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DEN NYA HUVUDTRAFIKLEDEN GENOM
KARLSKOGA
Av StadsarkitektG UNN,4R ?AHLMA{
Frdgan om ordnandet au huuudtrrafiklederna
inom Karlskoga iir giaetuis aa stort intresse.
H/)r skall ft)lja en redogorelsef or d.euiktigaste
problerustiillningarna ocb fr)r hurusom nzan
daseratt losa dessa.
Huvudtrafiklederna inom ett samhdlle har tvlt
vdsentliga uppgifter. Den forsta dr att forariks- och
ldnstrafiken till och frin samt genom samhdllet,
Den andra ir att sammanbindaolika omriden. citvomriden, bosiadsomriden, industriomriden eti.,
med varandra och formedla trafiken dem emellan.
Ofta finner man det fordelaktigt att sokaeliminera
en del av riks- och ldnstrafiken genom att hdnvisa
denna till forbifartsleder.Mingi ansedetta riktigt
men andra havda, att man skall si l6ngt mojligt
soka behi.lla denna trafik genom de centrala om,
ridena och bygga ut gatundtet med tanke ddrpi..
Geografiska och lokala forhillanden komma har
givetvis att spela en stor roll inte minst i en stad
som Karlskoga. Staden dr ju mycket utbredd och
har en sdregen geograf| med bland annat sioar,
dlvar och isar mitt inne i centrum.
For Karlskogas vidkommande har man diskutent att draga den ogenomforligt viktigaste leden,
ndmligen riksvdgen Orebro-Karlskoga-Kristinehamn, forbi stadensoder om centrum,med en bro
over Mockeln vid Ostervik.Denna tanke hade fr6n
borjan dven upptagits i den nyligen verkstdllda
oversiktliga vdgplaneringen for hela riket. Den har
emellertid vid den overarbetning som foretagits
slopats,di man funnit att man kan och av flera skdl
bor bygga en genomfartsledvilken, liksom nu dr
fallet, for genom stadens centralare delar. Ndrmasteanledningentill detta dr att man i Karlskoga

Karlskoga

indock icke kan komma ifrln attbygg ut den ostligaste huvudforbindelsen - genom Sandviken,
Bofors centrum till Karlberg, Ekebyoch Skrantatill en trafikled av mycket god kapacitet och
standard for den utomordentligi storJ stadstrafik
vi redan har och i allt hogre grad f|r i framtiden.
Ndr det si visat sig mojligt att utforma denna del
pi. ett sidant sdtt, att den mycket vdl anseskunna
accepterasdven av genomfartstrafikanterna Orebro-Kristinehamn, vilka ju dro i en absolutminoritet jZimfort med trafikanterna till och frin Karlskoga och inom staden, si har man funnit det
riktigt att g3.fram efter denna linje. Skulle en ging
i framtiden rikstrafiken zindi bli av sidan storlek,
att den icke bor belasta en led senom stadens
centralaredelar, si har man ju alltiJmojligheterna
kvar att fora denna trafik pi en ny lid over
Ostervik.
Innan man har stannat for att byggu om och
byggu ut genomfartsleden Immetorp-BoforsCentrum-Odlingen, vilken fir godalnslutningar
till lzinsvdgarnatill Nora, Degerfors och Filipstad,
har ett omfattandeutredningsarbetedgt rum. Forst
gjordes en synnerligennoggrann rdkning och kartldggning av trafiken i stadenvid ett visst tillfdlle.
Denna sammanstilldes med det da befintlisa
boendet i stadsomriden av olika karaktdr, med
verksamheteni centrala omriden och i de vdsentligaste arbetsomridena(industrierna). Rdkneresultaten har analyseratsoch vissa vdrden ha kunnat
bestdmmas.Dessaha sedananvdntsvid berdkning
av den framtida trafikvolymen i stadenoch pi olika
avsnitt av huvudvdgndtet.Man har si beriknat antalet boendei stadenhr I975, lokaliseratdessai en
oversiktlig boendeplan, liksom man ocksi. sokt
bilda sig en uppfattning om ndringslivetsoch in-
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dustriens utveckling och ddrav foljande trafik.
Vidare har man tagit hinsyn till trafikens okning
vid okad biltathet och andra faktorer som miste
beaktas.Allt detta har bearbetatspi matematiskvdg
och resultatet dirav den framtida trafikens
stodek till och frin olika omriden i vir stad, liksom genomfartstrafikens omfattnin g - har kaftlagts. Ddrvid har, vilket dr av synnerligvikt, hdnsyn
tagits till det huvudvagnat, som genom parallellt
utforda utredningar ansettsbora finnas. Man har
genom detta arbete erhi.llit en god bild av den
framtida trafiken i allmdnhet och dess stodek i
olika avsnitt av staden.Resultatetligger till grund
for dimensioneringen av gatundtet.
Vidare har vdsentliga ffigor om huvudledens
utformning i deialj, med anslutningspunktertill
lokalgaiorna m. m., frlgor om tomtutsldpp,signalreglering, filer etc., tagits upp till behandling. For
att genomfartsleden, liksom ldnsvigarna, skall
kunna fungera tillfredsstdllande,bide for genomfartstrafiken likavdl som for stadstrafiken,mi.ste
strdngakrav stillas pi utformningen av dessa.Anslutningspunkternamellan huvudlederna och det
lokala gatundtet fir icke ligga alltfor titt och de
skola dzirtill ligga ph slvitt mojligt sammainbordes
avst&nd.Si. miste givetvis hdnsyn tagas till nuvarande forhillanden och det befintliga gatundtet.
Med beaktandeav foreliggandekrav pi en god led
och befintli ga forhlilanden, har man kunnat ltrsa
med aflgenomfartsleden Immetor5Odlingen
slutningar till ldnsvigar och det lokala gatunitet,
Bofors industriomride m. m. o& inbordes avst8.nd
av ca 425 meter. Mellan dessi anslutningspunkter
skall trafiken i framtiden gFt fnrn utan att stciras
av trafik till och frin enskilda fastigheter invid
leden och ddrtill utan hinder av parkeradefordon.
Tomtutsldpp anordnas till angrdnsandebefintliga
eller nya lokalgator. Fastigheternaskola i allminhei inhignas mot leden till forhindrande av att
lekande barn komma ut i trafiken. Anslutnings,.punkterna komma, sdrskilt med hdnsyn till trafik: lsdkerheten, att utformas som stopp- och g6.kors;,# ningar. Dessaavsesatt signalregleras,ndr trafiken
blir av sidan storleksordningatt detta behovs.Genom att anslutningspunkternaligga pL sinsemellan
lika avstind med lika kortider, gives mojlighet att
samordna trafiksignalerna och en si kallad gron
vig uppnis. Detta resulterari att man skall kunna
kora genom hela stadenutan att behovastannaoch
detta med den sikerhet som signalregleradtrafik
ger. Bliva signalernadirtill fordonsstyrda,regleras
dessai viss utstrdckningautomatisktefter trafikens
behov vid olika tillfdllen under dygnet. En strikt
och ldmpligt genomford ka?raliseriig u, trafiken
(filkorning) bidrar ddrtill till reda och ordning och

bdttre trafiksdkerhei pi den 7 km llnga genomfartsledenfrin Immetorp till Odlingen.
Det dr i hog grad det forhillandet, att man kan
tillskaoa en trafikled av nu ndmnd standard och
utforrining som tillsammansmed vir stadssdregna
geografi blivit avgorande, nir man diskuterat genomfartsleden och funnit losningen. Ldnsvd,garna
till Nora, Degerfors och Filipstad utformas efter
samma principer, med sikte pi god slkerhet och
kapacitet, men efter nigot andra normer betrdffande detalierna.
Genomfartsleden Immetor5Odlingen,
som
alltsi dven blir vir avgjort viktigaste led for den
interna trafiken, skall beskrivasnigot mer ingiende. Vid Immetorp planerasen trafikplats med korsningsfri anslutning av lokalgatorna efter samma
princip som tillimpats vid ombyggandeav Orebrovdgen, exempelvisvid Villingsberg. Leden blir i
fortsdttningenvdsterut fyra- till femfilig, med tvi
huvudfiler i vardera riktningen. Dessa okas med
ytterligare en fil fuamfor varje trafikplats, si att
man i princip erhiller en fil for vdnstersvdngande
fordon, en for de som skola rakt fram, och en for
hogersvdngande.(Se figuren.) Inom 6stra stadsomridet blir det s&anslutningiill lokalgator m. m.
vid Nya Noravdgen, vid Bergmdstarevdgen-Saxlyckevdgen och vid Stackfallsvigen-Dimbovigen.
Inom Boforsomridet, ddr mlnga svira detaljproblem finnas att losa och ddr terrdngforhillandena 6r rdtt besvdrande,planerasanslutningartill
genomfartsvdgen vid kliniken, Striimsbro, huvudkontoret och Gronfeltsporten.I god anslutningtill
dessapunkter strdvar man efter att erhhlla rikliga
parkeringsutrymmen. Detaljerna d,ro dnnu inie
losta, men si vitt man kan se foreligger goda mojligheter att ordna dessafrigor tillfredsstdllande.I
Forts,pd sid. 1j
Plan 6ter fdre:lagna tMlikplalreftta nzeden aiinstersuiingande
lil
pfr.en aiig ned 5 kdrfiler.
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Exterifu au xy akrllgjuteiets sdd.raf asad.

TIDAHOLMSVERKENS NYA BONOPLEXFABRIK
Sinnr ika hjalp arrcrdningar,automatikoch kontrollorganbidrager
till starkt 6kadproduktion
,
Av OveringenjorHERBERT PROLLIUS
T\
L) et var akrylplasttillverkningenvid Tidaholmsverken, som igingsatte den ufveckling, som har
gjort foretaget till en av landetsstorre producenter
av plastprodukter. Annu i borjan av detta hr svarade den ursprungliga anld,ggninsen,som tillkom
vid ingingen av 50-talet,helt for produktionen av
svenskakrylplast. Det dr dock ldnge sedanforsdljningen av akrylplast overskred produktionskapacikunnat okas.I sjdlva
teten,trots att dennasuccessivt
utan att forfanndet
verket har ndmligen denna
ndra fyrdubblats genom
principiellt dndrats forbdttrade metoder och anordningar. D5. forsdljningsvolymen fortsdtter att oka och grdnsen for
forbrittringar inom denna anldggningsram syntes
vara nildd, beslotsi slutet av 1958 att en helt ny
anldggning med tillricklig kapacitet for den ndrmaste tiden skulle skaoas.
Arbeiet med planering av denna nya fabrik har
phghtt i ungefir tre hr rdknat frin de forsta utkasten. Efter ett par minaders inkorningstid hade
vid midsommartiden 1960 den nya fabriken praktiski taget nitt projekterad kapacitet.
En schematiskbeskrivning av forfarandets principer torde underldtta den foljande redogorelsen
for den nya fabrikensutformning.
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Det finns i handeln sivdl "gjutna" som "sprutade" akrylplastskivor. Den nya anlaggningen ir
silunda byggd for gjutning av skivorna - det
forfarande som dominerur for mittliga och storre
tjocklekar. Gjutningen sker i formar (celler), men
dr f . o. inte gjutning i vedertagenmening, emedan
materialet "stelnar" genom s. k. polymerisation.
Utgingsmaterialetdr ddr-viden "monomer" vdtska.
Denna vdtska fylles efter viss forbehandling i
celler, som besti av tvi glasskivor av bestd.md
kvalitet, som sammanfogaisparallelit med varandra ph bestdmtavstind si berdknat, att den fardiga skivan fir en viss avseddtjocklek. De fyllda
cellerna genomgi ett temperaturforlopp pi for
varje tjocklek och kvalitet avpassat seitt, varvid
vdtskan som forut sagts polymeriserasoch ddrvid
stelnar. "Formarna" tagas iseir, och den fardiga
skivan tagesut, varefter formglasennoga rengoras
och anvdndas6nyo.
Glasskivornasformat bestdmmerocksi akrylskivornas format. Ju storre formatet dr desto tjockare
miste formglaset vara. Sivdl tjockleken som storleken oka alltsi vikten och ddrmed hanterinsssv&righeternai tillverknirigsgingen.Kundkretsei t raver emellertid stdndigt storre format, dels for att
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Pi transportdrensynes
en fortn under fyllning, en under tillslutning. Till bdgerskymtar " pdlastningen".

kunna framstdlla storre foremhl dd.rav,dels for att
minska spillet vid nedkapning till mindre format
- det dr ju en dyrbar basplast.
Monomeren dr mycket ldttflyktig, svir att lagra
och utgor eldfarlig olja av forsta klassi likhet med
t. ex. bensin.
Specialglaset for formarna dr mycket dyrt, och
akrylplastskivornasom gjutas mellan dessaglas reproducera alla repor och fel i formglasen, varvid
felen synas liksom forstdrkta pi akrylskivorna.
Principerna for det nya gjuteriet dro utarbetade
med foljande huvudfaktorer for ogonen:
1) Storstamojliga format skall utan risker kunna
hanterasmed minsta mojliga insatsav manuellt
arbete.
2) Formglasen skola hanterasoch rengorasmellan
anvdndningarnamed storstamojliga varsamhet.
3) Irlla brand- och explosionsriskerskola vara eliminerade, si lingt detta stir i mdnsklig makt.
4) Dessutom skall en kvalitativt bdttre och jdmnare produkt ernis genom "programreglering".
Det stora format vi valde som standard, dr inte
det storsta som forekommer i handeln, men det
storsta vi ansig oss kunna anvdnda, utan att anIdggningskostnadernaskulle stiga orimligt i hojden. Det ir dock si stort, att hanteringenav glasskivorna miste heit mekaniseras.Vi projekterade
alltsi ett transport-"band"bestiendeav transportorer, var och en rymmande en glasskivaresp. form
(bestiende av tvi skivor). Skivornasrcjrelsesker
5

medelst gummiklidda rullar, drivna av en elmotor
i var enhet.For varje ovrig hantering av glasskivorna utrustades enheterna med specialanordningar
hdrfor. Den hittillsvarande transporten av skivor
och formar stiende vertikalt i vagnar,dit de skulle
lyftas in resp. ut, var hlrmed ersatt av en mekaniserad transport av dem liggande horisontellt pi
ndmndatransportiirer.
Rorelsen hos transportorernasenheter dr icke
kontinuerlig,utan reglerasav glasskivornaresp.formarna. Om ingen skiva finns att transportera, dro
rullarna stilla. Forst ndr en skiva frin "uppslagningen" ldgges pi forsta transportoren, ger denna
en luftimpuls till relirummet, som slir till striimmen till drivmotorn - under forutsittning att
framforvarande transportor dr torn. i\r detta icke
fallet, ligger skivan kvar, tills fnmfonarande skiva
flyttat sig och sdtter sig di i rorelse,men endastsi
Ilngt det finns "lediga" transportorer. Detta
systemgdller runt hela transportbandetoch dr nodvdndigt, for att skivorna ej skola kollidera och
skadasi kanterna eller rent av krossas.Skulle trots
allt nigontingintraffa, t. ex. att en ventil "hdnger
sig", finnas nodstopppi. vissapunkter.
Lyftning och nedldggning av glasskivorna pi.
varandra vid formtillverkningen sker med en speciell "transfer"-anordningmed vakuumsugkoppar.
En i princip likartad anordning konstrueradesfor
isdrtagningen av formarna efter slutford polymerisation.
Monomeren levereras till fabriken i tankvagnar,
som tappas till underjordiska tankar, varifrhn

Tunnelugnen med dngledningar och fldktar.

monomeren medelst fjarrmanovrerad pump fores
till ett behandlingsrum i fabriken, beldget en
vining hogre dn transportbandet. Hdr blandas
monomeren med vissa tillsatser i halvautomatiska
doseringsapparater.Dessa fyllas direkt frin pumpledningarna. Pumparna startasoch stoppasvia luftimpulser frln manoverorgan pi doseringsappanterna. Frin dessafores blandningen i slutna ledningar till forbehandlingsapparaterna,ddr viss
vdrmebehandling under omroring sker. Omrorarna
drivas av elmotorer, monterade ovanfor resp. apparater, och all manovrering av elkraft sker via
pneumatik. Bl. a. kontrolleras temoeratur och
viskositet noga under processen.
Efter forbehandlingen tappas vitskan direkt till
en anordning vid transportbandet,som automatiskt
fyller formarna med exakt den kvantitet, som krdves
for den aktuella skivtjockleken. Pi transportbandet
ligga hd,rvid formarna i svag lutning. Efter forslutningen, som sker manuellt, htertagaformarna horisontellt ldge och foras vidare av transportijrerna
till "pilastningen". Denna bestir av en helautomatisk anordning, dir formarna en efter en inskjutas
i hyllfack i en vagn, som sedantjdnstgor som insats
i en ugn. Denna anordning har eliminerat det
tyngsta och sviraste arbetet,som utfordes i gamla
gjuteriet. Vad i medeltal fyra man arbetademed
hela dagen,sker nu blott under uppsikt av en man,
varvid flera och ndstandubbelt si storaformar som
Hdr syas tunnelilgnens dndd.6rr, "aalastningen", uppslagsbord.et
ocb t)uerf dri ngsan ordni ngen'f 6r t'or mglas ti I I | 6r sta rran r p or I i)r en.
Till

bdger l6per transportdren in i tpiittrnashinen.

tidigare hanteras.Alla rorelserske medelsthydrauliska och pneumatiskaorgan.
Det ddrpi foljande temperaturforloppet sker i
tunnelugnar, bestiende av flera efter varandra
stdllda kammare, dit de fyllda vagnarna stegvis
foras a''' en hydraulisk "vagnskjutare". Denna
manrivreras,liksorn ugnens dorrar, frin en pulpet
med tryckknappar. Inom parentes kan sdgas,att
denna del av transportenhar villat mycket huvudbry vid projektering och montage, och mhnga
elpertdiskussionerha forts. Det fordras ndmligen
hdr ett helt systemav blockeringar jdmsidesmed
sjdlva manovreringen for att forhindra felmanovrer, som kunna orsaka olyckor och stora ekonomiska forluster.
Ugnarna ha i sina huvuddrag utexperimenterats
i gamla gjuteriet, dir under irens lopp den ena
forbdttrade typen efter den andra utprovats i
praktisk drift. Tillverkningen och detaljkonstruktionen efter vira direktiv har dock anfortrotts en
soecialfirma.
Vd.rmentillfores luften i ugnarna medelst ingbatterier,och kraftiga cirkulationsfldktarombesorja
luftfordelningen. For olika skivtjocklekaroch specialutforanden ha olika temperaturprogramutexperimenterats.Till ugnarna hor en vidlyftig, importerad instrumentutrustning,utarbetad i samarbete med AB Bofors' experter pi omridet.
Mycket schematiskt kan temperaturkontrollen i
tunnelugnarnabeskrivaspi. foljande sdtt: Programmet, dvs. de temperaturerugnen skall hilla i vale
skedeav polymerisationen,overforestill en radiell
kurva av aluminiumplfi.t. Ett varv av kurvaxeln
representerarhela behandlingstiden.Denna kurva
insdttes i programgivaren. Impulserna frin detta
instrument ange vad temperaturen bor vara, och
genom jdmforelsermed ugnensverkliga temperatur
utlosasregleringsimpulsertill ingventiler och luftspjall. Instrument for temperaturregistreringoch
alarm komoletterainstallationen.
Jiimfor man utfallet av produktionen - kvantitativt och kvalitativt - mid uppgjorda program
och faktisk temperaturkurva, har man tillfdlle att
stindigt ratta programmet efter alla de faktorer,
som trots alla kontroller alltid piverka en tillverkning av denna typ. I gamla fabriken fick ugnsskotaren en tabell for varje charge, vilken angav den
temperaturhan skulle hilla timme for timme. Hur
ndra han kunde hilla detta program visste ingen.
Nu skoter automatiken detta, och ingen mdnniska
behover vaka over i.ngventiler och luftspjill.
Di temperaturcykeln dr avslutad, skjutes vagn
efter vagn ut ur tunneln och fores till "avlastningen", en anordning i princip lik pilastningen,
varvid fonnarna en efter en skjutas ut pi ett bord

dir de med hjZilpav ljummet vatten tagasisdr. Den
fd"rdigaakrylskivan stdlles i en transportvagn,och
formglasen lyftas ett efter ett over pi transportbandet for fornyad anvindning.
Hdrefter transporterasformglasen efter reliimpulser till en tvdttmaskin, specialbestdlldfor virt
behov. I denna genomgi formglasenen skrapning,
tvdttning och polering med tvdttmedel och nylonborstar, upprepade skoljningar (sist med avsaltat
vatten) samt torkning med luft och infravdrme, for
att slutligen efter fullbordat kretslopp hamna pi
f ormtillverkningsbordet.
Si ser tillverkningsgingen i sina huvuddrag ut.
Hdrutover bora hjzilp- och serviceanordningarna
ocksi nigot beroras,i den min detta ej skett ovan.
Angcentralenberdknasf. n. ej f6rmi. tdcka toppbehovet vintertid, varfor en elektrisk panna mist
installeras,vilken vid behov automatisktinkopplas.
Storsta vdrmemdngden96.r icke till ugnarna utan
till tvittmaskinen. En hel del itgirder ha vidtagits
i syfte att spara vdrme. Si. har t. ex. flikten for
allmdnventilationen i lokalen tvi hastigheter, en
for sommar- och en for vinterbruk. Temperaturen
i lokalen dr termostatreglerad.Forlusivdrmenfrin
ugnarna och tvdttmaskinenkommer direkt lokalen
tillgodo. For ett lyckosamtproduktionsresultatiro
hogsta renlighet och dammfrihet i hela fabriken
f . o. av storstavikt.
Vattenforsorjningensker frin det normala ndtet.
Tvdttmaskinen dr den stora forbrukaren, trots att
en stor del av tvdttvattnetcirkuleras.Dock tillfores
dels fdrskvatten frin varmvattenberedarendirekt
till andra skoljningen, och dels sker sista skoljningen med "avsaltat" vatten, varvid vattnet frin
beredaren fores genom en jonbytaranlatgning,
som ocksi. levererar s6.dantvatten till uppslagsbordet.
En sdrskildkompressormed luftklocka finnes for
att tillgodose det med regleringskretsarna
sammanhd.ngandebehovet av ren tryckluft.
Tvdttmaskinenstoppasnormalt ej si. ldnge glasskivor finnas p6.banJet, ddremottillfores varmvatten endastdi en skiva befinner sig inne i maskinen.
For ovrigt strdcker sig transportregleringen in
genom denna sh, att transportrullarnas rorelse regleras av glasskivorna pL sammasdtt som pi transportorerna. Ang&ende tvittmaskinen kan ndmnas,
att endast tre manovrer kunna utforas, nzimligen
start, stopp och forstdllning for olika glastjocklekar. Maskinen dr f. o. utrustad med 16 st. motorer. Skulle alla dessastartaspi en gi.ng, bleve det
en vildsam spinningssdnkningp5.elneitet.Den luftimpuls, som kommer f.rln startventilen, ghr ddrfor
till ett tidreld, som startar 14 st. motorer av de 16
7

NArbild au uppslagsbord nted fortn under itrirtagning. Till tiinster
on miinnen syns manduerpulpeten l6r aagnshjatare ocb atlastning.

successivtmed niqra sekundersmellanrum. Den
femtonde motorn startas som ovan niimnts av
transportbandet,och den sextonde startas av en
klocka.
Aila hjnlp- och kontrollorgan dro samladei tre
centraler. Silunda befinna sis alla instrumenten
for ugnsdriften i en central (aar for ovrigt dven
kontrollerna for byggnadens uppvdrmning fitt
plats). I varje ugnskammarefinnas dessutominstickstermometrarfor "grovkontroll".
I maskincentralenfinnas: Tre hydrauliska pumpar jamte oljetank, Killeregulatorn for ingtillforseln, elpanna med cirkulationspump och armatur,
varmvattenberedaremed termostat etc., startknapparna for ugnsfldktarna och allminventilationen
samt tvettmaskinenscentralsmijrjpo-p med motor.
Pi en balkong ovanfor detta rum finns jonbytaren.
Innanfor maskincentralen d-rreldcentralen beldgen. Hit dro alla in- och utgiende elkablar dragna
samt alla luftror frin de pneumatisk-elektriska
manoverorganen.I ett stativ finnas hdr alla mikrobrytare, som pi.verkas av luftimpulserna och som
i sin tur manovreramotorrelderna,vilka dro sam,
lade i tre stativgrupper.Tvdttmaskinenhar hdrvid
sin egengrupp, och for dessmotorer finns dessutom
en lamptabli, utifrin synlig genom ett fonster, si
att man alltid kan kontrollera, om nigon motor
eventuellthar stannat.
pdsiit.73
Forts.
NArbild au taAthnarkinens ingdngssida. Pfi maskinens hi)gra sida
syns driarnotorn ldr transportrul/arna, ajlAen iir tykroniserad
nted. transportbandets enheter, Vid rnasAinens ulgdng.rsida uidtagerf ormti I luerkni ngen.
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Bofors senastekonstruktioner visade fcir internationell sakkunskap
Bofors ord.nadeunder 5 dagar, den 22-26
augusti, uppuisningsskjutningar och demonstrationer, de storsta hittills i sitt slag, fdr ett
mycket stort antal inbjudrca experter frhn inoch utlandet, Tach aare tillnrotesg,iende frdn
de saenskaforsuarsmyndigheternakande en
stor del au aisningarna iiga rum pd.Luftuiirnsskjutskolan VAddd, lnfanteriskjutskolan Rosersberg och Art il I eriskjut skol an V il I in gsberg.
Programmetauslutadespd SkjutfAlteti Bof ors,
Uppsala-Viiddii
I god tid hade bolaget bestdllt alla tlllgdngliga
rum for gister och virdar pi. hotellen i Uppsala.
De inbjudna gdsterna,sammanlagtett 100-tal frin
21 ol.rkaldnder samt dirtill ett 50-tal svenskaofficerarc och ett 30-tal boforsare, hade fordelats pi
19 grupper under ledning av sptik- och sakkunniga
boforstjdnstemdn.
Samlingenskeddesondagkvdll och redan tidigt
mindag morgon stdlldesfirden ut till Vaiddo,dir
chefen for LvSS, oversielojtnant Olin tog emot.
Efter inkvartering, visning av den nya filmen om
40 mm lvkanonen Lf70 samtlunch, for sdllskapet
ut till sfiandangarna vid Lingoren, ddr skjutningarna skulle dga rum.
Hir visadesdels den nya 1,2cm helautomatiska
lufwdrnskanonen, dels de mera kdnda 57 och 4o
mm kanonerna.4o:an i den allra senasteheltransistorieradeversionenm/ 60.
Samtliga kanoner skot mot bogserade mil,
"korvar" eller andra attrapper, som blev mycket
illa htgilngna.
12 cm kanonen skots med olika typer uv granater
och tdndror och sdrskilt zonrorensprestandavdckte
mycket beundran. Milhojden varierade mellan ca
VAddd: 12 cnr lultuiirnsautont.athanon iir en imponerande pld:.

V;idda;:4o:anL 70 modell1960.

800 och 1600m. Visningarnaavslutadesmed skjutning i s. k. luftvirnskompanier, dvs. 2 troppar 4o
mm och 1 tropp 57 mm. Skjutningarnagenomfordes perfekt.
Ett idealiskt sensommarvdder
med blekt sollius
och milda fldktar frin havet gynnade denna dag,
som avslutadesmed en middag i LvSS manskapsmatsal, dd.r major Bertil Bostrom hdlsade vdlkommen, med itfoljande samkvim pi officersmdssen.
*
Vddret skiftade tyvdrr under natten och tisdagen
ingick med gria llga skyar,dis och duggregn. Efter
Vlid.di): 12:an under Ai)rn)ng pd. skogsuiigar.

ett r)acAerlprot pfr 1700-talets
Rosersbergspanpiga slotts't'asad':
suenska sI ottsarkit eAtur.

Viidd6: lz:ans -t'ramhomlighet i terrdng ttisad.es.

en tidig frukost, togs grupperna ut i skogen vid
Vaddo, ddr den tunga och mdktiga 12 cm pjdsens
framkomlighet p6, smivdgu och genom svir terrdng mycket realistisktoch overtygandedemonstrerades.Si upp igen i bussarnaoch fZirdtill
Sigtuna-Rosersberg
Stadshotellet i Sigtuna nds.tanbignade under
trycket w alla de hungriga "artilleristerna", men
uppehillet blev kort och kl. 14.00 overtog Infanteriskjutskolani Rosersbergprogrammet.
Det vilade hdr en "tit dimma over slagfdltet",
f.6r att citera gamle Odhner om Liitzen, och denna
mjuka atmosfdrgav ocksi.en sdrdelesstridsbetonad
stimning over ovningsfdltet.
Demonstrationerna pi. Rosersberg var i alha
hogsta grad vdl och skickligt organiseradeoch
genomfordesmed en drill och disciplin sorn kom
gamla kd.mpars hjd"rtan att klappa. Att de vdrnpliktiga, som deltog i ovningsmomenten, ocksi.
Rosersberg: "Huggpipan"

hade roligt och trivdes med sina uppgifter framgick ocksi tydligt.
Som inledning talade skolchefen major Svanstrom om Rosersberg,och filmer om Bofors stridsvagnsminor, minrojningsormenoch 90 mm rekylfria pansarvdrnsinfanterikanon, den s. k. "huggpipan", visades. Sistndmnda framfordes ocksi i
frihet pi terrassernanedanfor det gamla slottets
magnifika fasad, dels monterad pi en jeep, dels
Pjdsen, som skall bli
dragen av servismanskapet.
svenska arm6ns nya huvudvapen for pansarvirn,
vickte stor och berZittigaduppmdrksamhetsivdl for
konstruktion, latthet och framkomlighet som for
prestanda.
Ute pi ovningsfdltet visades olika typer av
trampminor, stridsvagnsminor,minrojningsormen,
pentylstubin (Bonocord) samt olika sprdngmateriel sisom spriingdeg m. m. Springdegen hade

bleu 'fdremdl 16r mycket iariga studier.

VAdd6: Pablihbild frfrn skjatningen 6uer bauet tid Lfrngdren.
Rosersberg:Minormen gdrs klar f 6r ut:A:jutning,
;,

-a,

;

Rosersberg: Mineringspatrullen
6aningsfiiltet.

Villing:berg:

;;vg**t'

redo att tdga ut pA det dinhi;ljda

10,5 cn t'iiltbaubit:en aisades aid Guntjugan.

Rotersberg: 90 nnz pansardirnskanon kan liitt monteras pi
jeeP.

en

sonderbandet och vdlte vagnen.Ett specielltuilagt
minfdlt rensadeseffektivt med minormen.
*
Bussarnaembarkeradesinyo och fdrden stilldes
via Orebro (ddr sup6 intogs) till Bofors och Villingsberg for overnattning.
Villingsberg

apteratspi stenar,betongblock,kitting, wire, jdrnstag, stolpar m. m. och detta och ovrig materiel
studeradesmycket noga. Sprdngningarna var mycket realistiska, verkan blev med andra ord den
avsedda och forodande och sedan roken skingrats
studeradesresultatenmed allra storstaintresse.En
stridsvagnsmina,placeradunder bandet pi en nedskrotad stridsvagnfylld med grus, rev fullstdndigt

Det grA.tungavddret lattade framph formiddagen
och torsdagenslot med sol och ljum bris.
Pi Villingsberg samladesdeltagarnai skolbyggnaden, ddr programmet genomgicks,10,5 cm haubitsfilmen visadesoch skolchefen,6versteMagneberg, presenteradesina domdner.
Vid odegirden Guntjugan, numera en av Skjutskolans observationsplatser,visades Bofors nya
10,5 cm filthaubits (101 FH L/28) samt 20 mm
tornkanon, sistndmndamonterad i en bandgiende
pansarvagn.Haubitsen skot dels mot avldgsnamil
och dels mot mil ph ca 20o0 m avstind, synliga
for iskidarna, sivil snabbseriesom enkelskott.
Qosersberg: Laddningar au sprdngd.eg n. n?. apterat pd Adtting,
JtrA8,JlenAnn. ln.

rutn tornkanon nzonterad pfi en bandgdende
ltilling.rberg:20
pansar?dgn ( f 6rsdhsl ordon).
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SAjutfiiltet: AIJ-rahetAastaren studerades sd ingdend.e, aft gruppledaren hade rlArt an fd med sig gArterna.

Skjutldltet: Kreuad.nzolnen ldg exaht i l6rhLllande t)ll mdlet, sonz
rar zpphiingt j tornen ijter Startbiickstihen.

Pjdsmanskapetvar vdl trimmat och milen trdff.ades ogonblickligen.
Efter en besvirlig fard pi Skjutskolanssmala
vildmarksvi gar, ddr de stora bussarnahade svirt
att ta sig fram over bergknallar, bickraviner och
tvdra kurvor, overtog Karls\oga Lottakir befilet
och serveradedet hungriga sdllskapet en mycket
uppskattadlunch.
Villingsbergsbesoketavslutadesi skolhuset ddr
eftermiddagensdemonstrationsob
jekt, pansarvdrnsroboten Bantam och 12 cm pilskottet, presenterades
i ord och bild. Sa bar det av till Tolsboda o6.
Bofors Skjutfiilt
Hdr uppe skenen mild sol over den gamlabergsmansg&rdenssnart igenvuxnaikrar och odemarken
ddromkring.
Vid Tolsboda skots 3 skott p6.Robotskjutbanan
med Bantam under olika pi forhand givna be-

tingelser (tvi robotar skots ph ttvlan, en skots i
slingor utan inriktning mot milet for att visa styregenskaperna)och de 2 forsta gick in perfekt och
exakt mot stridsvagnsattrappen,
som stellts upp pa
ca 1.300m avsti.nd.En uilindsk expert, som deltog
i visningarna enkom for att se Bantam, f6rklarade,
att denna demonstrationvar den mest fulldndade
han hittills skidat; en skjutning drir allt gick exakt.
Bantam torde med denna skjutning ha gjort sitt
definitiva genombrott.
Pilskottsskjutningarna med en slatborrad I2:a
(eldroret rnonterat i en 10,5 cm kanon m/42) genomfordesocksi.lyckligt och milduken, som senare
visades,gav vid handen att detta slags projektiler
har en mycket ringa spridning dven ph l?tnga hFAl.
*
Torsdagen inleddes pi Samlingshuset,ddr aftilleridirektor Bo\e af Klint gav en kort presentation
om Bofors historia och verksamhet och en kort
orientering limnades om zonrciren.Vddret hade
nu stabiliseratsig med sol och vdrme och det var
i angendmastestdmning som sdllskapet begav sig
upp till sjoarnapi Bofors skjutfdlt, over vilka zonrorsuppvisningarna skulle dga rum.
Forst skots med 15,5 cm markzonror pi. ett avstind av ca 10.500m med krevad IO-I2 m over

Villingsbergs anriAa bruksberrgfirdiir minst 200 frr gam.mal.
Shjutlciltet; En bild 6uer "turhplan" med AU-rahethastaren, oc/t
de mdnga oliAa pjdser tom anaiindesaid upptisningssAjurningarna.

1"1,

k;.;

ffi it

Tolsboda, Skjatlahet:
strimrna i luflen.

Bantam syntes endast sfrsonz en Aratrtiks'

Rosimmensvattenyta. Efter en kort bussfdrd soderut skotsmed 57 mm och 12 cm zontor mot luftmal
upphdngt i masterna vid Svartbdcksvikenvid Algsimmen. Ocksi dessa skjutningar gick utmdrkt.
Samtliga krevadkoner frhn 72 cm roren lig i exakt
ldge och dven57 mm zonrciren,som dnnu dr under
utveckling och med vilka de forsta forsoken nu
gjordes, visade god traffprocent. Formiddagens
sista skjutningar visade autodestruktionen av 4o
mm granater med tindror Fz IO4 M 12. Ocksi
dessa skjutningar gick over Algsimmen och resultatet blev att samtliga 76 granater kreverade inom
ett toleransomride av 2OOm pi avstindet 4.ZOOm
frin pjisen.
Eftermiddagsprogrammetvar forlagt omkring
kommandoplatsen pi skjutfiiltet. En salva ph 4
skott med 37,5 cm anti-ubitsraketen"Erika", skjuten i raketkastaremoi mil pi 1.600 m avstind,
visade en mycket ringa spridning. Mot olika mil,
exempelvispansarplit, plitkuber, duralplit m. m.
och med starkt varierande vinklar skots olika granater och tdndror till olika pjdser, 40 och 57 mm
luftvdrnskanoner,90 mm "huggpipan" och 10,5cm
haubitsenm. fl. Allt genomfordesmed storstaprecision och milen studeradesivrigt efter varje skjutning. Szirskilt intresse vickte de pansarbrytande
projektilerna samt resultaten av Bofors nya hogSkjutf iiltet:

Laddningsmomentet

med 14-skoltsmagasinet uisas.

Shjutfr)ltet:Mfrltaalorna fdr pansarbrytandeprojektiler bleu li)rernd.lf6r iariga studier.

kd.nsliga40 mm tindror, som visadefullgod verkan
t. o. m. i 80o vinkel mot normalen, alltsi nistan
endastsnuddandemilet.
Som avslutning kom Bofors nya trumfdss, 15,5
cm automatkanoneni bandlavettage,som kordes
i mycket svir terring och demonstreradesunder
Iaddning med 14-skottsmagasinet.Det eleverande
systemetdr inbyggt i en banddriven vagn ddr servisen dr vdl skyddad bide mot splitter och radioaktivt stoff. Pjdsen dr innu under utveckling, men
den imponeraderedan pi detta stadium.
Fredagen inleddes pi Samlingshusetmed en
frigestund, en "summing up", av de 4 dagarnas
visningar under major Bertil Bostroms ledning.
Minga forfrhgningar och pipekanden gjordes och
frigestunden blev sikert mycket vdrdefull fiir sivdl
gister som vdrdar. Overingenjor SvenGerdin talade
ddrefter om Bofors utvecklingsprogramoch aktuella
konstruktionsproblem. "Kronfilms" filmfotografer
SAjut'fd.ltet: 15,5 cm aagnautomatLanonenAdrdes genom mycLel
sudr terring och dsade utmiirAt framkontlighet.

hade alla da,gar foljt sdllskapet och spelat in de
olika momenten i programmet. Storre delen av
filmen hade snabbframkallats och under natten
klippts samman till en rikopia, som vdckte stort
jubel, icke minst ddrfor att flera avsnitt i hastigheten klippts bakvdnt.
Slutligen tog disponentSverreSohlmantill orda
och tackade pi bolagets vdgnar alla deltagare for
visat intresse.Gdsternastack framfordes av generalmajot G. Kellett, England.
*
Visningarnas slutgiltiga resultat dr det kanske
innu alltfor tidigt att yttra sig om, men att de nya
vaoenkonstruktionernavdckte bide beundran och
intressedr sdkert.Programmet,som uppgjorts och
finfilats av KM och KMT i. nd'rasamverkan med
flera andra avdelningar i Bofors, icke minst FRK
och RT, genomfordesocksi perfekt och elegantin
i minsta detalj. Organisationenvar allts&av hogsta
Boforskvalitet.
For enkelhetensskull var engelskanhuvudspriket under visningarna, men deltagargruPPerna
hade organiserats"sprik eller landvis" och varje
ciceron behdrskadegivetvis sivdl engelskan som
gruppens "huvudsprik". En utforlig redogorelse,
med grafiska framstillningar, reportagebilderoch
beskrivandetext, kommer snarastatt tryckas.
Samtligalotostill dennaartihelhar tagittaa C. Tillman.
Boforsfoto.
frdnsid'8
Tidaholmsverkensnya bonoplexfabrik Forts'
Arbetet med projektering och konstruktion av
anldggningen har, som nimnts, pigitt i cirka tre
ir. For dess tillkomst har Tidaholmsverkensegen
personal varit helt ansvarig. Nigra frdmmande
forebilder ha inte stitt till buds, utan den i det
gamla gjuteriet vunna erfarenheten har helt legat
till grund for arbetet. Id6givare har i storsta utstrdckningingenjdr Hammarlund varit. Byggnaden
Transhar ritats av AB Bofors' byggnadsavdelning.
portiirerna ha byggts i modell vid Tidaholmsverken, men detaljkonstruktionerna ha utforts ^v
Bofors' konstruktionskontor.Alla ovriga transPortanordningar har Tidaholmsverkensritkontor svarat
for under ingenjiir Lundviks ledning. Denne har
ocks6.berdknat och konstruerat all elektrisk specialutrustning. For ventilation och rordragning ha
specialfirmor konsulterats,liksom for detaljarbetet
med ugnarnas och transporttirernas pneumatiska
system.Alla transportanordningar:iro tillverkade
inom koncernen,och hela den elektriska installationen har utforis av egen elektrisk avdelning, in-

t3

klusive monteringen av temperaturkontrollinstrumenten.
Det har varit ett stort men vil utfort lagarbete,
som personalen pl. mlnga olika hill utfort vid
sidan av sina normala arbetsuppgifter,en prestation vdl vdrd ett hedersomndmnande.

Den nya trafikhuvudleden

. . .

Forx.frdn sid. j

fortsittningen mot vdster blir det anslutningartill
leden vid Vi aduktgatan, Karlav'agen-Gymn asistgatan och vid Centralplan-Kungsvdgen. Sistndmnda punkt dr mycket svirlost. Det visar sig
oldmpligt att anslutaCentralplanmed en underfart
vid Dahlins. I stdllet kommer trafiken till och frin
Centralplan att foras ned till Kanongatan pi ett
systemav ramper. Vid Salemsparkenblir det anslutning av Nya Degerfors- och Filipstadsvigarna
(Drottningvdgen) och si erhiller Skranta och
Ekeby forbindelsemed genomfartsledenvid Skrantahojdsvdgenoch blivande Selma Lagerlofs vdg.
Vid Odlingen slutligen blir det en trafikplats av
sammaart som den vid Immetorp. Giende komma
vid signalreglering att med god sakerhet korsa
leden vid alla anslutningspunkterna.Overgingsstdllen ddremellankan tdnkasmen pl sidana stillen, ddr mycket korsande ging- och dven cykeltrafik fiirvintas, planeras tunnlar for dessa trafikanter, exempelvis vid Sandvikens centrum, pi.
trc d fyra stdllen inom Bofors, vid Kyrkstigen och
vid Skolgatan (den sistndmndabro i stdllei for
tunnel).
Mlnga frlgar sig naturligtvis, nir genomfartsleden kan vara fd,rdig.Nigot bestdmtsvar kan inte
givas.Linga avsnitt d,rcintagnai stadsplanen,men
krdva vidare detaljarbete. Delen genom Bofors
industriomride fordrar ytterligare overvdgandenav
visentliga detaljer, innan man kan sdtta iging
byggandet.Detta tar sin tid och si fordras - vilket
dr viktigare in nigot annat - tilldelning av statsbidrag for arbetenaoch hdr dr det inte friga om
smi summor. Emellertid har frt,gan kommit ett
stort steg framht genom att berorda centrtla ;imbetsverk och linsmyndigheter i allt visentligt
godtagit de framlagda forslagen.Detta inneb;ir, att
man frin stadenssida har ett klart program att arbeta efter vilket betyder en hel del.
*
Arets medaljutdelning

vid Bofors

Iger rum ltirdagenden 26 nov. Icke mindredn 239 anstillda kommer att fi PatriotiskaSillskapets
medaljer,15
storamedaljerfiir 50 tjdnsteiroch 224medaljerav 2:a
storlekenfor 25 tjensteir. Medaljdrernas
namn kommer
att publiceras
i ndstanummer.

NOBELKRUTS VATTENFORSORJNING
Au CiuilingenjtirFRITZ
Nobelkruts vattenbehovhar genom
iren vuxit i takt med fabriksanliiggningarnas utveckling och uppgir f. n.
till ca 6 milj. m3 per Er, varav ca I
milj. mBdricksvattenoch 0,2t milj. m3
kemiskt fiillt och filtrerat vatten, det
sistndmnda avsett fdr speciella tillverkningsgrenar.Restenutgciresav rivatten frin Timsdlven och fabriken har
siledes tre olika rtirledningsndtf<ir vattendistribution. Vattenfdrbrukningens
utveckling avspeglar (se diagram) pi
sitt sdtt milstolpar i f<iretagetshistoria
och eftersompump- och filterstationen
V2 ganska nyligen blivit fiirdig efter
en genomgripandeutbyggnad och modernisering, kan mihdnda tidpunkten
vara limplig fdr en liten iterblick.
Alwatten- och dricksvattenfdrsdrjningen miste dlrvid ses i inbdrdes
samband.
Den fdrsta anspriksldsapumpstationen fcir th'vatten lig pn samma
plats diir stationen V2 nu ligger och
torde ha uppforts omkring sekelskiftet,
Den var beldgenvid norra grinsen av
dS.varandefabriksomride och kallades
linge av arbetarna"Port Arthur", tydligen dZirfor att den ansigs representera den Bjcirkbornska civilisationens
yttersta utpost. Stationen ombyggdes
och utiikades 1926 i sambandmed att
filteranliiggningen fiir det specialbehandladevattnet anlades.
Dricksvattenbehovet,som i ett antal
fu tillgodosigs frin Karlskoga vattenverk, vixte ocksi efter hand. Ar L933
anlade bolaget en egen grundvattentikt med pumpstation vid Timsbron,
varifrin ledning framdrogs till Nobelkrut och Boforsverken,jdmte kringlig"Timsbrovattgande bostadsomr8den.
net", som kom frin grusisarna i norr,
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Glllerisen, Kedje8.sen
o. s. v., yar av
utmdrkt kvalitet och blev genast
popul?irt, icke minst pi grund av sin
temperatur ay + 7oC Eret runt. Fcirbrukningen okade foljaktligen hastigt
bl. a. for kylningsdndamil i spr?ing?imnesfabrikerna, dir det var idealiskt.
Ndr nya trotylfabriken byggdes 1936
-37 ett gott styckenorr om de gamla
fabrikerna, var det naturligt och billigast att tillgodose hela dess vattenbehov frin den frirbipasserandeTimsbroledningen.
Redan efter ett par ir dverstegfcirbrukningen av Timsbrovatten den natudiga tillrinningen i grustsen och
grundvattenfan bdrjade sjunka orovlckande. Energiska besparingsitgdrder vidtogos och dessutom anlades
L94o vld trotylfabriken en andra ilvvattenpumpstatiofi T 24, sedermera
med en sammanbindningsledningfrirbunden med det gamla llwattenndtet
fr€n Y2. Genom denna avlastning
sj<ink, som diagrar-nmetvisar, dricksvattenfrjrbrukningen pi en g&ng till
h2ilften.Alwattenfdrbrukningen miste
rimligen dka i motsvarandegrad, vilket dock gjorde sig g?illande fdrst
tnder l)42, beroendepi den svira
brandeni december1.940,som lamslog
delar av Nobelkrut under fdrsta halvLret L941.
Ehuru den omedelbara faran fdr
dricksvattenfrjrsdrjningen alltsi var
undanrcijd kunde man f6rutse, att den
stigande sanitlra standarden skulle
medfcira fortsatt rikande dricksvattenfrirbrukning och, di Karlskogasvattenverk pi grund av stadenshastiga till-

Mashinist Saen N ilsson aid lilteranliiggningens mani)uerbord,

vixt ocksi blivit otillriickligt, trdffades
L94l avtal om anldggande i stadens
regi, men underAB Bofors ekonomiska
medverkan. av det nva vattenverket
vid GellerEsen.Ddr skulle bl. a. anordnas infiltration av ilwattnet i
grusisen fdr att oka den otillriickliga
grundvattenstrrimmen.
De befintliga resurserna troddes
skola rdcka tills det nya vattenverket
blev klart, men under den torra viren
och sommaren1942 blev l2igethastigt
prekirt. Den sjunkande grundvattenytan mdttes varje dag och i bcirjan av
juni kunde konstaterasatt Timsbrostationen, om intet ofdrutsett intrdffade,
skulle sina inom ett par minader.
Riiddningen i denna, man kan gott
slga katastrofala situation, blev en
hastigt beslutad provisorisk infiltration, som med primitiva medel anordnadesi en grusgrop n&grahundra meter ovanf<ir stationen. En befintlig
pump uppsteildesp& pilar i llven och
vattnet frirdes genom en ca 350 m ling

Bilden t. b.: Pumpstationen ander pd.gfrendeonzbyggnadsarbete1958.
Boforsfoto Tillman.
Bilden hiir nedan: Pumpstationenr lttue Ar gansAa ansprdAtlijst. Den
dldre byggnaden med lilterbassiinger m. m. syns ld.ngst t. h. T. t. sAyrntar
T imsiilrcn. B-pilen foto.
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triitub upp till grusgropen,vars botten
avjlmnats och fcirsetts med ett lager
finsand. Sex veckor efter beslutet
startadesanllggningen (som f. -ti. dr
beskriven i Tekn. Tidskrift Nr 21.,
1946). Den fungeradelyckligtvis bra
och grundvattensdnkningenhejdades.
Fdr att inte B-pilens intelligenta
lisare skall tro att detta arrangemang
var ett Columbi dgg, som kanske kunde ersatt det dyrbara Gellerisverket,
mi framhillas, att provisoriet led av
bl. a. fdljande brister: [lwattnet kunde
inte ftirfiltreras, sandbiddensattedlrfrir fort igen sig och den bildade
filterhuden miste avllgsnas omkring
var tredje vecka. Denna operation
omrijliggjordes nlr filierbassingen
vintertid frtis till och det hela kunde
ddrfcir endast kciras ca 8 minader av
iret. Ehuru vattnets kvalitet blev fdrvinansvirt god, var infiltrationsstrickan, dvs. vattnets vdg i grusisen, pi
lingre sikt ocks8i kortastelaget.

Interi1r au den nya pumpstationen V2. Au bilden frangdl endast
den liusa och laltiga loAalen sanzt pumparnas |aer:hddliga placering, tluirr inte den uchra fiirgsiittningen. Trappan t. h. leder
upp till f ilterbassdngerna m. ?n. B-pilen foto.

Ett fdrslag uppgjordes till utvidgning av pumpstationen V2 och en
samtidig genomgripande modernisering av sivll dennasrivattensida som
filteranllggningen. Bolagsledningen,
som vid denna tidpunkt hade minga
jlrn i elden, bestimde emellertid att
det relativt kostnadskriivandeprojektet
skulle utftjras i etapper.Den frirsta av
dessainriktades pi maskin- och pumpanskaffning, men f. d. endast de fdr
fabriksdriften nridvdndigasteitgdrderna, delvis i hiig grad provisoriska och
primitiva. De nya stiirre rivattenpumparna uppstdlldes silunda i en liten
trdbarack,med sugledningarnahdngande pi tr?ibockarute i llven. Trots att
provisoriet, i likhet med de flesta sidana, blev lingvarigt och kom att
strdcka sig dver nd'ra7 ir var lyckan
huld och allting gick 6ver fcirvintan.
Huvudsaken var iu att den

diagrammetvisar - starkt dkade vattenleveransen
klarades.
Ar L956 fattadesdntligen beslut om
fullftiljande av den sedanldnge planerade om- och tillbyggnaden. Denna
fi&, med hinsyn till fabrikens behov,
utfdras under full drift, med tillgripande av en hel rad improvisationer.
Vintern L9r8-59 surradepumpar och
civrigt maskineri, dn under bar himmel, dn i en skog av stdllningar och
presenningar.Aven detta gick emellertid lyd<ligt och utan nigon enda stdrning av fabrikens vattenfrirscirjning,
men den ansvarigapersonalendrog en
djup suckav ldttnad, nir anliggningen
i maj r9)9 intligen stod fiirdig.
Pump- och filterstationen V2 1r i
sitt nya ski& modern och llttskcitt och
dessutom, som framgir av bilderna,
ljus och prydlig, milad i tilltalande
fdrger. Maskinist Sven Nilsson, som

Vallenfdnbrukning
i m3pSfir-vid-NSbel$ut, Bofors.
Sedan dessa uppskakande mellanspel lyckligen avklarats och stadens nni.rl/&
nya vattenverk kommit i glng t946,
varvid Timsbrons pumpstation samtidigt nedlades,friljde under de fcjrsta
efterkrigsiren en lugn period, som
strdcktesig fram tlll L949. Di projekteradesoch uppfcirdesunder loppet av
ett par ir i Bj<irkborn en rad nya fabiker fcir tillverkning av bl. a. fenol,
formalin, hexogen, ittiksyreanhydrid,
mononitroprodukter etc., vilka berdknadesdka llwattenfcjrbrukninqen med
ca 6O/o.
f934-3s -36 -37 -38 -39 -4O -4t -42 -43 -44 -45 -,16 -47 -48 -49 -SO-St -S2 -S3 {4 -SS -56 -S7 -SB -S9 -60
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Rapporterfrin forslagskommitt6erna
Boforsverken
Fcirslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrdddeden 23 september
och behandladedi 31 f<irslag,av vilka
7 tidigarebordlagts,medan28 var nya
fdr dagen.Av de 35 fdrslagenhade 1
itertagits av fdrslagsstdllaren,varf<ir
detsamma icke foranledde nigon itgiird."Av 6viga 34 fdrslag besl<itkommitt6n att beldna 25 med sammanlagt
2.710; - kronor och att tacksamtavboja tvi som icke kunde genomf6ras.
7 fdrslag bordlades fdr yttedigare utredning eller prov. Av de sistndmnda
miste ett par fcirslagundergi tdmligen
lingvariga prov innan nigot slutgiltigt
beslut kan fattas. Hdr nedan fdlier
korta beskrivningar6ver de beldnade
fcirslagen.
Fdrslagsverksamheten
ir fortfarande
livlig och till'lo okt. har ca l2O f&slag inldmnats.
Reg. 27/50 Kopplingsanordning f dr
hirdplLtar i ugnar 12-329 t. o. m.
12-334,inldmnatav 22007FolkeLind,
MSK 50.
I de aktuella :ognarnamiste plitarna
med hiirdgods frilja tZitt p& varandta,
i annat fall fungerar inte fotocellerna
och de automatiska anordningarna
Reg.73/60.Saetsfixtur
fdr bylsaochgadar
till laoettben, 10,5 cm fdhhaubits.

eftersom hetan blir llngre In hirdkarets lingd. Tidigare kopplingar hdll
inte, medan Linds fcirslag visat sig
vara mycket anvindbart. Beldning kr
1 5 0 :- .
Reg.73/60 Saetsfixturtill 10,5 cna
FH laaettben, inldmnat av 9053 Karl
G. Axelsson,VP 22.
Tidigare svetsadesde cylindrar och
gavlar som styr markpilarna pa lavettbenenutan fixtur, vilket krivde 2 man.
Dessutomvar det svirt att fi detalierna
rdtt. Genom svetsfixturen underldttas
arbetet och dven en viss besparinghar
konstaterats.Bekining enligt 2) /or e g e l nk r 6 5 : 5 0 .

dast dr ldtt fdstade,kan de sklras loss
utan att nlmnvdrt skadas.Enligt frirslaget skall samtliga kladcar anvlndas
for hela serien lavettklvkor som 1r i
tillverkning. Fdrslagetinnebiir en viss
besparing. Belcining enligt 25 /o-regeln kr 50: -.
Reg. 82160 Komplettering au backar till Aallfig, inllmnat av 23416
RolanclKarltson, MSK 46.
Reg.Z4/60. Saets-fixtur
fdr trza&plattorna Kallsigen dr utrustad med automatill 10,5 cm fiilthaubit:lauettben,
tisk frammatningsanordning, forsedd
med 2 backar som hiller materialet
Reg.74/60 Suett-och riktfixtur till
under frammatningen. Dessa backar
10,5 cm FH laaettben,inldmnat av
kan inte sinkas tillrdckligt ndra bordet
9053 Karl G. Axelsson,VP 22.
f<ir att gripa klenare material. Enligt
Vid tidigare tillverkning blev mark- frirslaget har ett par klackar svetsats
plattan ofta skev vid svetsningen,vil- till backarna,vilka nu ght s6"ndta, att
ket medfrirde omfattande riktningsar- dven klenare dimensionerkan spdnnas
bete. Genom den fdreslagna fixturen
fastl8.ses
markplattan under svetsning- Reg. 82/60. Kall:Lgen ; MSK 46 fdr:edd.
en, varvid stcirre delen av riktnings- med pLsaetsade AlacAar sonz han gripa om
Alenare material,
arbetet bortfaller. F6rslaget innebir
ocks&bdttre och ldttarehantering.Beldning enligt 25 /a-regelnkr 589: 50.

Reg. 81/60 Anuiindning au ticligare
Forts-frdn.fdreg.sidatilluerkade appldggningsklackar, inskdtt de olika anordningana frir vat- ldmnat aY 2365 Rune Gyllstrdm, VK
23.
tenfcirscirjningeni 6ver 20 Er och helt
naturligt 6r beliten med sin radikalt
Vid bearbetningav lavettklykan anomdanade arbetsplats, sdger skdmt- vdndes tillf2illigt p&svetsadeklackar
samt, att han i biirjan ndstan tyckte som strid vid uppsp?inningen.Dessa
"det var synd att gi hem om kvllklackar miste tagas bort di klykan iir
Iarna
firdigbearbetad, och eftersom de enPumpstationen

app:pd.nd.
medtillRes.81/60.Lauettdly^a
hlackar.
fAlligt pArrersade

Reg. 84/60 Schablonunderlhgg,inld.mnat av 21263 Bo Hagstrand, VV
2 1 1.
Byte av schablonvid frdsning i kopierfrdsmaskinkan ofta vara en tidskrdvandeoperation genom att frds och
kopierstift miste stdllas in pi nytt.
Enligt det frireslagnamellanl?iggetstyres schablonendven i tvlr-riktninqen
i forhillande till maskinbordet,var?rir
nigon extra instlllning av frds och
stift inte iir nodv?indig. Belcining kr
1 0 :- .
Reg. B5160 Kontrollfixtur ft)r :piralborr, inllmnat av 1978 Linut Hdgb e r g ,V K 1 0 .
Den mdtapparat,MP 1949, som anvdndes fcir att mdta spiralborrarnas
skir, var ohanterligoch saknadeldmplig anordning fcir mdtning av borrarnas rakhet. Enligt frirslaget har apparaten kompletteratsmed en ny instlllReg. 85/60. Den n1a rihtningsanordningen
med miithlocAa f1r kontroll au borrarnas
ningsanordningsamt ett mdtur, som
Reg.88/60. Den 'fi)rbiittrude
mdtapparaten
raAbet.
gdr det mcijligt att dven mdta skdrens -fdrspiralborrar.
liige i f<irhillande till borrarnas centfast. Tidigare meste dylikt material
rum.
llttare. Belcining frir Reg. 87/60 och
matasfdr hand. Genom fiirslaset kan
En riktningsanordning har ocks8 88/60 sammanlagtkr I25: -.
alla fcirekommande
dimensioneimatas
fram med den automatiska anord- tillverkats,som kan anvlndasfor riktReg. 89/60 Andring au aagn till
ning av borrar upp till 13 mm dianingen. Kallsigen blir ddrigenornmera
aPparat
ftir bhrdhet.rproaning,inldmmeter. Denna bestir av ett kraftigt
utnytt.jad.Beldning kr 75 -.
nat
av
Einar Hielm, KA 801.
3465
stativ med en chuck, som er monterid
Reg. 83/60 Andring au fixrar fr)r pi en vertikal axel och vridbar kring
Vid hirdhetsprovning av detaljer
slipning au styrlister till kiirnborrhu- denna.Borren kan riktas, di den sitter anvdndesen Vickers mdtapparat.Fciruud, inld,mnatav L8695 Folke Gustaas- inspdnd i chucken och borrens rakhet slagsstlllaren har konstruerit om den
son och 3203 Yngue Olsson,VK 27. kontrollerasmed ett mdtur,somskiutes vagn, som iir rcirlig mot mdtapparaten
I den fixtur, som anvdndestill slip- fram mot borrens skaft. Bi.da dessa och vars bord ir hdi- och slnkbart och
ning av styrlisterna.
kan endast4 listir kontrollfixturer inneblr sdkrare och pi vilket arbetsstycketocks8.kan lisas
fast under mdtningen.Se foto. Genom
insplnnasvid varje slipningsoperation. bdttre mltning. Belciningkr 1.50:--.
denna
vagn undedittas arbetet i h6g
Enligt fdrslagetdndrasfixturen si att
Reg. 86/60 Hillare fdr pytstpruta
ytterligare2 st. lister kan spdnnasin. p2 gaskdrra,inlimnat av 9104 Saen grad.Belciningkr 110: -.
Ddrigenomcikasproduktionenoch ma- Karlsson,BAM.
Reg.90/60 dgondusch,inldmnatav
skinen f8.r iven en jlmnare ging. UtEnligt
brandskyddsinstruktionen 4496 Erik Frantton, B 17.
redningenvisadedessutom,att fdrsla- skall en pytssprutaalltid medfdrastill
De tidigare anvdndacigonduscharna
get innebdren viss besparing,som kan svetsarbetsplatserna.
Tidigare hlnde hade tvi kraftiga stri.lar, som gick upp
berdknastill kronor 62: )O/8,r. Bel6- det ofta, att sprutan glcimdeseller att
n i n g k r 1 0 0 :- .
ytterligare 1 man fick fcira fram den- Reg. 89/60. Vagnen, sotn analinds oid hdldsamma.Enligt fdrslaget har en enkel hetsprooning, med fdreslagna f i)rbdttringar.
Reg. 86/60. Transporth,drca fdr suetsgasstdllning monterats pi kdrrorna till
tuber f)rsedd rned hSllare fdr pltsrprilra.
gastuberna,vilket inneblr, att pytssprutanalltid f6ljer med vid transporten och silunda alltid finns till hands.
Belcinitrgkr 50: -.
Reg. 87/60 och 88/60 Plaxhtar
urut hylla fdr upplnggning au Aontrollfixtur MP-2i93 ocb MP-2i94, inIdmnade av 20797 Ture Andersson,
KA 801,
Vid upplZiggning av kontrollfixturerna har tidigare anvdntsenkla planbitar utan strid. Fiiljden blev att planbitarnaofta rasadevid minstafrirskiutning i sidied. Enligt fcirslaget har
planbitarna fcirsettsmed en fot, vilket
gcir att de stir sikert och att uppmetning och kontroll kan skesnabbareoch
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har en h&llare tillverkats fcir utbytbara
skdrplattor, genom att kapa en T-maxhS.llareoch svetsaden del, som hiller
sklrplattan till en redan befintlig hillare, som passar i samtliga svarvar i
YA 20. Svarvarnakan nu frirsesmed
stilhillare med utbytbara sklr, varvid
stilltiden minskas och lcidningen av
sklrplattorna bortfaller. Belcining kr

Rtg. 9O"t6O.Denna )gondusch ger en bred
och nfuk duschaerkan. Pfrdraget synet ,. h.
om skfrlen.

i en bige mot varandra. Spolningen
blev hird och koncentrerad och var
svAr att lokalisera fcir den rigonskadade. Aven vattenkranarnavar genom
sin konstruktionoch placeringmindre
liimpliga. Franssonsfdrslag ger en
bred, mjuk och riklig dusch och reglaget d'r utformat som en arm, som ef
lett att finna och inte ivlgen vare sig
i 6ppet eller stdngt ldge. Duschen har
granskatsav industrillkaren, som livIigt tillstyrker infdrandet ^v densamma.Belciningkr 100:-.
Reg. 92/60 Ombyggnadaa stdlhSllare fbr utudndig r?araning, inllmnat
av 17910 Thore Luduigsson,VA 20.
I Fischer kopiersvarvar har, pe
grund av stilfdstetskonstruktion, endast hillare med lcidda skdr kunnat
anvdndas. Ett onskemil har varit att
kunna anvdnda hillare med utbytbara
sk2ir. Enligt fcirslaget har en T-maxhillare kapatsett styckefrin sklrstilets
fdste,varefter de bida delarnasvetsats
sammani den vinkel, som fordras fdr
att hillaren skall kunna anvlndas i
Fischersvarvarna.
Belciningkr 71: -.

Reg. 94/60 Borrfixtur till kilar fdr
iindfrdsdornar, inldmnat av 1996 Spen
Strand, VR.
Borrfixturen dr avseddfcir kilar med
sammabredd, men instdllbar fcir olika
ldngder. Di liiget pn hnlet i kilarna
tidieare m&steritsas innebdr fixturen

#
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inlimnat av 11689 B. Chrittensen,
MSK 31,
St2implingenav smidda detaljer utfcirdes tidigare manuellt. Genom att
monteragraveradestdmpeldynori skruven i mothillet intill verktyget,utfcires
stdmplingen samtidigt med smidningen. Metoden har infcirts och har visat
sig vara dndamilsenlig. Aven smedens
signatur kan nu stdmplas samtidigt
som detaljensnummerm. m. Beldning
k r 1 0 0 :- .
Reg.98/60 Anordning fdr fyllning
au fett p2 smr)ri:prutor, inld.mnat av
9691 Arne Erihsson,VK 55.
Fyllning av smdrjsprutorhar alltid
varit en besvdrligoperationoch det har
ofta hdnt att luftblisor kommer med
in i fettet. Den fcireslagnaanordningen
bestir av en burk med ett lock som
passar till burkens inre diameter. I
centrum pi locket Ir ett rdr fastsvetsat,
vars )ttre diameter iir lika med smcirjsprutansinre diameter.Vid fyllning av
sprutan trddes denna river r6ret, varefter locket pressasner i burken och
fettet sprutas upp genom rciret och
fyller sprutan. Den fcireslagnametoden ger sdker och snabb fyllning utan
luftblisor. Belciningkr )0: -.

Reg. 99/60 Fixtur fdr bearbetning
och Aontroll au anslagsAlac62 bak.rtycketill TK 75, inld.mnatav 1697
*:
GdstaEriksson,KA 801.
Fcir bearbetningoch kontroll av anslagsklacken erfordrades en mycket
tidscidandeuppl?iggningav bakstycket.
Genom den foreslagna fixturen har
hela uppl?iggningsmomentetbortfallit
och en betydandetidsvinst har erhillits. Belc;ning
kr 150:-.
Reg. 98/60. Med denna enhla anordning
Reg. 100/60 Anordning ft)r kylaatfort, ldtt och iltan luftReg. 93/60 Ombyggnadau :tdlhfrl- fllls snt6rjsprutor
tenspolning
uid suaraar i VF 20, ifi'fettet.
blSsor i
lare f i)r inahndig suaraning, inldmnat
ldmnat av 7600 Bertil Hedlund och
av 17910 Thore Luduigsson,VA 20. att detta arbetsmomentbortfaller. Fcir- 7531Erik Ericston,VFzo.
Fcirslagetinnebdr dels en besparing
Fcir invZindig svarvning anvdndes slaget innebdr en besparingsom kan
korta stil med lciddaskdr, vilka spin- berdknastlll L56: -/fu. Beloning en- av kylvatten och dels eo renareoch sides fast i en hillare. Enligt fcirslaget ligt 21 /o-regeIn, med avrundning ledes en mera hygienisk arbetsplats.
Enligt fdrslaget har en kylvattensbeuppit kr 50: -.
Reg. 95/60. Den ldrbiittade framrnatningshillare anbringats helt skild frin maReg.95/60
Framdragning
aa
granaanordningen uid granatpressen i MSK 46ter ur dragpress, inlamnat av 2349 skinen.Kylvattnet blandassllunda inte
med slagg och andra partiklar frin
Nils Hanssonoch 4511 Bengt Stridh,
arbetsstycket,
utan dessaavskiljesgeMSK 46.
nom en sil, som dr placeradi bottenpi
Framdragningen av granaterna ur
spinlidan. Aven den tidsrjdanderendragpressengick tidigare till si, att
gciringenav vattenbehillaren har bortefterf<iljande granat stcitte fram den
fallit. Tidigare rengjordesspinli.dan
tidigare pressade.Det hinde ddrvid
2 gFLnger
om eret, vilket ocksi gjorde,
ofta att granaternakom i otakt. Enligt
att kylvattnet blev av dilig kvalitet.
fcirslaget har transportciren fcirsetts
Kylvattenbehillaren Ir ocksi gemenmed 2 rullar med kedjedrift, varefter
sam fcir tvi svarvar vilket gdr att vatgranaterna frammatas i jdmnare takt.
tenmdngdenlven ldttare kan regleras.
Belciningkr 100: -.
Sannolikt kommer fdrslaget att infdras
Reg. 96/60 Stdmpling au detaljer i
vid flera maskineri VF. Belciningkr
600 MSM (Mekanith Smid.etMatkin),
1 5 0: - .
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Reg. 102/60 Andring au centreringvnaskin fiir ueuaxlar i MSK 83,
inllmnat av 23974 Karl Mattsson,
MSK 83,
Hanteringen av de stora vevaxlarna
dr tung och besvirlig. Enligt fcirslaget
kan riktmaskinernafcirsesmedluftmancivreradinsplnningsanordningistdllet
fcir den nuvarande rattmanrivrerade.
Insplnningsanordningen kan iven utrustas med en arm, som automatiskt
stiller in vevaxeln i r?itt liige i fcjrhillande till spinnbackarna. Slutligen
monteras ett spinskydd som gcir att
maskinen d,r littare att hilla ren fren
spin. Belciningkr 7): -.
Reg. LO3/6O Underligg aid *anrPort aa sfingstfrl,inldmnat av 12236
Enar Broms, RTK,
Vid transport av grcivrestingstil pi
lastbilsflak1r risken stor att stdnqerna
kommer i rullning, varvid de t.-o.m.
kan knicka flakets sidolimmar och
tamla av. Di stdngernakan vdga upp
till 2 ton per styck utvecklar de stor
kraft di de kommit i rrjrelse.Fdrslaget
innebdr ett undeddgg med liimpliga
urtag pi vilka stingerna llgges och
som hiller dem i ldge under,transporten. Underldggen bestir av en planka
av trii inflilld i en u-balk som ger erforderlig stadga.Genom att trdplankan
ir bredare zin u-balken kan den stdllas
pi kant och anvdndassom underldgg
lven vid transport av annat material.
Belciningkr l0: -.
Reg. 104/60 Anordning fdr bortblSsningau spfrnuid bonning ao tAruu,
inldmnat av 3276 Henry Lundin, VK
26.
Vid borrning av hil frjr listrid i
skruvskallar har en ldmplig anordning
saknats fcir bortblisning av borrspin
och kylning av borren. Genom att spinen samlades omkring borren brrits
ofta denna av och fick bvtas. vilket
lven fcirorsakadeextra arbite och tidspillan. Enligt fdrslagethar ett rcir,anslutet till luftledningen, monterats pi
borrfixturen, varigenom en kontinuerlig luftstrrim sveper kring borren och
kyler denna och bliser bort spinen. En
avsevdrdbesparing av borrar har hdrigenom uppnitts och ackordethar kunnat sinkas. Fcirslagetinnebdr en Srlig
besparingav 32O:-. Belciningenligt
2) /o-regeln kr 80: -.
Reg. 105/60 Andring au mtrning i
ugn 12-336 i MSK 50, inldmnat av
4070 Hjalmar Forsberg,B 9,
Pi grund av att ugnsbottenrevs scjnder vid utrnatningen fick ndmnda ugn
reparerasvid flera tillfiillen, vilket fijr-

1,9

Reg. 100/60. Supportsuaru i VF 20 f|rsedd nzed de nya anordningarna fdr hteninning

orsakade
ar;ftsuubrott."
^i r'i ritrr^rr,

har murningen dndratsndrmastutmatningsrullen och tegel av ldmpligare
kvalitet och format anvdnts. Frirslaget
har konstateratsmedfdra minskad reparationstid.Beldning kr 100:-.

Reg. 36/60 Ansiktsskydd med. utbytbar pla$skiua, inld"mnat av 32L2
Erik H, Toreston,aad.VT.
Detta fdrslag visar bara en av de
minga itgirder Toresson vidtagit frir
att minska Nohabs kostnader fcir f<irbrukningsmaterial.
Bekiningkr 50: -.

Reg. 39/60 Mall fdr kontroll aa
aeustaAe
38-190022,inlimnat av 1569
Allan Mattron, aud. KA.
NOHAB:s Fdrslagskommitt6samEtt litthanterligt och praktiskt verkmantrldde den 19 aug. 1960 under
tyg
som snabbt ger besked om hiloaeringenidr C. H olnzqaittr ordfcirandeskap. Kommitt6n rekommenderade l?igena ligger inom toleransomridet.
Bel6ningkr 75: -.
foljande frirslag till beldning.
Reg. 4L/6O Pressningaa urtag i
Behandlingav f<irslag:
plht, istkllet fdr friisning, inlimnat av
Reg. 30/60 Oljedriinering pfr styr- 3312 Valfrid Lindstri)m,aad.VI.
uer6, inldmnat av 98 Erik Glad, aud.
Lindstrcjm fick arbetetfdr bockning.
VI.
Detaljerna skulle direfter uppfrdsas i
Styrverket 1r den mest idgonfal- de uppbockadedndarna.Lindstrtjm utlande enhetenvid turbinanldggningar. fcirde dven denna operation, men till
Det dr dirfrir av vikt att det ir snyggt ett mycket ligre pris. Bel<ining kr
och rent samt ser prydligt ut. Glad har
1 0 0 :- .
N. p.
med detta forslag rdttat till de bristf?illigheter,som tidigare fanns pi styr'Wedaverken
verken i detta avseende.Belcining kr
1 5 0: - .
Fcirslagskommitt6nvid rJ[redaverken
Reg. 32/60 Diuerse hnclringar pd behandlade pe sammantridet den 12
reglertentiler till styruerk, inldrr,rnatav sept. 5 fdrslag och fd,reslogatt nedan98 Erik Glad, aud.VI.
st&ende3 skulle belcinasoch bordlade
Fcirslagetinnebdr i stort, att det nu
2 fcir yttedigare prov och utredningar.
endast tillverkas en typ av ventiler.
Fdrslag nr 167 daterat den 9/8-60
Tidigare har tvi typer framstillts. Den
(avd.
Ta).
som var dyrast har slopats. Enligt
Etl i centrumuridbart bord 16r kiirnVPA:s berdkningar bcir vinsten bli ca
230: per ventil. DZirtill kommer piltrning och -autyning
enklare lagerhillning. Beliining kr
Bordet medfcir dels att arbetet kan
4 J O :- .
utfcirasblttre och littare samt dels eliNohab

Meddelanden
frdn
ao

SKYDDSTJANSTEN
verken utfdrts utan olycksfall. En
utomordentligt god prestation. Man
Olycksfallenunder tredje kaartalet.
miste ocksi komma ih&g, att derasarUnder tredje kvartalet intrd'ffade 12 bete till storstadelen utfcirespA tillolycksfall. Det dr tvi mindre dn mot- f?illiga arbetsplatser och ofta under
- i diken och
svarandetid ifjol. Uppgiften pi anta- svira yttre f6rhillanden
d[r
och
stillningar
rdrgravar,
pi
stegar
let arbetadetimmar 1r inte tillg?inglig
omdjligt kan gciras
di detta skrives.Prelimindrt torde man skyddsanordningar
dock kunna rdkna med en frekvens av lika effektiva som pi permanentaarvisar
ca 23 per en miljon arbetstimmar. betsplatser.Olycksfallsstatistiken
Frekvensendr nigot ligre dn fdr tredje ocksi de hdgsta frekvensernaftir makvartalet L959, de vi noterade 27,1. nuella arbeten, som utfdres pe tillfdlliga arbetsplatser.
Med tanke p& att tredje kvartaletifjol
Avdelningen har naturligtvis inte
uppvisade den hdgsta frekvensen for
iret, ger sdnkningendock inte anled- klarat dennalinga tid helt utan olyckstillbud eller mindre skador. Genom
ning till nigra stcirregliidjespring.
Av olycksfallentillkom 10 i arbetet god samverkanhar dock l?implig omplacering under nigra dagar kunnat
och tvi vid f?ird hem. Som redan i
fciregiende nummer kunde meddelas ordnas.
Arbetsledare
pi avdelningenir verkintrdffade en dcidsolycka strax f<ire
semestern,di arbetarenKarl Fogel- mlstare Karl Ohlsson och fcirmd,nhen
berg med moped kolliderade..medett Helmer Frcilin, Karl Henriksson och
ir Harry
vdxlingstig pi fabriksomridet.Ett par SdrenEriksson.Skyddsombud
Carlsson.Denna kvintett kan sdkerav de dvriga olycksfallen var ocksi all'dran
av
v1rliga. och har fdranlett ling sjuk- ligen ta it sig en god del av
det uppn&ddaresultatet.
sKflvnlng.

Skyddsglimtar frin Nobelkrut

26.000 dagsuerAen
utan olycAtfall.

Siikerh etsselarnap3 s adig f rammarscb.

Mindagen den 26 septemberfullgjorde rcirledningsverkstaden
NB 92
sin 1.000:eolycksfallsfriaarbetsdagi
ftiljd. Deras senasteolycksfall, som
medfcirt sjukskrivning,intrdffade den
22 decemberL916. Det dr siledesnlra
fyra fu man arbetatolycksfallsfritt.
Verkstaden har under denna tid i
medeltal haft z6 timavl6nadesysselsatta, vilket betyder att 26.000 dags-

Vid en rdkning som fdretogsi slutet
i
av septemberpi parkeringsplatserna
Nobelkrut konstateradesatt sdkerhetsselari bilar blir allt vanligare.En motsvaranderdkning i viras visade att
20,, % av bilarna di var frirsedda
med sikerhetsselar.Infdr semestern
igingsattesen ganskaintensiv propaganda f6r anskaffning av slkerhetsselar.Bland annatutverkadesrabattpi

Fort5,frdnforeg.
sida
minerar skador pi. kdrnorna vid vridning mot arbetsbdnken.Fdrslaget har
utfcjrtsi bdrjan av augustioch visatsig
van bn. Id6n som sldan dr ej ny, men
kommitt6n fcireslog en belcining av kr
1 0 :- .

en beloning rekommenderades.Kr
50:

Fbrilag nr 170 dateratden 26/8-60
(avd. Tv).
Styrplatta ldr chuck samt anslagfdr
pa:tbit:in:tiillning aa chuckeni lnngdrihtning dd friisning aa oaala arbett,styckenp2 rundmatningtbord.,
Fdrslagnr 169 dateratde 26/e-6O
Enligt detta frirslag kan arbetsstyc(avd. Tv).
ket riggas upp och stdllas in betydligt
Graderad skala fr)r tuiirmatning aa noggrannareoch snabbaredn det tibordetp2 ScharmanarborraerA.
digaresittet med ritsar och sdkarspets.
Vid grovinstlllning av bordetskulle Fcirslagethar utfdrts och anvdndestill
en skala underldtta arbetet och snab- full belttenhet. Fcirslagetanvdndesnubare instdllning frin centrum kunna mera i rdtt stor utstdckning. Kommitske. Kommitt6n ansig att fdrslaget t6n rekommenderadeen belonine av kr
varfcir
underldttadeinstdllningsarbetet,
S. Ln.

Sedan erbjudandet om rabatter uid
inkdp aa siikerhettselarutgick har Lnyo
en riiAning aa antalet bilar meclsiiAerhetstelar fdretagits. Diiraid be'fanns,
att pid Bofors-terkenbar antalet bilar
med selar 6kats frLn 29 % till 38 %,
Vid Kilna-aerken har 6kning skett
frLn 23 /o till z6 /o.
Fiir sikerhetens skull sdkerhetsselar!

skaffa

selar och anskaffningenunderlittades
genom att betalningen uttogs genom
ldneavdrag.
Vid septemberrikningenhade 37,7
7o av bilarrta sdkerhetsselar.Det dr
i det ndrmasteen fdrdubbling. Frirekomsten av sdkerhetsselarvisade en
pifallande stor spridning mellan olika
P-platser.Pi platsernavid kontor och
vissa laboratorier hade 8O-IOO /o av
bilarna sikerhetsselar.Aven pi fabriken kunde man konstateramarkanta
skillnader mellan olika P-platser.Nigot av den tendens som noteratspi
TV-omridet gir tydligenigen dvenhdr
- man sneglargZirnapi hur ndrmaste
grannenhar det.
Nu kommer snartvintern med isiga
och halkiga vigar. Riskernafdr dikesvisiter och kollisioner dkar. Di ?ir
sdkerhetsselenett utmerkt skydd fdr
Du som
bide frirare och passagerarc.
fortfarande g2r och funderar p3 att
n?onterain selar - gdr det idag, i
nzorgonkan det uarafdrsent!
Lrn

Skyddspristiivlingen vid B of ors
under andra kvartaletgav sammanlagt
4.542:- kr, att fordelasmellan de
olika avdelningarna.D& prissumman
beriknats pi basisav antaletanstdllda
resp. antalet olycksfall pi avdelningarna brukar de stcirstasummornafalla
p& de stcirreavdelningarna,som klarat
sig biist undan olycksfall. Summorna
varierarfrin hcigst26L:- kr fdr VV
och 252: - kr f<ir MS, som har resp.
290 och 105 anstillda, till ldgst ca
2t-r}: - kr. Fyra avdelningar,ME,
MEK, MVK och MSK har tyvlrr varit
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si illa ute, att de ej fick nigra pengar
under 2:a kvartalet.Flera avdelningar,
MG 21, MV, MP, MS, RTK, VR OCh
BAM i grupp A, MSK t0, MSK 80,
MG 24-2r, VA 20, VK 20-2r,
X 20, XK 30 och KMPS i grupp B,
VK 2', VA 40, VA '0, VE, MRK,
P 10, KA 6-7, KA 8-9 och OT i
grupp C hade inga olycksfall under
kvartalet.
Siffrorna fcir tredje kvartalets
skyddspristdvlingdr zinnuinte fadiga,
men d3.olycksfallsfrekvensen
visar en
ganska markant stegring torde resultatetbli en nigot ldgrepenningsumma
dn under andrakvartalet.
Bofors
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Den stigandeolycksfallskurvanvid
Bofors under 1950 har redan minga
ginger omtalatshiir i tidningen. Nigon bdttring tycks inte ha intraffat
under 3:e kvartalet,men vi f8.rfcir den
skull icke fcirlorahoppet om 4:e kvartalet. Som en piminnelsekan vi ldmna
nedanstiendeprelimindra uppgift om
olycksfallen1960 i2imfrjrdamed samma mhnad I9j9.
Minad
Januari
Februari

J O -- Do^^
FCESTA ANVAND€R
FeL

LYFTTEKNTK NAR POA^
HANDSKAS trleD 1rjNGA SAK€R...

DeT Ae rec ocr-{FARLIcaT
ATT tfiTA P6N ,ttArvsrcrc,a

1.959 1960
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22
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7
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27
73
79
24
9
20
18
t76

De metallurgiskaavdelningarnast8.r
frir majoritetenav olycksfall i arbetet,
eller 113 i ir mot 81 frirra iret. Av
tabellen frarngfu f. d., att antalet
olycksfall i i.r har stigit med inte
mindre dn 45 under detta 3.r,alltsi en
cikning pi mer dn 25 /o jiimfcirt med
1919.
Flrdolycksfallen, som inrlknats i
ovanstiende siffror, har ocksi <ikat
ffin 16 &r 7959 till20 i tu.
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Skyddstjenstenvid Bofors

I
v

Skyddstj2insten
vid Bofors presenteras kort, klart och sakkunniqt i en
Iiten broschyrsom tryckts rp..[llt fcir
att delasut till arbetsledande
personal,
skyddsombudm. fl. vid Boforsverken.
Broschyren avslutas med en fdrteck- inte
ning over skyddskommitteerna
mindre dn 34 st. - och deras medlemmar. Av sistndmnda fcirtecknine
framgilt, att minst 260 anstallda 'ilr
aktivt engagerade
i skyddsarbetet.
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fcir olycksfall som finnes och - inte
minst viktigt - f<iljer upp resultatet
och kontrollerar hur han lyckas och
hjiilper honom rZitta till ev. fel. Fcirmannen har ocksi mdjligheter att
hjiilpa den nyanstdllde,si att hans inEn friga och ett svar:
passning .i laget sker si friktionsfritt
Frdgan:
som miijligt, att han blir accepterad
I de senastenumren av B-pilen har kan dock inte begira, att vederbrirande och, om irritationer uppstir, ser till att
under "Meddelande frln Skyddstjiins- inom rimlig tid skall bli en fullgod
dessaredesupp pe tidigt stadium.
ten" konstaterats en stigande olycks- man i laget och klara - lit vara en till
Genom hIr frireslagna itgiirder ?ir
fallsfrekvens. Fiirscik till fdrklaring av en borjan enkel - arbetsuppgift,utan det kanskemdjligt att komma Et en av
anledningarna till denna cikning har en ordentlig och vettig instruktion.
orsakerna, kanske den vdsentligaste,
ocksi gjorts. Bl. a. synes det tywirr
Under normala fdrhillanden, med till den iikade oly&sfallsfrekvensen.
vara si, att vissa brister i den s. k.
en lugnare takt i nyrekryteringen, De innebir visserligen en ny befattskyddsdisciplinen konstaterats. Fram- torde nuvarande systemmed de ordi- ning, men som jag ser det niidvlndiga
fdrallt i det avseendet,att glllande
narie fcirminnen som instruktdrer. i dagenssituation och troligen - med
skyddsfcireskrifter ej efterfciljes, och nigorlunda tillfredsstiillande klara in- tanke pi vad tidigare sagts angiende
att brott mot dem ej pitalats av fcir- struktionsverksamheten.Friga ir vil,
frinvaron av "natudig" ledning av
min och skyddsombud.Detta fdrhilom detta ockst gir under en si expan- laget - nddvdndiga dven f6r framlande har i nigra fall lett till vad man siv fas som den vi nu upplever.
tiden.
R. O.
skulle kunna kalla "oncidiga" olycksDet har dven skett andra fcirindfall. Det har lven i flera fall konsta- ringar, som ttminstone p3.vissa avdelterats, att nyanstillda och ovana arbe- ningar medfrirt, att nuvarande praxis Svaret.'
tare efter mycket kort anstdllningstid ej liingre fungerar pi ett tillfredsst?ilBekdmpande av olycksfall ir rikat ut fdr olycksfall.
lande sitt. Tag exempelvis lagarbetet detta behdves vll kanske inte vtterUnder den senaretiden har nyrekry- i Stilverk och Smedjor. Fdrr var det ligare framhillas - ett problem, som
teringen inom de metallurgiska av- vdl i allminhet si, att smdltaren eller ur sivil samhdllsekonomisksom hudelningarna varit ovanligt hdg. Fyr- smedenhade ett - i minga fall under manitdr synpunkt stlindigt m8stehtllas
skiftging och iikad vanlig skiftging
S,ratal- stabilt och sammansvetsat
lag. aktuellt.
har medfdrt vissa nya problem frir ar- Nir en ny man anstilldes i laget, vilket
En omfattande lagstiftning, som bebetsledningen.
inte skedde alltf6r ofta, kom han till
r<ir varje individ i samhlllet, har ocksi
Det dr klart, att vi med tillfreds- en enhet som kunde sitt jobb och som tillkommit i syfte att fiirebygga olycksstillelse mtste se att arbetstillgingen kunde ta hand om honom, lira honom fall. Frjr kampen mot olycksfall i arbeiikar, att produktionen av gdt, smitt jobbet och se till att han si fort som tet kompletteraslagstiftningen med avoch valsat material stiger, men finns mdjligt blev, inte ett irriterande pital mellan arbetsmarknadensparter,
det ingen mcijlighet att forhindra, att hdng, som de civriga fick fiirsdrja ge- innehillande detaljerade regler och
ocksi olycksfallensantal stiger? Ar det nom cikadeegnaarbetsinsatser,
utan en fijreskrifter om hur skyddsarbetetskall
ofrSnkomligt att den dkade produk- nyttig och effektiv del av laget. Si gick bedrivaspL vl"ta arbetsplatser.Vid virt
tionen mLste medft)ra i)kat mdnsLligt det alltst till tidigare, nir smedeneller eget foretag har, pt basisav lagar och
lidande och personliga offer fdr en smdltaren var den obestridde ledaren avtal, utarbetatssiirskilda instruktioner
aissdel au personalenlDet borde inte fdr laget, i kraft av yrkeskunnighetoch fcir ett effektivt lokalt skyddsarbete
fi vara si.
ansvar ftir produkten.
och dessutomhar for varje arbetsplats
Men hur rida bot h?irfdr? En sak
Dessafcirutsdttningarexisterarknap- sammanstdlltsskyddsfd,reskrifter,som
torde dock vara klar. Hdr miste en, past llngre, men arbetetmiste likafullt
belyser de mest markanta olycksfallsmot den dkade produktionen och den bedrivas som ett lagarbete.Hur ser di
riskerna i olika yrken.
dirav betingade nyrekryteringen, In
laget ut i dag? Jo ena dagensi andra
Man torde dirfiir utan dverdrift
mera cikad insats frin skvddsfolkets dagensi. Stabilitetenfinns inte llngre.
kunna pisti, att arbetarskyddsfrigorna
sida vara i hdg grad motiverad.
Nigon ledare, som de andra lagmed- dgnatsmycket stor uppmirksamhet vid
En tikad aktivitet, som bl. a. tar lemmarna respekterar,kanske rent av virt fdretag. En iterblick pi olyckssikte pi att intensifiera och effektivibeundrar och ser upp till och som har fallsfrekvensen under en gingen tioserainstruktionen av de nyanstdllda1r den sjilvklara och n6dvdndiga respek- irsperiod visar ockst, att anstrdngningoundvikligen ncidviindig. Det kan i
ten med sig, existerarknappastlingre.
arna burit frukt. Under innevarandeir
detta sammanhangkanske vara ldmp- Om si 1r fallet, vilket jagtror, kan det har dock tyvdrr en iikning av olycksligt, att vissa avdelningar tillsdtter en systemsom trots detta alltj?imt praktifallens antal kunnat konstateras och
man som helt fir dgna sig it instruk- seras,helt enkelt inte fungera pi god- detta gdller speciellt de metallurgiska
tionsverksamhetenav de nyanstdllda. tagbart sitt.
avdelningarna.
Inte bara av den anledningen,att fcjrDirfcir m8.steett annat system,som
Avdelning S har slagit larm. Aven
hindra att den nvanstdllde av ren kan ersdtta det gamla, som fungerar i vir personaltidnings insdndarspalt
okunnighet rikar ut fcir olycksfall. nigodunda tillfredsstZillande,komma har ffigan aktualiseratsoch vissa pEInstruktionen torde vara minst lika i st[llet. Det ir mdjligt, att systemet stienden och forslag till itgirder framviktig ur produktionssynpunkt.
med speciella instruktionsfdrmln kan kastats.
Varje avdelning som nyanstlller en vara ldsningen pi problemet. En f<irSilunda hlvdar sign. R. O. att
man gcir ju detta i den avsikten, att man som tar hand om den nyanstdllde, skyddsdiciplinen upplud<rats och att
han si snart som mcijligt ndjaktigt undervisar honom om arbetet, l?ir ho- brister fiireligger i instruktionen av nyskall klara en viss arbetsuppgift. Man nom hur han skall undvika de risker anstllld personal. Di sign. fcirefaller

Kan en bettre introduktion av de nyansrelldabidragatill att antalet olycksfallminskar?
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Ny" direktcireroch civeringenjorervid AB Bofors

DireAtiir Stig Caspersson

6teringenjdr Alex Blomgren

vara mycket vdlinitierad, finns det
ingen anledning att ifrigasdtta riktigheten i dessap&stienden.En fcjrklaring till de pist8dda bristernaldmnas
ocksi: arbetsledaren,
pi vilken ansvaret
for instruktionen i fcirsta hand vilar,
dr fcir upptagen av andra uppgifter fcir
att kunna instruera pi ett riktigt och
effektivt sltt. Dirfcir framkastas fcirslaget, att en sdrskild f6rman skulle
tillslttas, med uppgift att svarafdr instruktion av nyanstilld personal.
Det iir detta fdrslag, som gjort mig
betiinksatnocb gett anledning till mitt
inlngg i dennafrLga. Skall ansvaretfcir
olika uppgifter av arbetsledninginom
en grupp delas upp p& olika hlnder,
och vari bestir skillnaden mellan arbetsinstruktion och skyddsinstruktion?
En kiind regel dr, att delat ansvarlr
i minga fall detsammasom inget an-

23

DireAt6r Allan Dahl.6n

5reringenji)r

Tord Krey

svar alls. Ansvaret fcir en uppgift Zir
en av de bdstasporrarnafcir att uppni
ett gott resultat, och det ger dessutom
personligtillf redsstlllelse.
Fcir att rdtt fcirsti problemet, bcir vi
fcjrscikasatta oss in i den nyanstilldes
situation vid fcirstakontakten pi en ny
arbetsplats.Han mciter ofta en fdr
honom tidigare okiind miljo, med
okdnda mdnniskoroch kdnner sis sikert rltt desorienterad
I denna situation dr det hans ndrmaste arbetsledare,som skall hj?ilpa
honom tillr?itta och ge honom den instruktion och de upplysningar han behcjver, frir att fortast mrijligt kunna
anpassasig till de pi arbetsplatsen
ridande forhillandena.
Om flera instruktrirer upptrdder,
kommer det att hos den nyanstdllde
skapa villridighet till vem han skall

Dirchrijr Gastal Tann

Oacri n genjdr Slen H enstrijn

vinda sig fdr att fi upplysningi olika
spcirsmil.
Ett annatfdrh&llande,som ocksi gdr
det oliimpligt med en s[rskild instrukt6r i skyddsfrlgor,'dr de tdta omplaceringar av personal,som av olika skZil
miste gdras i lagarbetetpi de metalllurgiskaavdelningarna.Vid dessaomflyttningar miste det vara de fcirman,
som svarar fcir lagets sammansittning,
som dven ger de ncidvdndigainstruktionerna till de arbetare,som dverflyttas till en ny arbetsuppgift.
Om en fcirmans ansvarsomrideutvecklas si, att han icke pi ett riktigt
och effektivt sltt hinner fullgrira sina
uppgifter, bcir den hogre arbetsledningen ingripa och genom l2impligomorganisation istadkomma en nedbantning av det aktuella ansvarsomridet.
Tore Holm

Nya medlemtnarau Bofort Direktion.
Styrelsen ftjr AB Bofors har vid
sammantrddeden 12 sept. 1960 faststiilJtf dljandeutndmningar.
Till direktorer.' dveringenjor Stig
Caspersson,tekn. dr Allan Dahl|n och
bergsingenjcirGu:taf T amm.
Till dueringenjdrer: civilingenjdr
Sten Henstrdm, bergsingenj& Alex
Blotngren och bergsingenjdr Tord
Krey.
Samtligadessaherrar bibehilla sina
nuvarandeansvars-och verksamhetsomr8.den inom fdretaget. Direktcir
CasperssonIr silunda produktionschef, direktcir Dahl6n platschef vid
Nobelkrut och direktcirTamm chef fcir
Stilfrirsiiljningen. Overingenj6r Stenstrcimdr chef fdr Konstruktionskontoret (KK), <iveringenjdr
Blomgrenchef
fcir Metallurgiskaavd. M 2 och dveringenjcirKrey chef for M 1.
*
Till produktionschefvid avd. Nobelkrut tar samtidigt uisettsciveringenjor Nils Carbonnierfrin t okt. t960.
Under cjveringenjdrCarbonniersom
produktionschef, tillika stdllfdretrddande platschef, samlas frEn 1 okt.
samtligi nu till NT 1 och NT 2
hdrandeavdelningari en produktionsavdelning, NT, f<jr vilken sirskild
organisationsplan
kommeratt utfdrdas.
Den t okt. avgick civeringenjcir
Lindquist med pension.Han kommer
dock att kvarst8. som chef frir den
utllndska proj ektverksamheten(NFF)
till irets slut, di denna befattning
dvertagesav ingenjrir Norell. Overingenjrir Lindquist kommer dlrefter
att si.som konsult vara knuten till
Bolaget.

KK 3. KrigtmaterielseAtion med,
ingenjdr Olof Engman som chef. Hit
hcjr Eldrors- och Mekanismavdelning
KKR, AutomatkanonavdelningKKT,
FdltartilleriavdelningKKF, MarinartilleriavdelningKKM och UtrustningsavdelningKKU.
KK 4. Seraicesektion
med ingenjcir
Rune Rothelia"r som chef. Hit hcir
Beskrivningsavdelning KKC, Standardavdelning KKD, Ritningskopiering KKI och Ritningsexpedition
KKX.
Under ingenjcir Rothelius hcir ocks&
Kansli KKK och Expedition KKE.
MaskinavdelningenKKY (tidigare
KKM II) samt Verktygsavdelningen
KKV iir tills vidaredirekt understdllda
konstruktionschefen.
Organisationeninnebdr bl. a. ocks&
att Verktygsmaskinavdelningen(KKO)
upphcirt fr. o. m. 1 augusti,att Projektavdelningen KKP nr helt ny och att
ett flertal avdelningar civerfrjrtstill de
nya seKilonefna.
*

Arets boforsstipendier
frir fortsatt hdgre utbildning, 3 st. pi
vardera 3.000 kr, har tilldelats herrar
Suen Erihsson, fcir studier vid Orebro
Handelsgymnasium, Lars Gustafston
f<ir studier vid Stockholms Tekniska
Institut och Sten lontton fcir studier
vid Hcigre Tekniska Ldroverket, OreDTO.

Tjdrniindmnden
Personalorganisationerna
har nu utsett de tre ledamciternai den ndmnd,
som under Storcinadirektionen skall
handliigga alla frigor rdrande Tj?irno.
Fr8.n SIF Bofors valdes ingenjdr
Lars Carlsson (NVF), frin SALF
Bofors och Bjrirkborn valdes fcirman
Gunnar $Tahlstrrim (FS 8) och frin
Fackfrireningarna (Bjdrkborn, Gjutarna och Metall) svarvareErik Karlsson (VK 21).
(Se f.6. direktcir Nordqvists meddelande i referatet frin Bofors Fdretagsnlmndssammantrlde3 okt. 1960.)
Personalnytt

Chefsskiftevid Suomen
Bofors

KK:s - Konsttuktionskontorets organisation
Frin 1 september1960 galler en ny
organisationsplan for KK. AvdelDir eAt6r H olgerBlonzqui
st
ningen delas upp i 4 sektionersamt
ett kansli enligt nedanstiende.
Vid senaste bolagsstdmma med
KK 1. BerdLningtsektionmed in- OY Suomen Bofors AB avgick bolagenjcir Iaar Aslund-som chef. Under gets grundare och fcirsteverkstdllande
denna sektion hcir Berdkningsavdel- direktcir, generalkonsul Sigurd Blomning KKZ-1, Vdrmestrcimningsavdel- qvist, med ilderns rdtt frin sin tjdnst.
ning KKZ-4 och Projektavdelning Han eftertrdddesav sin son,dipl. ekon.
KKP.
och ingenjriren Holger Blomquitt.
KK 2. Maskin- och apparatteknisk GeneralkonsulSigurd Blomqvist valsektion,med ingenjcir Nial Andersson dessamtidigttill ordfcirandei bolagets
som chef. Till sektionenh<ir Hydrau- styrelse.
lisk avdelning KKH, Hydraul-laboraDirektcir Holger Blomqvist har efter
torium KKH-70. Instrumentlaborato- studier i Helsingfors och praktik i Borium KKB, Elinstallationsavdelninq fors avlagt ingenjcirsexamen
vid BergKKN, SiktavdelningKKS och Appal skolan i Filipstad och under flera ir
ratavdelningKKL.
varit anstilld pi Stilfdrsnljningen.

Herc Ake Bengtston utnlmndes 1
augusti 1960 till forman pi KontrollavdelningenKA 911.
Till fcirmZinhar frin 1 sept. 1960
utnemnts herar Carl-Erik Gusta{sson.
Tidaholmsverken, Erik Gastausson
Stilverket ME-MEK ochLennart Dahl,
FdltverkstadenVF. Den 15 sept. bcirjade herr Frank Rennemarhei tidnst
som maskinmdstare
pi B 10.
I frirra numret meddelade vi, att
herr Folke Edstriim hade overflyttat
frin NE till E, men att han behcilisitt
kontor pi Nobelkrut och att han dirifrin handladealla NobelArutsbnndfcirsdkringsfrigor. Sistndmnda1r inte
helt riktigt. Herr Edsirrim handl?igget Mmtliga lr7gor torande bolagets
brand- och maskinfcirslkringar.
Semesterbilder
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Ur skrirden av semesterbilderfrin
sommarenL96O iLtergervi ett litet antal pf. sidan hiir bredvid. Som synes
dominerar Viistkustbilderna.Ndsta ir
blir det kanskebara Titunobilder.
1, Kollition, men ingen olycka,
Nord-Styrsd.- 2,Fiskebodarp3 Harnmardn, Viinern. - 3. SolnedgSngaid
Vihtkusten. - 4, Riihauktion i Striitnttatl. - 5. FrLn Nord-Styrsd.- 6.
Bron mellanS. Oddd och Tikrno dr na
fArdig. - 7. "Efter doppet," (Solen
shenalltsLnLgongLng.) - Fotos 1, 4,
5, 6 och 7 aa T. Gustafston, loto 2 aa
Nils Sdderholm och foto 3 au Kurt
And ersson, samtI i ga B of ors-KarIsAoga.
aA
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uppfdrasett 3-viningsbostadshus
med
18 familjel?igenheter.
I dennabyggnad
inrymmes lven garage, i frirsta hand
avsedda fcir hyresgdsternai familjeldgenheterna.Diirj?imtekommer att pi
tomten uppfriras en fristiende garagebyggnad.
Som byggnadsentreprencirhar antagits ByggnadsfirmaAnders Dids AB
och frir VVS- och el-arbetenhar avtal
trdffats med Clausens AB i drebro
resp. Rongedals Elektriska och KarlskogaElektriskaAB.
Vk.
Stillaboratoriet
och Verktygsverkstaden utiikas med

tillbyggnader

Hiir bygger Bofors d.et nya UngAarlshotellet, niira KilstaaerAen och stadens cenrralare
d eI ar. Bof orsf oto F alk.

att endasten hyresgdstskall disponera
varje ldgenhet.Varje trapplanomfattar
I2 1-rumsldgenheter,undantagandes
I bcirjan av augustipibrirjades bygg- bottenviningen, ddr vaktmdstarebostanadsarbetet
pi det nya ungkarlshotellet den ligger och dIr antaletl-rumsldgeni kv. Gasellen,i korsningen Flygf?ilts- heter Ir 9. I vatje trapplan inrymmes
Byggnaden, gemensamtduschrum och badrum. I
vlgen-Drottningvdgen.
som kommer att uppfdras i 9 viningar,
klllarviningen kommer att inrymmas
kommer att inrymma dels en vakt- utrymmen ftir cykelfdrvaring, liksom
mdstarebostad,
dels 10) ungkarlsldgen- dven ett fcirvaringsutrymmefcir varje
heter.Varje ldgenhetkommer att frjrses hyresgist avsettfcjr resviskor och olika
med toalettrum, kokskip och erforder- oersedlar.
Pi tomten ifriga kommer lven att
Avsikten dr
liga garderobsutrymmen.

Bofors bygger nytt ungkarlshotell i kv. Gasellen

Arbetena pi tillbyggnaden till Bofors Stillaboratorium har pibdrjats i
slutet av augusti och till entreprendr
har antagitsByggnadsaktiebolaget
Gerdin & Hedstrcim, Orebro. Tillbyggnaden innebdr, att den nuvarandes. k.
hillfasthetsflygeln inbyggesi tillbyggnaden, som kommer att omfatta ca
3.000 m2. I tillbyggnadendr avsettatt
inrymmas lokaler f<jr FS, KKB och
ML. DZirj?imtehar utrymmen reserverats f<ir vissa KK-avdelningar, men
besluthar dnnu ej fattatsom vilka som
skall inrymmasi tillbyggnaden.I samband med tillbyggnaden kommer iven
vissaomflyttningar att ske i nuvarande
Metallurgiska laboratoriet, och i detta
sammanhang erhilles iven utrymme
for den verksamhet,som NLD 3 tidigare bedrivit vid Nobelkrut. Avsikten
?ir att byggnaden skall sti fZirdig fcir
inflyttning omkring minadsskiftetjuli
-augusti 1961.Vissaavdelningarkrlver emellertid mycket omfattande infrir sin verksamhet,
stallationsarbeten
och det datum dag ndr byggnaden ir
definitivt klar att tagas i bruk kan for
dagen icke fixeras.
Samtidigt som tillbyggnadenav laboratoriet startade, p&b6rjades iven
en tillbyggnad av Verktygsverkstaden
norrut, vilket innebir ett tillskott fcir
dennaverkstadmed ca 500 m2.
. Det har befunnits l?impligt att sammanfcira dessab&da tillbyggnader till
en entreprenad med tanke pi trafik
m. m. inom Bofors-omridet.De bida
byggnaderna dt lvenledes beliigna
ganska ndra varandra, och lven detta
har bestdlltshos Byggbyggnadsarbete
nadsaktiebolagetGerdin & Hedstrdm,
Orebro. Tillbyggnaden av W berdknasvara klar i bcirjanav januai l96L

vk'
Schahtningen pAbdrjadet i slutet ar aug. fi)r
tillbyggnaden till Sfillaboratoriet. "H2llfa:thetsllygeln" t. t. Boforsfoto Falk.
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Elevrekrytering

till

Industri-

skolan
Rekryteringen till Industriskolans
heltidskurser, den s. k. l?idingsutbildningen, bdrjade redan i maj minad.
Med tanke pi att i ir relativt minga
"obligatoriska8-or" ldmnadefolkskolan, var en dkad tillstromning till Y
vintad. SE blev dock inte fallet, utan
anmilningarna flcit in i ungeflr samma
takt och omfattning som fcirra iret.
Slutresultatetblev 120 anmd.lningar.
De flesta ungdomar iinskar en mekanisk verkstadsutbildning och det ir
framfdrallt de manuella vrkena. bdnkarbete och plitarbete, som tycks leka
dem i higen.
Tyvd,rr Ir den viktiga jlrnverksutbildningen mera svirrekryterbar och
detta trots att de bista placeringsmcijligheterna ju finns pi de metallurgiska
avdelningarna.
Ett vixande antal ungdomar med
realexamensdker sig numera till Industriskolan. I ilr var det inte mindre dn
ett 25-tal. Det ir utbildningen till
laboratoriearbetensom lockar.
Alla stikandehar anlagsprovatseller
testats som det vanligen kallas. I tr
har prdvningen utfrirts av Goteborgs
Universitets psykologiska institution
under ledning av prof. John Elmgren.
Av de 120 srikandehar antagits72
elever och 13 aspirantereller 85 vilket
motsvarar ca 7O /o av de s6kande.
Dessafdrdela sig pi fdljande utbildningslinjer:
Mekaniskalinjen . .. ...
Metallurgiskalinjen ...
K e m . f a b r i k s l i n j e n. . . .
Fysikalisklab.Jinjen ...
K e m i s kl a b . - l i n j e. n. . . .
Aspiranter
.....

i svenska spriket

Liksom vid de flesta svenskafciretag
dr efterf.rigan pi utlindsk arbetskraft
stor vid Bofors i dessa dagar. Mhnga
luckor fylls med finnar, vars kunskaper i svenskasprS.ketdr mycket bristfdlliga. Fdr att f3. dessaatt smelta in
i de svenskaarbetslagenhar Ungdomsgirden, med dess nye finlandsfddde
fcirestindare Ake Skeppar i spetsen,
startat sprikkurser i svenska.Ett 30-tal
man har redan anmilt sig till dessa
kurser.
.'
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Kilstastilverkets
smidesgiit

fiirsta

stora

tappadespi kvZillenmindagen den 26
septemberfrin A-ugnen i Kilsta. Gcitet var pil 27 ton - alltsi enligt Boforsfdrhtllanden endast ett timligen
stort gdt - och var av ett kromlegerat
specialsttl fcjr varmvalsar, Boforskvalitet Rl 33. Det var ocksi avsettfcir en
stcirrevals till ett varmvalsverk.Tappningen var givetvis ett evenemangoch
den bevistadesocksi av en stor sakkunnig (och lven nyfiken) &skidarskara.
32 elever Det hela gick elegant och efter ca
IO-L2 timmars svalning lyftes det
16
dnnu rcidvarmagritet upp ur kokillen
4 ,,
fdr snabbtransporttill smidespressen
12
i Bofors.
8,,
Ocks8.dennatransporthade litet av
Lt ,,

De intagna elevernasmedelilder Ir
L5,9 Ar. Av dessadr elever med folkskola i medeltal 15,4 ir och elevermed
realskolaI7,3 Lr gamla.
H,.

Kurser

Smidesgdtet lastas pd trailern i Kil:tastdlterAer. Boforsfoto Falk.

j2-bjilstrailern

premiir dver sig. Gcitetvar inlagt i en
vdlisolerande transportlida, det hela
placeratpi RTK:s nya stora 32-hjulade
trailer. Som dragfordon tj?instgjorde
den stora TVILHAG-kranbilen. Hela
ekipaget vdgde bortit 100 ton. Fdrden
genom staden gick utan lventyr; sviraste passagenvar in genom BruksPorten.
Stufiekonferens

pe Storiin

Sista veckohelgeni augusti hdll de
tre metallavdelningarna
76 Bofors, 83
Linkriping och 112 Trollhdttan en studiekonferenspi Stordn,under boforsarnasvdrdskap.
Metalls studieombudsman. frirre
\Tedafrdsaren Suen lYehlin, redogjorde frir den kommande sdsongens

med. det stora gdtet frdn MEK drog: lrdn Kilsta till Bof ors ar lflILHAGkranbi len. Boforsfoto Falk.
:av/..!
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Vice verlcstiillande direktiir
utnemnd

TV-

JOBBET I BLICKPUNKTEN
[Jnder denna rubrih hommer ui i forrsiittningenatt i ord och bitd liirnna en
del glimtar frLn arbetetp3 oliAa aadelningarpA NOHAB.
Vi bdriar i detla nummer med ett rePortagefrLn modelluerkstadenoch iinznar
sedan fortsitta med |uriga metallurgiska aadelningar, matAinuerksrhder,plLttlageri, monta&eaadelningar,
fi)rrhd och Aontor.
Det iir uhr fdrhoppning att dessabildreportage pd en sicla i aarie nunatner
skall bli till nytta och ndie'fdr alla B'pilens liisare.
Msb
NOHAB:

s modellverkstad

Fiir att framstdllaen gjutform fordras schablonereller en modell av nigot
slag. I allmiinhet utftjres modellerna i
tre. I NOHAB:s modellverkstadtillverkasde modeller, som ar nddvdndiga
frir produktionen i det egna fiiretaget
idmte en del fiir AB Bofors. Fciretrddesvis blir det modeller fdr detaljer
till dieselmotorer,turbiner, verktyg och
atomreaktorer.
Di man skall tillverka en modell,
gdrs f<irst ett utslag av densammapi
ett hrylat plan. Diirvid uPPritas en
skdrning av modellen i full skala med
till?igg fdr krympning och arbetsmin.
Hur mycket arbetsman, som skall
l?iggasp&, ir en erfarenhetssak.Arbetsmetoder,anvdnd formmaterial och
yrkeskicklighetenhos gjutaren dt faktorer, som man hdrvid miste ta hinsyn till.
Vid NOHAB:s modellverkstadsysselsdttesca 11 man, med verkmdstare
L. Olofsson som chef. Det dr en ling
utbildning, som en modellsnickare
mlste genomgi, innan han kan anses
"f?irdig". I allmdnhet rijr det sig om
ca 10 ir. Under de fcirsta iren fir
eleven under vissa veckotimmar genomg8.kurser i teoretiska imnen vid
NOHAB:s f6retagsskola.Den praktiska flrdigheten erh&llesgenom arbete
pi den egna modellverkstaden.

nyheteroch gjorde slrskilt reklam fdr
den nya "Tidstudiekursen" samt fcir
"Medlem beslutar" och "Grannar i
fjd,rran". Givetvis hade han ocksi
m&nga ord att sdgaom de mera traditionella imnena, vilka liksom tidigare
ir stir pi programmet.
Kursen blev mycket uppskattadicke
blott fijr programmet och uppliiggningen utan ocksi fdr det vackra
vddret'
N. .t.

Fig. 1. ModellsnickareBertil Andersson arbetar med en k?irnlida till
ett strilskydd f6r R3/Adam. Till denna detalj kan ingen modell tillverkas
utan formen svarvasupp med en s. k.
svarvbrdda.Kdrnlidan anvdndsfiir att
bryta den cylindriskaformen, som erhiiles vid svarvningen.
Fig. 2. ModellsnickareOssianFlood,
verkmdstareLennart Olofsson och avsynare Axel Karlsson diskuterar en
detalj pi ritningen till en modell, som
skall anvdndasfcjr tillverkningen av en
cylindermanteltill M60T-motorn.
Fig. j. ModellsnickarnaBernt Andersson och Erik Svantessonarbetar
med en modell till avgasrcir
for M60Tmotofn.
Fig. 4. ModellsnickareSiwert Tinmed en modell till
mark ir sysselsatt
cylinderlockfcir F-motorn. Det dr en
mycket komplicerad modell. Alla de
utskjutandedetaljernapi modellenir
anvisarefdr hil, som skall finnas i den
gjutna detaljen.
Fig. 5. Detta dr en bild frin
NOHAB:s modellmagasin, dZir c
60.000 modeller lagras.Modellutiiimnare Arne Karlsson skcitermagasinet
tillsammansmed tvi medhjiilpare.Hiir
har han fitt in en modell pi motorblockettill en 4-cylindrig F-motor.
Fig. 6. Denna bild visar en sida av
modellverkstaden.Mannen ndrmast

DirektdrNil: Kylberg
Styrelsenfrir AB Bofors har vid
sammantrddeden 12 sept. 1960 till
oice aerk$iillande direAtdr i Nohab utni:mnt ingenjdr Nih Kylberg, avd.
KM, Bofors. Han kommer att tilltriida
sin befattning den 1 maj 1961.

kameran heter Erik Svantesson.DIrefter fdljer i ordning Stig Lindgren,
Alvar Johansson,Ossian Flood och
Ivan Kopp, samtliga modellsnickare.
Samtliga falor Nohabfoto Gunnar
Johansson.
*
Fackliga aftonbrevskolan
studieresa

pi

Den i ett fciregiende nummer av
B-pilen refereradestudiecirkelni Fackliga aftonskolan friretog under f<irsta
veckan i maj en studieresagenom en
del av Vist-Tyskland.
Resankunde komma till stind tack
vare anslag frin Metallindustriarbetareforbundei och lokala fackliga organisationeroch fir betraktassom en
liten kompensationoch ett tack fcir det
studieintresse
och den uth&llighetsom
cirkelns deltagare: Kurt Elvingsson,
Gunnar Bohm, Gunnar Bruhn, John
Myr6n, Harald Lindkvist, Stig EriksGiiteborgskontoret,
FAG
son och Tore Schild under 2 fu hdagal.rar flptat l?ingreupp pi Kungsports- lagt.
avenyen, frin nr 7 till det nya s. k.
Resangjordestillsammansmed delSPP-husetnt 2I. Hdt disoonerarkon- tagarci en likadan studiecirkel i Gritetoret nu en hel kontorsvining. 6 trap- borg. Man restemed nya Sessan(som
por upp. Det nya kontoret 1r modernt har Nohabmotorer)till Danmark och
och trevligt och ca dubbelt si stort som diirifrin med Nordpilen till Hamburg.
det tidigare, ddr man hade tringt
Dit kom man pi kvlllen den 30 april,
(men trivsamt). FAG miste i sam- alltsi lagom till att efter en vilonatt
band med flyttningen dndra sitt tele- deltagai 1:stamajfirandet,fdrst i fcirfonnummertlll 2007 60.
orten Hamburg-Harburg och sedan i
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tysklandsturen och kommer sent att
glcimmas.
I Kdln hann man lven med en titt
pi Ford-N7erken i Kciln-Niehl och
Esso-Raffinaderiet
i Kdln Merkenich.
Man gjotde iven ett bescik under
Ktilns stadshus,vilket iir byggt dver en
gammal romarborg frin tiden omkr.
Kristi fcidelse.Denna borg kom frirst
i dagen efter kriget ndr rd1'ningsarbetenabiiriade.
Utdver vad hlr anfcirtsrlckte tiden,
trots den knappa veckan,till fcir att se
mer av Tyskland, komma i kontakt
med fackliga organisationeroch f& en
inblick i den tyske arbetarensarbetsvillkor och levnadsforh&llanden.
Resanblev i allo lyckad och det var
trdtta men mycket belitna resenlrer
som efter en veckasbortovaro iterkom
till Trollhiittan.
I. L.
MX-loket

proaas ild

NOHAB

fdre leue-

ran:en. Nohabfoto Johansson.

ett stort demonstrationstigtill Hamburgs stadspark. I teget deltog cirka
200.000 personer,en mycket imponerandesiffra.
De svenska deltagana fcirvinade
sig mycket dver att nastan ingen
trottoarkantning fcirekom och att det
fanns ett stort inslag av barn och ungdom i demonstrationstiget.
Studiegruppenhann vidare med en
ruodtur genom Hamburg och en pratstund med nigra fackligafunktionlrer.
Resanfortsattesedantill Ktiln, dZir
bl. a. besigsAG Verke i Kdln-Deutz,
en stor anliggning med 11.000 anstiillda.SedanbesigsHeim der offenen
Tiir, en samlingsplatsfor foriildralcis
ungdom. Htit fiLr ungdomarna intressera sig fdr olika sakersom sldjd och
spel samt inomhusidrott. En bitfiird
pa Rhen till den lilla vackra staden
koningswinter blev en upplevelseoch
nigot av det vackraste under hela

Ur besdksboken:
Argentinska

j ?irnv?igstekniker

levererat

till

de Danske Statsbaner
Ld,rdagenden 24/9 avgick det fcirsta
MX-loket till Danmark for officiell
provtur pi de DanskeStatsbaner.
De fdrsta NOHAB-GM loken kom
till Danmark 1954. De fick beteckningen MY. Av dessaMY-lok tjdnstgor for ndrvarande44 st. p3.de danska
si:atsbanorna.
SedanDSB beslutatom total dieselfiering, bestllldes 1959 ytteiligarc 4J
NOHAB-GM lok, vilka fitt beteckningen MX. MX-loken har liksom
MY-loken konstrueratsav NOHAB i
samarbetemed GeneralMotors, USA.
De nya loken dr utrustade med
General Motors' senasteutfcirande av
denvllkdnda 567 dieselmotorn.Denna
motor dr l2-cylindrig, medan MYloken ir utrustademed en 16-cylindrig
motor av 567-serieq.
Aven MX-loken kan anvdndas fdr
sivil person-som godstigstrafik.

NOHAB pi S:t Eriks-m?issan

Turbinerna
till Furnas kraftNOHAB visadei ir sinasvetsutrustMontern station i Brasilien
ningar pi S:t Eriks-M?issan.
tilldrog sig stort intresseoch minga
Den forsta turbinen,som skall levevdrdefulla kontakter kunde knytas un- rerastill Furnaskraftstation,Brasilien,
der pigiende utstdllning.
bdriar nu ta form i verkstaden.Bilden
Bescikarnavar i tillfZille att fi se visar stagringenunder tillverkning.
utrustningarna i arbete. En s?irskild
Dessaturbinermed sina 230.000hk
svetskur hade nlmligen placerats i per turbin blir bland de kraftigastei
montern och en utbildad svetsarevar
vddden.
hela tiden stationeradi NOHAB:s
montef.
Fotot pi motstiendesida visar stagBilden visar, hur montern Yar ningen till Furnas-turbinenp& Nohabs
plitverkstad.Foto S-man.
artangend.

NOHAB:s

h
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MX-loket

I mitten avaugustibesdktes
NOHAB
av en grupp hcigre tekniker frin de
Nigra tekniskadata fdr MX-loken:
argentinskastatsjlrnvlgarna. Delega- Axeltryck, drivna axlar
tionen leddes av maskindirektdrBer(max.)
16.000 kg
nardini, som [r chef fdr de argentinska
Tjiinstevikt
(fulla
fdrrtd)
kg
89.300
statsjdrnvlgarnas
samtligatekniskaavHastighet
(max.)
..
...
733
km/tim.
delningar.

Den argentinsda fiirntiigsdelegationenframfdr
ett NOHAB-GX4
dieselelektrisAt loA. Tredje man 'fr. t. iir dir. Bernadini.

'l{,,

Fiirsta

l;

suetru!taslniilgar pfr S:t Eriks-Miisran. Foto Skylvik.
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rVeda-sport

se nigon blivande segrarei honom,
men mdstartakternavisadesi en magniNTedaverkensSportklubb har inte
fik slutspurt och segern blev <i-verfringitt sina traditioner, utan varit i
raskandeklar.
intensiv verksamhetunder sommaren.
Kersti Bergqvist har inte tidigare
Alla de fiorton sektionernahar inte
varit med i mi.ngkampen, men ailtid
varit i farten, men de sommarbetonade
varit spdnstig,si det rdckte till seger
grerratn.ahar kunnat gliidja sig it bra
fdre fjolirets ess Mona Sundin. Daans,trrtnlng.
merna har ocksi i ir varit mycket duktiga med fdrhillandevis minga och
Ragnar Lunclberg Aan iin - nu
ihlrdiga deltagare, vilket man tyvirr
mLngAampssegrare.
inte kan sdgaom oldboys,ddr de flesta
Den populdra MANGKAMPEN
gav sig innan slutgrenen.Nigra var
anordnades fcir femte 8.ret och med urslktade genom
skador,men inte alla.
hirdare konkurrens om topplatserna Nu vann \7illy Eriksson
fcire Sven
dn nigonsin, kanskei nigon min be- Magnusson.
roende pi att de tidigare tdvlingarnas
Tennis - korptporten nr ett,
obestriddesegrare,Fred Edlund, i ir
fciredrog att vila och sl2ippafnm nya
Intresset fcir tennis har dven i tr
fdrm8.gor. Ragnar Lundberg borjade varit stort och tennisendr nog det mest
fcirsiktigt och man tyckte sig knappast lockande fritidsndjet inoi
I7SK.

Ragnar Landberg forsar fram ntot nfrngkattpsegern.

Tjugo spelarehar deltagit i seriespelet
och lika minga har spelatpi abonnerad tid. Seriernahar genomf<irtspi
samma sdtt som fcirra iret, med spelarna indeladei tre grupper, allt efter
den individuella skickligheten. Yngve
Zetterstrdmblev "bdst bland de bdsta"
och hemfrirde grupp 1, dock efter en
riitt hird kamp med framfcir allt Kaj
Hagstrdm. Andra gruppen blev ocks8.
spdnnandeoch ovissinnan RuneHage.
stamslutligenkunde korastill segrare.
Som avslutningpi sdsongenhar en
KM-turnering spelats.Det visade sig
att Rune Ahlberg, som avstod frin
seriespel,dnnu inte fitt sin civerman
pi \feda. Finalen stod mellan denne
och Erik Hellstrand och seqern var
"vanns
fullt klar. Dubbelturneringen
av
jdmnspeltaparetHagestam/Hagstrrim.
Tennissektionenhar ocksi, fiirutom
det fcirnZimligaarbetetmed den interna
tennisen,ocks3.arrangeratkorpmdsterskapen f<ir Sridert?ilje,bide individuellt pi fcirsommarenoch en lagturnering nu pi hcisten.Bida tdvlingarna
genomfordesfint.

Rinaldo Lallo l6per i nrdl et'ter 't't)rsta
striickani " Logfirdstrtift'en",
Orienterarna-

f2 men hdngiana,
De orienteringsintresseradehar inte
varit si m8.nga, men desto mer intensiva. Ett tiotal skogsluffare har kunnat
mobiliseras vid olika tillf2illen och de
har i ir haft fler tiivlingsm<ijligheter

In tidigare

Forts. pd ntista sida

Internationell plastkonferens under
Tidaholmsverkens virdskap

Deltagare i Scobalitdonferensen samlade p2. Tidabolmsaerkens hontorstappa.
)aeringenii)r Sterkl ndr nzitt franzf dr diinen. Foto Tidaholmsverken.

Vdrden,

For*.frdnfdreg-sida verkligt fin, med bra banor pi V?irmd<in och fin avslutning med gemensam
Torsdagskvlllarnas trinin gstraff ar,
middag pi Skeviks Friluftsgird och
tillsammansmed ScaniaVabis, under
med en fdrniimlig prissamling med
viren och hdsten, har fortsatt med
priser till alla deltagare.
nigot stdrre intresse.
*
Klubbmatchen mot Astra blev i ir
en triangelmatch,di SvenskaMaskinDet ir ocksi mycket annat som rcirt
verken frin Kalh?ill iter ville vara med sig inom WSK. Fotbollsspelarnasvaoch d?irtill skdnkt ett nytt vandrings- rade fdr en sjdtteplaceringi sin serie,
pris. Tyvdrr kunde vi inte upprepa men det har i ir varit nigot svirare att
fjol&rssegern,men individuellt gick samla bista lag. Tyr'drr hotar ocksi
det bra, med Rinaldo Lallo pi. seger- duktige lagledaren Karl Andersson
plats och Erik Hellstrand pi tredje med att dra sig tillbaka, men vi fir
plats. Tiivlingen fick en dramatisk hoppas, att spelarnasentrigna 6nskeavslutning d& solskensdagenfcirbyttes mil skall fi honom att indra sie.
i iskvddermed nedslagi Hellasgirden,
ddr man hdll till. En smlrre eldsv&da
brcit ut och en av \7edas orienterare
Kjell Johansson,som var mest aktiv
vid sldckningen,kollapsade och miste
fcirastill siukhus.Under tiden var en
deltagare ute orovdckandellnge i det
ot[cka vldret, men allt slcit i frid, han
kom tillrdtta och brandhj?iltenkvicknade ocks&till snart.
Orienterarnadebuteradei fu i "Logirdstrdffen", Ahl6n & Akerlunds
budkavle fdr tremannalag, och belade
sjunde plats i h8rd konkurrens med
bta lag frin Stockholm,Dalarna och
Scidert?ilje.Det var Rinaldo Lallo,
Kurt Carlssonoch Erik Hellstrandsom
representerade\7eda. Tdvlingen var
Weda-glimtar

Tidaholm gdstadesi mitten av augusti av ett 20-tal representanterfrin
Schweiz,Vdsttyskland,Belgien, Finland, Italien och Osterrike.Det var den
s. k. Scobalit-kedjansrepresentanter,
som av Tidaholmsverkeninbjudits att
hilla sin irskonferensi Tidaholm. Sivdl tekniker som forsdljningstjdnstemln hade mcitt upp fdr att diskutera
och siika lcisagemensammaproblem.
De olika medlemmarnallmnade dven
muntliga redogcirelserciver sin verksamhet: vilka fcirbiittradetillverkningsmetoder som b6rjat tilldmpas, vilka
nya produkter som introduceratssamt
naturligtvis lven vilka konkurens- och
reklamforhillanden. som rider i de
olika ldnderna.
I programmet ingick givetvis dven
visning av Tidaholmsverken, diir giisterna kunde konstatera,att medanflera
av dem representeradefciretag, som

I fri-idrott blev det dverraskande
stort intresse med tretton anmllda
starter till korpmdsterskapen.Ett rekord &tminstonefdr senareir. Percy
Lindh vann herrarnas liingdhopp och
Ragnarn8dde sammafina placeringi
hcijdhopp.
Simruarna slutligen seg till ^tt
korpens simgala kunde genomfdras,
genom att deitagamed en f<jrhillandevis stor trupp.
Det ir siledes en rltt god livaktighet inom \7eda sportklubb som man
hoppas f&r fortsitta och utvecklas i
rett riktning.
E. O.

Startffu damernas
fdrstaheati nzfrngkanpsinzningen.
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endasttillverka glasfiberarmerade
polyesterskivor,denna produkt (EsterBonowell) blott utgdr en del av Tidaholmsverkens omsdttning. Aven de
civriga produkter, som ing6r i TidaholmsverkensnuvarandefcirsZiljningsprogram,riinte emellertidstort intresse
fr&n de utllndska deltagarnas
sida,och
det ir ddrfrir mrijligt, att det ndra samarbete,som redanrider inom Scobalitgruppen, i vissa fall kan komma att
utvidgas yttedigare.
Efter konferensensslut bilade samtliga deltagaretill Bofors fcjr avskedssup6pi Labbsand,vilken gynnadesav
vddrets makter och ddr de flesta av de
utlindska gdsternagjorde sin fcirsta
bekantskapmed svenskakrlftor.
Sista dagensfcirmiddaghade anslagits till visning av vissaav AB Bofors'
anldggningar,bl. a. Kilstaverken,Nobelkrut och bergverkstiderna,och efter
lunch pi Bofors Flotell itervdnde de
olika gdsternatill sina respektivehemorter.
B)il
Deltagare i " Scobalitkongressen"

Heinrich Schmid.berger
AG, lVien
Dir. Koch.
MazzucchelliCelluloideS. p. A.,
CastiglioneOlona
Dr. M. Polli och dr. S. Carletti.
Soab,Mdlndal
Overing.B. S. Berndtsson.
AB T idaholmsuerAen,T idaholm
Overing. L. Sterky, ing. P. Sundberg, frirsdljningschefE. Asberg,herr
B. Skerd6n,ing. S. Sandr6n,herr L.
Bith och herr B. Olson.
Det Tidaholm

som fiirsvinner

ScobalitAG Ziirich, Ziirich
Dir. H. G. Bader och fcirsdljningschef H. F. Polt6ra.
Scobalitu erk, F erdinand W il h.
lVagner, Anclernac/t
Dr. K. $[agner, dr. A. Tusch, fdrsdljningschefK. \7. Strasburgeroch
herr G. Schneider.
PlascobelS. A., Gand
FcirsdljningschefYves Lejour och
ing. JacquesLejour.
SOFINA, Bruxelles
Ing. G. Darmot och ing. J. Ladyjensky.
PargasKalkbergt AB, Pargat
Frirs2ilj ningsdirektcirK. Mannstrcim,
fcirsdljningschefB. Engblom och ing.
T. Brdnnback.

Vdstra Drottningsuiigen 24. Foto Molin.

kvarteret Kdrnan (Norra Kungsvdgen
-Nora
Ringv?igen) diir Riksbyggen
kommer att uppfcira ett flerfamiljshus
i vinkel utmed bida gatorna,innehillatde 45 ldgenheter, ungeflr h?ilften
2-rummare och hdlften 3-rumsllsenheter. Hdr har tidigare rivits 2 hus-och
ytterligare 2 kommer att skatta 5.t fcirgdngelseni hrist, ndmligen bebyggelsen pi Norra Kungsvdgen 30 mitt
emot Samskolan.
Ungefdr lika minga ldgenheter nyproducerasav HSB i kvarteret Trilaren. Det blir diir 2 byggnadskroppar,
en utmed Solkullegatan och en ldngs
Parkgatan med gaveln mot Vdstra
Drottningvdgen. Av den gamla bebyggelsendr redanett hus rivet. Soikullegatan L5 ("Kraftes"). I h<istkommer
de iterst8.ende
tre gamla bostadshusen
jdmte uthus att fcirsvinna,bland dem

Gliidjande nog har minga av Bpilens ldsarei Tidaholm sagt sig vdrderavtra bilder av hus som fcirsvinner
ur stadsbilden.Man kan di se hur staden sig ut 1960 och man har en sdker
datering fcjr fcirdndringarna.Yi vl,gar
ddrfdr fortsdtta med seriet "riuningthu: i Tidaholn",
Det dr fcir ndrvarandeicke sE,sdrdeles ldtt att f& en ldgenhet i Tidaholm, iven om bristen pi bostlder
torde varasvirare i de flestastlder och
tetorter.
Betydandetillskott kommeremeller- Solkullegatan13
Jfrr ocksd:trlha pA lorcn
tid. Bland annat genom sanering i /dr HSB. Foto Molin.

Id.ylli:ka ultas i kaarteret TrLlaren ddr HSB blgger. FoLo Molin
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Norra Kungsttiigen 30 sAall riuas fi)r att
ldmna plats 't'6r Riksbyggent bus. Foto
I{olin.

SolAullegatan 15 och I7 :kall liimna plats ltu
Foto Molin.

ett HSB-hu:.

Kamratfcjreningen Ldnkens lokal vid
Vdstra Drottningvigen.
Vi kdnner icke till nigot speciellt
om de byggnadersom frirsvinner, men
givetvis har de sin historia och det dr
viil alltid litet vemodigt nir gamla bostider plinas ut. Men alla'dr jt dverens
om att det dr en vinst nlr gamla mer
eller mindre diliga fastigheterersdttes
med nya moderna.
M&nga ir vdl mest intresseradeav
att fh veta nir det blir inflyttningsklart
i de nya flerfamiljshusen.Det dr farligt att gcira frirutsdgelser,men skall
vi gissaom lr/2 fu?
Limon

Koncernens
demdn

pi

fackliga
konferens

dventyrasdi det gnller att komma i tid
pi kvalifikationsdagarna.
De skilda fciretagensformer av beldning fdr ling tjZinstetid var ocks8.
fciremil for diskussion.Bl. a. sranskades den fcirekommandemed-aliens
fram- och baksidagrundligt I
Avslutningsvis pi ldrdagen bjrid
Tidaholmsavdelningen
konferensdeltagarna och sina egna fcirtroendemdn
med damer pi sup6 med dans. Detta
blev en tillstdllning, som till fullo jiivar ett eventuellt pistiende, att konferenserer torra och trikiga!
C. S.

PRISTAZIINGEN:

Vad ar detta fiir yrken?
Vir lilla tiivling i fdrra numret
vlckte ganska stort intresse och den
var tydligen inte allt fcir svir. Bakom
de.mystiskanamnendolde sig friljande
yrKen:
FRASARE
PLATSLAGARE
AVSYNERSKA
KONSTRUKTOR
PLASTFORSALJARE
De flesta av dessayrken finns ju
representeradevid koncernfciretagen,
endastPlastfcirsdljare
ir nigot speciellt
for Tidaholmsverken. Detta kanske
gjorde, att Tidaholmsbornai nflgon
min dominerarprislistan.Denna fick
fdljande utseende.

fiirtroeni

Tidaholm

LO-anslutnafackligafcirtroendemin
1:a pris: Kontorist Anita Bostrcjm
frin Bofors-koncernens
samtligaf<ire(10482), Avd. TVA,
tag samlades i Tidaholm den 3-4
Tidaholrnsuerken.
sept. i ir.for att dryfta frlgor av gemensamtlntfesse.
2:a ,, Pensiondr
David Bd&man,
Konferenseninleddesmed att TidaSpelgatan5 B, KarltAoga.
holmsverkens anllggningar besigs,
3:e ,, Fru Silva$Tallman(L424),
med bl. a. platschefen <iveringenjcir
Av d. 6o>,Tidaholmsterhen.
Sterky som ciceron.Han gav dven del4:e ,, BrukstjiinstemanPer Mdlltagarnaen uppskattadorienteringom
betg (82037), Avd. EPR,
fciretaget och dess produktionsinriktBof orc,
ning. OveringenjrirSterkypresiderade
ocksi vid den lunch, som Tidaholms1:e ,, Herr Karl Dahl, Box 681,
verken bjdd p& sisom avslutning pi
Granbergsdal.
denna del av programmet.
6'.e ,, Kontorist Anna Lind
Vid konferensen var ombudsman
(89070), Avd. KMEA,
Henry Karlssonfrin Sv. Metall, inbjuBof orc.
den fdr att informera om aktuella av7:e ,, TelefonistMary Andersson
talsfrigor.
Avtackad trotj?inare
(82207),T idabolmsaerAen.
Pi mcitetventileradesbl. a. problem
SnickarenGustaf Karlssonblev vid
som uppst8.tti sambandmed hilgdags8:e ,, AutomatsvarvareGilbert
ldnebestdmmelserna.
Det visadesig, att sin avging efter 20 irs tjdnst vid TidaHellqvist, Avd. 6Ir, Tidadet finns fdretag der trafiksakerheten holmsverkenfrir trogen tjdnst avtackad
holmsuerhen.
av civeringenjiirH. Prollius. Vidare
talade snickare Allan Fogelberg fcir
9'.e ,, Ingenjcir Roland Ndsman
Arne Oblson Bofors, Gannar Christenson
arbetskamratersamt hrr Nils Holmer
(81993), Avd. KA61,
Tidaholm oclt Henrl Karlsson Stockholtn
och Kurt Perssonfdr avdelning 163.
Bofors.
aid. Koncernkonferensen i Tidaholm 3-4
Samtliga civerldmnadeblommor samt
september. Foto Karlberg, Skaraborgaren.
10:e ,, Fru Sally Norrstrrim
hylladedenpopuldrepensiondren.
Han
(7 1.2rr), Hagbyvdgen3,
ses hdr i solskenet utanfrir sin kira
Karlskoga.
snickarverkstadden sista arbetsdagen.
Foto T. Bergstrdm.

E. M.

Plast-kvickt

En grupp - deltagare i koncernkonferensen - studerade Bonoplasthar givit riverskott p& iipplen och fabriken i Tidaholm och fciliande samminga trddgirdsdgarevet inte vad de tal utspannsig.
skall ta sig till med skcirden.En boforGdst nr 1 - "Den h?ir takbeliiggsarestdllde ut en korg full med ?ipplen
ningen av plast, hur llnge stoppar
vid vdgkantenoch skrev pi en skylt:
den?"
"Tag vad Ni behciver".
Gdstnr 2 - "Yarar den i evighet?"
Nista morgon nlr han tittade ut var
borta - men ipplena lig kvar
Ciceronen- "Ju, jag tror till och
!otg..t
r en nog.
med att den varar litet ldngrel"

Det goda fruktdret
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oUeteraner
slmslutat
sintjctnsfs

EnocA Andertson
Bof ors

A. H. Boer
Bofors

Henning lobansson
Bofors

Karl Jobansson
bolors

ffi

Gillis Gtstafson
N obab

Gusta'fKarlsson
T idaholnzsterAen

lohn JaLobsson
f idabolnzsaerAen

Herman Kailsson
Bofors

#ffi

Pontas Kailsson
Bofors

"1

;;

:.1

Viktor Karlsson
Bofors

Karl Nordin
Bofors

Erih Nordqaist
Bofors

Anclertson,Anders EnocA,fddd t aug. 1893, pensionerad L sept. 1960. Anstiilldesi april L9t3 som gjutgodsrensare vid Stilgjuteriet i Bofors, ddr han med kort
uppehill L920 arbetadetlll L942, di han riverflyttade till
Centralfcirridetsom bilsmdrjareoch oljerenare.Riknade
ca 4O tjansteitrnri.rhan slutadeoch erhcill vid iubileet 1946
medalj och gratifikation fcir 26 tjansteS.r.

Gustafton, Gilli:, f6dd 18 aug. 1895, pensionerad31
aug. 1960. Anstdlldesi febr. I9L4 vid Nydqvist a Holm
som kontorist pi Inkdpsavdelningenoch Fcirridet, blev
senarechef fcir Materialbokfciringen och tj2instgjordede
sistairen som fakturakontrollant pi Ink<ipsavd.Erhtill vid
Nobels 100-irsjubileummedalj fcjr 33 tiZinsteiroch hade
siledesca 46 tjanstehrndr han'avgick.

Boer, Artur Herman, fddd 24 aug. L893,pensionerad
1 sept. 1p60. Arbetadefrin sept. L92Otlll aug.L)22 som
filare pi Fdltverkstaden
i Bofors.Aterkom till sammaavd.
och i sammayrke i febr. 1938, som han hade tills han
efter ca 24tjanstefu slutade.

Othar Daniel,f6dd 21 juli 1893,pen.lakob-ston,,lohn
sionerad1 okt. 1960. Anstdlldes30 aug. 1940 som apteringsarbetarevid Tidaholmsverkenoch iiverflyttade sedermera till Maskinverkstaden,ddr han varit sandbllstrare,
grovarbetare,stddareoch transportarbetare.
20 tidnsteir.
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loltantson, EriA Henning, fodd 26 aug. 1893, pensionerad 1 sept. 1960. Anstllldes vid Bofors i febr. L9L6
som pressair.i Projektilverkstaden,arbetadeddrefter i
Stilverket innan han i jani I94o kom till Byggnadsavdelningen som grovarbetare.Frin 1948, tills han slutade
pi
efter ca 34 fu i bolagetstjdnst,var han forr&dsarbetare
Elektriska avdelningen.Medaljrir vid jubileet med 30
tjdnsteir.
lohanston,Karl Vilhelm, f'6dd26 alu'g.L893,pensionerad 1 sept. 1960. Anstzilldesvid Bofors i sept. 1913 som
smidesarbetare
i Smedjan.Overflyttadei juni 1947 till
Hdrdverket, ddr han forst var hjiilpare och kranfcjrareoch
ddrefterhdrdare.De sista4 Zren frin mars 7956 har han
varit hdrdare pi Kilstasmedjansvdrmebehandlingsavd.
Rlknade ca 47 tjd'nsteir ndr han avgick. Medaljdr vid
jubileetmed 33 tjinste&r.
Karlsson,N)ls Gustaf, fddd 13 aug. L892,pensionerad
3 juni I)60. Anstdlldesvid TidaholmsverkenI94O pit
Driftavdelningen,ddr han hela sin anstdllningstid,ca 20
Er,varit snickare.
Karltson, Herman Ludoig, fddd 12 sept. 1893,pensionerad 1 okt. 1960. Anstdlldesvid Bofors redan i mai
1908 som smidesarbetare
i Smedian,varifrin han I9L4
civerflyttadetill Valsverket.Erholl vid jubileet 1945 medalj och gratifikation fdr 38 tjlnsteir och 1958 stora

medaljenfcir )0 tj?insteir.Rdknade52 hr i bolagetstj[nst
ndr han avgick.
Karlsson,lohan Pontus,fddd 9 okt. 1893,pensionerad
1 nov. 1960. Anstdlldesredani april f911 som transportarbetarei Stilgjuterietvid Bofors, men hadedessfcirinnan
flera 8r hjelpt till vid kcirningar.Flyttadei april rgzo till
KanonverkstadendIr han blev svarvareoch blev 1936
refflare pe samma avd. Detta yrke hade han tills han
slutadeefter ca 50 irs tj2inst.Medaljor 1946 vid jubileet
med 35 tjinsteir.
Karlsson,Erih Viktor, fddd 17 sept.1.895,pensionerad
1 okt. 1960. Anstllldes vid Bofors i april 1913 som
hjiilpare i Smedjan,ddr han 1925 blev smed.Uhamndes
i juni L936 till frirman i Smedjan och civerflyttadei jan.
L946 som planerare till Metallurgiska planeringsavd.
Medaljdr vid jubileet L946 med 33 tjiinsteir. Rdknadesiledesca 47 tjdnstefundr han slutade.
Nortlin, Karl, fodd t4 apnl 1893, slutat vid uppnidd
pensionsilder29 juli 1960. Anstiilldesi sept. 1950 som
eldare pi Bofors Byggnadsavdelningoch flyttade L953
till Centralfrirridet som frirridsarbetare,sista iret som
godsmottagare.
Nordqaist, Erntt Erik, fodd 20 maj L893,pensionerad
r aug. 1960. Anstllldes i Bofors i maj 1929 i Stilverket
och har hela sin anstdllningstid,ca 31 3.r,tillh6rt denna
avdelning.Medaljtir L954 med 25 tjinsteir.
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Knut Bild
N obelhrut

Artur Sandelin
Bofors

Sandelin, SepeclArtur Eduard, fddd 18 mars 1899,
avliden 15 sept. 1960. Anstiilldesvid Bofors i aag. I)28
som ritare pi Konstruktionskontorets
Marinartilleriavdelning ddr hin 1949blev konstruktdr.De senaste&ren,frin
okt. 19t6, var han konstruktorpi Automatkanonavd.Erholl L953 medalj och gratifikalion fcir 25 tjdnsteir och
kunde siledes rdkna ca 32 fu i bolagetstjdnst ndr han
gick bort.
Bild, Knut O*ar, fodd 26 aug. 1897, avliden 9 sept.
1960. Yan anstdlldvid Bofors fuen L9l2-1916, fcirst
som bud pi Ritkontoret, senatep3.Laboratoriet.Ateranstdlldesvid Bofors 1920 som inld'ggarei Stilverket.Overflyttade till Nobelkrut i jan. L924, dar han blev laborant
pi Driftslaboratoriet.Denna tjdnst hadehan vid sin bort-

Gustaf Sni)m.
Bofors

Harald Sttensson
IY edauerken

ging. Erholl vid jubileet I)46 medalj och gratifikation
fcir 30 tj?insteir och hade siledes ca 44 tjansteitrnir han
gick bort.
Strd',n,Gu$af Einar, f6dd 24 juni 1899, avliden 21
sept. 1960. Anstilldes vid Bofors i okt. r9r9 som hantlangare i Stilgjuteriet. Han civerflyttadesenaretill HZirdverket, ddr han blev ugnsskcitareoch skiftfijrman och de
sistairen, fthn 7956,arbetadesom brinellprovare.Medaljrir vid jubileet 1946 med 27 tjdnstelr oih hade siledes
ca 41 tjansteltrndr han gick bort.
Suenston,K. F. Harald, fddd 12 dec. 1905, avliden
30 juni 1960. Anstiilldes den 26 aptil 1955 som trddgirdsarbetarevid NTedaverkenefter att i minga ir ha varit
trddsirdsmestare.
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organ och arbetsplatserna.Man bcir
PSYKISKT FORSTAFORBAND
inte heller gkimma bort ldnkrcirelserna,
utgrir ett uppmuntrande inslag i
VIKTIGT PA ARBETSPLATSENsom
kampen mot alkoholismen.
I serien "Hiilun och arbetet" publicerar ui hi)r nedan en kort sanzmanfailning
aa hdfte nr 19 i ThulebolagensadlLiinda skriftserie VAR HALSA, clli.ren rad.
kiinda rnedicinsLaexperterdiskuterar"Arbetet ocb afrratzerrer",
En nyligen genomfcird engelsk underscikninghar visat att inte mindre In
tio procentav de anstillda pi en strirre
arbetsplatshade teckenp3'nervcismissanpassningi si hdg grad, att den fdranleddefrinvaro fr8.n arbetet.Di sidana besvdr har en stor inverkan oi
bide arbetetoch kamratskapet,dr d-et
viktigt att kinna till hur de uppkommer. Vi vet att de yppar sig olika hos
olika individer beroendepi personligheten. Men vilka moment i arbetet
eller pi arbetsplatsendr det som utlciseroch si att siga startarden nervcjsa
missanpassningen
? Vilka ir de fdrhtllanden som orsakar en psykisk belastning?Vad kan individen sj?ilvgdra
f6r att bli kvitt eller itminstonedimoa
besvdren
?
DessafrEgor stlller SvenskaArbetsgivarefrireningens medicinska ridgivare, professor Sven Forssman, i
Thulebolagens senaste skrift i Vir
Hdlsa-serien,"Arbetet och vira nerver", som utgivits i samband med
Mentalhllsoiret. Svarenges i samtalsform - under ett resonemangmellan honom och andra experter som
ombudsman Ture Flyboo, professor
Torsten S:son Frey, doktor Edand
Mindus och kanslichef Erik Thdrnberg.
Att uara ur giingorna.
Huvudparten av de nervdsaiir lindrigt sjuka och faller under rubriken
"vara ur gdngorna", slger silunda
friretagsldkaren doktor Mindus. Fcirutom av lngslan och oro domineras
besvdrenav nedstdmdhetoch trdtthet.
Enligt hans erfarenhet 1r det uppenbart, att antalet ?ingsligacikarunder en
ligkonjunktur med risk fcir arbetsldshet, medan man under en h<igkonjunktur oftare mdter de trcittkorda.
Till de faktorer som direkt verkar
utldsandehcir ansvarsmomentet,enligt
doktor Mindus. Fcir litet ansvar f<ir
den kvalificerade kan verka lika cidesdigert som fdr mycket ansvar frir den
som inte otkar bd.radet. Fvsiska faktorer som mycket buller elier synnerligen tungt eller varmt arbete verkar
irriterande och undergrdvermotstindskraften. Hdrutciver filnns det en grupp
faktorer som har att gdra med arbets-
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Samarbetetmellan arbetsmarknadsparterna har givetvis en stor betydelse
i samtliga dessamentalhygieniskafrigor. Kanslichef Thdrnberg ber6r i
rationaliseringen,alltfcir tv&ngsstyrtar- "Arbetet
och vira nerver" det som
bete, ojdmnt arbetsflcide,alltfor stark
gjorts och g<irs inom omridet, och
uppdelning av arbetet i smimoment,
kommer bl. a. in pi den kvinnliga
inga mdjligheter att fi ett begrepp om
arbetskraftensspeciella problem. HIr
slutproduktensutseende.P& tjZinstefinns silunda en speciell ndmnd,
mannasidanhar de okvalificeradearArbetsmarknadens
kvinnonlmnd, som
betena utan mcijligheter till vidareskall fdlja samhdlletsi.tglrder i frigor
utveckling eller befordran blivit ett
som bercir kvinnorna pi arbetsmarkproblem,som ej s[llan innebdren stor
naoen.
pifrestning fcir de dnnu relativt unga.
Mentalhdlun ej enda$ medicintA
Smygande clep r essioner
fr2ga.
Professor Frey till?igger, att menga
Samarbete1r overhuvudtagetlcisenmissanpassade
menniskortill sin l?igg- ordet ner det g?iller att komma till
ning ir dverambiticisa,
spendaoch j?ik- rltta med mentalhdlsoproblemenpi
tade, och har frin borjan <iverdrivna arbetsplatsen. Boten frir en nervcjs
krav p3,den egnaprestationsf6rmigan. minniska d'r vissedigen forst och
Han erinrar dven om de vanligaste frdmst ett "psykiskt ftirstafd,rband",
kroppsyttringatna av nervijsa rubb- som huvudsakligen bestir i att hjnlpa
ningar. Det dr "magvirken", det ir
individen att komma civerden dngslan
hjdrtbesvdreni form av attacker med och spinning hon lever i. Man komkvdvningskdnsla, hjiirtklappning, inmer ofta frjrbluffande lingt med en si
gestoch panik, det dr splnningshuvud- enkel sak som att lyssnamed fcirstielse
vlrken och ryggvlrken, fdr att bara pi hennesbekymmer.Det giller ocksf,.
ndmna nigra. Vanliga Ir ocks6.de de- att sdka klarliigga vad som ligger bakpressionstillst&nd,som bcirjar smy- om den nervcisa missanpassningen,
gande och leder till olust, dilig mor- vare sig det giiller placeringar,urval,
gonsdmn, mindervdrdeskdnsloroch befordran eller andra orsaker. Men
stark hdmning av alla utfcirsgivor. frdmst gdller det ett samarbete.Det
Omgivningen mdrker detta och den dr nlmligen mycket sdllan en enbart
sjuke kdnnersig oduglig och vlrdelcis. medicinsk ftlga. Hd,Isaoir inte bara
Otaliga ginger, slger professorFrey en angeldgenhetfcir ldkaren, utan ett
vidare, har jag sett mlnniskor bli upp- helt komplex, som hdnger ihop med
sagdaeller siiga upp sig, ddrfdr att de fdretagets inst?illning, samhlllets, farikat in i en sidan depression.som miljens, miljdns, allt tillsammans.
ingen fcirstitt sig pi. Oth detta trots
- Jug tror inte mycket p3.nytian av
att sidana depressioneridag mycket rekommendationer till den enskilda
effektivt kan behandlas.
hur han skall leva f6,r att gynna sin
mentala hdlsa, slger professor Frey i
Al k oholrnirbr//ket ett samarbetsdetta sammanhang.Sidana rekommenproblem.
dationer brukar oftast ha karaktdrenav
Friretagmed manlig arbetskraftfdr"lyft Dig sjiilv i hiret". De liter t. ex.
orsakas ofta de stcirsta fcirlusterna si hdr: Fcirscikattvara glad och vinlig,
genom alkoholsjukapersoner.Kansli- lev livet leende,se till att Du fir itta
chefen Erik Thrirnberg i Arbetar- timmars scimn, drick inte sprit, jdkta
skyddsndmnden(SAF:s och LO:s ge- inte o. s. v. Ddremottror jag pi nyttan
mensammaorgan) instdmmer ocksi i
av upplysning, som ger fcirst8.elsefcir
detta genom att pisti, att alkohol- olika mdnskligasidor och attityder.
- Iug tror knappast,att mdnniskor
problemet i viss min 6kat genom
standardfcirblttringen. Problemet kan i vir tid fdretar mer nervcisasymtom
emellertid inte ldsas pi anstalter och an f ot, slutarUppsala-professorn.
Jag
sjukhus. Avgiftningen och iterstdllan- tror inte heller, att landsortsbefolkdet av den fysiska och psykiskahdlsan ningen foreter fiirre psykiska sjukir en relativt enkel sak. men efter- domar dn storstadens,men det dr
vtrden kan endast bli effektiv genom uppenbart att stadsborna utsetts fdr
ett intimt samarbetemellan samhllleis fler frestelser,fler kontakter, men trots
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Liikblommor i:
A planteringar och rabatter,
B grismattan,

D.. i,

C stenpartiet,
D ingsmark

och

E vid sittplatser.

TT
-fLur kommer min triidgird att se ut
i vir, kommer de lcikar som planterades i fjol att blomma ocksi ndstavir?
Det berorpi vilka sortersomvaltsoch
hur och var de planterats.
Det dr f& vdxter som oi si kort tid
som lokblommornaskdnker liv och
f?igring it trddgirden, dnda frin det
att sncjn smllter till lingt in pi fcirsommaren.Med sina klara fdrger ger
de liv it trddgirden under den tid d&
fi andravlxter blommar.De ?irbilliga
att anskaffa,ld.ttaatt sdtta och skcita.
De fcirtjdnar dlrfcir att planteras i
mycketstdrreutstrdckningdn vad som
hittills skett.
Nlr man talar om kikvdxter dr det
fcirst och frdmst tulpaner, pisk- och
pingstliljor och hyacinterman tdnker

pi. Men det finns ju m&nga andra
vackra och tacksamma odlingsvdrda
lokvdxter som t. ex. vintergdck, snodroppar,krokus och scilla m. fl.
Fcilj de hollZindska
tridgirdsarkitekternasGyllene regel: Planteralcikarna
i grupper - aldrig i llnga rader, och
ha samma sort i gruppen, di lyckas
man i regel bdst. Luckra upp jorden
30 cm djupt och plantera ldkarna ca
1 dm frin varandra och 10-15 cm
under jordytan rdknat frin ldkspetsen.
Smikikar som t. ex. krokus bor sti pi
6-8 cm djup.
- I planteringaroch rabatterkan
ndstan aIla sorters lcikvdxter fcirekomma, sdgertrddgirdsarkitektBertil
Mo. De som blomma mycket tidigt
planterasmed fcirdel i anslutningtill

entr6n. Dlrigenom fir man oftare
glZidjasit dem.Vid dennairstid vistas
man ju inte si mycketi tridgirden och
snridropparnat. ex. planterasbdst inDe olika blomstertill soderv?iggen.
lcikarnaplanteras i tegelbundnagrupper allt efter planteringenskaraktlr, i
f?ilt med en endafdrg och sort - eller
d;ir firger och sorter gir i varandra.
Det senare?irbetydligt svirare, fcir di
m&steman vdl kdnna till de olika sorterna fdr att fh vackra fdrgharmonier.
Man fir ocksi tlnka pi att de liga
tidiga skall sti frdmst och de linga
senaresorternabakom.
Nigra fdrgsprakande "effektprickar" i grdsmattanvill man ocksi gdrna
kunna gl?idjasig &t, men kom di ihig
att de strama och stela rabatt-tulpanerna inte 2ir llmpliga fcir detta lndamil. De forsenar ocksi skritseln av
Forts. ringsliv kan sigasvaraen m&ttstockpi
Psykiskt fiirstafiirband .
gresmattan- for vem vill sli grdset
virt lands kuiturnivi.
si ldngesom tulpanernablommar.Det
detta mindre solid gemenskap.Och
dr
ddrfiir blst att sdtta lcikarnai grupjag tror att stadsmdnniskan
lever med
Di de lingt flestafallen av psykiska
per
i grlsmattansutkanter eller kring
mycketmindre marginalav motstinds- rubbningar dr av Tdttatekaraktdr, tilloch in under buskar.Ett gott fitd fu att
kraft.
hcir mentalhdlsoproblemen
vardagens
v?iljatidigblommandesortersom t. ex.
problem.Minga faktorerpiverkar den
botaniskaeller tidiga enkla, som gdr
Intressetmfrttstockp3 uLr Aultur.
psykiska hdlsan och i denna vdxelatt man tidigare kan klippa mattan.
Mentalhdlsovirdensuppgift pFLar- verkan av utlcisandeorsaker miste vi
I stenpartiet ffu nlgra fi fZilt med
betsplatsenbestir till stor del i att se alla ta virt ansvar, sammanfattar
till, att den enskildedr placeradpi riitt professorForssmandiskussionen.En tulpaner dominera r fdrg. S?irskilt
god mentalhiilsapi arbetsplatsen
beror lZimpliga dr de botaniska och liljeplats och att genom olika itglrder
blommande,men dven andra arter bcir
pi
samarbetet
i
mcijliga
anpassning
i
stor
utstrdckning
istadkommabZista
i arbetet.OmbudsmanFlyboo definie- skyddskommitt6 och fciretagsndmnd, fi fdrekommasisomkrokus,hyacinter,
likare, arbets- pisk- och pingstliljor, sncidroppar,
rar dennamilsdttning genom att {ram- mellan fciretagsledning,
ledning
och
anstlllda.
Men
i lika htig vintergdck,porslins-och pdrlhyacinter.
hllla, att det intresseoch den omsorg
FIar man slutligen en vacker [ngssom ignas den enskilda mdnniskans grad pi individens ansvar fcir sina
mark kan den ytterligare frirskcjnas
situation i virt industrialiseradend- medmdnniskor.
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genom grupper av lcikvdxter. Hdr fir
de utvecklasig utan att stcjras.Angen
slis ju fcirstagingen fcirst efter midsommaroch di har iokvdxternaredan
flLtt nya lcikar utvecklade. Med tanke
pi lngens vildvdxande blommor bcir
man vdlja lcikvdxtersom botaniskaoch
I i l j e b l o m m a n d et u l p a n e r , n a r c i s s e r .
scilla, vintergdckm. fl. De alltfor frir?idladeldkv2ixternasom hyacinteroch
minga av "rabatt-tulpanerna"verkar
inte hcira hemma bland vira vilda
lngsvdxter och bcir ddrfcir inte fcirekomma i denna miljri. Aven i iingsmarken blir resultatet bzist om man
planterar i grupper, slutar trddgirdsarkitekt Mo.
Hollzindskablomsterlcikar
vdxerciverallt, trivs i all slagsjord och krlver ett
minimum av arbete.Lokblommornadr
det frirsta man kan gliidja sig it i virtrddgirden och ett lZimpligt urval av
olika sorter ger en blomningstid som
rO:::0.. sig civer tre hdrliga v&rmhna-

SEMESTERHEMMET
STORON
anstdllerfcir sisongen7961en extratillsyningsman,att jlmte den ordinarieutfcirade sysslordennesanstillning innebir.
Scikanden
bcjr vara vdl fcirtrogenmed varjehandagciromil, samt ha
ett brinnandeintressefdr semesterhemmet.
Lcin efter <iverenskommelse.
Ansrikanitfoljd av betygsavskrifter,
uppgift om ilder, familjefcirhillanden o. dyl. skall Storcinastiftelsens
Exp. Bofors tillhanda senastden
1 december1960.

H OST
lag std.ruid fonstret ocb serlouen dala
medttnmorgondaggenkysserderu till ro.
lag serhur skogenskronor blir helt kala
och louen seglarbort pi. dimrnansbro.

Redaninnan sncinsmdlt stickerrzadropparna upp ur den frusna jorden
och snart efter kommer krokztssom ett
teckenpi att viren dr hdr. Lingt innan
de kala trdden vdcktstill liv av solen
ha de botanisAatulpanerna,de guldgula pdskliQornaoch blLstjiirnan redan
bildat granna f?irgklickari ftedgerden.
I senarehdlften av maj tdvlar de tidigt
blommande buskarna, Forsythia och
Prunus i f?irgprakt med de fdtggranna
och doftandehyacinternaoch de tidigblommande enkla och dubbla tulpanerna,
Nzir rabatternas perenner bcirjar
vd,,xa.
frarn, fir de fiirg och liv av de
vackn foIendel- och Triumbbtalbanerna och av de senarr)dbronipanarcitserna.Under maj och juni ger de
lingskaftade Darwintulpanerna jdmte
andratyper en dndlcisvariationi farger
och former. De holliindska satirdsliljorna och lxia ger slutvignetten i den
tre minader linga ldkblomsterfesten.

Sd skall jag en g,ing liksorn loaen f alla
och uissnabort i hostenssualabris,
bereddatt bdra aftonklockankalla,
dtt suAaaut i euighetensdis.
Nim
KIpp herl
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NOVEMBER-KRISS-KRYSS
Vi ited<ommernu med ett KrissKross av gammalt vdlkdnt mdrke.
Nigra utfiirligare kommentarer skall
vdl inte behcivas,utan vi civerldmnar
tdvlingentill ldsekretsens
intresse.
Tre penningpriseri resp.30,25 och
20 kr delasut och diirtill blir det ett
lagom antal trdstpriser.
Tdvlingstidenutg5.rden 1 dec.1960.
Lycka till I
Anvind vanliga brevkuvert (format
C 6 eller liknande) niir Ni sdnder in
lcisningen. Alla strirre kuvert ldggs
obcinhcirligenitsidan, di de inte kan
gcira dragningen rdttvisaI
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Ord om I bokstiiuer:

BORR,ERAN, PARK, YRKE

GJUTFORM,KONTOREN,
KUTTRADE, LABORERA,
RANUNKEL, SEPIOLIT,
SPARRLAS,
ULVSUNDA

Ord om 5 boLsiliuer:
APATI, FATAL, KRAFT,
KUPOL

Ord om9 bokstdaer:
KNAGGLIGA, KOPIERADE,
ALKAPP, AVLYST, EKLAVE, KRAVATTEN, TERMOLOGI
ERKANT, GLOGGA,KOMISK,
KONTON, OARTIG, OBOJDA, Ord.om 10 bokstiiaer:
RADIEN, REJALA, STYCKA NYANSERING,
OBESLUTSAM,
SVETSLOPPA,
Ord om 7 bokstiiuer:
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FLITIGA, KOMPAKT,
Ord.om 6 bokstiiaer:
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DU, ER,ID, IL, KR, PA, RA, RO
Ord om3 bokstduer:

METALLS, NYMANEN,
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en av sin tids mestfingslande personligheter, kommer till julen, fcirfattad
av f . chefen frir Bofors Orkontor,
Algot Kronberg. Pehr Lagerhjelm
kdpteBoforsfu L812ochdverldtbruket
1855 till sin son Pehr Erland Lagerhjelm viJkeni sin tur 1871 var en av
stiftarnatill AB Bofors-Gullsping.
Pehr Lagerhjelm var aktiv inom
ml,nga omriden, som forskare, vetenskapsman,bergsman,politiker, nykterhetsmanosv. och om alla hans intressen och framstiende initiativ berlttar
Algot Kronberg med stor inlevelse.
Boken om Pehr Lagerhjelm kostar i
bokhandelnkr L4: - fcir hdftat och kr
18:- fcir bundet exemDlar.Genom
tillmritesgiendefrin fiirlaget och fcjrfattaren kan B-pilens ldsare fi kcipa
b o k e nf c j r 1 0 : - r e s p .1 4 : - k r g e nom rekvisitiontill redaktionen.
Rekvisitionsblankettfcilier som bilagamed dennatidning.
1{2ilsnin gsanf iirande
pi klubb- och andra mcitenkan som
bekant varrelai hciggrad. Dock kanske
inte silunda, exakt itergivet frin ett
"inbjudningsmdte". . ."Jug hdlsarEr
alla hj?irtligt vdlkomna och speciellt
vdnder jag mig di till alla medtagna..."

Katlstad 1960. Nernans Trycksaker009169
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Dagsijus kostar inget - det dr ett behagligt ekonomiskt konstaterande.
Diirfor dr det s& sj?ilvklart, att allt fler gir in fcir att ta ut mer av dagsljuset - genom att ta in det med Bofors Takljuskupoler.
Bilderna hdr, dr ett typiskt exempel pi riitt ljustdnkande.I affdrsfastigheter, industrier,skolor, sjukhus,offentliga byggnaderm. m. klarasljusproblemenmed kupoler fr8.nBofors.

BOFORS TAKLIUSKUPOLER
AB BOFORS,BONOPLASTFABRIKEN
Te|. L321 Tidaholm Telex 5066

Karlsrad1960. Nemtan:Tn,cksokera091.69

90 y'oljusgenornsliipp
aiiderbestiindiga
eleganta, starka
liiltntonterade
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