Arets traditionella medaljutdelning till alla anstdlldavid Bofors och Nobelkrut, som under 1957
uppnidde 50 resp. 2) tjanstel.r vid bolaget, dgde
rum pi Bofors Samlingshuslordagen den 30 november. 8 veteranermed 50 tjdnsteir och 34 arbetare, arbetsledareoch tjdnstemdnmed halva detta
antal tjdnsteir, fick ur disponent SverreSohlmans
hand mottaga Kungl. Patriotiska Sillskapets medaljer, som ett tack for lhngvarig och trogen tjinst,
37

De 8 veteranernahedradesredan vid jubileet 1946
med den mindre medaljen for 39 tjdnsteir.
Vi meddelarhdr listan over irets medaljoreroch
iterkommer i ndstanummer med ett mera utforligt
referat av hogtidligheterna i Samlingshusetoch
med gruppkort.
I. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
av I:a storleken fiir 5o tj?insteir
Bergkuist,Axel Bernhard,T ransportarbetare
Grek, Karl Gottfrid, Fiirman
Haglund, Karl losef , Hiirdare
I ansson,Clas Aruid, V erktygsslipare
I ansson, T orkel N apoleon, V agnui)gare
Karlsson,Ernst Araid, F6rman
Karlsson, Karl I ohan, G odsruottagare
Kihl berg, Karl Arthar, Kallsi.gare
II. Kungl. Patriotiska S?illskapets silvermedalj
av II:a storleken fiir z5 tjiinsteir
Ado lf sson, N il s G erhard,Krat bruksarbetare
Andersson,Karl Konrad, Rdrmontor
Andersson,Karl OIou Lennart, Filare
Andrie, Lars Giista Albin, Fil. Aand.
Berg, Karl Oskar, Pressare
Blomgren, Daaid Fredrik, lngenjor
Boox, V iAtor V italis, Ap paratskdtare
Dahldn, Gottfrid Allan Gideon, Tekn. Dr
Eriksson, Adolf Fritiof , Reparati)r
Eriksson,Aina Monika Esmeralda,Sdmmerska
Erickson, Carl V ictor, Filare
Eriksson,Gdstalngemar, Viirmare
Erik Ake, Friisare
Gustausson,
Hedlund, Karl Bertil, Suaraare
lansson,SuenOlou, Aud,-f )restd.ndare
lohansson,Ture Teodor, Filare
I onsson, Bernt Einar V il I i am, Last bi I schauf f dr
Karlsson,GustauT heodor,Sti)dare
Karlsson, Nils Valter, Kontorist
Karl sson, Osk.arBertil, Supportsaaraare
K arlsson, Per Paal, Krut bruksarbetare
Lj angd.eI l, Erik Ragnar, Gj ut eriingenjor
Lundell, Helge lnguar, Filare
Ldastrand, Erik Ake Armand, Murare
Maxe, Arent Alfred Helmer, Ritare
Munkby, Ernst Hilding, Ciuilingenjiir
Myhr, GustaaArne, Forman
N yquist, Ott o G unnar, V erkstadsin
genjdr
Palmkuist, Ture Bertil, Ritare
Sundman, Karl Erik, Kontrollin genjdr
Tallberg, SuenElou, Brandfrirman
Tiderman, Axel Rudolf , Ausynare
IN/ennerblom,Karl Ragnar,Off ertingenjdr
IVijkander, Karl Eaert Theodor, Disponent

Avlciningsdagar 19j 8

Kontorssvenska

Minadsavliinade

Konferens
grupp minniskor som var for
sig inte kan utrdtta nigonting men som kan samlas
och kollektivt besluta att intet kan utrdttas.

24 januari, 25 februari, 25 mars, 25 april, 23
maj, 1.) juni, 21 juli, 22 augusti, 2) septernber,24
oktober, 25 november och 19 december.
Timavliinade
Redovisningsperiod

Avlciningsperiod

Avlilningen
utbetalas

tiden

r/1 -rr/L

11
2

4
6
7
8

9
10

))-)7

16/1 -29/r
3o/r -r2/2

5-

27/3 - e/4
1o/4 -23/4
24/4 - 7/5
8/5 -2r/5

11

2T
22

9/to-22/1,0
23/1o- J/It

I2

23

6/rr-r9 /tr
2o/r7- 3/r2

75
76
LI

18

10

ai
LA

T3

)7

26

6/2

19-20/3
2- 3/4
16-77 /4
30/4
14/5
28-29/5

T9
20

73
74

/

pdrmarna.

/ "_1

r9-2o/2
t- 6/3

13/2 -26/2
27/2 -72/3
r3/3 -26/3

22/5 - 4/6
5/6 -18/6
19/6 - 2/7
3/7 -16/7
17/7 -30/7
31/7 -t3/8
14/8 -27 /8
28/8 -1o/9
1.1/9-24/9
25/9 - 8/ro

11
T2

-t

4/t2-17 /r2
18/r2-3r/12

17-72/6
25-26/6
9-to/7
2 4 - ) 4-h' /

Syntes
sammanstdllningav minga oklara
detaljer till en enda jiittelik rora.
Gdra en ufuedning - ta reda pi vem som flyttat

'

6- 7/8
2O-2L/8

Att ge en bild au ldget - ett lingt, invecklat
och ovederhdftigtuttalandetill en nyborjare.
Vad i)r Er uppfattning om saken?- vi kommer
att lyssnapi vad ni har att sdga si ldnge det inte
inverkar pi vad vi redan bestdmt oss for att gon.
Var god siind ossytteiligare upplysningar - vi
har tappat bort ert material och behover en ny
omging.
Klarligga en frd.ga - dra ut e n tydtig sida
till 15 oklara.
Ekonom - den som talar om for er vad ni skall
gora med de pengar som ni hade haft om ni inte
foljt hans rid.
Statistiker - den som drar en exakt matematisk
linje frin ett omotiverat antagande till en forutfattad mening.
Status quo - samma soppa som vanligt.

3- 4/e
t7-r8/9
1-

2/1.0

ttBdlontelerntt
_,

15-76/ro

Ett sant ord

29-30/Lo
72-13 /1r
26-27 /r7
7O-r7/t2

Det ir inte den exakta verkligheten vi lyckas
gripa, ndr vi forsoker forklara sidana elementdra
fenomen som elektricitet,ljus, atomkdrnor,neorroner, protoner, mesoner, energiinnehill och mycket
annat. Vad vi uppfattar och beskriver ir endast
vaga skuggor av en verklighet, som vi inte formir
att helt och riktigt uppfatta.

23/r2
7919

Med reservation for ev. dndringar.

Profestor I ohn T and.ber
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TV-ruto [], Forts.
Frin

studiefronten

ABF:s lokalavd. kan i likhet med
f<iregiende 8r glddia sig lt en god
uppslutning i de olika kurserna'
Fiirst i ging kom kursen i bilvird,
,o- s.nuribl& dvertecknad.Ett tidens
tecke"ns& gott som nigot.
Men det saknas fiir den skull inte
deltaqarei de dvriga kursernapi prodomineras
gram"met. Sprlkcirklarna
^av
tv&
engelska,
de
3om vanligt
-dlr
fortslttninlgs- och en nybiirjarkurs redan k<ir fiir fullt.
Av dvriga cirklar som startat med
full besiittiing kan ndmnas fiiljande
dmnen: litteritur, fotografering, mdtesteknik, gitarrspel, kiirkortsptovet'
kbnsumentupplysning
rlknestickai,
och den samhlllsekonomiska kursen
"Hur ska' vi ha't".
sig
Just i startgroParna befinner
cirllarna deklaration, fackfiireningskunskap, teckning och "K[nn din
hembygd".
Men dmnesflorandr vidlyftigare iin
si och "ABF-gubbarna" jobbar med
tillfiirsikt vidare.

Ett jobb som underldttas mycket
av att ie i sommarinrett och inflyttat
i en egen av stadenuppliten expeditionsloial. adressBrandstation.
c' s'

Korpsporten

l

Julkryss

i

'lrekamp
1) Hans Forslund,2) Lage Johansson, 3) Yngve Augustsson'Vinnare i
lagtivlingen : Plitverkstaden'

Tennit
De fdrsta tivlingarna i den synnerTidavid
1) Ake Johansson,2) Bo Karlsson'
ligen livliga korpidrotten
4) st.
vi
Deltagare:
och
hllmsverken ir nu genomfiirda
ChristensGunnar
har av ordfiiranden
Onsdagen den 27/ro 1917 fitades
sonerfarit att resultatenblivit fiiljande' avslutningen av korpidrottens fdrsta
sdsongvid Tidaholmsverken.PiistaPistolskytte
garna erhdll sina viilfiirtjlnta utmdr1) Hans Forslund,2) K' G' Ankelser och hyllades livligt' Korpdersson,3) EvanKarlsson'Vinnare av
idrottsstyrelsentackadesvarmt fdr sitt
lagtdvlingen: Plitverkstaden' Deltaenergiskaoch vilplanerade arbete och
gare:81 st.
man var absolutijverensom att korpidrotten skulle fortsltta sin si lyckligt
Poiingjakten
plbijriade verksamhet.Det ir ju ocksi
1) Yngve Augustsson, 2) Lars
.tt foiito- att korpidrott er ett gott
3) Lage Johansson'VinLundgren,
-"u
medel att utveckla och stlrka kamratlagtdvlingen: Pl&tverkstaden'
.ru..
skap och samarbetep& en arbetsplats'
Deltagare:2o st.
F<irutomdet att den sklnker den aktive
gl2idje och hllsa. Den virdiga och
VarPa
festen avslutadesmed dans'
1) Lennart Johansson'2) Gunnar gemytliga
Limon
Karlstriim, l) Herbert Edgren' Vin-

&/.*,
jI'

nare av lagtdvlingen: Monteringsavdelningen'Deltagare:112 st'

1.\

Tgi7.

pa omstiLendesida.
se tdvlingsbestdmmelserna

=-

iTu"t1
>--

39
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PA TAL oM KRUTET
Lijtnanten: "Hoad stZr du hiir och funderar p2?"
Artilleristen: "lo, iag funderar p2 huad d.i anaiinde hanonertill innan hrutet fanns upp."

JulkryssetrgST
Redaktionenbjuder pi omstiende sida ett bildkryss, tecknat av Gunnar Lindblad, Sodertdlje.Vi
hoppas att tdvlingen kan hjalpa till att fordriva
nigon timme i julhelgen.

- v-

--l-l

lli

z

lrf

*'illl
- -rlll

Vi delar ut 3 penningpris i resp. 40: -, 30: och 20: - kr. och dirutover ett antal trostpriser.
Tdvlingstiden glr ut den 15 januai 7958.
Sdnd in losningen i vanliga brevkuvert (format
C 6 eller liknande). Alla storrekuvert och konvolut
Idgger vi it sidanI Frankera ocksi med vdlgorenhetsmdrken.

a

JULKRYSS res7
L6sningen insdnd av:
Namn
Titel

__ Anst.-nr

Bostadsadress
(Gata, hus-nr ochort)

Adresserakuvertet:

JULKRYSSET

1,957

Karlstad 1957
Nermans Trycksaleer 710138

B-pilens Redaktion
BOFORS

R E D A K T I O N SK O M M I T T E N R :
BOFORS
KARL AN DERSSON, Expeditdr
Representant f6r Bjiirkborns Fabriksarbetarefackfcirening

GoSTA ANDRE,E, Fil. kand.(FRK)
Repr. fiir avd. 24 av SvenskaIndustritjinstemanna-Fcirbundet
RAGNAR LINDAHL, F<irman(Y 20)
Repr. fiir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref<irbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
Direkt<ir(ND), Odl
ARVID \/AHLQUIST,
Representantftjr AB Bofors ledning
Redaktdr och ansvarig utgivare
EGIL LoNNBERG,

F i l . l i c . ,( E R )

Redabtionens
adrex : B-pilens redabtion,Bofors.

NOHAB
JOHN LARSSON, Ritningsutlimnare
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representanrfdr SIF Nohabs {<iretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantfiir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, lngeniilr, Ordf,
Representantfiir Nydqvist 8r Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fcirman
Repr. fiir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tjdnstemdn(SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjinsteman,Ord'f.
Representantfitr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJoGREN, Mont6r
Repr, fcir Avd, 163 av SvenskaMetallindustriarbetareftirbundet

.WEDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, Kirnmakare
Representantfcir SvenskaGjutarefcirbundetsf6retagsklubb
STEN LARSSON, Ingenj<ir
Repr. fiir Sv. Industritjlnstemanna-Fcirbundetsftiretagsklubb
GOSTA LINDH, Chefmetallurgordf
Representantfiir AB \tr. Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN F6Tman
f <iretagsklubb
Representantfiir SverigesArbetsledarefcirbunds
GUN N AR \f ELAN DER, Verktygssvarvare
verkstadsklubb
Repr. fcir Sv, Metallindustriarbetarefdrbundets

I.'VA
BORJE LARDNE R, Ingenjcir
Representantfijr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Orff
Representantfcir UlvsundaVerkstdderAB :s ledning
BERNHARD STOHR' Svarvare
Representantf6r UVA:s verkstadsklubb

Pi femte europeiskaverktygsmaskinutstdllningen
i Hannover
i september1957 hade vi

*f
:T { *'ffi"*'wq

*Wm@q.ffi*ffi%

w
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B-

Premidrfiir
E€€'r

komplettaprogram

av hel- och halvautomatiska

maskinerfor innerslipning
DennajltteutstllLring av enbarrvcrktygsrnaskiner
och verktyg Zirailtid
av rnycket stort intrcssefcir vcrkstadsfolkfrin allaldndcr.Vira hel- och
halvautomatiska
nraskincrtilldrog sig som vdntatstor r.rppmdrksarnhct,
inte minst derfcir att v.ira mctoder allpassar
sig efter curopeiskaverkUVA.CHUCKLESS

stadsf6rhillandc.n.
AntingetrErt probleur ir linga scriercllcr krdvandesrycketillvcrkning
ger Er UVA-metodcn civcrtygandevinsterb.ldc i produktionstidoch
bearbctningsprecision.

UVA-CHUCKLESS
UVA SERVO.SIZER

-

en helautomatiskinncrsliomaskin
fiir

slipning av kul- och rullagcrringar.
UVA SERVO-SIZER -

en halvautomatiskinnerslipmaskin
mcd

antomatiskjusteringav skdrpningsdiamantens
lige.

3 . UVA

U-55 -

cu l1y rniudre maskin fcjr handmanovreriugellcr
halv- cller helautomatiskarbetsg.ing,
sonl11rlvisatsf6r fcirstagingcn.

UVA

U.55

4. UVA TURBO-HEAD

-

crl plrcrlnlatisk
slipspindel
for stcgl<js

varvtalsrcgleringi omridet 60.000-100.000r/m.

UVA TURBO-HEAD

uLvsuNDA

vERKsrAoen

Karlstad1957. Nernans Trycksaker710138

AB

.

BRoMMA
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REFERAT
frin

vid
sammantrildemed Foretagsnemnden
Ulvsunda Verkstilder AB
3:e kvartalet rg57

Bitosanr, ,r,&do

nr 6 . 1957

f-

UVA

anses framfcir allt bero oi den inhemskaefterfriganp5.varoroch tjinsFciretagsndmndenvid Ulvsunda ter. Fcir att motverka den
inflationisVerkstdderAB h6ll mindagen den 30 tiska utvecklingensamt begrdnsaden
septembersitt 3:dje ordinariesamman- totaiaefterfr8.ganharliksom i Englaod
tride fcir iret. Somordfcirandenfunge- vidtagits olika restriktiva &tgd.rder.
Diskontot har sl.lundahciitsi tvi omrad,edirehtijr Lennart Odqait.
glngarfrin 3 till 5 /a.Yidc.re har en
Till sammantriidet,till vilket fcir- kraftig nedsklrning av statsutgifterna
utom ordinarieledamciter
lven kallats fciretagits, varvid budgetundedaget
samtliga suppleanter,hade som fcire- minskat frin 2I ttll 12 mlljarder krodragshS.llare
inbjudits konsulent Ot- nor. Fcir att stoppa valutautflcidet har
waltl Tborsrnan {rln Personaladmi- dessutotnspeciellaitgirder vidtagits.
nistrativaRidet.
I V iist ty: k Iand visarindustriproduktionen en dkning av c..a7 V) i tarEkonomiska ldget
hillande till 1956. Prisutvecklinsen
Direktor Odquist ldmnade en sam- har varit tdmligenstabil,och i nrotiats
rnanfattande dversikt av det ekono- till andra europeiskald.nderhar ingen
miska liget. Inledningsvis bercirdes tendenstill civerkonjunkturfcirelegat.
Statsmakterna
ha ddr kunnat miuka
sdrskilt konjunktursituationeni USA
och Vdsteuropa.Det framhd'llsbl. a., upp den ekonomiskapolitikengenom
att i Amerika synesen andhdmtnings- att sdnka diskontot frln 5 tlll 4 Va.
Dd.rut<iver
ha vissaskatteldttnader
och
paus ha intrdtt, och att under de fem
fcirstaminadernaav iret en minskning tullslnkningar kunnat genomfciras.
dgt rum i industriproduktioneni jdmfijrelsemed fcireg8.ende
ir. Nedgingen
har huvudsakligenvarit koncentrerad
till kapitalvaruindustrin,medan konsumtionsvaruindustrin
som helhet inte
visat nigon ndmnvdld fcirdndring.
Stilproduktionendr f cirhillandevislig,
och tillverkningen av bilar har ej f&tt
den ornfattning, som fabrikanterna
rlknat med.
Industriinvesterinsarna
i USA vintas liksom tidigare 6ti hOgu,och man
rzi.knarmed en stegring av c:a 6/2 ,/a
i fcirlrillande tLIl 195! irs toppvdrden.
Producenternaha under de f<irstaminaderna av iret bcirjat reducera sina
lager, men under senastetiden har en
tendensmot lagerrikning iter kunnat
mdrkas.Det amerikanskadiskontothar
h<ijts till 3Yz.%, vilken nivi ir den
hcigstapi 27 hr. Installningen ar i allmdnhet den, att det ekonomiskaldget
i USA under 1 957 skall stabiliseras.

Saeriges ekonomiskautvecklinghar
i stort sett varit gynnsam.Produktionen visar stegradevzirden, och den
genomsnittligaprisnivin har varit rc7ativt stabil.P5"arbetsmarknaden
har utvecklingen gitt mot biittre jiimvikt.
Ett mcjrkareinslagi konjunkturbilden,
som ger anledningtill oro, dr utvecklingen av utrikeshandeln.Handelsbalansen visar hcigre importsiffror In
som frin biirjan kalkyleratsmed. Det
ansestroligt, att handelsbalansens
underskottkommer att bli stdrre dn vad
somfcirutsettsfrin bcirjan.Betrdffande
den ekonomiskautvecklingeni Sverige
hd.nvisades
i civrigttill stillfilmen "Ekonomisk Hcistiournal".som senareunder kvillen skulle visasfcir ndmndens
ledamciter.
Fiiretagsrapport

Herr Ordforanden hdnvisadeinledningsvis betrdffande orderingingen
I England,har industriproduktionen
och faktureringsvdrdena
till den affdrsunder f6rsta halv&retnieot fdrbettrats.
rapport, som redan dverldmnatstiil
Okningentillskrivesi fcirstahand billedamdterna.Av denna kunde man
industrin och konsumtionsvaruindusbl. a. utidsa, att orderna pi verktygstrin. Under senastem6.naderna
ha de maskiner
t. o. m. seDtemberminad
inflationistiska tendensernaallt mera
6kat n6.goti jiimfcirelsemed samma
framtrdtt. Okade 16,neroch kostnader
period iret fdrut. Den stcirsta
dkningen
vlntas piverka den fortsatta -under
prisut- visade
Bofors-orderna,rnedan d.n
vecklingen.Statsrnakterna
ha
egna hydrauliskavdxel-tillverkningen
iret skdrpt den ekonomiskapolitiken,
av kdndaskdl icke tilllcjrts nlrgraAyt
och fcir att undvika en devalveringav
bestdllningar ay betydelse. F<irsiiljpundet har diskontothrijts frin itill
ningsliget fcir hilslipmaskinernakan
7 /a. Man diskuterardvenen nedskdrkarakteriseras
som kdrvt. Den skirota
ning av de offentliga investeringarna.
ekonomiskapolitiken.som fcirsi vhm
Fi5r FrankriAet del thg industripro- kundldnderprecissom hdr,har begrinduktionen nnder frirsta halvfuet 1957 sat och fcirsvirat vira exportmdjlighec:a lO /c hcigredn 1 &r tidigare.Detta ter. Den faktureradefcirslljningen av
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verktygsrnaskiner och UVA hydrauliska vdxlar ligger hittills ungefdr i
paritet med fjolS.rsvdrdena.
Under den nyligen hS"llnaHannover-Mdssanvar vi i tiilfnle att visa
v5.raUVA Chucklessoch Servo-Sizer
maskiner samt den mindre modellen
U-)1. Yl,ra utstdllda rnaskiner uppmdrksamrnadesav m5.ngamdssbesbkarc, och vi fick kontakt med en del
nya intressenter,
som visadepifallande
intressesdrskiltfcir vir Chuckless-maskin. Vi hoppas, att dessakontakter
si sminingom skall leda till en del nya
mrskinorder.Den nya U-55 dr sonr
bekant endast demonstrationsklar
och
Ir silunda innu ej fardig f6r st6rre
produktionsupplagg.Maskinen kommer tills vidare endastatt tillverkas i
reduceradskala, tills dess vi hunnit
slutgiltigt utprova den. Vir TulboHead har rdnt stor efterfrigan, och vi
emotserhdr en rikad produktion.Tillverkningen av hydrauliska vdxlar har
villat en del bekymmer till fdlfd av
intrdffade felaktiqheteroch driftavbrott pi den storavexeltypen.Den lilla
vdxeln har ej isamkat oss sammabesvdr utan tycks i stort sett arbetatillfredsstdllandepi de platserddr den dr
inmonterad.Di man bed<imerutvecklingen av denna tillverkninq b6r man
hilla i minnet, att vi dro Je fcirstai
Europa som upptagit denna produktion. Det har naturligt nog ej kunnat
undvikas, att man som vid de flesta
nytillverkningar f&tt brottas med en
del
.svirigheteroch barnsjukdomarpi
vaxlafna.
Herr Hanssotl Lrppgaysig ha hrirt,
att UVA skulle leverera hydrauliska
vdxlar till Finland. Kommer detta att
ske ziven i fortsdttningen, eller blir
mcijligentillverkningenav hydrauiiska
vixlar pi denna marknad fdrlagd till
Finland.
Hen' Ord.fc;r.and.en
rpplyste, att vi
hittills endasttillverkat en del detalier
fcir de hydrauliskataxlarna fiir den
finska producentensrdkning. Vdxeltillverkningen ir i dvrigt frirlagd till
Finland. Detta land har som bekant
stora finansiella sv5.righeteroch har
mycketbegrinsademOlligheteratt gcira bestdilningarutomlands
Fdrslagsverksamheten
Oreringenjdr Sten namnde,ati frirslagsverksamheten
hos UVA under senastekvartaletvarit rett god i synnerhet om man betdnker,att sommar-och
semesterledighet
intrd.ffatunder perioden. Till fcirslaqskornrnitt6n
hade sedan fciregiende sammantrlde inldmnats5 nya fcirslag.Ett Zildref6rslag,nr

66, som inldmnatsav m 3Ol, Vz. Rappert, vat dnnu ej slutbehandlat,eftersom nigra prov hittills ej kunnat utfciras.
De nyinszinda
fdrslagenvar fciljande:
u 55,
Reg. nr 67. Fcirslagsstallare
H. Riedel: Andring av styrfinger och
kopiersmall fcir kopiersvarvningav
SRM-detaljer.
Fcirslagetinnebdr,att styrfingrettill
kopieraggregatetutfrjres med bytbara
fingerspetsarmed olika radier. Kommitt6n ansig det sv&rt att avgciraom
det inldmnadefcirslagetskuilen-redfcira
nigon tidsvinst, eftersom de detaljer
som bercirasej iro tidsstuderade.Fcir
visat intresseansigs en bekining b6ra
rekommenderas.

parning anordnadesfcir intresserade
ter. En dylik kurs hade nu planlagts,
och en ndrmaie orientering i saken
skullenu ldmnasav herr Sten.
Otteringenjdr Sten meddelade, att
kursenvar cippenfrir alla intresserade,
men frzimstavsigs att beredaarbetare
och 3-irs ldrlingar tillfnile att uppciva
sin fdrdighet i ritningsldsning samt
fcirmiga att utfcira enklare ritningar.
Kursen, som var avgiftsfri, skulle taga
sin bcirjan i mitten av oktober och
totalt on-rfatta13 kvdllar tred en lektionstimrnepr vecka. Antalet elever,
som kunde mottagas pr kurs, var
berdknat till 14. Den huvudsaklisa
u n d e r v i s n i n g esnk u l l e h a n d h a v a sa v
yrkesldrareRed6n, varjdmte orienterandefciredragunder hand skulle hillas av ledande tjdnsternin inom produktion och konstruktion.Lektionerna
skulle hiilas i konferensrummet1 tr.
Till slut uttalade herr Sten den fcirhoppningen,att kursen skulle visa sig
bide nyttig och intressantsamt rdna
tillb<irlig uppmdrksamhet.

startadesfu L952 o[ initiativ av SvenI styrelsen
ska Arbetsgivarfrireningen.
frin SAF,
sitter,fcirutomrepresentanter
delegeradefrin LO och TCO m. fl.
PA-rAdetsuppgifter dr att frlm;'a den
arbetsvetenskapliga
forskningen och
bitreda nhringslivetoch den offentliga
administrationenmed konsultationeri
oersonaladministrativaoch industripsykologiskafr5.gor. Behovet av en
sidan organisationhar visat sig vara
mycket stort, och verksamhetenhar
undan fcir undan n&st utcikas.PAridet vill verka frir rekryteringav arbetskraftunder nya former, propagera
fcjr allsidieaurvalsmetoder
betr[ffande
arbetsledaiem. fl. personalkategorier
samt administrativaoch psykologiska
orobleminom industri-och andrafcire[aE. Verksamhetenomfattar i huvudsakfciljandearbetsomriden:

nr 170,
Reg, nr 68. Fcirslagsstiliare
R. Saenningsson:Anordning frir fast1) Urval och rekrytering.
spdnningav en detalj vid planslipning
2) Konsultationer i personaladrniav en kant i rdt vinkel.
nistrativa och industripsykoloGenomfcirslagetvinnes,att detaljer,
giska frigor.
som skall slipas i rdt vinkel, snabbare
3) Audio-visuellahjiilpmedel.
kan fastspinnasutan den vanliga anfiir belciordningen. Rekommenderas
Inom sektionenfcir urval och rekry"Ekonornisk Hiistjournal 1957"
ning.
tering var den personalkategori,son-l
Den av Personaladministrativa
R&nr 107, det produceradestillfilmen med ovan- man kommit ldngst med i sina underReg.nr 69. Fiirslagsstdllare
Totalt hade
E. Harnpus: Arborrstil fcir planing av stiende namn visades.Filmen gav en scikningar,arbetsledarna.
man hittills testat melian 6.ooo och
planethjulshillarefcir SRM-vd.xlar.
klar dversikt av irets konjunkturten7.000personerinom dennagrupp, varPlaning har tidigare utfcirts med denseroch ekonomiskahindelserfram
fcir erfarenheterna
oi dettaomride var
vanligt planingssti.l,avsett fcir axiell till mitten av augusti1957.Denbelyste
de stcirsta.TillvZigigingssdttetvid urmatning. Med det nya stilet erhilles bildmiissigt produktionscikningen,
ut- valsprcivningen
byggerpi tvi metoder,
bdttre yta och kortare bearbetningstid vecklingen p5. arbetsmarknaden
samt den objektivaoch den subjektiva.Den
m. m. En beldningav fcirslagetrekom- handelsbaiansensfcirsdmrins. Man
objektiva analysen avser omdcimesnenderas.
ktrndedvenfcilja investeringwerksamprov, intelligensprov, attitydinsta[hetens utveckling och utldsa att den ning, mekaniska
anlag, praktik o. dyl.
Reg. nr 70. Fcirslagsstdllare
r 22, volymmdssigt
cikatunder innevarande Den subiektivametodenavser att utH. lansson:Metod fcir upplZiggningav
ir med c:a It %.Fcir industrinsvid- rrinaintresseinriktning, ilsf rirmiga,
bef
lameller till SRM-v2ixlarfcir planslipn. kommande f<irelig
dock ingen som sjdlvbiografiskauppgiftcr samt perFrirslaget innebdr, att lamellerna heist stegring,och man kunde vidare
sonliga data m. m. Fciredragshillaren
uppliggas pi en underldggsring,vilket se, att industriinvesteringarna
under nrimndeflera exempel
pi den metodik,
gcir det m<ijligt att lossadem utan att den senaste5-irs periodenhaft en gevid
som
anvdndes
testningarna
och
de repas.Metoden medfiir hcijd kvati- nomsnittscikning
av endast0,4 o/a.Fil- hur rnan
gick tillv2igafcir a1t siika fn
tet i produktionen. Fcirslagetrekort- n-ren tilldrog sig stort intresse hos
fram en noggrann personanalys,som
menderastill belcining.
Sskidarnaoch fciljdes av en kort dis- gav vlgledning
och
om de egenskaper
kussion,varvid bl. a. rdntehcijningen, fdrdigheter som ir av vdsentlig
nr 156,
betyReg. nr 71. F<irslagsstdllare
investeringspoiitikenoch valutareser- delsefcir
de arbetsuppgiftersom isyf: Andring av provtryckningsLof c1"^i:t
vcnsbetydelse
berrjrdes.
tas.
anordning MA-1007 fcir provtryckning av backventilt. hydr. vdxel typ O.
Efter fciredragetfdljde en livlig disIJrval och rekrytering inom
Ett nytt verktyg till provtryckning
kussion
med inldgg och olika synpunkfciresl5s,
som skullemedgeen snabbare industrin
ter pi urvalsproblemen
i sambandmed
och noggrannarekontroll av ventilens
Herr Ordliranden neddelade, att civerflyttningav personal till nya arldckage.Kon-rmittdnfcirordar, att ett som sistapunkt pi programmetuppta- betsuppgifter.I diskussionen
deltogett
nytt verktyg tillverkas och provas,in- gits ett fciredragom "Urval och rekry- flertal av ndmndensledamciter.
nan fcirslagetsh-rtbehandlas.
tering inom industrin" av konsulentO.
Herr Ordfdranden uttalade ndmnThorsmanfrin Personaladministrativa
dens
tack till herr Thorsman fcir det
Ridet. Han bad dnrfcir att fi riverKurs i ritningsliisning
intressanta
och lirorika friredraget
Limnaordet till fdredragshillaren.
sarnt fcirklaradedagenssammantrdde
Herr Ordfdranden erimade om att
H err T bortnzananfdrdeinledninss- avsiutat.
tidigare inom ndmnden uttalats cinskRiJet
Sbs.
virdheten av att en kurs i ritningsids- vis, att Personaladrninistrativa
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I. Artiklar och stcjrrereportagesamt hngre meddelandenoch notiser
A. Alfabetisk t filrfattarregister
Alfheint, Stig:
rJ7edaverkens
nya sliperi -

2/14.

Anderston,Pontus:
Bofors Familjealbum.Fotosav 1946
irs medaljdrer,familjevis - 2/46,
r/47.
Andrde, Gbsla:
Alfred Nobel. Till 50-irsminnetav
hansddd den 10 dec. 1896- 2/46.
Bofors nya tvdttinrdttning- 3/49.

Bostri)m, Bertil:
Ntgra intryck frln Fjdrnn Ostern
hcisten1951- 4/52.

Gau, lobn:
S<idert?iljemetallarbetaresfritidsgird Bjiirkniis- 2/)r.

Carbonnier,Nils:
Boforskoncernens utveckling, se
Arneman- 3/56.
YLra rlmaterial 3. Bensol 4/50.

Gerd.in,Saen;
Tillkomsten av Bofors nya 40 mm
automatkanon- 2/55.

Carlin, Gunnar:
"Till gingna tider tanken flyr si
gdrna. . ." Nigra rapsodiskaminBofors tillverkning av reservdelar
nesanteckningar
f<irB-pilen- 1/ 51.
f<ir bandtraktorer. Sign. A6e 4/12.
Fdr 50 ir sedan.Nigra notiser ur
Gunnar Carl6ns klipparkiv - 3/ 48,
Jdrn- och stiltillverkningen vid Bo3/49, 3/50.
fors - 2/47.

Nobelkruts nya lagertankar i Otter- Carlson,Sune:
bicken - I/56.
Industriell.Demokrati - 2/45.
\Tilton-Fijenoord - det holldndska '
Catpercton,Stig:
storvarvet- 5/56.
- 4/53.
Kilstasmedjan
Arneman,Erntl, m. fl.'.
Dabl6n, Allan:
Bofors och BoforskoncernensutNobelkruts civila forskning - dess
veckling under de senaste20 hten,
rnedeloch mi,l - 3/48.
1936-19r,
3/16.
af Ekenstam,Bo:
Aruidston, Sture:
Smdrtlindrandeimnen - I/53.
Vira stilaffiirer i Schweiz 2/tl.
Axelsson, Holger:
En presentation av UVA:s fotokhtbb - 2/54.
Bengtuon, Erih:
Nikotinsyra - en ny produkt frin
Nobelkrut - 2/)4.
Bergman,Chr.:
N&gra ord om valsverk och varmvalsning- 2/49.
Bernstrdm, Harald:
Kvarstiende sk^tt - 4/ 48.
Vad dr vinst?- t/48.
Berntton, Rolf :
Explosioneni T5
1949 - 3/49.

den 28 juni

Beshou, Bdrje:
Yrkesutbildningen intensifieras 2/47.
Bjdrk, Helge:
Hur fru Sigrid Ekehjelm blev BoisBeata. (Sign. Betulander) 4/55.
Blomgren, Alex:
En prowalsning av titan och titanlegeringar. (Sign. A. B.) 3/56.
Bodin, Lennart:
Hdlsning frin Argentina -
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I/5L.

Eller, P. E.:
Polar Dieselmotorer-

5/16.

Englesson,Gunnar:
Vattenturbinernas utveckling. En
historisk iterblick - 2/ii.

Utvecklingsarbetet pi Bofors konstruktionskontor 1927-L952
3/12.
Gillberg, Arne:
Intryck frin en studieresai Finland
- 3/51.
Granholm, Gunnar:
Experimentverkstadenvid Boforsverken - 10 skadefia hr - 34/54.
Nigra skyddsfdreskrifter att iakttaga
- 3/53.
vid reparationsarbeten
Rationaliseringen och sdkerhetsarbetet. (Sign. Gm) - 4/5o.
Skyddsarbetet
under 1949 - L/10.
1948 8,rskampanj fcir arbetarskydd
- 4/48.
1.700 skadefda dagar- 3/50.
Olycksfallsstatistikens
ner hu
3/5I.

var -

Kjell:
Gustausson,
Hemvlrnet - 4/49.
Hagberg, Knut:
Trollhdttan och turkarna -

3/53.
Engstriim, Urban:
Hahn,
Tage:
Aldersfrirdelningenbland anstdllda
12 tons hcigfrekvenssrndltningeni
vid Nobelkrut- 4/fl.
Kilsta stilverk - 3/52.
Ericsson,Helge:
Turbinmontage i mdrkaste Afrika Hallgren, N)ls:
- 4/r3.
Bofors nya tvdttinrdttning cippnar
fdr sjiilvtvltt - r/49.
Ericsson,Nils:
Hdnnerz,Bo T.:
Bofors nya industriomr&dei Kilsta.
Nitrocellulosa- 2/48.
Kort redogiirelsefd,r valet och planidggningen- 4/47.
Hasselrot, Bror:
Tal vid Bofors 3OO-irsjubileumuon Fieandt,Holger:
r/46.
Bonoplast, ett nytt fcirbandsmateilal
2/53.
Hedenstrt)m,Bengt:
Prokainhydroklorid - ett lokalbeForsell, Olle:
- 4/51.
d<ivningsmedel
Avdelning PM 20 3,r - L/53.
"Bof6rschera". Respektlcistktseri Helling, Olle:
Bofors industriskola- 2/rl.
pi Karlskoga-mil.Sign. "Alius" 2/54.
Yrkesutbildningenvid Bofors 25 ir
Friedemann, Felix:
Minnen och h&gkomster frin min
Boforstid - 2/12.

- 4/r3.

Hellilrt)m, T. S.:
Bruksfolk i skrattspegeln-

4/52.

Henning, Bert:
H8lkortsanldggningen vid AB Bor o f s- 5 / ) 2 .
Intressekontoretsnya avrlkningsnota - 4/4).
Om avskrivningar - 4/49.
Herlin, Clas:
Glimtar frin min saffivarorned nyligen avfestade5O-iringen- 4/48.
HullegLrd, Mal-Britt:
Hd.lsanoch arbetet- 1. Slarva ej
med maten- L/49.
Hdlsan och arbetet- 2. NZir skall
man skaffa sig glasrigon?- 4/52.

ldrnefors, H.:
Vi studerarpi Nohab Karlsson,K. F,:
Ett strejkminne- 2/57.
- 4/50.
Semesterminne

Karlsson,K. Th.:
Verktygsmaskintillverkningen
i Bofors - 1,/48.
Karltson, Otto:
Nigra minnen frin Bofors Hytta
- 3/53.
KIeiner, Lorenz:
Bonoplex Ett ijnskematerial i
fdrg och torm - 3/)3.

Hiigg, EilA:
Fdr 50 ir sedan. Sjcikrigsh<igsko- Kolmert, Gunnar:
lans fcirstabesciki Bofors - 3/49.
Om trivsel i arbetetHkggmarL, Sten:
Bofors Personalkontor-

2/53.

Nytt om levnadskostnaderna
2/t4.
Sjukfrekvensenf<ir minadsavlcinade
under 1949. (Sign. Hk) - 4/50.
Vad f&r matenkosta?- l/51.
Vad fir maten kosta? Husmoderns
rcistgenom...-2/5L.

4/53.

4/48.

Lihegren, G.:
Hejarsmide och hejarsmeder
4/5r.
Lind., SaenG.:
Boforskoncernensutveckling, se
Arneman- 3/56.
Lindb, Gbsta:
Skaiformning 3-4/t4.

en ny gjutmetod

lanstorz,Sam Owen:
Varifr&n kommer jultomten?
6/t6.

Lundberg, linni:
England, teetsland -

G.:
Ied,eur-Pahngren,
Flottans UniversalverkJagaten
tyg - 4/56.

Lundberg, Nih:
ISA-toleranserna
och derastilldmpning vid Bofors - r/48.

2/r2.

lerkenttam, T.:
Lundgren, Guttaa:
Nohabs nya vdrmebehandlingsugn Varfcir gciravi fel? - 4/53.
- 5/56.
Ldnnqai$, Uno:
fohansson,Bengt:
Varning fcjr nitrd,sagaser (Sign.
Sexkampenmellan Nohab och $7eLtn) - 5/56.
daverkenden 4 sept. I9r4 - 3Ny skyddspristdvlingvid Nobel4./54.
krut (Sign. Ltn) - r/)4.
lobanron, Gdtta:
Aktuell debatt: SpritmissbruketLdnnberg, E,:
- 5/ 56.
samhdlletoch arbetsplatsen
Bcfors 1646-1946. (Bofors 300irsjubileum) - 1,/46.
Holg'er:
lobansson,
"Varning ftir ridjur" Nobelkruts
Arets hdndelser (1946) i ord och
djurpark - 3/52.
blld - r/47.
Vad h2indeunder 1947,1,948,1949,
lobanron, Inge:
1950, Lg'L, 7952, 1953, 1954,
Nohabs Tjinstemannaf<irening1955?Er krd,nikai ord och bild 3/53.
1/48, r/49, t/50, r/5r, r/52,
lohnsson, lYerner:
I/53, I/54, L/55 och I/56.
Nydqvist & Holm under 100 ir.
Anno L64), 1749 och 1849 Kort historik vid jubileet den 15
r/49.
juni 1947 - 3/47.
A n n o 1 6 5 l - A n n o 1 9 5 1- l / 5 1 .
lullander, Elof:
Personalstatistik
1946 - 2/47.
Nobelkrut under 50 F"r- 1/48.
Resan till Egypti land - 4/5o.
Personalstatistik
1948 - 2/49.

Personalstatistlk
1949- 2/50.
Personalstatistik
1953 - 3-4/54.
tr{edaljutdelningvid Bofors- 3/ 47.
Nobelkruts )O-Srsfestoch medaljutdelning pi Bofors Samlingshus
- 4/48.
Medaljutdelningen1P48 - 3/48.
Medaljutdelningen den 11 juni
1949 - 3/49.
Arets medaljrcgn - 3/50.
Medaljutdelningeni Bofors den 16
j u n i 1 9 5 1- 3 / 5 I .
Medaljutdelningcni Bofors den 14
rnarc1952- 3/52.
Medaljutdelningeni Bofors den 13
juni 1953 (Sign. E. L.) - 3/r3.
Medaljutdelning till Boforsveteraner med 50 tjdnsteir (Sign. E. L.)
- 4/53.
Bofors medaljutdelningi Karlskoga
Stadsteaterden 14 juni 1954 3-1+/r4.
550 tjdnsteir bekinade vid Bofors
- 3*4/14.
Medaljutdelningenden 4 juni 7955
- 3/55.
Bofors Gdteborgskontor- 4/52.
Malmcikontoret (Sign. E t) 2/5r.
Ett besrik pi Bofors Stockholmskontor - 4/53.
Hirdverkstaden i Vdrnamo (Sign.
E. L.) - 3/5r.
Nohab 100 &r. Ett reportagefrin
jubileumsfestligheterna
den 15 juni
1947- 3/47.
Nigra data om Nohab 3/47.
(Nohabs jubileumsnummer.)
Nohabs nya forskningsbyggnad
(Sign.E. Lbg) - z/52.
Medaljutdelningenvid Nohab den
28 juni 1952- 3/52.
Oy SuomenBofors Ab. Virt finska
dotterbolag- 4/t5.
Aktiebolaget Tidaholmsverken
(Sign.E. L.) - 2/50.
"Plastbygget" den nya Bonoplastfabrikeni Tidaholm - r/t6.
UVA (Sign.E. L.) - 2/51.
UVA 25 I'r -

I/54.

\Tedaverken, Aktiebolaget \7. Dan
Bergman i S<idertiilje- 4/49.
Medaljutdelning vid \Tedaverken

- r/r4.

Vira Stilagenturer.1. A/S Jernkontoret, Kcipenhamn- L/51.

I

;*
Titlar, syssloroch yrken vid Boforsverken. Ett klseri i ord och bild.
I. Hytta och Stilverk - 4/47.
II. Stilgjuteriet -

2/48.
III. Avsticknings-och Grovbearbetningsverkstdderna.
Modellverkstaden- 4/48.
IV. Valsverket- 2/49.
V. Adjustagehallen- 4/49.

Vad tycker ni om B-pilen ? Resultat
av nndf rlgan - 3/50.

4/47.
Arent Silfversparre.Till 5O-irsminOdelberg, Per:
net av hansbortging (Sign. E. Lbg)
Boforskoncernens utveckling, se
- r/52.
Arneman- 3/56.
OscarLundberg (Skjutfnltschef)-OIson, Ragnar:
4/48.
Ett semesterdventyr(Sign. Esspe)
Sven N7ingquist.In memoriam - 5/56.
2/53.

VI. 1. Ur smedernasoch smidets Malmstrt)m, Iuar:
Nlir julhelgen firades p3. de gamla
historia. 2. Bofors smedja bruken- 4/55.
4/so'
Hejarsmideoch Hejarsmeder.Svarti
smedja.- 4/51.
Kilstasmedjan (tills. med S. Caspersson)- 4/53.

Marckert, lYilhelm:
Nobegan - ett nytt preparat frin
Bofors Nobelkrut - 3-4/54.

Minnen bakom nya 4O:an (Intervjuserie)- 2/t5.

Netser, Olle:
Standardiserade
kaff ekopparoch kanoner- 4/50.

KKB, Instrumentlaboratoriet vid
Grcindal, Stockholm. Lavetter och
vdxlar frl.n Tidaholmsverken. Hydraulvdxeltillverkningen vid UVA.
Liittmetallgjutgods frin'Wedaverken - 2/55.

Nilsson, Gdsta:
- >/>o.
Ledaren
Till de stora stllverkens och arbetarproblemens land. Intryck frin Metalls studieresa
till USA hdsten19)5
- 2/16.

4o:an pL Nohab. Ett reportagei ord
och bild - 3-4/55.
Bjdrkbornsdagen- 4/48.
Bofors Musikkir 35 ir (Sign. E. L.)
- 3/)3.
Bofors skyddspristZivling1946. 2/47.
AB Bofors styrelseoch revisorer2/to.
Bonoplex (tills. med C. Nordenski<ild)-- 3/50.
B-pilen 10 ir. Frin manuskriptettill
brevlidan. Nigra ord om B-pilens
redigering, tryckning och disiribution - 4/56.
Brandkirstdvling vid Nobelkrut 3/47.
Boforskoncernens utveckling. Se
Arneman- 3/56.
En dryckeskannamed Boforstraditioner (Sign.E.L.) - 3/49.
ir med NBJ JdrnetsJdrnv'd.g.100
2/16.
Knappforseken Karlskogabygdens mdrkligaste minnesmd.rkestormskadad- 2/46.
Med Bofors Musikkir till Holland
- 3/t6.
Med motorbit frln Karlskoga till
Filipstad- 2/56.
Olyckan p3, gamla,skjutplatsen den
2 4 { e b r .I 9 o 2 - r / 5 2 .
200 personaltidningari Sverigege
f<iretagen intern information
4/50.

Nyman, Kerilin:
Bjdrkbornsgidet -

Nordenskii)ld, Carl:
Bonoplex- 3/50.
Nordquist, Helmer:
Bokslutet f6r 1946. Nigra kommentarc 2/47.
Bokslutet f& 1947. Nigra kommentarer- 2/48.
Nigra kommentareri anslutning till
bokslutet fdt 1948 - 2/49.
Kring bokslutetfcir 1.949- 2/50.
Bokslut fiir 1950. Nigra kommentarer till irsredovisningen- 2/)1.
Bokslutetfcir 19)1 - 2/52.

Oxehufuud, Olof Axel:
En 1OO-iringberdttarom sin barndom i Bjdrkborn och Karlskoga 6/56.
Pettersson,W.:
De partiellt arbetsfijra (tills. med
Bertil Orelius) - 2/47.
Prolliut, Herbert:
Nya traverser i Tidaholmsverkens
montagehall- 3/i>.
Redeke,Suen:
Vitbldsteranldggningen i Nohabs
gjuteri - 3-4/14.
Ritge, Bertil:
Ett reportagefr&n nitrocellulosatillverkningen- 2/48.
Ldrlingslaboratoriet vid Nobelkrut
(Sign.Rit.) - I/50.
Vi presentera
Bo Fors- 1/51.
Rotenqaist, Eric:
Kdllskatten- 1/47 .
Runestam,Araid:
Tal vid Bofors 3OO-irsjubileum1/46.
Sablin, Mauritz:
En Gallupunderscikningom Bofors
1.947- 4/47.
Polka-Exercrs
pi Bofors - 4/47.

BokslutetLr L912- 2/53.
7953 tus bokslut - 2/54.

Sablin,Folke:
Nobelkruts militdrkemiska. labontoriumZ-20 - 4/53.
N&gra kommentarer till 1954 8.rs
bokslut 2/5r.
Sii)bolm, Sten:
Nigra kommentarer tlll 7915 8,rs
Nigra kommentarer till lagen om
bokslut- 2/56.
sjukfdrsd.kring - 3/47.
Bebyggelsen pi "BrickegirdsgdrNigra synpunkter pi hyresf<irhildet" - 4/55.
landena fcir bolagets bostdder 2/49.
<iver
Orebrovdgen
riJdrnvlgsbron
ves. Farlig tnfikfdlla och kiind boRdtten till arbetstagaresuppfinforsprofil fdrsvinner- 2/46.
ningar- 3/)o.
Nigot om pensionsstiftelseri all- Skild, Otto:
mdnhet och om Boforskoncernensi
Geometriskrymdiskldning- 4/ 51,
- 1/55.
synnerhet
1./52.
Nordsrdm, Olle:
Sjdlin, Bengt:
StiftelsenBoforsgirdar (Sign. Nm)
Ellokstillverkningen vid Nohab. En
_ 4/\)
historiskiterblick - 3-4/54.
Norell, Toraald:
Hdlsning frin Argentina -

4/fl.

Anglokstillverkningen vid Nohab.
En historiskiterblick - 4/it.

Sjdlin, Birger:
Bofors nya telefonvdxel Telex- 2/5).

2/53.

Soblman,Ragnar:
Grundandet av AB Bofors Nobelkrut- 3/48.
Soblrnan,Saerre R:t on:
Konjunktudiiget i Sverige vid lrsskiftet samt f<jrsiik till prognos fdr
1949- 1./49.
Infiir ett nytt lr - 6/56.
Infdr ett chefsbyte- 3/56.
Spiik, Erling:
(Sign. SP)Labbsandstugan
i LabbsandSemesterveckor
Stage,Erik:
Turbinerna i Harspringet -

z/1t.
3/50.
4/r2.

Steckzin,Birger:
Niir Knappfors jubilerade (Sign.
"Krijnikijren" - 3-4/54.
Tal vid Bofors 3OO-irsjubileum1/45.
Stenttrdm,E.:
Bofors fdr 50 ir sedan.(1:a Pris i
Historieberdttartivlingen)- 1'/48.

Strode,Hudson:
En amerikanserpn Bofors -

3/51.

Sunstri)m,Erik:
Vira rimaterial 1. Jirnmalm 3/49.
Yfua rhmaterial 2. Tackj[rn -

2/ro.
Tegewtedt,Iuar:
Italienarnablir svenskamedborgare
( S i g n .I . T . ) - | / 5 5 -

IYijkander, Eaert:
Presentationav Personaltidningen

r/46.
- I/55.
Resatill Sydamerika
Ragnar Sohlman.In rnemoriam3/48.
Tal vid medaljutdelningen4 juni
1 9 5 5- 3 / r 5 .

Tell, Uno:
Europas modernastelok levererat
frin Nohab till Danmark - 2/54.
lY i jkander, Ertert:
Medaljh<igtid pt Nohab (Sign.
Ny&rshllsningar(under olika rubriu . T )- 3 / 5 r .
ker) r/48, r/50, I/rr,4/rL, 4/52,
4/51,4/55.
Tersmeden,Carl:
Ett tack och ett fawdl - 2/56.
r/55.
AB
\Tikers
Vinterdag hos
Troell, Erik:
Patentskydd- 4/5r.
lYablquist,Aruid:
Ledaren- 4/56.
Bofors Nobelkrutsutvecklingunder
de senaste25 Lren- 3/53'
Sprlngningsolyckan vid Nobelkrut
den 12 fefu. 1945- 2/47.

Sterky, Ludaig:
Wablsteert,Axel:
Den tekniska fdrsiiksverksamheten
Arbetsvdrdering- 4/ 48.
vid Nobelkrut - 4/49.
Stolpe,Saen:
En Luciamorgon i den gamla goda
tiden - 4/)J.

\f/ etter, Erik:
- F6retali B-pilens
Samarbetsanda
fdrstanummer- l/46.
Tal vid Bofors 3OO-&rsjubileum
r/46.

Wingquist, Suen:
Tal vid Bofors 3OO-irsjubileum

r/46.
Akerlund,
larl:

Magnesiumur havsvatten-

3/r5.

brelius, Berlil:
De nya understddentill f. d. arbetarem. fl. - 2/48.
De partiellt arbetsftira (tills. med
\7. Pettersson)- 2/47.
1948 - 2/49.
Personalstatistik

AnonTm:
lVeiss, losef:
Med julskinkan i hcigsltetLuktdmnen och luktdmnesProduk4/54.
tionen vid Nobelkrut - 4/47.

3-

B. Amnes- och sakregister
Atiklat

rned allmiint

och blandat

innehill
Bruksfolk i skrattspegeln,T, S' Hellrtriinz- 4/52.
i BoEn bildserie fr&n Kungabesciket
fors och Karlskoga L6-17 iunt.
Fotos: S. Schdnning, R. Tilander
ochC. Tillman- 3/53.
En Gallupundersdkning om Bofors
1947,Mauritz sahlin - 4/47.
En luciamorgon i den gamla goda
tiden,SuenStolpe- 4/13.
Hemvdrnet,Kiell Guttaauon- 4/4).
- Flottans Universalverktyg,
Jagarcn
G. ledeur-Palmgren- 4/56.
Jdrnets Jdrnverg, 100 ir med NBJ,
Egil Ldnnberg- 2/16.

Med julskinkani hdgsitet,Anonym 3-4/54.
Fdr 50 lr sedan.Nigra notiserur Gunnar Carl6nsklippirkiv, Gunnar Car'
lin - 3/48, 3/49, 3/50.
NZir julhelgen firades Pi de gamla
bruken, Ioar Malmilrdm - 4/55.

Vad vi vantaav 3t Ig4T.Intervjuserie
med uttalandenav Arthur Axeltson,
Lars Bodin, Arne Gillberg, Ragnar
Gullberg, Guilau Karlston' Ake
Larsson, Oscar Lindin, Helmer
Nordquitt, Per Od'elberg,Gunnat
Petteitson, Suetre Soblman, Axel
lVahlsteen och Euert Wiikand'er.

Trollhdttan och turkarna, Knut Hagberg- 3/53.
Varfcir giira vi fel, Gustaa Lundgren

Tekniskt frin
och kontor

_ 4/r3.

Yarifrln kommer jultomten?, Sam
Ouen lantson - 6/16.
"Varning f<ir rldjur" Nobelkruts
djurpark,H oIger I ohanst on - 3/ 52.
Arskriinikor. Vad hinder under t946
o. s. v. Under varieranderubriker i
nr 1 av varie fughng, Egil' Ldnnberg.

fabriker, verkstdder

L. Allmi)nna teknitka )imnen'
RLmateriel.
Geometriskrymd&skidning, Otto Skild
- 4/5r, L/52.
ISA-toleransernaoch deras tilldmpning vid Bofors - Nih Landberg
- r/48.
kaffekopparochkanoStandardiserade
- 4/50.
Nesser
Olle
ner,

1
II

I
t
i
T
t

I
!
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

YBta rtmaterial. 1. Jd"rnmaLm,EriA
Sunttrdm- 3/49.
Yi,ra. rlmateilal. 2. Tackld.rn, EriA
Sunstriim- 2/iO.
Yt,ra" rlmatetial. 3. Bensol, Nils Carbonnier- 4/50.
Magnesium ur havsvatten,larl Akerlund - 3/55.
2. Arbettplatsreportage,produAter
m.n.
1. B o f o r sv e r k en.
Avdelning PM 20 &r, Olle Forcell L/53.
Bofors tillverkning av reservdelarfrjr
bandtraktorer, G t)tta Andrie (Sign.
Aee) - 4/52.
Bofors nya telefonvixel, Birger Sld2n
-)/72

Bofors ftya tvdttinrdttning,
Andr,le - 3/49.

Gdsta

Bofors nya tvdttinrditning d,ppnarfcir
sjdlvfvitt, Nils Hallgren - t/49.
Bofors personalkontor, St en H riggrnarA
-

) / \22 ,J -

-t

Titlar, sysslor och yrken vid Boforsverken. Ett kiseri i ord och bild,
Egil Ldnnberg.

Sprdngningsolyckan vid Nobelkrut
den 12 februari 1946, A, lYabtquist
_ 2/47.

I. Hytta och Stilverk - 4/47.
4. Nohab.
II. Stalgjuteriet- 2/48.
III. Avsticknings-och Grovbearbet- Ellokstillverkningen vid Nohab. En
historisk Sterblick, Bengt Sjdtin ningsverkstd.derna,
Modellverk3-4/54.
staden- 4/48.
IV. Valsverket- 2/49.
Europasmodernastelok levererat fr&n
Nohab till Danmark, Uno Tell V. Adjustagehallen- 4/49.
2/r4.
VI. 1. Ur smedernasoch smidets
4o:an p8,Nohab. Ett reportagei ord
historia. 2. Bofors Smedja - 4/50.
och bild, Egil Ldnnberg - 3/55,
4/55.
2. Kilstaverken.
Nohabs_nya forskningsbyggnad, Egit
Ldnnberg (Sign. E. Lbg) - z/iz.
Bofors nya industriomride i Kilsta.
Kort redogdrelsefiir valet och plan- Nohabs nya virmebehandlingsugn,
- 5/j6.
llggningen, Nils Ericsson- 47t+l.
T. lerkenstanr.
En prowalsning av titan och titanlege- Polar Dieselmotorer, P. E. Elter ringar,Alex. Blorngren(Sign.A. B.)
5/56.
- 3/16.
Turbinerna i Harsprtnget, EriA Stage
- 4/52.
Kilstasmedjan,Stig CaspersronochE.
Lonnberg- 4/53.
Vattenturbinernasutveckling. En histo12 tons hcigfrekvenssmZiltningen
risk iterblick, Gunnar Englestoni Kilsta stilverk, Tage Hahn - 3/52.
2/ 53.
3. Nobelkrut.

VS.tbldsteranldggningen
i Nohabs gjuteri, SuenRedeke- 3-4/j4.
Anglokstillverkningenvid Nohab. En
historisk Sterblick, Bengt Sl6tin 4/51.

Hejarsmide och hejarsmeder.Svart8.
Bonoplast, ett nytt fdrbandsmaterial,
smedja,Egil Ldnnberg- 4/5I.
Holger uon Fieandt- 2/53.
Hejarsmide och hejarsmede4G. LilieDen tekniska fdrs6ksverksamheten
vid
gren - 4/5L.
Nobelkrut, Luduig Sterky - 4/49.
5. Tidaholmsverken.
Hllkortsanld.ggningenvid AB Bofors, Ett reportage frin nitrocellulosatillBert Henning - 3/i2.
Bonoplex. Ett 6nskemateriali fdrg och
verkningen, Bertil Ritge - 2/49.
fotm, LorenzKleiner - 3/ :-3.
ijver
Orebrovdgen
rives. Explosioneni T 5 den 28 junj 1.949,
Jdrnvdgsbron
Farlig trafikfilla och kind boforsBonoplex,Carl NordensAi\ld- 3/50.
Rolf Berntton - 3/49.
profil fcirsvinner,H elmer N ordqilst
Luktimnen och luktimnesproduktio- Nyu traverser i Tidaholmsverkens
- 2/46.
nen vid Nobelkrut, losef l[/eir montagehall, Herbert Prollius Nigra ord om valsverk och varmvals4/47.
3/5r.
ning, Chr. Bergman- 2/49.
Nikotinsyra - en ny produkt frin
"Plastbygget" - den nya BonoplastNobelkrut, Erik Bengttson- 2/54.
Jdrn- och sttltillverkningen vid Bofors,
fabriken i Tidaholm, Egil Ldniberg
Gti:ta Andrie - 2/47.
5/56.
Nitrocellulosa, Bo T. |!47xnsy7
2/48.
Verktygsmaskintillverkningen i Bo6. \Tedaverken.
fors, K. Th. Karlron - t/49.
Nobegan- ett nytt preparatfrin Bofori
Nobelkrui, lyz;tirtm Marckerl Skalformning Te(ex, Birger SjAlin - ) / \ 7
en ny gjutmetod,
_ 1_1r ' //14
- '.
GdstaLindb - 3-4/54.
"
Tillkomsten av Bofors nya 4O mm
Nobelkruts civila forskning - dess \Wedaverkensnya sliperi, Stig Alfautomatkanon, Suen Gerdin
medel och mll, Allan Dahldn betrn- 2/54.
2/55.
3/48.
(Bofors nya40:a).
Nobelkruts militlrkemiska laboratoKKB, Instrumentlaboratoriet vid
Fiirsiiljningskontor, Utliindska
ljum Z-20, FolAe Sablin - 4/53.
Gr6ndal, Stockholm. Lavetter och
fiirbindelser
Nobelkruts nya lagertankar i Ottervdxlar frin Tidaholmsverken,HydBofors Gciteborgskontor,
banken,Gi):ta Andrie - I/56.
E. Li)nnberp
raulvd.xeltillverkningenvid UVA.
- 1/52.
L?ittmetallgjutgods frtn $Tedaver- Prokainhydroklorid - ett lokalbed6vken. Egil Ldnnberg- 2/55.
ningsmedel, Bengt Hed.enrtromEtt besijk pi. Bofors Stockholmskontor,
4/5r.
E. Ldnnberg- 4/53.
(Bofors nya4o:a)
Minnen bakom nya 4o:an. (Inter- Smirtlihdrande dmnen, Bo af Ehen- Hlrdverkstaden
i Vdrnamo,Egil Lonnvjuserie), Egil Ldnnberg - 2/55.
ttam - I/53.
b e r g( S i g n . E . L . )- 3 / i I :
6

1. A/S. JernkontoVira St&lagenturer.
ret, Kcipenhamn,Egil Li)nnberg-

r/5r.

lercron, Knut Therat och Araid.
lY/ahlquist. Inledning av Egil Ldnnberg - 2/49.

Malmcikontoret, Egil Ldnn berg (Sign.

E . L . )- 2 / r r .

Arbetarskydd, rnedicinska och
sociala frigor m. m.

Brandk&rstdvlingvid Nobelkrut, Egll
Ldnnberg- 3/47.
De nya understddentill f. d. arbetare
m. fl., Bertil )reliu - 2/48.

De partiellt arbetsfdra,B. orelius Oy Suomen Bofors AB. Virt finska
2/47.
dotterbolag,Egil Lt)nnberg- 4/55.
Spritmissbruket- samhdlletoch arEn presentationav UVA:s fotoklubb,
betsplatsen.Aktuell debatt. InlZigg
STilton-Fijenoord det holliindska
Holger Axelsson- 2/54.
av dr Gdsta lohantson, fcirman
storvarvet,Gdsta Andrie - 5/56.
Italienarna blir svenskamedborgare,
Henry Engbarg, landsfiskal Bertil
Vinterdag hos S7ikers AB, Carl
Iaar Tegewtedt (Sign. I. T.) Lind.ahl,
ingenjrir
Gunnar
Gran- I/55.
Terstneden
1/ 5 6 .
b oI m, huvudskyddsombud
et Ragnar
Ylna stilaff tirer i Schweiz, Sture ArOlson, personalkonsulenternaluar
Labbsandstugan,
Erling Spiik (Stgn.
tidsson- 2/51.
Tegen$etlt och Rune Olsson samt
Sp) - z/5t.
personalintendent Sten Hliggrnarh
- )/56.
Ekonomi, juridik, organisation och
Nohabs Tjdnstemannaforcntng,Inge
statistik
lobanston 3/53.
Vad menasmed mdnniskovirde?Svar
pi en rundfrlga av Alf Ablberg, Nigot om pensionsstiftelser
i allmdnKommentarer till boksluten. (Under
Bdrje Betdotu, Carl Dyrnling och
het och om Boforskoncernens
i synvarieranderubriker), Helmer NordTorwalclKarlborn - 4/48.
nerhet,Helmer Nordqdst - l/t5.
qu)st- I m 2 av varje FLrg.
Intressekontoretsnya avrdkningsnota, Hdlsanoch arbetet- 1. Slarvaej med Semesterveckori Labbsand, Erling
Bert Henning - 4/49.
maten,Maj -Britt H uI I egLrd.- I / 49.
spiik - 3/50.
Konjunkturldget i Sverigevid irsskif- Hilsan och arbetet- 2. Ndr skall man Sexkampenmellan Nohab och \fedatet samt f<jrsiik till prognos f6'r
verken den 4 sept. 1954, Bengt Ioskaffa sig glasci'gon
?,Mai-Britt Hul1949, Saerre R:son Sohhn
legZrd.- 4/52.
banston- 3-4/54.
r /49.
Spritmissbruket- samhdlletoch ar- Sjukfrekvensen fcir minadsavlcinade
Kvarst&ende skatt, Harald Bernttrdnt
betsplatsen,Gdsta lohanston - se
under 1949, Sten Hiiggrnar,€ (Sign.
- 4/48.
Aktuell debatt5/56.
Hk) - 4/50.
L/47. Bofors skyddspristiivling1946, EPI
Kdllskrtten, Eric Rosenqui:t
Stiftelsen Boforsgirdar, Olle NordLonnberg(Sign.E. L.) - 2/47.
:tri)m (Sign. Nm) - 4/52.
Nigra kommentarer till lagen om
sjukfcirsdkring, Sten Sjdbolm Experimentverkstaden
vid Boforsver- Sddertiilje metallarbetaresfritidsg8rd
3/47.
ken 10 skadefria&r, Gunnar GranBjcirknds,lohn Gau - 2/51.
bolnz- 3-4/54.
Nigra synpunkter pi hyresfcirhillandenafdr bolagetsbostdder,StenSjd- Ny skyddspristdvlingvid Nobelkrut,
Sarnarbetsfrigor, Fiiretagsnemnder
bolm - 2/49.
Uno Lonnqilst (Sign. Ltn)
1/ 5 4 .
Nytt om levnadskostnaderna,Sten
Hiiggmark - 2/54.
Nigra skyddsfdreskrifteratt iakttaga Aktiva Fdretagsndmnder:
Kampanjen.
vid reparationsarbeten,G. GranOm avskrivntngar,Bert Henning Intervjuuttalanden av Ragnar OI son,
holnz- 3/53.
4/49.
Sten Sjdbolm, Tore Holm, Karl
Hansson, Lars Bodin, Uno LdnnOlycksfallsstatistikens
nd.r
Patentskydd,Erik Troell
4/55.
qaist samt lobn Larsson,Nohab hur, Gztnnar Granbolm och Egil
Personalstatistik1946 o. s. v., Egil
2/53.
Ldnnberg- 3/51.
L d n n b e r g- 2 / 4 7 , 2 / 4 9 , 2 / 5 0 , 3 Rationaliseringenoch sdkerhetsarbetet Arbetsvdrdering,Axel lYablsteen4/54.
4/48.
G. Granbohn (Sign. Gm) - 4/50.
Ritten till arbetstagares
uppfinningar,
StenSjdholru-3/50.
Skyddsarbetetunder 7949, G. Gran- Bjdrkbornsdagen,Egil Ldnnberg 4/48.
h o l m- I / 5 0 .
Vad dr vinst?, Harald Bernilrdnar /48.
Varning fcjr nitrcjsagaser,Uno Ldnn- B-pilen 10 ir. Frin manuskriptettill
brevl&dan.Nigra ord om B-pilens
qui:t (Sign.Lrn) - 5/56.
Vad fir maten kosta?,Sten Hliggmark
- r/5r.
redigering, tryckning och distribu1700 Skadefria dagar (Avd. VE, Botton, Egil Li)nnberg- 4/16.
Vad f&r matcn kosta? Husmoderns
fors), G. Granbolm 3/50.
rcist genom . ., Slen Hiiggmark 1948 Lrs kampanj fcir arbetarskydd, Industriell Demokrati, Sune Carlson
- 2/46.
2/5r.
Gunnar Granbolm- 4/48,
Aldersfrirdelningen bland anstdllda
Bebyggelsenp& "Brickegirdsgdrdet", Presentation ay Personaltidningen,
vid Nobelkrut, Urban EngstrdmEaert lVijkander - I/46.
Helmer Nordquist - 4/55.
4/ 51.
Om trivsel i arbetet,Gunnar Kolmert
Frinvaroproblemet. Dess omfattning Bj6rkbornsglrden,Kerstin Nyman
- 4/48.
4/47.
och verkningar, sirskiit fijr Nobel- Fdretal i B-pilens
krut. Svar pi en intervjuserie av Bofors Musikk&r 35 3,r,Egil Ll)nnberg Samarbetsanda
( S i g n .E . L . ) - 3 / 5 3 .
Sten Alrutz, Folhe BooA,Ebba Petfrirsta nr, Erik Wetter - l/46.

200 personaltidningar i Sverige ge
fd,retagen intern information, Egil
Ldnnberg- 4/16.

2. Minnesanteckningar
och biografier.

teckningarfcir B-pilen,Gunnar Car-

-

tan i1st.
Oscar Lundberg (Skjutf?iltschefen),
Egil Ldnnberg
Vi presenteraBo Fors, Bertil Ritge 4/48.
Vad tycker ni om B-pilen ? Resultat av
1/ 51..
Alfred Nobel. Till 5o-irsminnet av
rundfrigan, Egil Ldnnberg- 3/50.
hans drid den 10 dec. 1896. Gd:ta
3. I abileer, rnedaljutd.elningar.
Andrde-- 2/46.
Utbildning, undervisning och
Arent Silfversparre.Till 5O-lrsminnet Bofors Familjealbum, Fotos av 1946
irs medaljiirer, familjevis, Pontut
stufier
av hans bortging, Egil Ldnnberg
- 2/46, t/47.
Andertton
(Sign.E. Lbg)
t/52.
Bofors industriskola,Olle Helling RagnarSohlman.In memoriam,Euert Medaljutdelningarvid Bofors. Referat
2/5r.
frin hcigtidligheternaoch listor pi.
lV)jAand.er- 3/48.
Lddingslaboratoriet vid Nobelkrut,
medalj6rer, Egil Ldnnberg - I/46,
Sven \Tingquist. In memoilam, Egil
Bertil Ritge (Sign. RiT) - t/io.
2/46, 3/47, 3/48, 4/48, 3/49,
Ldnnberg- 2/i3.
3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 4/53,
Vi studerarpE Nohab (Intervjuserie),
3-4/54,3/55.
AB
Bofors
styrelse
och
revisorer,
Egll
H. ldrnefors- 4/53.
Ldnnberg- 2/50.
N2ir Knappfors jubilerade, Birger
Yrkesutbildningen intensif ieras,B i)r j e
"Rof6rschera".Respektlcistklseri pl
Steckzin (Sign. "Kr6nikciren") Beskout 2/47.
3-4/14.
Karlskoga-mil, Olle Forsell (Si[n.
Yrkesutbildningenvid Bofors 25 ir,
"Alius") - 2/54.
Nohab 100 lr. Ett reportage ffitn
Olle Helling - 4/53.
jubileumsfestligheterna
Bofors frir 50 ir sedan. (1:a -pris i
den 15 juni
1947,
Egil
Ldnnberg
Historieberlttartdvlingen),
3/47.
E. St enttrdm - I/48.
flistoria och Biografi
Medaljutdelningenvid Nohab den 28
juni 1952, Egil Ldnnberg- 3/52.
En dryckeskannamed Boforstraditio7. Bofors och koncernfdretagens
ner,
Egil
Li)nnberg
(Sign. E. L.)
hisoria ocb utueckling.
Medaljhtigtid pi Nohab, Uno Tell
3/49.
( S i g n .U . T . ) - 3 / 5 i .
Bofors 1646-7946 (Bofors 300-irsEn 100-iring berdttarom sin barndom UVA 25 3.r,
jubileum), E. Ldnnberg Egil Ldnnberg - t/54.
1/46.
i Bjiirkborn och Kadskoga, Olof
Medaljutdelning vid \Wedaverken,
Axel Oxehufuud- 6/56.
Bofors och Boforskoncernens
utveckEgil Ldnnberg- r/54.
ling under de senaste20 8,renL936 Ett semesterdventyr,
Ragnar Olson -1955, E. Arneman, N. Carbon5/55.
nier, Suen G. Lind, E. Ldnnberg,
Reseskildringar
Frir
50 &r sedan.Sjdkrigsskolansfrirsta
P. Odelberg- 3/56.
England, teets land, linni Lundberg
besiik i Bofors, Erik Hngg - 3/49.
) /st)
Utvecklingsarbetetpi Bofors konstruk- Glimtar
frin min samvaromed nyligen
tionskontorL927-1.952. SaenGerEn amerikan ser pE Bofors, Hud.son
avfestade50-lringen, Clas Herlin
din - 3/52.
- 4/48.
Strode- 3/5r.
Grundandet av AB Bofors Nobelkrut.
Ragnar Sohlman - 3/48.

Hur fru Sigrid Ekehjelm blev BoisBeata,Helge BjdrA (Sign. Betulander) - 4/55.

Nobelkrut under 50 fu, Elof lulland,er
- 3/48.
Minnen och higkomster frin min Boforstid, Felix Friedemann - 2/52.
Bofors Nobelkruts utveckling under
Nobelkrut
50 ir. Som vi minns det.
de senaste2J &ren, Araii WablIntervjuer
med Birger And.ersson,
-quitt
3/53.
Olof Gillberg, Goufrid oon FeilitNydqvist & Holm under 100 ir. Kort
zen, Ernst Karlsson, Nilt Liljegren,
historik vid jubileet den 15 juni
Karl Ldugren, Emil Otterdabl, SigL947, lVerner lobnston - 3/47.
frid Sidgren och August Abling 3/48.
Nigra data om Nohab, Egil Lt)nnberg
- 3/47 (Nohabs jubileumsnr).
Nlgra minnen frln Bofors Hytta, Otto
Karlston - 3/53.
Aktiebolaget Tidaholmsverken, Egil
Olyckan p3,gamlaskjutplatsenden24
Lonnberg(Sign EL) - 2/ro.
febr. 1902,Egil Lt)nnberg- l/r2.
UYA, Egil Ldnnberg (Sign. EL) Polka-Exercispl Bofors, Mauritz Sah2/5r.
lin * 4/47.
\Tedaverken, Aktiebolaget S7. Dan
Semesterminne,K, F. Karltson Bergmani Sddertiilje,Egil Ldnnberg
4/50.
_ 4/4e.
Ett strejkminne, K. F, Karlsson 2/51..
Knappforseken - Karlskogabygdens
md.rkligaste
minnesmirke- storm- "Till g&ngnatider tanken flyr sh gd,tskadad,Egil Ldnnberg- z/a6.
na . . ." Nigra rapsodiskaminnesan-

B

H?ilsningfrin Argentina,Lennart Bod.in- r/5L.
Hdlsning frin Argentin a, T oruald N orcll- 4/5r.
Intryck frin en studieresai Finland,
Arne Gillberg- 3/5L.
Med Bofors Musikkir till Holland,
(Sign. H. U.) - i/i6.
Med motorbilt ffin Karlskoga till
Filipstad, Egil Ldnnberg - 2/56.
Nigra intryck frin Fjdrtan dstern
hcisten 1951, Bertil Bottrdm 4/52.
Resatill Sydamerika,Euert Wijkander
-

't
't

/ 5' -7'

Resantill Egypti land, Elof lullander
m. fl. - 4/50.
Till de stora stllverkens och arbetarproblemens land. Intryck frin Metalls studieresa till USA h<isten
7955, GdstaN)lsson- 2/56.
Turbinrnontage i mdrkaste Afrika,
Helge Erinson - 4/53.

II. Kortare notiser och meddelanden
Notiser av allmdnt och blandat innehill, reseskildringar tn. m.
Bofors ocb Nobelkrut.
Bof orsbrandkirensorienteringstdvling
och &rsfest- l/52.
Bois'Beata. Tre uppteckningar av
signen - 6/56.
Den forsta medaljutdelningeni Bofors
och Bjiirkborn- 4/57.
Den gamla furan berdttar(Bofors) 4/52.
vid
H<isttriiffmed arbetsledarveteraner
Bcrfors- 4/53.
Knappforsekenkonserverad- z/+s.
startarLdnesparandet

3/5o.
Kanonverkstaden
i
Ny avdelning
r/51.

KarlskogaFotoklubb- 4/51.
Korpidrott. Bofors - 2/46, 2/47.
Korpidrott.Tidaholm- 3/52,3/)3,

Nohab-installation i Hotell Viking,
OsIo- 2/53.
Nobelkruts nya brandbil - 4/49.

Korpidrott. 'J7edaverken
Kfeftfiske
3/49.

Magnetisk slamavskiljare-

Nobelkruts nya tankvagnar- 2/11.
Mobilapumpen

4/5L.

2/5).

Nohabs Idrottsfcirening- 2/5I.
Numismatik - Att samla mynt 2, 4/52.
(STedavermuseisamling
Skolornas
ken) - 3/52.
l/5r,
Schack. Tidaholmsverken 4/r5.
Slungsandrensmaskiner 3/ 50.
- 1'/)5.
Schack.S7edaverken
Storfinnforsen (Nohabrurbiner)
3/53.
Tidaholms ldrottstrof6 fr&n USA 1 /r r .
Virldens stcirstaartilleipi'd's 2/)2.

4/49.

Semestet och ftitid
Ordningsregler fcir arbetspersonalen
Blinds - 2/49.
vid AB Bofors-GullsPlng1878 - r/12.
r/53.
Labbsand
- 3/4), 3/5t, 3/52,
Zoologiskt nytt frin Nobelkrut
Semesterbilden
2/53.
3/r3, 3-4/54, 3/5t och 4/56Skjutfiiltsolyckan1924 - 3/49.
Stortin, verksamheten,sommarProgram
m. m. - 4/48, 2/49, 2/tO, INohab.
2/5r, L--2/52,2/13, L/54, I och
4/rr, r/56.
"Nohab-Service"- 3/)0.
semesterStordn.Boforspensiondrernas
T idaholnt.suerken.
v e c k a- 3 / r 0 , 3 / r 1 , 3 / 5 2 , 3 / 5 5 .
L u c i a f e s- t 1 / 5 3 , r / 5 4 .
Storcin. Tidaholmarna pi Storiin Danmarksresamed s&ngarbrdder-

3-4/r4.

3-4/54.
-2/53.
Slanddn

Diverse resor och utfdrder - l/53,
3/53, t-4/54,4/51.
Nytt rekord i "krdsaPlockning" 1/t3.
Spexdags
p& avd. 6n - r/55.
Storfisket7/8 1953 - 3/r3.

Ulvijn -

V&renhilsas-

Bofors semester- och fritidsanl?iggningar. Uttalanden av Tbure Andersson, loief Haglund, Hehner
Nordqrist och Gunnar lYahlstrdm
- L/46.

2/rl.

lV edaaerken.
Arbetsledareklubbro-irs.iubilerar 4/53.
Tankar kring julen - 4/52.
Notiser av tner eller rnindre fackbetonat innehill, tekniskt nytto. s. v.
- 80 Ftr- 4/47.
+
Explosionsolyckani Nobelkrut 2. 8.
r9t3 - 3/53.
Frin vira utllndska stilfcirbindelser)/)2.
Harspringsturbinerna-

i-4/54.

2/52.
slipningsavdeln.Kanonverkstadens
)/)0.

I/r1, 2/52, 2/r3, 2/r4.

Ulvcin. Nohabpensionlrerpi utflykt
- 4/51.
Oresjo- 2/53.
Nohabs nya marketenteri,Gullriset r/51.

Nohabs semester- och fritidsanliiggningar. Uttalandenav Eaald'Eklund,
Augutt Carltson, Eric Carlston,
Allan Maltsson ochEuert Mdller 3/48.
Sport, idrott, hobby
2/46,
Bofors Gymnastikf<ireningr/48.
Bofors Motorbetsklubb- 2/)0.
Bofors skyttar-

2/46.

- T/47.
Ekonomiavd.bordtennisserie
Karlskoga Filatelistfcirening- 3/49.

Brandskydd, skyddstjiinst och liknande frigor
vid Nohab Arbetarskyddskonferens
4/53.
Bofors Brandskyddskommitt6 (en
orientering)- 4/47.
Bofors Brandskyddskommitt6.Rdkningen fri i verkstdderna- 4/50.
Frinvarostatistik,Nobelkrut - 3/ 5o.
Fd,reningensfor Arbetarskydd F<irtjdnstteckentill Boforsare- 2/55.
Bofors. Regler
SkyddspristZivlingen:
etc. samt resultat - 2/48, 1./49,
2/50, 3/50, r/rr, r/52, r/53,
1 / 1 4 ,r / 5 1 , r - 2 / 5 6 .
Skyddsprist?ivlingenvid Nobelkrut.
Regler etc. samt resultat- 2/52,
r/53, 1/14, r/55, 1.-2/16.
Tidaholmsverkens skyddsarbete
i/to, r/52.
Skyddsveckani Karlskoga-Boforsmars
1947- 2/47.
Olycksfallsfrekvensoch -statistik,Bofors och Nobelkrut - l/49, 4/rL,
2/52, 2/53, 2/14, r-2/t6.
Nohabsarbetarskydd- 2/56.
- 3l%4 3,|sarbetarskyddskampanj
+/ >4.
MeddelandenfrSn ftyddtt jdntten, denna sida bdrjar fr. o. m. 1/56 (notiserna i 1-6/56 redovisasinte s[rskilt).
Samarbetsfrlgor
b et en.
Fdrt I agsuerksanx
kommitt6n vid
FdrslagsndmndenBoforsverken presenteras- 4/47,
vid Nobelkrut - 4/48.

Meddelanden frEn Fcirslagskommittdn Nilsson, Ragnar, KAK:s fcirtjiinstm6.*e - 3/5r.
vid Boforsverken - 4/48 och fortlcipande.
Jansson,C. G., Direktd,r, slutar vid
uvA- 3/>2.
Meddelanden frin Fcirslasskommitt6n
vid Nobelkrut - 4/trA och fortaf Klint, Bd'rje, utndmnd till ArtilleriI6pande.
direktcjr- 4/j3.
Meddelanden fr&n Fd,rslaqskommittdn Linddn, Oscar,slutar som Artilleridivid
2/iL"och
rckt& - 4/53.
fortlij.Nohab
Panoe.
Nauckhoff, Sigurd, fil. dr, direktdr.
Fciretagsndmnden
In mem.- 1,/55.
organiserad
vid Tidaholmsverken 2/rL och fortlci- Nordqvist, Helmer, utnimnd till direkPanqe.
t6r - r/49.

Nordgren,Torsten,kapten. In mem.

Fdretagsniimnderna.
Fdretagsnlmnden vid
- 4/48.
presenteras

-

Boforsverken

F6retagsnimnden vid Nobelkrut pre- 4/48.
senteras

4/48.

Odelberg, Per, utnimnd till direkt6r
-

1 /1rO

Odqvist, Lennart, blir chef fdr UVA
-

2\ /<t)
--.
"t

Referat fr8.n nlmndernas sammantrd- Rydin, Hans, direktdr, ny styrelseledaden - I/49-4/50.
mot - 3/56.
Referat frin nimndernas sammantrd.- Sohlman, Svere R:son, direktdr, bliden vid Boforsverken, Nobelkrut,
vandedisponent- 2/55.
Nohab, Tidaholmsverken,UVA och Sdderlund, Gustaf,
bankdirektdr, ny
\Veda har frl,n l/5t f<iljt som bi- 3/ 56.
styrelseledamot
lagor till tidningen.
\Tahlquist, Arvid, utndmnd till direktor - L/54.
Studieverksamheten
NTahlsteen, Axel, direkt6r, blivande
- 4/52.
Aktiva F6retagsndmnder
vice verkst.direktcir- 2/tr.
Arbetsledarekursi Bofors - 4/47.
Westrell, C. F., inajor, slutar som
springdmnesinspektiir- 4/ 49.
Boforskunskap. Industriell Demokrati
- 2/46.
Vigelius, Alfred, jigmdstare,revisor.
In mem.- I/r5.
En film om fdretagsndmndernaSTijkander, Evert, disponent, slutar i
4/51.
maj 1.956- 2/55.
Jdrnbrukskursen 1./5L, 4/52.
Ldt kd.nna ditt fdretag. En fcireldsningskurs vid Nobelkrat - I/4).
Srudiespalten. ABF, TBV, Bofors
Ungdomsgird m. fl. - 3/47,3/48,
3/49,3/rO,4/5r.
TBV-kommitt6 i Tidaholm 34/)4.

Personalia av olika slag
Personalia:Veteraner som slutat sin
sin tjdnst, In memoriam, Vi gratulerar 5O- och 60-iringar. I samtliga
nummer ffi,nl/46.

Dikter
Erneclou, Harcy:
Aterkomst- 3/53.'
Eutart, Gaain:
The Bofors A. A. Gun -

3/rI.

Hagrnan, Roland:
Sight-SeeingWeda - 3/50.
\7DB-liten. Teckningarav G. Lindblad - 2/53.
Hatnmargren, Gustaf:
Bofls-Beata.
En sigen -

6/56.

Slohr, Bernbard.:
En 20-&rskrd'nika
p5.vers till UVA:s
verkstadsklubt --l t / sl.
S)gn. "Sus":
Matematiskvers-

I/49.

Sdderbolm,Nils:
- 3/j5.
Sistaarbetsdagen
Tegenstedt,Iuar:
En vers om och i aptil - 2/48.
Ottlund, Bror:
Fiskafdngepi Miickeln - t/50.
Infrir ett nytt fu - | /47 .
Pensionir- 3/jt.
Storrin i sol - Storcinavalsen-_
3/47.
Vad yves du 6ver? - t/48.
Tiivliugar
B-pilen. Namn p& personaltidningen
- L och2/46.
Boforsmotiv. B-pilens pilsttivling L) 4)
- 3-4/49.
Bois-Beata,sdgnerom . . . - 3/5j.
Historier frin Bofors och Bjtirkborn
- 2/47, L-3/48.
Hultebo, namn pi ungkadshotellet 3-4/49.
Jirnbruksminnen. Nordiska Museets
t?ivling- 4/ 49, 2-3 / 50.
Limerickar- 2-3/53.
Ldkemedelsnamotill Nobelkrut I och3/55.
Maskinskrivning- 2/47.
Nohab-emblem- 1 och 3/52.
Sackarinprodukter,Nobelkruts 4/49, 2/50.
- 2/ 50.
Semesterrepoftage
Storiinabild, Labbsandsbildoch BlinIsblld - 2/46.
"Tre skivor" - 2 och3/ 55.
Kriss-Kross,Korsord o. s. v. i de flesta
nummer sedan4/5o.
Meddelanden frin bolagsledningen
m. fl.

Adressfcirdndringar
bdr genastanmdlas
- L/5r,2/53.
Stordn
Avldningsdagar- i u 4 i varje hging.
Eduard Pertton:
Elkraften. Yadjan om sparsamhetAmberg, Kurt, utnimnd till professor
Musik under arbetet- 2/51.
3/47,4/5r,L/t5.
2 \/ 5 t
- 1./ 48.
Hyreskontrakten
Skild, Ouo:
llahne, Hilmer, KAK:s fdrtjinstmlrke
- 3/j3.
Jubileumsvisapi Stor6n (B-pilens Hyresregleringen1 okt. r9j3
- 3/51.
-,
1O-irsjubileum) /i6.
Kriiftsjukdomarnas bekdmpande. InKarlsson,Sven,KAK:s fd,rtidnstmirke
samling- 3/r5.
Hjul och Julgledje pi Nohab 2 ,/ 7 )
6/56.
Kdllskatten - 4/47.
Personalorganisationernas
styrelser 2/48, 2/49, 2/50, 1./5t, 2/52,
2/53 samti bll. 1954 och 19)).
Konung Gustav V. In mem. - 4/iO.
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lobanron, Edit:
Skymningstankar vid
,/56.

Sradsbiblioteketi Trollhittan - 4/ 53.
Hur skall vi fi det bittrc - 4/47.
I /12,
Storrin. Semesterhemmet
2/r4.
Hdlsningsreform- 4/ 49.
4 /\)
3/47.
2/54.
Italienska arbetaretill Bofors
Industriskolansdiplom
Studiebidrag,-problem - 4/ 50,4/ rl.
Personalfdrlndringar och omorganisa- Id6er och fdrslag (se dven fdrslagsSvanarnaoch spilloljan - 4/ro.
verksamhet)- 3/47.
tioner - 3/52, I-2/r3.
- 2/12.
Internationelltsemesterutbyte 4/ )L. Stelheten.Den svenska. . .
Nohab iivertar Atlas Diesels tillverk2/48.
ning av dieselmotorer
Samhiirigheten.De anstdllda och . . .
Intressekontorcn 4/50.
_ 4/49.
och skdrmbildsun- Kanalenvid Bofors- 2/14.
Sk2irmbildsstationen
- 2/47, 3/47,
4/48.
derstikning
Skyddsorganisationen
- 3/53.
Kilstabussarna
4/47.
Sjuk- och olycksfallsfcirsdkringen
Klddrum och avlci'ningsk6er- 2/47.
L/>).
Stindshiigf2ird- Ei trivselbefrimjanKonsten.Ett slag fiir . . . - 4/r3.
de - 2/48.
till
att
hj?ilpa
kan
Alla
Sparsamhet.
Kollektiv olycksfallsf<irsdkringTillfartsvdgar (till Bofors) - 2/50minska bolagets omkostnader r/47.
t/53.
Trafikvett pi Hyttisv2igen- 2/51.
Lokalbrist (fcir studier) - 4/50.
Titlar och titelfregan - 2/48, 4/to.
Lunchrum (vid Bofors) - 2/5o.
Amn"n och problem som fiskuteTrivseln i arbetet- r / 49, 3/5o, 2/ 5L.
Matserveringi Kilsta - L/50.
rats pi frige- och insdndatsPalTriidgirdstiipporna vid Hlgnan och medaljering- 2/53 och
Medaljer
tef,na
2/53.
3/ 1 5 .
vid Bofors - 3/5o.
Tvdttinrlttningen
4/48,
virdering
Arbetskraftens
Musik under arbetet- I/5L.
L/49.
Vanhdvdensblomma (maskrosen)Mdnniskovdrdet- 2/48.
2/49.
Arbetsgl2idje- 3/48.
Mdnniskansbdsta framfcir maskinens Veckokortensnumrering - 2/t4.
Arbetsvirdering, ltineutjimning, lika
- 2/54.
liin - 4/49, r/ro.
Visning av Nobelkrut - 2/tO.
Mcickeln, igenfyllningen av sjtin .
2/r2.
vid Bofors Avliiningens utbetalande
Vdlfdrdsanordningarna
- 4,/rr.
r
,
2
/
4
9
.
r
,
4
/
4
8
,
5/56.
B-pilen. N&gra reflektioner
Nybyggnader och tillverkningar. InVirdering av arbetskraften - 4/47,
Bofors badhus- 2/5o.
f o r m a t i o n o m . . -. 4 / t 2 .
t, 2/48.
Begravningar (uppvaktning) - I / t2 - Olycksfall (arbetsplatsenldmnas efter
vid avldningenVdxelutjdmningen
BidragsFonden-l/47.
ett svirare dylikt) - 4/49.
4/52.
Boisverkstdderna. Akruella <inskemil Olycksfallsstatistikenvid TidaholmsYtterbelysningen (vid Bofors)
om.. .-4/rI.
verken- 3/r2.
3/49.
Bolagets hus och bostdder - 4/50,
Ordftjrande (-skapet i nimnder och
2/5t.
kommitt6er)- r/r0.
Brevlida - frin redaktioneo
Byggnadsavd. i Tidaholm, Onskem&l Ordningsminnen(i personalrummen)
-)/a)
ffin...-t/ll.
Kortare meddelandeni de flesta nummer illtsedan 2/46.
Centralantenn (i bolagets bostadsom- Pensiondrer.Hyllningen av blivanriden) - I/5o.
de...-4/12.
B-pilen presenteras. Redaktionskommitt6n har ordet - 2/46.
arbetskraft- 3/ 55.
Cykelparkeringenvid Boisen - I/5r.
Pensiondrernas
- 1/51.
Cykelpumpar (vid Bofors cykelpark.) Permission(vid julhelgen) - l/1{t- B-pilen blir koncerntidning
- 3/49.
Personalkontor(vid Bofors) - 3/tO- B-pilens grafiska serie- 4/)O.
Diidsfatl. Bolagets uppvaktning vid
Presentlistor.Fcirslagtill indrad rutin P'drmartill B-pilen - 4/rO, I/r4,
_7/\)
3/ r r .
fcir...-t/56.
- 2/46.
och tidnstemln- Partiellt arbetsf<ira
Redaktionskommitt6n vid Bofors Fcirslagsverksamheten
z/46, zy4), I/to, 3-4/54.
nen - 3-4/54.
(vid Bofors) Parkeringsplatserna
Fdrslagsndmnden( : fcirslagskommitRedaktionskommitt6n vid Nohab 4/49,2/51,2/53.
- 7/rr.
t1n) - 2/52.
Produktionscikning- 3/ 49.
Redaktionskommitt6n vid UVA )o-Lrsdagar 4/rr.
Rationaliseringen- l, 2 och 4/47 r/12.
Fackorganisation.Skall' den anstdllde Rekryteringenav personal- 2/52Redaktionskommittdnvid Tidaholmst i l l h 6 r af . - 3 , 4 / 4 8 .
- 3/49.
Resekostnadena
v e r k e n- L / ) 0 , l / l l , 3 / 5 2 , L / 5 3 .
Fiskekorten (i Miickeln m. fl. sjiiar)
Rittvisa l<iner.Hur skall vi fe . . . _ 3/49.
Redaktionskommitt6n vid I0Tedaver4/47, L/48.
ken- L/50,4/56.
3/49.
Fabriksportarna(vid Bofors)
Sandningen (av vd'garnavintertid) -_
tyckte Ni om B-pilen? - 2/50.
Vad
4/49.
Gratifikation f6r ndrvaro
t/5o.
Bofors-sidan,
b<irjarfr. o. m. L/56.
Gingrunnel vid Bofors - L/53.
Smalvdg (vid Bofors) - 4/49,2/roNohab-biten,b<irjarfr. o. m. I/16.
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