
T I L L Ä G G O C H R Ä T T E L S E R . 

A B . Aerot ranspor t sammanslogs V» 1948 
med Svensk Interkontiiiental Lufttrafik AB. till 
et t bolag. 

Anderson, I v a r , lämnade FK 1948. 
Arméinspekt ionen, uppgick 1/10 1948 i 

arméstaben. 
Arméns fort if ikat ionsförvaltning. Dess 

arbetsuppgifter övcrtogos 1/5 1948 av Fortifika-
tionsförvaltningen. 

Astra A B . ökade aktiekap. till 6 mill. kr. 
aug. 1948. 

Atomenergikommissionen beslöt 17/B 1948 
a t t nedlägga sitt arbete. 

Barkley [ba'kli], A Ib en W i l l i a m , i. 1877, 
amerik. jurist o. politiker (demokrat), mcdl. av 
representanthuset 1913—27, av senaten från 1927, 
partiledare i senaten från 1937, För. Stat:s vice
president från 1949. 

Benes, E., avgick från presidentposten '/„ 
1948 o. avled 3/9 s.å. 

Ben-Gurion, D a v i d , f. 1886 i Ryssland, 
judisk socialistisk politiker, grundaren av den 
judiska fackföreningsrörelsen i Palestina, Is
raels premierminister sed. maj 1948. 

Bergen. Universitetet började sin verksam
het höstterminen 1948. 

Bergman, I n g m a r , f. 14/7 1918, regissör, 
chef för Hälsingborgs stadsteater 1944—46, 
regissör vid Göteborgs stadsteater sed. 1946. 
I sina suggestiva, konstnärligt högtstående 
filmer visar B. en djärv realism {Hets, 1946, o. 
Kvinna utan ansikte, 1947). 

Bernadot te , F., utsågs 2°/ s 1948 till FN:s 
medlare i Palestinakonflikten, lyckades U/i 
s. å. genomdriva en fyra veckors vapenvila o. 
framlade därefter en ny delningsplan, vilken 
förkastades av både judar o. araber. Sed. B. 
deltagit i Rödakorskonferensen i Sthlm aug. 
s. å., vid vilken en ny konvention utarbetades, 
som skall bära B:s namn, återvände han till 
Palestina för at t fortsätta sin medling. Den 17/8 
mördades han under en bilfärd genom den 
judiska stadsdelen i Jerusalem av medl. ur 
Sternligan. B:s sista bok, / stället för vapen, 
utgavs hösten 1948. 

Bernatios, G., avled s/7 1948. 
Bertil , prins, utnämndes till kommendör

kapten av andra graden i flottan samt till major 
i Hallands regemente från 1 april 1948. 

Best, W., dömdes till döden 2»/9 1948. 
Bidault , G., avgick juli 1948 som utrikes

minister. 
Bierut, B., är sed. sept. 1948 gencralsekr. 

för polska kommunistpartiet. 
Björkman, C., avled &/s 1948. 
Blacket t [btekk'it], P a t r i c k M a y n ä r d 

S t u a r t, f. 1897, eng. fysiker, professor i fysik 
vid Birkbeck College 1933—37, vid universitetet 
i Manchester sed. 1937. Erhöll 1948 års nobel-

pris i fysik för sin utveckling av Wilsonmctoden 
o. sina därmed gjorda upptäckter inom kärnfy
siken o. rörande den kosmiska strålningen. Jfr 
Wilsonkammare. 

Blum, T,., var vice konseljpresident i Maries 
ministär juli—aug. 1948. 

Boéthius, A., blev hed.dr vid Åbo akademis 
30-årsjubileum sept. 1948. 

Boheman, E., blev ambassadör i Washington 
V10 1948. 

Bostadsstyrelsen inrättades ' / , 1948 o. 
består av kanslibyrå, planeringsbyrå, lånebyrå, 
teknisk byrå samt en social sektion. 

von Brauchitsoh, W., avled 10/10 1948. 
Breidahl , A., avled «/10 1948. 
Bunche [bantij], R a 1 p h, f. 1904, amerik. 

statsvetenskapsman, prof. vid Howard Uni-
versity, Washington, sed. 1938, specialist för 
kolonialfrågor i utrikesdep. 1944—45> chef för 
FN-sekretariatets departement för förvaltar-
skapsfrågor sed. 1946, medl. av FN:s Palesti
nastab 1948 o. efter mordet på Folke Ber
nadotte "/» s.å. dess chef. 

Carlsund, O., avled 25/7 1948. 
Caito, T., avgår febr. 1949 som guvernör för 

Bank of England. 
Cederblad, C, blev fil. hed.dr i Uppsala 1948. 
Churohill, W., blev vid sitt besök i Oslo 

fil. hed.dr 12/s 1948. Första delen av hans 
krigsminnen, The gathering storm (sv. övers. 
Stormmolnen hopas), utgavs 1948. 

Coloradobaggen härjade 1948 äv. i Europa, 
särsk. i Polen. 

Cornell, H., blev hed.dr vid Åbo akademis 
30-årsjubilcum sept. 1948. 

Crescentia, står C. cufe"te: skall vara: C cuje'te. 
Dalton, H., blev 3i/g i 9 4 g kansler för her-

tigdömet Lancaster o. såsom sådan åter medl. 
av britt, regeringen. 

ven Dardel, G., avgick som ambassadör i 
Köpenhamn i/10 1948. 

Delbos, Y., undervisningsmin. i reg. Marie 
juli—aug. o. i ministären Queuille sept. 1948. 

Dewey, Th. E., nominerades 24/6 1948 till 
republikanska partiets presidentkandidat men 
föll igenom vid valet 2 / l l s. å. 

Dynt el. b l å s m a s k , den könlösa genera
tionen av binnikemask. Alstrar genom knopp
ning binnikemaskhuvudet. (Uppslagsordet bort
föll vid ombrytningen). 

Dödsstraff, eng. överhuset förkastade 3o/6 
1948 det förslag om dödsstraffets avskaffande, 
som lagts fram i underhuset o. där antagits. 
Underhuset beslöt 23/7 s. å., a t t dödsstraffet ej 
skulle avskaffas. 

Eidem, E., blev hed.dr vid Åbo akademis 
30-årsjubileum sept. 1948. 

Eliot, T- S., erhöll 1948 års nobelpris i lit
teratur. 
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Enckell , C, blev utrikesminister äv. i Fa
gerholms ministär juli 1948. 

Eriksson, H., blev ambassadör i Köpenhamn 
V10 1948. 

Esselte A B . , K. Östberg avgick som verkst. 
dir. 1948. 

Evat t , H.i blev president i FN:s generalför
samling i Paris hösten 1948. 

Fagerholm, K. A., blev statsminister juli 1948. 
Falkenberg;. Nytt stadsvapen, 

se bild. 
Favén, Y., avled ie/10 1948. 
Ferdinand I, furste av Bulgarien, 

avled l0/9 1948, ej 1945. 
Feyder, J., avled " / 6 1948. 
Fierl inger, Z., var industrimi

nister till juni 1948 o. blev därefter vice kon
seljpresident. 

Flen, stad fr. o. m. Vi J949-
Frä lsn ingsarmén. Kommendörlöjtnant A. 

Beckman avgick som chef juli 1948. 
Gjöres, A., avgick som handelsminister 2*/9 

1948. 
Grums, kommunen blev '/i x948 köping, var

vid municipalsamhället upphörde. 
Grönland. Danska kungaparets planerade 

besök på G. sommaren 1948 inhibcrades. 
Gummerus, H., avled " / , 1948. 
Gångviken uppgick Vi x948> i Sköns köping. 
Halder , F. Anklagad för at t ha stött Hitler 

frikändes H. 22/8 1948 av denazifieringsdomsto-
len i Miinchen. 

Hammondorgel [hsemm'önd-], ett efter sin 
uppfinnare, amerikanen I,. Hammond (f. 1895) 
uppkallat elektriskt musikinstrument. (Upp
slagsordet bortföll vid ombrytningen.) 

Haslund-Christensen, H., avled 12/9 1948. 
Hedqvist, P., avgick som prof. vid Konst

högskolan V» 1948. 
Hlond, A., avled 2 2/i0 1948. 
Hornsberg uppgick Vi 1948 i Frösö köping. 
Hägglöf, G., blev ambassadör i London i/10 

1948. 
Högberg, F., avgår som chef för I I I . milo 

V4 1949-
Idlewild invigdes av president Truman juli 

1948. 
l rgun Zvai Leumi upphörde som militär or

ganisation 22/e 1948 men får fortsätta sin po
litiska verksamhet. 

J i nnah , M. A., avled u/» 1948. 
Johansson, Axel, avled 31/7 1948. 
Johansson , K., avled V10 x948. 
Juel , A., avled 16/7 1948. 
Kal tenbrunner , E., var född 1903, ej 1911. 
Kihlbom. A., blev prof. i eng. lilolcgi i Oslo 

Vi 1949-
Kilopond. Jfr Normalacceleration, ej Normal

ort. 
King, M., avgick aug. 1948 som ordf. i liberala 

partiet. 
Kivimäki, T., försattes på fri fot aug. 1948. 

Kock, K., avgick som konsultativt statsråd 
28/10 1948 o. blev folkhushållningsminister. 

Kristensen, K., förklarade 13/g 1948, at t han 
ämnade avgå som ordf. för Venstres landsorgani
sation. 

Kulenkampff, G., avled 5/10 1948. 
Kuls tötning. R. Nilsson höjde 22/8 1948 sitt 

sv. rekord till 16.34 m. 
Kungsbacka. Nytt stadsvapen, 

se bild. 
Körling, S., avled «/,„ *948. 
Lacoste, R., blev handelsmin. 

även i reg. Marie, Schuman o. 
Queuille, som följde efter Schuman-
regcringcns fall juli 1948. 

Landsverk A B . har förvärvats av Kockums 
Mek. Verkst. 

de Lat t re de Tassigny, okt. 1948 överbefäl
havare för Västunionens markstridskrafter. 

Lehår, F., avled 24/10 1948. 
Ljunglöf, R., avgick som ordf. i Svenska in

stitutet okt. 1948. 
Ludwig, E., avled sept. 1948. 
Löpningar. G. Reiff, Belgien, satte 2 ' /9 1948 

ett ännu ej godkänt världsrekord på 2,000 m 
med tiden 5.07 min. 

Moheda. Vi 1948 bildades i M:s kommun 
Moheda municipalsainhälle. 

Muller, P a u l , f. 1899, schweizisk kemist, 
sed 1925 vid läkemedelsfirman Geigy i Basel. 
Erhöll 1948 års nobelpris i fysiologi o. medicin 
för sin upptäckt av DDT:s starka verkan som 
kontaktgitt mot ett flertal arthropoder. 

Nazimuddin, K h w a j a, f. 1897, indisk ad
vokat o. politiker, premiermin. i Bengalen 1943 
—45, i Öst-Bengalen 1947—48, Pakistans gene
ralguvernör sed. sept. 1948. 

Nobelstiftelsen. Nobelpriset utgjorde 1948 
159,772 kr. 

Nörregaard, J., avgick som rektor vid Köpen
hamns univ. hösten 1948. 

Pers , A., avgick okt. 1948 som ansv. utg. av 
Vestmanlcnds läns Tidning. 

Quensel, P., avgick som prof. sept. 1948. 
Richer t , A-, t.f. generaldirektör i Kommers

kollegium 1945—48, därefter sändebud i disponi-
bilitet. 

Rig. S. Kraft redaktör 1933—46. 
Ri t te r von Leeb, W., dömdes 28/10 I g 4 g till 

tre års fängelse men försattes på fri fot, sed. den 
tid han suttit häktad avräknats. 

Rodhe, A., avgick som landshövding 1947. 
Sankt Olof och Sankt Per inkorporerades 

med Sigtuna stad 1/1 1948. 
Sköld, P. E-, avgick som jordbruksminister 

2S/io J948 °- klev konsultativt statsråd. 
Sträng, G., avgick 28/10 1948 som folkhushåll

ningsminister o. blev jordbruksminister. 
Tiselius, A., erhöll 1948 års nobelpris i kemi 

för sina elektroforetiska o. adsorptionsanalytiska 
arbeten, särskilt för upptäckter rörande serum-
proteiners sammansatta natur. 

Truman, H., återvaldes till president 2 / u 1948. 


