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LANG NATTS VAG MOT LJUS
Av fl. dr BEN'GT G. SODERBERG
Vira hedniska forfiider hade inget bestdmt uttryck for hiisten, och viren var for dem inte heller
nigon framtridande tid. De rdknademed ett sommarhalvir och ett vinterhalvir. Det forra borjade
den t4 april, det senare den 14 oktober. Vintern
dominerade tdnkandet; man riknade mdnniskans
ilder i vintrar, och irets storstafester och marknader lig kring midvintertid. For ovrigt fick tiden sin
fasta indelning av bondeirets skiftande sysslor.
Vintermorkret hade en ging tett sig skrimmande
och livsfieniligt for den ildre forntidens primitiva
minniskor. Heidenstamhar i den forsta berdttelsen
i Svenskarnaoch deras hovdingar om Ura Kaipa
och Karilas givit en suggestivbild av stenildersfolkets ingestfyllda och dova vlntan i det eviga
snofallet p5" att solen iter skulle visa sig. Diirfor
blev midvintern, ndr den linga natten vinde och
borjade skrida mot dag, en solfest och en ljusfest.
Di. vdndes tankarna mot det kommande sommarhalviret, och di skulle blot firas fiir god groda' Di
njot man rikligt av vad som under den linga hosten
hade samlats i lador, brygghus och visthusbodar.
Det var den forkristna iulen.
*
Nir kristendomenkom till Norden under 9001000-talen forde den med sig en redan mi.nghundrairig, fast uppbyggd irskalender, ddr irets
omlopp i djup symbolik avspegladeKristi frilsningsverk. Kring pisken - den dldsta av alla
kyrkofester - kulminerade denna dramatiska kaIender, och pisken dr alltjZimt irets religiosa hojdpunkt. Julen, Kristi fodelsesfest, har kommit till
senareoch i den dldstakyrkan hade den ingen sdker
placering. I den ostkristnavddden anknot den till
epifaniafesten den 6 januari, i Vdstern till den gammalromerskah6gtiden fiir Sol invictus, den obesegrade solen, den 25 december.Ddrigenom kristnades

en urildrig hedniskirsfest. Pi sammasitt helgades
i Norden det gamla midvinterblotet, och ddrifrin
overgickvissahedniskariter, sisom skildrickandet,
fliskdtandet och doppet i grytan,i det kristna julfirandet. I Norden blev julen den fornlmsta irshogtiden just tack vare sin placering i midvintern,
och den har under tidernaslopp dragit till sig seder
och bruk och forestillningar, som ursprungligen
hort hemma i annat sammanhang.I vir tid har den
blivit till ett helt komplex av festligheteroch det ir
inte utan att den moderna minniskan har fitt ett
psykiskt julkomplex pi' halsen. Det har blivit inflation i julfirande. Men till detta skall vi iterkomma.
*
I det medeltidairet bildade de stora kyrkofesterna hojdpunkter, men mellan dem trdddesde mindre
festerna, martyrernas och helgonens dagar som
pdrlor pi ett radband. Ndr den nya stilen i almanackan infordes, med en godtyckligt sammansatt
serieav personnamn,brots den sistalevandeforbindelsenmed den gamla,av traditioner helgade irscykelnmed dessreligiost merringsfyllda,dramatiskt
utformade forlopp. Det skeddei den vdllovliga avsikten att modernisera,dvs. efter ridande sed anpassa namnsviten och rensa ut gamla undediga
fornkristna martyrnamn, som ingen ldngre doptes
till. Andi var detta pi sdtt och vis en kortsynt operation. Ty namn ir modeforeteelseri lingt hogre
grad dn man gor klart for sig - eiler di gjorde
klart for sig. Skulle almanackanfolja skiftningarna
i namnmodet, finge den revideras si ddr vart
tiondeir!
*
Samtidigtmed helgoniret levde det gamla bondeiret kvar. De praktiska goromilens ir, som naivt
och festligt, men med irhundradens erfarenhetoch
Fortt. ti tid. 3

/A/FORETT AnssK/FTE
Inom ett par ueckor stdr ui infor slutet aa det
gamla dret, Vid ett sddant tillf;;lle synes det mig
lnmpligt att dels gdra en Aort dterblick ciuer iret
1958, dels ock att g6ra ett fdrsok att skdda in i
framtiden, d. a. s. det kommanded.ret1959.
Trots flera nog sd allaarliga tillbud pd. den atrikespolitiskafronten bar ai)rldenunder 1958i stort
sett besparatskrigiska foruecklingar au stdrre omfattning. De fredsbeaarandekrafterna pd.det internationella planet har fdruisso aerksamt och energiskt bidragit hiiruidlag och ai har all anledning
att hysaaktning och tacAsambet
f dr de resultat,sont
bitintills uppndtts i detta hiinseende.
I stort sett har arirldsekonomien,bl. a. som foljd
au frd.nuaron au alltfdr alluarliga utrikespolitiska
rubbningar, kunnat atueckla sig i relatiat gynnsanr
riktning. En uiss stagnation inom industriproduhtionen hos aissaau Viisteurobasil)nder har aissertigen bliait alltmera miirhbar,'men i. andra sidan har
en ntarkerad dterMimtning inom den arnerikansAa
konjunkturbilden kunnat konstateras,frarnfdr allt
under senaredelen au fi.ret.
Fdr ad.rteget land kan uisserligenkonstateras,att
den hrympning au ai)rldshandeln, som bliait en
f dljd au dessastagnationstendenser,i aissmdn ouerforts iiuen till udra trahter, och att uerkningarna
hiirau ingalunda utebliait inom ai.r ekonomi. Trots
detta fdrbd.llande, synesman ha anledning att aAglj
pdstd, att det relatiua balansliige, som uppni.ddes
trnder 1957,iinnu icke pi. ni.got mera ilisentligt siitt
brutits. De utifrd.n kommandetendensernai nedd.tgdende riktning har sdlunda i stort sett hAllit: i
schack aa olika expanderande hrafter i den inl:ernskaekonomin. En uiss ocb o,i sina h,ill siikerligen riitt kiinnbar arbetsloshetinom det saenska
ni)ringsliaet, foranledd bl. a. au faAtorer, so/7?nyss
berdrts,rubbar si.lundai stort sett ei d.ennahelhetsbild oaer det gdngnadretshonjunktursituation.
Fdr Boforsindustriernas del han iag med tillfredssthllelsekonstatera,att d.etsnart auslutaded.ret
i stort sett aarit grynsamt. Sysselilittningen har,
trots uissa farhd.gor under fdrsta halui.ret, uarit
nd.gorlunda jiimn. Vissa omflyttningar bar uisserligen hgt rum inom fdretaget au fristiilld arbetskraft, men detta har i de flesta fall kunnat ske utan
stdrce obehag och sudrigbeter.Ni.gon direkt permittering au arbetstagdreaa niimnaiird omfattning
har sd.lurcdaej behout ifrdgakonrma under dret.
Produktionsresultatenbar i stort sett aarit bra inom.
samtliga uerk och audelningar. I uissa fall han ai
glAdja oss d.t sd.uiilton- som ulirdemissiga rekordsi-ffror.

Pd. krigsmaterielsidan har produktionen aa lupjiser sdlunda fortsatt att utueckla sig i gynnsam
riktning, bdde i Aaalitatiut och kuantitatiat hiinseende. Vdra md.ngi.rigaocb mycket allaarliga tekniska
och konstruktiua sud.righeteri samband med. de
betydandeleueranserna
au de nya 12-cmmarinautomatkanonernaslrns nu, icke minst tack lare ett
mdlmeduetetoch energisktsamarberemellan konstruktrjrer och teAnici, ha fdtt en definitiu och god
ldsning. Vissa energiskt bedriuna experirnent p;
uapenomrddet,auseendehelt nya konstraAtioner,
tycks inge fdrhoppningar fdr framtiden.
Inom den ciuila sektorn har utuecklingen g,i.tt
uidare pd.de flesta hdll. Produktionsresultatenfrd.n
Kilstaaerhen ger anledning till en uiss framtidsoptimism, icke rninst uad smidet betriiffar. Mycket
dterstdr dock hiir att gdra i rationaliserande ocb
produktionshdjande syfte, sd.att ui nzed utsikt till
framgd.ngskall kunna mdta den alltjiimt hdrdnande
atliindska honhurrensen.
Med tillfredssti)/lelse noterar jag iiuen de fdrbdttrade resultat, som framkommit under d.retfrd.n de
nya ciuilkemiska tilluerknings grenarna inorn audelning Nobelkrut. Det mycket energiskaoch frantgi.ngsrika arbete, som sirskilt utfdrts inonz den
nystartadeli)keruedelsseAtionen,
synesmig hiir uara
ukrd en alldeles ilirsAild eloge.
Vad framtiden, och dfr niirmast det nya dret, kan
homma att biira i sitt sAdte kr alltid mychet uanskligt att sia orn, icke minst uncler ntnarande oAlara
konjunkturforhd.llanden. Mycket tyder pd., att ai
inom denna del aa uiirlden, liksom inom uirt eget
land, har att rdkna rned en fortsatt diimpad konjunkturutueckling, med krympande utrikeshandel
och stagnerandeindustriprodaktion som huuudsakliga kiinnetecken. De synnerligen negatiua resultaten aa hdstens Parisforbandlingar, ailka iu haft
som mi.l ett relatiut snabbt tillskabande au ett
europeisktfrihandelsonrdde, bdda hi)ruidlag ej gott
fdr framtiden. Den allra senaste tidens anstrdngningar att nd. ni.gon form au kompromisslosning
au proaisorisk karaktir, kan au allt att doma hnappast i nd.gonuiisentlig grad i)ndra detta omd,6me,i
uarje fall inte aad den dirntaste framtiden betrtif f ar. Att dessa neddtriktade tendenser i sin
tur kommer att ba nog sd, alluarliga konsekuenser d sysselsi)ttningentorde likaledes aara ofri.nkomligt, iaen om riskernafor en ntera omfattande
arbetslosbet au exernpeluis sd.d.ankaraktir, sont
fdrekom i bdrjan au 193}-talet, siikerligen ej iir ft)r
handen.

Fdr Boforsindustrierna kan man i stort sett ufrga
bed.dmattiget fdr den niirm:astefrarntiden sd.lunda:
Den f6rhfrllandeuis kraftiga nedgi.ng, som iigt
rum under inneuarande d.r aad orderingd.ngenpd.
krigsmaterielsidan betrhffar, berdknas bestd.iiaen
under den niirmaste framtiden. Hiraa fr)lier en
rninskad arbetstillgd.ng inort uissa delar aa ui.ra
uerLstiider,ailken torde bli siirskilt markerad under
andra halad.ret1959. Alla tiinkbara anstriingningar
konzmergiaetais att gdras f dr att pd.bdstasdtt 6uerbrygga d.ensdlunda uppkommande situationen.
Lyckligttis har ui inom foretaget en alltiiimt
expand.eranderent ciuil tilluerkningssektor, uilken
i.trninstone i uiss omfattning ej drabbats sd hd.rt au
de rredd.tgdendekonjunhturerna som fallet uarit
med delar au uil uapentilluerkning. Det finnes anledning att riikna med, att just dessaproduktionsgrenar i aiss grad skall kunna medaerka till att
kontpensera den nyss pAtalade nedgd.ngeninom
ui.r hitintillsuarand.e huaudtilluerkning. Energiska
anstrdngningar kommer alltjdmt att gdras fr)r att
dels uidga d.en red.an existerande basen for dessa
uita ciaila aerksamhetsgrendlocb dels ft)r att om

mdjligt komma in p,i nya produktionsomrd.den,
uilka kan tiinkas passa fdr den euentuellt ledigbliuna kapaciteten.
Auen om den ndrmaste framtidsbilden ej saAnar
morka och nog sd.alluarliga punkter, f oreligger f druisso ingen direht anledning till oaerdriuen pessintism. Med. de resursel, bdde miinskliga, tekniska
och ekonorniska, som std.r till ui.rt fi)retags fi;rfogande, hyser jag intet tuiael o?n, att ui i gott
samarbetenu liksom tidigare i adrt bolags historia
skall lyckas att daeruinna de problem och sud.righeter, som ui bliait sti)llda infdr, ocb som ui i
framtid.en kansAei )in hi)gre grad konr.meratt rti;ta.
Till slut uill jag begagna d,etta rillfhlle, art rill
alla anstiillda inom foretaget frarnfora ledningens
L)ar/124.
ocb uppriktiga tack for d.etgoda arbete, som
au dern atforts under det snart aaslutaded.ret,samtidigt som jag tillonskar alla och enuar Ett gott och
LyckosanztNytt Ar.

Lflng natts v?ig mot ljus

Tecknen i runkalendern anger delt olika helgon- och festdagar,
dels olika sytslor ander itet.
a

J

Forts.frin sid. 1

insikt invivda i fantasterierna,fi.tt sitt uttryck i
Bondepraktikan.Arbeten, vilka och fest foljde pi
varandra i en trygg rytm, som gay mela meningsfulla sammanhangdn minader och veckor. Vissa
goromil knots an till den kyrkliga kalendern och
fick skydd och helgd av de helgon under vilkas
dagar de utfordes, piborjades eller avslutades.I
mhnga fall skedde detta pi grund av rent folkliga
tydningar och namnforklaringar.Ganskasentmiste
silunda den regeln ha uppkommit att man skulle
sdttapotatis pi. Potentiadagen!
Ingenstansframtrdder det gamla, av naturahushillningen och kyrkofesternapriglade bondeiret,
med sin sdllsammablandning av praktik och fromhet, si fornildrigt suggestivtsom i runstaven.Ddr
har vi en sinnrikt inrdttad evighetskalender,som
tydligen skapats pi nordiskt omride till folkligt
bruk i anslutning till de kyrkliga kalendarierna,
men samtidigt sannolikt pi en nu svagt urskiljbar
grundval av en irscykel av profan kanktd'r, kanske
av forkristet ursprung. Pi runstavarnavar helgondagar och vissa viktiga sysslor angivna med enkla
bildtecken. Namnlingden kunde variera i olika
stift. Det dr karakteristisktatt pi runstavarnaofta
flera sidana helgondagar, som i det kyrkligakalendarietspelaren underordnadroll, betecknassom
betydelsefulla,t. ex. Tiburtius den L4 april (det
namnet finns dnnu kvar i vir almanacka), den

forsta sommardagen.Runstaven,som till formen
stundom erinradeom ett vikingasvird, levde ldnge
kvar hos allmogen, men ersattesefter hand under
nyare tid av tryckta runkalendarier.Det hdr avbildadeir frhn7748.
*
De viktigaste goromilen i bondensgird har sin
tid under sommarhalviret; det ir den skapande
tiden, den som man bad Gud och helgonenvdlsigna
med sol och regn i lyckosamvixling. Men nu skall
vi koncentreraoss pi vinterhalvirets forsta hdlft,
och vi skall finna att ddr ocksi fanns ett stort mitt
av arbeteutmdtt minad for minad. Den mrirknande vigen mot midvintern var pi m&ngasdtt modosam. Det gnflde att av sommarenshivor beredaen
tryggad forsorjning genom den karga vintern di
intet fanns att f.L, om forriden av spannmil, surnad, saltad,rokt och torkad mat inte rdcktetill over
en segt utdragen kylig vir. Si hdr tedde sig hostens
arbeten pi ett frilsegods pa 1500-taletenligt Per
Brahe d. i:s "Oeconomia"frin 1581,och den avspeglar rent medeltida forhi.llanden.
Oktober: Tagesupp kil, torkas, saltasoch syltas.
Tages upp rovor. Givas firen inne. Begynnesgiva
svinen inne och goda dem. Troskas om morgonen.
Rokes och torkas mat. Mala med hostfloden.
Noaentber. Tages islaken. Item*) simpor under
isen. Lutas. Item fisketunnor att hava levande fisk
uti och begynnesforst att draga not uti insjoar.
December:Bestilles varjehandavillebrid till jul.
Man fdster sig hir vid att decemberhar relativt
fi gciromi.l.Allt skall dS.varaberett till julen, och
det gdller bara att skaffa fdrskkott, vdl frdmst hare
och figel, till att mjuka upp det salta, rokta och
lutade med.
Det gamla iret hade inga stora fester i m6.naderna fore jul. Bartolomei i augusti en gammal
fiske- och marknadstid, och Brittmdssani oktober
var de fornimsta helgondagarna som grep in i arbetscykeln. Med vdlberiknad enformighet skred
den morka tiden fram mot advent, det forsta helgade ljusskimret och mot den efterllngtade julen.
For att litta upp denna linga vdntan har vi pi
senare i.r infort eller flyttat hit ett par helger och
infort den festliga Farsdag, som ingen familjefader
nigonsin bett om. Mors dag, som dr dldre, har
redan fi.tt en viss helgd over sig. Skenet frin julljusen faller allt lingre in i hostmorkret. Vi tar
julen alltmer i forskott pi mingahanda sdtt, och
milnga tycker nog att det gir vdl llngt ndr julgranar
borjar upptrida i butiksfonstrenredan i november.
*) Item:

likaledes

Lucia. Kolteckning av Gunnar Hallstrilm 1910.

Ute pi landet hiller bondei.retrinnu kvar nigot av
julforberedelsernasgamlarytm, men i stddernahar
det kommersiellalivet helt naturligt satt sin prdgel
pi dem, for att kulminera i den s. k. julrushen, ett
begrepp som typiskt nog fi.tt sin beteckning i eti
halvt svenskt,halvt amerikansktord. Det skall inte
fornekas,att julrushenkan ha sin speciellatjusning
- iven for dem som inte tjdnar pengar pi den utan
tvirtom - genom sin stegring av allsidig verksamhet och sitt crescendo,som plotsligt, men inte forriin pi. julaftons eftermiddag, brister i tystnad och
frid. Men dL har redan jdktet krivt mLnga offer,
som mera fornimmer en bedovning dn vad vi brukar kalla julfrid.
*
Julfriden, som av gammalt skall borja forsta
advent, varar numera inte ldnge. Den bryts redan
av Ltciadagen med allt dess sti.hej, och ndr julledighetens 3-4 dagar ir slut vdntar Sylvesters
sprakandefest, som flumera dven hos ossfiras som
en sydldndskkarneval i stdllet for den stilla samling inom familjen som den ursprungligen var i

Norden. Lit osssehur iulminadens festerunder en
mycketkort tidrymd hososshar radikalt fordndrats.
Luciafirandet ar i virt festliv en hogst egenartad
foreteelse.Ett lokalt neapolitanskthelgon, som led
mariyrdodenpi 3oo-talet,har blivit julens forebud
och en ljusspriderskai Nordens morker - och dessutom en deltagare i skonhetstivlingar av arnerikansk typ! I sjdlva verket kan hennesfest hos oss
inte spiras lingre tillbaka dn till omkring 1700 i
den form vi dr vana vid, och dnda in pi detta irhundrade var den en tent vdstsvenskforeteelse.
Ddremot har det funnits en Lussefest,ddr utklddda
l-ralmdockorspelaten framtrddanderoll, och det ;ir
mojligt att den var en kvarleva av en kanske forkristen hogtid, som avslutadetroskarbetetpi logen.
karnevalarForst genom Stockholms-Tidningens
over l-rela
har
Luciafirandet
spritts
LuciatZg
tade
nl.gra skulle siiga som en farsot - och
landet
t. o. m. utanfor dessgrdnser.Vi exporterarLucior,
utan att egentligenveta vad de forestiller. Visst
bildar Luciafesternaett glatt och frigjort inslag i
vhrt av stramhet behdrskadeumgringe,men vi bor
veta, att de iir en relativt nyskapadforeteelse,som
egentligen bara vdstgotar, bohusldnningar och
vdrmldnnin gar kan begi med traditionenstrygghet
bakomsig.
som
Och vilka ser vi i Luciasfolje? Stjdrngossar
sjunger Sankt Staffansvisa. Var kommer de ifrin ?
De har aldrig haft nigot med Lucia att gora och
egentligen inte med Staffan heller ! Stjdrngossarna
hor sammanmed folkliga upptig som sedangammal tid dgt rum kring trettondagen, heliga tre
konungars fest, och som i dramatisk form framSldif,lil SldlledrAng t.tt/iltt sint f,ildr. Takmilning
1260 i D:idesi6kvrka. SmAland.

frin on-rkting

stdllde episoderur julevangelietmed de vise mdnnen, Herodes och Judas med pungen som huvudaktorer. I grunden har de sambandmed kyrkliga
mysteriespel.
Men Staffan, vem var han ? Jo, p3.en ging den
helige Stefan, den forste martyren, som stenadesi
Jerusalem enligt Apostlagdrningarnasberdttelse,
och ett rent svensktfolkhelgon med forkristna anknytningar. Det var i forna iider brukligt att vid
jultid rida i kapp till kdllor med nordrinnande
vatten for att lf,.tahdstarnadricka ur dem och begjuta dem med vattnet till befrdmjande av god
hdstelycka i stallet. Dessa ritter fortsatte under
kristen tid och anknots till ett av folktron skaoat
helgon, Staffan Stalledrdng.I hans namn red nian
nu annandagensgryning till de heliga kdllorna och
sedanrunt kring bygdensglrdar, for att dricka hans
minne, och Staffansvisanir en kvarlevaav de fromma visor som di sjongs.I sin egenskapav Herodes
stalldring ar Staffan ett av de fi pi svensktomride
skapadefolkhelgonen. Hans dag d,r annandagjul.
Ndr han vattnade sina filar i julnatten, sig han
stjdrnanoch forstod dessinnebord.Di gick han till
Herodes, som satt vid gdstabudsbordet,och sade:
I natt dr fodd en konung som dr stirrre dn du. D5.
svor Herodesen ed ati forr skulle den stektatuppen
flyga upp frl"n fatet dn detta vore sant. Men strax
kldddestuppen i fjd.drar,flog upp och gol: Christus
natus est, Kristus rir fodd ! Herodes ldt nu gripa
Staffan och stenahonom.
Den svenskastaffanslegendenhar avsatt minga
bilder i medeltidenskonst, men inga vackrare dn
de som ir milade i taket till Diidesjo kyrka i Smiland av den svenskemistaren Sighmunderomkring
1250.
*
Si. ir det med Lucia och Staffan. Hur dr det med
juiensjdlv?
Julottan har blivit en sensation,och kyrkan drar
denna morgon massor av muinniskortill sig. Nutidsmdnniskornahar en klen kdnsla for att varie
hogmdssaegentligendr lika skon och meningsfylld
som julottan; ddrfor ingir den nu i julensstorafestspel, och det gdller att skaffa sig biljetter. Biskop
Rundgren i Visby chockeradeen ging sin otteforsamling med att siga: Det finns aldrig s& minga
ogudaktiga mdnniskor i kyrkan som pi. julottan.
Denne store humorist hade naturligtvis reitt, men
han sadedet inte som ett klander eller som ett pessimistiskt uttalande,snararetvirtom.
Ldmnar vi den rent religiosa miljon finner vi i
julen en uppsjo pi, profant och kommersiellt betingade traditionsforeteelser.I det avseendetfram'
stir julgranen, julklapparna och jultomten som

dr det tyvarc inte. Den jovialiske jultomten, alla
goda givors givare, barnens specielle van, ir en
skapelse av 1800-taletssenromantik, och Viktor
Rydberg men kanske dnnu mer Jenny Nystrom dr
hans egentliga upphov. Den riktiga tomten, som
man trodde pi. i forna tider, var i sjdlva verket ett
troll, ett mestadelsillvilligt underjordiskt visen,
som var instdllt pi att villa ofdrd i girden, om han
inte behandladespi rdtt sdtt. Det var dirfor man
satteut ett grotfaf it honom, inte som tack for god
vakt. Men hur har dennademon di. blivit vlr frynt,
lige julklappsutdelare? Jo, genom att han har kombinerats med det gamla helgonet Nicolaus, som
nere pi. kontinenten och i England blev Santa
Klaus, barnensvdn (men dven strdngebestraffare),
som pi julnatten tog sig ned genom skorstenenpi
huset och.ldmnadeen giva till snilla barn i deras
over sdngkantenupphdngda strumpor. Det dr ett
lingt steg frin honom till vhra raglande "offentliga" jultomtu ph Stockholmsgator.
*

lulotta i Kalmar SlottsAyrAa.Foto PressensBild.

orubbliga, urgamla julsymboler.De dr i sjdlva verket varken vgamla - eller ens gamla - eller
orubbliga. Julgranen 6r en sydeuropeiskforeteelse,
somhos ossknappt har mer dn hundra i.r pi nacken,
och ndr den infordes forblev den idnge begrdnsad
till hogrestindskretsar.Hos allmogenhar den knappast kommit i allmdnt bruk forrdn pa 1900-talet.
Julklapparna d.r llka sena hos oss som julgranen.
Ddremot roademan sig i gamla tider med en hel dei
skdmtsammaupptig pi julafton och ddrvid fore.
kom det att man oformdrkt kastadein i grannens
hus relativt vdrdelosaeller t. o. m. otrevliga ting,
som ofta hade en elak eller ironisk mening. Mojligtvis dr det detta smusslande,som har tagit sig
uttryck i den hemlighetsfullhet, som rnan garna
omger julklapparna med.
Den gamla julen var i hog grad en forfidernas,
en de dodashogtid. Man var rddd for de doda,men
en enda girngph iret oppnadesdet gamlahemmets
dorr for dem, och det var pi. julafton, Di lig hemmafolket pi natten i halmen pi golvet, men sdngarna stod bdddade och borden dukade for de tysta
gdsterna.Men nir julen var slut kordesdessaandar
timligen bryskt ur huset!
Men jultomten miste vdl indi vafa en dkta nordisk, pilitlig exponent for urildrig tradition. Han

Vi mirker, att den jul vi nu upplever till stor del
dr en skapelseav en mycket sen romantisk tradition
och av sentidainslag, som otvivelaktigt har en viss
kommersiellavfd,rgning.Men det som hdr sagtsfir
inte tas som uttryck for nigon sorts konservativ
kvasivetenskaplig gniillighet over forvanskade julseder.Jag har endastvelat teckna bakgrundentill
vlra dagars julfirande i nhgra huvuddrag. Vi har
alla skll att tacksamt gladja oss it den jul vi har,
med julgran och klappar, med Lucia och stjdrngossar, med rush och festligheter. Man fi.r inte
glomma, att varje tidsskede ombildar de gamla
traditionerna samtidigt som det skapar nya, och
detta sker alltid i en anda som ir tidsskedetsegen.
Vir tid har skapat en jul efter sitt sinne, med en
hastigarerytm, med utnyttjandeav nyatekniskaoch
materiella forutsittningar. Stadens jul 5r nu en
ljusfest som gamla tider inte kunnat forestdlla sig.
De kommunala jalgranarnavajar sin lysande skrud
i blisten, och overallt i fonstren dnda frhn
adventstid- skimrar stilla de stora julstjirnorna.
Det dr nya och vackra inslag i julens dekorativa
drdkt som har kommit till nu pi ett par irtionden.
Och till sist kommer det an pi den enskildamdnniskan hur hon vill och kan fiia sin jul. Traditionsformerna vdxlar, men julens budskap ir alltid detsamma,och den inre julen dr viktigare dr den yttre.
Solenhar veintpi sin bana, och morkrets tid dr till
dnda.Vi hdlsar den itervdndandesolen i olika symboler, men vir tacksamhetgdller i grunden samma
vdlgdrning: frdlsningenur morkrets virld.
Ovanstiende uppsats har publicerats med benZiget tillstind
av red. f6r Svensk Handel samt fdrfattaren.

SVERIGESKEPPEN
Nigra uppgifter om desskanoner och pansar

Herravdldet till sjossvar ett tdmligen ldttfattligt
begrepp, si ldnge sjogiende fartyg fdllde avgorandet, enklast genom att soka upp motstindaren
och forgora honom med artillerield. Den starkare
parten kunde vdl ocksi behilla herravdldetgenom
sin blotta tillvaro, men i andra sidan hade en svagare motpart ocksi sina chansergenom overldgsenhet i fart, skickligt anvdndande av hjilpvapnen
torpeder och minor, och overhuvucltagetgenom
taktisk fnmhtanda och gott sjomanskap.
For Sverigesdel var det i borjan pi seklet tlmligen vilbestdllt med forhillandena i Ostersjon,
sedan ryska Ostersjoflottan gitt sitt ode till motes
i slaget vid Tsushima 3.r L905,men redan phfoljande ir sjosatte Ryssland kraftiga slagskepp med
30,5 cm kanoner,men med ringa fart, 18 knop.
Pi hosten 1906 startade en stcirre svensk sakkunnigeutredning sitt arbete for att fijresli ldmpliga nya fartyg for flottan, och direfter foljde, ir
efter ir, nya utredningr, nya kommitt6er, diskussioner och reservationer,politiska grdl och offentliga forlopningar. Det stora stridsdppletblev slutligen den s. k. F-biten, sedermerapansarskeppet
Sverige,som i ett kommitt6forslag i dec. 1910 sig
dagensljus som 11:e typforslag under de gingna
fyra iren.
F-biten hade:
28 cm kanoner, som allvarligt kunde skada
iven den starkastemotstindare.
22,5 knops fart, somvar tillrdckligt stor for
undanmaniivrar frln sannolika, starkare
motstindare.
6,25 m djupgdende, som medgav god skdrgirdsging, dock ej genom Kalmarsund,och
11 milj. kronor i tillverkningskostnad,ett
av de hogre forslagen,beroendepi den relativt hoga farten.
I statsverkspropositionenir 1911 foreslog si
hogerregeringen Lindman byggandet av ett fartyg
av den tdmligen impopulira F-typen,och efter en
hetsig remissdebatt i forsvarsfrigan med Kad
Staaff som frdmste opponent, rikade hela Sverige
i kokning. Ddr tvi eller flera miittes,drabbademan
ihop i typfrlgan, hela svenskafolket hade lidelse7

fullt litit engagerasig i dennasiregna sjostrid med
Kalmarsundsrinnan som ett av de besvdrligaste
blindskdren,men man var ocksi vdl hemmastadd
i den
i striden mellan pansaretoch pansargranaten,
for
kilopriset
hogre fartens fatala betydelse
per bit,
i tesen "snabbaredn den starkareoch starkaredn
den snabbare", ja, sannerligen"var man sin egen
pansarbit", som det gdrna hette i de dagarna.
De minga utredningarna 1906-1910 om flottans nya och starkare pansarbitar (frhn 4000 till
7000 ton) intresseradenaturligtvis Bof ors bide vad
artilleriet och pansaretbetraffar, framfor allt ddrfor att det sviia artilleriet tyckteskomma att okas
upp till minst 28 cm, under det den ditida gdngse
svira kalibern inom svenskaflottan var 27 cm, och
Bofors hade aldrig levereratstorre pjdser dn 25 cm
skeppskanoner
(z st. for "Niord" 1899).
Stridenmellan projektilen och pansaret,som kan
sdgaspi allvarha borjat pi rs6o-talet, hade under
irtiondenas lopp utvecklat sig si att Krupps cementeradepansar frin 1890-taletbetecknadetoppkvaliteten i frhga om pansarstyrka.Ndr snart nog
dven projektilerna-pansar graflaterna nltt sin max.styrka,si kom denna pansarstridatt rora sig om en
stdndig okning av pansartjocklekenrespektiveproiektilkalibern, tvi faktorer som krdvde storre och
stiirre fartyg, samt ur herravildesynpunkt,fler och
fler faftyg. Men denna gigantiska strid och kapprustning gnllde ftirvisso endast stormakterna Sverigefick hilla sig till de mera enkla Ostersjoproblemen,till en skriligenknapp statsbudgetoch
till en nigorlunda trosvisstillit till neutralitetsforklaringar. Begreppen vdrldskrig och vdddsbrand
voro di ej uppfunna.
Bofors hade alltsedan mitten av 1880-talet.di
ett eget ritkontor tillkom i Bofors utveckling,satsat
friskt pi kaliberokningar: 1888var man fdrdig med
en egen-konstruerad15 cm skeppskanon,som efter
HMS "St,erige" pci Stockbolms strdtn, foto omkr. 1918. Foto ur
S j 6 h i s t o r i s k aM u s e e t sa r k i v .
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ml,nga om och men blev antagen som pjdstyp for
svenskamarinen,och redan hr TSg4offeierademan
25 cm ka,nonertill tva nya pansarbLtar;ibida nyssnimnda fallen hade Kungl. Maj:t mist avgora bestillningarna, dd.rfor att pjdserna voro storre dn
vad Bofors tidigare levererat,men iven ddrfor att
konkurrensenvar hird fr6.n utlandet (sex firmor).
Vid tiden kring sekelskiftetholl ,ig ,o- ou"n
pipekats den gdngsesvenska,sv6.ramirinkanonen
tlll 21 cm kaliber, men n6.grasdrskildasvirigheter
att tillverka 28 cm pjiser forelhg ej, eftersom dr
Alfred Nobel under sina Boforsilr :€94-1896
rustat upp Bofors for tillverkning av t. o. m. 30 cm
Pja19t. Nobel ansig nimligen, att grovre pjiser
skulle vara Bofors specialitet inom krigsmaierielbranschen,och som ett fornimligt minnesmarke
over Nobel och hans insatsi Bofori dominerasallt,
fort det centrala Bofors av det 18 m hosa Hdrdnings- och Mantlingstornet (1897), dnnu"efter 50
fu i gagneligt bruk.
Rorliga kanontorn f.or faftygens kanoner hade
vid sekelskiftetkommit i allmint bruk och tillverkades av skeppsbyggarnaeller storre mekaniska
verkstdder.Forekommandepansarlevereradesdock
av specialfirmor, t. ex. av bofors. Ju storre dessa
fartygstorn blevo (svirare kanoner), desto storre
blev kravet att tornen skulle hora Ldttre samman
med sjdlva kanonerna,exempelvisi hiijd- och sidriktning, i laddningsarbetet,etc., ett krav som betydde att kanoner, lavettage och kanontorn skulle
konstruerasoch tillverkas-av en och samma leverantor, d. v. s. av kanonfirman. For Bofors, som
dittilldags aldrig levererat nigra dylika torn, blev
tornproblemet aktuellt omkring 1910, di sivdl
danskar som norrmdn krdvde samkonstruerade
kanoner och kanontorn for sina projekteradenya
pansarbitar, med resultat att Bofors foll ut ur
konkurrensen.
I samarbetemed Marinforvaltningen hade Bofors emellertid kommit iging med stJdier av svhra
torn for de nya svenskaskeppen,och diskussionerna
voro di sdkerligenbide minga och linga, eftersom
Ett aa "Sterige-torncn" under ntontage i KanonuerAstaden. FoIo
Pontus Andersson.

Hirdning

a! grol,t eldrdr i Hi)rdtornet. Boforsfoto Falk.

Marinforvaltningen mest holl sig till de franska
forebilderna, under det Bofors mest sneglat i
engelskaoch amerikanskatidskrifter och broschyrer. Det viktigaste med detta samarbetevar dock
mihdnda det, att en fullgod tornkonstruktionskulle
kunna prod"ceras i Sverige,om den lycklige tillverkaren sedan skulle bli Bofors, Gota,ierken,
Kockums, Lindholmen, Bergsund, Motala, Atlas
eller Carlskrona Orlogsvarv, alla itta ivriga aspiranter pi allskons mekanisk tillverkning och eodkzindaleverantorertill svenskastaten.
Bofors gjutna nickelstilpansarhade under 1890talet varit ett gott forslljningsobjekt for Bofors,
men strax fore sekelskiftet visade sig det gjutna
pansaretej langre kunna hilla de a,lltmerstegrade
kraven pi hogsta motstindskraft. Bofors fick darfor under en tid framht noja sig med leveranser
av s. k. sekunddrpansar.Aren 1905-06lyckades
det dock for Bofors-Degerfors att tillsammans
framstdlla ett fullgott, valiat pansarav medeltjocklek (( 125 mm). Ett forslag om anlaggandetav
ett modernt pansarpli.tverk i Bofors skrinlades
emellertid nk"gra6.r, framfor allt av den vdlmotiverade anledningen att hemmamarknadenSverige
just d6. syntes ta en ldngre paus i pansarbitsbyggandet.
Den liberala Staaffska regeringenhade alltsi i
borjan pi. oktober 1911overtagitrigeringsansvarer,
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Sehtion at ett 28 cnt dubbeltorn, aisande ammunitionshissar m. nz. Liingst ned l. h. tre olika granater. Originalteckningen
i Statent Sjdkrigsbistori:ka

och ungeffu samtidigt (tvh dagar efterit), undertecknade Bofors Marinforvaltningens kontrakt om
tillverkning av 5 st. 28 cm kanoner for F-biten, en
tillverkning som redan i decemberavbrots av regeringen, i awaktan pi resultatet av n6gra nytillsatta
forsvarsberedningar. Regeringens drastiska Ltgd'rder bliste givetvis nytt liv i den inrepolitiska forsvarsstriden,legio av protestmoten avhollos, och
Sven Hedin skrev de dagarna "Ett varningsord",
som ytterligare forbittrade striden.Men det var vdl
Nidiga
egentligen t9I2 Lrs Statsverksproposition,
luntan, som tuftade eld pi hela det politiska livet
i Sverige, eftersom inga medel dskades ddri for
fortsatt byggande av F-biten.
Som en helt spontan reaktion mot regeringens
behandling av F-bitsbygget, startadesi slutet av
januari 79L2 den s. k. pansarbitsinsamlingen, som
redan efter tre minader uppni.tt ett belopp motsvarande kostnaden for en komplett pansarbht, 72
milj., och som totaliter nidde upp till 17,2 miIi.
kronor, ett f6r den tiden enormt belopp.
Den 7 maj overldmnade Pansarbitsforeningen
till Kungl. Maj:t givomedel tiII en pansarbit, och
redan den 2l maj godkiinde riksdagen propositionen om givans mottagande.Den2g majgodkeindes
"Sverige"-ritningarna,men forst den 11 nov. 1.912
lyckades man tfiffa overenskommelsemed Gota9

iir utstiilld

foIuseun.

verken om fartygets byggande, i si att siga sista
minuten, eftersom Pansarbitsforeningenbl. a. satt
som villkor att f.aftyget skulle kolstrdckasfore irets
utging. "Sverige" sjosattes sedermera den 3 maj
1.915och oveddmnadestill flottan vid en enkel
ceremoni pi Stockholmsstrom den 14 juni 1917,
drygt fem ir efter det definitiva beslutet om dess
'J.947,
nedhabyggande. Trettio ir senare, i aug.
lade den siste fartygschefen sitt befdlsteckenpi
"Sverige", och i dagarna,hosten 1958, ligger hon
nerskrotad einda till vattenlinjen, nigonstans i
sodra Sverige.Kanonetna hade dock dessforinnan
forts iland.
Leveransavtaletom "Sverige" mellan Marinforvaltningen och de svenskavarven - alla de storre
varven voro engageradei affdren- hade foregitts
av en viildig prisstrid, dir Marinforvaltningen
t. o. m. miste anmdlatill Kungl. Maj:t i sept.1p12,
att varvens priser voro alltfor hoga for att avsluta
ett leveransavtal.En siirskild priskommitt6 med
Amiral Lindman i spetsentillsattes di av Kungl.
Maj:t och lyckades ocksi under nigon minads
ytterligare prispressningmed nd'ra1O% trdffa overenskommelsemed varven; utlindska anbud och en
rabatthungrig tidningspress och allminhet gav den
gingen ingen chans for den svenskaindustrin att
komma undan till rimligt pris.

SAjatning med 28 cm kanon pi Bolors SkjufiAh. Boforsfoto
Tillman.

Med denna,nyssnemndabakgrund, skulle Bofors
se ftdf.fa sina avtal med Marinforvaltningen om
kanoner (dock ej 28 cm kanonernasom kontrakterades redan L9L1), kanontorn, pansar och ammunition, allt uppdelat i 7 olika kontrakt och med
vildsam konkurrens iffiga om kanontornen och
Pansafer.
Det forsta av talet Marinforvaltningen-Bofors
kom att giilla pansaret, det storsta objektet nrist
sjdlva faftyeet. Pansarpriset hade tidigare varit
2.020 kr. per ton, men Marinforvaltningen hade i
sin kostnadsberdkningfor F-bi.ten tagit upp ett pris
av 2.250 kr. per ton. Pi hosten 1.972var marknadspriset ca 1.800 kr. per ton och kombinationenBofors-Carnegie,U. S. A., som beslot 96. samman i
denna affd.r, offereradeett pansarprisav I.650 kr.
per ton, varvid Carnegieskulle levereracementerat
pansaroch allt pansar > 125mm, d. v. s. Carnegie
ungefdr 2/t av leveransen,och med det priset lyckadesBofors taga hem bestdllningen,som uppgick till
1.852.000kr. Vid pansarinkopet1915for "Drottning Victoria" och "Gustaf V", miste Bofors-Carnegie, trots dyrtiden, gL ned till 1.563 kr. per ton,
sedan engelska firman Beardmore forordats av
Marinforvaltningen erhilla bestiillningentill ungefdr detta pris. Marinforvaltningen hade silunda
nedbringat pansarpriset 1910 2.250 kr./ton,
1912- L.625kr./ton,1.9t5- 7.163kr./ton, onekligen en fin och vacker prutningskurva, som dock
sdkedigenej var till enbart gagn.
Ndsta inkop rorde de bida 28 cm tornen, och
dven hdr iyckades Bofors inldmna ldgsta anbudet
bland sex konkurrentet ca 504.000 kr. for bida
tornen, en dilig aff.d.r som gick med en rungande
forlust, varom mera nedan.
De 7 st. tornen for L5-cm-kanonerna,
varav ett
dubbeltorn, fodorade Bofors till samgiende Motala-Bergsund, men dd,r llg dven Atlas och Gotaverken under Bofors, som dven 1915 forlorade

15 cm tornen, 14 st., trots att Bofors di gjorde ett
stort nummer i Marinforvaltningen och hos Kungl.
Maj:t vid den upphandlingen.Och det var ej heller
nigon sdrskildtrost for Bofors att alla dessa15 cm
torn ej lyckadeshivda sig bland de andra artilleri
konstruktionerna ombord - allt folk har i alla
tider trott, att iven dessatornkonstruktionerhorde
hemma i Bofors.
De sista avtalen med Marinforvaltningen hdnforde sig till 15 cm och 7i mm kanonela, som
kontrakteradesutan storre svirigheter.
For pansarskeppetSverige hade Bofors alltsi
avtalat leveranser6.
K a n o n e r( a l l a k a l i b r a r ). . . . . . K r . 1.600.000
2 8 c m t o r n , 2s t . . . .
504.000
,,
Ammunition
530.000
,,
Pansar (egen tillv.)
720.OOO
,,
S : ak r . L . 3 5 4 . 0 0 O
och for dessaleveranser byggde Bofors
foljande speciellaanordningar:
M o n t e r i n g s h a.l l
....... Kr.
Tillbyggnad av Hdrdverket . .. . ,,
Pansarplitverkmed bl. a. Vatten-

torn

upp bl. a.
285.000
45.000
285.000
40.000

50 tons kran i Otterbdcken
S:a kr.

65i.000

Bofors skjutf2ilt anladesiven samtidigt.
PansarskeppetSverige skulle egentligen ha valit
leveransklarttill sommarenI)16, men blev precis
12 mln. forsenat huvudsakligenpi. grund av Boforsleveranserna,och av dessa framf.otallt 28 cm
tornen. Dessabida torn skulle ha varit fdrdiga till
julen 7914,men blevo hela 18 minader forsenade,
vilket naturligtvis var en ytterst pinsam angeldgenhei for alla parter. Pansarbitsforeningen, som ansig sig bora underrdtta sina givare-medlemmarom
denna fatalitet, forhorde sig hos Marinforvaltningen, som idt sin Marinoverdirektor ldmna de
begeirdaforklaringarna. Marinoverdirektorenskyll,
de pi Bofors och Bofors skyltde sedan pi Marinforvaltningen det giillde frdmst oklarhet i
huvudritnin garna- men Bofors hdvdade framforallt att forseningenicke beroddepi isidosittandet
av flottans intressenfor andrabestallningarsskull,
ej heller pn dilig planliggning eller pi. viss oform6.ga,som Marinoverdirektoren velat tillvita Bofors, en anklagelsesom var tdmligen ldtt for Bofors
att med siffror tillbakavisa. Denna affar lackte
givetvis ut i pressenoch under nl.graveckorhosten
1916 var Bofors ute i blisvider, liknande det som
varven rikade ut for i okt. r9iz.
Det mi ocksi ndmnashdr, att 28 cm tornen blev
en ytterst dliig af.far for Bofors, som betingat sig
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NAGOT OM ATOMENERGI OCH ATOMREAKTORER
Au TeknologielicentiatERIK NILSSON, Nohab
Atomenergin - en ny energiform i mdnniskanstjdnst
Alla de energikdllor, som manniskan fram till
vhra dagar anvdnt, det m5. vara vattenkraft, kol,
ved, olja, vindkraft eller andra energiformer, h&r
det gemensamt,att derasenergiuppkommit genom
solstrilningens inverkan och siledes ytterst hdrstammar frin solen. Genom att mdnniskannu borjar ta atomenergin i sin tjdnst, intraffar emellertid
for forsta gingen att en energikdlla nyttjas, som
icke fitt sin energi fr&n solen. Den energi, som dr

ett pris av kr. 504.000 for tornen, vilka i sjilva
verket kom att kosta 980.000kronor, ndstan IOO%
ren forlust. En stor post i forlustkoniot var ritningskostnaderna,som i stdlletfor berdknade15.000kr.
sprang upp till 95.000kr., men si holl ocksi halva
ritkontoret, omkring 10 man, p5.att rita ph tornen
i 3y2 Ar, ca 68.752timmar ! Ndr Bofors forsokte fi.
ersittning for de havdamerkostnadernaforde bida
28 cm tornen, forklarade man att "Sverige" var
byggd pi givomedel, som tyvdrr voro uppdtna- av
overskottsmedlenanslogos2,5 milj. kr. till systerskeppen Drottning Victoria och Gustaf V och
900.000 kr. till byggandet av de tre minsveparna
Sokaren,Sveparenoch Sprdngaren,som sedermera
blevo s. k. travaljbitar for de tre Sverigeskeppen
och att en dylik ersdttningsfriga givetvis var en
riksdagssak.Efter fortsatta diskussioneroch utredningar blev i jan. 1920 overenskommetmed Marinforvaltningen, att Bofors merkostnadskravskulle
kvittas mot Marinforvaltningens vites-rdttigheter,
den vanliga salomoniskalosningen av dylika mer
teoretiska tvistefrigor, oavsett om losningen tillkommer genom fodikning, genom skiljedom eller
genom Kungl. Maj:ts beslut.
"Sverige"-aff.arenslutade silunda med "remi",
och den andra affaren, artilleri och pansar till
"Drottning Victoria" och "Gustaf V", blev den
forsta lik, d. v. s. Bofors fick i bestdllning samma
objekt som for "Sverige", men naturligtvisi dubbel
kvantitet, varfor forlusten piL ZS cm tornen ocksi
blev dubbelt si stor (l). framst pi grund av inflationen, eller drygt 1,7 mllj. kr., och ovrig materiel
praktiskt sett utan vinst; dven leveransforseningarna blevo dubbelt siLlhnga eller dnda upp till 40
minader, beroende pi. svirigheterna att fi hem
pansaret frin Amerika. Bida skeppenlevererades
under ir 792I.
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bunden i atomkdrnornasinre, den som i dagligt tal
kallas atomenergi,dr ndmligen har pL jorden lika
gammal som jorden sjdlv.
Man kdnner for nd.rvarandetv8' olika mojiigheter
att frigora energi fri.n atomkd.rnorna, och bi.da
mojligheternagrundar sig pi det forhillandet, att
de krafter, som hiller samman atomkirnorna i
medeltunga grundimnen, dr proportionsvis storre
rin bindningskrafternai de littare eller de tyngsta
grunddmnena.De medeltunga atomkeirnorna,
har,

Men forst den 22 jan. 1,926fann "Kungl. Maj:t
gott bemyndiga marinforvaltningen att trd,ffa uppgorelse med Bofors av innehill, att kronan avstir
frin ansprik p3. vite och skadestind i anledning
av iffi,gavarande leveransforseningar,mot det att
Bofors i sin sida avstir frhn ansprhkpi ersdttning
for ovanberordamerkostnaderoch rinta 6. innehillna belopp.Vilket vederborandetill efterrdttelse
lanoef.

Aven "Drottning Victoria" och "Gustaf V"
overfordes till reservflottan I947-L948 och ersattesdi av kryssarna"Tre Kronor" och "Gota
Lejon", som sedan dess representerat flottans
kirna. "Drottning Victoria" er nu-era helt utrangerad och bogserasi dagarna frhn Galarvarvet
till Karlskrona och skrotupplaget, under det
"Gustaf Y" fofifarande nigra ir kommer attligga
vid Hirsfjdrden, som maskinskoleannextill Bereaskolorna.

Sverigeskeppenssaga 6.r all. De voro vdl fortjinta om Sverige.De kommo aldrig till strid, men
deras styrka, dessartilleri virnade riket.
Sh
HMS

"Suerige" efter onbyggnaden
Foto omkr. 1945.

at shorslenar och brygga.
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som man sdger, storre bindningsenergi. Om man
siledes pi nigot sdtt lyckadesatt antingen sli samman tvi idtta atomkirnor till en medeltung, eller
klyva en tung atomkd'rnai tvi medeltunga
kdrnor,
-over"
skulle en del av bindningsenergin"bli
och
frigoras vid processen.Den for'a mojligheten dr
den princip som ligger till grund for dels v6tebomben och dels de forsok som pi olika hill goras
i syfte att tekniskt utnyttja vdtekraften. Den andra
mojligheten, klyvning av tunga atomkdrnor, dr
principen f.or 3"ena sidan atombombenoch 5.andra
sidan de atomreaktorer av olika typer som byggas
runt om i virlden.
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Atombdinslen
Vissa av de alha tyngsta grundimnena har den
egenskapenatt deras atomers kdrnor mer eller
mindre av sig sjdlva sondefialler och hirvid under
energiutveckling ger upphov till atomer av ld,ttare
grundimnen. Det dr bland dessatunga dmnen som
man har att soka material som kan tjinstgora som
brdnsle i atomreaktorer. Det viktigaste av dessa
dmnen at :urar,,en metall som forekommer i jordskorpan ungefdr lika rikligt som t. ex. arsenik och
rikligare in t. ex. kvicksilvbr och silver. De energimdngder, som erhilles vid uranklyvningen, d,r
enorma. En fullstdndig klyvnin g av I gram uran
skulle silunda ge en energimingd av ca 24.000
k\fh eller ca tre miljoner ginger si. mycket som
forbrlnning av 1.g stenkol ger.
Av det uran, som forekommer i naturen, dr det
emeilertid endast en liten del som direkt kan
anvindas som atombrdnsle.Det naturliga uranet
bestir ndmligen av tv6, olika slag av uran, tv6.
uranisotoper,som har exakt sammakemiska egenskaper, men vilkas atomkdrnor har ni.got olika
uppbyggnad. De bida uranisotopernabetecknas,
efter storleken av deras atomvikter, med uran 235
och uran 238, och av dessadr det wan235, som dr
direkt klyvbart, men som endast atgor 0,7 % av
det naturliga uranet. Halten av uran 235 kan emellertid okas genom anrikning, som dock dr en mycket
besviirlig och dyrbar procedur, d5.den icke kan ske
pi kemisk vdg.
Det dr emellertid mojligt att pit aftificiell vdg
omvandla uran 238, som utgor 99,3 % av det naturliga uranet, till den klyvbara metallen plutonium, som icke forekommer i naturen. En sidan
nyproduktion av plutonium dger automatiskt rum i
alla reaktorer som anvdnder naturligt uran som
brdnsle.
Pi senare hr har ytterligare en uranisotop, ndm,_
ligen uran 233, f.Aft mer och mer okat intresse.I
likhet med plutonium forekommer detta dmne icke
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Scbematisk bild aa en kedjercaLtion i uran. I terAligbeten kolildera neutronerna iiaen med andra atomkiirnor innan de ge *pphou
till nya klyaningar.

i naturen, men det kan framstdllas senom att i en
reaktor bestrila det i naturen forekoilmande dmnet
torium.
Kiirnklyvningar
Klyvning av t. ex. en urankirna istadkommes
genom inverkan av en neutron, en av de elementarpartiklar av vilka atomkirnorna sjdlva dr uppbyggda. Neutronen har ingen elektrisk laddning
och ddrfor kan en fri neutron under gynnsamma
omstdndigheterkomma sh ndra den positivt laddade urankdrnanatt den absorberasav denna.Hdrvid uppstir en ny ktirna, som emellertid icke kan
hilla sammanutan si. gott som ogonblicktigenfaller sonderi tvi ungefdr lika tunga nya kdrnor under
frig6rande av energi.Till att borja med utgoresden
frigjorda energin huvudsakligen av rorelseenergi
hos de bildade klyvningsprodukterna, men genom
att dessaundan for undan kollidera med det omgivande mediets atomer overgir energin si sminingom till virme.
Att denna klyvningsprocessoverhuvud taget kunnat f3, praktisk betydelsesom energikdllaberor plt
att,varje klyvning forutom energifrigorandet dr
forbunden med utsdndandetav ett antal nya neutroner, i genomsnitt2 d 3. Om man nu kan fi. minst
en av de nybildade neutronerna att i.stadkomma en
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ny klyvning och de hdrvid utsinda neutronernaatt
i sin tur ge minst en klyvning o. s. v., uPPSteren
kedjereaktion, som i princip blott behover startas
med en enda klyvning for att den sedanskall gi av
sig sjilv s& ldnge som det klyvbara dmnet rdcker.
eiremellertid miijlig endast
En dylik kedjeprocess
om vissa speciella forutsittningar ar uppfyllda.
Exempelvis miste det klyvbara uranet finnas i en
viss minsta mdngd for att inte for rnlnga av de
nybildade neutronernaskall forsvinna ut frin uranet och gi forlorade for processen,vidare miste
neutronernaha en viss hastighet o. s. v. Om emellertid dessaforutsittnin gar dr uppfyllda, kan man
genom mindre variationer i dem istadkomma att
antalet uranklyvningar per sekund och ddrmed
energiutvecklingenkan oka eller minska eller vara
konstant. En anordning ddr en sidan reglerbar
kedjereaktiondger rum dr just en atomreaktor.
Neutroners samverkan med atomkdrnor
Eftersom neutronernaorsakar kdrnklyvningarna
i en reaktor i ghng,zir det
och h&ller kedjeprocessen
av stor vikt att kdnna deras egenskaperoch samverkan med andra materiepartiklar, t. ex. atomkdrnor. Fria neutroner, som ror sig framht i materia, kommer forr eller senareatt kollidera med
atomkdrnor.Hirvid kan tvi olika fenomenintrdffa,
ndmligen absorptionoch spridning. Vid absorptionen inforlivas neutronen med den kolliderande
kirnan och gir siledes forlorad som fri neutton.
Vid spridning ddremot, fortsitter neutronen sin
rorelse, men i en annan riktning och med en annan
hastighet,och fenomenetliknar hdrigenomdet som
intrd-ffar di wi kulor kollidera med varandra.
Vilketdera fallet som intrd.ffar dr beroende pi
dels vilket slags atomkirna som neutronen kolliderar med och dels neutronenshastighet.Alltefter
neutronernas hastighet talar man om snabba och
lingsamma neutroner.De allra lingsammasteneutronerna kallas iven termiskaneutroner, dd,rforatt
deras hastighetsenergidr i stort sett lika stor som
den som det omgivande mediets atomkdrnor har
Vid rumstemperaturdt
pi grund av vdrmercirelsen.
exempelvis de termiska neuttonetnashastighet ca
22OO
m/s.
Klyvning av uran 235 sker betydligt ldttare rned
termiska neutroner dn med snabba.De neutroner,
som utsdndasvid en uranklyvning, ;ir emellertid
snabba,men vid varje spridning mot omgivande
atomkdrnor,som de rikar ut for avtar derashastighet. Vid bedomandet av storleken av denna nedbromsning f6,r man komma thl.g, att neutronen har
en massa som dr ungefdr lika med den ldttaste
atomkdrnans, nimligen vdtekdrnans, medan de
tyngsta atomkirnorna har mer dn 200 ginger s&
73

stora massor.Enligt mekanikenslagar kommer di
en elastiskstot med de tyngsta kdrnorna knappast
att forandra neutronhastigheten,endastvid elastiska
stotar med de littaste kdrnorna sker en avsevird
nedbromsning.
I de flesta nu existerandereaktorerna strdvar
man efter att fh de snabba klyvningsneutronerna
kraftigt nedbromsadefor att hirigenom underldtta
fortbest&nd.Detta kan emellertid
kedjeprocessens
istadkommas
av de tunga kdrnorna i reaktoricke
brinslet. Man uppbl andar ddrfor brdnslet med en
moderator,innehillande ldtta atomkirnor och med
uppgift att bromsaneutronerna.
En atomreaktorsuppbyggnad
Man brukar ofta indela reaktortyperna efter
energin hos de neutroner som orsakar kdrnklyvningarna. Sidana reaktorer ddr neutronerna medelst en moderator nedbromsassi lingt att klyvningarna huvudsakligen orsakasav termiska neutroner kallas silunda termiska reaktorer. Orsakas
klyvningarna dziremot av snabba neutroner, talar
man om snabbareaktorer.Dessasaknarmoderator.
Teoretiskt kan man tdnka sig ett mycket stort
antal mojliga reaktortyper,bl. a. genom att variera
materialeti brdnsle,moderatoroch kylmedium och
anordna dessakomponentetpi olika sdtt i forhillande till vanndra. Aven om man utesluter kombinationer som man vet vara olimpliga, ansesdet
att nigot hundratal olika typer dr tdnkbaru.
Den stirrsta gruppen utgores av de termiska
reaktorerna. Onskar man anvinda naturligt uran
som brdnslei en sidan reaktor, blir valet av moderator och kylmedium samt konstruktionsmaterial
begrdnsat till ett felal material med lig neutronabsorption.
Moderatormaterialenmiste, enligt vad som ovan
sagts,vdljas bland dem som innehiller de ldttaste
grunddmnena,och av de material som kan komma
i ffitga har tungt vatten den ldgsta neutronabsorptionen, ndrmast foljt av kol i form av grafit, samt
vidare beryllium. Ett ur nedbromsningssynpunkt
dnnu bdttre moderatormaterial ar vanligt vatten,
men detta har en nigot for stor neutronabsorption
for att det skall kunna anvindas i reaktorer med
naturligt uran. Redan en blygsam anrikning pi
uran 235 i brinslet ir dock tillrdcklig for att vanligt
vatten skulle kunna anvdndassom moderator.
For att transporterabort det virme, som alstras
i en reaktor,erfordrasett kylmedium.Valet av detta
bestimmes dels av neutronabsorptionenoch dels
av de viirmetekniskaegenskaperna.Bland gaserna
kan koldioxid, helium och kvdve komma ifrlga, och
bland vdtskorna vanligt vatten och tungt vatten
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samt smeltor av vissametaller med lig smaltpunkt,
t. ex. natrium och kalium.
En stor del av de reaktorer som hittills byggts,
anvandernaturligt uran som brinsle. Hur en s5.dan
reaktor kanvara uppbyggd, framghr av bilden, som
visar den engelskaCalder Hall-reaktorn, vilken har
en elektrisk effekt av 70 M\f. Brdnslet inneslutes
i stavformiga brdnsleelement, som omgives av
moderatormaterialet,i detta fall grafit. Brinsleelement och moderator inneslutesvidare i ett kraftigt
stilskal. Som kylmedium anvdndeskoldioxid under
tryck, och denna transporterarden utveckladevdrmen frin reaktorn till virmev:axlarna, dar lnga
alstras for att driva ingturbiner for genereringav
elektrisk energi. Reaktorns effekt regleras genom
att sdrskildakontrollstavar infores ett ldngre eller
kortare stycke i reaktorn. Dessa stavar innehiiler
ett dmne med mycket hog neutronabsorption,vanligen kadmium eller bor, och kan hdrigenom undandraga en storre eller mindre del av neutronerna
frin kedjeprocessen
och si.lundareglera denna.Vid
de kdrnreaktioner,som dger rum i reaktorns inre,

uppstir en intensiv radioaktiv strilning, och av
denna anledning miste reaktorn omgivas av ett
kraftigt strilskydd, som bl. a. utgores av betong.
Att skyddaen reaktorsomgivning samt att sdkerstdlla en absolut riskfri manovrering av reaktorn
dr givetvis en fr\"ga av utomordentlig vikt. Men
dven for de radioaktiva avfallsprodukter,som bildas i brdnsleelementenvid kdinreaktionerna och
som icke kan nyttiggciras,miste det sorjas for eit
fullgott skydd. Si ldnge som det ror sig om endast
mindre kvantiteter, kan man tdnka sig att gora sig
kvitt avfallet t. ex. genom att deponeradel undei
markytan i vissa h?irfor l2impade omriden eller
sinka det i vdrldshavetsdjup. PLldngre sikt och vid
en stark okning av antalet reaktorer blir dock dessa
mojligheter begrdnsadeoch avfallsproblemetmiste
betecknassom dnnu icke lost. A andra sidan dr en
losning av denna ffi.ga en nodvdndig forutsittning
for att atomenergini framtiden skall kunna tdcki
en vdxande del av den stdndigt okande energikonsumtionen,alltefter som tillg&ngen pi nya energikeillor av konventionell typ sinar.
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UR SVARTKRUTETS HISTORIA
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I ett fcireg&endenummer av B-pilen (nr 6 19)7) har
en summariskredogdrelseldmnats fcjr svartkrutetsuppkomst och utveckling friri aldstatider och fram titl omkring ir 1600. Ur artikeln framgir, att krutet fdrst
framtrdddesom "osldcklig eld" och uteslutandeanvdndes
som brandmedel.Frin omkrins &r 1.300fir krutet en
annan och vida betydelsefullarJuppgift, nlmligen som
driamedel i vapen av olika slag. Trehundra ir senare
bdrjar det anvdndas son tprhngmedel i bergsbrukets
tjiinst. I och med detta har en ny epok bdrjat i krutets
historia,den civila epokensi att sdga.Tidigare var krutet
endastoch allenastnigot som hdrde kriget till.
Vad kan nu anledningenvara till att det kom att drdja
si. dverraskandeldnge innan bergsbruketfick del av den
betydelsefullauppfinningen ? Man har undrat mycket 6ver
den saken och anledningarnatorde nog vara flera. Dels
var ju salpeterni de flesta ldnder, liksom i Sverige,fcirklarad fcir statsegendom
och fick silunda ej fritt frirsdljas,
liksom vil inte heller krutet. Och knapphetenpi salpeter
gjorde, att den ofta begrdnsadekruttillg&ngen i frirsta
hand reserverades
fdr kriesbruk. Vidare torde man haft
betydandesvtrigheterda det gallde att borra hil i det berg
som skulle sprdngas.
Svartkrutets infiilallds i bergsbtuket
Frin ildsta tider hdrrrir tre metoder di det e?illdeatt
bryta berg. Var bergarten lds och mycket sprickig, kunde
man klara sig med en hacka av den typ som i vl,ta. dagat
vanligen kallas fdr korp. Ett nigot kraftigare berg kunde
brytas med sldgga och kil, men var berget mycket fast
miste annan metod tillgripas, nzimligenden som f&tt benimningen "tillmakning".
Tillmakningsprocessen
hadetvi faser,fcirstatt upphetta
berget si mycket som mdjligt och si. att avkyla delsamma
si snabbtsom mcijligt. Hirigenom uppstodsprickor,som
sedan med hjnlp av kil och sldgga eller mdjligen med
spett vidare kunde bearbetas.
I vira svenskagruvor, med sitt vanligen myckei hirda
och fasta berg, var tillmakningen mycket anvdnd. Man
fcirbrukadevisserligenviildiga mdngderbrdnsle,men di
man hade skogen,med sitt outtcimligavirkesfcirrid, alldelesinpi knutarna,betyddeveditgingen inte s&mycket.
I andra ldnder, som i den v[gen kanske inte voro s&
lyckligt lottade, hjalpte man upp effekten genom att
brdnna fett, ett iimne som ju bide brinner ldtt och som
iven ger en het li,ga. P3"garnla kopparstick kan man se
hela berg av skinkor lagradevid gruvan fdr att tjina som
brdnsle.Man fir vdl antaga,ati pi den tiden ett besvdrande civerskottav fldsk var f6rhanden.
Ndr man nu hade eldat tillriickligt liinge invid en bergvdgg och fi.tt den fcirsvarligthet, begcitsden med kallt
vatten si att bergetsprack.Det hela liter ju mycketenkelt
och lr det vdl dveni princip, rnen tillmakningenfordrade
en hel del kunnande.Man m&steta hlnsyn till att den vid
eldningen bildade rdken m&stebort pi nigot sdtt. Och
elden skulle anllggaspL sidant sdtt,att man erhrill stcirsta
effekt med minsta veditging. Vidare borde man sluta

15

eldningen i r2itt tid och slutligen skulle sjiilva vattenbegjutningen ske efter vissapi erfarenhetengrundadeprinciper. Det nr ju mrijligt, att det hela var lite enklare dn
vad vederbcirande
tillmakareville erkdnna,ty man biir ju
inte sdttasitt ljus under enaskeppo.
Ndr och var svartkrutetfrirst bcirjadeanvindasi bergsbruket torde v2ilaldrig bli kladagt. Det troliga :ir, aft man
hlr och d2irgjorde ett eiler annat valhlnt fcirsdkdi rnan
hdndelsevis
hadelite krut till civers,men att sidanafcirsiik
aldrig blevo protokollfcirdaeller offentliggjorda. Detta
till stor gliidje frir sentidaarkivforskare,som ldmnat en
fijrvirande mingd uppgifter om tider och platser ddr
krutet fcirstskulle ha kommit till anvdndningfcir sprdngningsdndamil. Ty man m&ste rikna med att alla gd'rna
ville se, att just derasland var det som gitt i spetsenfcir
utvecklingen.Man har ddrfcirav fragmentariskauppgifter
dragit fcirhastadeslutsatser.S&lunda skrev en svensk
gruvdisponent,verksatnvid en mindre gruva i Bergslagen
di dettasekelinnu var ganskaungt, att man fdrst av alla,
redanir 1608skulle ha bdrjat med krutsprlngning i Stora
Kopparberget,silunda i Falu gruva.Detta var hansbidrag
till forskningenp& dettaomride. Men det dr inte alla som
vill tro att han haderdtt.
Mera tillfdrlitliga uppgifter dro bland andra fciljande:
Schemnitzi Ungern den 8/2 1627, England L629,
Clatrsthal 1632, Nasafjall 1635, Freibury 1645 och
Falun 1648.
Frir oss 2ir uppgiften om att krutet anvdndesi Nasatjall, s3,tidigt som 1635, av sdrskilt intresse.Nasafjiill
ligger alldelesintill norska grlnsen, ungeflr dir polcirkeln skdr grZinsenmellan de tvi rikena. Det hrir till de
cidsligastbeldgna och mest svirtillgiingliga platserna i
virt land. Men hir hade man funnit silver. Och av detta
vlntade man sig mycket,ehuru blott f6ga blev infriat. Vid
den tiden rasade;innu det trettioiriga kriget i Europaoch
Sverigebefann sig som vanligt i stor penningeniid.Man
var ddrfd'rbereddatt gdra storauppoffringar fd'r att komma i besittningav det beg2irligasilvret.
Gruvan ligger helt pn kalfjnlet och nigon skog fcir
tillmakning fanns inte ph flera mils avstind.Detta ger oss
en fcirklaringtill att man dZirbcirjademed krutsprdngning,
ty krutet kunde ju llttare transporteras.
Enligt vissauppgifter skulle metodenatt skjuta med krut ha infdrts till
ProfessorOlle Hjortzberghar pfi denualitfulla, nen ur Auhurhistorisk synpunkt nrycAet felaktiga, bild aelat aisa arbetet i en
gruua pfr 1500-talet. Bl. a. synes -t'leraolika faser i tillna|ningen.

TillmaAning i Falu gruua, Adolf Fred.ricsschakt, efter en recAtting
at,A. F. Skjdldebrand. Nordiska Museet foto.

Nasafjiill av inkalladetyskabergsn-rdn.
Enligt andra skulle
man tagit folk frin Salasilvergruvasom dit medfcirtmetoden. Skulle den sistnlmnda uppgiften vara riktig, sa
borde rimligen skjutning med kruf redantidigareha varit
i bruk i Sala, men att si varit fallet har fcirfattarenei
kunnatuppspira.
Det Ir vdl inte heller s6.betydelsefulltvern soir-r\rar
fcjrst. Fcir oss kan det kanskevara nog med att veta, att
under fcirsta hzilften av 1600-taletmetoden med krutsprdngningtrdngdeigenom lite her och var. Detta eillde
till en bcirjanblott och bart gruvbrytning.FcirandradndaTel fgl det att drcijaii:rnu nigot. Enligr en uppgift, som
f<irefallertrolig, breddadeseniag i Schweiziilege uia
vilket arbeteman fcjr fdrsta gingen anvdndekrut.
I brirjan av 1700-taletansesemellertidkrutsprdngning
vid gruvbrytning, vdgbyggandeoch tunnelsprdngningal
ha slagit igenom si, att man kan anseden gamla tillm;kningsmetodentdmligen frjrildrad. Si var det itminstone
i flera av Europasldnder,men md.rkligtnog inte i Sverige.
Bergsmln Iro i allminhet anseddafcir att vara ett konservativtsld.kte,och svenskaberqsmein
dro i dettaavseende
inget undantag.Visserligenfann man krutet i m&ngaavseendenbra, men kostnadenmiste ju dven tagas med i
kalkylerna.Den rikliga tillgingen pi brdnnvedgjorde vnl
siti till att stdlla tillmakningen i gynnsamdager. I Rinmans Bergwerks-Lexiconav ir 1788 sdgs,att genom vdl
nyttjad tillmakning kan gruvarbetedrivas med hdlften
mindre kostnad dn med krutsprdngning.Och lingt in pi
1800-taletvar tillmakningeniinnu iging pi m&ngastdllen
i virt land. I Falun upphiirde man inte dirmed fdrrdn
1857ochi Salafcjrstpe 1s7o-talet.
Redshap fdr trindning au bergArutladdade borrbfrl i gruror. T. t,.
en b/./nt Arutstickor, i nitten rDt.i prppert.ttt urar itnpregnerade
nted Arat s. h. "t'uttar", t. h. tri)t'odral (Aoger) li)r hratrtickol.
och saarclnid. Foto Tekniska Museet.
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Vilka voro di anledningarnatill att det gick s6'pass
lingsamt att fi krutsprdngningenatt helt Jli ;genoml
Fciruthar ndmnts,att det kanskei fcirstahand var en orisf rl.ga",men man hade d.venflera tekniska problem'som
miste lcisas.Dels hademan f<ir sig, att bergefgenomkrutsprdngningensi kunde fcirsvagas,att fara fdrelig fcir att
gruvrummen skulle stdrta in. Si sminingom visade det
sig, att dennarisk var obetydlig.Ddremoivar det tvi. nya
saker, som tillkom vid sprdngningsarbetet,dels hur
springladdningenskulle anbrlrgas och dels hur skottet
skulleavfyras
Ville man ha god effekt, fanns nog intet annat sdtt ln
att borra ett hil i berget och fylla ditta helt eller delvis
med krut. Men hur skulle man nu brirasie it fdr att borra
i berget?Att gdra hil i en sten kundc redan stenildersfolket, si i och fcir sig var dettavil ingen mdrkvdrdighet.
Det finns ml.ngderav stenyxormed runda fina skafihil,
som inte limna nigot tvivel om att det var m6,jligt att
borra i hirdaste sten.Men till vilket pris? Det har yjkert
kostat veckors,kanske minaders arbeteatt drilla ett hil
av nigon decimeterslingd, och den takten kunde ju inte
godkdnnasi bergsbruket.
Borr och sligga var ju de verktyg som kom till anvindning, men problernetvar, att fi borrstilet si hdrdat,
att det h<illsig skarptnigon lingre tid.

"En Brdnnare, l|pande nntdnd pfi sitt sn6re',, antiindes fdr atr
ttinde ett bergbutladdat bonbil i en grutut. (tr S. Naachhofi:
Spriingiimnen och tiindrnedel i det srensha berg:bruAet 1g1!1919: TeknisA Tid:kri't't 19i9. Foto Tekniska Museet.

Ni, ndr hilet i bergetvar borrat och laddat si iterstod
nigot mycketviktigt: avfyringen.Ndr det g2illdeatt fyra
av en kanon s5.var det enkelt nos. Man hillde krut i
fiinghilet, fcirdeen brinnandeluntalfdst pi en kort stake,
till krutet och s3.gick skottet.Men ndr dEt blev friga om
sprdngningvar den metodeninte ldngre anvdndbai.Stenen skulle ju gi sdnder och det gellde de aft sdttasig i
.tirt
slkerhet innan skottetgick. Det fordradessilunda
"r fick
tid mellan det man tdndeoch till dessatt explosionen
dga rum. Och dennatid bordekunna varieris allt efter de
lokala fcirhillandena.Hur borde man nu bist fcirfara?
_ Minga, minga iro de fcirslag och fcirsciksom gjorts
frjr att lcjsadennafriga, som till sist dven blev fullt tillfredsstlllandelcist. Men det kom att drcija till lingt in
p& 1800-talet.
Tillsvidare fick man niija sig med andrametoder,som
ju fcir all del inte voro si tokiga. Men nigon idealiskl<js-
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ning var det iogalunda.Man hjlilpte sig fram med "f?ingrrir", som kunde besti av ett vassrdr eller ett halmstri
eller nigon liknande, som fylldes med finpulveriserat
krut. Detta fdngrd,r sattesned i laddningen innan man
f<irladdadehilet. Men fingrciret brann i allmdnhet alltfcjr
fort f6r att man skulle hinna undan och det tdndesddrf<ir
ofta i sin tur med en svaveltrid, d. v. s. en trid, impregnerad med svavel.En dylik trid brann mycket llngsamt
men sdkert,och si hademan ordnattill med en anvdndbar
avfyringsanordning.
Istdllet fd,r svaveltrid anvlndes i stor utsirickning pi en
del stdllen "ryttare", ett slagslunta som tdndesoch som
Itipte pi en trid i riktning mot fdngriiret. Man tlnde
ryttarenoch sldpptesedanivig den. Det fd,refallerunderligt att dennaganskainvecklademekanismkunde fungera
si passsdkertsom tydligen var fallet.
En del fdngrdr tillverkadesav papper som doppadesi
en krutgriit, fiirmodligen fcirsatt med nigot lim eller
annat bindemedel.Papperetklipptes i smalaremsor,som
lindades i spiral kring en jirnten. Sedanmassantorkat
drogs jdrntenenut och man hade ett anvindbart fdngrcir
vilket givetvis iven kunde fyllas med krut om man s&ville.
Borrhilen voro ganskasmi och gjordes nigot koniska
fcir att ej borren skulle kila fast sig. Nertill var l3-I5
mm och upptill 18-20 mm ett ganska vanligt m8.tt.
Hilens djup iiverstegsdllan 1 meter och de laddadestill
ungefdr zft av djupet. Mdngden krut till varje hll brukade
hilla sig omkring 100-150 gram. Fd,rladdningav lera
var vanlig.
MusAelerare under 30-3riga Ariget i full mundering. Den tunga
musAbten stddes aa en mushdtgalfel, i bandoldret bdnger patroner
rned krut, lingtt ned biinger hrutLornet fi;r 'fAnghrut. I banden
hdller tnusheteraren den brinnande luntan. Efter Alm i Eldhandvapen I Stockholm 1933.
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Flintlds till saenskt dragongeuiir n/1704. T. b. synes en geilirs'llinta. Vid aufyrningex slog banen (1) ,not eldstfrlet (8) sonz
aar fiist pi fiingpannelocket (18). Flintan uar fastsbuaad. nellan
banens ijaer- och anderllipp (3 och 4). Efter AIm i Eldhandvapen I Stockholm 1933.

Den vidare utvecklingen av krutet och skjutkonsten
Bdrjan av 1600-taletuppvisar en sjudandeutveckling
i vlrt land di det giiller skjutvapen och skjutkonsten.
Gustaf II Adolf framtrider hdr liksom pi si minqa andra
omriden som den store nydana..n. Ii.n, ldtta artilleri
visade sig synnedigen verksamt, Iven om han, enligt
mlngas uppfattning, i den vdgen gick alltf<ir lingt.
Vad kruttillverkningen betriffar, gjordes ju itskilliga
framsteg, iven om de ej kunna kallas epokg<irande.Genoffr mer eller mindre systematiskafcirstjk hade man fitt
klart ftjr sig att krutet, som ju vanligen numera gjordes
kornat, borde vara grdvre ju grdvre kanoner som det
skulle anvindas i, en sak som i och fcir sig var alldeles
riktig. Man hade funnit, att ett alltfiir finkornigt krut i en
stor kanon ldtt kunde fdrorsaka sprlngning av vapnet,
men varfiir si blev fallet tog det sin tid att klarl?igga.
Men det var ej blott kanoner som skulle betj[nas med
krut. Muskiiterna voro dven en betydelsefull faktor att
rdkna med i den ditida krigfciringen. De tunga och klumpiga "gaffelmuskiiterna" ersattesmed ldttare vapen, endast vigande 6 kg och med 18 mm kaliber. Avfyringen
var och ftirblev under llnga tider det svira och aldrig
riktigt ltista problemet.En bdssamiste ju avfyrasjust i
det iigonblick den ir inriktad pi milet, och det var hdr
som svlrigheten llg. Till en bd,r.iananvinde man en anordning "luntl&s", som bestod i att en gl<idandelunta
genom en vridbar stlng fdrdes till fiinghilet.
Luntan bestod av en glest tvinnad, ganskatjock tred
eller sn<ireav linblinor, som genom kokning i salpeterlut, blyacetatld,sningeller av andra kemikalier fitt egenskapen att gliida, men inte brinna. Soldaten medfcirde
flera meter sidan lunta, vilken under plglende strid
miste vara tind, och di f<ir s?ikerhetsskull i blda ?indar.
Luntliset kom emellertid, efter mlnga utvecklingsstadier, att ersittas av hjullls, snappns och slutligen flint-

Krnstamp pA 1700-ralet.Vauenhiuletdriter tai stampuerk,tardera pd 10 stanpar.
Ur Diderotslexikon.FotoTekniskaMuseet.

liset, en spanskuppfinning fr8.nmitten av 15O0-talet,
som
sminingom undantrdngderivriga lismekanismer.H:ir vtt
det en bit flinta, som fastskruvad i hanen vid avtryckningen slog an mot fengpannans refflade lock. Ddrvid
uppstod ett regn av gnistor som tende krutet i fingpannan. Nigon idealisk konstruktion var detta ej, och om
blott vart fjiirde eller femte skott klickade, si var det nog
ingen som beklagade sig. Flintliset hdll sig emellertid
kvar llngt in pi lS00-talet, di det ersattesav tlndhattseller slagliset.
Var Gustaf II Adolfs tid full av utveckling pi detta
omr8.de,s3.blev fortsd.ttningensedanldnge en siillestendets. Aven en st framgingsrik krigare som Cad X Gustaf
arbetademed efter ditida fdrhillanden omodernt artilleri. Hans son,Carl XI, gjorde storainsatserdi' det gZillde
hdrensbevdpningoch di slirskilt artilleriets.Denne arbetsammeman hann med mycket mer dn reduktionenoch
di han vid 4z irs ilder avled, hade han iter bringat virt
frirsvar p& f6tter, vilket i sin tur medgav Cad XII att fcira
sina minga och till en bcirjan s3.framgingsrika krig.
Hur illa det kunde vara stdllt i slutet av 1600-talet
[3.r man en ganska klar bild av genom ett brev till de
styrandei landet frin en hd,gremilitdr, Ache Rilamb.
Brevet ir daterat Stockholm den 27 november L675 och
lyder som foljer, dock i nigot moderniseradform: "Hirmed fir jag till Eders Excellenceroch det hdga Kungl.
Krigskollegiet ddmjukeligen tillkdnnagiva hurusom de
till mina nyfcirvdrvade knektar av llans Kungl. Maj :ts
Garde utlevererademuskcitervid den av mig ni.gra gltnget
anstillda excerceringenbefunnits yan av den beskaffenheten att de, nir knekten avbrinner dem, st<iters3.hirt att
de dels scinderriverf rngrarnaoch hinderna pi dem, giva
dern lama axlar, ta hela stycken kcitt av kindbenen pi
dem, dels, vilket sker nistan vid vartannatskott, springa
fdngpannornatffirn dem, ja alldelessdnderspringisi att
knekten av riiddhiga frir sldana stdtar och slag icke t<irs
fdrdrista sig att tredje gingen avskjuta,utan-bedja f<ir
JesuNamns skull att dlrifrin fdrskonas,att de alltse fdr

dessfdrf?irliga stdtandetsskull miste vara rdddare fdr sitt
egetgevdrin frir nigon fiende."
I brevet klagas vidare pi att en del gevlr hade si
krokiga pipor att kornet blev skymt! Och slutligen sdger
Rilamb att man m8.sterdkna med, att i en strid folket
kommer att kasta bort muskciternaoch gripa till vdrjan,
vilket skulle vara till stor fcirdel fcir fienden.
Skottviddenvar, blde di det gZilldeartilleriet slvll som
infanteriet, fortfarande ganska begrdnsad,men si ldnge
fienden inte hade nigot bittre att komma med var det lu
inte si farligt. Man tycktesha nitt grinsen fcir dei m<ijiiga och fick silunda tills vidare vara beliten. Alla sdkte
emellertid efter att fh fram ett starkarekrut. Vid slutet av
1700-talet framkom en ny produkt, som hade liknande
egenskaper
somsalpetern.
Bild'frdn eu mera hantrerAsbetonat AratuerA. Arbetarna, Aliidda
i filttofflor, sysslar med blandning au Arutingredienrer, sihtning
ocb Aorning aa Arut. I baAgrunden s1,nesdet tattend.riuna stampaerkeN.
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Ett krutbruA pfr 1700-talet: blandning at
Aratrnassa,siAtning aa fiirdigt Arut. IJr
Diderots lexikon. Foto Tekniska Museet.

Och detta dmne hette kaliumklorat, eller klorsyrat kali
enligt en d.ldre bendmning. Produkten framstdlldes fcirst
av den franske kemistenBerthollet fu L776. Hann fann
genast, att hir hade man fett ett dmne som i likhet med
salpeter kunde avgiva syre, eller om man si vill, underh8.llaen fdrbrinning. Bertholletkom snartunderfundmed
att kloratet var ett imne som borde kunna ldmna ett starkare krut dn det man hittills lyckats framstllla och en del
smdrre f6rs<jk i laboratorieskaladvertygadehonom om att
han var pl rZitt spir. Och snart var han i f?ird med att
infdra det nya dmnet i fabriksdrift.
Det f6,rstaf<irsciketgjordes i det franska statskrutbruket
i Essonnesden 27 oktober 1788. Man tycks helt enkelt
ha bytt ut salpeternmot klorat och i riviigt arbetatsom
vanligt. Det dr<ijde emellertid inte ldnge frirrdn den
stampkvarn,i vilken fcirsrjketutfcirdes,sprang i luften
varvid tvi personerdcjdades.Man hade iydligen ingen
Et, krilraetA pA L700-raler: Kollergingar f6r blandning och nzalning ao rc:p. kol ocb saauel eller hol ocb salpeter. VerAet d.riaes
aa ett aattenhiul, Ur Diderots

lexikon. Foto Tekniska Museet.

aning orn att kloratet hade helt andra egenskaperd.nsalpetern, slrskilt betrdffanderivningskdnsligheien.
Den svira katastrofentill trots fortsatte Berthollet sina
fd'rscik och kom iven fram till ett krut, som ballistiskt
sett var betydligt bittre dn det gamla. Men hdr tillkom en
annan faktor som man inte hade tagit med i rd.kningen.
Vid kloratets fdrbrdnning alstrasndmligen gaser,ktor"och
d.vensaltsyra,vissedigen i mindre mdngder, men dock si
py.f:f att vapnen-snart bli fcirstdrda.Aven der i vapnet
kvarblivande slagglagretir svirt att fi bort och dessuiom
mycket rostbildande.Kaliumkloratethar emellertidinom
ett annat omr5.defitt sin plats i solen; inom tdndsticksfabrikationen.Huvudpartenav td.ndsatsen
pi. vira vanliga
"slkerhetstdndstickor"best&rnd.mligenav kaliumklorit.
Man frirscikteemellertid, sdrskilt i Frankrike. att komma
till riitta med kloratets mindre goda egenskaper.Man
uteslcit svavlet fd,r att g6ra produkten mindr6 k?inslig.
Slutligen kom man fram till ett "vitt krut". bestienJe
av klorat, sockeroch blodlutsalt. Det ldr ha givit goda
skjutresultat,men lyckadesaldrig hlivda sig geitemof det
klassiskasvartkrutet.
William

Bickford uppfinner sdkerhetsstubinen
Den i det fciregiende ldmnade beskrivningen dver hur
man vid gruvbrytning tlnder skotten ger tyd'iigt vid handen, att man ej kommit si vidare lirrgt. En vlss, ganska
stor osdkerhetmiste man alltid rdkna med och olycksfall
eller itminstone olyckstillbud genom fiir tidigt-lossade
skott voro mycket vanliga.
Bickford var liderhandlare och bosatt i en gruvby,
Tuckingmill i Cornwall. Han hade lanee funder;t itvei
-bettre
hur man skulle kunna fh fram nigon
metod att
tdnda skotten i gruvan, ty antalet Efinda eller p3, annat
sitt skadadegruvarbetarevar pifallande stort. i{an fi&
slutligen den gllnsande id6n, som bestir i att spinna in
en krutkirna i ett snijre. Det hela liter iu enkeli, och dr
det vdl ocksi i princip,.men den tekniskautformningen
av apparaturendr mera komplicerad.
Uppfinningen ir emellertid si betydelsefull att den
i detta sammanhangm&steges visst utiymme, ty i stubin
har svartkrutet-spelaten dominerande roll och till dags
dato visat sig icke kunna ersdttasav negon annanprodulit.
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SpinnmasAiner
Arbeterskan
fdr stubintilluerkning.
fyller ruarthrut i bebillarea.FotoNora Tdndr6rsfabrik.
Att spinna in eti pulver i ett sntjre liter kanske lite
underligt, och till en bdrjan hade man givetvis mlnga
misslyckanden.Om krutet uteblir pi en liten strdcka,si
m8ste man rdkna med att stubinen slocknar.eller mciiligen, om det ligger en tunnare kdrna av krut dn man
riknat med, att den brinner f6r fort. I varje fall blir det
en stcirning av nigot slag. M&nga fcirsdk ha ddrfrir under
irens lopp utfcirts fcir att fL fiam en sammanhingande
kdtna av nigot slag, helst di nigot slags brdnnbart garn,
som man sedanspann in i sn6re! men resultatethai icke
blivit vad man hoppatspi.
- I virt land gjordes omkring sekelskiftet aktningsvirda
fcirsdk med "patentstubin", vilken bestod av en kiit tvinnad bomullstrid som impregneradesmed bl. a. kaliumklorat och blodlutsalt och som sedanspannsin i ett hcilie
av jute. Patentstubinensynespi sina frail ha mottagitsmed
fcirtroende och hade den foda egenskapenati endast
ldmna obetydligt med rrik. fydligei kunde den deta till
trots ej h?ivdasig i konkurrensen med svartkrutstubinen,
varfdr tillverkningen nedlades.
Med de fdrfinade metoder,som numerasti stubintillverkaren till buds di det giiller att ijvervakatillverkningen
och-kontrollera fd.rdigprodukten,har man m<ijlighetatt
tL Iram en vam.som ar praktiskt taget kvalitativtl}O
/o-ig.
Ndmnas kao rdntgengenomlysning,som omedelbartliimnar besked om det skulle vara etf avbrott pi krutkdrnan.
Svartkrutet hotas att helt uttriingas av nya produkter
Tvenne uppfinningar, gjorda med endast ett par Ers
mellanrum, varsladeom kommande nya tider pi det kruttekniska omri.det. Ar L845 gjorde professorernaSchdnbein och Bd'ttger vat f& sig och helt oberoendeav varandra.den miirkliga iakttagelsen,att man, om man doppar
bomull i en blandning av stark svavelsyraoch stark ialpetersyra,fir en kropp som till det yttre knappastskiljer
srg frin den ursprungliga bomullen ehuru vikten cjkat
rned 50 /6 eller mer. Men om nu den nya kroppen efter
tvdttning och torkning antlndes, brinner den oerhdrt
hastigt utan att efterldmna vare sig r6k eller aska. Detta
var nigot verkligt sensationellt.
TvL fu senare,lLt 1847, fann den italienskekemisten
Sobrero,att om glycerin behandladesmed liknande syror
fick man fram en gulaktig olja, som visade sig vara
ytterst explosiv. Denna kropp kallades fdrst pyroglycerin,
senarenitroglycerin.
Schdnbein och Bcittgers uppfinning, bomullskrutet,

Iedde nlstan omedelbart till fabriksmiissig tillverkning,
men ett flertal svira olyckshdndelser dempade snait
utvecklingen. D2irtill kom, att bomullskrutet iar alldeles
fclr h2iftigt i sina verkningar och att pi denna grund
vapnen litt springdes. Nitroglycerinet ddremot kori inte
si. fort fram, utan det kom att drdia mer in ett trtionde
innan Immanueloch Alfred Nobel bOriadesina fdrscikatt
f6ra fram det till teknisk anvdndning.Det var emellertid
tydligt att en ny tid randadesoch attivartkrutet nu skulle
fi en konkurrent som det inte kunde ta upp kampen med.
Det Ir en egendomlig och ganska ofta, iakttagenfrireteelse, att ndr en produkt eller en tilh,erkniigsmetod
genom den pigiende utvecklingen synes hotad till sin
existens.,di upptriider s3' att siiga i elfte timmen nigot
nytt och ovdntat. S5.d.veni detta fall. Man kom ndm_
ligen, fcirndmligastgenom tyska forskaresarbeten,fram
till nigot som fitt namnetbrunkrut, beroendeDe Nt [&_
gen ndrmastvar chokladliknande.
Det fcirhiller sig si, att ordet trdkol kan betyda olika
produkter med mycket vdxlande sammansdttning och
egenskaper.Fcirst
-och frdmst har man att ta hiinsln till
frin vilket trdslag kolet stammaroch dessutompi vad siitt
och under vilka fdrhillande sjdlva kolninge'n utfdrts.
Detta brunkrut bestod av kol, som blivit be-handlatvid
fcir en kolningsprocessmycket lig temperatur och vdl
dven under f<irhillandeviskort tid, si itt man kanske
skulle kunna kalla det fcir halvbrdnt trd, eller nigot i den
stilen.Fdrgenhadepi dennagrund snarareblivilbrun 2in
svart. Vidare satteman ned svavelhaltenbetydligt, dnda
tilL 3 % mot vanligen IO % i ett normalt krut. dch diir_
igenom fick man fram en del fcirb2ittradeegenskaperhos
brunkrutet. Skottvidden kunde dkas ritt avievlrt, vapnen
smutsadesmindre och framfcir allt var r<iken betydligt
mindre besvd.rande.
Rdken hos svartkrutet
ju
_har alltid varit ett problem,
men.vid tidigare ringa skjuthastighetgjorde si! obehaget inte sl mycket giillande. Sedan vapentekn]ken utvecklats,kom emellertidr6kfrigan att bliallt mer ,,brdnnande". Det kunde h?inda ati r<iken vid osynnsamma
vdderleksfcirhillanden l?inge lig kvar och om1jfiggjorde
all.sikt. Mer dn en ging har sidant vlllat panik i JJ'.gnu
leden.
Aven andra i flera" avseendenfcirbdttrade ryper av
'riemrru,
svartkrut sigo dagens ljus, bland vilka kan
"amidkrut-et",pi vilket storafdrhoppningarstilldes.
Alla
dessauppfinningar fingo dock endist koit livsliinqd.Den
nya tiden med det "kemiska" krutet brijt in ochJr&n lr
1887 kom det rcikfria, eller om man si vill, det r<iksvaga
krutet att snabbt tringa undan svartkrutet, itminstone i
egenskapav drivmedel fdr militdra indam&I.
Svartkrutets betydelse just nu
Vad Sverige betrdffar, ddr tillverkningen numera ir
koncentrerad till en enda fabrik, iir det i-ntesv6rt att fi.
fram siffror dver itgingen fcir olika dndamil, och frirhlllandet torde varatitcartati de civriqanordiskaldnderna.
Men gdller det vddden i civrigt och"de sdrskilt Orienten,
med sina talrika och fortfarande hantverksmdssigtbedrivna "krutbruk", blir bilden en annan.Men di den har lila
uppsatseninte har till uppgift att bearbetastatistisktma_
terial, inskrdnkavi osstill att betrakta ffitgan helt ailment.
I virt land itgir huvudparten av tillverkat svartkrut till
stubinspinning. Visserligen har metoden att pl elektrisk
uag avfyn springskott fitt mycket stor utbreining, men
itglngen av sprdngdmnenoch dlrmed lven tdndmedel
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fiireter en stadig 6kning, vilket gcir att itg&ngen av stubin,
trots konkurrensen frin de elektriska tdndarna, snarare
<ikarin minskar.
Fcir vissa militdra iindamll ir svartkrutet fortfarande
omistligt. Det gZillerdi i fcirstahand anfyrningar, varmed
menasen liten mellanladdningmellan tdndhattenoch den
av rciksvagt krut bestiende huvudladdningen. Anfyrningen har till uppgift att genom sin flamma istadkomma
en snabb och likformig antdndningav det eljest ganska
svirtinda kanonkrutet,ty det ir endasti kanoner anfyrning kommer ifrlga. Mdngden anfyrningskrut dr emellertid obetydlig och utgd,rvanligen endastnigon procent av
helakrutladdningen.
Vid skjutning av salutskott anvindes fortfarande
svartkrut och det av flera sk[], Dels ?ir det billigt och
smlller bra och dels ger det en imponeranderdk, vilken
ofta bidrager till att ge en viss stimning di man pi avst&ndbetraktarett salutetandebatteri.
Vid jakt av olika slag anvdndesnumera ndstan uteslutande riiksvags krut, men det finns fortfarande de som
inte vill g8.iiver till den nymodigheten.Anledningen kan
vara efi viss konservatism, men kan ocksi bottna i att
vederbdrandehar si gamla bd,ssoreller gevir att han inte
vill utsltta dem fiir de hdgre tryck, som det rd,ksvaga
krutet utdvar.
Vid ett sdrskilt slag av jakt har emellertid svartkrutet
visat sig mycket llmpligt och det giiller jakt efter val. Man
harpunerar ju valana och sdnder di iv2ig harpunen med
en krutladdning som vanligen bestir av rriksvagt krut.
Men harpunen har en liten sprd.ngladdning,vilken skall
explodera just ndr harpunen hunnit trdnga in en bit i
valen, och denna laddning brukar .varaav svartkrut. Man
behdveren si passkraftig laddning att valen snabbtdcir,
men den fir ddremot inte fcirstdrafrir mycket av valkcittet
och diirtill - vilket iir det viktigaste - den fir inte slita
upp ett si stort hil att harpunen lossnar.
Bergkrutet har i v&rt land gitt tillbaka avsevd.rtpi
senaretid. Detta hdnger sammanmed att den fijrut sE
blomstrande stenindustrien i Bohuslin, Blekinge och pf,
nl,gra andra orter praktiskt taget upph6rt. Man skjuter
visserligen en och annan sten, som skall anvindas till
gravvlrdar, kantstenar, byggnadsgrunder och liknande,
men hirtill atgAr blott obetydliga mlngder i j?imfdrelse
med vad tidigarevarit fallet.
Inom fyrverkerikonsten dlremot anvd.ndessvartkrut,
framf6r allt som drivmedel i raketer. Men eftersom fyrverkeri i virt land inte dr si sdrdelesuppskattat,i varje
fall inte i jiimf6relsemed vad etskilligaandraldnder i den
vigen uppvisar, si blir det inga st6rre mlngder som itgi.
Till pyrotekniken kan [ven riknas knallsignaler, sidana
som anvinds av j*nvagen fcir att varna en lokfdrare om
nigot Ir pi tok. Dessaknallsignalerbruka vara baserade
pi svartkrut, vilket passarfdrtrziffligt di det ger en god
knall och samtidigt genom sin ftjrhillandevis milda
springverkan inte skadar vare sig hjul eller skenor.
Det hlr anfd'rda torde omfatta den huvudsakliga anvindningen av svartkrut i virt land. Vinder mun blick.rt
till l?ingre bort beldgna lZinder blir emellertid bilden en
annan. Hdr spelar fyrverkeriet en helt annan roll dn hos
oss, med motsvarandestd'rrekrutitging. Dessutomfiirbrukas vildiga mingder svartkrut pi sina hill till gruvbrytning och jordrymning. I Chile exempelvissprdnger
man lcis den salpeterhaltigajorden i Atacama-dknen
med
svartkrut, vilket emellertid 1r tillverkat av chilesalpeter,
natriumsalt i motsatstill vanlig salpeter,
salpetersyrans
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Interidr -frrtxNora Tiindrdr:fabriA,
sal f i)r AontinterligfintgenAontrollau denfiird.igastubinen.FotoNora Tiindtdrsfabrik.
iven kallad Indisk salpeter, som ir motsvarandekaliumsalt. Chilesalpeternhar en viss benigenhet att ur luften
dra it sig fuktighet, vilket 96r att den inte ldmpar sig si
bra till krut, i varje fall inte till krut som skall lagras
liingretid.
Nigra otd om svartkruttillverkningen

i Sverige

Fr&n bcirjanbedrevstillverkningen rent hantverksmlssigt, men d6.det mesta arbetet bestod i att pulvrisera de
olika best&ndsdelarna,<ivergickman sm&ningom till att
utfrira malningen i mekanisktdrivna apparater.Det var
f<irnlmligaststampkvarnarsom kom till anvlndning. Men
till kvarnen behdvdeskraft och dirfd,r kom krutillverkningen vanligen att fcirldggasintill ett vattenfall.
Vi ha haft mlnga"sidana krutbruk, men med dem har
det gitt som med de gamla jirnbruken: de ha fitt vika
f6'r den koncentrationsom numeradr tidenskisen.
I Husby socken i Dalarna hade man minga tillverkare
av krut och hir fd'refaller det som om man haft denna
industri som ett litet komplement till jordbruket. Man
tillverkade krut nEgraveckor p3.h6sten, nlr skdrden var
birgad, och medan det dnnu fanns vatten i biicken eller
in som skulle ldmna kraft till stampkvarnarna.
Vid sekelskiftetfanns det i virt land wi svartkrutbruk,
Gyttorp och Torsebro. De voro ftirstis arga konkurrenter
och bida s6kte att med fcirtroendeingivandenamn f& allmd.nheten<ivertygadom sin varas frirtrdfflighet. Det ena
krutbruket lancerade"Carl XV:s Jaktkrut", vilket ju l?it
bra. Om nu Majestdtetiffi'ga nigonsin skjutit med det
krutet ir vdl en annan friga. Men det dr<ijdeinte ldnge
Krutmagasin
krutbruAi SAdne.
Liknande
lrfrn 1692i Torsebro
blggda rnagasin 't'anns tid. 6t,riga Arutbruk sant ild de
stdrre gruuorna, d.iir stora miingder berghrut mfr:te f druaras. Foto

kraftigt

T. Althin 1924. Tekniska Museets arkiv.

DEN FORSTE FLYGAREN I SVERIGE
Ocksii ett julminne. Au IVAR
De gamla smdltsmederrravar ett sdregetsldkte.
Trots ett strdngt, slitigt och enformigt arbete, var
de i regel utrustademed en livlig fantasi. Om detta
berodde pi. arbetsplatsenssdregna forhillanden,
ddr flammorna frhn hdrdana gldnste och lyste
eller blismaskinernasentoniga melodi eller mumlingshammarensdunk det kan inte avgoras; men
att smederna i gemen inte var endast vanliga vardagsminniskor kom ofta till synes.
Som t. ex. Orre. Om det var hans figelnamn,
som var en bidragande orsak till hans aldrig
sinande intresse for flygning, dr inte gott att avgora, men dagligen och stundligen 169 det for
honom, att mojligheterna att konkurrera med figlarna forefanns. Huvudsaken var att skaffa nodig
utrustning.
Rdckarsmedernaanvdnde under arbetet forskinn
av lider, som med tiden blevo stela och styva.Orre
borjade fundera, om det inte skulle gh att atvdnda
ett par sildana som vingar, ett under varje arm,
och med rytmiska rorelser i likhet med de storre
flglarna skulle det vara mojligt att flyga. Efter
en del sokandekom han over ett Dar forskinn. som
utfoil till belitenhet, och si bOrlade Orre sin
flygarbana.
Med diverse remmar och sn6ren fick han fast
vingarna pL drmarna. Han holl till vid en bergknalle i skogen, som var formad si. att starten
kunde ske. Di det var grlsbevuxet och mjuka
tuvor, ddr nedslaget skulle ske, var risken inte si
stor. Orre hiivde sig ut over stupet, han forsokte

frirrdn konkurrenten hade fitt flam "Carl XV:s laktklubbskrut" och det borde vil smiilla lika hdgt.
Nitroglycerin Aktiebolaget, som hade sin fabrik vid
Vinterviken utanfijr Stockholm och ddr tillverkade dynamit, hade aldrig tillverkat svartkrut. Fijr att nu kunna
tillfredsst?illa de kunder, som av en eller annan anledning
ville springa med svartkrut s& att de ej skulle behdva gi
till konkurrenten, upptog tillverkning av ett svartkrutliknande sprdngdmne som kallades Preposit och i vilket
som viktig bestindsdel ingick "Hipposin". Hipposin var
emellertid ingenting annat d:n torkad hdstgddsel,och att
just denna produkt skulle vara sirskilt lamplig fdr d,ndamilet ifriga verkar fdrvinande.
Utvecklingen blev emellertid den, att Nitroglycerinbolaget och Gyttorps spr[ngimnesbolag fd,rst gick ihop
under namn av Nitroglycerin Aktiebolaget och di fanns
icke ld.ngre nigot skiil att halla preposittillverkningen i
ging. Sedan inkdptes Torsebro krutbruk och driften dlr
ladesned, si att all tillverkning av svartkrut dverfd,rdestill
Gptorp.

MALMSTROM

med de genomtdnkta vingslagen, men tyvd.rr, han
fick ingen luft under sina vingar utan hamnade
bland grds och tuvor.
Efter otaliga forsok konstateradeOrre, att sjilva,
flygapparuten borde indras. Han ansig, att det
fick lov att vara en annan konstruktion, och si
vdnde han sig till smedernashus- och livskrdddare
och satte honom in i sina planer. Det drojde inte
linge forrin skriddaren kom med ett forslag pi
en konstruktion, som Orre med gledje accepterade.
Efter mi.ttagning pi. Orre och en del resonemang fick skrdddareni uppdrag att tillverka sjdlva
flygkroppen. Den bestod av en del ribbor och en
del tyg, en kostym som flygaren kunde krypa in i,
och utanp6"satt vingarna (forskinnen). Dessavar
placerade si. att Orre fick dem utanp6. armarna
men var stadigt fdsta vid hela flygkroppen. Efter
provningen, som utfoll till Orres stora belitenhet,
beslots att nigon provflygning inte var nodvdndig.
alldenstund allt ansigs tip top och forsoket ovillkorligen skulle lyckas.
Si blev det ffiga om startplats. Efter mlnga
resonemang, mellan flygarcn och teknikern, beslots, att starten skulle ske frin tredje viningen pi.
det hus, ddr Orre bodde. Han ville ndmligen att
hans familj skulle fi se, nar han svdvade ut i
rymden, och starten skulle ske pi sjiilva julmorgonen. Efter otaliga modor lyckades skrdddaren och
Orre f6. upp apparaten pi vinden. Vindsfonstret
fick lov att dndras lite for att Orre skulle kunna

Nitroglycerinbolagetssenasteprislista upptar fdljande
olika krutsorter:
Gyttorps Jakt- och Skyttekrut,
Carl XV:s Jaktklubbskrut,
Gyttorps prima Reffel-Jaktkrut,
Torsebro Patentkrut,
Styckekrutfd'r kula,
Raketkrut och
Runt och Flisigt Bergkrut.
Flera av dessatyper tillhandah8llasi olika kornstorlekar, allt efter kalibern pi de olika vapnen. Ddremot
finnes inte stubinkrutet,din fcirmodligenstdrstaposten,
omnimnd, vilket vdl beror pi att yaran helt frirbrukas i
den bolagetndrst&ende
Nori Tendrdrsfabrikoch silunda
ej fdrekommeri allmdnnahandeln.
Fijr viirdefull hjiilp med bildmaterialettill dennauppsatstackar
redaktionenfil. dr Torsten Althin, Tekniska Museet, Stockholm,
och civilingenjdr Nils H. Carlborg, Nora Tdndrdrsfabrik.
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komma ut, och s5.till sist var allt klart, i v;intan pi.
juldagsmorgonen.
Den natten sov ingen av kontrahenterna.B6.da
gick i spdnning, och skrdddarenborjade bii oroiig
for vad som komma skulle, ty han hade ju ansvaret.Vid midnatt natten fole juidagensmetOrre
upp pa vinden. Skrdddarenvar redan ddr, och si
togs "flygmaskinen" fram frhn sitt gomstdlle.
Skrdddarentdnde ett ljus, och si borjade monteringen. Sncirenoch remmar drogs ti1l hirdast mojligt, och till sist fram mot fyratiden pi morgonen
var det klart for start. Folk borjade rora sig p5.
bruksbackarna;
de skulle till julottan.
Di var tiden inne. Orre iig pi startlinjen.Med
iite piskjutning bakifrS.nyar det klart att sveivaut
i rymden. Skrdddarenfick order att mota vid kyrkan, for ddr skulle Orre ianda, och si skulle han
hjalpa Orre av med flygardrdkten. Och si kom
Orre ut frin vindsfonstret. Folk blev forskrdckta
och efter nigot cirklande i luften buklandadeOrre
i en snodrivanedan[or.
/J

Han kunde inte komma loss sjdlv, utan grannarna kom med knivar och saxar och skar losshonom.
Bland dem som kom och fick beskida bedrovelsen
var mor Orre. Visserligen hade hon hort ett och
annat giunkas om att Orre holl till i skogen med
nigra konstigheter.Det var bdrplockare,som sett
lrur Orre gjorde stortdykningar frl,n ett berg, och
hon visste Orres vurm for flygning, men hon sade,
att Orren flyger inte fr6.nmig, si det ir ingen fara.
Men det sista experimentet hade inte hon eller
nigon annan nys om. Nog for att det hdnde att
bdst Orre sov pi. vilskiftena, kunde han yrvaken
resa sig och sif,.med armarna i luften, men mor
Orre fdste inget avseendevid detta. Det som forvinade henne var att Orre borjade ta med rigmjolsgrot till smedjan.Pi. sista tiden begdrdehan
grot till den andra maten, ty detta anvindes som
klister av skrdddarentill flygplansbygget,men for
att dolja allt miste Orre litsas bli grotdtare,vilket
var mycket sdllsynt bland smederna.
Neir mor Orre fick se sin gubbe ligga halvt begraven i snodrivan, blev hon forskrdckt, ty hon
hade trott, att gubben varit uppe for att gi tili
julottan, vilket ocks6. var meningen, fast den
dromda luftfdrden slutadesi. snoptigt. Skrdddaren,
fiygmekanikern, gomde sig pL vinden bakom
skorstenspipani tre dygn, och ddr satt han tills
man fann honom. Han var di. halvdod av hunger
och riidsla, ty han trodde att Orre slog ihjal sig.
Men efter den dagenmisteOrre lustenfor flygning.
Jag var en liten grabb, ndt jag sig Orre. Han
var di en mycket gammal man, men berittelsen
om hans julotteflygning glommes inte, den lever
innu i dag for att den airsann.

REIIAKTIONBN
N6sta nummer, nr 1 av fugFLng14, 1959, kommer
att som vanligt innehilla en krrinika i ord och bild civer
alla viktigare hlndelser inom Boforskoncernensfciretaq
samten och annanhdndelseav mera allmint intressefrii
de strider,dd.rfciretagend.rbeldgna.
Redaktionenvndjar till ldsekretsenatt sdndain notiser
eiler fcirslagtill notisertill dennakr6nika,gdrnamed bildrnaterial,fotografier eller teckningar.Sarskiit vdrdefullt
d.r.att fL veta alla nyheterfrin de olika produktionsavdel_
nrngarna,ex. om nya maskiner,nybyggnader,nyinstallationer, rationaliseringsitgdrder,nya produkter o. s. v.
Aven notiserom viktigarehiindelseiinom personalorganisationernair vllkomna.
Redaktionenir tacksam fcir att fi krcinikenotiserna
snarastmc;jligtoch ej gdrnasenare;inden iJ ian. 19j9.

RATUtE RA

I kvartalet 1959
BOFORSVERKEN
Anstilld
50-iringar
lr
l. Henriktson, HenriA Yngoe, Murare, B
L934
'1.
EriAston, Gtiga lVilliant, Sliparc,VK 28
L937
3. Karlsson, Anders Gastau,Kbntorist, pB
1925
5. Magnusson,Sten Magnus, Kopiersvarv.,VA40 L955
6. Oltson, Ragnar Hitding, Syna?e,MVK 30
19r5
8. Ldagren, Agne Teodor, Kranfdrare, VK j0
19'I
9. Kinell, AAe Erland Asar,Div.-arb., MSK 90 L953
LI. Israeltson, Hugo Emanuel, Amnesfraktare,
MVK 20
Lyl)
L5. Edgren,AAe Gdte S)goard,Kippare, VK 24 1937
26. Sternedahl,Suen Otif, planerire, pK
7927
26. Cederrotb, Nils Gunnar, planerare, pU
t937
3O. Anderston,Axel Herbert, Fijrman,B 2g
7929
Februari.
4. Shoog, Enar Axel, Frisare, VF 20
1925
4. Tilland.er, FolAe Gustaf,Ingenjiir, KKR
L934
6. Gustaasson,Karl RicAard, Kontorist, BAK
1957
8. lern, Ida Viktoria, Tempoavsynare,KA 91
1946
8. Karlston, Guttau Hermin, Montrir, BAMK
L949
9. Strdm, Guttau Eric, Kalkylator, KMO
1945
rc. Gren, Kail, Svarvare,KMPS
1935
17. Ljungberg, Gustau Helge, Yrkeslirare, y
L> ZJ
22. lonsson,Karl Bernhard,Brinellprov., M}i.22 1943
24. Holmberg, Olof Gotthard Tore, El. svetsare,
vP 24
L938
28. BooA,Anders Hennan, Div.-arbetare
, MV 22 r928
Mars.
5. Andersson,Nils Araid, Hadare, MSK 50
1,939
5. Nilsson, Nils Gu$au Adolf, Div.-arb.,MH 20 7940
7. Helltten, Ernst Filip, Bitr. riktare, KMPS
L937
9. lantton, Euert Augutt, Svetsare,KMPS
1948
L3. BdcAiut, Ella Margarela, Stdderska,EFV
1948
15. lYiklund, Karl Helmer, Automatsvarv.,VA 30 L937
19. Gustaaston,Karl Gunnar, Pli.tslagare,Vp z:
L935
21. Busk,Albert Ferdinand,Hnrdn.-hiiilp.,MH 20 1 9 4 6
27. Karltson, Fritz Holger, Betare,Vp ;6
1934
21. Lid.bo, Karl Yngae, Ritare, KKM
1936
22. HenriAsson,lohan Viktor, Hjiilpare klensm.,
MS 20
7945
22, Gustautson,Erik Henrik, Fdrman, VT 2
L934
23. EriAron, Ernst Einar, Reparatdr,VA 20
1934
26. Mdrk, Tore Fritiof , Laboratorievakt,OV
1928
28. Gi)thberg, Karl Ed.uin,Plitslagare, Vp 20
1929
29. Haglund, Olof Benjamin, Ptessare,YP
L929
3I. Anderston, Karl Gustaa, Filare, MRK
1954
31. Nydquist, Nils Ragnar,Efterbearb.-svalare,
VA 30
L924

60-iringar
Januafi.
3. SjdAaist, lohan Eduin, Efterbearb.-svarvare,
YA 40
1920
L0. V ulf strand, Karl V i I h elm, Kompressorskdtare,
MSK 60
1935

ll.
13.
1,7.
22.
25.
27.

Skotte,Karl Hjalmar, Kompressorskritare,B 25 I c ) 2 9
lYester, Knat Einar, Mont6r, BAMK
rg43
EriAron, EriA Artur, Transportarb., ME
1944
1954
lobantson, Gustaf Eduin. Eldare,B 34
Strdmberg,Karl lohan, Grovarbetare,B
L927
Wilkens, Inez ViAtoria, F<iresttndarinna,OBT r925
Februari.
5. Olsson,Erik Emil, Monteringsarb.,VK j1
I9l3
8. Petterrson,loban Aruid,Knnfdrare, MH 20 191g
lO. Linderberg,Daaid, Fdrman,MG 11
I9I3
2O. lohansson, Karl August, Fdrman, MSK
L937
28. Strdmberg,Bengt loban OIof , Overing., KMT 1947
Mars.
14. Persson,lohan, B[nkarbetare,YA40
L94I
T8. Sandelin, SeaedArtur Edaard,,Konstruktcir,
KKT
1928

NOBELKRUT
S0-iringar
Januari.
6. Hagberg, Erik Gosta, Snickare,NVN
14. Nilston, Othar lonas Harald, Tryckkokare,
NVN
18. KlellAaitt, Knut Giista Emanuel, Lackullsknldare, NVN

l-934

Februari.
24. Larcson, Saen Karl Valter, Apparatskdtare,
NFV

1938

Mars.
2. Helgeuon, Nils Herman Vallentin, Krutarbetare,NVK 2

1949

l92g
1937

60-iringat

Januari.
12. Kreutz, Otto Edaard Emanuel, Fdrridsfrirman, NB 5
1-940
29. Ltiagren, Gustau Sigfrid, Fcirr8dsarb.,Np 10 1935
Februari.
3. Karlsson,Artur Georg,Byggnadssnick.,
NB 5 L947
19. Erikron, Araid lulius, Eldare, NB 70
1916
23. Karlsson, Linur lgnatius, Milare, NB 5
1926

NOHAB
50-iringar
Januari.
4. Carlsson,lohn, Arborcare,VM
18. Pettersson,
Folke, Svetsare,
VT

1937
1940

Februari.
14. Edin, Yngue, Maskinstillare, VD

r928

Mars.
12. Holmin, Sixten, Plitslagare,VT
1.7. Biisemeier,l{/ilhelm, Supportsvarvare,VD
17. Karlsson, Helmer, Kontorist, EF
28. lobansson, Gunnar, Transportarbetare,VD
3I. Halaorcen,Harald,Ingenjdr, KKR

1935
l95L
1927
1954
I%9

60-iringar
Januari.
7. Holmgren, Anders, Supportsvarvare,
VM
23. Miuk, loban, Grovarbetare,
VB
Februari.
10. Engstrdm, Harald, Svetsare,VT
L4. Smedman,Albert, Kipphyvlare, VA
2L. Boman, Karl, Mod,ellutldmnare,
VG

I9I3
I94L
1935
19I5
1956
.,4

I

' ti

Mars.
25. Danielst'on, Adolf, Smedhantlangare,VG
30. Krafft, Saen,Yerkmdstare,VI

UVA
1927
1q)7

TIDAHOLMSVERKEN
S0-iringar
Januari.
3. Sundlda, Gti:ta Valdernar, BonoDlastarbetare 1939
4. Karlston, Nils Elof , Borrare
19r5
Mars.
9. Dablgren, Karl Gerbard Henrik, Slipare

1939

60-Sringar
Januari.
3L. Lundquist, Einar Matteur, Verktygsarbetare

1936

Februari.
73. Karltton, Astrid Annie Ingeborg,Hemarbete 1952
Mars.
25. Karltton,

Paal Ferdinand,

Grovarbetarc

1939

Februari.
60-iring
23. lobanston,Carl Guttau Leander

7938

WEDAVERKEN
50-flringar
Januari.
16. Andertson, Folke, Transportiir
17. Hallberg, Iuar, Svaware
25. Rapp, FolAe, Monteringsarbetare

1943
1948
L9>4

Februari.
22. Larston, Bernt, Materialbokfdrare

194L

60-itingar
Januari.
13. Karlston, Knut, Frirridsarbetare
21. Ehstrt)m, Karl, Kirnmakare

1942

Mars.
24. BlomAiltt, Gunnar, Filare

r9)tr

tc)55

oUeteraner
snrn
slutat
sintjansf,s

loban Asplund
Bof ors ,1

Eric Bartboll
UVA

Helge BjdrA
Bof or ,,

Ofio Dablbom
Nobab -

Bartbolf, Eric lotef Axel, f6dd 17 nov. 1893,pensione_
rad 30 nov. 1958. Anstilldes i mai 1934 som klassdrvid
UlvsundaVerkstdderAB, en tjdnst som han hadehela sin
anstd.llningstid,ca 24 lr. Skcjtted.venfrin 1936 f6waltg"g.el av, dotterbolagen Ulvsunda Fastighets AB och
FastighetsaktiebolagetELVO.

Saen Greek
Nobelkrut

G. E. Erihsson
Nohab

Asplu.nd,loban Sigfrid, fddd 26 oktober 18p1, pen_
.
sroneradI november1958.Bcirjaderedani maj 1905vid
Bofors som arbetarei Stilverket, riverflyttade l9I4 till
Ammuntionsverkstaden (Rd,rverkstad.nVA 40) som re.
volversvarvareoch blev i januari 19j1 ritninssutld.mnare
pi samma avdelning. Medaljcir vid jubileet" 1946 med,
40 tjdnsteir. Patriotiska Sdllskapetsstora medalj 1956.
R:iknadeca 53 tjdnste&rndr han ilutade.
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BjdrA, Helge Lennart, f6dd 6 oktober 1893, pensione_
rad 1 novembert958. Bcirjadevid Bofors i okioier 19ro
som frisare i Kanonverkstaden,
praktiserade1.91.7-1919
pi Konslruktionskontoret,
dir han 1920 blev ritare. Over_
flyttade 1916tillTidaholmsverkensomverkstadsingenjcir,
iterkom 1937 tlll Bofors ddr han 1 januari 1947 utnamn_
des till.<jveringenjcir
pi Konstruktionskontoret.
Medalj<ir
vid jubileet t946 me[ t6 tjdnsteir. Riknade ca 4A tjanite_
ir ndr han avgick.
Dahlbom, Otto, f6dd 20 aug.18g7,pensionerad1 nov.
1958. Anstiilldes i Plitslageriet vid Nydqvist & Holm
1923, slutade1924 och ete;kom 1927 till iu-^" arbets_
plats, diir han hela sin anstlllningstid, ca 32 iLr,varjt plg,t_
slagerihantlangare.Erhd,ll 1952 medalj och gratifikition
fcir 25 tjdnsteir.

OskarJobansson
Nohab -

Gid.eon Karlsson
N ohab
v,

Glstaf Larsson
N ohab

Vernet Karlston
Bof or s

Modellverkstadenoch blev 1943 kranfdrare i Kanonverkstaden.De sista10 iren var han stddarei Kanonverkstadensborraravdelning.

k:

Larsson,Olof Guttaf, fddd 25 aug. 1887, pensionerad
1 nov. 1958.Arbetadevid Nydqvist & Holm L932-1933
och iteranstdlldes1936. Har hela sin anstdllningstid,ca
23 Lr, varit snickarepL avd. t7 6.

"''i"!:,1:"'
Eriktson, GustafEliat, fodd 11 april 1890,pensionerad
1 nov. 1958. Anstdlldesl92L vid Nydqvist & Holm och
arbetadedir, med undantag av iren 1,925-1,927, sammanlagt ca 34 Lr pi Fdrridet. Erhiill 1952 medalj och
gratifikation fcir 28 tjdnsteir.

Nilsson, Einar Rudolf, fddd 11 nov. 1891,pensionerad
1 dec. 1958. Anstdlldesvid Bofors i okt. 1933 som trearbetare pi Byggnadsavdelningenoch hade denna syssla
hela sin anst[llningstid,2) hr. Medalj<jr1958.
*

Tnmumorin

Greek, Suen FredriA Ferdinand, fddd 19 aug. 1892,
pensioneradr maj L9)8. Anstdlldesvid Bofors redan i
I9o9
naj 1905, kom 1 ir senaretill Gullbergs-smedjan,
till Byggnadsavd.och 1911 till Hyttan och Stilverket.
Overflyttade1926 till Nobelkrut, ddr han fcirst arbetade
pi Nitroglycerin-, Pentyl-,Tetryl- och Hexogen-fabrikerna. Kom 1939 trll Ammunitionsavd.som reparat<iroch
hade denna syssla tills han avgick efter ndrmare 53
tjdnsteir. Erh<ill vid jubileet I)46 medalj och gratifikation fcir 40 tjdnsteir och 1956 stora medaljen f<ir 50
tjdnsteir.
f obansson,OsharFritjof , fddd 26 sept.18p1.,pensionerad 1 okt. 1958. Anst?illdes1921 vid Nydqvist & Holm,
ddr han hela sin anstillningstid,ca 37 3-r,varit hopslttare
pi Montageavdelningen.Erhdll medalj och gratifikation
fdr 26 tj2insteirvid Nohabs 1O0-lrsjubileum1947.
Karltson, Frans Gideon, tddd 22 apill t892, pensionerad 1 nov. 1958. Anstiilldes1912 vid Nydqvist & Holm,
var fiirsta iret transportarbetare,
blev I9L4 svarvarei
Hjulverkstadenoch frln 1936 svarvarei Maskinverkstaden, avd. 60. Medaljdr med 35 tjdnsteir vid Nohabs
jubileum L947. Riknade ca 46 tjinsteir ndr han avgick.
Karlston, Anders Verner, fddd 3 november1891,pensionerad1 december1958. Anst?illdesi januari 1938 som
hantlangarei Handformningsgjuteriet,kom senare till

Helrner Andersson
N obelhrut

Nils Harling
Bolors

Andertton, Karl Helmer, fddd 8 juni 1397, avliden
23 okt. 1958. Bcirjadearbetai Bofors stilgjuteri i mars
1914, 6verflyttadetill Nobelkrut l)l), var frirst i lantbruket och direfter pL flera"krut- och sprdngdmnesavd.
till nov. 1920. Ateranstilldesvid Nobelkrut i mars 1925
pi Nc-krutbruket,ddr han i januari 1928 befordradestill
fdrman. Tillhrirde i 6 fu, 1932-1938, den svenskagruppen i Persien.Efter iterkomstenvar han fcirst fcirmanpi
Nitroglycerinkrutavd. och kom 1943 till Nitrocellulosaavd., ddr har' 1948 blev verkmdstare.Ndr han utan fciregiende sjukdom hastigt avled,riknade han ca 39 tjinsteir. Medalj och gratifikation vid jubileet 1946 f6r 27
tidnsteir.
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Harling, Nils Guttaf, fddd 15 oktober 1901, avliden
28 oktober 1958. Anstiilldesvid Bofors i september1936
som konstruktcirpi KonstruktionskontoretsFdltartilleriavdelning, overflyttade194L till Marinartilleriavdelningen,
som han tillhijrde till sin bortging. Riknade d3,ca 22
tjdnsteir.

Artur Hill
Bofors

F. E. Karlsson

UVA

Hill, Artar Elias, fodd 17 apfiL 1894, avliden 2 november 1958. Anstiilldes i januarl I9I3 vid Bofors och
<iverflyttadei maj 1976 till Nobelkrut, der han arbetade
i fleru perioder till februari 1954, de han iterkom till
Bofors som portvakt pi Vaktavdelningen.Erhdll medalj
och gratifikation fcir 25 tjdnstefu1950 och hade silunda
ca 33 tjdnstelr nlr han gick bort.
Karltson, Frans Erik, fitdd 21 mars 1903, avliden 8
aug. 1958. Ansid.lldesvid Ulvsunda Verkstdder 7 juni
1938, d:ir han de fdrsta iren var revolversvarvare
och
senate blev supportsvarvare.Hade ca 20 tjdnstel.r, nd,r
han gick bort.

Iur Sandberg
lYedaverAen

BOFORS-MASTERSKAPETI
FOTOGRAFERING
Arrangorer: Bofors Ungdomsgird i samarbete
med B-pilen och fotograf Pontus Andersson.
Tialingen dr indiuiduell och omfattar foljande
klasser:
1. Fdrg (Diapositiv)
A. Deltagare, som erhallit pris i tidigare fototdvlingar.
B. Deltagare, ej prisbeliinta i tidigare fototdvlingar.
C. Ungdom upp till 20 ir.
Format5X5.7X7.
En bild, som ei tidigare prisbelonts i allmin
fototdvling eller publiceratsi tidning eller tidskrift, fir insdndas.
2. Svart-vitt:
A. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototdvlingar.
B. Deltagare, ej prisbelontai tidigare fototdvlingar.
C. Ungdom upp till 20 ir.
Storstaformat 30X 30.
En bild, som ej tidigare prisbelonts i allmdn
fototdvling eller publiceratsi tidning eller tidskrift, fir insdndas.
Beriittigade att deltaga i ti)ulingen:
Alla som dr bosatta i Karlskosa stad.
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Sandberg, Iuar, f6dd 26 juli 1896, avliden 24 sept.
1958.Anstiilldesvid \Tedaverkeni mai t9>6 som stddare
pi Aluminiumgjuteriet.

Priser:
De tre bdstai varje klass erhiller diplom, ddrutciverkommer ett antal priser att utdelas.
Alla bilder som publicerasi B-pilen honoreras.
Tdvlingsbilderna skall vara insdnda till Bofors
Ungdomsgird, Bofors, senastfredagen den 6 febr.
1959. Md,rk forsindelsen "Bofors-Foto 7959".
F orpacknin g, rnontering, miir knin g :
Svart-vittbilderna inlimnas omonterade eller
monterade pi stodkartong, dvs. utan vit kant.
Fdrg: Diapositiven monteradeenligt standard,vilket innebdr, att ndr bilden betraktasrdttvdnd skall
den upptill vara forsedd med en 3-5 mm bred vit
remsa,for forekommandemlrkning. Denna remsa
fhr garna ge
pi overkanten, men ej ner pi"
"pp
baksidan. Nigon annat vit mdrkning ffu ej foreKOmma.
Varje tdvlingsdeltagareskall bifoga ett tillslutet
kuvert innehillande uppgift om namn och adress.
Utanpi kuvertet skrives (liksom pi bilderna) den
tivlandes ticknamn samt den klass i vilken bilden
deltar. Bilderna skall vara forpackade med tillfredsstdllandeskyddsomslag.
Fiirgdiapositiven skall vara vdl forpackade i
kartong eller ask.
Deltagarna i tdvlingen underkastar sig tiivlingsbestimmelsernai och med insindandet av tdvlingsbilderna.
Anmdlningsavgift kr. 2: - bifogas (gd.na i frimirken). Pengarnakommer att anvdndasfor inkop
av priser.

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN
Glirntar frin skyddstjlnstenvid Nobelkrut
Bioteknologisk arbetsgrupp
Bioteknologi har i korthet definierats sisom arbetets anpassning till
mdnniskan.Utrymmet tilliter inte hdr
nigon nirmare redogdrelsefcir vad
som innefattas i begreppetbioteknologi. Den intresserade
ldsarenhdnvisas
till en artikel i detta dmne av doktor
Evert Hejnemani nr 41957 av denna
tidning.
En alltmera tilltagande konkurrens
pi vdrldsmarknadenoch vir cinskan
om ..r fortsatt hdjning av levnadsstandardengdr, att vi mlste producera
ff)eravaror till liigre priser. Okningen
i oroduktiviteten miste dock istadkohmas utan onddig fcirslitning av
den mlnskliga arbetskraften.Det Ir
h[r bioteknologin skall gripa in pi
vira arbetsplatser.
I hristastillsattesvid Nobeikrut en
arbetsgruppbestiende av specialister
frin olika verksamhetsomriden.Ddr
finns s&lundareDresentanter
fcir driftsledning, medicinoch fysiologi,skyddstjdnst, arbetsstudieoch konstruktion.
Gruppen bestir av iiveringenj<irCarbonnier,ordf., dr Lund, dr Hejneman,
ingenj<irDjurberg, ingenjdr Purin och
skyddsinspektdrLcinnqvist.Den sistndmndetjdnstgcirsom sekreterareoch
kontaktmani gruppen.

I arbetsuppgifternaingir:
Granskningav arbetsplatser
ur bioteknologisksynpunkt.
Bioteknologiskutbildning av olika
personalgrupper.
Uppr[ttande av medicinskaarbetsplatsbeskrivningar.(Kartldggning av
de krav som ett visst arbetestdller pi
den som skall utfciradet.)
Omplacering av handikappadpersonaL
Arbetet bedrivesgenomuppdelning
i mindre arbetsgrupper,
ddr problemets
art i vale sdrskilt fall ffu avglra
gruppenssammansittning.

BdrjeHjelm ochfdrntanNils
Shyddsombud
Andersson. Boforsfoto
Tillman.
ErnstKarlshang. Det zirreparatcirerna
son och JohanGrankvist.De har under
mer dn 30 ir i bolagetstjdnst inte haft
nigot olycksfall i arbete som medfdrt
frinvaro.
Vid en sammankomst
oi Marketenteriet hyllades gruppen i ett tal av
direktcir\Tahlquist. Han civeddmnade
ocksi en liten minnessaktill oersonalen
pi avdelningen.

1000 olycksfallsfria arbetsdagar

Den 31 oktoberhade personalenp&
reparationsverkstaden
i Sdby arbetati
1000 dagari f<iljd utan olycksfall.Det
Ir den fj2irde gruppen i skyddstdvlingen, som sedan 1954 flett upp till
1000 olycksfallsfriaarbetsdagar.
Verkstadenhar genomsnittligthaft
20 anstdllda. Totalt har silunda ca
20.000dagsverkenutan olycksfallklarats av. Det senasteolycksfalletvar ett Reparatdrerna lohan GranLtitt ocb Ernst
KarJsson. Boforsfoto Tillman.
fZirdolycksfalloch intriffade den 19
m a r s1 9 5 5 .
Tag varning av olyckstillbuden
Ett par man pi avdelningenfcirtjiDi en olyckshindelseintrdffar, d.r
nar en soeciellhonnciri dettasammandet ofta en ren tillfiillighei om den
resulterari en svir skada,en bagaiellStiende fr. uinster: Arnold Aronsson, Anders Berggren, Harry SiiAer, Lennarl Hellnzan,
skadaeller endastett tillbud. Man har
TyAo EriAsson, N)ls Andersson, Bengt Rehnberg, Helge Ldusn'axd, Erih Ottosson, Stig
anston,
Bdrjc
Andersson.
rdknat
med, att pL en svirare skada,
Lars
Oskar
Bergsu'i)m,
Harry
Gbstd
Hjelm,
leutert,
Jessen,
f
lohan
somfciranledersjukskrivning,intrdffar
Sittande fr. t'dnster: Gustaa lohansson, Henry Andersson, Rolf Frdlin, Ernst Karlsson,
10 ldttare skador. Vi kan kalla dem
Joban GranLrist, Harald Matinlassi, Edgar Persson, Bengt Karlsson Boforsfoto Tillman.
"frirbandsplats-eller systerfall". Det
intrdffar dessutom100 s. k. basatellskador, som klaras p5. arbetsplatsen
med en plistedapp eller en bit gasbinda. Utdver dessastiirre och mindre
olyckshindelserkan man rlkna med
10 ginger si m&ngatillbud.
Vid Nobelkrut har de senasteiren
antaletskador,som medfcirtsjukskrivning, varit ca )0 per ir. Tilliimpas
ovanstiendeberikningsgrunderskulle
vi silunda dessutomha
500 "systerfall",
5.000 bagatellskador,
50.000 tillbud.
Hur dessasiffror stdmmerciverens
med de verkliga f<irhillandena kan
Fortt.pd sid.29
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Av iivriga bescjkandekan nimnas, att
Karlskoga Bridgeklubb arrangerade
"Stordmdsterskapet"
i bridge. Det av
stiftelsenuppsattavandringspriset
finns
STORON
Sommaren
1958 fortfarande kvar. KarlskogaFiskeklubb
har haft en fisketdvling, i vilken Stifhar sommaren19 58 naderfrir pensionlrernas
Semesterhemmet
semestervecka telsensatt upp ett vandringspris,som
varit iippet frin den 3L maj till den betalas av bolaget. Antalet gdstande skall erdvras tre ginger fcjr att bli
24 augusti. Antalet gdster har varit pensionlrer var i ir ca 290. Denna stlndig egendom.
nigot mindre dn fiiregiende slsong; hO;Ugftet fcir pensiondrerna,att fL
Tv5. stcirre kurser har h8llits o&
1957 FLrsbes<ikssifrrorblir nog svira vistas pi semesterhemmet,uppskattas Storcin.Den fcirsta, som inledde idatt uppni eller <ivertrdffa.Med hdn- allt mer f<ir varje ir.
songen,hdlls av Metalls avd. 76, som
Husmoderssemestern
syn till det oliimpliga vIder, som ridhari likhet med kallat sinaklubbordf. till en tvidagarsde hela sommaren, 1r besciksantalet tidigare ir fdrlagts till Storrin under kurs. Den andra, ordnad av Fackliga
juni och augusti m&nader,alltse i bctr- Central,avslutadesdsongen.
dock tillfredsstdllande.
Bida kurUtdver de vanliga semesterglsterna jan resp. i slutet av sdsongen.Ocksi sernavar lyckadeoch torde iterkomma
frin Bofors, Bjdrkborn och Tidaholm, husmcidrarnatrivs oi Stordn allt bdttre nasta,FLr.Ut6ver detta har ett stort
har semestervistelsearrangerats fcir fdr varie ir. Det blir allt fler husmcid- antal klubbar och sillskap besiikt seBoforspensiondrerna,som erhillit en rar, som scikersig dit, men tyvirr miste mesterhemmet.
veckasfri vistelsep& Stordn. Alla kost- en del awisas pi grund av platsbrist.
Arets reparationeroch fcirbd.ttringar

SEMESTERHEMMET

ket gynnsam.Av de 42 avdelningarna
t[vlingsenheternadr L2 helt
olycksfallsfria,medan de flesta andra
kan redovisa betydligi ld.gre siffror.
Endast 2 avdelningarhar hittills i ir
haft hdgreolycksfallsfrekvens
in 1957.
Den hittills "intjlnade" prissumman dr sammanlagt ca I4.3OO:kronor, fcirdeladei olika poster frin
arr nnAoS
Aem
ldgstaca 50:- kronor f<;i de minsta
Ltn
avdelningarnatill hdgst ca 1.100:kronor. Vi hoppas, att de liga olycksDe l&gaory"r.ridr.siffrornavid fallssiffrorna kommer att sti sig och
att prissummani skyddstdvlingen
samBofors stir sig
tidigt cikar.
L.
*
Tredje kvartaletsolycksfallsstatistik
Varfiir hiinder det ?
blev klar samtidigt som fciregiende
1954 utgav Arbetarskyddsndmnden nummer av B-pilen gick i tryck, varfcir 'Wedaverkens olycksfall
brevkursen"Arbetarskydd ld,narsig". vi inte kunde fi med siffrorna. Dessa
Den mottogs med stort intressei in- ir fortfarandegynnsamma,i nl.grafall minskar
dustrin och har studeratsav ca 83.000 ldgte, i nhgra fall obetydligt hcigre d.n
Yrkesskadestatistiken
[61 2:a kvar
personer.Vid Nobelkrut deltog 280 fcir motsvarandetid fcirrairet.
talet 1958 vid Nfedaverkenvisar beanstdllda,uppdeladei 23 studiecirklar.
Under kvartaletintrdffade36 olyckstydligt llgre siffror tin L957. I Lr
Sedanbrevkursenutgavs,har en stor fall i arbetetoch 4 fdrdolvcksfall.alltsi.
noterades6 olycksfall mot L2 i fjol,
underscikning<iverolycksfallensorsa- sammanlagt4O olycksfail mot respekmotsvarande 32,3 olycksfall per 1
ker utf6rts av Personaladministrativa tive 34, 9 och 43 iLr 7957. Antalet
milj. arbetstimmar mot )3,2 under
rldet. Specielltintressehar dgnatsde arbetstimmar var nigot ldpre 1958
1957. Antalet f<irlorade arbetsdagar
mdnskligafaktorernasroll i samman- ellet 2,163 milj. mot 2,263 milj. forn
(sjukdagar)var 110 1958 mot 121
hanget.
iret, varfcir frekvensenper 1 milj. ar1957. Antalet sjukdagarper olycksfall
I syfte att gora.utredningsresultatet betstirnmarendastsjrink 0,6 eller fri.n
steg ddremot t1ll L8,4 mot IO,l L957
klnt och praktiskt utnyttjat i den 19 1957 tiIl 18,4 1958. Antalet sjukpi grund av ett par sv8.rareoch llnglokala skyddsverksamheten
har Arbe- dagar var dock betydligt liigre i ir.
varigareyrkesskador,bl. a. ett par fall
tarskyddsndmndeni samarbetemed 541 mot 68I fd:-ra8,ret.Utom arbetet
av senhinneinflammation
samten svir
PA-ridet utgivit en ny brevkurs.Den steg tyvlrr antalet olycksfall frln 3O
kikfraktur.
"Varfdr
har fitt titeln
hdnder det?" till 41 och antaletsjukdagarffin 557
Tjd.nstemdnnenstod fcir 1 olycksfall
Kursen dr utformad som en komplette- tlll 662, motsvarandeen stor frekvens1958
med 11 sjukdagarmot intet och
ring till Arbetarskyddkinar sig.
rikning ffi,n r3,3 7957 tlll 18,9 1958.
inga
i
fjol.
Studiecirklari den nya brevkursen
Av de 46 avdelningar,somredovisas
F?irdolycksfallenlyste helt med sin
kommer att startasvid Nobelkrut p& i statistiken var 28 helt fria frin
frinvaro, trots att \Tedaverkens annyiret. Uppliiggningendr tdnkt att bli
olycksfall i arbetet och 43 fria ffitn
st?illda dagligen miste begagna den
ungefdr densamma som di kursen fiirdolycksfall.
"Arbetarskydd ldnar sig" ldstes.AnAvdelningarnas placering i f9:S
intensivt trafikerade"Riksettan".
mdlan om deltagandekan g6rastill av- irs skyddstdvling?ir fortfarande mycR,
Skyddstj2insten

Forts.frin sid. 28
inte avgciras,
di vi inte enshar statistik
pi "systerolycksfallen".
Det finns dock
ingenting som sdger att fcjrhillandet
hos oss skulle i nigon hcigre grad avvika frin de ovan relaterade.
Meningen med ovanstiendesiffror
har endastvarit att understryka,att i
det fcirebyggandeskyddsarbetet
m&ste
st<irre uppmdrksamhet ignas it orsakerna till smiskador och tillbud. Genom att beakta dessakan l2impliga
skyddsitgiirder vidtagas innan svirare
olycksfall intrdffat. Det ir efter den
linjen skyddsarbetet
skall bedrivas.
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delningensskyddskommitt6ordf
cirande
eller direkt till NS.
Kursen dr modernt och trevligt
upplagdoch i stor utstrdckningbaserad
pn gruppdiskussioner. Skyddstjiinst
hoppas dnrfiir pi stort intresse fcir
kursen och livligt deltagandefrlr. alla
personalkategorier.Vetskap om olycksfallens orsakerdr en fcirutslttninq fcjr

har till stdrstadelen koncentreratstiil
restaurangen,
som bl. a. helt ommilats
utviindigt. En ombyggnadav vestibulen
har medfcirt,att dennablivit mera anvdndbar In tidigare. Den har silunda
blivit den verkliga samlingsplatsen.
Reparationeroch underh&ll av byggnader och inventarier [r en kostsam
historia, men detta arbete miste ske
fortlcipande.Vad som nirmast dr pi
tur dr en grundlig dversynav alla sdngutrustningarna.En stor del av dessa
m&ste tvdttas och stoppas om. Den
elektriska transformatorn miste bytas
till en stdrre, som d& samtidigt placeradesfritt ute i naturen. Skogssiillskapet har i hiist huggit alla skott och
kvistat av aIla bjdrkar pe semesteromridet frir en kostnad pi ca 2.000 kr.,
som det inte gick att komma ifrin.
har arangerats efter
Utbytessemester
sammanormer som tidigare.Ett stcjrre
antal in tidigare - bortit 1)0 persohar siikt, av vilka ett 60-tal
i
kunde placerasp& olika semesterhem
har
landet. Utbytessemesterfcireningen
varit samladtill konferensDi semesterhemmet Biicka i Dalarna.-Av de frikan ndmnas,
gor, som di behandlades,
att fiireningen antagit stadgar, vilka
givit fiireningen fastare form. Fdreningens namn Ir numera "Metalls
1942". En ny medSemesterfcirenrng
lem intogs, ASEA Ludvika, som dr
2igaretill ett semesterhembeldget vid
sicin Visman ovanfcirLudvika. Antafdreningardr nu nio.
let samarbetande
Arbetsutskottetomvaldesoch bestir av
Bror Nilsson, SKF, Gdteborg,Marl.in
Andersson, SKF, Katrineholm, och

GcistaNilsson, Bofors. Spridningenav teissiffror och de stora ungdomskulsemesternvar en av de frigor, som larna som nu stir vuxna att komma ut
diskuterades.Det ansigs, att initiativ i fcirvdrvsarbetet.I den hirdnande
hiirtill bcir tagas sivdl centralt av hu- konkurrensenom arbetsplatserna.
som
vudorganisationerna
som lokalt inom kommer att rida de ndrmesteiren,
koncernerna fcir att genomfcira en stir de, som har en ordentlig yrkesutspridningav semestern,
si att den stora bildning, sdrskiltvdl rustade.
anhopningen av gister i juli minad
Disponent Sverre Sohlman delade
fdrdelades6ver ldngre tid av somma- d?irefterut diplom och betyg till alla
ren. Om man ser pF, t9r9, si hade som fullgjort sin utbildning. Disposamtliga fdreningar sin semesterfcir- nententackadealla fdr den flit och det
l a g dt i l l t i d e n7 . 7 . - 2 6 . 7 . ,d e ns d m s t a intresse som visats under studieircn
tinkbara med tanke oi vddret.Konfeoch lyckcinskade
till en vil genomf<ird
rensen var utomordentligt lyckad och examen. "Aven om konjunkturerna
vdlorganiseradoch semesterhemssty-just nu te sig litet m<jrka,skall svirigrelseni Borldngehar all hederav den- heterna sdkert rjverbryggasoch framsamma,
tiden bli ljus. Vi som dr litet dldre har
Direktion och rid har under efter- ju varit med om svirare tider, med
sommaren bescikt Stor<in,varvid en arbetskishetoch alla dirmed sammanl&ng rad av fcir semesterhemmet
vitala hlngande bekymmer,men vi har ocksi
frigor diskuterades.Vid direktions- sett, att utvecklingenalltid har vdnt
sig till det bittre." Optimism och
sammantrddetavtackadesingenj6r O.
Nordstrcimav disponentSohlman,som sann tro pi virt friretags och vir ungerinradeom de storainsatseringenjcir doms lyckosammaframtid genomsyraanfdrande.
Nordstr<imgjorde, specielltvid upp- de disponentens
Oe blika programpunkternainramabyggnaden av semesterhemmet.Till
des av vacker och festlig musik av
ingenjdr Nordstrdms eftertridare invaldesavdelningschefHolger Johans- Populdrorkestern.
son i direktionen.
Nedanstiendeelever erhiill diplom
Tack vare alla de fdrbdttringar, som
resp.
skett de senasteiren, befinner sig frir fullgjord luirlingsutbildning
genomgingna
yrkeskurser.
semesterhemmeti ett mycket gott
skick. Det 1r och kommer ait bli ett Mekanisler:
populiirt tiilhel for alla i fiiretagets
Olov Adolfsson, Jan Andersson,
tj?inst.Nigon fiirdndring eller fcirsdmNils Holger Andersson, Bengt-Ake
ring p3.grund av det nya projektet pi
Berglund, Jan-ErikBirath, Bengt Calvdstkustenkommer det sikerligen inte
lenvik, Erling Eriksson,SuneEriksson,
att bli. Tjiirnci kommer att bli ett bra
Roland Gustavsson,Billy Gciransson,
komplementtill Storcin'
Alf Hellstrdm, Lennart Johansson,
G. Nirsson
Hasse Karlsson, Kent-Ake Kihl, Jan
Ljungdahl, Per-Olov Lundkvist, Olov
Magnusson,Gunnar Nilsson, Roger
Palmqvist,Kurt Persson,HassePersson, Hans Samuelssonoch Hans Sciderberg.

KURSAVSLUTNING OCH JUBILEUM PA
BOFORS INDUSTRISKOLA

Metallurger:
Lennart Bodin, Jan Fagrell, Gcite
Lcirdagenden 15 nov. hadeIndustri- de ddrefterom betydelsen
av en grundBo Nykvist, Leif Olivers och
Lind,
skolans styrelseinbjudit samtliga av- lig yrkesutbildningoch refereradede
giende elever med f<irdldrar, repre- prognosersom gjorts frir virt svenska Kenneth \Tickberg.
sentanterfcir bolagsledningen,skolans sarnhdllesutveckling.Fdr 50 ir sedan
Kemister:
llrare m. fl. till en festlighetpi Sam- bodde maioriteten av landets befolkMargitaAndersson,Kjell Bodin,Barlingshuset.
ning pi landet och jordbruket var hudveringenjdr Nils NTahlbergerin- vudndringen.Den snabbaindustriella bro Jansson,Bengt Larsson,Birgitta
utvecklingenhar gjort att f. n. endast Lindahl, Marianne Sjriholm, Benny
rade i sitt hilsningstal om att 30 ir
fcirflutit sedan Bofors 1928 bciriade ca 40 /o av befolkningenbor pi lan- Svanstrtimoch Ann-Marie Scidergren.
under det, medan majoriteten bor i stlder I nstrurnenttneAaniAer:
den fcirsta ldrlingsverkstaden
verkmistare Ekendahlsledning. Herr
och samhillen. Med denna utveckLars Gustafssonoch Urban Norell.
Ekendahl hilsades ocksi sirskilt villingstak kommer omkring 1980 enkommen. Under de glngna iren hat dast ca 75-20 /o av befolkningen att Elektriker:
mer dn 600 liirlingar utbildats till
bo pi landet. Det kan dock hinda att
EddieLekberg.
skickligayrkesmdnoch av dessaIr den desia prognoserslir fel. F. <j. refere<ivervlgandemajoriteten fortfarande rade herr Robertssonen del aktuella Y rAetkurter fi)r arbetare:
kvar i bolagetstjdnst.
skol-och samhdllsfrigor,frimst ildersBror Brorsson,Harry Drugge, KarlSkoldirektcirJerkerRobertssontala- fcirdelningen,krigsirens hciga nativi- Bertil Johanssonoch Ake NTaleryd.
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Postsparbankens
lonI

sParanGe
Boforskoncernensfdretag h<irtill de
industrier, som kan uppvisa de flesta
Itinspararnai landet. Enligi sistastatistiken fd'rdelar sig de )44 llnsparana,
som dr anstdlldavid koncernfciretagen,
pn fciljandes2itt:
BoforsochKilstaverken.. .. 686 st.
Nobelkrut
723 ,,
Tidaholmsverken .
64 ,,

uvA .

37 ,,

\Tedaverken
37 ,,
Ldnsparandetvid Nohab dr mycket
livligt, men di' det hdr sker i samarbete med Trollhd.ttans Sparbank, har
Postsparbankeninte nigia lcinsparare
vid Nohab.
Som bekant har Riksdagen enligt
fcirslag av Kungl. Maj :t anvisat medel
fdr en vinstutlottning i kinsparandet.
Vinstsumman motsvarar omking I /o
av det sammanlagda beloppet, som
sparats pi samtliga lcinsparkonton i
landet.I i.r hadeca 33 miljoner sparats
och vinstsummanblev ca 250.000 kr.
fcirdelat p8' 3.333 vinster, €ller
1 vinst i 10.000kr. :
10.000kr.
4vinstere t.000 kr. : 20.000kr.
20vinstere 1.000kr. : 20.000kr.
75 vinsteri 500 kr. :
37.5OOkt.
3.233 vinstet i 50 kr. : 161.650kr.

Johansson,Britt . . . . . .
A x e l s s oU
n ,n o . . . . . . . . . :
5 0 :Ahsberg,Ann . .
L . 0 0 0-:
Griberg, Bcirje .
5 0 :Stanser,Gciran
)0: Lx 35000 Nobelkrut
Aberg, Sciren.
Karlsson,Gun
Bodin, Kjell

5 0 :5 0 :5 0 :-

Lx 36000 Nobelkrut
Nyberg, Hans .

50:-

Lx 987 Tidabolmsuerken
Larsson,Gunvor
Johansson,Kent .

50: 50: -

Lx 462

U lusunclaV erkstlider

Johansson,Giiran .

)0: -

Lx 29200

lYled,aaerken,
Sddertiilje
Larsson,Solveig
50: *

Glada vinnare i lcin1

sParande

Vid den extra vinstutlottningen den
7 nov. i ldnsparandet,gick tvi av hcigvinsternatill ldnsparareinom bolaget.
Frd'kenAnne Ahsberg,MH 1, blev
lycklig vinnare av 1.000:- kr. och
herr LennartMalmgren,MSK 50, fick
3.333 vinster 6.sammanlagt249.l5O kr.
5 0 0 :- k r .
I ir deltog 101.590 ldnspararei
Vi fick ett samtal med friiken Ahslotteriet, varav 56.642 fr8.n Postsparberg,
som berdttadeatt hon brirjade pt
banken, 32.210 fr&n Sparbankerna.
AB Bofors i januari detta ir och gick
2.410 ftfln Affdrsbankerna.108 frin
med i ldnsparandei juni. Hon tycker
iordbrukets centralkassaoch 22o ffin
KF:s sparkassa.
Bland vinnarnabefann det dr en verkligt bra sparform och
tror inte det har blivit nigot sparande
sig ett stort antal "boforsare", vilket
f ramgl'r av nedanstiendef<irteckning. frir hennesdel, om hon skulle ha satt
in pengarna sjiilv. Nu dras sparbelopL* 39000 Bofor: AB
Vinst kr. pet direkt p3. hennes avlcining, pi si
sZittblir det mindre kdnnbart di man
Lundvall, LarsErik
50: aldrig
fir pengarnai sin hand. Hon
Lundberg, Lennart
50: var
givetvis
mycketglad <iverden stora
Raoul
.
50:
Johansson,
vinsten, som gir direkt till sparkontot
S7arnqvist, Kuj . .
50: igen. FrcikenAhsberg ska fortsdtta sin
utbildning om nigot i.r och di komLx 50000 Bofors AB
mer pengarna till god hjelp.
Andersson,Sven . .
I den ordinarie dragningeni februari
Ellkvist, Conny
5 0 :gick
det ocksi tvi storvinster till ungBook,Per-Olov...
5 0 :domar inom bolaget. Det var tvi
Andersson,Torvald
50:
500: - kronors vinster som eick till
Aronsson,Sven . .
5 0 :herr
Bengt Andersson,W IO, och
Pettersson,Margita
5 0 :herr
Leif
Sjiiberg,YA 40.
Gustafsson,
Ulla . .
50:
Det blev ocksi nigra tiotal 50: Karlsson,Lennart
5 0 :kronors vinnare i de bida dragningarMalmgren, Lennart
5 0 0 :na. Vi gratulerar vinnarna och hoppas
Svensson,
Sciren.
50:
att allt flera ungdomar friljer deras
Svensson,
Nils-Ake
50:
exempel och ansluter sig till lcinspaTjernberg,Lars-Olov .. . .
5 0 :randet.
Larsson,Bengt .
50:
Oh
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\Jmorganlsaflon

av industribrandkirerna
Frin och med den 1 september1958
har brandvdsendet
i Bofors omorqaniserats,innebirandebl. a. att brandlrtd.stare Bernt Carlssonvid Nobelkrut nu
tj2instg<irsom brandmestarevid bolagetssrmtliga anld,ggningariKadskoga.
Pi grund av det vidstrdckta verksamhetsomridet torde brandmlstare
Carlsson ofta vala svir att antrd.ffa
och ddrfdr har en expeditionstidinfd,rts
mellan kl. 8.00-9.00. di han trlffas
pi sitt kontor i Bjdrkborns Brandstation, tel. 3300.
I sambandhirmed kan framhtllas,
att brandmistarens huvudsakliqa och
viktigasteuppgift dr att <ivervakadet
frirebyggandebrandskyddetinom fdretagei. D5. friga uppkommer om nyeller tillbyggnader, omindringar av
befintliga lokaler, installering iv maskiner och apparater av sidan art att
spdrsmil om brandrisk kan uppkomma
etc., skall brandmdstareCarlssonkontaktas och avgiva utlitande om de
brandriskersom kunna sammanhdnqa
med det iilltenkta arbetet,innan deita
fir pibdrjas. Brandmdstarenskall ocksi i samrid med brandfcirmannen
lZiggaupp programmet fcir industribrandkirernascivningar.
Som brandfrir*u,i ,0. Bofors industribrandklr har frin 1 seDtember
anstdlltsErik Perssonfrin Kirlskoga
Brandkir. Motsvarandebefattninevid
Nobelkrut innehavesav brandfciiman
Gdte Nilsson.
- Brandf<jrmdnneniligger att utciva
det direktachefskapetcilvirresp.kirer,
att leda de ii'vninfar som skola frirekomma, att instruera sivdl bolagets
som entrepren<irersanstillda i frjrebyggande brandskydd, sisom t. ex.
vrd svetsningoch gassklrning,att an_
svara f<ir att bolagets brandmateriel
hilles i funktionsdrrtligtskicketc.
Brandfrirman Perssonhar sin expe_
dition i Bofors Brandstation,tel. zoio.
och brandfcirmanNilsson sin i Birirk'Hnn
borns brandstation,tel. 3300.

Personalnytt
Herc Erih Persson anstilldes som
brandfdrmanvid Boforsindustribrandk&r, avd. dX, den 1 sept.
Till transportfltmanpi avd. VATO
ufndmndes den 1 sept. herc Cbarlet
Danielston.
Forts,pA id. 32
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Fciretagsndmnden
vid Nydqvist & Holm ro ir

Inom de flestaverkstadsavdelningar
och lven fcir de kontorsanstdlldas
del
finns permanentas. k. produktionskommitt6er.Frir verkstidernasdel bejdmte
stir de av avdelningsingenjciren
representanterfrir arbetsledareoch
ar-betare.
De behandlarsocirsmilrcirande driften inom avdelningen.

Information och samrid om ekono- 3) Skydds-,trivsel- och personalvirdsSedan 1950 handliiggsdrendenrcifrlLgor.Av sidanadrendenhar lika- randefcirslagsverksamheten
miska frisor fcirekom vid Nohab
av en perledes 44 dryftats, varav 9 p& frire- manent fcirslagskommitt6,bestiende
lingt innan fciretagsnimndernaorga28 pi arbetarnas,5 av
tagsledningens,
niserades.
{Jnder sin chefstido& l94Orepresentanter
f cirf ciretagsledningen
pi tjinstemdnnensoch 2 pi arbets- och de tre personalkategorierna.
talet samlade direktrir K jeliander i
Hitledarnasinitiativ.
regel ett par glLngerom iret repretills har inalles 457 fcirslag ldmnats
sentanterf rir personalorganisationerna, Informationenf rin f ciretagsledning- in till kommitt6n, varav 296 bel<inats
verkstadsingenjcirer
och dvriga avdel- en har regelbundetldmnatsi form av med totalt 39.505kr. Fcirtjdntafrirslag
ningschefertill genomging av frigor
konjunkturiiversikter,bokslutsgenom- kan numerabekinasmed upp till 500
rcirande arbetstillging, konjunkturut- ging, redogcirelser
ftir de egnaverkstd- kr. I sdrskilda fall kan dven denna
sikter och andra spcirsmil,som kunde dernas beldggning, byggnadsprojekt summa<iverskridas,
vilket skett nigon
pnverka fciretagets ekonomi. Diskus- och liknande. Dessutomhar fciredras ging. Fdrslagsstdllare
med 5 belcin-ade
kun- vid olika tillfiillen hlllits om de oliki
sionernavid dessasammantrdden
fcirslag erhlller fcir dessa en extra
de bli livliga och givande.
avdelningarnasarbetsuppgif
ter.
premie av 200 kr.
Sedan avtal om fciretagsnimnder
Bland de lrenden, som i rivrigt
Omsdttningenav fciretagsnlmndens
trdffats mellan arbetsmarknadsparter-dryftats, vilka naturligtvis alla kan i
ledamdterhar varit ganskastor. Av de
na utsigs fciretagsndmndiiven vid ena eller andra avseendetvara lika
ursprungliga ordinarie ledam6terna
hcills betydelsefulla,synes exempelvisfcilNohab. Dessf<irstasammantrdde
kvarstir endastfyra, nlmligen fciretaden 15 oktober1948. Sedandesshar jande vara frirtjinta av att speciellt
gets representanterG<ista Minsson,
ndmndensammantrdtt45 ginger, dvs. omnlmnasi dennaiiversikt:
Richard Keller och Eric Bidre samt
genomsnittligtnigot oftaredn en ging
Personaluppsagningar
i pl&tslageriet
arbetarnasrepresentantJohn Larsson,
per kvartal, som angessisom norm i
(re48)
somvarit vice ordfrjrandesedanbegynavtalet.
Inf ormationf cir nyanstdllda
nelsen. Arbetarrepresentanterna
Erik
De drenden, som behandlats i
Verkstadsklubbens
uttalande(1949 Larssonoch JohanNilsson,som nu Ir
nimnden under dessa1o ir, kan grupom fcirstatiigandeav bl. a. Nohab)
ordinarie ledamciter,var suppleanteri
perasi
Fcirslagsverksamhetens
organisation
den fiirsta nd.mnden.Ordfrirande var
1) Informationfrin fciretagsledningen. Olycksfallsfrittir
under iren 1948-1950 direktcirManSidan har ldmnatsi 80 fall, varav Rcirlighetenbland arbetsledarna
fred Kjellander och dr sedan sista
vid nigra tillf?illen pi begdranav Fcirenklatrekvisitionssystem
halviret 1950 direktdr Per Odelberg.
Rationalisering av avlciningsutbetal- Som sekreterareutom ndmnden har
de anstdlldasrepresentanter.
ningen (frirslag om ldneutbetalning Inge
fr&2) Drifts- och fciretagsekonomiska
Johanssonhela tiden fungerat.
i 14-dagarsperioder,
minadsvismed
gor. 44 sidana drendenhar tagits
Omdrimetom dessa10 irs fciretagsfcirskottoch medelstcheckhar disupp till behandling, varav 18 pi
nimndsverksamhet
civerlits it andra
kuteratsvid olika tillfnllen)
18 pi arbetarfciretagsledningens,
att fdlla. En genomgi.ngav de 10 i.rens
uppgif
Fciretagsndmndens
ter
nas,7 p3.tjlnstemlnnens och 1 pi
protokoll ger emellertid vid handen,
Personalrekrytering
arbetsledarnas
initiativ.
att efter en trevandebdrjan, di man
Marketenterifrigan
itminstonefrin de anstilldassida med
Vidareinformation
fcirkZirlek
tog upp skydds-och trivselLiirlingsutbildningen
Personalnvtt
Forts. lrin sid. 31
frigor
ndmnden, har man under
i
Gjutning av cylindermantlar
senareir i stcirreomfattning kommit
Herr Gunnar Kjellberg uinlmndes Fr&nvarofrekvensen
att behandladrenden,som bercirdriftsden 1 sept.till fcirmanpi avd. XK32.
Produktionskommitt6er
frirhillanden
och fciretagetsekonomi
(i
Herr Erik lVretling utndmndesden KVE-kurs vilken de flestaav ndmnoch ddrmed personalensanstlllningsdens
ledamdter
deltog)
1 okt. till instruktcirp& Industriskolan
avdelningarna
emellan trygghet. De tider med bistrarekonSamarbetsandan
(Y 20).
junkturer, som vi tycks gi till mcites,
Kassationer
Herr AndersNielsenutndmndesden Frirslagom upptagande
av stilgjutning. kommer kanske att ge friretagsnd.mn1 okt. till f<irman pi Kontrollavdelden tillf?ille att visa, vad som i detta
filVisning av fciretagsekonomiska
ningen (KA 80).
avseendekan uppnis flenom samvermer - under senareir PA-DistribuHerr Saen Ekblom utndmndesden tions "Virjournal" och "Hdstjournal" kan inorn fciretaget.
L J.
20 okt. till fcirman pi Kilstasmedjan - fcirekommerregelbundetpi sam(MRK 23).
Nohabs verkstadsklubbs
mantrldena.
Ndr si ansettserforderligt,har Ftire- 5O-irsjubileum
I sambandmed dueringenjdrHelge
Bjdrks pensioneringskeddevissadnd- tagsndmndenutsetttillfiilliga kommitEn hiirligt vackerhiistdag,Allhelgoringar i Konstruktionskontoretsorga- t6er f<ir utredning av speciellafrhgor,
nisation, varom sdrskilt meddelande t. ex. bostadstillgingen,kartldggning nadagen,den 1 november 1958 hade
verkstadsklubben
valt att fira sin 50av fciretagets
organisationm. m.
utsrints.
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f<irhandlingarmed civeringenjrirKj:illnersborgframbar sina lyckcinskningar.
rnan, som ofta var het pi grcitenoch Sist pi talarlistanstod pensionlrernas
a l l t i d s a d cs i n d r l i g am e n i n g .
representantFritz Gustafsson.
Direktcir Odelberg nlmnde i sitt
Ordfriranden i avdelningen, S'r.en
tal, att han gdrnaskulle ha cinskaten Fihn, civerldmnade25-irsmdrket till
god konjunktur vid ett tillfllle som fciliandeDersoner:
HerbertAndersson
detta,men tyvd"rtd,'rldgetganskamcirkt. och Yngve \ilZestberg,Stridsberg &
Med gen-rensamma
anstrdngningarbcir Brcirck,SvenKrafft och John Andersdet emellertid vara mcijligt att civer- son, Nohab, John Magnusscnoch K.
vinna svirigheterna. Direktdr Odel- Isaksson,
Ferro,Helge HoLn, Skandiberg betygade det goda samarbetet naviska Grafit och Elof Svendberg,
med klubben i friretagsnimnden,och Tacksfrbriken.
pi andraomr&den.Frin f<iretaget
riverUnder god stdmning ets Gullrisets
ldrnnadedirektrir Odelbers en ordfii- utm;irkta jubileumssup6och det bjcids
randeklubbai silver och ebenholtz, underhillnins samtdansades
till frammed en fdrhoppning att med den pi smAtimmalna.Ja, det var verkligen
iirerliirznar
Direhti;rOdelberg
Nohabsgira skulle klubbasm&ngavisa beslut.
ett bide vdrdigt och trevligt jubileumstiII hIubbordlarande
Koncernfiiretagensklubbar hyllade firande, ndr arbetsledarnafirade de
Suen^ortrt{{r"_roro.
ocksi Nohab-klubbenmed sivor. Si
50 iren.
civerlrimnadc
herr GunnarPettersson
*
i
iriga tillvaro med en jubileumsfestpi
Bofors-klubbenen graveradkristallvas.
' 'Gullriset''
personalrestaurangen
.
Tidaholms-klubben
gratuleradegenom SIF: s Nohabsklubbjubilerar
Bland de talrika sesternamlrktes
John Johansson,och Ake Karlsson
SIF:s fciretagsklubb vid Nohab har
frin fciretagetdirektcir Per Odelberg frambar en hyllning fri.n gjutarnas
och riveringenjrir Carl Holmqvist. avdelning.Metallsar.delning112upp- nu under hdgtidliga former firat sitt
20-nrsjubileum och som den :ildsta
Koncernfcjretagens
Metallavdelningari
vaktade genom sin ordfrirande Sven fciretagsklubbeninom
avd.22 blev den
Bofors, Tidahohn samt Gjutarnas av- Sandblom.Verkstadsklubben
vid Nolivligt hyllad. Jubileet firades i Folkets
delning i Trollhdttan hade rndtt upp hab dr avdelningensstcirsta,sadehan
liksom Metalls avd. I72 i Trolihrittan och han hoppadesatt den s3.skulle Hus trevliga fesilokal och det hela blev
en ofcirglcimlig afton fcir de nl5.nga
med flera, och i minga firade ansikten fcirbli. Aven han civerldmnade
en ord- festdeltasarna.
igenkindes tidigare styrelseledamciter fcirandeklubba
som jubileumsgivamed
Kiubbens ordfcirande, Ernst Norei klubben.
samma <inskansom tidisare direktdr lius, fick som giva rnottaga
en stenProgrammet inleddes av Metalls O d e l b e r c .
yxa, sor11tiliverkats av en Nohabit.
vdlspelandemusikk&r.De minga delEfter en god supd tackadedirektcir Herrar E. Bratt,
H. Bdckelin, G. Dertagatna,hdlsadesdirefter vd.lkon.rnaav Odelbers fcir rnaten. Dansen triddes
ner ocir V. Luthman, som fortfarande
klubbensordfcirandeSven Andersson. sedantill Lill-Maqnus taktfastaorkestillh<ir klubben och satt med i den
Han nrimnde att klubben grundades ter, och si slutadi den lyckade jubifcirsta styrelsen, blomsterhyllades.
d c n 2 2 m a r s l 9 0 B o c h h y l l i d e g r u n - leumsfestenin p& sm&timmarna.
T
Klubben uppvaktades av Nykvistens
darna av klubben. Den fcirsta sekre*
tjinstemannaklubb.
arbetsledarna vid
teraren Cari Skcildsprotokoll erinrar
Nohab och av avd. 22 av SIF. En soeom de hirda arbetsf-rirh&llanden
som Arbetsledare-jubileum p&
c i e l l v i s a s j c i n g sm e d b r a r u r o c h d a n di ridde, och de m&nga problern
sen triddes tiil tonerna av Rasmus
Gullriset
klubben hade att brottas med. Aven
orkester. Sdllan har det vdl dansats si
om minga problem kvarsti, kan 50De fackliga jubileerna duggar tdtt
flitigt i lokalen sori d& Nohabklubben
irsjubileet firas under helt andra och i Trollhlttan i ir. Avdelnins 1-2 av
jubilerade. Sup6n var hZirligt god och
ljusare fcirh5.llanden,
summeradeSven Sveriges
Arbetsledarefrirbund
har iyllt
det hela blev en mycket trevli.g kvlll,
Andersson.
50 lr ocir firat sitt jubileumpi Gulisorn alltid ndr det goda karnratskapet
H6gtidstalet hcills av fcirbundets risei.
sitter i hcigsritet.
ombudsmrn Gunnar Lundberc. Herr
F or.r
Hcietidstalethrills av fcirbundsord*
Lundberggav en historiskiterblick pi
fciranden,SuneEriksson.Han tackade
det fackliga arbetet och erinrade om trollhdtteavdelningen
fcir det goda arde framsteg som gjorts. Den hrijda bete den nedlagt. En parallell drogs Historietiivlingen
levnadsstandarden
kan till stor del tilliven mellan hur det var vid starten
Redaktionskommitt6n
vid. Nohab
skrivas det uppoffrande arbete som 1 9 0 8 o c h n u v i d j u b i l e e t1 9 5 8 . 1 9 0 8 tackarfcir visat intressefiir den histopionjdrerna,och frarafcjrallt fcirtroen- var det diligt med arbete efter en r i e t d r l i u g s o r n u t l y s t e si n r
i av
demdnneni tidigarestyrelser,lagt ned. hcigkonjunkturoch i ir dr det likadant. B-pilen. Bedcimningenav det insdnda,
Tre tidigareordfcirande,Oscar\Wal- Trollhd.ttansstad represente
rades av rikhaltiga materialethar villat mycket
lin, Carl Appelgren ocl-rSvenLarsson, Kjell Malmbergoch direktcirPer Odel- huvudbry. Efter moget cir.ervdgande
fick av SvenAnderssonmottasabiom- berg representerade
stadensjndustrier. har kommitt6n utsett fciljande pristnor. Oscar \i/allin. som t jlnstgjort Direktcir Odelbers riverl;imnade en tagare:
somordfcirande
underej mindreln 13 grundplit till en fond att anvdndastill
ir, tackadefiir uppvaktningen.Pi den nigot d.ndamli som den jubilerande K la.rt I N ohab-hist orier:
Tvl, l:a pris utdelas,till
tiden var det hirda tag pi bida hill,
fcireningensjnlr. fick bestdrnma.SIF,
Sign."Frason"och
men det var ocksi roligt, sadeWallin
FCO och SAF uppvaktade,liksom avi sitt tacktal, och han berdttadeom delning21) i Sjuntorp.Representanter
Helge Larsson,KA 21.
nappatag och lustiga situationerfrin
fr&n avdelningarnai Vargcin och Vd2:a pris Arvid Andersson(pens.).

Klass II Trollhiitte-bistorier:
1:a pris OskarFrick, VM.
2:a.pris Effen Eriksson,VT.
Klar III Ouriga historier:
1:apris HemmingOhlsson,V1.
2:a,pris Ingvar Claesson,
VD.
Historierna kommer att publiceras
efter hand. Som ett litet srnakprov
kommer hdr nedan en historia insind
av Oskar Frick, fcirste pristagare i
klass2.
*
Trollhiittan
Enligt en gammal sdgenkom namnet Trollhdttan till sllunda.
En kvarn vid fallen brann ofta den
1 maj, och det var svirt att f& nigon
rn1'cilnare
att stannakvar. Si kom en
mjcilnarefr&n Asaka dit. Han 1&goch
vaktadc i kvarnen frirsta maj-natten.
Mitt i nattenkom en liten gubbeifcird
en stor hitta, drog fram ett elddon och
sade: "Om du ej tar med detta, si
spcirjag mig hitta"
Mjdlnaren sade:"Om du ej passar
slag med detta, s& sp<irjag dig med
hd.ttan".
Si slog han till gubben,si att denne
fcill ner i fallet. Men hdttan blev kvar
och blev upphnngdi fallet och sigs av
ml,nga,.Sedan talades det om trollets
hdtta, och s& sminingom kom namnet
Trollhd.ttan.
*
Viirldens

kraftigaste

lok

SJ har best?illten typ av 3-delade
malmt&gslokavseddafcir riksgrd.nsbanan. Effekten d.r 8600 hk och dragKfarten/) ton.
Vid forcerins av backar kan loket
ge upp till 11500hk. Loket dr ddflned
vdrldenskraftigaste.Ldngdendr 35 m
och loket har 28 hjul (14 axlar). Vikten utgdr 270 ton. De kan dra ett
malmtig pe 53oo tons tigvikt.
Bestdllningenomfattar totalt 7 st.
lok, ddrav 4 st. 2-delademalmlok av
en tidigarelevereradtyp litt. Dm, samt
3 st. av den ovan beskrivna3-delade
nya typen.
T
*
Ftirslagsverksamheten
Fdrslagskommitt6nvid Nohab har
pA sitt senastesammantrzidebelcinat
:
nedanstiendef <irslag
2122 F. Ellington och2004 I. dttman,
aud. 31: Frisfixtur fcir klackar pi ex-

centrar, 40 AK. Gemensambeldning
kr. 300:-.
30 M, Shoogoch319 F. Lund, aud. 79:
Provtryckning av kolvar i pinnskruvh&len.Gemensambelciningkr. 200:-.
j16 Inguar Andersson,aad.79: Gjutform anvdndsom frdsfixtur. Belcinins

,q] I
-?

Kf. l)u:-.

72 Ingemar Bengttson,aud. 6t: Klonyckel med fcirstdrkning.Bel<iningkr.
1t<.

390 RicharclSchobert,aad, 79: St6d
pi svarvfixtur fd,r arbetskolvar.Bekjning kr. 100:3o M. Skoogoch319 F. Lund, aud.79:
Provtryckningsverktyg
fdr kolvtoppar.
Gemensambelciningkr. 100: -.
1985 Rune Sand, aad. 31.' Svarvning
av stora radier. Beld,ningkr. 50:-.

3/a ao f amiljen Engsf ors kiimpade fint. Hdr
kickar mamrna boll! Foto E. Johansson,
Nohab.

Filare nr 330 Percy Kidrnsberg och
des om att snart fi en liknande igen.
montdr nr 476 Carl Larsson, bilda i
avdelning79, har tilldelatspremie om Segrarei tdvlingen blev Albert Nilsvarderakr. 200: - fcir fem bekinade son, sornuppnidde 235 podngav 300
rncijliga.
fd'rslag.
Fort
*

Familiepromenad blev succ6
Srindagen den 26 oktober, en strilandesolig hiistdag,anordnadeNohabs
idrottsfdrening en familjepromenad,
som populdrt ddpts till "Nohab-Titten" som i runt tal samlade200 deltagarc, en dverraskandestor siffra.
Starten skedde frin vattentornet p&
Gdrdhemsvdgen.
Fcirsta stationen var vid Nohabs
jdrnvdgsspiruppe vid Slittbergsbanan,
ddr man st?illt upp tv& ishockeyburar,
som indelats i olika fiilt, vilka gav
olika podng. Sedang?illdedet att g&
balansg&ng p3, jdrnvigsspiret med
kZippari hdnderna.Detta sig l2itt ut
men var faktiskt inte si enkelt. Ett
stort crux blev det vid ndsta station,
dlr det gZilldeatt med tennisbollarsli
ned tomma plitburkar, allts& rena
tivolindjet. Sedan fick deltagarna
kasta pil nere vid Nohabs modellmagasin, nere vid svdngbrongZilldedet
avstnndsbedcimning.
Sedan fick man
sparka fotboll i specialmil uianfcir
Nohabs stora port och nere vid rysskranen stiftade mlnga den fdrsta bekantskapenmed varpakastning.Milet var fcirlagt till Gullriset och ddr
avslutadesdet hela med en tippningstiivling, med faktiskt ganska ldtta fregor, soln de allra flesta dock gick
bet pi.
Sedansmakadedet hZirligtmed en
kopp kaffe, medan sekretariatetrdknade ut poingen. Det hela var en
mycket lyckad t?ivling och rdster hdj-

KLIPPT och INSANT
Torrt
En avgrabbarnasomgjorderekryten
i Kadsborg var hemmapi skdrdepermis. Ndr han kom ner i jobbet fiir
nlgra. dagar spordes han av en dldre
kamrat:
- Det dr vdl inget vidare i Kadsborg?
- Varfdr dii ?
- N?ir det finns si minga vdrnpliktiga dlrnere ir det vll nistan
omdjligt att fL tag i nigot fruntimmer-sillskap.
- Ja, det ska jag szijedej, att dd,'d,
si torrt, att det finns dom som betalar
iindatill 5 kr. fdr att fL le en damcykel.
Misstanke
Det var ndr seklet var ungt. Tre
boforssmederhaderest till Stockholm,
ett nog s& besvdrligt fdretag p& den
tiden. Viil framkomna besldt man besdka en restaurangfd'r att dta nigot
extra gott till omvlxling med den vardagliga kosten ddr hemma.
Efter studium av matsedelnfastnade man fcir "potatispur6". Man it
under tystnad men vdl ute pL gatan
hov Karl upp sin riist och sade:
- Hd'r ni pcijkar, jag ger mej den
pi att det va inte annat d.n vanligt
potatismosvi feck !
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Var och hur anvlndes den
gjutna detaljen?
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Direkti)r Saen Lind och dr R. Heraeus.I7edafoto \festerlund.

'Wedaverken
beredersig for atomildern
Avtal trdffades den 5 november zirkonium och zirkoniumlegenngat,
1958mellanS7.C. Heraeus
G. m. b. H.,
tantal och tantallegeringarsamt Niob.
Hanau/Main, och $/edaverken angi\7. C. Heraeus,som dr en gammal
ende fcirs?iljningoch tillverkning av firma (ca 106 Lr), har civer3.000ansuilida i Flanau.H.r"""r';;;;;
,
Fig. z. Spegelh,fillarplattan i geodimetern iir
smarrnlngav ptatlna ocn naf sedan
t i I lu er kad au lY edauerh,en.
dessutvecklatsin tillverknine bl. a. av
hdgfrekvensugnar.
AB Boforl har k6pt
i
i
en vaccumsmdltugn
frin Heraeusbl a.
l:implig fcjr smiltning av zirkonium.
S. Ln
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gjuter gjutgodset i legering Silumin
Gamma.Ca )0 kg aluminiumgjutgods
ingir i instrumentetp3,fig. z. Av det
tjugotal detaljer som ingir kan nlmnas: 1 st. bakplatta7,5 kg, 1 st. spegelhillarplatta 5,5 kg,2 st. gavlar
4,0 kg, 2 st. sidoviggar 2,0 kg san-rt
1 st. bottenplatta14kg.
Geodimetern har en noggrannhet
pi 1:200.000eller p3' 1 mils avstind
mdter man pi 5 cm nlr.
S. Ln
*
(
JKYTTEJUBILEUM
D.r, L, november 19rg firade
cr--.*^.
Skyttesektionen
inom \Tedaverkens
rportrlubb sitt 15-S.rsiubileum
med
prisutdelning och sup6 med dans'
Skyttesektionen
hadeorganiseradverksamhetinnan Sportklubbenbildades,
men ingick sedani klubben,somfirade
sitt to-irsjubileum den 26 april r95s.

Fig. l. Geodimeter, tillaerAad ao AGA, innehdller ett flertal sti)rre oclt ntindre liittnetallgjutna aid lYedaterkea.

. lxL(<tdetaljer,

P

Bland de olika gjutna detaljerna,
som framstdllesvid \Tedaverken,ser
man ibland en del plattor och viggar
m. m. i aluminium. Bearbetar man
dessadetaljer och plockar ihop dem
med en del annat sm&tt och gott, fhr
man fram ett ldngdmltningsinstrument. Detta lingdmdtningsinstrument
eller geodimeter,fig. 1 och2, tillverkas
av AGA, Liding<i, och rilTedaverken

niippeligen i v&ra dar. Ddrfcjr blev slutet nigot av en vdstgcitaklimax,men
naturligtvisfanns det ett och annatsom
passadein dven nu*).
Avslutningspjdsvar Vilhelm Mobergs tragiska komecli "Domaren".
Det allvarliga temat bj<id pi kampTidaholm har en l&ng tradition som ligtvis handlade om kirlek. Trion
glada kirnfullheter, men iven muntra
livaktig teaterstad.Den gingna sd- Guje Lagervall,GcistaCederlundoch replikskiften och situationer.Man mi
songenhar inte jivat p&stiendetoch Claes Thelander var de som fick
saga vad man vill orn Vilhelm Mopublikintressetserut attbara cika.Fyra ordentlig fart pi kirlekskarusellen.En berg, men ifr8.n honom kommer man
ftirestillningar har gltt for utsilda hus festlig kviill i den ldttsammastilen, inte. Han har minga beska saker att
och de flesta olatsernatir tecknadei
men fdrfattarensdnded.venmed nigra framf<ira.Fdrfattarenvill sjdlv se sin
abonnemang.Dermed dr Lven virsd- ironiska sarkasmer.
pjZisom det gamla kungariketIdyllien
songen sdkrad och Tidaholms teaterRiksteaterns25-irsiubileurn firades som ett hdlsosamtsvidandesalt mot
vinner har nlgra trevliga kvdllar att se
i Tidaholm den 4 november.Di gavs fcirruttnelse i samhdllskroppen.Vilfram emot, som littar upp vinterLudvig Holbergskomedi "Den poli- helm Moberg har ju sedanld.ngedelm6rkret.
tiske kannstciparen".Niir publiken tagit i den aktuella samhdllsdebattens
Hcistprogrammet
bj<idpi en operett anldndem<ittesde av en festlist deko- forum. Med Domaren vill han framoch tre komedier,men kan dndi sdgas rerad teater. Utanfd,r satte de flam- fcirallt fdrsvara den enkla md.nniskans
van rdtt blandatpi grund av pidsvalet. mandemarschallerna
SskS.darna
i stdm- rdtt. ChristianBratt, RagnarArvedson
Det hela fick en strilande upptakt di
ning redanfrin bdrjan. Skidespelaren och Fritiof Billquist framfcirdede mest
Riksteaternsturn6 frin Stora teatern
uppmerksammaierollerna pi ett utJan von Zweigbergk liiste Alf Heni Gciteborggav Irving Berlins operett riksons prolog och nog f&r man inmdrkt sdtt.
"Annie get your gun". I Annie OakTidaholms teater har de sista tio
stdmmamed frirfattarenatt det var en
leys roll fick publiken iterknyta be- god idd som Arthur Engberg fick
iren bjudit sin publik pi utomordentkantskapenrned ingen mindre ?inMaj
1933.Kvdllen blev framfrirallt Holeer ligt f<irniimlig teater.Teatern har rcint
Lindstrcim.Hon dr tidaholmarnasfa- Lciwenadlers
och Erland Tosephsons. stor uppml.rksamheti hela Skaraborgs
vorit sedan 1949 och blev mycket De andrakom ndstani skymunian fcir ldn och lockat abonnemangstecknare
uppmdrksammaddi hon medverkade dessatvi. Pj2isenbj<id p3. gott spel, dven frin grannstdderna.t9>9 fyller
i operettenCirkusprinsessan
vid Tida- regin var god och och riksteaternssom Tidaholmsteatern
40 ir. Till desshooholms teaters3O-irsiubileum.Tillsam- vanligt hciga standard och kvalit6 i
pas dess energiskechef Bertil \i/allmans med G<istaKiellertz frarnfcirdes drikter och rekvisitakom hdr helt till
berg kunna genomf6ra en del f6,rblttnu drhd.ngena"Jag f|,r aldrig en karl sin rdtt. Det hela kunde emellertid ringar och naturligtvis skall jubileumsmed mitt gevdr" och "Den flickan
inte skymma att det var ett gammalt iret bjuda pi f<irn2imligaprogram
skall bd.ramitt efternamn", som tog sk&despel,dlr frirfatiaren inte hade med god teater.
Ham Fihn
premiirpubliken med storm.
nigot angeldget lrende att framfdra ,
Ndsta program var Louis Verneuils till en nutida publik. Ludvig Holberg
komedi "Alskar - Ilskar inte". Det var ju p& sin tid anhlngare av det Spegeldammar skall liva Tidan
hela var ett triangeldrama,som natur- konungsligaenvdldet och sidant gir
Bdttre och bdttre dag frir dag eller i
varje fall lite vackrareundan fdr unInteri}r at, Tidaholmsteaterrom't'irar 40-frr:jubileunzniista frr. Foto Ateli6 Dagny.
dan har vir lilla stadsparker och parkeringar blivit pi de senasteiren. Det
sistaarbetetsom firdigstdllts dr spegeldammen ovanfcir Turbinhuset. Hdr
hade under irens lopp Tidan slammat
igen, vilket v2il biirjade nir "Gamle
Baron" ldt bygga f<irddmningentvlrs
tiver in i mitten av 1800-talet.H?irtill
anvindes stenmaterialur den gamla
kyrkan som legat pi den nuvarande
s. k. gamla kyrkplatsen.Marken pi
v[nstra sidan om dammenir ocksi av
kyrklig natur, di den tillh<jrt Angarp
Stommen, vars huvudbyggnad 7tu ha
legat nigonstans i nd,rhetenav nuvarande parkeringsplatsen.Delar ay
Stommendoneradestill kyrkan i Tidaholm ^y hovmarskalken Rudbeck.
Tidaholm-Agnetorps kyrkliga samfdllighet har ldmnat sitt tillstind till anordnandeav parkeringsamt muddring
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En s&dan klimax passade vll
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Tidaholm. Red:s anm.
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da, det lider man tydligen inte av hdr
p& fciretaget, det kan ingen siga. Vi
iir bide ledsna och vresisa fcir detta
inom utskottet. Lisa vill folk och
spalternaskall vara fyllda med intressant och trevligt stoff, men se istadkomma nigot sjdlva. . .
Vad blev det av det hdr nu di? Det
var ju inte fcir det vi sattepappereti
maskinen,utan det skulle handla om
korpidrott, egentligen.Korpidrott dr
en god sak, det har "Nohabiten" och
"TV-rutan" levatp5.en ldngretid. Och
nu fir korpidrottarna ocks8.lite till
livs, vi t?inker pi julostarna som tillfallit herrar Thore Johansson,Rudolf
Johanssonoch Hans Forslund. Fast
det ?ir ju ingen nyhet fcir tidaholmsverkare, si minga anslag som det har
varit uppe om det. Vi gratuleraremellertid dem som redligen genom delBild au spegeld.amnten aid. Strandpronenatagandei po2ingjaktentillk?impat sig
d.en olax Turbinhuset. Foto Gunnar Karldessanog si ndrandelivsmedel.
striim.
An finns det fcirrestenchans,dvs.
det gdller nir dettaskrivesinte ndr det
av dammen. Det sistndmnda arbetet
ldses,fdr di har det redandvereitt till
kostnadsberdknades
till 15.000,av vilkeu summasarnfdlligheten
bidrogmed historien,att, ja att vinna ytterligare
7.500:-. Det dr gliidjandemed ett priser. Det dr i tredje etappen av
gott samarbetemellan olika myndig- podngtdvlan.Sedanblir det ocksi en
heter och resultatet har ocksi blivit tdvlan i bdstaresultatsammanlastfcir
gott. Arbetet utfcirdesmed grdvmaskin alla tre etappernaoch di blir pr-iserna
fcirsedd med slingskopa samt en last- presentkorti charkuteributikertill de
maskin och gick raskt undan trots be- tre bdsta.
Med tanke pi ostar och skinkor dr
svlrlig dy och gytt.ia.
det
inte undeiligt att Gunnar ChrisEtt nytt skdnhetsvdrde
har skapatsi
tensson
fd,rsciktefi till stind lite moTidaholm och den vackra vyn-uppskattadesocksi av amatdrfotografen tionsgymnastik inom korpen. Men
Gunnar Karlstrcim,som tagit aen Uita
vi hdr iterger.
t.

Idrottshallenvar fullspikad si det gick
inte att fi lokal. I Personalhuset
anses
plattgolvet icke vara riktigt lZirnpligt
fcir gymnastik. Si hur det gir med
gymnastikenligger i vida fdltet.
Pi f2iltet kommer det senare att
ordnasskid&knineom vd.derleken
blir
sidan, dbssutom"bandyfcirstis. Efter
jul, upplyserherr Christensson
vidare,
kommervi givetvisatt sattai ging med
bordtennisenigen. S5.nog dr korpledningen aktiv liksom alla deltagare
ocksi dr det. Och det ir vi tacksamma
fcir i redutskottet,som sagtvar, och s5.
fick vi trots allt lite utlopp fcir skrivklidan, som nog finns, hos en och
annan,kanskerentavhos
L)mort
P. S.
Den 3:e pod.ngpromenaden
vanns
av Arne Johansson,Evald Johansson,
Roland I(arlstrcimoch Gunnar Evaidsson, som alla hade samlat 83 podng.
Utdelningenblev en julost till virdera.
Slutresultatetav alla tre poingjakterna blev att f. d. skidikaren,numera
redaktcirenCarl Sj<igrenbiev etta med
269 poang, fiiljd av Lage Johansson
och trtoland Karlstrcim med vardera
263 poang.Tre julskinkor blev utdelningen. Sedan iterstir att konstatera
att julkorvar tlllfall 4-7 pristagarna
LennartJohansson,
Yngve Augustsson,
Arne Johansson
och Gilbert Lundgren.
Si lar denna roliga och matnyltiga
tdvling civerfiir i ir.
D. S.
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En tidskrift av B-pilensomfing och
utstyrsel
frjds inte pi en dag, inte en
Det kom ett litet, litet meddelande
gi,ng
p3"
en
vecka; den krdver faktiskt
frin redaktcirenatt han ville ha litet
stoff till TV-rutan. Och vi som trodde tninst en minad att ferdisstalla,frln
att vi ordnat allt si bra till ndstkom- den dag manuskriptoch bildmaterial
mande nummer. Att vi i redaktionsut- ir inlimnade tills kuvertet med tidskottet inte skulle vara tilird.cklist ningen dimper ned i brevlidorna.
energiska,kan vi inte erkdnna. 5i
Minst 5 dagar tar det fcir tryckeriet
ml,nga ginger som vi har talat med att sltta upp all text till ett nummer
t. ex. Bonoplastfabrikensfolk om ar- p3,32-40 sidor och fF,f ramgodkZinda
tiklar, notiser och bilder. De andra korrektur. Under tiden hinner klich6avdelningarna dt inte stort flitigare makarenbli f?irdigmed klich6erna.F<ir
medarbetare
de heller, fcir den delen. att vinna tid brukar red. sinda en del
En ging kom det en insdndarefrin
bildmaterial, exempelvis omslagsbild
TV. Den hade tillkommit pi redak- och stcirre och mera komolicerade
tionsutskottetsinitiativ och'skrerrsav klich6ernigon veckai fcirv?ig.Ensraka
debta.Men vi satteefter <iverenskom- klich6erkan bestdllasfrin dag till dag,
melse en annan som tillverkare. Och men klichdmakarenvill nog garnaha
han fick t. o. m. honorar, vilket han ca en vecka pi sig f<ir att gora alla de
med ett gott leende stoppadei plinklich6er,sorn anvdndsi ett nummer.
boken. Si det gick bra. Men skrlvkta- Antalet klichder brukar variera hciest
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betydligt i de olika numren, men understigersdllanca 40-iO, di inreiknat
alla smi personklich6erunder per.
sonalla.

Nir klich6ernad.rf dldica ochkorrekturen klara och codkendasker "ombrytningen", dvs. text och biider stllls
sammantill fiirdiga sidor. Under "brytningen" hdnderdet ofta, att text och
iven fdrdiga klich6er miste justeras
nigot fcir att allting skall passa."Ombrytningen"brukar i regel tagaca 4
aagat.

Stcirreoch viktigare artiklar brukar
forfattarna ofta vilja ldsa i "ombrutet"
korrektur och det hinder di och di,
att vederbdrandeinte 2irncifd med sin
epistel, utan gcir ganska betydande
indringar vilket kan medfciraomsattning av storadelar av textenoch i vissa
fall dven helt ny "ombrytning" av

sidorna.Granskningenav det "brutna"
korrekturet tar normalt 1-2 dagar.
Tryckningen brukar ta ca 5 dagar
fdr varje ark. Ett hiifte pi 32 sidor
innehiller 2 tryckark i 2 formar, alltsl'
tillsammans 4 format. Fdrsta arket
omfattar sid. 1-8 och 25-32, andn
arket sid. 9-24. Yarje atk gFLrgenompressen2 glnger och di upplagan
dt ca t4.6oO ex. blir det minst ca
tryck per ark, eftersomett visst
30.OOO
antal "riverexemplar" mlste tryckas.
Pressenkan teoretiskt gdra ca 2.000
tryck per timma, i praktiken sdllan
mera dn ca 1.100-1.200. Tryckpressen miste alltsi rulla ca 27 timmar f.or
varie ark och dZirtillkommer en viss
tid fiir upplappning och f?irdigstiillning av tryckformen.Eftersomtryckeriet brukar k<ira B-pilen i 2 pressar,
kan tryckningstidenberdknastill ca 8
dagar.
Samtidigt som "inlagan" trYckes,
gir omslagetgenom en mindre press.
bmslagets tryckning inverkar silunda
inte pi omloppstiden.
Falsning, h?iftning och skdrning,
brukar ta ca 4
alltsabokbinderiarbetet,
dagar. Si fort ett ark er ferdigtryckt
gii det upp till bokbinderiet.der det
falsas(vikes) samtidigtsom det andra
arket ligger i press.Den sammanlagda
arbetstideni bokbinderietskulleannars
bli ca 6 it7 dagar.
Tryckeriet behdver s&lunda,, llgt
rdknat, ca 23 dagarp& sig fcir att klara
allt arbete.
Hdmtningenav uPPlaganfrin Karlstad till Bofors, inl?iggningi kuvertpisar samt transPorttill Bofcrs postkontor brukar ta ca 3 dagat'
Postensarbetemed utbdrningenav
de ca 10.000 tidningarna- som tillsammans,td'get ca 2 torl - i Bofors
och
och Karlskogakriver sin avsevdrda
hriqstvarierandetid, men brukar oftast
kuina ,rara avslutad PL ca 4-5 dagat.
Eftersom innerarket alltid trycks
fdrst, kan man for mycketbridskande
och viktisa notiser eller meddelanden
redigeraim nigon eller nigra sidor
av sista arket s[ sent som ca 8-10
dagar,. innan den berlknade utgivnlngsqagen.
Bilaganmed referatetfrnn Fdtetagstrycks helt
ndmndernassammantrdden
oberoendeav tidningen och kan i repi ca 8-10 dagar. I
sel f2irdigstzillas
irvcket bi5dskandefallhar det iill och
mbd ha.rt, att en bilaga pi 8 sidor blivit fiirdig pil 4 dagar.(1 dag fd,r sittring, L1/2 dag fcir tryckning och L/2
dag fcir bokbinderiet).
E. Lbp

KONTORSELEVFAR PROVA
DTREKTOnSIOBBI SKENFIRMAN
studier
En nyttig och ndjsamform au el<onomiska
Skenfirmornasarbetsformer ir mycHar Ni h<irt talas om AB NobeProdukter, Telefon AB Halli, Aktie- ket verklighetsbetonade.Olika mynbolagen Hit & Dit, Agaton, Smiiltsk?ir digheter och inrdttningar Ir vdl reprei skenfirmaringen.Ddr finns
eiler Blis In & Ut ? Vad ir det fcir senterade
och speditionskonstiga namn, frhgat Ni. Jo, det dr bank, f<irsdkringsbolag
civningsfciretageller skenlirmor hos de firmor. Statens Jdtnvdgat har inrdttat
stora industrierna Bofors Nobelkrut, en speciell skenfirma, som berdknar
Asea, Aga, Bolidens Gruv AB och och debiterar fraktkostnaderna. SkenAB Bahco. Det finns ett drygt 40-tal postgirokontoretskdts av tjdnstemdn
vid det riktiga postgirokontoretoch
s&danaskenfirmor i v&rt land.
Sedandrygt fem ir tillbaka bedriver betjdnar skenfirmornapi samrnasitt
TjdnstemdnnensBildningsverksamhet som de verkliga friretagen.
All korrespondenstill och frin
(TBV) denna nya och omvdxlingsrika form av yrkesutbildande studier. skenfirmorna-glr genom skenfirmaVid olika f6retag har man bildat centralen,ddr brevenrdttasoch de rent
"litsasfciretag",ddr studieintresserade fdretagsekonomiskauppgifterna i korkontrolleras.
tjinstemdn efter ordinarie arbetstid respondensen
Inkciparenkan i
byter sysselsdttning.
Kostnadernafiir skenfirmaverksamskenfirman bli fti'rsiiljare och frirsiilja- heten dr smi. Utan undantag stdller
ren kasscir,korrespondentenblir eko- fadderfciretagenlokaler och kontorsnomichef o. s. v. Med andra ord, alla maskiner till fiirfogande. Inte heller
skall fi inblick i det verkliga fci'retagets brukar det vara nigon stcirresvirighet
verksamhetoch pi si sitt inhimta nya att utverka brevpapperoch d,vrigt konkunskaperoch samtidigt fi tillfZille att torsmaterial.Portokostnaderna dt l?Lga,
uppfriska sndanakunskapersom inte eftersom all post insindes i ett kuvert
direkt anvindes i det dagliga.arbetet. till skenfirmatentralen,
som kontrolleSpeciellt lZimpligt dr denna studieform rar och vidarebefordrarbreven. Fadfcir fdretagetsyngre medarbetare.
derfriretagensintressef<ir skenfirmaarbetet tar sig ocksi uttryck i att avI Tyskland, Schweiz och Osterike
mycket om- delningschefeuta gdrna kommer till
ir skenfirmaverksamheten
fattande och m&nga affarc avslutas sammantrddenafrir att tala om exemmellan dessa skenfirmor och de pelvis fdrsiiljningsteknik,bokslutsfrisvenska. Ddrigenom ffu deltagarna gor eller reklam.
*
tillfiille att fdrkovra sig i utldndska
sprik.
Vi ha, som ovan antytts,redan en
med brist- skenfirma inom koncernen, men sdFd'ratt skenfirmadeltagare
filliga teoretiskakunskaperi vissadm- kerligen finns det miijligheter att
nen skall kunna ftilja med i det prak- starta ytterligare firmor. Koitakta
tiska skenfirmaarbetetoch samtidigt TBV-lokalavdelningarna, eller Skenskaffa sig kunnande dven teoretiskt, firmacentralen, Vistmannagatafl 66,
har TBV:s skenfirmacentralutgivit Stockholm Va, si f&r Ni rid och uppkurseri svenskoch tysk handelskorres- lysningar i denna bide roande och
pondens,bokfciring och reklamteknik. llrorika kursform.

SA X A T :
Vad hiinde dfr?

Mutor.

Nir frciken Hanssoninfann sig p&
kontoret kl. 9.07 hade chefen fattat
posto vid hennesplats med klockan i
handen.
- Ni skulle havarit hdr kl. 9, sade
chefen.
Oh, sa frciken Hansson. Vad
h?inded&?

Kalle X-kvist pA bruket trdffar en
dag sin chef, som fitt motorstopppi
sin bil.
- Kan Du inte hjZilpamig Kalle,
sadechefen. Du ska fi en riktig mullbink om du hj?ilpermig.
- Ne, sir du, sa Kalle, dd tcirsjag
inte. Dd kallas att ta mutor.
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MEDALJUTDELNINGARNA vid BoFoRS och NOHAB
den 6 december 1958. Fcirteckningciver irets medaljorer

BOFORS
I. Kungl. Patriotiska Stillskapets silvermedalj
av I:a storleken fOr 5O tj?insteir
Carl sson, K arl Mauritz, V erhmiist are
Karl sson, H ertnan Ludu i g, V a/suerksarbetare
Nilsson, Frans Oskar Gdran, Handf ormare
Lundberg, Karl Ad.olf,Ingenjor
Stdlhandske,Daaid Gabriel, Ingenjor
Suanberg,Karl Kristian Engelbert, Modellsnickare
II. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
av II:a storleken fOr 25 tjiinsteir
Alrukaist, Gustau Bertil, Planeringsingenjor
Andersson, Elis Gustaa Leonard, Pldtslagare
And ersson, Erik H ol ger, Sup p ort suaruare
And ersson, H elge V ital is, T riar betare
Andersson,Henry Albin, Ingenior
Andersson, Irma Kristina, Sortererska
And ersson, I ohan H elmer, Krut bruksarbetare
And ersson, Karl H ilm er, KorutrolI arbetare
And ersson, Suen Eduard, Griiamaskini st
Appelbring, SaenErik, Fr)rman
Ar onsson, G unnar V alI entin, F drman
Berggren, Gustaa Adolf , Brinel/prouare
Berggren, Kar/ Herman, Fdrman
Billman, T ore Gdsta,Korrespondent
Bjelke, Hjalmar Malkolm, Hiirdare
Bjdrn, Knut Erik, Monterin gsarbetare
Bl omberg, Lizzi e V i ol a, (Jruerksapterare
Bostrom, Erik Viktor, G/ddgare
Brandin, Karl Anders, Hyulare
Brandt, Axel Eduard, In genjdr
Br ednert, Karl-Er i c, H drdare
Br orns,Lars, KontrroI I in genjor
Cederlind, Karl Sixten, Ingenjdr
Dahl, Karl Erik Lennart, Suaraare
Dahlberg, Karl Ake, Planerare
Dal6n, Fritz Hjalmar Alexand.er,Ciuilingenjor
Dahlstrdm, Ni/s Aruid Pontus,Krutbruksarbetare
Damberg, Nils Paul, Apparatskdtare
Daniel sson, H arald, Sekr eterare
Edbom, Eduin Rudolf , Suaruare
Elfstrr)m, Karl Georg, Frksare
Eliasson, Elis Herbert, Krutbruhsarbetare
Eriksson, EriA Gunnar, Friisare
Eriksson, Eri k H ild in g, F c)rrd.d
sman
Eriksson, Ernst H ara/d, Grouar betare
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Eriksson, Gi)sta Friclolf , Kontorist
Ericson, G tista U no, V erktygsreparator
Eriksson, I ohan (Jno, ReuoI uerst)draare
Erihsson,lohn Erik, Triiarbetare
Ericsson,Karl Hugo, V erktygsfilare
Eriksson, Per Einar, Djarskotare
Eriksson, SuenBertil, Stat. kontrollant
Fors, Tore Axel, Fi/are
F orsberg, Ri ckard G eor{, Reparator
Fransson,Karl Bertil, Hyulare
Gauffin, Dodan Carl Gdsta, Konstt.akti)r
Gillberg, Euert Arno/d, Kontorist
Gustafsson, Egon Al /an, T rddgdldsarbet are
Gustausson,EriA Albin, Arborrare
Gusiausson,Inga Loaisa, Kopist
G usI at'sson, K arl Ake, V erkiy gsfriisare
Gustausson,Ni/s Gustau,Ausynare
Guslafsson,OscarHerbert, Portuakt
H agelin, G ustau In guar, V drrueskotar e
H aglund, Eri k, T riiarbetare
H ammarstr dm, D auid V alI ent in, ReuoI uersaaruare
Habne, Axel Ingemar, Saaraare
Habne, Carl Augustinus, Riktare
Hahne, Nils Karl Gustau,Forman
H ane, U no V alI entin, N itro gl ycerinarbetare
H asselgren, Gustaf Erik, V erkty gsslipare
Hedelin, Haruy Hel ge, Offertin genjir
Henriksson,Karl Henrik, Fdrman
Hilmersson, Olof Hilmer, Fdrman
Hindersson, Karl Gunnar, Byggnadsingenjor
Holmstrand, Erik Gustau Euald, Uppuigare
H ult, G ust au Al bert, Reaoluersuaruare
I sraeI s-ron, Osk ar Eduard, Krat bruksarbet are
I ansson, Oskar A fi en, V erktygsslipare
lobansson,Arne GustauRudolf , Kontrollingenjor
I obansson, Aruid H olger, Aa d.-forestdnd.are
I obansson, Edaard Emanuel, K anonborcare
I ohansson,Erik Hjalmar, Glasruiistare
lohansson,Herbert Gabriel, Bitr. forman
lobansson,lohan Emil, Kranforare
I ohansson,Karl Bengt, V erktygssli pare
I ohansson, Claes, T ransportarbetaie
Rolf F ririot', V erkr ygssI
i pare
I obansson.
Bror
Guslaa
Holger,
Kontrorist
lonsson,
| )irn, El ou G ustau, V erktygsut l,imnare
Kahlin, Thore Allan, Fdrman
Karl sson, Adolf luar, Krut bruksarbetare
Carlsson,Alf Filip Oskar, Grouarbetare
Kar/sson, Axel Euald, Suaraare

Karlsson, Axel Hilding, Forman
Karlsson,Fritz Oskar,Reparatdr
Karlsson, GastauEnanuel, Smed
Karl sson, G ustau G annar, H andformare
Karlsson,Karl GustauArne, ln genior
Karl sson, Karl H j ahnar, F drrddsarbetare
K arl sson, K arl V ald emar,K opi ersuAraare
Karl sson, Kri sti an, Gr oaarbetare
Carlsson,Nils Eugen,Fdrman
Carlsson,Pontus Eugen,El. suetsare
Karlsson,SaenEuald, Friisare
I(arlsson, Uno August Alexis, Fdrman
Kell erth, Carl lY il I ard.,ln genior
Kilstrom, Bror Hjalmar, Fdrman
Kindfors, Lars Einar, Murare
Klaw, Erik Arthur, Plfr'tslagare
Collgert, SuenAlbin, Konstruktiir
tr{ylborn, Gunnar Olof , Kontorist
Larsson, Ant on, Rep aratdr
Larsson, El is Ernanuel, Mont eringsarbet are
Larsson, El isiw H aluarda, Krut bruksarbet are
Larsson,Ernil Eamnuel,Skiftbas
LarsJon, Erik I obanneJ, Cementarbetare
Lilja. Karl Iuar. Kontorist.
Lindberg, Gannar, Kranf drare
Lindgren,Gunnar Olof ,Ingenior
Lindstrdnt, G ust au Eduin, Kont orist
Linnernann-fanssen,lohan Bertil, Kapten
Ljunggren, Henry Bernhard, Filare
Landb, SuenErnfrid, Ritare
Lund berg, N ils Filip, Ciuilin genior
Lund berg, Rehl Aru id, V erktygshiirdare
Lundberg, StenEaert, Destillator
Lundgren, Bern Einar, P/anerare
Lundstrdtn, Nils Elias,Staruare
Lundaall, Karl OscarWilhehn, Planerat'e
Malmef eldt, SenceErik, Ackordsiittare
Malmquist, Arne Rudolf , Fdrman
Melin, SuenEnok, Filare
Moberg, Karl Tore, Bilforare
N esser, Olof Emil, In genjt)r
Nilsson,Einar Rztdolf, Triiarbetare
Nilsson,Karl SixtenEsaias'Krutualsare
N il sson, Knut RadoIf V i kt or, Amrnunitionsat bet.
N il sson, OI ou G ust au H erbert, B7ggnadssnickare
N ordengren, Sixten, Korrespondent
N ordin, Henry Alartin, Konslruktiir
N ordquist,OI of G otthard, V erkstadsin genjor
N yquist, Arne Ragnuald,V erkt7gssli pare
Ohlsson,Axel, F6rman
Olsson,GustaaOlou, Sprutmi'lare
O lsson, I(arl Al/an, Saaruare
Ohlson, Knut Alaar, Forman
Ot erdahl, Karl, Byggnadssnickar e
Palrn, G ustau Arnol d, T rot ylarbetare

Palm, Karl Oscar Gottfrid, Kranfdrare
Persson,Au gust H arald, Groaarbetare
Persson,Erik Anton, Suaraare
Persson, Erik Emanuel, Gr ouarbet are
Persson,Ernst Einar, Chauffdr
Persson, G ustau Emanuel, D est il / attjr
Persson,Magnus Luduig, V alsmontdr
Pettersson,GustauHenrik Emanael,Riktare
Pettersson,N ils Sixten,Kontorist
Pinnis, Lars Erik, Kontorist
Rehnberg, H arry Ri ckard, Kr at bruk sarbetare
Rosln, OscarFredrik Protus,Konstruktdr
Rii)if, Karl Eduard.,Fiirri'dsarbetare
Sandberg,lohn Lennart, Filare
Sandbolm, G u-rt au Einar, F drrid sarhetare
Sanduall,StureAnders, Filare
Selin, G osta Lennart, Konstruktiir
Sji)berg, Euert Alrik, Brinellproaare
Sj dkuist, G unnar Euert, H andkdrnmakare
Sjostrand,Ture Fritiof , Groaarbetare
Sky/lqaist,Ture Gustau,Saaruare
Skdrberg,Karl Albert, Krutapterare
Sk6/d, Oskar Gamnar,Maskinist
Stenberg,SuenDaniel, Stddare
Stihl, Anders GustauGdran, Suaruare
Sundh,Bertil GustauSigaard,Kontorist
Sundtluist,Erik Elou, Skiftbas
Sundquist,Karl lulius, Suaruare
Suedberg,SrilaeRudolf luar, Kapten
Suennber
g, Arne, F 6rman
Saensson, H eI ge, Borrare
SuenOtto Folhe, Finsnickare
Suensson,
T heder,SuenAke, Ingenjdr
Tell, Karl Ali, Stubinarbetare
Tomas6n,Olof Eduin, Nitrerare
T ornberg,Karl Sigfrid, Efterbearb.-suaruAre
T hanstt'6nt,GztnnarFredrik, lngenjor
IVaernte, Karl Gustau, Fdrrnan
7Y/ennstr 6nt, I ohn Rickard, Dragbrotchare
IVester, Nils Eugen,Bilforare
Vermeling, Tore Mikael, Kontorist
IV ester,Olou F erdinand,N itrerare
Erik Zandro, Hydr. reparatdr
lY/d.hlstedt,
Eri
k
G unnat', Cent erl essIi pare
iirn,
W
A hlai k, Karl G unnar, Ammunit ionsarbet are
Aslund. I uatt,I ngenjor

NOHAB
I. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvetmedalj
av Iza storleken for 50 tj2insteir
EmanueI sson, And ers T eodot, F ornt.are
Larsson,SuenEtnil, Kontorist
T orstensson,
Karl V ilhelm, Kontorist
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II. Kungl. Patriotiska S?illskapets silvermedalj
av fl:a storleken ftr ZS tjiinsteir
Anderssott, I ohn Erik, H amnurregl erare
And ersson, I ohan G ustaf H enrik, T ran.rp ortarb.
Andersson,SaenEaald Valdemar.,Ingenjor
A pp e/ gren, V alt er El of Al got, F ijn id sarbet are
Bengt sson, Arne Berti/, Gi ggborrare
Bengtssott,Gustaf Erik Teofron, Bonare
Bengtssott,Karl Harry Vilhe/nt, Aasynare
Bj nrk I und,,K arl T orst en, H op,riitt are
Bratt, Carl Ednar, Forrddsf drualtare
Biick strdm, Al got T oruald, Rdrarbetare
[,riksson,A/bert Efraim, Suetsara
Erikssott, Au gust V erner,Saet.rare
G enantler, T orst en V i /ruar, F rjrtt art
Gustafssott,Erik Artur, Fdrmart
G ustafsson, I(arl Au gust, F orrddsarbetare
G ustafsson, IQrI H eI ge, Ri)rarbetare
Gttstafsson,Nils Guslaf Arne, Kantrcr
Gustafsson,Oskar Entanue/,Filare
Hagstrdtn, Erik Gustaf, Filar.e
Holntin, Karl Sixten Entanael, Pldtslagare
Holmq uist, Carl Sanfrid, O ueringenjor.
f anssott,losef Verner, Filare
I obansson. K arI -Ax eI V aI d entar, F i)n'ddsnti)st are
lonsson, Axel Birger, Pldtslagare
lohnsson, Karl Enar Hat'tuig, Fri)sare
Karl sson, H e/ ge V erner,Gro uarbetare
Klint, Anders Herbert, Frisare
Landberg,Erik Arne, Ingenjor
Lu ndst r dnt.,H eI g e H arr y An t en or, H o s)it t at e
fi
Mogel, Karl Otto, Pldtslagare
Myrin, Karl Herbert, Filare
Odelberg,Per Gustau,Ditektor
Pettersson,SaenFingal Teodor, Forntare
Sandberg,SuenSixten,Forman
Selander,Bengt Erik, Kontorist
Siogren,Karl GustauHolger, Arborrare
Skog, Karl Algot, Planerare
Suantesson,
Artur He/ge Olof , V erktygsritsare
Saensson, Ricbard Suen,T idskriaare
T ell, U no luar, Ingenjcir
T oresson,O shar T orild, Verktygsslipare
Tengblad, Erik Gustaf Valdenar, Kontorist
Tunberg, Knut Erland.Geor{, Arborrare
lV ack er berg, V al d emar G ot tf rid, V erkt ygssI i p are
lVallin, Karl Bertil Siguard, Montc)r

afta
it
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BOTAGSTEIININGEN
Bofors hedersnil for 2j-ers tjdnst
utdclas fcir fcjrstagengen
Arets 25-irsjubilarertorde,ndr detta lises,redan
ha hyllats vid festligheterpi Folkets Hus. Antalet
25-\.ringarvar ndmligen i 3t si stort, att man inte
kunde fi rum pi. Bofors Samlingshus.I ovrigi har
evenemangetforsiggitt under i stort sett samma
former som tidigare ir. En nyhet forekom dock,
som fortjdnar en s;irskild notis i B-pilen. Det var i
ir forsta gingen som der utdelati en BOFORS
HEDERSNAL till samtliga jubilarer.
"

;tloi. ;

Bof ort Hedersnfil i nigot f drminshad storlek. Nilen iir siord aa
koxtrollerat silaer och bti enzalj.

fdrgyllt

Frin personalhill har det vid flera tillfdllen
ifrigasatts, om inte utdelandet av Patriotiska Sdllskapetsmedalj, som av m?Lngabetraktadessom en
mindre tidsenlig fcireteelse,borde upphora och
medaljenerseittas
med nigot annat,somman kunde
ha mera gladjeav i vardagsiag.Det ir ju vid ytterst
f6. tillfillen i livet, utom vid sjdlva medaljutdelningen, som flertalet av de anstdlldasedanhar tillfdlle att bila Patriotiska Sdllskapetsmedalj. Da
meningarna emellertid varit mycket delade, har
bolagsledningeninte dnnu velat ffinglL medaljutdelningen, men man har i alla fall beslutat att
anstdlld, som uppnir 25 tja"nsteirvid AB Bofors
eller dessdotterbolagfr. o. m. 1958,skall erhilla
en nyinstiftad Bofors bed,ersndl.
Det kanske i detta sammanhangfor ordningens
skull bor szigas,att, ndr det tidigare talats och ikrivits om att Patriotiska Sdllskapetsmedalj skulle
ersdttasmed guldur, armband,obligationer, aktier
i bolaget eller nigot annat sidant, si. har en viss
begreppsforvirringgjort sig gdllande. Medaljen i
sig sjdlv representerarndmligen inte nigot storre
p-enningvdrde,
vilket de beloningar som foreslagits
skola ersditamedaljen gor i hogstagrad. Vad som
i Boforsfallet motsvarar guldur, obligationer och

aktier dr den kontanta jubileumsgratifikationenpi
for ndrvarande350:- kr., som bolaget limnar.
Denna kontanta gratifikation kan naturligivis kanske t. o. m. med fordel - bytas ut bide mot
guldur, obligationer och annat till ungefdr samma
vdrde, men nigot sidant har hittills inte ifrigasatts
frin nigot hill.
Nu kommer silunda medaljen mihdnda att ersdttas med en bolagets hedersnil, men detta ir
utgir bida dessasaker.Under overg&ngsiret,dvs.
fram till den 1 december1959,kommer hedersnAlen
dven att ldmnas till sidana anstdllda i bolagets
resp. koncernentjinst som har ldngre tjdnstetid dn
21 hr, och som d.iiromgor framstiillning.
Det har iven diskuterats,att nilen utan vidare
skulle skickasut till alla anstdllda med mer dn 25
irs tjdnst. Men di det naturligtvis kan forekomma
olika isikter om allting och iven om en hedersnil,
har det ansettsriktigast och for vederborandesjdlv
vdrdefullare, att den, som onskar erhilla nilen, gor
eti personligt besokpi EPR vid Bofors och NEPT
vid Nobelkrut och dir anhiller att fi ett exemplar.
Skulle nigon av sjukdom,vistelsepi annanort eller
annat skdl vara forhindrad att gora detta besok,kan
givetvis skriftlig anhillan insindas till EPR resp.
NEPT. Ddrvid skall fullstdndigt namn, anstdllningsnummer,fodelsedatumsamt medaljir uppgivas. De personalavdelningen dagarna omkring
irsskiftet ir overhopad med arbete, ir det limpligast, att ovanndmnda besok gores forst efter
Trettondedagen,alltsi inte fore denT januarit959.

nilen iven att overlimnas till alla de ansidJlda.som
uppnitt 25 tjdnstelr och som vid jubileet 1947,
eller vid medaljutdelningarnaefter sistnimnda ir,
erhillit PatriotiskaSdllskapetsmedalj.
Den som jdmvil onskar erhilla Nohabs hedersnil, kan besokaPersonalkontoretoch ddr anhilla
om ett ex. Skullenigon av en eller annan anledning
vara forhindrad att gora detta besok,kan skriftlig
ansokaninsindas till Personalkontoret.Vid ansokan skall uppgift limnas om fullstdndigt namn,
anstdllningsnummer,fodelsedata samt medalj6r.

Avlciningsdagar
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Redov,period

Avlcin.period

1,

1

2
3
4
s
6
7
B

Periodens
omfattning

r/r -r3/r

r4/r -27 /1
28/r -ro/2
r1/2 -24/2
25/2 -1o/3
1r/3 -24/3
25/3 - 7/4
8/4 -21/4

) 1 _ ) ) - - / 1-

4-

/
5/2

78-1.9/2
4- 5/3
18-19/3
3/rt
Lr-16/4
29-30/4

1,1
72

22/4 - 5/5
6/t -re/'
2o/5 - 2/6
3/6 -16/6

1.3

17/6 -26/6

8-

9/7

llr ) JI

2i/6 -2s/7

t-

6/8

Nohabsh.d.rrnel*

16

Nohabs bolagsledning har, efter samrid med
personalorganisationerna(se bl. a. foretagsndmndens sammantrddenden 77/3 och 4/6 1953), beslutat instifta "Nohabs hedersnil", att utdelasefter
minst 25 i.rs tidnst.

1,7
18

29/7 -11/8
72/8 -25 /8
26/8 - 8/9

10

r9
20

9/9 -22/9
23/9 - 6/10

r1

27
22

7/ro-2o/ro
21/ro- 3/r7
4/r1-r7 /rr
r8/r1.- 1/r2

e
10

I

1,2
1,3

Nohabs bedersndl i nAgot fbrrtolad

:kala.

Nilen, vars utseende framgir av bilden hdr
ovan, d.r gjord av forgyllt kontrollerat silver. Den
visar Nohabs firmaembleminom lagerkvistar.
For Nohabs hedersnil kommer samma bestimmelser att gdlla som for Bofors hedersnil. Nohabnilen utdelas for forsta glngen den 6 dec. i ir till
irets medaliorer.Fram till den 1 dec. 1959 kommer

l \

23
^i

25
26

2/r2-r, /12
16/r2-31/t2

14/5
27-28/5
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Semestern 1959 skall efter dverenskommelse forldggas till tiden 29/6-18/7.
Reservation for ev. dndringar.
Minadsavliinad personal
Sedannigra ir tillbaka har bolaget infcirt ett system
fcir h&lkortsmissigutrikning och redovisningav lcinerna
perfrir sivdl den timavldnadesom den m&nadsavlcinade
sonalen.Man har hdrvid kommit ganskalingt ifriga-om
mekaniseringav arbetsrutinerna.B&de utrikning av 1<i-
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nerna, verkstdllandetav olika avdrag,utskrivningen av
nettokinelistor samt av kvitton, kuvert och penningpisar
sker maskinellt. Men, sedan man vll kommit si lingt,
dvergir hela avliiningsproceduren
till att bli rena handarbetet.Denna manuellaarbetsordningrimmar ganskailla
med den hciga mekaniseringsgradeni civrigt. Man har
allts& att till att bcirja med rekvirera kontanter ifrin
banken, transporteradessafrin banken ned till bolaget
under tryggade former, kontanterna f8.r kontrollrdknas
fcir att se att vi har fitt riitt belopp frin banken, sedan
miste pengarna delas upp i mindre grupper f6r att man
under den fortsatta hanteringen skall fi avstdmning och
kontroll enklare, Med ledning av nettolcinelistornafir
sedan pengarna plockas i pisarna och hnrtill kommer
ytterligare ett led med extra kontroll av varje ldnepost.
Ltinespecifikationer, kvitton och d'vriga handlingar fir
sedanplockas i de tryckta kuverten, och penningpisar och
kuvert fir sorteraspl de olika avdelningarna.Hirefter
fir kuverten utdelasoch dlrefter dven pisarna distribueras
rnot att underskrivetkvitto erhilles i retur.
Man har givetvis haft mlnga funderingar pi hur man
ldttast skulle kunna undgi all denna besvirliga hantering
med sedlaroch mynt. Pi sistatiden har man kommit till,
att den fdr alla parter elegantastekisningen skulle vara
betalninggenominsittning i bank pi ett personligtcheckrdkningskontofcir varje anstdlld. Det finns inte nigon
anledning att g& ndrmare in pi hur detta skulle tillgi i
detta sammanhang,men si mycket kan ju i alla fall sdgas,
abtbolagsledningenleker med tankenpi ett sidant arrangemang.Man hade de tenkt sig att b6rja med en mindre
grupp av tjdnstemdnnenfrir att hdrefter dvergi till samtliga minadsavlcinadeoch om allt utfaller vdl och si befinnes llmpligt iven till den stora gruppen av timavldnade. Innan ens de fdrsta fcirsiiken kommer att igingsittas, har man frin bolagsledningenssida givetvis avsett
att diskutera sakeninom sivdl f<iretagsndmnden
som med
personalorganisationerna,
vilka samtidigt skulle erhilla en
fullstiindig orientering om hur metoden skulle verka och
hur det hela praktiskt skulle liiggasupp.
Si mycket kan vil under alla omstdndigheter sigas
redan nu, att frlgan knappastkan aktualiserasens f<ir den
mindre gruppen inom tjinstemannakerenfciriin siig till
mars-aprilavliiningarna. En omldggning skulle givefvis
medfciraen minskning i arbetet,men knappastav den art,
att nigon personalindragning skulle ske, utan snarastsi
att man fick tillfiille kapa bort en del topparbete,som nu
f&r utfd'rasunder ganski nervpifrestande lorcering. Dessutom vinner man den stora fcirdelen, att man under flera
dagat i fiiljd slipper ligga med stora kontanta penningbelopp pi kontoret liksom att fcirst fi', fnkta, dessafrin
banken till kontoret och sedanfrin kontoret till de anstiillda.

torsdagen den 22 januari, tortd.agen den 26 februari,
torsdagend.en26 mars och torsdagenden 23 april 1959.
Vi har silunda senarelagttv& avlciningstillfiillenoch
istiillet tidigarelagt tvi, varfcir ingen biir fcirlora p6.saken.
Fcir rivrigt fir vi i ndsta nummer iterkomma med rapporter om vad som hZintpi ldneutbetalningsfronten.
Fcir arbetarnasdel gdller vidstiende utbetalningstider.

EGET HEM I BRICKEGARDEN
Utbyggnaden av egnahemsomradeti Brickegirden har fortskridit si lingt, att nermarehdlften av
den i stadsplanenbestdmdaegnahemsbebyggelsen
dr genomford.
Ndrmast i tur att bebyggasdr nu norra delen av
bostadsomridet.Hir har planeratsuppforande av
7Vz-planskedjehus med kdllarvining och inrymmande 5-5 rum och kok.
Planlosningen dr sidan, att den medger en
etappvis utbyggnad av fastigheten. Bottenviningen
har planeratsinrymma 3 rum och kok samt toalettrum. Samtidigt med att den iordningstdlles uppdragesrrirstammaroch insdttesfonster till vinden.
Inredning av vindsviningen kan sedan, om sa
onskas,anstatill ett senaretillfille och hdr kan di
inredas 2-3 rum samt badrum.
For att n;irmare utrona intressetfor dessaegnahem har bolaget beslutat foreta en provteckning.
De som ir intresseradekunna erhi.lla ndrmare
upplysningargenom intressekontoreti Bofors som
ocksi mottager anmahingar.
Ekonomiaudelningen

Personal{cirdndrin
gar
Bolagets styrelsehar till platschef vid avd. Nobelkrut efter direktor Arvid \Wahlquist,som avgir
med pension den 1/7 1959utsett teknologiedoktor
Allan Dahl6n.
Till overingenjor vid Boforsverken har vidare utndmntshittillsvarandeverkstadschefen
Stis Olsson.

Med hdnsyn till dessaovissa f<irhillanden synesdet
oliimpligt att redan nu fixera tidpunkterna fcir utbetalning
av kinerna under hela 1959. Det borde till att briria med
kunna rdcka att utbetalningsdagarna
meddeladest. o. m.
april minad. Enligt det system som hittills till[mpas
skulle utbetalningarna i si fall ha dgt rum:
fredagen den 23 januai, onsdagen den 25 februari,
onsdagen den 25 mars och fredagen den 24 apil 1959.
Fdr att nu komma ifr&n att pengar skulle beh<ivaligga
alltfdr l2ingeinom kontoret och framf<ir allt dver en 16rdag-siindag, har bestdmts att utbetalningarna istiillet
frirliggas till:
+J

Overingenjiir
Stig OIsson

ETT I{NIPPE PRISBEL6NTN NOHABHISTORIER
Ont i brystekroka
En stddarei avd. 60 kom en dag
och beklagadesig ftir en hy'vlare,att
han hade sl ont i brystekroka.Hrylaren undrade vad han menade med
brystekroka, och stidaren svarade:
"Fcirstir du d?ik inte n6t pi mdnskekr6pen?" Sl. krokade han ihop bida
pekfingrarna och sade: "Jo ser du,
mella brystet och magen ddr i tvi
krokar, i n?irdi sldpper,di. fi.r en ont."

till Gl2idjen: "Det ir snart ingen
glndje att hiilsa pi dej l2ingre." "D2i
behciverdu inte", sa Gliidjen, "Gcir
du bara en kille neck". H. Larsso,
*

Htirt siider om landsviigen
Lantfolket i Smiland infinner sis
glrna vid stationendi tiget kornmei
och gir.
T8.get inkommer frin Stockholm
och fciljandcsamtalutspinncrsig:
Overskeppning
Lantmannen: "Seg konduktciren,
Det var n&gra gubbar pi verkstaregnar det mycketuppAt?"
den, som skulle draga upp ekan, som
Konduktciren:"Hm. Nei men nerit
anvlndes fd,r civerroddtill verkstaden
si
fdrb-t."
pi andra sidankanalen.Ekan lig fastfrusen. En av gubbarna kunde inte
Prosten och Dalmasen
hilla sig utan gick ut p3. isen. Isen
En prost mcitteen ging en dalmas.
brast,och gubbenfor i kanalen.D& de
Prostenville roa sig med ati skdmta
atdra. gubbarna skulle draga upp
honom, ropade basen: "Stopp, stopp. med masen,varf<jrhan frigade: "Kan
du svarapi ire frigor, saikall du fi
Jag ffu kila upp efter kort, fcir det
en krona."
hlr ing&r inte i ackordet."
"Kcir te, i du skaf3.tebakakronan",
Gliidje och gamrnan
sa masen,"om du svararpi tre frigor
De var tvi kompisar
den ene som jag vill giira."
"Men jag vill frlga fcirst", sa
hette Karl Neck och den andre kallades fcir Gliidjen. En dag sdgerNecken Prosten.

"Ja det begrips",sa masen.
"Hur lingt dr det frin cister till
vdster?", frigade prosten.
"Jo, dii I en dagsresa",sa masen,
"fcir solen gAr upp i dster och ned i
vister, i dn grir hon pi en dag."
"Hur l5.ngt dr det mellan himmel
och jord?", fortfor prosten.
"Jo, dii i ett knifall, fcir himlen ir
Guds stol och jorden dr hans fotapall."
"Hur mycketrcik blir det av 7 farnnar alved", itertog prosten.
"Man vlger ve'n i brdnnersenopp
den, i si viger man askan,si fir man
se vad som gitt upp i riik."
"Ja det ir alldeles riktigt", sir
prosten.
"Nu dr det min tur", sa masen.
" K d n n e rd u m i n f a r ? "
"N"j."
"Kdnner du min mor ?"
"N.j."
"Kdnner du bror min di?"
"N"j."
"Jo ser du, Gud ir allas vir Fader,
i jorden allas vir Moder, i Kristus
allasvir Broder, si si'na ddr sm8.saker
tycker jag du skulle ha reda p6, du
som ir prost", sa masen.
HenznzingOhlsson
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NYARS.KRYSS

ll

Redaktionen biuder i detta nummer tv& tdvlingar, ett kriss-kryss(Nyirs-Kryss 1!5!) och ett
bildkryss(Bild-Kryssjulen 1958); bida av vdlkdnt
slag. Nigra ytterligare kommentarertill tevlingarna torde inte behovas.Jo, vi vill inyo piminna,
att losningarnamdsteinsindas i vanliga smi kuvert
(format C 6). Alla storre kuvert och konvolut
ldgger vi it sidan, di det annarsinte gir att gora
en rittvis dragning.
Nyirs-Kryss 1959, som kan studeraspi denna
och omstiende sida, har forfattats av Elon Myhr.
Tdvlingstiden utgir den 20 januari 1959.
Vi delar ut tre penningprisi resp. 35, 30 och
25 kr. samt ddrutover ett antal extraoris.
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NYARS-KRYS S I959
Lcisningeninsdnd av:

Nonm.........
Titel

Anst.-nr

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Gata, lus- eller box-nr ochort)

Adresserakuvertet:

NYARS-KRYSS 1,959

-fu*

Redaktion
BOFORS

%

1ese,.**Ti:,'l?',1#iiiJffili:f;
Nyirs-Kryss
:iffiff:i

Ord om 2 bokst)iuer:
AD, BY, DY, SE,AR, AS
Ord om 3 bohstiiaer:
AGA, ATT, BAR, BIL, CAB,
DYR, ERA, ILA, KLI, LIE,
MOA, NAV, OFF, PIR, ROI,
RON, ROR, STI, TBV, TCO,
TVA
Ord om 4 bokstiiaet':

A..R, ...fr, A. ., 8...,
. .4,8R..,
..TT, I..L.
N..T, O..., R..., ...il
Ord om 5 bokstiiaer:
45..., ...IN, K...., M....,

...RE, OL..R, OS...,P...R,
P...4, ...L,t, ....-,\, T....,
....K, T...4, VE...

Ord om 6 bokstritter:

De felandebitarna:

Mo...A, OR...., R.
...BOR, ...KAR

ACK, ARA, ARE, ARM, ASK,
DERN, DO, DYN, EDA, ERKE,

Ord om 7 bokstdaer:

4V....4, 8....,tK,NO.....,
.....MO, OL.....
Ord om 8 bokstiiuer:
MO. ... . N, S. .. . .RD,

T.....LM,

UL... ..4

Ordomgboksriuer:
BO..
.E, N......UT,
...4K...N,
V...OP...
O r do m 1 0 b o k s t ) i u e r :
...O....).L,
...ER...CK,
....EKT..., \(/...V....N

ESPI,ETU, FORSAR,GO,
HABIT, IDAHO, INNE, IVA,
JO, KAN, LA, LACK, LIT,
MAN, NED, NREK, NTAGE,
NA, OBELKR, OLV, OMKN,
ORD, ORD, REA, RED, RESP,
RIB, RITS, ROM, ROV, RUCK,
RATT, STO, STUGA, TANDA,
TEN, TIO, TUNI, VAN, VEK,
VSUND, VARNA, YT, ODE,
ONS
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JUL-BILD-KRYSS
Frin reklamtecknare Gunnar Lindblad, Sodertd-Lje,har redaktionen fitt detta bildkryss, som vi
hoppasskall sysselsdtta
ldsekretsenunder julhelgen.
Till de tre forsta pristagarnadelar vi ut penning,
pris pi resp. 30, 25 och 2O kr. och dirutover blir
det som vanligt ett antal nyttiga och bra extrapriser.
Tdvlingstiden utgir den 20 januari I)J).
Siind in losningen i smi kuvert, vanliga brevkuvert eller format C 6. Alla storre kuvert ldgger
vi till sidan och de kommer silunda inte med vid

II

dragningen.
-

On jag shrioer upp att du rfrAatut fitu ett ofucA:falli jobbet sd
i)rs
I t 6r ai rlarir ti ken,s,4ai sdgeratt du bl euutAasrad I r&n" H 6rnan".
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Lcisningeninsind av
Namn
Titel

Attst.-nr

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Gata, fun- eller box-nr ocl'rort)

Adresserakuvertet:

JUL-BrLD-KRYSS 1958
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Karlstdd 1958
NetmansTrycksaker810057

Redaktion
BOFORS
V

Bilagan 1 tiT &a.

Frdn

nr 611958.

FORETAGSNAMNDERNA
Tl0iltr{0F0R0EANSTA|TDA
lil0lt|
B0F0RSK0t{CERt{Etl
Nr 6

3:e kvartalet r9j8

1958

UVA
Fciretagsndmnden
hos UVA hiill sitt
3:dje ordinarie sammantrzide
fcir iret
tisdagenden 30 septemberunder ordfrirandeskapav d.irekti)rLennart Odquist.

rera med t. ex. Tyskland pi grund av
virt hcigakostnadsldge.
Betrdffande konjunkturutvecklingen
hdnvisadesi dvrigt till nr 3 av publi"Det ekonomiska
I<ationen
liget;, vilken skulle fogas rill protokollet som
br.lasa.

Ekonomiska liiget
DireAtiir Odquitt redogjordei kort- Ekonomisk hiistjournal
het fcjr den internationellakonjunkSom kompletteringtill konjunkturturutvecklingenoch framhijll, att det civersiktenvisadesstillfilmen "Ekonostdller sig naturligt att uppmdrksam- misk hcistjournal
1918".Filmeniskidheten i fcirsta hand riktas mot USA, liggjorde i olika scenervad som intrdfvars ekonomiska impulser fcirr eller fat med vir ekonorniunder det senaste
senarezi.venbrukar berdra ekonomini
eret och pnvisadebl. a., att det f<ir ett
de visteuroDeiska
ldnderna.De senaste ir sedanridande hrigtrycketbromsats
rapporternJ frin USA syns ge vid upp samt i en del fall pekar pi nedhanden, att den konjunkturnedging ging. Fciretagen
fir inte si minga och
som bcirjadeddr senv&ren7957, visat si. goda order; arbetslci.sheten
har det
teckenpi en mirkbar fcirbittring. En senasteiret varit stcirreIn pi liinge.
del smdrredkningarav industriproduk- Trots uppbromsningeni den ekonotionen har silunda registrerats,och rniska aktiviteten,si syns inflationen
sivdl st6.ltillr'erkninsensom bilindust- fortsltta med hdgre lciner, hcigrekostrin uppvisar stabiliseringstendenser. nader och hcigre priser. IndustriproI de visteuroDeiskaldnderna har d u k t i o n e nh a r d d m p a t si, e n d e l ' f a l l
dock industriproduktionenvisat tillddrfciratt man byggi upp en stcirreprobakag8.ngsedin fcirra iret och enligt duktionskapacitet
zinsomaetf. n. fanns
tillgZingligauppgifter fortsatt att stag- efterfrigan till. Av filnen framgick
nera eller till och med siunka. Man v i d a r e .a t t v i r e k o n o m i ,s o m t i l i e n
brir rdkna med en liknande tendens femtedel bygger pi utrikeshandel,ridven en avsevird tid efter ett ameri- kat i fan genom utiandetssvirigheter.
kansktkonjunkturomslag,beroendepi
Vdrdet av vir export hade silunda
efterslipningav konjunkturinfIytandet minskat 4y2 % frAn fcjrsta halvS"reti
fr&n USA. Detta eeiler de flesta ldnder fjol till sammatid i ir. Med lednine av
i Vdsteuropa,som bercirasav vir ex- vad som hdnt tror man pi officiellr
port, inte minst England, som rir vir
hill att bide export och import skall
strjrstahandelspartner.
Den restriktiva sjunka med ca 2 /o sedani fjol. Jnrnhandelspolitik,som fcirts i detta land, och metallverken har sitt frin en
har starkt bromsat vir export dit. produktionscikning
pi 9 7o 1956 till
llrhgaom verktygsmaskiner
uigdr ned- en produktionsminskning p3"5 /o fri.n
gingen ca 20 /o. Avslttningsmcijlig- fcirstahalviret i fjol till sammaperiod
5eterna frir vira svenskaorodukter. i. ir. Massa-och pappersindustrin
undvenmed bibeh&llande
av ofcirendrade der sammatid frin 8 /6 lkning till
exportpriser,ter sig diirfrir ej slrskilt 4..a/o
1ninskning. Uppgiftcrna fcji texljusa. Vdsttysklandoch Frankrike kan trlrndustrrn
angeren omsvlngningf rin
uppvisa den gynnsammastekonjunk- 2 /o lkntng till preliminaft 8
/o
turutvecklingenunder den gingna de- minskning. Ldder- och skoindustrin
len av iret, och Vdsttysklandhar till
f r&n 13 /o okning tiIL j % minsknins.
skillnad frin Frankrike kunnat upp-Den ekonomiskapolitiken just nu
riitth&lla si.vdl yttre som inre ekono- rneste
taga sikte pi att fcirsrjkah8.lla
misk balans.
exporten iging. Det gdller att handla
I Sverigehar hela den ekonomiska si att vira kostnaderinte stiger snabsituationensnedvriditsgenomatt priser bare in vira konkurrentldnder"s,
annars
och lciner hillits pi en ftir h6g nivi.
blir vira exportfdretag utslagna i den
Det ir ddrf<irmycketsvirt att konkur- h&rdnandeinternationellakonkurren-

sen.Sjunkandeinkomsteri den del av
virt ndringsliv som arbetarfdr utlandet skulle snart mirkas i sfunkande
eftcrfrigan och sysselsdttning
dven
inom niringslivet i civrigt. Med en
konjunkturav det slag som vi nu har
blir ddrfcir rationaliserinsoch kostnadsbesparinginom f<irelagenmera
ncidvindigain nigonsrn.
Fiiretagsrapport
Direktrir Odquist omtalade, att orderingingen under detta ir minskat
katastrofalt i fdrhillande till ndrmast
friregiende ir. Ordering&ngen under
den_gingna delen av iret uppgir silunda endast till ungefir iO /. av
fjolirets vdrde.Den st6rstanedgingen
kommer pi Boforstillverkningen,vars
andel i irets ordersummautgdr knappa 7 %.Nyssndmndafdrhillande96r
v5"rtIdge mycket svirt. Vi miste flrscika kompensera sagda orderbortfall
genom att cika vir fcirsiljning och
produktion av verktygsmaskinerEnda
frirutsdttningenfcir ossatt lyckasi denna strivan er att fdrbillisa vir tillverkning. vilket torde bli eriytterst besvdrlig historia tiII fdlid av vi.rt tidigare
omndmndahcigalcine-och kostnidsldge. Trycket frl.n vlra, mest kvalificeradekonkurrenter,Voumard i Schweiz
samt Heald, som numera bygger maskiner i England, ger oss lingt ifrin
nigot fcirdelaktigtutgingslage.
Den hydrauliskavixeltillverkningen,
som vi hoppas si sminingom skall
utfylla virt tillverkningsprogram, har
visat sig fordra en ling och mcidosam
uppbyggnadsperiod.Utvecklingen av
dettaverksamhetsfdlt
gdr inga sprnngartade tramsteg, och vi miste rdkna
med att det kommer att ta l6ne tid
innanden kan ni den omfatining-som
efterstrivas.Frir att temporertfvila ut
virt tillverkningsprogram har vi under
senastetiden bedrivit en energiskjakt
pi legoarbeten,men vi har-fakiiskt
ingastcirresakeriging. Totalbildenav
vir orderinging s.r re'ttdysterut. Den
ulpger inte ens till hiilften av fakturenngen under motsvarandetid.
Herr Stobr efterhcirde,om vi hittills
haft eller planeradenigon tillverkning
pi lager.

I syfte att fi bakgrundentill skrivelstickprovsobservationersdker rnan fi
fram den procentuellatidsfdrdelningen sennirmare belystombadsberr Holntsamt f<irhillandet mellan effektiv ar- berg att Tdmna nl.gra orienterande
betstidoch sDilltid. Skillnadenmellan upplysningari saken.
en ordindr arbetssrudieoch en freHerr Holmberg phpekade, att "av
kvensundersdkning
ligger bl. a. i att skadanblir man vis". I sambandmed
arbetsstudiermed klocka pi sin h6jd faststdllandet av de fria Tordagana
kan omfatta4 man,medanen frekvens- ftir innevarande&r visadedet sig, att
studie kan omfatta en hel avdelnins. det fanns vissa motsittningar tfrlLga
De slumpvis insatta arbetsundersdk- om ledighetsdagarnas
placeringmellan
ningarnager silunda en mer omfattan- de olika intresseorEanisationerna
bland
de inblick i de faktiska fcirhtllandena bolagetsanstdllda.Ena partenville ha
pi en avdelning samt gor det m<ijligt det si och den andrasi, vilket utlciste
att folja hindelsefdrloppetsolika faser en del meningsskiljaktigheter
och tidspi ett helt annat sdtt ln vid arbets- omflyttningar.
F6r att iiverbryggadessa
itodier.
rnotsd.ttningar
och i god sdmjafdrsdka
Man brukar indela begreppetfre- erni en tillfredsstiillandelcisning fcir
kvenssfudieri tre moment, ndmligen alla intresserade
Frekvensundersiiknin gar
Darterhade man frin
arbetarhill i god tid velat taga upp
1) fcirberedande
itgdrder,
Direktdr Odqaist framhcill, att endetta spcirsmilfrjr ndrmarediskussion.
2) utfdrande av studienoch
ligt det nya avtalet om FtiretagsndmnHerrar Sten,Klang ochStohr gjorde
der, som i dagarna trider ikraft, brjr
3) bearbetning av underscikningsen del ytterligare inlagg i frigan. Man
fdretagsndmndendven dgna uppmdrkmaterialet.
vaf enseom att de motsdttninqarsom
samhet it principiella ffirgot som beHos UVA utfcirdesstudien oi 14 hittills fcirekommit
rdra arbetsstudieverksamheten.Man
i denna sik mest
man och omfattade i medeltal 8o berott pi
bristandeinforrnationerparhade dirfdr ansett det l2impligt att pi
observationer
pr dag eller i genomsnitt ternaemellanoch ldtt nog
dagordningen upptaga en redogtirelse
bordeliun5 pr man och dag. Underscikningen na tillrd.ttaldggas
vid fastldggandetav
fdr frekvensunders6kningarsamt f6r
pigick i 3 veckor och pi basisav de ledighetstidenfcir
ndstkommandeir.
den metodik och det resultatsom uppinsamladeuppgifternagjordesen nognitts vid en provunderscikning hos
DEreAtdr
Odquist
fastslog, att det
grann bearbetningoch sammanstdllUVA.
borde
betydligt
bli
lettare
att komma
ning av studieunderlaget.
Resultatetav
civerensom ledighetsdagarnas
placeOaeringenjdr Sten fdrklarade, att frekvensundersd,kningeniskidliggjorett fiiretags konkurrenskraft i fd,rsta des med tilhjalp av ett cirkeldiagram, ring fcir 19)9, eftersomdet gZilldeett
hand m8ste grunda sig p& en hdg som visade den Drocentuellafiirdel- stiirre antal dagar.
Slutbehandlingenav irendet uppeffektivitet i produktionen. Det ge- ningen av arbetstiien.
skcitstill senarei awaktan pi resultatet
meosammamilet dr ju att 6ka produkav de frjrhandlingar,som skulle fciras
tionen, och fdr att nt bdsta miijliga
Fiirkortning av arbetstiden under
pi s. k. "hcigrenivi".
resultat hiirvidlag anvd.nderman sig
1959
av olika rationaliseringstekniskahj?ilpDirektdr Odqui:t anmilde, att frin
Boforskoncernens nya fritidsmedel. Genom att fdrbittra arbetsarbetargrupperhiluppl2iggen och arbetsmetodernasamt Fdretagsndmndens
omrtde
genom tekniska frirenklingsS.tgirder lits en skrivelseav fdljande innehill:
Direktor Odqaist erinrade om att
strdvar man efter att ni en 6kad pro- " An g. Arb et tf ria ldrdagar.
vid den geme.rsimmafciretagsndmndsduktion till gagn fcir sivdl fcireiaget
Den arbetstidsf6rkortnins som trddde i
sammankomst,som dgde rum i Bofors
som de anstdllda.Den vanligastemeto- k r a f t d e n i . i a n . 1 9 5 8 , h a r - a v d e a n s t d l l d a i fjol, framkom bl. a. ett frirslag om
den fc}r arbetsvdrderingdr arbetsstu- genom 6verenskommelse med arbetsgivaren
anskaffandeav ett fritidsomridi oi
dier, kombinerade med speciella ar- uttagits i form av ett visst antal fria 16r- Vdstkusten.Detta skulle ndnnastha
dagar.
beisundersdkningar,
vilka sedanligger
karaktir av carnpingplatssamt i si stor
Denna civerenskommelse har uppnitts
till grund fcjr ackordsd.ttningen.En g e n o m f d r h a n d l i n g a r m e l l a n a r b e t s g i v a r e n s utstrdckningsommdjligt varatillgengnyare typ fd'r underscjkningav arbets- och arbetarnas representanter, si kommer
ligt fiir anstdlldainorn hela koncernen.
rutiner och organisationdr s. k. fre- vil dven att ske i ir, inf,tjr den ytterligare
Ett sadant semesteromridehade nuf<irkortning som treder i kraft den 1 jan.
kvensstudier.
Metoden,som baserarsig L 9 5 9 .
mera efter omfattandeunderscikningar
p3.statistiskateorier och sannolikhetsNimndens arbetargrupp vili f6tesli, att
och utredningarinkcipts.Omridet var
intaganden, har pi mhnga hill redan denna ffitga upptages pi nlmndens dagordbeliigetp3,Tjan6 vid Vdstkusteninvid
ning den 30 sept. fijr en orientering hos
kommit till anvdndning lven i virt
Kosterfjorden
och skulle fi direktfrirland. Frekvensstudiergdr det mcijligt olika grupper. En debatt och en ventilering
bindelse rned fastlandet.Detaljerade
av frigan di alla berijrda parter ero n;rvaatt relativt enkelt och billigt klarliigga rande, skulle vad man tror i viss m5.n frjrbestd.mmelser
om hur detta semesterarbetsfiirloppen samt att fi fram upp- enkla kommande fdrhandlingar.
omride skulle fi anvindas voro dnnu
gifter som kan ldggas till grund frir
Fiir ndmndens arbetargrupp
e.j utfonnade,men meninqenvar att
olika rationaliseringsitgd.rder.Hir pi
Bernhard Stohr."
tillsynenochskcitseln
skullehandhavas
UVA har vi som bekant nyligen geDireAtt)r Od.quistupplyste i anslut- av samma styrelsesom Storcinastiftelnomfdrt en sidan provundersdkning, ning till skrivelsen, att drendet fiir
sen. N5.gon stugbebyggelsei likhet
vars resultatingenjiir Norberg nirmare nd.rvarandedr fciremil fdr huvudf6r- med den pi Storcin
var icke planerad
kommer att redogd,rafdr.
handlingar mellan de olika topporga- fdr ndrvarande.Avsikten var i fdrsta
Ingenjdr Norberg framhdll, att fre- nisationerna, varfijr man vil finge hand att omridet skulle anvdndassom
kvensstudier d.r en tilllmpning av avvakta resuitatethdrav, innan man campingplatsmed mrijlighet fdr bescikarna att idka friluftsliv efter sidlvsannolikhetsberdkningaroch matema- fattade nigot avgtlrande beslut i
hush&llsprincipen
tisk statistik. Genom slumpvis valda f rl,san.
H. Sbg
Direktdr Odqaist upplyste, att vi
hela tiden hillit en kontinuedig lagertillverkning p3. v&ra"hilslipmaskiner.
Ndr vi liigger upp vira order, vet vi
som regel inte hur mycket som vi kan
komma att sdlja inom en viss tidsperiod av bet6rda produktion. Ifriga
om slipmaskiner giir vi kontinuerligt
orderuppl2igg pi betydligt flera maskiner dn vi har order pi. Pi lokviixlarna har vi av kdnda skdl niidgats
hilla upplnggen betydligt sndvare,men
en viss lagerhillning har iven hdr
skett. I den min fd'rsdljningendkar,
kommer givetvisocksi lagerh&llningen
att p&verkasddrav.
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