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NOFIAB S PROVSTATION FOR
VATTENTURBINER
5o irs utvecklingsarbeteresulterar i vdrldens stcirstaturbiner

i
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Indiens storstakaplanturbin till PanchetHill Sydamerikasstorstakaplan- och francisturbinertill
Baygonia och Furnas - vdrldens sttjrsta francisturbiner till Stornorrforsetc. etc., sehdr nigra prov
pi Nohabs nuvarande kapacitet inom turbinomridet.
Alltsedan Nydqvist & Holm fu t847 grundades
har vattenturbiner- forst kallade stromsnurrortillverkats. Den f6rsta ordern kom frin Baron Hans
von Essenpi Kavli.s, och en turbin tillverkad ts49
var dnnu efter 100 ir i bruk. Denna turbin intar
numera en hedersnlats oi Tekniska Museet i
Stockholm.
Nohab dr ddrmed icke endast en av de storsta
utan dven en av de dldsta turbintillverkana i
vdrlden.
I utvecklingen kan flera viktiga steg noteras.
Mot slutet av 1800-taletborjade francisturbinenatt
trdnga ut de typer som hittills tillverkats och francisturbinerna utvecklades ddrefter snabbt under
1900-taletsforsta irtionde. Ar 1910 levereradestill
Olidestationeni Trollhittan fyra, sivdl till sin storlek som frdmst till sin verkningsgrad,mycketmdrkliga francisturbiner. Ar 19L2 fick Porjus Nohabturbiner med samma effekt som Olidestationen.
Ndsta rekordturbin var den till Torpshammar,med
sina 77.000 hkr och uppmdtta max. verkningsgrad
pL 94 %. fu 1953 togs det tredje och sista Harspringsaggregatet i drift. Turbinen hdr avger
150.000 hkr. Till Stornorrfors, som helt nyligen
kort iging, har Nohab levererat de tre aggtegaten,
som, med 75 m fallhojd och en garanterad maxeffekt av 200.000hkr, blir de kraftigastei vdrlden.
Nohab har i drygt 110 ir varit bland de ledande

ndr det gdllt utvecklingen av vattenturbinerna.
Denna position har icke kunnat nis utan ett mycket
omf attandekonstruktions-,forsknings-,experimentoch provningsarbete.Minga av de vunna resultaten
vilar icke endast pi matematiskaberdkningar och
formler utan iven, och kanske frdmst, pi erfarenheter, som vunnits under praktiskaprov, sivdl med
modellturbinersom med turbiner i full skala.
Provstationen
Redan mycket tidigt insig foretagets ledning hur
viktigt det var att utfora modellprovningar for att
erni goda resultat pL anld,,ggningsturbinerna.
Re1908
dan
byggdesden forsta provstationenbeldgen
vid den s. k. Silverbicken. Denna verksamhetsgren
kunde siledes f.orra8"retfira ett halvsekeljubileum.
I samband med Olidestationens utbyggnad
miste Nohab ovedita en del mark till Trollhdtte
kraftverk och i samband ddrrned miste den forsta
provstationen rivas och flyttas ldngre soderut.
Provstationen har sedan successivtutbyggts och
moderniseratsoch utrustatsmed nya mdtinstrument
m. m.
Fi forskningscentralertorde ha ett vackrareldge
dn Nohabs provstation.Den roda tegelbyggnaden
ligger pi dlvensostra strand nedanf6r bergbranten
vid lugnvatten, ca 100 m nedanfor Olidestationen. Frin olatsen har man en vacker utsikt over
den gamla ilufer^n.
Provstationenomfattar tvi huskroppar,en hogre,
tornliknande byggnad i tre viningar och en ca
12 m liLng l|z-v1rningslinga. "Tornet" rymmer
verkstdder,forrl.d, matrum och personalrum samt
ett schakt for montering av provaggregat. Den

Proostationen ligger nedanfdr bergbranten. Liingan med uattenbassdngen t. b. Under uiigbron i fdrgrunden g1r artloppsuattxet
frfrn proutarbinerna u, i iilaex. Nohabfoto Olle Eriksson.

linga byggnadens botienvining upptages av ett
li.ngt, smalt rum, dar ett s. k. hogfallsaggregatfor
ndrvarande dr under montering. Overviningen
en rrinnamed
upptageshelt av storrevattenbassdng,
mdtskirm och andra anordningar for mdtning av
den vattenmdngd som rinner genom provturbinerna. Rdnnan ar ca Io m ling, ca 2 m bred och djup,
den rymmer siledes ca 4a mBvatten.
Provstationenf&r sitt vatten genom en tub, som
gir genom berget frin trafikkanalen ca 30 m
hogre upp. Alvens naturliga fallhojd pi ca 37 m
kan silunda utnyttjas for olika prov. Med hjnlp av
pumpar skall man i hogfallsaggregatet- som blir
fardigt att tagasi bruk i sommar - kunna komma
upp i dubbla dennafallhojd, till ca 70 m.
Hur gflr det till n[r en turbin

skall offereras ?

En forfrhgan frl.n en kund om leverans av en
turbin, exempelvistill Kungl. Vattenfallsstyrelsen,
utloser genast en livlig verksamhet, och innan
offerten d.r klar miste ett mycket omfattande,minadslingt forsknings- och projekteringsarbeteutforas. I mLnga f.all dr arbetsgingenfoljande:
Pi. grundval av kundens uppgifter om fallhojd,
vattenmZingdm. ft. faktorer och 6nskemil betrdffande turbinernas prestanda etc. tillverkas tvenne
provhjul, med 300 resp. 500 mm diameter. Konpi dessaprovstruktions- och berdkningsarbetena
Konritkontor.
hjul utfores av turbinlaboratoriets
matestruktionen bygger dels pi teoretiska och
matiska berikningar och formler och dels pi
grunder, ty vattnet dr ett meerfarenhetsmdssiga
dium, som understundomkan vara mycket oberdkneligt. - Samtidigt som dessaprovhjul tillverkas
gor turbinkonstruktionskontoret(KKV) en UPPstdllningsritning och en sektion genom turbinen,
som ligger till grund for offertens berdkning.
Provhjulen monteras ddrefter in i olika provningsaggregat, det mindre i turbinlaboratoriets

kavitationsmdtningsaggregat,
det storre i provstationen for verkningsgradprovm. m. Ofta tillverkas
en hel modellturbin skalenlig fri.n intaget och tillloppstuben till sugrorsmynnningen och avloppet,
vilket ger idealiska mojligheter till provning av
v attenvd garnas inverkan.
Sedanalla orov slutforts vid Nohab sdndesmodellturbinen upp tilt Vattenfalls provstationi Motala, ddr opartiska jdmforande prov utforas med
modellturbiner frin alla de firmor som utvalts att
deltaga,for att genom jdmforande prov verifiera
ldmnade uppgifter om verkningsgraden.Vid den
slutliga bedomningenvirderas en hogre verkningsgrad efter de regler som giller for anliggningen
ifrl"ga och rdknasanbudsgivarentillgodo. Priset pi
turbinen har dock avgtirande betydelse,och det
har hrint, att en annan ftrma fhtt ordern trots
att Nohabs provturbin visat h6gre verkningsgrad.
For utldndska bestdllarear of.ta prisfrigan avgorande och ordern kan gh till en anbudsgivaresom
ldmnat simre tekniska data men satt priset ligt.
Forst nir ordern ar klar, kan konstruktionskontoret utfora all.a de konstruktions- och arbetsritningar som ligger till grund for planering och
tillverkning samt inkop av viss material m. m. Det
kan ddrfor g5.itskilliga minader frin den dag di
ordern erhi.llits tills arbetet ldggs ut p5" verkstdderna.
VattenbdrrAngen rned sAiirnen fdr miitning aa aattenmdngd.en.
T . h. pA fotot stdr herr Lennart Karlsson. Nohabfoto Olle Eriksson.

Hur tillgir

provningen

pi en vattenturbin?

Di. provnin garna i en provstation utfores med
ftirhillandevis stora modeller, blir de mycket dyrbara. Dfuf.or utfores vissa sekundira orov med
mindre och billigare modeller i det hydrauliska
laboratoriet i forskningsbyggnaden.I laboratoriet
utfores stromningsundersokningaroch grundldggande forskningsarbeteninom bl. a. skovelprofilomridet. En annanundersokninssverksamhet
inom
Iaboratorietgiller kavitationspr6blemet.
Kavitationsfenomen upptrdder nir hastigheten
hos en vattenstrom ir si stor, att si gott som all
dess inneboende energi bestir av rorelseenergioch
desstryckenergidr ringa. Fenomenetyttrar sig som
vatteningbli.sor, som bildas i omriden, ddr trycket
Zirliigst och som sedanslir ihop (imploderar), nir
vattenstrcimmenkommer in i ett omride, ddr trycket
?ir hogre. Blisorna bildas och slir ihop med en
mycket hog frekvens och di de utvecklar en mycket
stor kraft, liltvala pi. en mikroskopisktliten yta, si
kan de pi relativt kort tid istadkomma stora skador, t. o. m. pi rostfritt stil. Kavitationsproblemet
angripes med undersokningar i speciellaprovturbiner, vanligen kallade kavitationsaggregat.
Nohab har under irens lopp haft tre olika hydrauliska laboratorier, tvh av dem beldgna pi det
gamla verkstadsomridet.Alla tre har varit place)uermonttir
Ernsl Saensson bhller p3 att ttoftterd inttrzment eri ngen t i I I b 6gf al I sag gregat et. Nohabf oto Olle Eriksson.
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En proutarbinbdr nzonterars
upp i proustationen.Pd.Toledoudgen
a|prager trycket ffin bromsen.Nohabfoto Olle Eriksson.

rade i anslutning till sjdlva verkstdderna.Men lr
L952 kunde den nya forskningsbyggnadentas i
bruk. I B-pilen m 21952 finns byggnadenutfdrligi
beskriven. Byggnaden rymmer moderna laboratorier for sivdl vattenturbiner som dieselmotorer.
Som ett led i det alltmer intensifierade forsknings- och utvecklingsarbetethar turbinlaboratoriet
och provstationen under de senasteiren utrustats
med ett flertal elektroniskahj2ilpmedel.
Forsta steget togs med elektronisk varvtalsmitning. En tandad skiva pi. en roterande axel avkinnes med en fotocellpickup. De elektriska impulser,
som man fir, en for var tand, rdknas av ett elektroniskt rdkneverk, ett s. k. dekadrdkneverkav Philips
fabrikat. Den maximala fiknehastighetendr 30.000
impulser per sekund.Med too st tdnder p& skivan
f.hr man en noggrannhet vid varvtalsmitningen av
* t/toovaw.
For att bestimma tiden for en mfrtperiod anvdndes en dekadrdknare,som raknar svdngningar frin
en 10 kilocyklers kristall. Noggrannheten blir hir
si stor som * 1/10.000sekund.
Det senastetillskottet till mitinstrumenten dr en
Denna avldseren
elektroniskavldsningsanordning.
vigs utslag med den storahastigheten4 ginger per
sekund och anger direkt pi ett dekadrikneverk
summan av avldsningarna och antalet ginger, som
vigen blivit avliist.
Genom ait dividera summan av avlisnin garna
med antalet avldsningar, fir man aritmetiska medelvdrdet av vigbelastningen under en provperiod
med noggrannheten + 0-20 g upp, till vigens
maximalakapacitetpi rzo kg.
Detta instrument, som installerats i aggregatet
for verkningsgradsprov i provstationen, dr det
forsta i sitt slag i hela vdrlden. Det har utvecklats
av SvenskaAB Toledo och levereratsi samarbete
med SvenskaAB Philips.

Ingenjdr

Ortar Ti)rnblonr ocb laboratorieassistent Lennar, KarJsi prorstationen, Pd iastrumenttattlan

son uid instrutnentborde,

auliises de eleAtrisAa appardtentas adrden'f6r rid (t. !.), fdr aarutal (t. b.) rdmt beldstning och bromseffekt (i mitten). Nohabfoto
Olle Eriksson.

Med denna ultramoderna och tillforlitliga utrustning och med sin goda geografiskabeldgenhet,
som ger tillging till natudig fallhojd, dr Nohabs
Drovstation i absolut sdrklass bland institutioner
inom detta tekniska verksamhetsomrede.
Provhjulen for verkningsgradsprov
tillverkasnormalt med 500 mm diameter,mot tidigare'600 mm,
sedan Kungl. Vattenfallsstyrelsenbestimt sig for
denna diameter. Kavitationsprovenoch verkningsgradsproven i hogfallsa ggregatet kommer dock
att utfijras med 300 mm lophjul pi grund av den
stora bromseffekt som skulle erfordras med ett
storre lophjul. Det har dock diskuteratshuruvida
hogfallsaggregatetsenareev. skulle utbyggas6ven
for 500 mm hjul.
Under provens ghnghar man tillfdlle att justera
skovlarna pi provhjulen for att fordndra effekten
eller for att f8. t. ex. en dndrad karaktdristik for
verkningsgraden. Pi kaplanprovhjulen kan man
byta ut och indra pi. skovlarnabide vad det gdller
skovlarnas form och antal. Kaolanturbinerna kan
I protstationens 7rertining rlrlztnes ett helt litet "rnuseurn" at
prorhjal till srensha ocb atliindsAa iAttettobiner. Nohabfoto Olle
Eriksson.

ba 4-7 skovlar. Oftast kors sammahiul med flera
olika satserav skovlar. Prov kan silunda utforas
med skovlar av vanligt 13-procentigtkromsti.l, rostfritt stil, Bofors nya specialstil,vanligt kolstil samt
Dfons.
Proven kan plgit natt och dag i skiftging under
en ldngre tid. Just nu har provstationen overbeld,ggning med en rad nya projekt till svenskaoch
utldndska kraftstationer.
Sedan proven avslutats, omrdknas provhjulens
alla vdrden till s. k. enhetsvdrden,det vill sdgatill
ett lophjul med 1 m diametervid 1 m fallhojd. Frin
detta "normalhjul" riknas dd.refter anldggningsdata ut. Provhjulen uppvisar alltid nigot ldgre
verkningsgrad dn "produktionshjulet". Hogsta
verkningsgradenman praktiskt kan komma upp
till dr ca 94-95 %.
Det godkinda provhjulet uppmdtes noggrant
och pi grundval ddrav tillverkas den stora turbinens lophjul. Turbinen i ovrigt tillverkas med alla
vattenvdgar helt likformiga med modellen.
Utvecklingen stir emelleriid inte stilla utan
forbdttringar phglr stindigt. Det nya hogfallsaggregatet kommer silunda att bli ett vdrdefullt
forskningsinstrument for turbiner av de storlekar
och fallhojder, som Nohab under senareir specialiserat sig pi.
Lennart Karlsson hd.ller hd.r ett proahjul till en Kaplanturbin
ausedd fdr en notrlAndsk Araftstation. Fotot tisar proahfalets
ttorlek. I bakgranden sAymtar Olidestationen. Nohabfoto Olle
Eriksson.
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Prortstationens " nuseum" innehfrller ocAsd ett -flertal hyllor fyllda
rned serier au skotlat till oliAa Kaplan-proahjul. Nohabfoto Olle
Etiksson.

Materialet

Inguar Anderssonf t)ljer med.spiind uppmdrksambetafrgensatslag
och 1uriga inrtrilrnent under protAdt"ningen.Nohabfoto Olle
Eriksson.

Personalenpi. provstationen omfattar normalt
3 man, ingenjor Orvar Tornblom, laboratoriearbetare lngvar Andersson och overmontor Ernst Svensson. Vid skiftgang eller di. provstationenhar sdrskilt bri.dskandeprov iglng ffu extra personal frhn
laboratorieteller frin turbinmonteringsavdelningen
tillkallas. Organisatoriskt hor provstationen och
turbinlaboratoriet under turbinkonstruktionskontoret, vars chef ir ingenjor Axel Linder. Chef for
provstationenoch turbinlaboratorietdr civilingenjor
Herman Lindquist.
Hashillningssdll:kapets

lisAodlingsanstalt li gger granne till proartationen. Fiirestdxdare Saen Larsson ltar uarit hAr i 44 frr. Hiir
aisar han en aa de ndnga Aldckningslddorna diir firligen 10.000tals yngel aa giidda, lax1ring, 'forell, gds, rt)ding tn. ll. litkar
kliicAs och ilppf\ds 'fbr utplantering i fitLfauigare ,.tuen. Nohabloto (J-ue-tlflksson.

De nuiida fordringarna pi vattenturbinersiiller
myckethoga krav pi maierialet. I stor utstrdckning
anvdndeshoglegeradestil exempelvisi lophjulen
for francisturbinerfor hoga fallhojder och i skovlarna for kaplanturbiner. De tre jittelika francislophjulen till Stornorrfors kraftverk dr helt tillverkade av rostfritt stil. Band, nav och skovlar i
francishjul svetsassamman,varvid en speciell, av
Nohab utforskad och utexperimenteradmetod, anvdndes.
Vattenturbinerna bygges numera i s6. stora dimensioner att vhra svenskastilverk nitt grdnsenav
sin leveransformh,ga.
Ddrfor miste de storsta turbinaxlarna och de storsta stilgjutgodsdetaljerna
ibland kopas frin nigot utldndskt, storre stilverk.
Ar vattenturbinernas tid slut ?
Annu ir vattenkraften lingt ifrin forildrad,
trots att atomildern stir for dorren. Den vattenkraft, som hittills utbyggis hdr i Sverige,ger ca 27
miljarder kilowattimmar. Det finns uppskattningsvis mojlighet att bygga ut 80 miljarder. Man har
silunda iinnu endast utnyttjat Vz av viLraresurser.
Vira svenska turbintillverkare bor alltsi kunna
vdnta ytterligare mhnga besidllningar.
Ut:iAt mot ilo,r app iiter iilaen och uattenlallen frfin Olidestationen. Nohabfoto Olle Eriksson.
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TILL YRKESUTBILDNINGENS

FROMMA

BOFORS INDUSTRISKOLA
Av RektorOLLE HELLING, Bofors

En ordnad yrkesutbildning av li'ilingat har i Bofors pigitt i over )o hr. Under denna tidhat 742
elevei erhillit utbildning och av dessaarbetar idag
427 i olika befattningar inom foretaget. Utbildningen har under dessair genomgitt fordndringar,
utvecklats f.Lr man hoppas, och dess resurser har
stiindigt okats. Det ir om denna utveckling som
foljande artikel handlar.
Kort historik
Utbildningens borjan Lr 1928 skedde i ganska
blygsamma former jimfort med fijrhillandena
idag. Men den var lyckad ddrfor att den liisning
man valde. med en siirskilt utrustad och avskild
skolverkstad, var riktig. Den senare utvecklingen,
som har kunnat bygg vidare pi denna princip,
visar detta.
3O-taletsexpansiongjorde emellertid denna ldrlingsverkstad f6r liten och 1942 kom dessersittare,
den s. k. nya lirlingsverkstaden.Denna var dubbelt
si stor som den gamla med plats fijr 60 elever och
dven utrustad med 2 nya avdelningar, r for plitutbildning och 1 f6r smidesutbildning'Nya ldrlingsverkstaden,som forlades utanfor verkstadsomrldet
vid Orebrovdgen,byggdes efter samma principet
som den gamla, men fick i iivrigt en modern och
lyckad utf-ormning. Den byggdesi ett plan och fick
en ganska lingstrdckt form for att ge bdstamojliga
placering av maskiner och ovrig utrustning. Takirold"tr glordes relativt stor, vilket gav luft och
rymd it lokalerna, en losning som dven visade sig
ge bide ljus och god trivsel.
I och med Kilstaverkens tillkomst pi 4o-talet
borjade dven behovet av utbildning for jdrnbruksyrkena att gon sig allt mera gdllande.Aven Nobeltruts expansion aktualiseradeplanerna pi en kemisk utbildning. Ar 79iI imdttades ocksi ett kemiskt skollaboratorium i Alfred Nobels gamla
laboratoriebyggnadfor utbildning huvudsakligast
av laboratoriebitrdden.Skollaboratoriet har plats
for 10 eleveroch i det har under iren 8J ungdomar,
siviil pojkar som flickor, fitt sin kemiska utbildning.
Pianerna pi en skolverkstad for metallurgisk
utbildning mognade ganska sakta, men om man
betdnker, att nigon metallurgisk skolverkstad ej
fanns tidigare i landet, ir tveksamhetenganska

ldttfiirklarlig. Ar 1958, idmt 30 ir efter den forsta
skolverkstadenstillkomst, bdrjade emellertid en
metallurgisk skolverkstadatt byggas.Den stir nu
helt fdrdig, efter att delvis varit i drift sedan i
oktober i fjol. Parallellt med dennanybyggnadhar
en tillbyggn ad av den mekaniska skolverkstaden
skett. Ddrmed har mycket goda utbildningsmojligheter skapats fiir bolagets samtliga ] verksamhetsomriden, det metallurgiska, mekaniska och
kemiska.
Vid sidan av lirlingsutbildningen har sedan
ldnge en omfattande vuxenutbildning pigitt inom
foretaget. Den startadesdnnu tidigare dn ldrlingsutbildningen och gick under minga ir under namnet Bofors Aftonskola. Dess verksamhetpigick till
194r, deLden uppgick som en del i liirlingsverkstaden. Pi grund av denna centralisation och liirlingsutbildningens breddning ombildades lddingsverkstadenfu 1951till en industriskola,en bendmning,
som markent att verksamheten numeta omfattar
all yrkesutbildning inom foretaget.
Mils?ittning och principet
Lzirlingsutbildningens milsdttning dr att medverka i utbildningen av ungdomar, praktiskt och
teoretiskt, till dugande yrkesarbetare.Av olika skdl
Rektor Olle Helling ser har Torsten lernberg och Kennet An'
h,onsten. Boforsfoto Tillman.
dersson klarar hlensmides

har denna medverkanbegrdnsatsatt omfatta eliten
bland ungdomarna,som bedomsha forutsdttningir
for att bli kdrnan i foretagetsyrkesarbetarkir. Fram
till mitten av }-talet ansigs denna utbildning
krdva 4 ir, fordelade pL z skolir och 2 6.ri produktionen. I sambandmed inforandet av mera systematiska utbildningsmetoder 1947 forkortades utbildningstiden tlll3 fu. Utbildningen forldggesnumera
som regel under 2 Lr till skolan och under 3:e i'et
till produktionsavdelningar. Denna fordelning mellan skola och produktion bygger pi den viktiga
principen om delat ansvar for utbildningen. Pi
skolan vilar ansvaret for den elemintdra grundutbildningen och dessproduktiva tilldmpning i skolmiljo, pi produktionen ansvaret for anpassningen
och "finslipningen" av utbildningen till den produktiva miljon.
En annan viktig princip, som ir konsekvent genomford vid skolan sedan 10 ir tillbaka, dr uppdelningen i grundutbildning och vidareutbildning.
Detta innebdr egentligen anvdndandet av 2 utbildningstyper. Grundutbildningen, vars uppgif t dr att
inlaru ett yrkes elementa, anvdnder systematiskt
uppbyggda ovningsobjekt valda si att de ger ovning
i praktiskt taget alla elementira moment i ett praktiskt arbete. t. ex. svarvning. Grundutbildning i ett
visst yrke tar 3-4 veckor i ansprik, och sker alltid
i grupper om 8 elever.
Vidareutbildningen, som alltid fiiljer omedelbart
efter grundutbildningen, baserashelt pi produktiva
arbeten och avser att ge produktiv tilliimpning pi.
de i grundutbildningen inliirda fdrdigheterna. For
vidareutbildningen i ett visst yrke anslis under
Yrkesldrare Herbefi Hornstri)nz, aeteran pd IndustrisAolan, uerksan diir sedan 1928, diskaterar ett friisproblem med Leif Alm.
Boforsfoto Tillman.

Keniska liirlingslaboratoriet d.r inrynzt i Afired Nobeh gamla
laboratoriun. Yrkeslifuare Ingtar Gustaassontillsammans ned
en aa de fi)rva Aillarna kemist-lArlingar. Boforsfoto Tillman.

forsta utbildningslret som regel 5 veckor. Vidareutbildningen sker alltid individuellt.
En tredje princip skall slutligen berciras.Forsta
utbildningsirets stora betydelsefor ett riktigt inldrande av yrkets grunder dr obestridligt. Men det
dr ocksi. viktigt, att eleven fir tillfiille orientera sig
inom branschen.En bdnkarbetarebor t. ex. inte sti
frdmmande for maskinarbeteoch vice versa. Dessa
behov av orientering tillgodoses genom att eleven,
efter viss plan, fhr genomgi utbildningen i de viktigaste av branschens yrken. Silunda genomgir
varje elev under sitt f6rsta ir som verkstadselev
utbildning i sivzil binkarbete som pl&tarbete samt
svarvning och frisning. Samma princip tilldmpas
ftir jdrnbrukseleverna, vilka genomgir utbildning
i gjuteriarbete, vdrmebehandling och olika slags
smidesarbeten.
Sammanfattningsvisges foljande exempel pi en
utbildningsgi.ng vid Industriskolan. Exemplet gdller en mekanisk verkstadsutbildning.
F iirst a ut bildnin gsir et
Eleven borjar med en grundutbildning i binkarbete under 3-4veckor.
Ddrefter foljer vidareutbildning i bdnkarbete
4-5 veckor.
Eleven genomgir sedangrundutbildning i svarvning 3-4 veckor, varpi f<iljer vidareutbildning i
svarvning under 4-5 veckor.
En grundkurs i plitarbete foljer, ddrefter vidareutbildning i plitarbete, tillsammansca 8 veckor.
Slutligen foljer utbildning i frdsning pi samma
sdtt.
En informationskurspL ca 4 veckor i smide ingir
dven.
Utbildningen har nu pigitt 9-10 m6.naderoch
en prelimindr yrkesfordelning sker hdrefter. Det
innebdr, att en del elever tilldelas maskinarbete,
andra bdnkarbeteeller pliiarbete. Uppnidda resul-
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iildre liingan t. b. den nzehani sAa sAoJaerk stad en. Bof otsfoto Tillman.

tat och visad hdndighet, tillsammansmed elevens
egna onskningar, ligger till grund for denna fordelning.
Andra ut bi I dni ngsd.ret
Efter den grundliggande utbildningen och yrkesfordelningen vidtager si den egentliga vidareutbildningen, vilket innebdr en piborjad specialisering. En elev, som t. ex. tilldelats maskinutbildning,
arbetar under hela andra iret i olika maskiner,
sisom supportsvarv,revolversvarv,frdsmaskin och
han med produkslipmaskin.Hela tiden sysselsdttes
tivt arbete ofta i mindre serier. For ldmpliga arbeten tilldmpas som regel ackordsarbete.
T r edje ur bil dnin gsdrer
Efter ungef.dl 2 2.r i Industriskolan overfores
eleven till nigon verkstadsavdelningsom t. ex.
svarvare. Hdr sker den slutliga specialiseringeni
yrket.
Pi hosten3 ir efter ldrlingstidensborjan tilldelas
eleven yrkesdiplom, under forutslttnin g att han dr
godkdnd i sivil praktiska som teoretiska utbildningen.
Tekniska resurser
Industriskolanomspdnneridag, som redan inledningsvis antytts, utbildningsavdelningarfor bolagets samtliga 3 huvudomriden och har ddrmed en
komplett utrustning som ir ganska unik i svensk
industri. Genom den nyligen genomforda om- och
tillbyggnaden av skolan ir dessaresursermodernt
utformade och disponerade.

Vdgledandefor dennautbyggnadhar de tidigare
goda erfarenheternavarit, vilket gjort det mojligt
att utvidga skolan efter gamla beprovadeprinciper
och utan att behova bryia kontinuiteten i utvecklingen. De nya byggnadskropparnahar dirfor
sammautformning som den tidigare.
Skolan bestir av 3 huskroppar.Den stcirsta,som
ligger parallelt med Orebrovdgen,inrymmer mekanisk skolverkstad,den mindre den metallurgiska
skolverkstaden.For att skilja mekanisk och metallurgisk utbildning ht har den senareslokaler anslutits i rdt vinkel till den forras. I vinkeln mellan
dessabigge huskroppar har en sanitetsavdelning
placerats.Meningen var, att denna sanitetsbyggnad
skulle haft ytterligare 2 vhningarmen detta stdlldes
pi. framtiden pi grund av kostnadsskil.Hur detta
arrangemangser ut fnmgl"r av fotot hdr ovan. Att
den metallurgiska skolverkstaden,till hoger pi
bilden, har filtt en nigot sdregen takkonstruktion
for den storahejare
beror bl. a. pi utrymmesbehovet
som inhyses i byggnaden.
I de brigge verkstadsbyggnadernasmitt och i
deras ldngdriktning loper en bred transportging.
Utanfor denna ghng har de olika utbildningsavdelningarnaradats upp som kulorna i eit radband.
Den mekaniska skolverkstaden har 4 avdelningar
placeradei foljande ordning, frin vdster rdknat:
svarvavdelning,frisavdelning, bdnkavdelning och
plitavdelning.
Metallurgiska skolverkstadenhar 3 avdelningar,
gjuteri, vdrmebehandlingsavdelningoch smedja,
placerade i nu ndmnd ordning rdknat frin norr.

(
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He jar- och barntnarsnted.jatz,
Pi fotot slnes fr. r. Bengt
Ahe I obnsson, ! an T lcirnl and,
Kent Ahesson, Ahe Norliag
och Kjell Arne Stedberg.
Boforsfoto Tillman.

Dessutomtillkommer 3 kontor, avsyningsavdelning
och verktygsforrid samt 3 materialforrid. Mekaniska skolverkstadenhar en golvyta pi ca 800 m2
och metallurgiska skolverkstadenca 4OOm2.
Den ovan ndmnda principiella uppdelningen i
grund- och vidareutbildninghar i den nya skolbyggnaden konsekventgenomforts pi. si sdtt att grundutbildningen forlagts till ena sidan av transportgingen ochvidareutbildningentill den andra.Detta
arr^ngemane innebdr stora fordelar, framforallt
genom att grundutbildningen kan ske mera ostitrt
och dess utrustning helt avpassatsefter kursuppldggningen. Moderna plhtvi"ggar med glasinfattning skiljer ndmligen de olika avdelningarna ht.
Varje grundutbildningsdelinnehiller arbetsplatser och utrustning for 8 elever.Denna utrustning ir
helt enhetlig, si att alla elever arbetarunder exakt
samma betingelser,en detalj som dr viktig for en
enheilig instruktionsgivning och en rdttvis bedomning av elevernasprestationer.Vidareutbildningsdelarnadr ocksi de ungefdr lika stora,med tankepi
den ovan nimnda cirkulationen under forsta utbildningsiret.
Svarv-och frdsavdelningenhar 14 maskinervardera. Bland dessafinns det sivdl ildre som nyare
maskiner, ungefdr lika minga av varje. I vardera
bink- och plitavdelningen finns plats for 76-20
elever, dels vid bdnkplatser dels vid maskiner.
Binkavdelningens maskinutrustning best6.r av 2
borrmaskiner,1 bandsig samt 1 mekanikersvarvfor
justeringsarbeten.Pli.tavdelningens maskinutrustning bestir av 2 saxar,1 kant- och 1 rundmaskin,
1 press, 2 borrmaskiner, 1 pelarslipmaskinsamt 5
9

svetsomformareoch 1 punktsvetsmaskin.
Dessutom
finns det 1 modern installation for gassvetsning.
Gjuteriet kan hysa 10 elever. Forutom arbetsbdnkar finns 1 smdltugn for metall, sandberedningsanldggningoch torkugn for kirnor. Vdrmekan utbilda 10 eleversambehandlingsavdelningen
tidigi. Utrustningen bestir har av 2 hirdugnar och
1 anlopningsugnmed tillhorande instrumentering.
Anordningar finns for kylning i siv2il luft som
vatten och olja. I dessa bida avdelningar sker
vidareutbildningen i samrna lokal som grundutbildningen.
Smedjan har ddremot en speciell grundutbildningsdel for 8 eleveravseddfor klensmide.4 dssjor
och 4 stdd finns i avdelningensamt L mindre hammare med ugn. Vidareutbildningsdelendr den mest
imponerandepi skolan. Dess utrustning bestir av
2 hejarc,pi t.ZOOresp. 250 kg med var sin ugn och
skdggpresssamt 1 lufthammare ph 350 kg. Hammaren utnyttjar sammaugn som den stora hejaren.
Denna utbildningssmedjair helt unik i virt land
och har redan tilldragit sig berdttigaduppmdrksamhet i fackkretsar.
Sivdl de nya som de ombyggda avdelningarna
har fdrgsattspi ett smakfullt, modernt sitt, vilket
tillsammansmed den luftiga interioren i ovrigt gor
dem synnerligen trivsamma att arbeta i.
I en modern skolbyggnad av detta slag stdlls
hoga krav pi de hygieniskaforhillandena. Genom
stora flikt- och utsugningsanordningar,dels placerade i kdllaren under plitverkstaden, dels pi en
balkong hogst uppe i smedjanstak, har mycket
stora krav p6. ventilation tillgodosetts.En sdrskild

kemiska produkter. I fabriken, som har en total
golvyta pi ca 100 m', kan upptill 8 elever utbildas
samtidigt i kemiskt fabriksarbete.
Personella fesurser
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Forsman och Frank Gustaosson tilluerdar

t;:i^^r.
spiirrnyckIar som biinAarbe,e. Vid borrnzask,,
{"1:Yrr,!(
anld.ggningfor utsugning av svetsgaserfinns ocksi
i plitverkstaden. For elevernaspersonliga hygien
dr vdl ordnat. 3 rymliga omklzidningsrumfinns, ddr
varje elev har 1 lisbart klddesskip av plit. I anslutning till dessa omklddningsrum finns moderna
tvittrum i kakel och rostfritt, dven f6rsedda med
duscharoch fotbad.
Aven det kemiskaskollaboratoriethar ombyggts.
Ett sdrskilt vigrum har inretts och lirarkontoret
flyttats, si att det nu direkt ansluter till laboratoriet. I anslutning hdrtill har ett omklddningsrum
och ett litet matrum inrdttats. I laboratoriet kan
samtidigt 10 eleverutbildas.Det har efter ombyggnadentotalt ca I20 m2golvyta.
Pi den kemiska utbildningsfronten torde dock
tillkomsten av en sdrskild utbildningsfabrik varc
den viktigaste hdndelsen. Aven denna fabrik d.r
unik, sitillvida att nigon motsvarighet ej finns
inom svensk kemisk industri. Det dr avdelningen
F 10 i Nobelkrut som ombyggtsfor detta iindamil.
Den innehiller 3 apparater anslutna till miitkdrl,
diverse pumpar och annan hjdlputrusting sisom
nutch, filter etc. I fabriken bedrives bide grundutbildning och vidareutbildning, den senarebaserad
pi produktion av sivzil halvfabrikat som firdiga
I plhtslageriuerLstaden arbetar ller liirlingar iin uad 'fotot uisar.
Per Gunnar Pettetson, Birger Huss, lan Kjell:trdn,
Ingaar Anderssor och Karl Ettert Stenlund tlsslar nzed.smiirgling, slipning,
borrnixg ocb sttetsning. Boforsfoto Tillman.

I skolan intagesvarje host ca 71 elever.De fordelar sig i stort sett enligt foljande:
Mekanisk utbildning, 40 elever
Metallurgisk utbildning, 16 elever
Kemisk laboratorieutbildning,8 elever
Kemisk fabriksutbildning,4 elever
Instrumenttekniskutbildning, 6-8 elever
Teoretiskt skulle skolanssamtliga 3 klasserinnehh.lla 225 elever, men pi grund av en viss Srrligavghngd.rdet verkliga antalet eleverca 2oo. Av dessa
utbildas ca L4o pi sjdlva skolan och ca 60 i olika
produktionsavdelningaroch laboratorier. Sjilvfallet krdvs for dennautbildning en rdtt stor lirarstab.
Skolansheltidsanstdlldapersonalomfattar L8 personer, forutom rektor, 3 dmnesldrare,1"konto?ist,
1.2 yrkesld.rareoch 1 forridsman. Hdrtill kommer
3 personerfrlnandra avdelningartilldelade skolan
1 tidskrifiir speciellauppgifter, 1 arbetsstudieman,
vare och 1 avsynare.

I'

Annan utbildning
Den utbildning, som hdr ovan skisserats,ir skolans s. k. heltidsutbildning av ldrlingar. Men Industriskolan har dven andra utbildningsuppgifter
- den s. k. deltidsutbildningen, som huvudsakligast sker pi fritid i olika aftonkurser.I dessadeltager vuxna arbetarc, arbetsledareoch tjdnstemdn
vid bolaget.Elevantaleti deltidskursernafu ca2OO
eller lika minga som ldrlingarna. Denna siffra tenderar att oka ir efter ir. Deltidskursernaar ndstan
uteslutande teoretiska kurser i olika yrkesdmnen
t. ex. matematik, ritning, materialldra etc. Men
dven kombinerade teoretisk-oraktiskakurser finns
t. ex. svetskufserna.
Skolan -
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en levande institution

En skolas utveckling ir vissedigen i hog grad
beroendeav sina tekniskaresurser.Andamilsenliga
lokaler och god utrustning dr livsviktiga detaljer i
en skolas liv, men mdnniskorna och deras instdllning dr dock det viktigaste for en sund utveckling.
Detta giller for bide larare och elever. En skola
har ldtt for att stanna i slentrian. Det dr rektor och
lanrnas uppgift att hhlla den levande och aktuell.
Men det beror ocksi pi elevernahur skolan lyckas
med sin uppgift. Det miste intresseoch arbetetill
for att skolan skall ge god yrkesutbildning till resultat. Denna elevernasinsatsir nodvdndigareidag
in nigonsin
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Hiir i)uar ntan netsning. Pd f otot tynes Neile
Nilsson (stdende), Suen Lindquiv, per Karlsson, Olou Zeuerrhdm ocb Lars Diurberg.
BoforsfotoTillman.

ry=
I AiirnmaAeriet arbetade praAtiAanterna Lennart
Edaardsson, Stellan lohansson, Ryno EriAsson
Alf Ohnan. Boforsfoto Tillman.

Fyra bliuand.e aiirmebehandlare? Hans Johansson, Bo Nilsson, Roland Karlsson ocb lax Nordin. Boforsfoto Tiilman.

ffip
I Alensrnedjan arbetade Ingaar Andersson ocb
Jan Kjellstrdm samt Sant EriAsson ocb Torbji)rn
Ed bon. Boforsfoto Tillman.
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vdnstrabildraden:Poliklinikenom
putsadesoch mS.lades(sagt: "Si mycke

jimmer och eldnde det varit i det
huset, si ir det vdl inte underligt att
Landsvigsbron
putsen spruckit). river Timsdlven fdrstlrkte5. - Ii[u1sn
vid intaget till Bofors kraftstation ombyggdes och en bergsklackpi iilvbottnen sprdngdesbort.
Hdgra bildraden: Parkeringsplatsen
lig iide och tom. Viigarna till
Reg,nr 11/59:20221 lobannesBuur- Huvudkontoret fick permanentbeliggsink, MSK 90, Andring aa AnxnettAng. ning. - I Kilsta pigick monteringsVid lyftning av dmnentill 1t,t cm och reoarationsarbetetfiir fullt. Gustaf
granater I MS 24 anvdndesen telfer, Astriim och Gunnar Forsberg B 9 och
f<irsedd med en till densamma fast Calle Johanssonoch John Sandberg
BAM tar sig en paus. - Kurt Nilsson
fdrbunden t&ng. D& tingen vrides och
Egon Cadsson X 30, Per Olof
och ddrmed dven telfern
kommer
Fdrslagsstiillare
TageKarlssonuid sin frlis den senaresman6verorgan ofta ett Berggren och fdrman Erik Larsson
i
aisarbur hau fdrslagfungerar.Boforsfoto
ol?impligt ldge. Buursink monteradein XK studeraren kopplingsritning. Foto
Tillman.
en lekare mellan tingen och telfern, ClemensTillman.
Frirslagsverksamhetenvid Bofors s&att dessakunde vridas oberoendeav
varandra och telfern bekvdmt mancivhar - liksom pi minga andra h&ll Reg. nr 13/59: 3841 Tage Karlston,
i viss min avtagit, vilket redan ndmnts reras.Beldning: 100 kr.
VV zt. Anordning fdr lLsning aa friii B-pilen.
R e g . n r t 2 / 5 9 : 1 8 7 7 3 G , M i i l l e r , sar i frihchuck,
Men, om kvantiteten minskat, s& [r
VA
45, FdrstiirAning aa fiiidertrychet
Vid fr?isningi hirdare material, ddr
det i alla fall tydligen inget fel pi
kvaliteten. Det senastesammantrddet pfr.tuirsliden c'id mekanisk kopiering, grov matning miste tillgripas fcir att
Vid kopiersvarvning av 15,5 cm erhilla en tillfredsstillande awerkmed fiirslagskommitt6n vid Boforsning, har frdsens fastsplnning i chucverken behandlade9 st. fdrslag, varav granater i en maskin i VA 4) ville
fem ansigs vdrda bel6ning omg&ende, tvdrslideni&e frilja kopieringslinjalen ken alltid varit ett besvlrligt problem.
dfuav 2 st. med vardera 200 kr., me- pi grund av bl. a. svagt fj?idertryck. Frdsen har en bendgenhet att sakta
dan 3 st. bordladesoch ett ansigs icke Miiller har monterat till tvi st. extra "krypa ur" chucken och dta sig ned
fjddrur, genom vilka ett f<irb?ittratfj?i- i arbetsstycketoch skada detta. Kadsbel<iningsbart.
dertryck erhillits. Bekining: pl&nbok.
De belcinadefcirslagenvar:
Forts.pd sid.14
Denna styrning var dock inte tillfredsstdllande, di detaljerna stZillde sig
snett pi sin vig till bearbetningsstillet
i maskinen.Stahl ersattede b&dastyrningarna med 4 st. linjaler, passande
i nedsvarvningar i detaljerna, vilket
effektivt hindrade att dessastiller sig
snett. Belcining: )0 kronor.

Reg. nr 9/)9: 373 Harry Ektndm, Detta
'friisen
loto uisar tydligt bur
lastl,fisesi cbuckbllsan. (Reg.. 13/59.) Boforsfoto
MVK 23. Anordning fdr styrning aa Tiilman.
hetan uid oalsning i finualsuerket,
Vid valsning i finvalsverkethar det
saknatsen liimplig anordning fcir styrning av hetan, di den ldmnar verket.
Tidigare provisoriskaanordningarhar
bl. a. haft oldgenhetenait framkalla
repor i materialet. Ekstrcims fcirslag
best&rav en bottenplit med en ddrpi
monterad styrrulle samt en s$rpl6t,
som fingar hetan och styr den till
rullen. Genom att placera ett antal
s&dana styranordningar pi sldpan
istadkornmes,att hetan sfyresi <jnskad
riktning och dessutomundvikesrepor
i materialet.Bel<ining:200 kronor.
Rtg. nr 10/59: 4756 Erik Stdbl,
VA 30. Fdrbdttring au rnagasin till
masAinnr 1557 i VA 30.
Magasinet bestod ursprungligen artvi vertikalaU-formadestlndare,mellan vilka detaljerna- blindplugg enl.
rlrn. )u/ur)d - stvrdeslof anoafna.
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ofta eller ha en sidan placering att Diplom
och beliiningar hiigson har fdrscikt ltisa problemet genom ompackningen varit svir att utfcira. tidligen utdelade
att i chuckhylsansspir gdra ett antal Ompackningarnasantal har varit mycSamtliga fd'rslagsstdllarevid Nobelurfrlsningar och i frdsens skaft driva ket vdxlande fdr olika pumpar frin en
krut,
som under 1:a halviret 1959 feft
minad
till
tre
g&nger
per
ging
per
in en pinne, passandei urfrdsningarna. Frisen lises nu axiellt i hylsanoch vecka. Di det dr mycket svArt att av- fcirslag beliinade,hade den 24 juni
' kan, allt elter behov,genom att pin- gcira antalet ompackningari genom- kallats till huvudkontoretskonferenssnitt under ett ir och oi detta sdtt rum fcir att mottaga belciningar och
nen placerasi olika urfrdsningar, flyttas ut och in i denna. Anordningen rdkna ut inbesparadarbitslcin, ansig diplom ur direktcirArvid \Tahlquists
har provkdrts en tid i W och fcirefal- kommitt6n att fcirslaget skall belcinas 1.rand.
Fciljandenzirvorvid hdgtidligheten:
ler a1tfungeravdl. Beldningen200 kr. enligt normernamed ett belopp melkan ev. hiijas, om anordningenkom- lan 25 och t00 kronor. Med hdnsyn Edvin Axeisson,Alvar Granath, Romer till anvdndning dven p& andra till vad som framkommit under den bert Karlsson, Olof Kindahl, Karl
nya undersdkningen,
beslijtkommitt6n Leichsenring,Martin Lindkvist, Sven
heil'
ob o. Fdp att fcirordaen yttterligarebelciningav Nilsson och RickardPerzon.Dessutom
*
och f<jr100 kr. Den totala belciningenmot- deltog resp.avdelningschefer
<iverslagskommitt6ns
ordfiirande,
inbesparad
arbets20
av
svarar
dn
/o
Kommittdn har tidigare behandlat
det tdmligen ringa intressesom visats l6n vid 2t-30 st. ompackningarper ingenj6r Nils Carbonnier,m. fl.
Direktcir\Tahlquist tackadealla [6r
fcir fiirslagsverksamheteni Bofors un- pump och ir.
visat
intresseoch goda id6er. Herbert
der detta &r, och upptog nu denna
54839 Richard Perzon, NVF: Nytt
Karlssonoch Rickard Petzon,som nu
ffiga Lnyo till behandling. Efter en
i kolreningsbe- fltt ) fdrslag godklnda, tackadessirutsugningsmunstycke
mycket livlig diskussion besl6t kom(reg. nr 195).
hdllare
skilt. Sefotot.
mitt€n att f oretagadiverseitg?irder for
Lbg
Vid anvdndandetav det gamla sugatt stdrka intresset ftir fdrslagsverkmunstycketmiste en stor del av satsen Fiirslagsverksamheten
vid
samheten.
Dels besl<its att g6ra en statistisk ldmnas kvar, som sdkerhetsmarginal, Nohab
utredning betrdffande antalet fcirslag, fcjr att inte fcir mycket kol skulle sugas
Frirslagskommitt6nhar pi sammansom nnder fuen 1948-1951 inliim- med. Med det nya munstycket,som dr
den 27 maj och tz juni beslutat
trdden
konstruerat
enligt
civerfallsprincipen,
nats och belcinatsfrin de olika avdelningarna, st2illdai relation till antalet kan hela satsenpumpas upp utan att bekjna fdljande fcirslag:
anstdllda p[ resp. avdelningar, fcir att nigot kol fdljer med.
3633 Karl Nicklasson,aud. VA 20:
Utredningenhar visat, att liknande
flt fram de avdelningar,som visat det
Dubb fdr slipning av nilar till
livligaste intresset fcir fdrslagsverk- munstyckenanvlndes i F 18 b redan
Beltiningkr. 200:-.
brdnsleventiler.
1949 och att olika varianterpi denna
samheten.
5442 Arne Hall, ao,d.VM: Fixtw for
Pi grundval av denna utredning id6 diskutetatsunder konstruktionen
borrning ay spir. Beldning kr.
skulle kommitt6n bestdmmaom ldmp- av de nuvarande munstyckena. D&
2OO:-.
liga propagandaitgdrder.Som liimp- fabriken dnnu Ir under inkcirning, har
Hall, aud. VM: Fdsning
liga medelfdreslogsbl. a. att stimulera olika munstycken inte hunnit provas. 5442 Arne
av konsol frir vattenpasspi lavett.
Kommitt6n beslcit att fcirorda en
Samarbetskommitt6ernafcir diskussioBelciningkr. I21 :-,
ner av detta dmne och att eventuellt beliining av 50 kronor till Perzon,fcjr
att
fi
han
liige
hj?ilpt
till
att
i
detta
1602
Axel Hohnberg, atd. VI 30:
anordna ett informations- och kontaktApparat fcir skarvning av bandsigmcitemed arbetsledare
och avdelnings- fdrslagettill utfdrande.
Kommitt6n konstaterade, att det
blad. Beldningkr. 100:-.
chefer. Efter sommaren, sedan alla
dven
denna g&ng fanns en fcirslags- 1894 Stig Freclriksson,
&terkommit fr&n sina semestrar,skulle
aud. VM 13:
en propagandakarnpanj startas med stdllare,som nu gjort sig fririjdnt av
Frdsfixtur fcir skruv. Belcining kr.
den extra belciningenoch besliit att till
affischer och broschyrer.
50:-.
Lbg
Richard Perzon utdela vas nummer
2542 Bertil Persson,aad, VD: Fixtur
fyn'
sho
f<ir borrning av hil i "kula" pi vevFiirslagsverksamheten
vid
stakar.Bekining kr. L25:-.
Herbert Karlsson l3r sin beldning aa direkNobelkrut
2683 Karl-Erik lohansson,aud. VD,
t dr IYlahI qui st. Boforsf oto Tillman.
30 Manne Skoog,aud. VD och 319
Vid f6rslagskommitt6nssammantr[Lund, aad. VD: Provtryckning av
F.
de den 16. 6. behandlades2 nyinkomarbetskolv utan pl.monterad topp.
na och 3 tidigare bordlagda fcirslag.
Gemensambeliining kr. 120:-.
Ett tidigare belcjnat frirslag upptogs
till ny beddmning.Av de behandlade
30 Manne 56oo9, aud. VD och 319
6 fcirslagenbordlades 4 for yttedigare
F. Lund, aud. VD: Provtryckning
utredning och fciljande 2 fcireslogos
av arbetskolvnnedpl,mofterad topp.
bli beliinade:
Gemensambeliining kr. 120:-.
Metod-sidan

5552) Karl Leichsenring,NVF 90:
Liickfri tiitning au pump (reg.nr 175).
Detta fd,rslaghar varit i bruk ett ir
och en unders<ikninghar visat, att L0
st. pumpar hitintills dr ombyggda.Det
ir pumpar, som tidigare packatsom

2214 Allan Bjurstrdnr,aad. VA: Medbringare frir slipning av smi detalj e r . B e l c i n i n gk r . 3 1 : - .
Bolaget uttalar genom frirslagskommitt6n sitt tack till samtligafcirslags-
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l
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Meddelanden
frdn

Annu ett svirt olycksfallhar intriiffat i Kilstasmedjanorsakatp& grund
av, dels av en rad samverkandeolyckIiga omstd.ndigheter,
dels och frdmst
genom att gdllande bestdmmelserinte
iakttagits. Hdndelsef6doppet vat i
korta drag fdljande:
Vid smidning av kugghjulsdmnen
p3. eftermiddagsskiftet den 13 md
samkdrdeett smideslagom 7 man (2
smeder, 2 teglerarc, 2 smideshjiilpare
och 1 vdrmare) i 2,5 och 5 tons motslagshejarna.Eti dmne fastnadedirvid
i 5 tonshejarns iiververktyg, vilket i
och fcir sig inte 1r nigot ovanligt. Smeden och regleraren fcirsrikte fcirst fi
loss dmnetgenom att bendamed spett
och sli med sldgga.Di de icke lylkades ddrmed, lade de en stcirremutter
pi underverk$get varefter regleraren
slog n&graslag med hejaren.Inte ens
nu lossnadedmnet,varfdr man lade ett
smidesimne (en kuts) pi underverktygets hdgra frdmre kant och slog
ytterligare nigra slag - hirdare dn de
tidigare och dl lossnade lmnet,
varpi. man omedelbart tog ut det ur
hejaren.P3.fotot h?irinvidhar kutsens
placering p3. hejardynan blivit konstruerad.
Var det smidesdmnehamnade, som
man anvdnde som mellanligg, hade
man inte observerateller brytt sig om
Borrspindeln med den lastlindade haxdsAen.
att efterforska. Vid alla fcirsiik att sli
Boforsfoto Falk.
bort imnen som fastnat, genom att
placera mellanliigg mellan verktygen,
got entydigt svar pi anledningentill
brukar smideslagetsmannar placera
cikningenkunde inte ges di. Ett d.r
sig i skydd vid sidan om hejaren, di
dock sd.kert- vi fir rdkna med fortmrn vdl dr medvetenom riskerna att
giende dkning, om inte vira skyddsmellanldgget kan kastasut. Man hade
frireskrifter respekteras.
ocksi nu konstaterat,att ingen i laget
Vi vill ddrfd,rgenom B-pilen rikta
stod framfcir heiaren.
den maningen till arbetsledningoch
Strax efter dei man fitt loss dmnet,
skyddsombud:Kom )bhg,att det dr Er
kom smedeni 2,5 tons hammarenoch
skyldigbet att kiinna till de fdr Er aatalade om, att en svir olycka intrd.ffat
d.eI ni ng gdlIand.e sAyd.dsf t)ret Arift erna,
di mellanl?iggetkastats lingt ut frin
ocb att det iir Er pliAt au, sfr lLngt det
hejarenoch trdffat en smideshjilpare,
dr mdjligt, |ueraaka att ingen uraktLars-Erik Lindgren, i ett helt annat
hter att fdlia dem.
smideslagsom passeratfdrbi pE flera
Det torde vara sv&rt att ni milei:
metersavstind frin hejaren.
Att varje man upptrddersom sitt eget
Kutsen hade fcirst slungats mot
skyddsombud.Vi fir dock inte f6rvdnstrakolonnensinsida och diirifrnn
trcittas i vir strd.vanatt scika uppni
med stor kraft kastats ut i lokalen.
detta mil. Under tiden miste vi alla
Smedeni 2,5 tonshammaren,
somstod
hj2ilpasit att med gemensammaanskyddad,hade sett nAgot flyga fdrbi
strlngningar f<jrsd,kal*a alla anstdllsig. Niir han vlnde sig om fcir att se
da att inse vikten av att alltid iakttaga
vad det var, sig han Lindgren falla
fcirsiktighetoch omdcimei arbetet.
omkull medvetslcis
och svirt skadadi
Skyddsfcireskrifternair i detta avseendeavseddasom ett hjZilpmedeli halsen.Kutsen hade tagit si olyckligt,
att den frirst trdffat Lindgrens arm
instruktionsarbetet.
Pipeka dirfcir, si
(som han sannolikt instinktivt lyft
ofta skdl hertill f6raligger, att de
miste fciljas, om arbetet skall kunna som skydd) och direfter halkat upp
mot halsen,slagit sdndervlnster kdkutfciraspi ett sdkertoch riskfritt sdtt.
ben och orsakatsvira mjukdelsskador
lVgo.
i ansiktet. Dessutom hade Lindgren
erhillit en kraftig hjnrnskakning"pt

SKYDDSTJAXSTEN
Brott mot gdllandeskyddsforeskrifter
orsakar
tvenne svira olycksfallvid Bofors
Atgf har ett beklagligt olycksfall
inftaffat pi grund av att giillande
skyddsf<ireskriftericke iakttagits.
Vid ett borrningsarbetei en pelarborrmaskinanvdndeborraren en s. k.
snabbchuck.Di han skulle byta borr
i maskinen,fattadehan den tifi snabbchucken hdrande borrhylsan med
vinster hand fcir att fdra in den i
chucken. Maskinens borrsoindel var
under tiden iging. Ett fdrhiilande som
i och fd'r sig inte innebd.r n&gra phtagliga. risker, om borrbytet utfdres
med bara hdnder. I detta fall anvd.nde
borraren handskar,ddrfd,r att de detaljer han borrade var gjutna och hade
en f6rhillandevis grov och vass yta.
Han hade alltsa skel att anvdnda
skyddshandskard8,han transporterade
detaljerna, men skulle givewis tagit
dem av sig under sjdlva borrningen,
och framfdrallt icke haft dem pi di
han bytte borr. Nu gick det si illa att
handsken fastnade och lindades om
det roterande borret, med pif6.ljd att
venstfa tummens yttre led slets av.
I anslutning till det nu aktuella fallet miste vi erinra om att ett liknande
fall tidigare intrdffat i Bofors med
dnnu svirare skador och invaliditet
som f<iljd.
Man kan knappast underllta att
stiilla sig den frigan: Var dettaolycksfall nddviindigt?Svaretkan vdl knappast bli mer in ett: Naturligtvis inte.
Att en upprepning av liknande
olycksfall borde kunna undvikas fir
vd,l anses vara rimligt. I varje tall
understryker det nya olycksfallet vikten av att utfdrdade skyddsfcireskrifter
verkligen efterfdljes. Och att det
fcireligger stora risker frir olycksfall
om handskaranvdndesi borrmaskiner,
svarvar,frdsar o. a. maskiner,dir roterande delar fdrekommer, kan inte
nog kraftigt framhillas.
Som bekant visar irets olycksfallsfrekvens en stigandetendeni jiimfcirt
med friregiende ir. Detta faktum dr
ju i och fcir sig ett skdl till dkad aktivitet i skyddsarbetet.Vid ett extra
sammantrdde med Ceritrala Skyddskommitt6n diskuteradesden ovdlkomna dkningen i olycksfallensantal. Ni-
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frtn han senareremitteradestill Karolinska Sjukhusetsneurokirurgiska avdelning ddr han nir detta skrives
fortfarande vlrdas. Sannolikt kommer
Lindgren, trots de svira skadornaoch
den linga sjukhusvistelsen,dock inte
att fL nltgra framtida men.
Den frdmsta orsaken till denna beklagliga olycka var att man anvlnde
ett oliimpligt mellanliigg fiir att sli loss
dmnet. Redan i november L953 utffudades, med anlgdning av en olyckshlndelse, ett meddelandetill samtliga
smeder, inneh&llande ett bestlmt fcirbud mot anvdndandeav kuts fiir att sli
loss smidesimnen, som fastnat i grawren. Istillet anbefalldesanvindande
av plattj?irn av hd'gst 10 mm tjocklek,
som skulle placeras llngs dynornas
sidor mot stativet.Tyvd.rchade de smeder, som atbetade i smideslaget,inte
Bilden dsar hur kutsen placeratspd under- erhillit detta meddelande. Muntliga
t,erAtyget aid fi)rsbAen att rlA lorr Amnet varningar hade dock di och di fiiretonz fastnat i iaerterAtyget. Obt.! Denna kommit frin arbetsledningens sida.
Smideslagetsmedlemmarvar ocks&vdl
nzetod.iir felahtig ocb fdrbiilden art anmedvetna om riskerna. De hade ocks8,
aiinda. Boforsfoto Tillman.
som redan nimnts, tagit skydd.
Det skedda ger anledning till innu
grund av slagen, dels av kutsen och
en piminnelse: Iakttag alltid' giillande
dels mot golvet. Lindgren fiirdes i
skyddsfdreskrifter.
ambulans till Karlskoga lasarett vari-

Nigra kommentarertill andrakvartaletsyrkesskador
Nobelkrut
Under andra kvartalet intriffade
vid Nobelkrut 8 olycksfall. Det ger en
frekvensav !6,8 per en miljon arbetstimmar.
Som j?imf<irelsekan nimnas, att
frekvensen fd,r andra kvartalet 1958
var L7,2 och f6r hela fjol&ret 16,0.
Frekvensenfdr fdrsta kvartalet ifu l3,g
pL 16,4. Dessasiffror tyder pi att den
sedan mlnga ir neditgiende kurvan
nu visar tecken pi att vilja plana ut
sig. Det Ir en utveckling, som man
fiirr eller senarem8sterikna med skall
intrdffa. Ju l?igre man lyckats pressa
ned sin olycksfallsfrekvens,desto svirare blir det att ytterligare sinka den.
En fortsatt sdnkning krdver okade insatser och anstrdngningar i skyddsverksamheten.
16-17 olycksfall p3 en mil'ion ar'
betstimmar ir ungeliir balaa den frehaens, som genomsnittligt tedouisas
ldr induttrin i ohrt lancl. Det iir trots
'detta
en atltf dr ht)g olycksfaltmiuT och
Kenom all intentiliera uZra personl)ga
intatser bdr ui hter kunna fl kuruan
att tuiinga neddt.
De under kvartalet intrdffade olycksfallen har lyckligtvis vaitldtta och de
har tillsammans medfiirt en frinvaro
av endast 640 timmar, vilket [r mindre

in 0,2 procent av den utf6rda arbetstiden.
Av olycksfallen tillkom h?ilften vid
ferd till eller frin arbetet. Mopeder
och motorcyklar svarade fdr samtliga
fyra fallen, vilket klart understryker,
att de dr de farligaste fortskaffningsmedlen.
Fiirdolycksfallenhar de senasteiren
kommit att utgiira en allt stdrre del av
det totala antalet yrkesskador. Vid
Nobelkrut har detta i humdsak berott
p& att olycksfallen i arbetet kunnat
pressasned betydligt mera ?in f?irdolycksfallen. Dessa har de senastetre
iren hillit sig omkring tio per ir. Den
siffran ser tyvlrr ui att stiga i ir, d& vi
redan har sju sfcken. I jiimfcirelse
med andra industrier ligger frekvensen av fdrdolycksfall relativt hitgi vid
Nobelkrut. Fr&n de flesta hill raPporteras dock ett stigande antal firdolycksfall, vilket naturligtvis d.r en
fiilid av den alltmer intensivatrafiken.
Med hinsyn till den tid vi tillbringar
pi v?igen?irdet betydligt st6re chanser
att vi skall skada oss under fird In i
sjdlva arbetet.
I uiintan pA bdttre aigar, mLsteai ta
d.et lugnare ocb iakttaga iin $drre f6r'
tiktighet i trafiken,
Ltn

Bofors
F6rsta kvartaletsstegring i olycksfallsfrekvensen1919 synesdessblttre
ha varit av tillf?illig art. II:a kvartalets
siffror ge i varje fall anledning att
hoppas pi en bdttre utveckling.
Visserligenintriffade i ir likam&nga
olycksfallsom 1958, eller 4I st., men
eftersomantaletarbetstimmar<ikatmed
i runt tal 300.000blev det en sinkning
i frekvensenfriLn2o,o till 17,6.En betydande fiirbiittring jlimfort med 1:a
kvartalets stegring fthn lO,2 till 18,2.
Vi iterkommer med ytterligare kommentarertill statistikeni ndstanummer,

pf,Storiin
Boforspensiontirerna
Ldrdagen den 6 juni avreste den
fdrsta kontingenten Boforspensiondrer
till Storon fdr att ddr vistas under en
vecka. M&nga hade sina fruar med
ocksi blev
sig, varfiir semesterveckan
"husmoderssemester".
Som vanligt var
det bolaget som bekostaderesan och
vistelsen fiir veteranernamedan Stortjnastiftelsensvaradefiir utformningen
av arfangemangen.
Fiirsommarvldret var vackert, dagana soliga,men ndtterna innu nigot
kyliga. Boforspensionirerna brukar
alltid ha tur med vldret och det hade
de iven i Lr, ndt de iqledde Storiinasisongen.
PersonalintendentSten Hiiggmark,
skogskontorschef Holger Johansson,
personalkonsulent Rune Olsson och
lotograf Clemens Tillman reste med
ned till Stordn ftjr att installera g6sterna. Herr Hiiggmark hiill ocks&ett kort
anfdrandevid middagen,ddr han bl. a.
omndmnde att bolagets kostnader fdr
tredubbStord'navistelse
Densiondrernas
iats sedanfdrsta gingen. Fotograf Tillman var som vanligt flitig och tog en
massaplitar av vilka vi hir invid visar
ett litet urval.
Viinstra raden: Pensioniirernag2r ornbord l2 M/S Mariannei Otterbiicken.
- Stordna:tiftelsem lastbil aa gantmal
god Volaomodell bade fttlla lass med
bagageocb pastagerare,- Middagen
smakiadeutrniirAt och matulew alla
bord aar fullbevtta. - August Elias'
son med mahaocb filltkap tog en liten
paus fi)r foto grafering,
Hdgra raden: Karl Bachmanoch Gustaf-Lund iir gamla Stordnaaeteraner,
Herr Lund bod'dei 2r i Liirkan. Kaffeoatten biimtas uid pumpen. OsLar Larsson aar artig haualfer ocb
underhiill tre damer, - Sten HiiggmarA, Holgei lohansrcn ocb Rune
Olsson d.itkuterar uedbuggning med
Karl Forsberg,
R,
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Rivande och slitstarkaBoforsprodukter
pi Hiilsingborgsexpo
I Hiilsingborg h6lls under dagarna
4-1,0 mai i ir en stor maskinutstillning, ordnad av de stora organisationerna SER och SGL Bakom dessa
bokstdverddljer sig SverigesSchaktentreprendrersRiksfdrbund och Sveriges
Grdvmaskinsdgares Intresseftirening.
Denna specialexpovar en av de mlnga
utstdllningar, som under sommaren
ordnades i staden vid Sundet av det
halvkommunalafd,retagetAB Hiilsingborgsutstdllningar.I sambandmed utstdllningen hiill nyssnimnda organisationer givetvis irsmtiten och konferenser, varjimte de utstlllda maskinerna
visadesoch demonstrerades.
Eftersom slitgods till grdv- och
schaktmaskinerdr ett av Bofors verkligt stora tillverkningsobjekt, deltog vi
med en stor och vackert ordnad monter, dir de senastenyheterna visades.
B-pilens ldsarehar redan tidigare informerats nigot om nu ndmnda tillverkningar(se bl. a. B-pilen 1952:4),
men di ytterligare ett stort antal objekt
upptagits pi tillverkningsprogrammet
under de senare iren. kanske utstillningen i Hiilsingborg borde beskrivas
litet utfddigare.
Boforsexponvisade ett 50-tal f6rem5.1,de fleita av ganskastort format:

hela detaljer och reservdelartill grdvoch schaktmaskineroch traktorer av
olika fdrekommande svenska och utliindska fabrikat.
Av bandblatlar visades silunda en
mlngd olika typer frir sommar- och
vinterbruk, med en eller flera kammar.
D& det visat sig, att traktorskopornas
sklr fd'rst blir utslitna i hdrnen, tillverkar Bofors hejarsmiddasAopbdrn
(htiger och vlnster), som kan svetsas
fast. Till skopornatillverkas st8lgjutna
h&llare och hejarsmiddainstickstlnder,
som mdjliggtir utbyte av tandspetsar
direkt pi arbetsplatsen.Av sAraptiinder
finns givetvis stort antal typer och
storlekar,smidda eller gjutna.
Bofors stilgjutna griiuskopor (r.
foto), med utbytbar framdel och hejarsmidda tdnder. vinner allt stdrre erkdnnande.De uppmdrksammades
ocksi mycket pi utstlllningen.
En verklig "rivande" nyhet var Bofors patenteradeisriuare med nedflyttningsbara och utbytbara rivarstil (se
foto). Denna isrivare skall konkurrera
med de vanliga tandade rivarst&len,
vilka nog alla sett p& vdghyvlarna,speciellt under vinterminaderna. Isrivaren
bestir av en stddplatta, mot vilken
rivarstilen fasthills med fdstidrn.

Ingenjdr K. E. Olsson aisar Bofors ny patenteradeisriuare ldr
direktdr Karl Koist, Hdlsingborg, ocb direkttu Arnold Torell i
Srcnska Viigf dreningen.Foto Ganneskog/FAM.

Botorsxya 600 liters bdjdgriioningssdopa.
FotoGanneskoS/FAM.
Varje rivarsti,l har "tyggar" pi baksidan, svamndemot spir i stcidplattan.
Vid ojiimn fiirslitning eller di nigot
rivarstil brister p& grund av onormal
belastning, liksom vid normal fcjrslitning, kan rivarstilen bytaseller vindas
pl ett par minuter. Varje rivarstil har
en "slitlZingd" pi 180 mm och vad
detta betyder fiir driftsekonomin ir ju
htt att ftirsti. Isrivaren kan levereras
i standarddimensioner
till alla fdrekommande viighyvlar av svenskt eller
amerikanskt fabrikat.
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Bland de sttirre detaliernamerktes
ocksi avstrykarpl8tar
av pansarplit f6r
Barber Greene asfaltutllggare samt
skiir till schaktmaskiner.Fcir cemenlindustrin tillverkar Bofors speciella
elevatorldnkar.Det kan f. 6. nlmnas
i detta sammanhangatt Bofors, i sam-

Fabrikdrerna Pettefison (t. u.) ocb Erlandson (t. h.) i Firna
Nybrosmide, Nybro, som dr Bo-lorc replerentanter i sydi)stra
Sn,iland, 'uisar aiigmiistare Fredholm bandplattor och rcserrdelar
till band. Foto Ganneskog/FAM.
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arbete med svenska cementfabriker,
konstruerat och tillverkar valsade och
hejarsmidda profilstavar fdr cementkvarnar. Aven hir har vi lyclats vll
att geoom god utformning, liimpligt
material och hog kvalitet vinna en god
marknad med stora exportmcijligheter.
$/edaverkens nya ldnspump, placerad i ett stort kar av bonoplast, var
ocksi ett uppmdrksammatinJlag i Boforsmontern, Pumpen gick oavbrutet
under hela utstillningstiden.
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Bofors tillverkningsprogram fcir slitgods ir silunda betydande och lagerhillningen mycket omfattande.
For griiamasAinerav de flesta fabrikat finns silunda skopor, skopbrd'st,
grivtlnder och reparationsspetsartill
dessa,kuggstlnger, kuggdrev och larvplattor. Till bandtraktorer^v praktiskt
taget alla i marknaden fdrekommande
typer finns band och kedjor samt i
En sanlad. bild 6aer Bolorsnontern p3 Hd.lsingborgsatstiillningen.L)ngst t. tt. lYedas
dessa ing&ende delar s&som plattor, linspump, i ba6grundengriiaruaskinss6opornt. m. Pd bordmontrarnagriiutind.er,rcparaldnkar, bultar, lispinnar och buss- tionsspetsar,kamprcfil:tfr|, bandliinkar och -plattor m. n. Pd r/2ontetni fdrgrunden ligger
g/F AM.
ningar. Dessutom underrullar och de- i sriaaren. Foto Gannesko
lar till dessa,skopsk[r och tdnder till
lastskopor, schaktbladskdr och hcirnstil, kamprofilstil och kamhalvor f<jr P E R S O N A L N Y T T
reparation av plattornaskammar m. m.
Till chef fcir VerktygskonstruktionsIngenjdr Gdsta larletten, AmmuVi har ocks&stdndigt nya slitgodskontoret (KKV) har frin 1 juli ut- nitionsverkstaden, Tidaholmsverken,
objekt under utarbetandeeller provflyttade den 16 juni till Transportavning. Bofors har i stigandeomfattning nlmnts ingenjdr Per lVegmar, efter
delningen,Bofors (RT), som chef fdr
erdvrat den svenska marknaden och ingenjiir David Stilhandske, som avtransporterna
inom Kilstaverken.
exporteo har kommit iging till ett gett vid uppnidd pensionsilder.
Ingenji)r Ake Moreus tilltredde 16
flertal linder, bl. a. dsterrike, TyskF iirman G iit ta Saenst on ivefilyftade
juni platsensom bibliotekariepi Noland och Schweiz.Det kan iven ndm- 1 juni fr&n Urverksapteringen (VA
nas, att vissa bandtraktorleverantijrer 50) till Ammunitionsverkstadens
kon- belkruts bibliotek (NOB).
redanvid leveransen- fdr att fi sina tor (VA l). Fdrman Per-Ake LiljeCiaileAonornBertil Roberti.ton anmaskiner silda i Skandinavien bj?)rn dverflyttade samtidigt f rl',n stdlldes1 aug. som sektionsledare
pi
m.iste fcirse maskinerna med Bofors- VA 50 till Rd'rverkstaden(VA 40). Ekonomiavdelningen(EF).
delar. Dessahar visat sig vara ncidvdndiga fcir den h&rdaterrdngen.
Det dr kvaliteten, sivil konstruk- Timsiilaens torrlagda fhra. Foto lrdn KraftrcrLsbron. P3 iilabotten hittades som aanligt en
tionsmlssigt som ifdga om material, miingd intressanta lyxd. Fisket aar docA i 3r ganska ddligt. Boforsfoto Tillman.
specialhdrdning och tillverkning, som
varit utslagsgivande fdr vlra f rl,mglngar. Trots i allminhet h6'grepriser
in hos konkurrenterna har Boforsdetaljena, genom sin hd,gakvalitet, givit
bditre driftekonomiska resultat fiir
bandtraktor- och grd.vmaskinsdgarna.
R.
Boforsbron
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fiirstiirkes

Under storsemestern
torrladesTimsdlvensfira mellan Bj<irkbornoch Bofors bl. a. for reDaration av tuber
m. m. vid kraftstatfonerna och fiir en
nci'dvZindigfcirstirkning av den gamla
lahdsvdgsbron.Detta arbete bestod i
renspolning av fogarna mellan stenarna med diirpi f<iljandeinsprutning av
betong under h<igt tryck. Arbetet utfcirdes av "Skiningarna"
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jd'nvdg och i bland iven vattenvig.
Flodtrafiken har en betydandeomfattning.
Allting har dock ett slut och den
Tjugo boforsanstdllda,13 frin Me6 juli var kursdeltagarnaiter i KarlfackBi<irkborns
talls avd.76,6 frl,n
Man hade d& rekreeratsig, seti
f<irening och 1 frln SIF, antrddde skoga.
sig
och haft trevligt tillsamomkring
lcirdagen den 27 juni resan till den
mansoch genom kursen.fitt ytterligare
gamlamedeltidsstaden
Neckarsteinach,
kunskaoer
- i konstenatt leda en studiendra Heidelberg i Tyskland, fdr att diir
cirkel.
A. K.
hilla en cirkelledarkurs tillsammans
med ytterligare23 ABF-arefrin Katlskoga. Inkvarteringen var ordnad pl
Hotel Schwalbennest(Svalboet), som Medaljerade sparklubbsfcir iivrigt 6ver en natt under kurs- kasstirer vid Bofots
veckan hade en bilsemestrandeboforsPostsparbankenfyllde, som tidigare
familj bland sina gister. Minga av
kursens deltagare hade lven passat omtalatsi B-pilen, i Lr 75 lr och har
tilffillet att ta frun eller maken med med anledning hdrav tilldelat tre av
plakett
till de fagra trakterna vid floden vira anstdlldaPostsparbankens
fcir sparfrdmjande gdrning, som ett
Neckar.
Neckarsteinachligger L6 kilometer bevis pt bankenstacksamhetfdr deras
frin Heidelberg och har ca 3.000 in- oegennyttigaarbeteoch visadeintresse
v&nare. I nirheten ligger fyra gamla som sparklubbskass<irer
borgar, varav en del fdrfallna, och i
Fiiljande kassdrer vid Bofors meHeidelberg finns den imponerande
daljerades:
slottsruinen
sn intslnationell tr?iffounkt - minnande om riddarnas och
Lennart Dahl - VF 20, som varit
iurstarnas storhetstider.
sparklubbskassdri 1.0 Er och har 3L
I det traditionsrika Heidelberg lig- medlemmar, som sparar omkring
ger Tysklands lldsta universitet, varfdr 8 . 0 0 0 : - k r . p e r i r .
man kan pist& att det var en gammal
Karl Kylborn - MG 27, som vatit
kulturbygd som karlskogabornavistai 10 ir. Av avdelsoarklubbskassdr
des i. Men kursdeltagarnalevde iven
nlngens 45 anstdlldair 40 st. "klubbmed i nuet, varvid bland annat konstasparare".Insdttningenuppgir till samterades, att bygden inte fijdorade ett
manlagtomkring 16.500:- kr. per ir.
enda hus i senastekriget. Landskapeti
G6:ta dstling - VK )2, har L6 Lr
Sydtyskland2ir kulligt och bulligt och
korsbakom sig som sparklubbskassdroch
pi sluttningarna ligger byar med
virkeshusi en byggnadsstil,som ir helt av 7O-ta.letanstdlldapi avdelningenir
olik den vi dr vana att se. I dalarna h?ilften "klubbsparare". Insittningen
per ir uppgir till omkring20.000:-kr,
finns kommunikationslederna,bilvig,

B of orsanstelldaf olkbildare
pi Tysklandskurs

Tre Azrsdeltagarepfr fdrian.
Sommaruind oclr ser?zertersriimning.
Fr, o, Maia Karlkoist, Arne Kailkaist ocb Doris Johansson.

LenndrtDabl, VF 2Q Boforsfoto
Suaraare
Tillman.
MLA, har varit
Ake Olsson sparklubbskassciri t9 ir. Av avdelningens 40 anst?illdaiir 18 "klubbsparare", och sparar per &r omkring
1 . 0 0 0 -: k r .
har en hel del
Soarklubbskassdrerna
intrEssantaerfarenheteratt berltta om
frin sin linga iid i sparverksamheten.
De dr alla dverens om att en sDarklubbskass<ir,
som vill fi till stind'ett
hcigt sparande pi avdelningen, inte
kan niija sig med att blott passivtvdnta
pi insdttningar. Fcir att lyckas miste
kassdrengiira p8stdtningarvid avldningstillf?illena,si att inte sparklubben
kom i skymundanfor dagensdnskemil
om diverse inktip. Sparmilen varierar
frin bosdttning och studier till julklappar, bilkiip och semester.
gd.rna
Sparklubbskassdrerna vill
framhllla, att denna sparform inte
utan att
konkurrerarmed liinsparandet,
de bida sparformerna kompletterar

Trafiken ir betldande pd de tysha tloderna. Lastbitar i slussert
tid Neckarsteinacb.A. Karlkvist foto.
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SnickareKarl Kylbom,MG 27. Boforsfoto Monti)r GdstaAsthng,VK 52. Boforsfoto
Tillman.
Tillman.

Laborant

varandra p& ett utmd.rktsiitt. Till skillnad frin'lcinsparandet, f|"r man vata
medlem i sparklubbarnaoavsettelder.
Man dr heiler inte bunden till fasta
sparbelopputan kan varieradessaefter
formiga vid avlciningstillf?illet. Detta
96r, att m|nga, som inte kan lisa sig
genom kinsparande eller blivit fdr
gamla att vara med som ldnsparare,

och intressefcir andra och genom si
enkla saker, son-rpistcitning om sparandei god tid, kan gciraen vdrdefull
insats.Summerarman de sparbelopp,
som dessa4 hercaroL I 8.rinsamlar och
bokfcir, nir man iiffran 50.000:-.

gdrna har ansiutit sig till sparklubbarna.
Alla fdrklarar med en mun, att de
sett m&nga exempel pi hur dven det
lilla sparandet haft en mycket stor
nytta vid det tillfiille, di pengarna
verkligen beh6vdes.
Det dr gliidjandeatt det i dag fortfarande finns mdn, som vill offra tid

AAe

Olsson, MLA,

Bofotsfoto

Tillman.

En prestation!

HK

Hlrdverkstadeni Goteborgutvidgar
Bofors hdrdverkstadi G6teborg har
mer In full sysselsittning och en utvidgning av lokaler och ugnspark har
ldnge varit aktuell.
Sedan den nya st&llagerbyggningen
blivit fiirdig och tagits i bruk (se kr6nikan i nr 1 1959) har den gamla
stillagerlokalen under viren ombyggts
Interi\r

och lagts till hiirdverkstaden.I den
nya lokalen har installerats dels ytterligare en stor elektrisk muffelugn, dels
en anliipningsugn, en fdr'r'drmningsugn, en liten degelugnfcir saltnittering
samt diversekylkar.
Fotot visar den nya ljusa och tymliga
verkstadslokalenjdmte ugnar.
D
-t( .

au den nya audelningen t,id hiirdaerkstaden i Gi)teborg, Foto Wezidla Studion.

t
a.

En idyll frdn Nobelkruts fabriksomrdde.
BoforsfotoTillman.

Nytt frfln Nobelkruts djurpark
Trots den hirda eftervinternklarade
sig s&vdl rldjur som dovhjortar bra
och endastett par ungdjur dukade under. Men si ordnadeocksi Skogskontoret extra god utfordring med vitaminer.
Den "nafurliga" tillvixten har varit
god. Minst fyra dovhjortskid har sett
dagensljus och dvenridjuren har 6kat.
Fotografen var lycklig nog att hitta
en liten nykomling. Han "rcirde" den
med kameran,men ldt den f. 6. vara
ifred. Ty om man klappar eller rijr ett
kid, vill modern inte ldngre veta av
'd'r
det. Ett kid som man hittar
aldrig
daergiuet, rlet finns alltid i nlrheten,
ehuru osynligt.
L.
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Efter rasten fdljde en till2impningsdvning i bevakningstj?inst
ledd av llnsbrandinspektdren. Portvakterna fick
sitta pass en halvtimme var och nattvakteina fick var sin del av omrldet
att bevaka. Nu kom okdnda Dersoner
till porten och ville in och soir legitimation uppvisades bl. a. en polisbricka, som sig nigot underlig ut. Tvi
Under dagarna 15, 16 och 17 juni
stund, och hcill diirefter ett mycket barn, en pojke och en flicka, hade pl
anordnades en kurs i industribrand- intressant fciredrag om vad en god nigot vis tagit sig in pi fabriksomriskydd frir samtligaport- och nattvakter vdktark8.rbetyder frir en industri och det och ftirdes ut av nattvakten till
vid Tidaholmsverken.
fdr landet i <ivrigt. Kursledaren beto- Huvudporten. (Det visade sig vara
Kursen leddesav Ld.nsbrandsinspek-nade, att viktarens arbete ar ett yrke kursledarens egna barn som hjZilpte
ttir Arne Avergird, Mariestad, med si gott som nigot annat. (Vigilamus pappamed 6vningen.)
bitr2ide av brandfiirman Nils Karls- dum dormitis : Vi vakar medan Ni
Fciretagsndmnden,
som den kvillen
son, Tidaholm, f6r praktiska iivningar andra sover).
hade sammantrdde i Personalhuset,
med den tyngre eldslickningsmateEfter raslen f<iljde en 6vning, ddr hdll p& att bli utan fd'rfriskningar.
rielen, som fortfarande finnes kvar pi
kursdeltagarna,pe 2 man i varje Portvakten hade, sedan han kollat att
Tidaholmsverken,efter den nedlagda grupp, fick i uppdrag att upptdcka meddelandeinkommit, att StoraHotelindustribrandkiren. Kursen bdriade och genom rapportering undanrdja let med bil skullelevereraovannimnkl. 14.00 varje dag och slutadekl. brandorsaker,som kursledaren i fcjr- da fdrfriskningar,av nigon anledning
22.00, med rast mellan kl. 18.00vlg placerat ut pi olika avdelningar. glcimt att ge chauffciren passerbricka.
19.00,de kursdeltagarna
bjiids pE f'6r- Hdr skdtte sig vlktarna si bra, att de Nattvakten stoppade helt naturligt
friskningar av fiiretaget.
fick kursledarensfulla gillande.
bilen nere pi omridet och ndr ingen
Fcirstadagen inleddes av herr AverTredje och sista dagen inleddesav passerbrickafanns, fick bilen vinda
gird, som talade om industribrand- brandf<irman Karlsson med oraktiska upp till Huvudporten. Misstjdet rlttaskyddetsbetydelse.Hans medryckande <ivningar.Bl. a. fick viktarni ldra sig destill, och fcirfriskningarnatill herrar
och mycket aktuella fdredrag fick alla hur man sldckerelden oi en mlnniska ledamciter i friretagsndmnden var
kursdeltagarna intresserade.Si fdljde
(i detta fall en uppst:oppaddocla i
rdddade.
genomging av intriffade industrields- mansstorlek) genom att kvd.va elden
Under tiden hade telefonrapporter
vidor (bildband) och av olika brand- med en filt e. d. Ett fat olia tiimdes inkommit om fingerade eldsvidor och
orsaker och hur dessakan fiirebyggas. och tdndespi (med hjiilp av bensin) om sprdngskott,som visadeatt de perEfter rasten ftiljde teoretiska och och vlktarna fick h[r fcirscikaatt sllcka soner, som tidigare fdrsrjkt att komma
praktiska civningar med handeldsleck- med vatten, men detta gicJ<inte s&bra. in s. a. s. rdtta vdgen, tagit sig in pi
nlngsapParatef.
Det sig riktigt hotandeut ett tag, men annat sdtt och stillt till med ovanAndra dagen inleddes dven av ldns- under frirman Karlssons sdkraledninq nimnda trassel.
brandsinspekt<iren,
som taladeom vdk- sldckteselden med skum. Ovningarn"a
Ddrefter avblistes dvninsen och det
tarens uppgifter vid upptackt av var mycket realistiska och vann samt- var dags fcir genomg&"g J.fr slutfijrbrand, vdktarens allmdnna ordnings- liga vdktares fulla gillande. Portvakt hdr. Aven vid denna civning fick
uppgifter samt rapporteringen. Hir
Hagman passadepe att ta nigra bilvdktarna kursledarens fulla godkiintog kursledaren filmen till hjelp en der, som ffu tala f<ir sig sjiilva.
nande. Herr Avergird avslutadekur-

Kurs i industribrandskyddfor vaktpersonalen
vid Tidaholmsverken

Iuar Anderssonoch S. LundbiicAsldcker en oliebrand nted skum.
De lyc6ade:lrorr att det ser hotfullt ut pA fotor.
Foto L. Hagman.

Brandshyddshuten atslutades rned en god miltid. fu. b. pA
fotot syns bl. a. Iuar Andertson, brandfi)rman Nils Karlsson,
uaktchefRyddnocb A. Nilssan.Foto L. Hagman.
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En gruppbild tagen d3 ingenji)r larlesten (nr 3
fr6n aiinster i
friimre raden) tog aaskedfrfrn chef ocb kolleger aid Tidabolmsaerken,Foto T. Berestrdm,

sen med en hel del goda minnesregler
fcir vdktare samt tackadekursdeltagarna fdr visat intresse.Vaktchefen-o&
Tidaholmsverken,kamrer \ilZarnstail,
tackade i ett tal Ldnsbrandsinspektdr
Avergird frjr intressantaoch lirorika
fcireldsningaroch dvningar och 6verldmnade en liten minnesghva. pro*

"Ocb gossen han gdr i ringen . . ." Fri)Aen Alua Bjdrnberg 6uer_
liintnar en aasAedsgiua frfin personaletz pi AmmunitionsuerA_
staden. Foto T. Bergstrdm.

1959 tillbaka till AB Bofors. Han hade
di sedan I94O varit verkstadsingenjcir
och avdelningschefvid Ammunitionsverkstaden.
Ingenjcir Jarlestenblev fcirem&lfiir
hyllningar frin platschefen och sina
kolleger, varvid tal h6lls av riveringenjrir H. Prollius som tackade fd,r eod
tjdnst och gott samarbeteoch dnsk"ade
lycka till i den nya befattningen, samt
Ingenjiir Jarlesten tar avsked
<iverldmnadeen minnesg8.va.
frin Ammunitionsverkstaden
Frin Personalen i Ammunitionsverkstaden dverldmnadesocksi blomSedan ammunitionstillverkningen
vid Tidaholmsverken tiv2irr betydligt mor och avskedsgivor.
Vi visar hdr ett par bilder frln
minskat och personalen civerfriris till
Plastfabriken flyttade ingenjdr Gd,sta ingenjcirJarlestensavskedshyllningar.
Jarlestenfrln och med den 16 iuni
Lirnon
T idabolmarnafranf 6r V oluosaerhstadspon.FotoEjnar
Jacobsson.
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Med Maskinverkstaden
Giiteborg

till

I likhet med fciregiende ir anordnades p5. Maskinverkstadeniven i ir
resor fdr de pengar,som utdelatssom
pris i skyddspristdvlingen.
En idrottsresa, en lingresa samt en familieresa
'hade
stod pi programmet, och man
mdjlighet att valja den resaman helst
skulle vilja fcilia med pi.
Underiecknadvalde idrottsresanoch
skall hdr i korta drag redogcirafcir
"pa
vad som tilldrog s;g 'Gciteborg,
derina resa.
Resan var stella ti[
ddr
bl. a. landskampeni fotboll mellan
Sverigeoch Portigal besigs.
Avresanantrdddestidigt pi morgo_

LandsAanzpex f t;l jdes ned Aikare ocb Aamera. Foto Arne Kjellgren.

nen och ankomsten till Giiteborg intriiffade vid 10.30 pi fdrmjddagen.
Den som si ville hade mdjlighet att
g& en affdrsrond innan det var dags
att bescikaAB Volvo. Detta industribescikframstod fdr de flesta deltagarna
som kanske resansstiirsta beh&llning.
Innan det var dags att bese verkstdderna bjdd Volvo samtliga pi en utsrikt hiirlig lunch.
Verkstadsbestiket
imponerademycket, vilket iir fdrstteligt i denna vlr
motoriseradetid. Inte minst intressant
var det fdr de av oss som 2ir lycklig
?igaretill just en Volvo-bil.
Ndsta programpunkt var gemensam
middagpi S:t Eriks Klllare, ddr maten
kanske inte var den allra bdsta.men

stlmningen var trots allt p& hiijdpunkten. Man sig fram mot fotbollslandskampen med stora fcirvintningar, men
att
det miste ftjrst som sist podngteras,
denna blev en stor besvikelse. med
diligt spel av det svenskalaget. Det
som gjorde det stdrsta intrycket vid
dennalandskampvar den pampiga och
fina anidggningen Nya Ullevi. Den
som inte har varit dlr kan aldrig gtira
sig en fcirestZillningom hur flott den
egentligen d.r.
Innan hemfirden antrdddesgjordes
ett besijk p& Liseberg och det var med
stor sannolikhet ett ganska ndjt men
triitt gdng som steg ur bussen fnmph
morgontimmarna.
Roland

Skyddspristivlingenspengar gaY
en trevlig resatill Kcipenhamn
SkyddspristZivlingen
mellan de olika
avdelningarna vid Tidaholmsverken
som llnge pigitt har medfd,rtatskilliga
vdlsignelser.Naturligtvis har intresset
fdr att fdrebygga olycksfall stimulerats, liksom skdtseln av smiskador, pi
ett sidant sritt, att arbetethar kunnat
klarats utan nigon period av sjukskrivning. Pristdvlingen har varit si
konstruerad att varje avdelnings fd'rblttrade statistik, i jdmfdrelse med
ursprungstalet och fdregiende lrs
siffror, har kunnat medfcirapremier.
I juni minad i ir blev Driftaudelningens mannar fdgnade med kaffe,
enlr avdelningen d& arbetat i tvi &r
utan olycksfall.
Plt Ma&inaerkfiadenhademan sparat pengarnafcir tvi ir och nu hide
man miijlighet att gdra n&got trevligt
f<ir dessa.Det blev resorftir alla grupper, och diskussionensvigot var rdtt
hiiga vart resan skulle gi.
TV-ungdomardd Viddsternpd oiig till
Kdpenhanzn. P3 fotot syns Leif och Kent
Johansson, Lennart Anlonston, Ula Olatsson, Bernt Gustafsson, Anders Israelsson,
Suen Arne Lundix, AkeHellquist ochHenry
EAull.

Foto B. Gustafsson.

Zoologitk Haae i Kdpenhann. En dansA
zebra samma randning tom en saensk
tiger. Eoto B. Gustafsson.

En familjeresa gick V[ttern runt.
Ett pistiende, att om man tar med sig
sin fru blir det bara dubbelt si dyrt
och hdlften si roligt, visade sig vara
felaktigt enligt samstdmmigauppgifter
av resedeltagarna.
Si var det de friska idrottsgrabbarna som for till Portugalmatchen p&
nya Ullevi. Ett av lagen vann. Aven
Volvo bes<iktesav er,rav bussturerna
och gasterna blev bjudna pi lunch
med kyckling. De som ej var morgontidiga utan for frln Tidaholm f<irst
pi middagen, gick fd,dustiga detta,
vilket medfdrde besvikelsefcir en hel
del och om man vetat om det, s&hade
man nog ocksi tagit med sig bror sin.
Kulmen, eller huvudresan,gick till
det glada Kcipenhamn och hdr medftiljde ?iven en fotograf, ndmligen

Kalferast aid l'iddstern. Fr. a. Lei! Strdnt,
lohnny Berg, Oae Johansson och Stig
lYallman. Foto B. Gustafsson.

Berndt Gustafsson,som ftirevigat en
del episoder.
Klockan 6 gnuggade deltagarna
sdmnenur dgonen.Atminstoneen del,
och kom i tid till bussen.Andra iter,
som hade mlnga"gciromil pi morgonkvisten och kanske vaknat sent, kostade pi sig taxi. Gemytliga och goda i
sinnet for resendrernas& i vdg och
stannade fcirst utanfdr Virnamo fiir
att dricka ldskedryckeroch mjdlk etc.
Over Sm&lands gristenshlllar for
man sl vidare under s8ng och musik
och med uppehill, d[r hungern si
krlvde. Man begagnadedven tillf?illet
att besesjciaroch lundar.
Och ddrefter, som Sven Hedin sa',
kom vi till Malm<i. Men fdrjan vdntade och iiver Sundet gicJ<f?irden i fdrhoppningarnas tecken. Restaurationen
ombord var god och tidaholmarnablev
mitta och niijda. Ingen vdgrade dock
att ldmna biten. Taxi till Norreport,
ddr porten dppnades och singldger
reddes.
Den yngre generationen gick pi
Zoologisk Have, medan de stadgade
dldre hirntade krafter fd,r kvlllens fiirlustelseri hamn och famn.
Full frihet ridde givetvis och olika
intressenblev viil tillgodosedda.Pi
Klarnpenburg prdvades kusklivet och
hlstarna fick l?ira vdstgiitska. Hdstar
och droskor blev popullra - kanske
det blir ett ridhus i Tidaholm . . .
Men tiden gick fort. Aterresans
Markaryd blev snart en realitet. Dessftirinnan hade diskussionenom besiik
pi V[rdshuset Kalle pl Spingen fitt
sitt slutliga svar. KP fick siledes,liksom de iivriga,bekantasig med Midlkbaren i Markaryd.
Glada och belitna resendrer.kanske
litet trdtta, kunde snart iter hdlsa
industristadens,trddgirdsstadensoch
vdlbekantaanblick.
trivselstadens
Limon
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Storbestlllningpi Nohab-GM-lok till SJ
I hird konkurrensmed bide svenska
och utlindska loktillverkare fick Nohab nyligen en order pi 2) st. NOHAB-GM dieselelektriska
lok till SJ.
Som bekant har Nohab tidigare
levererat ett antal NOHAB-GM-Iok
till SJ (litt. T4). De godadriftsresultat
dessavisade,har i hiig grad varit utslagsgivande,ndr det g?illt att placera
den nya ordern.
De nya loken kommer att bli av
Bo Bo-typ, 2 st. 2-axliga boggier med
ett axeltryck av 18 ton, inklusive
elektriskt tlgvdrmeaggregat.I fem av
loken kommer ndmligen ett s&dantatt
installeras,och utrymme reserverasi
de dvriga fcir ev. senareinstallation.
Loken kommer att fcirses med en
I2-cylindrig dieselmotor, utvecklande
1425 hk. S&vdldenna som generatorn
kommer att bli av General Motors bercimda tillverkning. Dieselmotorn 1r
f. ci. av sammatyp som installeratsi dd,
NOHAB-GM-Iok, vilka tidigare leve,
reratstill SJ.
Lokets ldngd civer buffertarna blir
1 4 . 3 0 0m m .
Det fcirstaloket berdknaslevererasi
januari 1961 och slutleveransen
blir i
april pifriljande ir. De nya loken dr
avseddafrir linjetjiinst och kommer att
successivtersdttade inglok, som dr i
drift.
I samtliga nordiska linder d.r
NOHAB-GM-Iok insatta i drift. De
Danske Statsbanerkommer efter det

Turbinbest?illning
Nohab har f&tt en ny turbinorder
pi en kapianturbin till Hllleforsens
kraftstation i Gavleln. Bestdllare dr
AB SkandinaviskaElverk, Stockholm.
Turbinen kommer att utveckla2570
lrk vid 214 varv/min och vid en fallhdjd av 8,6 m.
Kraftstationen Ir berdknad att tas i
kommersielldrift den 1 okt. 1960.

att den senastenybest?illningen
effektueratsatt ha inte mindre in 89 sidana
lok. I Norge ?ir i dag 20 NOHABavslutad
GM-lok insattai drift. Fcir ndrvarande Fiirmanskurs
gir ocksi ett sidant lok pi prov i
Den 1 juli avslutadespl Gullriset
Finland.
1957-L959 irs kurs fcir arbetsledare
lm.
och produktionstekniker.Som tidigare
har dennakurs genomfcirtsi samarbete
Lyckad Nykvistenresa
med Trollhiittans Yrkesskolor och ArNykvistens Tjinstemannaklubb har betsledarinstitutet.
som vanligt artaflgeraten resafcir sina
PersonalchefenBertil drelius hilsamedlemmaroch derasanhciriga.I stdde vdlkommen, varefter chefen fcir
landevdderantrlddesresanfrin TrollNohabs yrkesutbildning gav en resum6
hdttan med buss till Uddevalla. DIr
<iver kursens ging. Diirefter var det
fortsatte man med bit ut i Bohusld.ns tid fcir direktcir Odelberg att <iverldmvackra skdrgird, men efterhand som na diplomen till dem som nu erhillit
man kom utigenom mulnade det och fcirmanskompetens.
Irn.
vid Gullholmen kom regnet. Dir blev
Se guppfoto pd omstdendesida.
det uppehill, vilket avkortades pi
grund av regnet, och man fortsatte iill
Nohab-sporten
Lysekil, med hopp om att dir skulle
Idogt arbetas det med sporten pi
bli badviider. Tyvdrr blev det inte si
Nohab och man har nitt en hel del
utan det regnade lika kraftigt diir
framglngar. I vintras lyckades man
ocks&.
blisa nytt liv i bordtenniten, tack vare
Man ikte genom fagra Mald str6matt lokalfrigan ordnades och nu hopmar och iterresan foretogs genom
pas man pi att det skall gi lika bra
Nordstrrimmarna. Vid avgingen fdn
kommandeslsong.Intressetvar och ir
Lysekil blev vddret bdttre,men di var
mycket stort, kanskeman rent av vlgar
man ju i alla fall tvungen att fara.
hoppaspi dnnu bittre anslutning frin
vidare. Frin Uddevalla for man hem
Nohabs sida i Trollhd.ttanskorpbordmed abonneradebussar.
tennisserier.
Aven om vldret kunde varit bdttre
Fotbollen dr ju den verkliga natiohade man i alla fall fitt en"h[rlig dag
ute i friska luften och det obehag,som nalsportenoch det var ddrf<ir glddjanFader Pluvius stdllde till med, togs de att det gick att fL hyra planer och
f3. igl,ng interna fotbollsserier iven i
med gott humdr av resenirerna.
Fors
ir. Redan frirra iret startade en del
25 NOHAB-GM-IoA
au dennatyp, Sl:s Litt. 74, har Nohab nu fhtt bestillningpfr. avdelningar s3.smitt. Nu dr det bdttre.
Man rdknade optimistiskt med max.
Nohabfoto.
10 lag nlr anmilningstiden utgick,
men istdlletblev det 18, en siffra som
rivertriffade alla fcirvdntningar, och
lagen fick diirfiir uppdelasi wi grupper. I nzistanummer kan vi presentera
tabellernasslutstdllning och kanske vi
kan tala om vad Nohabmistarna heter
ocksi. Det 1r endastrena korpspelare,
som fir deltaga. Om man tidigare
spelatboll i nigon specialfcireninggrir
det inte nigot, men under liipande ir
fir man inte ha deltagit i nigon seriematch. Fdr minga ir detta ett crux,
men man fir ju t?inkapi att det ir den
breda massanman skall ha ut pi planerna. Alla matcher spelasi gummiskor, vilket ocksl sdkerligenir mycket
lyckligt.
Forts,pd niistasida.

25

Gruppfoto frin fiirmanskursens avslutning
Nils Hdhansson,Bror Berg, Roy Aronston, Bexgt
Stiendelrfrn adnster:Personalcbefen,
Kailston, Ragnar Carlsson,Egon Suensson,Roland'Ekstrdm, lngeni|r Sahlberg.Sittande
frin uiinster: Ingaar Lundberg, Helge Tapper, ArbetsledarAlubbensordfbrunde fdrman
Torsten Genander,Gerhard'Andenson och Kail'Gdsta Eriksson,Nohabfoto.

Nohab-sporten
Tennisen har &ter blivit en paradgren pa Nohab. I korpserierna'hatvt
f,aft med flera lag och det har faktiskt
gett riktigt bra. det blev en serieseger
6ch dessirtom flera andraplacering"ar,
vilket var starkt. Gl?idjand'eer ocfsi,
att man i ir lyckades anordna en nybrirjarkurs, som rdnte stort intresse.
Framhillas btir ocksi det goda arbete,

som nedlades ner det giillde att fi
banornaklara fdr spel. Alla arbetade
utmarkt - men naturligtvis finns det
dnnu en del, som f6redragef att komma
till "dukat bord". Tack vare arbetsinsatsenkunde man bdrja spelarekordtidigt, men si-gick ocks&tjilen ur
marken tidigt i ar'
Varpan 1r ocksi en paradgrenpi
Nohab och vera varpakastarenir all-

tid minga hedrande resultat. Klubbmdsterskapenavverkadesi biirjan av
augusti. Lit oss konstatera,att varpan
dr en h[dig och tjusig motionssport,
som passarsivdl ung som gammal.
Nohabs Idrottsfd'renings orienteringssektions sedvanliga budkavleorientering har ocksi gett av stapeln.
Tyvirr kan vi inte redogdrafdr denna
tiivling ftirrln i nestanummer. Vi kan
dock omtala, att det dr en av de popullraste korptlvlingarna fcir tremannalag inom vira landamdrenoch att deltagufta iterkommer fu f:d:n hr.
Vi har lyckats agt fi kontakt med
en norsk klubb. P3, fcirsommaren
damp ett brev ned frin Borregaards
Jern og Metal i Sarpsborg,dlr man
efterhdrde intresset fiir ett idrottsutbyte. Nafurligtvis var intresset stort
och si besl6,tsper brev, att norrmennen skulle komma hit ftjrst. Tdvlingen
skulle omfatta skytte, bordtennis och
fotboll. Det blev Nohabsegrar dver
hela linjen, men norrminnen bordeha
vunnit fotbollen, eftersom de var bdst
men de hadeinte turen med sig. I slutet
av augusti var Nohabare i Sarpsborg
fdr returmatch. Till denna iterkommer vi i nastanummer.
Ja, rn d'rsemestefnett minne blott.
Det mirks dock att man ir sugen p&
att idrotta igen, och nu ir det full fart
p& de olika tdvlingsarenorna.M&let dr
naturligtvis att f& med allt fler i sporten och f<ira fram Nohab till en dominerandeplats i Trollhdttans korpsportliv. Lit oss hoppasatt det skall lyckas.
F ors
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Kursavslutning

med fOrtjilnsttecken

till skyddsveteraner

Avslutning ay kursverksamheten
Skyddsombudet Sven Jagersten,
"Varfd,r hd.nderdet?" och f<irtiinst- skyddsombud17 ir, skyddskommitt6teckenutdelninghrills tisdagenden 5 ledamot 16 3r, gjuterichefen,ingenjcir
maj i fciretagets personalrestaurang. Anders Ljungdell, skyddskommitt6leFdrutom kursdeltagarna kunde didamot 15 3.r, skyddsombudetThure
rektd'rS. Lind d.venhllsa de inbiudna Olsson,skyddsombudoch skyddskomgdsterna,yrkesinspektiirG. Sandahl, mitt6ledamot L4 3l, skyddsombudet
kanslichefenvid Arbetarskyddsndmn- Ivat Thorman, skyddsombud och
den E. Thd,rnbergoch intendenienvid
13 ir, huvud- Dr l. Hanarualt (ouan) och Dr Ing. V.
skyddskommitt6ledamot
Fdreningen fd,r Arbetarskydd, ingen- skyddsombud8 ir.
Ferreri ocb dir. Dogliono Majer (nedan).
j<ir A. Hellbacker-Thulin, vllkomna.
Sedanmedaljd,rernahyllats avsluta- Vedafoto \Testerlund.
Kursverksamheten. som startade i
des den trivsammaskyddsaftonen
med
-november1958 och pigick med uppe- att gdster och kursdeltagare slog sig
hill under julen till i mars i ir,
ned runt de dukade kaffeborden och
='
samlade 65 deltagare, huvudsakligen liit sig vZilsmaka.
FT
avdelningschefer, arbetsledare och
skyddsombud.Deltagarna fijrdelades Ur bestiksboken
pit 4 st. studiecirklar, som under
Den 17 iuni 1959 besciktes
S7edaskyddsinspektcirens
ledning under 12
verken av Dr J. Donald Hanawalt,
st. cirkeltriffar studeratden minskliga
Coro..
bakgrunden till olyckshd.ndelsernas Vice Pres. i Dow Chemical .rru.
pA
Midland,
Mich.
Dr
Hanawalt
uppkomst. Att en mer ingtende kdnnedom om denna bakgrund dr nd'd- en tundresai Europa och itergdldade
vindig, belystes av kanslichefen E. ett bestik av direktdr Lind 1956.
Comm. Dr Ing. Vittorio Ferreri och
Thiirnberg, som i sin framstillning
bl. a. konstaterade,att olyckshZindel- Techn. Mgr. G. B. Dogliono Majer
sernas orsak alltmer beror pe de frin Alluminio S. p. A., Milano, bemdnskliga faktorerna och allt mindre scikte\Tedaverken den 29 iuni 1959.
pi tekniska brister. Han redogjorde De skulle ddrefter besdka Svenska
vidare fijr Arbetarskyddsndmndens Metallverkeni Vdsteris.
kursverksamhet.Efter att ha framhilSkydd:triif'fensnedaljdrer, ingenjdr A. Liungdell samt shlddsonbudenL Thorman, T. Olslit vikten av fortsatt utbildning f6r
son och S, lager$en tillsammans med direktdr SuenLind och yrLesinspekttjrG. Sandahl.
skyddsarbetet,iivergick han till utdel- \Tedafoto rVesterlund.
ning av intyg och uppmuntran till de
30 kursdeltagare, som varit flitigast
vid studierna.
Som mellanspel visades den nya
amerikanska skyddsfilmen "Det ir
sdkertCharlie", i vilken Edgar Bergen
med sitt buktaleri p& ett roande sdtt
\
propagerade fcir st?indig f<irsiktighet.
I skyddsinspektdrF. Tjusbergs dversikt av de gingna irens skyddsverksamhetinom fdretagetframkom bl. a.,
att skyddstjanstenfrin starten 1.947
i takt med f6retagets expansion utbyggts med en mdngdolikahj?ilpmedel
i skyddsarbetet,
att olycksfallens antal och sv&righetsgradsuccessiltminskat och
att nlgra av de anstdllda under en
si ling f6ljd av ir intresseratoch
uppoffrande varit aktivt verksammai
fciretagetsskyddsarbete,ait de tilldelats Frireningensfcir Arbetarskyddfcirtjdnstteckenoch diplom.
Yrkesinspektiir G. Sandahl och direktd,r S. Lind utdelade ddrefter fdrtjdnsttecknentill f<iljande fyra f'6rtjd.nta;
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Varfiir och n?ir framst?illdes aluminiumlegeringen?

Den 1 maj 1959 anstiilldesingenjdr
Varje aluminiumlegering har sin speciella anvlndning och egenskap. NedanSil g Hal I erbiicZsom konstruktionschef
stiende
tabell visar nigra olika legeringars anvlndningsomriden och tiilkomstnr.
fcir utvecklingsavdelningen.
Herr Halll
lerbdck var tidigare anstdlld hos AB
Analys
I
end-l
nr
_l l Hr--.
/\nvanonrngsomraoe
Midbeck, Nissj<i.
|
z
"
|
"
"
'I
l
u
s
l
v
"
l
Den 1 juli 1919 anstZilldes
fdrman
1,920 | 4,3 0,9 0,4 0,7
Karl-Guilau Hfehn som fcirman pi.
1 4 S Transportind., flygind. smide
reparationsverkstaden.
Herr Hjelm har
1915-20
I,Z
3 S Kem. ind. deglar o. beh. gliidtidigare varit anstllld vid Svenska
lampskolvar
Maskinverken,Siidert?ilje.
Senare | 4,4
0,6
2 4 5 Flygind. lastbilshjul, nit och
20-talet
skruv
Som konstruktdr pi utvecklingsavS e n a r e | 5 , 5 0,4
0.7
delningen anstdlldesden 1 aug. 1959
1 1S Automatdetaljer, skruvar,
20-talet
muttrar m. m.
)ngenior Arne Gastausson,tidigare anSenarc | 4
0,9
B 1 8 S Motorkolvar och motorstdlld hos AB Flygts Pumpar och
30-talet
detaljer
AB Bofors.
1
1938
0,3
0,6
0,7
6
1
S
l
Transportind. konstruktioner,
|
Vi hilsar dessanyanstllldav?ilkomrcir, mobler
62
sl
na till \Tedaverken och hoppas,att de
t943 lr,S
0,2
5.7 7 5 S S m i k u e e h i u l . f l v e d e t a l i e r
skall trivas hos oss.
nycKrar

Sommar-bild-krysset

1959

Riitta limingen och pri.rtagarfortechwngen.
Semestern7959 har tydligen varit
alltfcir solig och vacker fcir "andliga
<ivningar", ty ett tZimligenlitet antal
kuvert med l<isningarlig p& redaktionensbord ndr tdvlingstidenutgick. Av
poststdrnplarna att dcima, hade dock
Irisningar insints frltn mlnga, orter i
virt avl6.ngaland, ja t. o. m. frin
frdmmandeldnder.
Efter blandning och dragning av
kuverten och granskning av ld,sningarna, fick prislistan f<iljande utseende:
1:a pris Kontorist Ulla Larron,
(82326) Avd. IKF, Bofors.
2 :a pris Kontoilsl GdstalY. Ohltton,
(7rIo3) Avd. NEPI, Nobelkrut.
3:e pris Ingenjdr Tage Linr),
(80326) Avd. KA 61,
Bofors.
4:e pris Plfu:lagareK. P. Carhon,
(9028) Avd. VP, Bofors.
5:e pris SpLnLi)rare
GunnarNilston,
(22128) Avd. VK 21,
Bofors.
6:e pris VerktygsfilareTbord. lobansson,(1481) Tidaholmsverken.
7:e pris Ingenjdr Olle Nesser,
(80390) Avd. KKD,
Bofors.
8:e pris Springbud Henry Gilmnz,
SuomenBof ors,Helsingfors.
9:e pris Her Kurt Lindbaist,
(T IL23) Avd. EI 33,
Nohab.
10:e pris Fru Sally Norrttrdm,
(7125r) Hagbywlgen3,
Karlskoga.
Vi gratulerarpristagarna!

1945

0,4 0,7
0,8

1945 | 0,3
1948
1,949

i4

1951

n4

1951
1954
1954
1,957

0,7

63S

Fcinster, dcirrar, vlggar,
girdsmcibler

43S
F52S

Byg gn.ind. (ytbehandl. gri yta)
Vitesuperoxidbehillare,
vid liga temp.

trdd-

anv.

50s

Byggo. ind. kijksutensilier, bevattningsr6r

4

oq

K186

Svets, konstruktioner, marina
och bilkonstr., flygind., TVtorn, balkar

1

o1

K157

Fcir anodoxidering, kylskip,
blhncl.

79S

X

Renaluminium

Hcighillfasthet
ocn smoe

stringpressat

El, samlingsskenor och kablar

1958

BERO&T
FALL

6463

Strlngpressat matr. till bitndustrin. Gllnsande ytor

5457

Formade pl5tdetalier fcir bilindustrin fred glinsande ytor

oUeteraner
sorn
slutat
sintjan+

losef Aronsson
Nobelb*

Henning Bji;rAlund.
UVA

Daaid Blontgt'en

Carl Engstrdtn

Bof or s

Bolors

Augutt Eriksson
Bolors

HenilA Glad.
Nohab

Harald Gugausson

Ernfi Harnrnar

Bofors

Bolors

Arontson, losef Emanuel, f'6dd 24 aug. 1892, pensionerad 2I aug. L959. Arbetade vid Bofors jan. t914febr. L91,6som arborrare och kom ddrefter till Nobelkruts
Byggnadsavd.fcir att 19t8 iter flytta till Bofors ddr han
omvdxlandearbetadepi Byggnadsavd.och vid Bj<irkborns
sig. Blev i marc L924 nitrerare pi Nc-avd., var ingpanneeldare L926-193o, ddrefter reparatcir tlll t932 dt han
var med om att starta den nya eteritervinningen vid Nckrutbruket. Frin dec. 1944, ttlls han slutade eftet ca 44
tjdnsteir, var han apparatskdtare
pi F-avd. Medaljdr vid
jubileet 1946 med 29 tjd.nstefu.
BjdrAlund, Henning Andreas,fddd 28 mars 1891,pensionerad t juli 1959. Anstdlldes vid AB Nomy, senare
Ulvsunda Verkstdder AB, i mars 1933. Arbetadede fd,rsta
iren som slipare,{rln 1935 till 1938 som filare och efter
denna tid som putsare.Erh6ll 1958 eratifikation och Bofors HedersnS,L-for21 tjlnstei.r vid b.-olaget.
Blomgren, Dauid Fredrik, fddd 4 juli l8)4, pensionerad 1 aug. 1959. Arbetadevid Bofors nov. 1!17-april
1918 som iltate pFLKonstruktionskontoret,der han i febr
1933 Lteraostdlldessom konstruktdr. Overflyttade i jan
lan.
1937 tlll Krigsmaterialforsiiljningensoffertavd, var i april
1.942-april L)46 platschef vid Tidaholmsverken, varefter han i.terkom till avd. KM. Medalj fiSr 25 tjd:nstelr
1957.
Engstrdrn, Carl Gustaf, fddd 23 juli 1892, pensionerad
I aug. L959. Anstdlldesvid Bofors l jan. 1934 som mittjusterarepi Verktygsavdelningenoch innehadedetta yrke
hela sin anstdllningstid,ca 25 &r.
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EriAsson, August, fddd 20 j,a.li L892, pensionerad 1.
aag. 1'959.Arbetade1915 vid Bofors i Kanonverkstaden
och &terkomi nov. L935 till TransportavdelningendIr han
varit stddare,transport- och diversearbetare.R[knade ca
24 3,r ndr han slutade.
Glad, Henrih, fddd 4 maj L892, pensionerad 1 aug.
1959. Anstlilldesvid Nydqvist & Holm i april t907 som
hyvlare i Maskinverkstaden. Slutade i aug. 1918, men
iterkom i febt. 1.92I fcir att i nov. 1924 iter sluta. Frin
okL 1927 till sin avglng, efter ca 47 tjdnsteh, var han
hyvlare och tidvis d.venstickare i Maskinverkstaden.Erh<ill vid Nohabs jubileum L947 medalj och gratifikation
f6r 35 tjiinsteir.
Gustaasson,lohan Harald, t6dd 24 juni 1894, pensionerad L j:0.li1919. Anstllldes i nov. 1909 pi Verktygsavd. i Bofors och dverflyttade lret dZirpi till Konstruktionskontoret som kopist. Denna anstiillning slutade han
t juni l)ft, men iterkom i jan. l)27 som ritare och
konstruktdr p6. KonstruktionskontoretsVerktygsavd. och
hade dennatjiinst tills han slutadeefter ca 38 ir i bolagets
tj?inst.Medalj vid jubileet L946 f& 25 tjlnstetr.
Hammar, Erntt Nelhard, fddd 6 juli t894, pensionerad 1 aug. 1959. Anst?illdesvid Bofors i sept. i909 som
gjutgodsrensarei Stilgjuteriet. Utndmndes i juli 1929 tlll
fdrman pE sammaavd. och har de senaste
iren frin 1951,
tj2instgjort som kontorist pi Gjuterikontoret. Riknade ca
50 tjiinsteir ndr han avgick. Erh6ll vid jubileet t946
medalj och gratifikation frir 37 tjiinsteir.

ffi
TorAellansson
Bofors

G. lYilbelm Karlsson
Boforc

Margit Lindu,all
Nobab

Fridolf MfrA
Bolors

?
ff

ff

Teodor Nilsson
N obelArut

Tage Norduall
Nobab

lansson, Torkel Napoleon, fddd 2 juli L892, pensionerad 1 aug. 1959, Anstiilldesvid Bofors redan i juni 1906
som smed pi Byggnadsavdelningen.
Slutadei juli 1920
och eterkom i okt. rgZf som montdr i Kanonverkstaden,
varefter han 6verflyttade till Stilverket som smed. De
senasteSrenfrin L954 hat han varit vagnvegarep& denna
avd. Erhiill vid jubileet t946 medalj och gratifikation fd,r
39 tjdnstefu och L957 stora medaljen fdr 50 tjiinsteir.
Rdknadeca )2 tjdnstelu ner han avgick.
Karlsson, Gustaf lYilbelm, fitdd 29 jvli 1892, pensionerad l- ^:ug.L9r9. Arbetadevid Bofors sept. 1914-juni
79T5 Fe Kanonverkstadensfinmekaniska avd. Aterkom
i juli tlts som filare pi samma avd. och tiverflyttade i
juli 1,940 till Experimentavd. som verktygsfilare. Detta
yrke hade han tills han slutadeefter ca 41 irs tjdnst. Erhdll vid jubileet t946 medalj och gratifikation fd'r 28
tjdnsteir.
Lindwall, Gerda Clara Margareta (Margit), fddd 27
juli 1899, pensionerad31 juli 1959. Friiken Lindwall anstdlldesi jan. l92O som korrespondentpi Korrespondensavd. Slutade i sept. L)22, men eterkom 1 april L923 i
samma tjiinst. R2iknadeca 39 tjdnste8.rndr hon avgick
och erhcill vid Nohabs l0O-irsjubileum 1947 medalj och
gratifikation fcir 26 tjZinsteir.
MdrA, lohan Fildolf , f.ddd 22 juoi L8)2, pensionerad
L juli L959. Arbetadevid Bofors frin maj 1916 till febr.
1919 i Projektilverkstaden,Transportavd. samt Verktygsavd. Ateranst?illdesi febr. 1926 som svarvare i Kanonverkstadendiir han de sista Eren, frtn juni 1955, varit
avsynare.Erhcill medalj fdr 25 tjiinsteir 1950 och r?iknade siledesca 35 tjensteir ndr han slutade.
Nordoall, Tage, foddT maj 1892, pensionerad1 aug.
1959. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm i maj 1906 som

Klas Olsson
Nohab

ll4rt

ffi
ffi

r4tmef

*s

Bofors

ffi

supportsvarvarei Maskinverkstadenoch arbetadedlr till
juli 1908. Hade sammayrke febr. 1912-dec. 1917 odl
jan. 1p18-maj DB samt fr8n f$r. L92I eller i sammanlagt ca 47 tjanstelr. Erhdll vid Nohabs jubileum 1947
medalj och gratifikation frir 33 tj?insteir.
Nilston, Andert Teodor, fddd t sept. 1892, pensionerad 5 sept, 1959. Arbetade som byggnadssnickarevid
Nobelkrut nov. 1914-sept. 1.917 och var direfter pi
Bofors Byggnadsavd.till dec. 1918. Ateranstiilldesrid
Nobelkrut j nov. 1924 dtu han j ^wil L924 blev maskinsnid<are pt' SnicJ<arvedataden.
Dinna syssla hade han
tills han slutade efter ca 38 tjiinste&r.Medalj och gratifikation vid jubileet 1946 f6t 25 tj?inste&r.
Olsson,Klat, fddd 19 maj 1892, pensionerad1 aug.
1959. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm i okt. 1906 som
supportsvarvarei Maskinverkstaden.Slutade i ian. l)I4
ochlterkomnov. 1!1l-juli 1919,[ebr. 1922-'aug.L924
samt frin mgj 1947. Arbetadehela anstdllningstiden,ca
23/2 fu, som supportsvarvareoch arborrare.
Palmdr,Karl Gustaf Robert, fddd t7 sept. 1889, pensioneradI juli 1959. Anstdlldesj mars t92t som skraddare i Bofors Skridderiaffer. I sept. 1938 rjverflyttade
han till Kanonverkstadens
sadelmakerisom sadelmakare
gclr hlde detta yrke tills han avgick efter ca 38 tjdnstelr.
Erhcjll medalj och gratifikation fcir 25 tjd.nstefuvid iubileet 1946.

Motst6ende sida:

SEMESTERBILDER 1959

T. u. "I gungan" och dd Labbsand at Tryggue Gustafsson, Bofors. T. h. Solnedging aid Tfldsand ao L, Hagnran, TidabolmsuerAen. Fiibodar i Dalarna ar Ingaar Claesson, Nohab ocb Fynd
pi Tinsiluens bortex aa A. lohansson (EFV), Bofors.
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19. Tdrnblom, Axel Rudolf, Verktygsfrdsare,
vv 20
19. Karlsson, Karl Pontus Ernanuel, Pl&tslagare,
vP 20
25. Karlkoitt, Per Emanuel,Svaware,MG 25
26. llliklund, Euert Ejlert, Fiiruidsarb., MVK 14
27. lantton, Olou Guilau, Stidare,VT 9
28. Liungberg,StenFredilk, Mont.-arb.,VK 50
28. Andertson, Otcar VitaLir, Trddgirdsarb.,B

G RATULE
aeh 6o-dzin4az
IV kvartalet

1959

BOFORSVERKEN
Oktober.
2.
4.
7.
16.
24.
30.
31.

S0-Eringar

Anstilld
lr

Hindersson, Karl Gunnar, Byggnadsing.,B 1"
Nester,Olof Ernil,Ingenjdr,KKD
f iinston, Gustao Sigfrid, Kalkylator, FSK
Fortlund, Karl Ragnar, F<irman,VF 1
Forsberg,Anna Matilda, Mangelbitrdde,OT
Kernert, Erik Alhn, Tdarbetarc, B 9
Biichman,Otkar laan, Handformare,MG 21

1934
1933
194r
1928
195r
1934
19>2

November.
5. Husberg, Fol€e Inguar, Kontorsvakt, OV
9. SPiik, Erling SdrenHugo,Kamret,EF
13. Kylberg, Nih Olof,Ingenjdr, KM
13. Bouuin, Ragnar Olof, Konstruktiir, KKU
15. Lernman,SaenGustaaBertil, Bitr. fdrm., OV
15. Gu$aasson,Nils Gustau,Avsynare,VP 80
18. And.6n,Lart AAe,Ingenjdr,B 1
18. Dahlquist lobn Gusaz, Avsynare,KA 800
19. Malaise, Carl Gdtta, Ingenj6,r, KMTU
2!. Arontson,Elmer Karl Gunnar,Godspack.,VT
21. Karltton, Helge Emanuel,Ljudprov., MH 22
24. Ldaberg, Kurt Sigfrid, Chauffcir, KMPS
26. Tiderman,Axel Rudolf, Avsynare,MS 24
29. Lindkuist, lohn Samuel,Instrumentrep.,X 23
30. Ljungberg, Tore Gdsla,Planerare,PMK

1939
1934
1934
t934
L954
L953
L938
1924
r937
t950
1939
1950
1935
1955
L937

December.
l. lanston, Karl Erih, Synare,MVK
I. Forsberg, Suen Natanael, Murarc, B
6. Bjdrh, Allan Tobias,Frdsare,VK 23
6. Bidrk, Artur Mattiar, Svarvare,VK 25
YP 24
7. Lekberg,Helge Georg, El. svetsare,
L2. Lund;triim, Erik Emanuel,Slipare,VK 50
12. Goztde,Bengt Siguarl, Ritsare,VK 22
13. SISJhammar,Knut Olof , Planeringsing.,VP
16. Benglston, Per Edain, Kranfcirare, VT
16. Nilsson, Karl Artur, Skiftfd,rman,MH 22
24. Grabn, Suen Gustau G dte, Mdtdonsjust.,KA 91
Synare,MSK
28. Loitrand, Osbar Ferd.inand,,

193)
1934
1924
1,92'
7929
1927
1928
r928
1952
r925
1940
1937

Oktober.
60-iringat
3. Gadde,Axel Gunnar, Div.-arbetare,ME 20 1 9 1 8
14. Palmgren,Axel Herbert, Fd,rrldsarbetare,
P L0 19r5
17. Engstrbrn,Anton Gottbard,Gassklrare,ME20 L 9 r 4
1913
23. Aronston, Karl Andreas,Moirtiir, BAM
1926
24. af Bjerkin, Pehr, lngenj6r, KMTB
YK 52 1 c ) r 1
31. Andersson,Tbure Herbert,Rev.-svarv.,
November.
B. Engstrdrn, EilA Ragnar, Offertingenjdr, FSS
Lo. Reinboldz,Erik Ragnar,Stilverksing.,ME 2
ll. Persson,Georg Emanuel,Fllare,VK 2t
12. Cederquist,SuenMarlinVilhelm, Portvakt,OV
16. lamton, Erih lulius, Stddare,MVK

1919
1939
1.9L4

19ro
1953

December.
L7. Karlsson,Elh Leander,F6tman, VK 52
21. Karltson, Anna Olioia Maria, Stdderska,
EFV
23. Eriknon, GerdaIngeborg,Stiderska,EFV
25. Engstrdm, Edoin Antonius, Portvakt, 6V
26. Melker, Olof Gustal Folke, lngenjcir, KKR
26. Strandell, Laurentius Stelanu, H)irdare,
MSK 50
27. Lartton, SaenVilhelnz,Fcirridsarbetare,
VF 20
27. Nordqai$, Frans Gustaa,Trldgirdsarb., B

L937
r92O
L932
1949
1954
L933
1.955
I9l3
1938
L936
I9l7
L927
L944
L937
1929

NOBELKRUT
Oktober.
50-iringar
17. Hedlund, Berta, Ammunitionsarb.,NVA 3
L939
L7. lantton, lobn Aruid Mattiat (Matz), Yerkmdstare,NVD
1924
22. Karlsson,Erik Gztnnar,Byggn.-grovarb.,NB , I94O
November.
L. Rdnn, EriA Helge, Fdrman, NVM
6. Mdrk, Miirta Magnbild,Kontrollarb., NVA 3
t3. Sandberg,BengtGdfiaT oroald,Elektr.,NX90
20. Hi)glund, OscarPontus,Trotylgjutare, NVA 4
28. Oltton, SuenGunnar, Sni&are, NVK 4

1938
194r
1938
1926
1934

Oktober.
60-fuingar
4. Holmquist, lohn Birger, Avd-chef, NEPI
24. H elj, H falmar V italh, Malningshusarb.,
NVN

1918
1937

December.
24. Berggren,Herman Claes,Fdrman, NVD
L924
25. Erikron, Erik Emanual,F<irridsarb.,NP L4 L948
29. Lund.blich,
Hulda Amalia, Ammunitionsarb.,
L937
NVA 3

NOHAB
Oktober.
50-6ringar
2. Karlsson, Gustaf, Excenterpressare,
VT
VB
3. Andersson,Oskar,Grovarbetare,
13. Thbrnqaist,Arne, Fdrman, VM
28. Olston, Hans, F,lektiker, VE

L938
1956
1928
Tg27

November.
I0. Lanson, Bdrie, Fdrr|dsarbetare,EII?
21. Stark, Erih, Radialborrare,VM

1947
L937

December.
1. Gatlautson,Oskar, Filare, YI
28. Landberg, Arne, Planeringschef,VPP
2). Llantsott,Ed.ain,Rcirarbetare,
VI
Oktober.
60-itingar
14. Guttafston,Adoff, Transportarbetare,
VM
21. Hellstrdm, EriA, Snickare,VI
24. louson, Gustaf, Elektriker,VE

L9r3
L934
'los?

1954
1927
1927

32

I

uvA

November.
L2. Norduall, Frau, Supportsvarvare,VD
24. Berggren, Gustda, Supportsvarvare,VD
28. Olsson,lohan, Tntsportarbetare,VI

1950
1952
1955

December.
5. Andertson, HaAon, Jiggborrare,VA
Il. Hansson, Hans, Traversfcirare,VD
15. Berggren,Anders, Elektriker,VE

1953
Lg27

1957

Oktober.
60-itingar
8. Liungqaitt, Karl loban Valdemar, Flrfitdsarb. 1 q 1 L ' 7
18. Kiellgren, SuenRudolf, Bonoplastarbetare
1c)<,
23. Ljungblom, lohan Vitalis, Frirridsarbetare
1936
December.
17. Gren, Karl Algot, Fdrridsarbetare

Litteratur
FolAlig Liikekonst. Av museiassistent
Carl-Herman Tillhagen. Nordiska MuseetsHandlingar. Stockholm1958.
Ett industrijubileum brukar ju ofta
avspeglasig i mer eller mindre p5.kostade minnesskrifter, ddr fciretagetsutveckling och ledande mdn utfd,rligt
beskrives i panegyriskaordalag. En
rninnesskrift av helt annan klass och
helt annat vdrde utgav AB Oxegenol
- som genom sitt heliigda dotterbolag
AB Recip dgnar sig it tillverkning av
ett flertal medicinskaprepafat - ndr
bolaget tu L958 firade siti 50-irsjubileum. Minnesskrilten 1r en strdngr
vetenskaplig, men samtidigt mycket
populiirt och tiversiktligt formulerad
redogdrelse dver den folkliga l?ikekonsteni Sverige.
Med folklig llkekonst menasi detta
sammanhang den faktiska eller fcirmenta kunskapenom sjukdomarna,deras uppkomst, fdrebyggande och botande,som menig man och de "kloka"
?igde i slutet av 1800-talet. Denna
kunskap vilar pi urildrig grund, p3.
traditioner frin antikens och forniidensldkekonst,p6.en nedlrvd kunskap
om cirternasldkande och helande fcirmhga, p8, verklig medicinsk lirdom
som trdngt utanfcir fackmdnnenskrets,
samt pi viss erfarenhet och kunskap
om den minskliga kroppens anatomi
och funktion. I gamla tider, di inga
ldkare eller sjukhus fanns, spelade
denna folkliga ld.kekonsten mycket
viktig roll i samhdllet.F6rst ir 1)95
JJ

l95O
L946
1943

1 c)to

TIDAHOLMSVERKEN
50-iring
November.
21. Lidberg, Paal Gi)ran, Grovarbetare

December.
50-iringar
7. Bergman,luditb Axelina Linnea, Stiderska
IO. Lind, Ernst Krhtiaa, Supportsvarvare
29. Ekntan, lobn Hamy, Konlrollfd,rman

1957

\vEDAVERKEN
Oktober.
50-iringar
L4. Rosengren,Tage, Jiggborrare

1O1r)

November.
76. Lindb, Gdtta, Overtnsenjdr

1933

December.
19. Oltson, Suen,Planeringsman

7940

Oktober.
60-iringat
9. Sundqui:t, Gustau, Snickare
27. Kytd, Yrir), Tnnsportot

1951'
1953

November.
28. biksson, Erik, Maskinformare

1940

inrdttades den fcirsta medicinskall.rostolenvid Uppsala Universitet, ltr L663
fanns i hela landet endast Stta inhemska och tolv utldndskalikare, fu L774
fannsi helariket endast32 provinsiallakare, alla stationerade i stlderna.
Frjrst ir 1852 fick Kadskoga sin egen
ldkare o. s. v. De kloka gubbarnaoch
gummorna hade ddrf<ir fdga konkurrens frin de verkliga faikmennens
sloa.
Om sjukdomarnas
orsakerhademan
tidigare de mest befiingda fdrestdllningar, de flesta av en magisk art. Att
vara sjuk betyddebl. a. att man i sin
kropp h?irblirgeradeen ond ande eller
sjukdornsdemon,eller att nigot
dver.--uru,
naturligt vdsen, en gast, en
"rt
varulv etc. blist, kramat eller spytt
sjukdomen i eller pi kroppen. Bbiemedlenmiste i dessafall givefvisocksi
vara magiska,med besvdrjningar,offer
och signerier.
_ Fcirfattarenredogd,ri de olika kapitlen om folkmedicinensilder, om siukdomsorsaker
och hdlsoskydd,om kioka
gubbar och gummor (folkmedicinens
olika s. k. specialister),botemedelav
olika slag hdmtade frin minniskor
(dven frin lik), djumiket, vdxtriket,
magiska riter och ceremonier samt
fcir de olika sjukdomarnasuppkomst
och behandling.
Det ir en utomordentligtintressant
ldsning, delvis mycket ro"ande,delvis
av mycketmakaberart. Mitt i all vidskepelsefanns det dock vissa sunda
och kloka kunskaper,som stitt sig till
vhta. daga.toch ddr den moderna kerniska och medicinska forskningen

innu kanske kan fi vissa uppsiag.
Detta gdller frd.mstalla de droger och
ldkemedel, som hdmtades ur cirterna
- medicinalvixterna.
Geijer och umbiilhekonomin, Av fil.
dr Sven Ingemar Olofson. Rab6n &
Sjcigren.Stockholm1959.
Erik Gustaf Geijer, brukspatronsonen frin Ransiter, dr kanske mest
klnd som en av v5.rtlands mestlysande
begivningar, lika framstiende som
historiker, filosof och fcirfattare. i nigon men ocksi frir sina politiska insatser. Mindre kdnt Ir kanske, att
Geijer dessutom sysslademed samhd.llsekonomiskaoch sociala problem
och att han ddrvid kom att sielh sie
i opposition mot sina samtida vannei
och sldktingar.Dr Olofson har i en
mycketvdlskriven bok, nyligen utgiven
och bekostad av Kooperativa fiirbundet, tagit upp Geijers insatseri den
ekonomiskadebattenunder 1820- och
30-talen.
Ur Bofors synpunkt dr denna bok
sirdeles intressant,di den utfcirliqt
redogrirfcir Geijers relationermed sr-n
gode vdn Per Lagerhjelm pi Bofors.
Lagerhjelm var den fdrste av landets
brukspatroner som ins&g vikten av
nd.ringsfrihet, och som mycket tidigt
motionerade hdrom sivdl vid Riksdagen som pi Jernkontoret. Lagerhjelms
synpunkter pi samhdllsekonomi och
niringsliv kunde den konservative
Geijer inte alltid fdrsti, meningsskiljaktigheterna var o{ta skarpa,men den
personligavdnskapenbestbd.
Lbg

Sten Gustafsson

UVA

Anneliese Leu

Hago fohansson
Bofors

Gustafsson,SaenErnanuel,fddd 28 jan. 1898, avliden
3 juni t959. Anstilldes vid AB Nomy, sedermeraUlvsunda Verkstdder AB, zG okt. 1931 som fd'rridsman.
Denna syssla har han innehaft hela sin anstdllningstid,
raed tjzinstg6ringenfcirlagd till olika frirrid. Erhiill 1956
gratifikation fdr 25 tjinste&r samt t959 Bofors Hedersnil. Rdknadesammanlagtca 28 tjd'nsteitrnir han gicJ<bort,
lohanston, lohan Hugo, fddd 6 aug. L903, avliden 4
juli L957. Anstdlldesvid Bofors i mars 1937 som elmontiir pi Elektriska avdelningen.Slutadei sept. 1947, men
iterkom i okt. samma &r i samma yrke. Frin dec. 1957
till sin bortging tj?instgjordehan som fdrman pi avd. X.

N obelArut

Roland Sjdberg
Bolors

Leu, Anneliese Martba Margareta, fitdd 12 j'lJi L92L,
avliden 24 j:ani 1959. Anstiilldes vid Nobelkrut i jan.
1953 och arbetadetill april L959 pt Rdrapteringeo, di
hon iiverflyttade till Ldkemedelsmanufaktureringen.
Sjdberg,Alf Roland, fitdd 18 sept. L)34, avliden 20
juni 1959. Arbetade sept. 1948-april 1950 som verkstadsbudi Fiiltverkstaden,i febr.-mars 1957 i Transportlaget srimt april-sept. 1958 vid UtterbZickssig. Blev
ddrefter pendelslipare i Kilstavalsverket.Omkom genom
en trafikolycka.

och med minst en mi.nads mellanrum. Vi kommer
att tillimpa detta i fortsittningen, varfiir ympningsschematblir fiiljande :
Forsta injektionen (Yz nl.) i samband med
skiirmbildsfoto.
Andra injektionen (% nl.) minst en minad senare pa ndrmastbellgna forbandsrum.Dir erhi"lles
di ocksi ympningsbeviset.
For de redan ympade, som silunda erhillit endast en spruta, rekommenderasatt senastvid nista
Lrliga skdrmbild ta en "uppfriskningsspruta". Bdst
dr att redan nu pi eget initiativ pi nirmaste forbandsrum ta denna uppfriskningsdos. (Det blir
bara en halv "spruta", men den ir nyttig. Medtag
ympningsbeviset.)
I fortsdttningen skall vi samtliga uppehilla virt
ympskydd genom en "uppfriskningsspruta" ungefdt vaft femte ir si som tidigare rekommenderats.
Det iligger diirvid envar att sjdlu passaden tidpunkten och alltsi sjilu anhlila om "uppfriskning"
antingen i. ftirbandsrum eller vid en skdrmbildsfotografering. Forvara kortet vdl. Det skall uppvisasvarje ging man kommer till liikare for nigon
behandling samt vid varje f.6rnyadympning.

BOTAGSTBIININGEN
Meddelande angiende stelktampsvaccinationen
Den frivilliga (och kostnadsfria!) ympningen
mot stelkramp, som vi startade hosten 1958, har
rdnt en synnerligengod anslutning.Jag erinrar om
meningen med densamma:
Stelkrampsrisken(vid sirskador) bekdmpasantingen med stelkramps-serum(med minga risker)
eller med stelkrampsvaccin(inga risker, men forutsdtter en foregiende ympning med sammavaccin).
Dirfor bor man ympa s. a. s. i beredskap,vilket just
d.r vad vi gor med dessa stelkrampsympningari
sambandmed skirmbilden.
Frin StatensBakteriologiska Laboratorium har
man fr. o. m. i 3.r borjat rekommendera ett annat
forfaringssitt betr. ympningeni och for erhillande
av ytterligare effektivitet. Man foreslir silunda en
uppdelning av forstagitngsdosenpi tvi halvdoser

Bruksliikaren
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Bofors
Sverige

musikkir

representerar

i Europamiisterskapen

f iir arnatiirmusikkirer
Boforsmusikanternaha fitt ett mycket hedrandeuppdrag: att rePreseotera
Sverigei Europamlsterskapenf6r amatcirmusikk&rerL959.
FcirraEret blev Bofors musikkir som
bekant god 2:a i de Skandinaviska
mdsterskapstdvlingatnai Trollhdttan,
medan Kdpenhamns Harmonimusikkhr, ca 60 man stark, blev mistare.
Riksf6rbundet, som ldnge fdljt musikkirens utv-ed<lingoch framglngat, be'
hiivde dZirfdr ingen llngre betinketid
f<ir att ge k&ren uppdraget att representeraSverige.
Europamlsterskapen, som hills i
Vichy i sridraFrankrikeI t-l3 sept.,
kommer att omfatta dels ett s. k. pliktstycke, dels ett av resP. k&r sjiilv valt
musikstycke. "Pliktstycket", som alla
de 8-10 deltagandenationernasmusikkirer miste spela, er en extremt
modern ouvertyr, komponeradspeciellt
fcir tlvlingarna. Kiren har fcir juryns
val insdnt ) musikstycken, av vilka
den m&stevara beredd att utan fcirvarning spela ett av tre.
Kiren har alltsedan v&ren och hela

Pr, reklam

;;j
Bofors nrusiLhdr (t. u.) tillsammtns rned' Storf ors ocb Karlstad FCO:s mu:ikhSrer dd
tiirmlindska musiAstiimman i Degerf ors. Karlskoga Tidning foto.

sommaren- med undantagav semeslegat i hird trdning
terveckorna och repeterat 3-4 kvdllar i veckan.
NIr detta skrivesh&ller k&ren just pi
med "finslipning" av repertoiren.Vi
hoppas kunna iterkomma med ett utfcirligare referat frin Europamisterskapen i ndsta nufirner.
Kiren omfattar f. n. 40 man. Res-

K[pp her

tu

och sales promotion

Som bekant anvdndes en mdngd
mer eller mindre svirbegripliga eller
i varie fall svir6versittbara termer
inom industriell organisation, frdmst
inom f<irsdljnings-och reklamomr&det,
Vi har ur en vlrderad kollega klippt
ftiljande roande och enkla fdrslag till
tre av dessaofta anvinda termer.
Om en ung man mciter en flicka
och fdrklarar fdr henne hur bra hon
ser ut, hur mycket hon betyder fdr
honom och hur djupt han ilskar henne, si ir detta salespromotion.
Men om han i stdllet ftirklarar fcir
henne hur bra han sj2ilv iir och hur
mycket han betyder fiir henne, dl dr
det reklam.
Skulle flickan ddremot komma till
honom, darfdr att hon hd,rt av andn
hur bra han dr, s& dr det public relations.

sdllskapettill Frankrike kommer dock
att omfafta ett 60-tal personer, eftersom menga av musikanternas fruar
passarpA tillf?illet att se sig om litet i
storavirlden.
Bofors musikk&r deltog ocksi med
stor framgtng i virmlandsdistriktets
musikstdmmai Degerfors den S,aug.

..
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SEPTEMBER-KRIS S-KRYSS
Redaktionen bjuder hdr en tZivling
av nigot enklare slag, ett Kriss-Kryss
med bitar. De "felande bitarna" skall
allts8 passasin i resp. ord, vilka senare
skall infogas i rutmdnstret.
Vi delar ut 3 penningpris i. resp.
30. 25 och 20 kr. samt ddrutdver ett
antal tr6stpriser. Lycka till!
Tiivlingstiden utgir den 1 okt. SZind
in l<isningarnai "vanliga" brevkuvert
- inga sttirre kuvert eller konvolut och adressera till "Seotember-KrissKryss", B-pilens redaktion,Bofors.

Ord om 5 bokstiiaer:

Ord.orn 12 bokstiiuer:

H...R,
N....,

LA...ATO
K...FR..
HJALP . . .

...NN, P...., RE...,
ORR.., RE...

Ord.om 6 bokstiiuer:
ELD...,8..
88....,....U8

Ord om 7 bokstkuer:
M.....R,

F.....R

Ord om 2 bokstiuer:

Ord om 9 boksthuer:

AV, AR, EK, RE, GE, AR, EL,
DY

ST....GER,
....ER...

Ord orn3 boksthaer:
AGA, AKT, BAS, . E, NIT,
R.., R.., TIA, ARR
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RI ..
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. , Ord om 11 bokstiiuer:
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...r,..4K

AGNETE, ALM, AR, ARBRO,
ARE, BOR, ELI, ELL, EN,
ERITE, GAST, HARD, ID, IM,
ING, JEJ, KONTO, KAR, LA,
LUGG, LOD, MAKE, MAN,
OHAB, OM, ORRAR, PARAT,
PLAN, PRESS,REDD, RIUM,
RIVER, ROR, ROR, SEA, SKA,
SLAG, SPA, TER, TKONTO,
TUR, UGG, VAR, ALAR, ALLA,
ASNING, OGA, OK, OR

M... . MAS..., .....RST...
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Skall oi inte byta plats nu fri)hen?
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- Iag fi)rsthrmig aldrig p3 Aainnor,
menjag bar urildigtroligt oargSnglag
fdrfiAer, . .
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fiir BjdrkbornsFabriksarbetarefackftirening
GoSTA ANDREE, Fil. kand.(FRK)
Repr. fiir avd. 24 av Svenska Induaritilnstemanna-Fijrbundet

BERT HENNING,
Kamrer (ED), Ordf.
Representantfijr AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, Ftjrman(Y 20)
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefiirbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR 90)
Repr. ftir Av d. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

NOHAB
JOHN LAR SSON, Ritningsutldmnare
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantf6r SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantfiir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenii5r,Ordf.
'Representantfiir
Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERI(EN
THORE JOHANSSON, Fdrman
Repr. fcir Arbealedare(SAFavd.70)o. Tjiinstemiin(SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantf6r AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montor
Repr. fdr Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

WEDAVERICEN
HOLGER BACKMAN FdTman
Representantfiir SverigesArbetsledarefiirbundsfiiretagsklubb
TORE JOHA NSSON, Kdrnmakare
Representantfiir SvenskaGjutaref<irbundetsfciretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjiir
Repr. fiir Sv, Industritjtnstemanna-F6rbuniletsfiiretagsklubb
GOSTA LIN DH, 6veringenj6r, Ordf.
. : Representantfiir AB \7. Dan Bergmansledning
GU N N AR \trELAN D E R, Verktygssvarvare
Repr. fiir Sv. Metallinduslriarbetarefijrbundetsverkstadsklubb

r.I-A
BORJE LARDN ER, Ingenj6r
Representantfiir SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Ordf.
, Representantftjr UlvsundaVerkstlder AB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfiir UVA: s verkstadsklubb
Niista nr mmer
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil.IiC.,(ER)

adress: B-pilens redaktion,Bofors.
Redakti.onens

5 av irging 1959, berlknas utkomma den 1 nov.1959.
Redaktionen iir tacksam fiir att fi eventuella bidrag snarast
miijligt och ej girna senareiin den 3 okt.
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B(oF(oR,S
PRESST}IIfDE
Bofors utfcjr a1laslags pressrniden av htigvlrdiga kolstil och lcgerat
stil i styckevikter upp till 25 ton. Som cxempel kan nirnnas turbinoch kompressorskivor; axlar tili turbiner, generatorer, krossar och
fartyg; helsmidda ringar upp till 2,3 rn diameter; valsar fcjr varmoch kallvalsverk med banddiametrar upp till 850 resp. 650 rnm.
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Smidet kan efter cinskan levereras grov- eller firdigbearbctat.
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