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TIt)NING F(iR I)E ANSTATIOA IN(}M B()FORSKONCERNEN

OM ELEKTRONMASKINER OCH AUTOMATISK
DATABEHANDLING
Au KamrerBERT I{ENN/NG,
I ett foretag forekommer en stor mdngd uppgif.ter av olika slag som skall registreras och behandlas av foretagets administrativa funktioner.
Hanteringen av dessa uppgifter skedde forr helt
manuellt. Pi. den gamla goda tiden var mdngden
av uppgifter i foretaget inte storre dn att den gamle
bruksbokhillaren sjzilvkunde klara den. Med industrialismens genombrott intraidde en strukturfordndring av foretagen. Teknikens allt flera och allt
storre landvinningar medforde, att foretagens produktionsresurserutokadespi ett tidigare oanat sitt.
Ddrmed foljde emellertid ocksi en ansvdllning av
antalet uppgifter, som i olika sammanhang skulle
presterasi foretaget. I sj2ilvaverket medforde den
industriella revolutionen ett helt annat behov av
uppgifter for produktionens planering, dirigering
och overvakning. Pi foretagets administrativa forvaltning stdlldessilunda kraven att den skulle taga
hand om den okade mdngden uppgifter eller data,
som de kallas i modernt sprik, och vidare att
snabbt avld'mna for olika iindamil erforderliga
uppgifter. For att man pi den administrativasidan
skulle kunna behandla det okade flodet av data i
foretaget erfordrades utokning av kontorspersonalen. Snart nog hade kontorsarbetetvixt ut till sidan omfattning, att behovet av kraftiltgdrder i rationaliseringshdnseende
borjade gora sig gdllande
inom foretagens administration.
Kontorsarbetets rationalisering
Rationaliseringen av kontorsarbetet har ghtt
f.ram p6.olika vdgar. Arbetsplatserna har inrdttats
pi. iindamilsenligt sdtt iffitga om lokaler, mobler
och annan utrustning. Kontorsorganisationen blev
- iva\e fall i de storre foretagen - mera effektiv
genom inrdttandet av speciella funktioner for

Bofors

skilda arbetsuppgifter. Standardisering av bl. a.
blanketter har medfort stor tidsbesparing.
Tillkomsten av olika slag av hii)lprnedel har
kanske haft den allra storsta betydelsenfor kontorsarbetetsrationalisering. Tdnk bara vad en si
enkel sak som karbonpapperethar inneburit iffi.ga
om arbetsforenkling. Ett stort framsteg gjordes ndr
skriv- och riknearbetet kunde mekaniserasgenom
skrivmaskiner och rdknemaskiner. Med dupliceringsmaskiner och adresseringsmaskiner kunde
skrivarbetet yttedigare rationaliseras.Vidare har
hjiilpmedel fdr kommunikationer,sisom telefoner,
dikteringsmaskiner,rorpost, telex etc. i hog grad
underldttat kontorsarbetet.
De vanligastekontorsmaskinernahar dock i allmdnhet den begrdnsningen,att de endast kan utfora en speciell uppgift eller operation - t. ex. att
addera, att multiplicera eller dividera eller att
skriva. Maskinerna d.r vidare direkt beroende av
minsklig arbetskraft, som skall foreld.ggamaskinen
problemen, mata den med de uppgifter och impulser som erfordras,dirigera och overvakamaskinens
arbete och slutligen avldsa och notera resultaten.
Eftersom overvdgande delen av de data som
forekommer i ett foretag skall anvdndas for olika
indami.l, krdvs en upprepad registrering och bearbetning av identiska uppgifter. Detta arbete dr
inte blott tidskrdvande utan innebdr ocksi.stora felrisker. Aven om de konventionella kontorsmaskinetna utvecklats ndstan till fullaindning ifriga om
sin prestationsformiga och dven om varje maskin
silunda kan utfora sin operation ytterligt snabbt,
kvarstir forhillandet, att en stor mdngd manuella
insatser skall goras mellan de mekaniskt utforda
operationerna.Man har ddrfor strivat till att istadkomma en utveckling av kontorstekniken dithdn,
Forts.pd sid. 3

LEDAREN:

TANKAROCHRBFTBXIONBR
VIII ETTARSSTUT
B-pilens redaktion har vinligen gett mig ett tillfiille att taga tidningens utrymme i ansprik for
ni,gra korta reflexioner. Det synes mig h2irvid
ganska natudigt, att jag nigot beror vad som hdnt
under det gingna iret, liksom attjag dven forsoker
mig pi den alltid mycket vanskliga uppgiften ait
skida bakom den fodit, som for ossalla doljer vad
framtiden har i sitt skote.
Den hogkonjunktur, som gjorde sig ganskaklart
mdrkbar redan for mer dn ett ir sedan,har i stort
sett bestitt och i vissa fall yttedigare forstdrkts
inom de flesta av Vdst-Europasldnder under detia
erna hiirvidPh min ga hill ha produklionsresurs
FLr.
lag kommit att helt utnyttjas, varvid brist pi arbetskraft uppstitt samtidigt som risker for en viss
overhettning av samhdllsekonomien, med inflationstendensersom foljd, kunnat spiras. Under de
senasteminaderna har vissedigenen viss ddmpning
av denna overkonjunktur varit mirkbar. I det stora
landet i vdster synesman silunda i dagens ldge ha
skdl att tala om tydliga neditgiende tendenseri
den allmdnna konjunkiurutvecklingen. Trots dessa
fijrhillanden torde man likvdl kunna pisti, att iret
i stort sett prdglats av fortsatt goda konjunkturer.
Aven i virt land har ldget inom niringslivet varit
tillfredsstdllande, och detta gdller praktiskt taget
alla delar av detsamma. Yi ha silunda kunnat
gledja oss it en 6vedag mycket god sysselsdttning,
och produktionsresultaten har ph milnga hill nitt
upp i nya toppldgen. Infor riskerna fijr en viss form
av overkonjunktur, med prisstegringar etc. som naturlig fiiljd, har vl.ra myndigheter allt fortfarande
sett sig nodsakade att tillimpa en forhillandevis
skiirpt ekonomisk politik och denna har itminstone
2in si ldnge haft det goda med sig, att vi i vir
ekonomi i stort sett besparats allvadigare inflatoriska tendenser.
For Boforsindustriernas del har det gingna iret
varit gynnsamt. Vi kan silunda ndstan genomgiende konstatera en god och ganska jimn sysselsittning inom vira olika verk. En fortsatt nyanstillning av personal inom olika delar av foretaget har
ocksi kunnat dga rum. Inorn moderbolaget ha vi
numera kommit upp i den hogsta si.ffra for det
totala antalet anstdllda, som <iverhuvudtagetredovisats under eftelkrigsiren. En ytterligare okning
av vhr personal torde vara att nkna med i fortsdttningen och detta kommer framforallt att gdlla
yrkesarbetaresamt viss teknisk personal.
Vad produktionen beraffa4 har vi under detta
fu pL mltnga hlll uppnitt nya rekord, icke minst

gdller detta inom de metallurgiska avdelningarna.
Vid ett tidigare tillfnle har jag infor denna tidnings dradeldsareuttalat mina bekymmerover lonsamhetenhos vissadelar av vir produktion. Sdrskilt
g?illde detta smidet inom Kilstaverken. Aven om en
viss dndring till det bdttre synesha istadkommits
under iret, miste dock understrykasatt dnnu mycket iterstir, innan resultaten kan betecknas som
helt tillfredsstdllande.
Det glddjande faktum, att vi under iret kunnat
nyanstdlla ett rdtt stort antal personer,har dock
haft vissaicke enbart uppmuntrandekonsekvenser.
Det forefaller mig silunda som om den betydande
och mycket allvatliga dkningen av olycksfallsfrekvensen inom virt f.oretag i riitt hog grad har sin
grund i det forhillandet, att vi pi sistonei stor omfattning fitt in ny och forhillandevis ovan personal. Det dr av alha storsta vikt, att itgdrder vidtagas, for att vi gemensamtskall kunna stoppa och
vdnda denna ogynnsammautveckling av vhr olycksfallsstatistik. Hdrvidlag ir en utvidgad och noggrannare instruktion samt handledning av de nyanstdllda,frin sivdl formdns som kamraterssida,
ett oawisligt och nodvdndigt krav. Vi fhr ej
glomma, att, trots alla teknikens enastiende framsteg och landvinningar, den miinskliga faktorn
inom produktionen likviil ir och kommer att forbli
den viktigaste. En rdtt och god utbildning av personalen dr diirfor av alha storstabetydelsefor virt
foretag.
Vad kan vi si vdnta oss av det kommandeiret ?
Sivil moderforetaget som vira olika dotterbolag
har i skrivandestund lyckligtvis en forhillandevis
god ordersituation,och utsikterna for fortsatt god
orderinging vlgar jagbedoma ganska optimistiska,
naturligtvis under forutsdttning att de internationella konjunkturerna ej kommer att undergi nigon
mera allvarligare forsdmring. Vi miste dock rikna
med, att priskonkurrensen kommer att ytterligare
skdrpas overlag, varfor en sinkning av vhra produktionskostnader framstir som synnerligen angeldgen.
Inom den for vir koncern hittills si viktiga krigsmaterielsektorn har under senastetiden en viss
nedging i sysselsittningen dgt rum. Sdrskilt gdller
detta betriffande ammunitionstillverkningen. Samtidigt pigir emellertid hdr en successivorilaggning
till en produktion av sivil nya vapentyper som
vapenbdrare,vilken om nigra ir beriknas komma
att ge stora delar av vhra mekaniska verkstdder
okad beliiggning. Pi andra hill inom dessa,liksom

i zinhogre grad inom vira dotterbolag, sker en gradvis. overging till mera civilbetonade tillverkningar,
vilka alltsi kommer att delvis ersdttatidisare produktion uI dg krigsmaterielobjekt, ,o- E,i liirigre
berdknasbli foremil for nytillverkning. Vira metallurgiska avdelningar tycks for den ndrmaste
framtiden kunna pirikna en god och i vissa fall
kanske okad sysselsittning. ifterfrlLgan pit vttra
produkter inom dessadelar av vir verksamhetdr
fortfarande god, sivdl inom som utom det egna
Iandet. Icke minst giller detta betrdffande virt
smide. Det dr ddrfor ocksi. helt naturligt, att vira
storsta och mest kostnadskrdvandenyinvesteringar
for de nd.rmasteiren kommer att realiseras iust
inom dessaomriden.
Av allt att doma bor vi kunna mota det nya iret
med en viss optimism. Samtidigt kommer vi emel-

Om elektronmaskiner . .

Forts.Jrdn
sid.1

att alla data registrerasi sidan form redan forsta
g6.ngende upptrrider,att de kan bearbetasfor olika
dndamil och i olika maskiner utan omskrivning
eller manuell omregistrering.

lertid.att sdkerligenfh mlnga sd,vdlbesvidiga som
komplicerade uppgifter och problem inom koncernen att brottas med. Liksom hittills d,r jag helt
forvissad om att vi i bdsta samarbeteska funna
bemdstradessaoch pi. si sitt bidnga till att fora
toretaget vidare framht pA ett lyckligt och framgingsrikt sdtt.
Si ber jagtill sist att fiLbegagnadettatillfdlle att
till alla mina medarbetareinom hela koncernenfi
bringa en varm och uppriktig erkdnsla for vil ut_
fort arbete under detta ir tillika med mina hidrt_
liga onskningarom En God
Jul och Gott Nytt Ar.

4r^g
Under de sista iren har dven ett annat medium
for registreringav data kommit till anvdndninqfor
integrering av kontorsarbetet,ndmligen hdlreitsan.
Konventionella kontorsmaskiner,t. ex. skriv_ och
rdknemaskiner,kan forsesmed utrustninq for stans_
ning resp. ldsning av h6.lremsa.Vid rltrkrift pa
skrivmaskin av exempelvis en ordersedel inom in
forsdljningsavdelning,stansasautomatisktonskade
uppgifter i hilremsan. Ndr faktura si sminingom
skall utskrivas, inmatas hilremsan i en fakt-ureringsmaskinoch ger dzir impuls till automaiisk ut_
skrift av samtliga orderdati. Genom forekomsten
av maskiner, som overfor data frhn hilremsa till
hi.lkort eller omvdnt, kan exempelvisvid fakturautskrivning en hilremsa stansas,
lrin vilken hilkort
for redovisningenautomatisktframstilles.

Hdlkortsmaskiner och hdlremsa
Tillkomsten av hdlkortsmetodiken,som innebar
en revolution pi. kontorsteknikensomrAde,kan sigas ha utgjort det forsta stegetmot forverkligandet
av onskemilet om integrerad databebaidling.
Hi.lkortsmaskinerna med deras olika funktionlr
arbetar med ett gemensamtmedium, nzimligen hilkortet. Sedan data registreratsen ging i iorm
"u
stansadehil i hllkortet, kan de bli ioremil for
aritmetiska operationer, sortering och utskrift.
Samtliga dessa operationer utfors i stor utstrdckning automatiskt och med hog hastighet. Den
_
meinskliga insatsen dr i huvudsak begidnsad till
manuell stansningav hilkorten, inmatiin g av hhlkorten i resp.maskinersamt viss styrning av maskinernas arbetsging.
3
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Elektroniska databehandlingsmaskiner
Hilkort och hilremsa utgor, som nyss sagts,
datamediasom dr gemensammafor ett flertal olika
maskiner.Men datamedietmiste manuellt forflvttas mellan de olika maskinerna- det sitter med
andra ord minniskor mellan maskinernamed ar_
betsrutiner som g&r ut pi. att overfora den ena
maskinens resultat for bearbetning i en annan
maskin.
Det har ocksi.visat sig, att hilkortsmaskinernas
kapacitet,som i och forlig dr mycket stor, borjat

HEtnemsa

nilnemsn
Schema fdr en eleAtronisk daramashin aapassad'fbr kotnrnersiell ant,dndnitg,

bli otillriicklig for de allt storre behov if.rk"gaom
bearbetning av data som numera gor sig g2illande.
De stora industriforetagen, forsaikringsbolagen,liksom minga offentliga verk och institutioner, har
stdllts infor en sidan utokning av datamdngden,att
svirigheter uppstir i datahanteringen,dven om hilkortsanldggningar anvdndes intensivt. Bristen pi
arbetskraft gor inte problemen lattare.
Det ir i detta ldge som den elektroniska data'
bebandlingen kommer in i bilden. Elektroniska
databehandlingsmaskiner for kommersiellt bruk
har sitt ursprung i de s. k. matematikmaskinerna.
Dessa skapadesunder krigsiren for att tillgodose
de alltmer okade behoven av tekniskt-vetenskapliga
berdkningar i samband med konstruktion av flygplan, framstlllning av skjuttabeller, meteorologiska rapporter och utvecklingen av atomenergin.
Det karakteristiska for en datamaskin dr, att den
snabbt kan genomfora en ling och komplicerad
arbetsging enligt ett i maskinensminne lagrat program. Sedan maskinen forsetts med erforderliga
grunddata, hdmtat den sina instruktioner ur Programmet och utf6r en ling serie operationer utan
nl,gta manuella insatser.Maskinens rdknehastighet
dr mycket stor och rdknas inte i sekunder utan i
tusendelar,ja i vissa fall miljondelar av sekunder.
Arbetshastigheten varierar f.or olika typer av data'
maskiner men ter sig dndock svindlande, vilket
fuamgfu av foljande exempel.
Ad.ditioner au 5-siffriga tal per minut
En mdnniskautfor for hand
En minniska utfor med hjdlp av
rdknemaskin....
En hi.lkortsmaskinutfor .
En snabb datamaskinutfor .

10
L,
10.000
1.000.000

Denna enorma hastighet if.rhga om utforande av
rdkneoperationer dr mojlig tack vare att rdkneenheten, som saknarmekaniskadelar, dr uppbyggd av
elektroniska element. Till en borjan anvdndesuteslutande elektronror, som krdvde stort utrymme och
effektiva kylningsanordningar. I senare konstruerade datamaskinerhar elektronroren ersattsav s. k.
transistorer, som dr mindre utrymmeskrdvandeoch
forbrukar mindre energi dn elektronroren.
De aritmetiska rdkneoperationerna utfors inte
med siffror i vanlig mening utan egentligen endast
med tecknen 0 och 1, som representerar det s. k.
bindra talsystemet. Eftersom elektroniken endast
kan konstatefa om ett elektronror eller en transistor
dr stromforande eller inte, eller om en magnetisering d.r positiv eller negativ, miste maskinen omforma de "vanliga" data till biniir form, si. att
varje sif.f.rueller bokstav erhiller en viss kombination av impulser.
El ektronmaskin ens upp byggnad.
En for kommersiell anvdndning avpassad elektronisk datamaskin dr, som framgl,r av f.ig. hdr
ovan, uppbyggd av foljande enheter.
1. Inmatningsorgan

Maskinen kan tillforas data pL flen olika siitt.
Inmatning frin hilkort, hilremsa och magnetband
iir de vanligaste formerna. Magnetbandsinmatningen dr den utan jiimforelse snabbastemetoden,
men det primlra inmatningsmediet 2ir dock hilkort
eller hilremsa, eftersom man innu inte kommit si
lLngt, att det blivit praktiskt mojligt att direkt pi
magnetband registrera grunddata. Av den fortsatta
utvecklingen pi detta omride torde man kunna
vdnta dels att sidan direktregistrering pi magnetband kan utfriras, dels att datamaskinenforses med

ot1anfor ldsningav pLvanligt sdtt utskrivnauppgifter. Det blir kansket. o. m. mojligt att tala in
uppgifter for bearbetning.
2. Minne

Det har tidigare nzimnts,att datamaskinenarbetar efter ett i maskinen lagrat program och med
ledning av detta utfor ett storre eller mindre antal
operationer i tur och ordnins. For att maskinen
sfafl kunna lagra dettaptogtulm, sivil som de data
som skall bearbetas,fordras att maskinen har ett
"minne". Under rdkneoperationernasging skall
maskinen ocksi. till minnet kunna overlimna vissa
halvbearbetadeuppgifter for att senarei programmet iterhdmta uppgifterna nar turen kommit till
deras fortsatta bearbetning. I awaktan ph att f.i
avlamna de f.drdiga resultaten, kan maskinen overldmna dessa till minnet for ldngre eller kortare
tids lagring.
Hur kan di en maskin ha formi ga att minnas?
Frl.gan torde enklast kunna besvaraspi det sdttet,
att de eiektriska impulserna, som maskinen arbetar med, omvandlal till magnetiska laddningar i
nigon form, vilka utgor sjdlva minnet. Uppgifterna i minnesorganetutplinas inte i sambandmed
avldsning utan kvarstir ofordndrade till dess impuls kommit for lagring av nya data eller att nollstdllning av minnet beordrats.Aven vid ev. stromavbrott beh&llerminnet sina uppgifter.
Man skiljer vanligen pZ tvl olika typer av minnen, ndmligen inre och yttre minnen. Med inre
minnen avses sidana, som direkt kommunicerar
med bearbetningsorganet,medan all transport av
data till eller frin yttre minnen miste ske via ett
inre minne. Det finns flera olika konstruktionerav
minnesorgan,av vilka de vanligastezir foljande.

detta minne har man omedelbari.tkomst av allalagrade data, ddrigenom attvarje position i minnet kan
uppges som "adress" i programmet. Ferritkdrneminnet dr pi. grund av sin konstruktion forhillandevis dyrbart, men samtidigt sf,.effektivt som inre
minne, att de flesta datamaskinernumera utrustas
med dylikt.

"'ffn'i*rrnet
erutformatsomen cylindermed
magnetiserbart ytskikt. Laging av data i detta
minne, resp. ldsning av data frin minnet, sker via
s. k. skriv- och ldshuvuden.Cylindern roterar med
relativt stor hastighet, men en vdntetid om nigra
1.000-delssekunder kan dock forekomma, innan
den plats pi cylindern ddr skrivning eller ldsning
skall ske passerarndrmastliggande skriv- eller ldshuvud. Aven om denna vdntetid forefaller lojligt
liten, dr den i datamaskinsammanhang
s5.betydelsefull, att trumminnet betraktas som ett ej szirskilt
snabbtminne. Trumminnet, som tidigare varit den
vanligaste typen av inre minne, har nu fi.tt ge vika
for ferritkdrneminnet och forekommer numera si,
gott som uteslutandes&somhjdlpminne.
Skiaminnet dr i princip konstruerat som en
trave skivor, vilkas bida sidor dr forseddamed ett
magnetiserbartskikt. Data skrives resp. lises med
hjalp av skriv- och ldshuvuden, placerade pi. en
Magnetband.

F erritkiirneminne.

F err i t k iir n emin n et lagrar data genom magnetisering av ytterst smi jdrnrin gar, darav bendmningen
ferritkdrneminne, som ir upptrddda pL ndt av trh.dar, genom vilka de elektriska impulsernaledes.I
5

arm, som 2ir rorlig i sivzil horisontal som vertikal
led. Skivminnet anvindes som yttre minne och har
mycket stor lagringskapacitet jdmfort med de tidigare ndmnda. I en enda "burk" med skivor ryms
upp till 20 miljoner tecken!
Magnetbandet kan, jimte anvdndningen som inoch utmatningsmedium, betraktas som ett yttre
minne med praktiskt taget obegrdnsadlagringskapacitet. Overforing av data till eller f.rhn magnetbandet sker med en hastighet som varierar
mellan 10.000och 90.000 teckenper sekund.Lagringstdtheten pi. magnetbandetuppgir vanligen till
ca 200 teckenper cm.
3. Riikneenhet

Datamaskinensrdkneenhetutfor de aritmetiska
och logiska operationersom beordrasvia styrorganet, enligt det i minnet Iagrade programmet. Det
skulle fora for li.ngt att hdr redogora for den rent
tekniska uppbyggnaden av rikneenheten och for de
metoder med vilka denna arbetar, i all synnerhet
som rdkneenhetenfitt en hogst varierandeutformning i olika datamaskiner.
4. Styrorgan

Styrorganet,som ar uppbyggt av elektroniska enheter, har till uppgift att ombesorja alla interna
transporter av data mellan de olika organen samt
att ge resp. organ order om vad som skall goras
med de data som transporteras.Allt detta utfores
med ledning av det program, som lagrats i maskinens minne och som matas in i styrorganet steg for
sreg.

arbetshastigheti viss utstrickning av de rent mekaniska in- och utmatningsorganen, som arbetar
forhillandevis lingsamt. For att till fullo utnyttja
rdkneorganensstora kapacitet, dr det ddrfor vanligt, att man i fristiende maskinenheterliter overfora data frin exempelvis h&lkort till magnetband
for att sedan lita magnetbanden utgora inmatningsmedia for datamaskinen.Uppgifterna i ett
magnetband inmatas ju odndligt mhnga. ginger
snabbaredn motsvarandeuppgifter frin hilkort. Ett
annat sitt att utnyttja den ultrasnabba kalkylatorn
gir ut ph att lhta datamaskinen arbeta med flera
program samtidigt. Om den centrala rdkneenheten
stoppas av exempelvis lingsam inmatning av
grunduppgifter, overgi.r den automatiskt till ett
annat program och arbetar med detta till dess erfordediga data erhillits for fortsatt bearbetningi
huvudprogrammet.
Vid databehandlingfiir kommersiella indamil
galler,att antalet data som skall matasin i resp.ut
ur maskinen ir mycket stort, medan rdkneoperationerna d,t forhhllandevis enkla. For tekniska och
vetenskapligaberdkningar gdller ofta motsat
silunda litet antal uppgifter som matas in och ut
men omfattande rdknearbete.En datamaskinkan
ddrfor med fordel arbetamed ett kommersiellt och
ett tekniskt program samtidigt, varvid dess olika
organ blir maximalt utnyttjade.
Driftskkerhet

Med det sistnimna alternativet lagras resultaten
silunda pi magnetband och dr ddr tillgiingliga
sivdl for utskrift som for ytterligare bearbetning.
Organen for datamaskinensutskrift i klartext
varierar ifrhga om prestationsformiga. De numera
vanliga s. k. snabbskrivarnaproducerarmellan 500
och 1.000skrivnarader per minut.

Det dr gott och val att maskinen arbetar snabbt.
Men, kan nigon invdnda, vilka garuntier har man
for att de resultat som presteras verkligen dr riktiga? Hd,r kan inte nog betonas vikten av att de
grunddata som maskinen forses med resp. att de
program som iordningstzillts for maskinens arbete
fu felfria Om si ar fallet ir sikerheten hos den
moderna,datamaskinenndra nog 100 Vo-ig.Detta
beror pi att maskinen har formiga att lopande
kontrollera sitt eget arbete, s. k. sjdlvcheckning,
eftermetodersomvi hdr inte nirmare kan beskriva.
Skulle grunduppgifterna van felaktiga i nigot
avseende,kan maskinen upptdcka detta och ge signal hdrom, under forutsdttning att en sdrskildkontroll av grunduppgifterna programmerats. En felaktighet i det for maskinen uppgjorda programmet
ger ddremot oriktiga slutresultat,eftersom maskinen sin vana trogen, blint foljer de instruktioner
som den erhillit for bearbetningen.

Maximalt utnyttjande au datarnaskin

Bofors best2illning av datamaskin

Vi har tidigare talat om datamaskinenssvindlande hastighetvid utforandet av aritmetiskaoperationer. Ndr datamaskinenanvdndesfor kommersiella bearbetningar, begrlnsas emellertid dess

AB Bofors har under detta ir bestillt en datamaskin av typ IBM 1401 for leveransiborjan av hr
7962. Denna anldggning, som fir betraktas som
medelstor,bestir av foljande enheter.

5. Utldsningsorgan

Sedandatamaskinenutfort de i programmet beordrade operationerna,skall den avldmna resultaten i limplig form. Detta kan ske pi nigot av
foljande sdtt eller i kombination av dessa:
utstansningav hilkort eller hilremsa,
utskrift i klartext pi listor,
overforing till magnetband.

Modell au en 140L anliiggning. T. u. kombinerat in- ocb utmatningsorgan fdr ldsning rcsp. stansning au bfrlkort. Dibinaid det centrala
organet med aritnzetisA enhel, styrorgan ocb nzinne, T, h. fem rt. x2agnetbandrtalioner. I
fdrgrunden tnabbshriaaren som producerar
600 trycAta rader per minut. Foto frin IBM.

InmatningsoI gan for hilkort
med en ldshastighetav 800 kort/min.
Central enhet,bestiendeav
ferritkdrneminne om 4.000 positioner samr
styr- och rlkneorgan.
Utmatningsorgan for hilkort (stanshastighet 250
kort/min.).
Snabbskrivare med en skrivhastighet av 600
nderfmin.
6 st. magnetbandstationer,vilka tjdnstgor dels
som yttre minne, dels som in- och utmatningsorgan.
Lds- och skrivhastighetenuppgir till ca 40.000
teckenper sekund.
Anliiggningen zir uppbyggd sa, att den i forsta
hand limpar sig for kommersiella arbetsuppgifter.
Det stora yttre minnet i form av magnetbandstationer erfordras for den omfattande lagringen av
olika data i sambandmed exempelvisloneredovisning och forridsbokforing.
AAt u eI I a anuiindnin gsomri.den
Maskinbestdllningenhar foregitts av ett omfattande utredningsarbete, som pigitt under ett par
ir. Utredningsarbetet inriktades till en borjan pi
studium och kartldggning av nuvarande arbetssdtt
och arbetsrutiner inom ett antal administrativa
funktioner liksom av dataflodet genom foretaget.
Dlrefter har forsok gjorts till milsdttning for fram'7

tiden pi. if.rl.gavanndeomriden - vilka uppgifter
som skall Fliggaolika funktioner, hur dessauppgifter ldmpligastbor utfiiras,vilka resultatsomerfordrasoch onskas.I den silunda skisserade
organisationenhar prelimindraelektronmaskinrutiner
utarbetatsoch inforts pi de punkter, ddr fordelar
dirmed skulleuppnis.
Utredningsarbetethar klarlagt, att datamaskin
2ir liimplig att anvdndapi. i huvudsakfoljande
arbetsomriden.
Materiahedovisning

Det nuvarande systemet for material- och forridsredovisning a.rmycket arbetskrivande. For vart
och ett av de ca 80.000olika materialslag,som forekommer inom bolaget, dt f . n. upplagt ett avrdkningskort, pi vilket noteringar if.rlLgaom anskaffning resp. uttag ur forrid gores manuellt. Antalet
materialrekvisitioneruppgir till ndrmare 1 miljon
per ir eller ca 3.)00 st per arbetsdag.Den stora
mdngden av uppgifter forsvirar givetvis mojligheterna till overblick och kontroll av den aktuella
materialsituationen.Tidigare undersokningar har
visat, att en omldggning av materialredovisningen
till hilkortsrutiner icke skulle vara dndamilsenlig
pi. grund av omfattningen av matefialkartoteken.
Med elektronmaskinoch framfor allt med magnetbanden oppnas mojlighet att ph ett ldttitkomligt
sd.tt lagra de stora mdngder data som det hdt d,r
fr6,ga om.
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Etz srijrre datamaskinanhggning' I fdrgrunden mani)uer- ocb Aonrrollbord. Titt hdger de centrala enheterna med minne
och rdkneor84n rn. m. Liingst bort shyrntar tafr nragnetbaadstationer. Till adnster tuL "yttre nzixnen" aa skiuminneryp. Foto frin IBM.

Liineredovisning

m. m.

For den nuvarande,loneredovisningen
anvindes
hilkortsmaskiner i viss utstrdckning, men dven hdr
forekommer omfattande manuella rutinarbeten.
Datamdngden dr mycket stor - den 6,rliga f.orbrukningen av enbart arbetskort utgor ca t,3 milj.
st. Med datamaskinuppnis en automatiseringav
storre delen av rutinerna for loneutrikning och
loneredovisning, inkl. intressekontorets forekommande redovisningsrutineravseendebl. a. avrakning med personalen.
6vrig

ekonomisk redovisning

Genom att lone- resp. materialredovisningen
overfores till datamaskin, varvid en stor del av
grunddata f.or andra vitala delar av redovisningen
erhilles i form av magnetband, skapas forutsdttningar for fortsatt integrering. Det ir dafior naturligt, att datamaskinen dven kommer att anvdndas inom dessaandra delar av redovisningsorganisationen. Den omfattande kostnadsredovisningen,
inkluderande kostnadsuppfoljningen avseendesi.vil
produktkostnadersom avdelningsomkostnader,
kan
med datamaskinenshjeilp goras mera"aktuell och
effektiv. Vidare torde delar av kalkylarbetet, reskontrabokforing m. m. med fordel kunna ldggas
pi datamaskinen.
Genom att datamaskinensi.lunda kopplas in pi
storre delen av redovisningsadministrationen,
blir
det mojligt att snabbt ldmna aktuella rapporter
over foretagets verksamhet p5. olika omrlden. I

detta avseendekan fortjdna ndmnas datamaskinens
selekteringsmojlighet,som innebdr att maskinen
kan utvdlja och rapportera forlopp som pi ett markant sitt skiljer sig frin de normala eller forutsedda.For att minska pappersflodet,kan maskinen
framstdlla exempelvis kostnadsrapporter med enbaft angivande av de vdrden, som vdsentligt avviker fri.n de budgeteradeoch som siledes bor bli
foremil for speciell granskning.
Den slutliga instansen for all redovisning i bolaget utgores av den drevordiga huvudboken, i
vilken alla konton finns samlade. Huvudboken
fcires vissedigen numera med losblad i sdrskild
bokforingsmaskin, men det ser ut som om den i
framtiden skall fi. formen av ett magnetband, frin
vilket nodvdndiga utskrifter kan goras efter behov.
Produktionsplanering

Aven om material- och tillverkningsplaneringen
i foretaget inte direkt kan hdnforas till den kommersiella administrationen,forhiller det sig si, att
en hel del arbetshandlingaroch data dr gemensamma for redovisnings- och planeringsfunktionerna.
Vid planldggning och arbetsberedningav produktionen utfdrdar planeringsavdelningenmaterialrekvisitioner och arbetskort for varje detalj resp. operation jdmte erfordediga instruktioner och ordbr. For
att uppn6.storsta mojliga integration i databehandlingen, blir det dirfor ett onskemi.l, att bl. a. fnmstdllningen av arbetskort och materialrekvisitioner
sker pi s8.dantsdtt, att de "fasta" uppgifterna i

dessa,t. ex. ordernummer, ritnings- och operationsnummer, omedelbart registreras och icke behover
upprepas i den fortsatta hanteringen. Detta dr en
sida av saken.
For storforetagets omfattande och komplicerade
tillverkning dr planeringen en synnerligen viktig
funktion. For att den skall kunna fullgora sin uppgift fordras, att den forses med en mdngd data,
som belyser det aktuella ldget i produktionsapparaten, t. ex. beldggningsuppgifter for varje maskingrupp, rapporter om awikelser i tillverkningen frin
uppgjort tidsschemamed avseendepi operationer,
detaljer och fairdiga produkter, uppgifter om tidsforbrukning for olika operationer etc. Eftersom en
sidan uppfoljning av tillverkningen svidigen kan
goras effektiv med manuella metoder, foreligger
behov av maskinellt hjiilpmedel med stor arbetskapacitet. Datamaskinerna borjar alltmer komma
till anveindning som sidana hjnlpmedel for produktionsplaneringen.- Den nu bestdllda l4Olmaskinen har dock inte tillrdcklig kapacitet for att
kunna omhindertaga de arbetsuppgifter, som
skulle vara aktuella for planeringsavdelningensdel.
Tekniska beriikningar

Bolagets konstruktions- och utvecklingsavdelningar har under flera Lr forhyrt tid i datamaskiner
hos servicebyrl,erfor utforandet av mera omfattande kvalificerade berdkningsarbeten. Behovet av
rdknekapacitet tenderar att oka och onskem&len
om en datamaskin inom foretaget med erfordedig
utrustning for angivna iindamil gor sig dirfor
alltmera g2illande.Det hor emellertid till saken,att
den bestdllda datamaskinen IBM I4oI har alltfor
liten kapacitet ifrhga om rikne- och minnesorgan
for att varu ldmplig for tekniska berikningar. Mojlighet finns emellertid att utoka datamaskinkapaciteten med en storre centralenhet,varmed uppnis
icke blott att de tekniska berdkningarna kan utfciras, utan dven att behoven for produktionsplaneringen och ev. andra funktioner kan tillgodoses.

programmen skall vara utarbetade - i viss min
dven testadei andra maskiner - till den tidpunkt,
di datamaskinen levereras, si. att den kan tagas i
effektivt bruk si snabbt som mojligt.
Mi)nniskan och maskinen
Det forefaller som om automationen - vir tids
slagord - kommer att fi ett snabbaregenombrott
inom kontorsarbetet d.n ni.gon egentligen vd'ntat
sig. Vilka verkningar kommer den att fi?
Forst som sist skall goras klart, att anvdndningen
av datamaskiner inte gor mdnniskan overflodig
inom kontoren. Datamaskinenutgor endastett nytt,
betydligt mera avanceratverktyg och hjiilpmedel dn
vad som tidigare funnits att tillgi. Den dr mdnniskans villiga tjdnarc, beredd att <ivertade arbetsuppgifter som pi grund av enformighet och rutinbundenhet kan varu mindre intressanta f.or mLnga
mdnniskor.Pi. detta omride dr den dessutomminniskans overman, i det att den utfor llagda arbetsuppgifter med en snabbhetoch sdkerhet,som tusenfaldigt overstiger den mdnskliga f.ornhgan.
Kontorsautomationen innebdr silunda i princip,
att arbeten av omnd.mnt slag utfores av maskiner
- och deita pi ett effektivare sitt - och att minniskan i stiillet f.fu d,gnasig it mera kvalificerade
och intressevlckande uppgifter. Samtidigt skapar
automationen nya yrken. Dessa ir vissedigen till
en del forbehillna specialisterpi olika omriden t. ex. systemmdnoch programmer
men minga
befattningar inom den nya kontorstekniken kan
besdttasmed i viss utstrdckning omskolad personal.
Att allt detta innebdr en viss strukturf<irindring
iffitga om personalbehovet kan man dock inte
komma ifrin. I detta sammanhang kan slutligen
ndmnas, att vi for Bofors del inte rdknar med att
nigra storre personalproblem skall uppsti. i samband med overforandet till datamaskin av ifrhgakommande rutinarbeten. som nu utfores mer eller
mindre manuellt.
**

F 6fu eredelser inf dr s! steffiornl|ggnin g
En bestiillning av datamaskin innebdr inte enbart
att foretaget binder sig vid en utgift for sj2ilva
maskinanskaffningen. Stora uppof fingar erfordras
ocksi. for utarbetandet av system, anpassadetill
automatisk databehandling, samt for planliiggning
och programmering av maskinens arbete.
For det omfattande arbetet med omldggning av
systemeninom de omriden, somdr ndrmastaktuella
for automatisk databehandling, har i bolaget tillsatts ett antal arbetsgrupper om 3-4 personer.
Efter hand som de nya systemenvdxer fram skall
detaljerade program uppgoras f.or datamaskinen.
Vir strdvan )ir, att de nya systemenoch maskin9

Frdn

BOLAGSLEDNINGEN
Som framgir av ovanstiende artikel om databehandlingsmaskiner, ir arbetet med att overfora
nuvarande arbetsrutiner till automatisk databehandling mycket omfattande. Hdrvid behovs sivdl
systemmdnsom programmerare. Pi kontorsorganisationsavdelningendr redan ett antal personer sysselsattamed detta arbetemen fler behovs.
Dirfor, dr Du ingenjor, handelsstudenteller har
motsvarandekunskaper och dr intresseradav dessa
arbetsuppgifter, kontakta personalkontoret.

BOFORS (cT. BRTTATN) COMPANY

LTD

Nigra ord om Bofors engelskadotterbolag och dessverksamhet
Au DENIS E. FLAHERTY,

ManagingDirector

Di det dr forsta gingen som Bofors (Gt. nritain) Co. Ltd. har iran och nojet att medverka
i B-pilen, ir det kanske pi sin plats att vi talar
om vilka vi dr och vad vi sysslarmed.
Eore 1,9)3 skottes de olika Bofors-avdelningarnas affarer i England av sjdlvstdndigarepresentanter eller agenter, som var och en hade hand om
sin speciellaBof ors-bransch.
Bland dessarepresentantervar Guest Industrials
Ltd., som alltsedan t949 arbetat pL att utvidga
forsdljningen av Nobelkruts kemiska produkter.
Eftersom Guest Industrials Ltd. numera * intimt forknippat med Bofors (Gt. Britain) Co.
Ltd.'s organisation och forvaltning, dr det kanske
liimpligt att namna nlgra ord om Guests historia.
Guest Industrials Ltd. 2ir ett dotterbolag till ett
av de eildstaprivatdgda foretagen i Londons City,
Harris &'Dixon Ltd., vilket ledes av dess ordforande och dgarc, Viscount rVimborne. Harris &
Dixon Ltd. kan beromma sig av att vara den sista
civerlevande medlemmen av "Lloyds of London"
och av "Baltic Exchange". Dess nuvarande verksamhetsomride tlcker forsiikringar, chartring av
tankf.artyg och rederirorelse. Dessutom dger foretaget ett antal dotterbolag,sisom Guest Industrials
Ltd., omfattande olika verksamhetsgrenar,bland
vilka kan ndmnasmaskiner,kemikalier, rimaterial
etc. etc.
Ar L953 beslot Bofors att bilda Bofors (Gt.
Britain) Co. Ltd., dir Guest Industrials Ltd. dger
en mindre aktiepost. Bolaget organiseradespi si
sitt. att det skulle ledas av Guest Industrials Ltd.
med Mr. Denis E. Flaherty som verkstdllande
direktiir.
Under de fi ir som gitt, sedan Bofors (Gt.
Britain) Co. Ltd. borjade sin verksamhet,har stora
framsteg gjorts i forsdljningen av de olika produkter som tillverkas av moderbolaget i Sverige och
i uppbyggandet av en goodwill pi den brittiska
marknaden,vilket bidar gott for bolagetsframtida
blomstring.
En kort redogorelse for nlgra av huvudpunkterna i dotierbolagets utveckling och verksamhet
under de senasteiren skulle sikerligen kunna vara
av intresse for B-pilens lasare.

Fdrfaltaren, direAtdr D. E. Flaberty.

Kemiska produkter
Regelbundetsdljesi England ett flertal av Nobelkruts kemiska produkter, och dessaaffirer synas
komma att fh en snabb okning, tack vare den reducering av importtullarna som dr en foljd av
bildandet av EFTA-gruppen.Ett intressantexempel
p8, vira forsdljningar dr att omkring hilften av
det engelsk-tillverkadepenicillinet framstdllesmed
anvdndandeav Bofors prokainhydroklorid;90 %
av antibiotikat kloromycetin gores med Bofors
P. N. B. S.; ungefdr hdlften av vhrt dagliga brod
vitaminiseras med Bofors vitamin-nikotinsyra och
vir mjolk hilles ren med Bofors kloramin, medan
det bldck, varmed denna artikel skrivs, flyter kitt
tack vare Bonomold.
Dessutom d.r flela av Nobelkruts farmaceutiska
specialiteter numera allmdnt vedertagna benimningar pi det medicinskaomridet i England. Nobecutan, Hexanicit och Bonopent dr nh.graav de
produkter som dagligen ordineras av ldkarna till
den brittiska allmdnheren.
Det utvecklingsarbete, som bedrives av Nobelkruts farmaceutiska forskningsavdelning, foljes
med mycket stort intresse av ldkarkretsarna i
England.
Stdl
Stora framsteg har gjorts ndr det gdllt att skapa
en marknad i England for olika hogvdrdiga kvaliteter av Bofors specialstil. Bilmotorventiler, flyg-
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motordetaljer och specialkedjor dr endast nigra
exempel pi. de produkter som framstdllas i England med hjdlp av Bofors-stil.
Hdr underldttar iterigen EFTA forsdljningenav
svenskt stil genom de reducerade importtullana
till formin for svenska varot, och for nawarande
overstiger ef.terfrl"ganavsevdrt tillgingen.

IVedauerken
Ett angendmt samarbetedger rum mellan \fedaverken och Bofors (Gt. Britain) Co. Ltd.

Krigsmateriel
Bofors namn i England 2ir liktydigt med det
andra vdrldskrigets ryktbaraste och mingsidigaste
kanon och varje engelsman som tillhorde krigsmakten under kriget agnar gd'rnaden gamla originalpjdsen, 40 mm Lf 60, sin varma hyllning. Den
brittiska arm6n dr numera utrustad med dessefterfoljarc, 4O mm L/70-pjd,sen.
En av de uppgifter som i.vilar Bofors (Gt. Britain) Co. Ltd. d,r att upprdtthilla intima och vdnskapliga forbindelser med Englandsoch Samvdldets
fcirsvarsminister, och, ehuru kanoner och granater inte dr lika ldtt att sdlja som exempelvis acetylsalicylsyraeller stil, finns det likvdl stort intresse
for de nya vapnen, som Bofors ufvecklar.
Plast
Bofors (Gt. Britain) Co. Ltd. blev snabbt kdnt,
di. det med kort varsel tillfri.gades av Ford Motor
Company Ltd. angiende en leverans av "Crash
Pads" for instrumentbrldena pi Consul- och
Zephyr-vagnarna vid en tidpunkt, di ingen engelsk
firma kunde Ltaga sig en leverans av detta slag.
Mlnga oroliga timmar tillbringades och mycken
Nobegan konsumerades, innan de dagliga lufttransporterna av Crash Pads frin Tidaholm till
Ford Motor Company Ltd. i Dagenham kunde
stoppas till formin for mera konventionElla transportmedel, men det Ar med gladje vi konsraterar,
att Fords lopande band aldrig behovde gora nigot
avbrott och ati for nawarandeca 175.000engelskproduceradeFordbilar dr spriddaoverhelavirlden,
utrustade med dessa komponenter av Bofors tillverkning.
Che'fen och bans teh,reterare, Mr
Hanilton.

Dessutom har licens ldmnats till engelska tillverkare for nyttjande av Bofors "know-how". Hillman, Humber, Sunbeamsand Standards dr n6,gra
av de engelska bilar, som idag d.r forsedda med
dessaCrashPads.

Flaherry

ocb miss Joyce

Nigon forsailjning av aluminium- och magnesiumhalvfabrikat ir ju icke mojlig pi den engelska
marknaden, men ddremot har \fedaverkens helfabrikat genom vir formedling vunnit insteg i Storbritannien. Pi. licens tillverkas av S7arwiik production Co. Ltd. \Tedaverkens Retembalidor. och
mafl ser dem nu overallt i bruk pi sivdl de brittiska
idr^nvd,ganasom vid landsvdgstiansporter.pi licens
frin \Tedaverken tillverkaJocksi. vdrmeledningspumpar hos Aero Controls Ltd. och dr nu i maik_
naden under namnet "Deblorac". Ldnspumparna
exporteras frin S7edaverken direkt till- A. t. E.
Machinery Ltd., som har hand om forsiljning och
distribution pi den brittiska marknaden.
Vi rdknar med att dessa tre helfabrikat skall
utvecklas mer och mer, och vi d.r glada it att for
\Wedaverkensdel sdkerligen ha funnit
de r2itta forbindelserna.
Mycket ndra forbindelser upprdtthilles mellan
Londonkontoret och moderbolaget samt dotterbolagen_i Sverige. Det dr ocksi en hel del underliga
och skiftande uppdrag som vi fir oss anfortrodda,
alltifrin ordnandet av besok pi atomanldggningar
till inkop av isnor och silkestrid eller for visning
av en Boforsfilm for nigon mdktig man, som ejhar
tillfiille att sj2ilvresatill Sverige.
V6l avdelning for rumsbestillningar dr ocksi.
fantastisk, ty hittills har dnnu ingen boforsare varit
tvungen att sova ph gatan eller att bo ldngre bort
frin Londons centrum dn 40 miles. Men vi vill gdrna begagna det hir tillfdllet att piminna alla vLra
kommande och vilkomna glster om att det dr
ytterst svirt att skaffa hotellrum i London och att
kortare varsel dn tre veckor stiller vira mojligheter
och virt ti.lamod pi alltfor hirda prov.
Som vi ndmnde i inledningen, dr detta det forsta
tillfiille vi haft att skriva i Er tidning B-pilen. Vi
hoppas att artikeln intresseratEr och att vi skall fi
iterkomma ldngre fnm - forutsatt givetvis att
Redaktoren inte ir alltfor string mot oss. Under
tiden kan vi emellertid forsdkra B-pilens allaldsare,
att vi hdr i London ir stolta over att utgora en del
av Bofors-organisationenoch vi vill onska Er hjdrtligt vdlkomnz, ndr Ni bes6kerossi London.

'-+$iftrWr;r'*:={S$De har tyrlnat, hyttorna , , ,

JUL I RASTUGAN
Ett Kiseri av BIRGER RADSTROM
De ha tystnat, hyttorna. En efter en har avldmnat
sin sista tappning av slagg och jdrn. Den hesa vdsningen frin de bida hyttpiporna vid Bofors var
bland de sista, som dog bort. Jag brukar tinka pi.
det ibland, nd.rjagbetraktarden lilla fina pastellen,
som visar en interior av den gamla hyttan, vilken
jag kom over for nhgra oren vid en auktion for
minga ir sedan.
Andock dr det inte mer ln ett par decenniereller
nigot mer som minga trodde, att ndr hyttan pi
bruket slog igen, di. skulle hela brukets hjdrta
stanna.Men andra metodervid stilframstillningen
skulle snart visa annat - och har si gjort. De ha
tystnat, hyttorna, for alltid.
Det kan te sig vemodigt detta, som att nigot
gammalt och fint kastatspi. sophogeneller limnats
att sakta vittra sonder. Denna kiinsla torde dock
vara fcirbehillen dem som bara haft att betrakta
en hytta pi avstind. De som var mdnnen bakom
verket, ndr det giillde att blisa frrm tackjdmet ur
malmen, kldmmer inte sonder nigon tir ur ogonvrin, ndr de ser hyttan sti diir stum och overgiven,
ty deras vdw var hirt, mer pifrestande dn de
flestas,sdrskilt under helgerna.
Si iir vi di framme vid den hdndelse jag tdnker
berdtta om.
Det drog ihop sig mot jul och hyttkarlarnz rd'knade pi fingrana hur skiftet skulle komma for
dem i helgen, for att det skulle bli arbete och att
inte hyttan blev igensatt f.or nlgra dagar, det visste
man pi forhand. Pi den tiden det hdr ror sig om,
behovde nimligen inte arbetsgivarna betala skatt
for arbete sorn utfordes under helgtid och den forminen tog man nogsamt van pi. Hyttkarlarna
rdknade med det; de tjdnade ju iven iitet extra pi
heigjobbet och for att det inte skulle bli for trist

ordnade de i all enskildhet med litet ex::'a aff^ngemang for egendel.
Den hd.rjulen var det Lur-Anders lag som skulle
Sr, petjulafton och Lur-Anders samlade de andra
nio gubbarnai god tid fore helgen till ridslag hur
man skulle stilla det for sig, si att man skulle
kinna att det var jul. Var och en fick sitt att bestyra
och Lur-Anders itog sig sjilv att off.n ett friskift
for en fiird till Nora for att hdmta starkvarorna.
Han litade inte pi att nigon annan in han sjdlv
skulle klara detta ytterst viktiga virv.
Julafton middag kom och nio av de tio i laget
drog ovanligt vilforsedda in mot hyttan, ddr de i
bdnkvrin i ristugan ldmnade av sina vdskor. Den
tionde, Kink-Per undantagen, kom bara med sin
vanliga forning och det hdll pi att vlila panik.
Han hade ndmligen fitt fortroendet att kopa ol,
men det hade han glomt. Som tur var si lig ju
Niset nara, vafior Kink-Per och Karl i Hila fick
lopa dit med var sin sdckoch kompletteravad som
faltadesi bdnkvrin.
Skiftet borjade bra med tidig tappning och de
jobbade som slavar for att fylla pipan pi nytt till
smdltning, ty nir det var klart kunde de ta resten
ganska lungt. Sedan samladesde i ristugan, ddr
trdngseln blev stor, men ddr dven trevnaden snabbt
bredde ut sig allt efter det man tdrde pi den extra
forning man skramlat till. Kink-Pelle, som var
spinkigast och inte tilde si mycket, borjade bli
sentimentaloch tala om att man skulle ta upp en
julpsalm, nir Gustav ddr Vister, som varit utanfor knuten ett tag, kom inlopande med uppspdrrade ogon.
- "Nu faenimej dr de skromt pi vdg" viiste
han fram.

"Asch prat, va nu?" hogg Lur-Anders av.
"I^, glt ut a titt!" uppmanade Gustav ddr
Vister.
Lur-Anders masade ivdg men var iter pi momanSen.
- "Undan gubbar i gom det hdr", uppmanade
han och fick fatt p6.ett par sdckaroch sldngde over
mat och buteljer med en fart si sotet stod som en
sky. "Det dr ingenjorn som kommer och han har
fruntimmer med sig."
- "Fruntimmer", upprepadeKink-Pelle, "fruntimmer" . . . han tuggade pi ordet och varken han
eller de andra trodde inte riktigt pi uppgiften.
NIen Lur-Anders hade ritt. Det hade dven varit
fest hos ingenjoren och nir samtalet vid ett tillfiille
kom att rora sig om hyttan och arbetet dir, kom
den upptigsrika vdrdinnan med ett spontant forslag om, att man skulle bege sin ner i hyttan och se
hur gubbarna hade det. Forslaget vann genklang
och utrustade med korgar och lampor drog man i
samlad trupp ivdg. Det blev rena ljustiget, si det
var inte att undra <iver att Gustav ddr Vdster trott
sig se trolltyg komma skridandei den morkanatten.
Det hordes skratt och glam nd,rsdllskapettigade
in under hyttaket, men det tystnade som om man
klippt av ljudet med en trid. Hyttgubbarna, som
rusat ut for att forsoka verka som om de varit i full

verksamhet, stelnade till vid anblicken av "ijustiget" och stod svarta och med rullande ogonvitor
samt litet halvmosiga oc-hbara bligade. De liknade
mest vilda huvudjdgare och det var inte att undra
over att de nyss si uppsluppna damerna hajade till,
herrarna med forresten, undantagandesingenj<iren
som kdnde sina gubbar och som med ett bullrande
skratt brot den stelnade stdmningen och skrek:
"Nu gubbar skall det bli fest".
Festligt blev det ocksi, ty korgarna inneholl mycket smitt och gott. Lur-Anders, som gjorde verkligt
sk?il for sitt namn, avbrot emellertid det hela relativt snart. Bide han och de andra hyttgubbarna
hade ju redan tagit sig en del till livs och han fruktade, att de inte skulle sti pall for allt det goda.
Diirfor foreslog han ingenjoren viskande, att man
skulle fi stdlla kvar korgarna i ristugan "for nu
var det dags for litet jobb igen", som han uttryckte
det. Ingenjoren tyckte forslaget var klokt och pi. si
sitt blev gubbarna snart i.ter ensammamed sin jul
i hyttan, for det trivdes de bZistmed. Men innan de
gdstande gick hade en av de mest uppsluppna av
froknarna forsokt sig pi en nigot vigad kldttring
upp mot hyttkransen. Den synen kunde inte KinkPer glomma.
- "Tdnka sig", satt han hela julnatten och lullade, "vilka ben och vilken understubb.Det var
annat dn Lovisas det. Hithl, jaja."
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SMEDJANTAN SOM BLEV BARONESSA
Au IVAR MALMSTROM, Bofors
Den gamle Metallordf drandeni Bof ors,Iuar
Malmstrdm, som nyligen gick ur tiden, hade
en rik fond au minnen frd.n d.egamla iiirnbruken att osa ur, Han uar en strdlande bethttare
ocb en lika god. skribent, om ailket nedanstdende sannfiirdiga historia frfrn hans ungdom uittnar.
Odets lotter faller olika hdr i livet. Det hdnder,
att ddr det ser morkt ut frin borjan, dir kan det bli
lycka och gledje i framtiden - och tvdrtom i andra
fall.
Den hindelse, som hdr syftas p6., var utav det
slag, som efter sorg och lidande till sist blev ett liv
i lycka och gl2idje.
Det var en tidig morgon, sommaren stod i sitt
fulla flor, det enda som storde friden var dunket
fri.n brukets mumlingshammare och skramlet frhn
valsverkets kopplingar och muffar. Ut frin en av
brukskikarna kom en ung kvinna. Hon stod linge
och torkade sina ogon, men tirarna trangde ph;
hon var ph vd"gtill sin forsta plats. En liten viska
och ett par sm& knyten varhela utrustningen. Hon
skulle inte mer dn nigon mil frin hemmer, men
som det var i slutet pi sjuttiotalet, var det ingen
skjuts som hdmtade, utan vigen till det gods, ddr
hon skulle borja sin forsta plats, fick tilbtlggald,ggas till fots. Augusta, som trlsenhette, var ivanliga
fall glad som en ldrka om viren. Hon var ovanligt
vacker dessutom, si fdrutsdttningarna att sl6. sig
f.nm i livet var goda. Dessutomhade hon en singrclst, som var over medelmittan, s6. hon var vd'l
rustad vad det gZillde kroppsliga egenskaper.
Efter minga vilostunder och funderingar stod
hon framfor den stitliga herrgi.rden. Hon hade
visserligen sett den p6. lingt avstind, men att den
skulle van s6.imponerande hade hon aldrig anat.
Lite darrig i kndna sokte hon reda pL koksingi.ngen
och knackade pi. Hon blev mottagen av en jungfru, vilken i sin tur anmilde henne for nidig frun,
som med fdrndmt nedli.tande hdlsade henne vilkommen. Och si borjade smedjdntansin plats som
husa.
Efter som tiden gick blev hon mer dch mer uppskattad av nhdig frun, som visade sig allt vdnligare
och tillmotesgiende. Augusta borjade stortrivas och
blomstrade upp i alla avseenden.S& stundadedet
till jul, det fejades och pyntadespi alla sdtt. Det
skulle komma frdmmande, bland annat sonen i
huset, som lig i Stockholm och studerade.
Nu var smedjdntansode snart beseglat.Ndr so-

nen i huset fick se den ndpna husan blev han som
forvandlad. Intressetfor det ovriga sdllskapetblev
si ringa att det vdckte uppmdrksamhet.I all synnerhet nidig frun mulnade mer och mer ju ldngre
kvzillenskred fram.
Fri.n och med nu var Augustas lugn och frid
borta. Hon kunde inte undsi att mdrka sonensbeundran, men att di borja dromma om framtiden
var henne fjd,rran.Det drojde inte innan han gjorde
sig drendenhem. Han kom flera ghngerunder vintern och Augusta kunde inte undgi. att iud.ffa honom. Och si borjade deras kdrlekssaga,som si
sminingom resulteradei att Augusta blev inkallad
till nidig frun, som i skarpa ordalag gav henne
respass.Hon hade mdrkt att husan var med barn,
och hon forstod mycket vdl vem som var ansvarig,
men en fattig smedjdntahade ingen talan. Hon fick
plocka ihop sina tillhorigheter och gi.
Ddr stod nu Augusta ensam och overgiven och
snart skulle hon bli mor. Hem kunde hon inte
komma, hon fick s6ka sin tillflykt till sliiktingar
och hos dem fodde hon en pojke, som de tog hand
om. Sjdlv fick hon forsoka fL nlgot arbete, varvid
hon gav sig ut i vdrlden.
Hon hade nu mognat till kvinna och var mera
tilltagsen under forsoken att sli sig fram i livet.
Efter en hel del motgingar kom hon med i ett
kvinnligt singsdllskap. Hennes harliga singrost
fanns kvar och den hade blivit iinnu fylligare d.n
forut. Denna damkor kom si till Tyskland pi
turn6, och ddr motte smedjdntansin andra stora
hindelse i livet.
Under en konsert i en tysk stad fanns bland
Lhotarna en baron von Karlshausen, som efter konsertensslut kom fram till ledarinnan och anholl att
fL treffa en av singerskorna. Han var dnkeman,
mellan 3r-40 ir. och den han viIle traf.fa var
Augusta. Han hade fdst sig vid att hon var s5.lik
hans forsta hustru, och nu ville han bli bekant med
henne.
Under ledarinnans kontroll fick han tdffa
Augusta och efter en hel del resonemangblev det
avgjort, att hon skulle sindas till en pension for
viss uibildning. Hon talade om att hon var en fattig
svensk flicka och att hon hade ett barn, men trots
detta vidholl han sin onskan, och ndr tiden var inne
blev smedjiintanbaronessa.
Med medfodd blygsamhet,men med sprudlande
livsintresseklarade hon sin plats bland sina nya
bekanta och vann deras giliande. Hennes maie
gjorde allt vad han kunde for att hon skulle trivas
1.4

S3 stundadedet till jul . . , Det tAulle komma frdmrnande. . .

och Augusta fortsatte att blomstra och uftecklas
till sin fordel.
Ar 1898 kom hon hem for forsta gingen efter
sitt giftermil - hon kom, sig och segrade.Hon
motte sina sldktingarmed sammaglittrande humor
som i ungdomens dagar. Ingenting tydde pi att
hon kommit sig upp i virlden, hon gick enkelt
kladd, trots att hon hade mhnga koffertar med
vackra kldder; eftersom hon skulle besoka mhnga
andra-i hemlandetvar hon vdl rustad.
Si kom hon i kontakt med godsdgarsonen,som
var fader till hennes barn, och de bestimde att
traffas vid kyrkan efter hogmdssan.Den dagen
forsvann smedjdntanoch baronessantridde fram
i all sin glans. Godsdgarsonenblev m8.llosnir de
mottes. Men det var ju inte hans fel att Augusta
blev kord pi porten. Det var nidig frun som var
allenarldande vid den tiden, si nigon antipati
ridde inte mellan de bida unga. Di han si. blivit
godsdgare, ville han ekonomiskt fdrsoka gottgora
nigot av det lidande Augusta fitt utsti, men hon
avbojde vdnligt men bestdmt. Hon sade att hon
sjeilvkimpat sin strid och vunnit. Sedande resonerat om sin pojke, skildesde som vinner.
Hon hade stor slikt pi bruket, bland annat en
syster, och alla dessa fick en penningglva innan
hon reste.
15

Ar L923 kom hon iter till hembygden, nu en
vordnadsvird dam med silver i hiret och hon stannade ldnge i hembygden. Hon var nu bosatt i
Australien, ddr hennes man drev stora affdrer sedan han gjort sig kvitt sina egendomari Tyskland.
Bruksledningen ldt henne disponera en ligenhet,
ddr hade hon "museum" och dir hon foreldsteover
olika foremll frhn tropiska ldnder. Hon blev oerh6rt populdr, och bide hog och lig besoktehennes
utstdllning.
Sonen, som vistades hos de sldktingar som tog
emot henne i nodens stund, fick studera i Sverige
tills han tog studentexamen. Han fick ett rikligt
underhill frin modern, och ndr han var fd.rdig,
restehan efter till Australien och blev medarbetare
i sfifaderns affdrer. Han besokte ocksi. sin rdtte
fader, godsdgaren,men som dennes dktenskap var
trassligt,blev inte visiten ling.
De sliktingar, som hjiilpte henne under den
svira tiden, fick riklig beloning for sin barmhirtighetsgirning. Smedjdntan hade rid, och hennes
goda hjdta fornekade sig aldrig. Hon glomde inte
det forflutna, di hon fick tomma den bittra kalken,
men hon fick ocksi uppleva lyckan i hogsta mitt.
Nu dr hon borta, men hennesminne lever bland
dem som stod hennendrmast.

VARNING FOR VARGAR
Au Forfattarinnan
BETH ArcPnUrcfUt
Vargen, det skygga och farliga djuret, skymtar
fram som en skugga frin gingen tid i den svenska
storskogen. Den 916. raggen hor ihop med de gri
Iavarna, som hdnger ner frln gtanarna. Ogonen
brinner av rddsla och mordlust. Vargtjut i kalla
vinterndtter gir genom mdrg och ben. I konst och
dikt har vargmotivet kommit in. Si. hir skriver
Gustaf Froding i "Strovtig i hernbygden":
"Hiir hr Vargens gird au ris ocb stenrds,
bAr ljdd Vargens tjutrdst, gdll ocb dolsk,
hdr satt Ulaalilla, Vargens dotter,
ludenbarmad, lanaetts dgd och trols k."
Frodings livliga fantasi syssladeofta med vargar.
Som barn hade han stitt i ett fonster pi girden
Byn vid sjon Alstern, dir han bodde, for att titta
efter vargar. I minljusa, kalla kvdllar, ndr det lig
sn<ipi sjon, kunde man tydligt se dem. De kom
smygandei en ling rad som sm&,gri punkter. Folk
hade berdttat for honom att de var tjuvar och trollkarlar, som tagit djurgestalt for att komma undan
linsman. De diir barndomsminnenaetsadesig in
hos Froding for alltid.
Vargen lever kvar i virt sprik dnnu, fast vi
aldrig behover riskera moten med den mera. Vi
talar om attvara hungrig som en varg, om vargaViniettbildenuiur Fritz uon Dardelsaersionar en aargKusAenhar fullt sryr
iaAt 1849p2 en sid i Viistergi)tland.
att hSllain hihtarna.SAyttensiuerliingstbaki sliidenocb
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vinter och vargavader och om att "tjuta med ulvarna". Vargen hade forr ett oknamn, "Tasse"
eller "Tusse", som gav upphov till orden "tassvdg"
och "tassemarker" i riktigt odsliga och svirframkomliga trakter. Varghistorierna ar otaliga, oftast
kusliga med blandning av bister humor, nir de
berdttar om hur vargen blir lurad, sisom i foljande
sdgen:
-Tasse, ta bela Akringen!

En gumma blev anfallen av en ensamvarg ute i
skogen. Hon visste att det fanns en gammal Iada
i ndrheten, sprang dit, kldttrade uppfor vdggen till
en glugg, som satt s5.hogt att vargen inte kunde ni
henne.Dir slog hon sig ner, och for att reta honom
strickte hon dn den ena..dn den andra foten mot
honom och ropade it den gndllande och hungriga
bestennedanfor: "Tasse,ta fatt! Tasse,ta fatt!"
Nu bar det sig inte bdttre, an att en vedhuggare
lagt sig att sova i hoet iladan och blev vickt, ndr
gumman kom och klittrade upp pa vdggen med
vargen i hdlarna pi sig. Forargad over hennes
"Tasse,ta f.attt" steg han upp, gav henne en knuff
si. att hon ramlade ner ur gluggen och ropade:
"Tasse,ta hela kdringen!"
Historien formdler inte hur dventyretslutade.Vi
fi'r vdl hoppas att vargen fick sig en chock och
forsvann.
Som regel ansesen ensam varg inte vara failig,
men i utsvultet tillstind blir den lika farlis som ndr
den jagar i flock. Dd"r tlg forr en liten ituga helt
neiralandsvigen mellan Orebro och Nora. En 6nnu
levande nittioiring har berdttat det hon i sin tur
hort av sin mor, som bodde ddr som barn:
Forildrarna var bortz och dorren list. Barnen
horde ndr vargen kom och tog katten i koksfarstun.
Sedan sig de honom stdlla sig pi. bakbenen och
med tassen forsoka fe hel pi fonsterrutan for att
komma in till de vettskrdmdaungarna.
En ung flicka hade varit pi marknadeni Orebro
och skulle till sitt hem i Almby sockenvdster om
staden.Detta hdndepi. tszo-talet, ndr Almby kyrka
litgllngt ut pi landet. Flickan mdrkte snart att hon
hade vargar efter sig. Hon borjade springa, men
avstindet mellan dem och henne minskades mer
och mer. Di kom hon pi tanken att riva av sig
kldderna,ett plagg it gingen. Hon horde hur vjlddjuren hejdade sig och med tjut och smdllande
kikar slogs om plagget, som hon kastat, och rev
sonder det bit fiir bit. Pi. det viset fick hon lite forspring. Sedankom turen till ndstaplagg allt under
det hon sprangfor livet. Natten var kall, och naken
och halvdod kom hon fram till en gird och blev
rziddad.
En brukspatron hdr i Bergslagenhade f6.ngat en
vargunge och lyckadesdresseraden som en hund.
Den hade lzirt sig att vakta sin husbondes kassaskrin, och ingen vigade komma i ndrheten av skrinet. En dag fick den ika ut med husbondeni sLide
och sitta bredvid honom i framsitet. Men hdsten
tyckte inte om varglukten och var orolig. Ndr
patron holl med hdsten och steg ur for att rata plt
benen,band han stadigt fast vargen med trimmarna
ddr den satt i framsdtet.
Hdsten, som mdrkte att den var fri, gav sig ge17
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Palron stoclocb stirradeefter eAipagetsom ft)rsuann. . .
siikerthdrdesdiir mLngao.rande
kraftuttryck. . .
nast av hemit i vildaste fart. Patron stod och stirrade efter ekipaget, som forsvann i ett mo,ln av sno
i niirmastekrok. Nu miste han 96.hem hela linga
vdgen i sin tunga ikpnls och sdkert hordes d?ir i
skogen minga osandekraftuttryck.
Efter en liten stund motte han en qammal eumma och frigade henne om hon sett ei hdst met en
tom slide efter sig.
"Ne-ej", sa hon och tdnkte efter, "tom var sldden
inte. Ddr satt en karl som korde. Han hade fin
vargskinnspnls pi sig. Men han ikte si. fort forbi
mej, att jag inte kunde sevem det var."
Den sistndmndahistorien dr absolut sannliksom
den foregiende om vargen, som bultade pi. fonstret. Brukspatronen,som dgdeden tama vaigen, dog
1821.Men vargen hade mist sluta sina dagat lhngt
fore honom. Den borjade bli farlig for frdmmande
folk, som ovdntat kom inom dorren. Forr eller senare bryter vilddjursnaturenfram.
Att tdmja vargungar var tydligen inte si ovanligt. En ung student G. O. Hyll6n-Cavallius sedermerakdnd folklivsskildrare - vandradesommaren 1835genom dessabygder.Frin Villingsberg
skriver han
"Bruksforvaltaren pi stillet hade2 :ne tamavargungar, som af en torpare blifvit tagna ur Idet och
nu uppfostrats si. gott sig gora ldt. De liknade fullkomligt hundvalpar och var likt dessamycket lifliga och smeksamma;men det vilda skap-lynnet
stod dock redan att ldsa uti deras snedt liggande,
gnistrande ogon. Svirligen lzir ocksi. naturen hos
dem kunna ofvervinnas dfven genom den mest virdade_uppfostran.
Att dennalikvnl ej zir fullkomligt
omojligt bevisasaf en hdndelsesom niqonstades
intrdf.fat: man hade der - nemli5;en- rftpfostrat
en varg-unge, och si fullkomligt lyckats qvdfva
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"lYargiagt p2 skidor", litografi frfrn L840-talet.
mordlusten hos honom, att vargen hvarje sommar
kunde anfortros upsigten ofver firen. Detta tyckes
'sdtta
vdl hafva varit att fullkomligt
Bocken till
trddgirds-mdstare'. . ."
Yargen har en feg, motbjudandeldggning. Han
d.r grymmot den forsvarslose,dven om det dr nigon
av hans egen sldkt. Skulle nigon av dem fi en
skrima eller ett helt litet sir, kastar sig genastalla
de andra over honom och river honom i stycken.
Yargar til inte att se blod, di blir de vilda.
Ndr vargarna i f.ona tider blev f.or ndrglngna
pi en trakt, grdvdes gropar i skogen. Tre meter
djupa miste de vara. I gropen sattesen pile, och
vid pilen bands ett levande tamdjur som lockbete,
varefter gropen ticktes med ris och lov. Niir de
uthungrade vargatna vll kommit ner i gropen for
att slitas om bytet, kunde de ldtt skjutas och skinnet
tillvaratas.
Typiskt for skinnet efter en gammal varg dr en
avnott flnck pi bogarna. Ndr djuret, som ju varken
fukraftigt eller stort utan bara hiller sjuttio centi
meter i hdid, sldpar hem sin fingst, kastarhan den
tiver nacken, som nlr en mdnniska sldnger en sdck
p5. skuldrorna. Med irens lopp fir pilsen en stor,
ful fldck just ddr.
For att utrota .vargarnagjorde man vargskall, det
vill sdgadrevjakt pi djuren. Man satte di upp niit
med tyglappar eller vimplar i granna firger, som
fladdrade och skrdmde djuren i rett riktning mot
skyttarna eller vargndten. Himndlystnaden mot
vargen tog sig mhnga ghnger uttryck i onodig
grymhet.
Nutidsmdnniskan,som onekligendndi. vet en hel
del om grymhet, har dock svirt att fatta den iskalla
kinsloloshet, som kom i dagen,ndr ett barn sattes
ut tili vargarna i skogen. Barn, som var vanskapta
eller aldrig kunde bli utveckladetill sitt forstind,

fick inte bli en borda for skikten eller fortplanta
sig i nya undermiliga individer !
Men nu dr vi f.rammevid ett mlrkviirdigt fenomen, den si kalladevarulven,ett mellanting mellan
djur och mdnniska. Den hiill till i skogen men
nigon ging visade den sig i bygden och skrdmde
folk. Varulven gick ph wh ben, men den var hi.rbevuxen och kunde inte tala. Dubbelt hemsk verkade
den, ndr man visste att missvixt, pest och andra
olyckor kunde vdntas strax efterit. Varulven var
diligt forebud.
Det har forskats mycket i girtanom varulven och
om liknande varelser hos dJ fdrgade folken. Uteslutas kan inte den gissningen, att det f.rln borjan
ror sig om en mlnniska och inte ett djur. Ett av de
ddr missfostren, som stammen inte velat kdnnas
vid, utan satt ut i skogarna. Kanske barnet av en
lycklig slump blivit upptaget bland djuren, uppfott tillsammans med deras ungar och skyddad av
dem? StadenRorns grundld,ggarc,Romulus, blev ju
enligt sdgnen, tillsammans med sin tvillingbror
Remus,uppfodd av en varghona.Kanske finns det
nigon sanning i att djuren tar sig fosterbarn. Vir
varulv hade anpassatsig efter sin omgivning, och
han var inte i stind att reflektera <iver nigonting.
Men han kdnde en underlig dragning till miinni
skornas vdrld, som gjorde att han ibland dok upp
ddr, for att genast jagas bort till skogen igen.
For nigra ir sedanfann en vetenskaplig expedi
tion fotspir som efter en mdnniska pi sluttningarna av Mount Everest ittatusen meter over havet
i nona Indien. Det skrevsmycket i tidningarna om
spiren av den si. kallade snomannen, som ingen
sett. Under denna diskussion kom det ocksi fram
berdttelserom sidana varelsersom ovan beskrivna
varulv.
En ging i framtiden kanske man fhr full forklaring pi fenomenet.
Den 11-Lrigeprins Carl, tedermeraCarl Xil har mycket
leunde tecknatdennabild aa en dreujaktp3 uargmot en
shytteked.ia
ocbaargniitp2 DiurgSrden3r 1693.
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modern elektroniskmltapparatur

P2 cleninternationella utstallningen "Inttruntenls and Measurements"i Oslerr'tan! marmorballari Stockholmd.en10-17 septernberi 2r uisadeBofors f6r
fbrsta gilngen modern elektronisk matupparattlr. Hiir neclan prrsrntrrot )ro
seAtion, KC 4, tom Aonstrueratoch utaecklat desm
inrtrunxenr,
.tom
"'"* tfdrniimligd
"'
' Jv"'
"'J"e"'e"'

redanhunnitId ettrtortanaiindningsomride.

:.j?,A

KC 4, Konstruktionskontorets
metoch instrumentsektion,har sina lokaler
frirlagda till byggnadernaRA 16 och
RA 20 inom Nobelkruts fabriksomride, men sektionens tjlnstemdn och
tekniker finner man civerallt inom
Bofors, d?ir viktiga mitarbeten p3'g5,r.
Vi skall lita sektionschefen,civilingenjcir Sven G<istaGertzell berdtta litet
om hur sektionen vuxit fram och hur
arbetetnu 1r organiserat.
- "KC 4 kan sdgasha utvecklats
ur de mdt- och underscikningsarbeten,
som professor \Taloddi \Teibull bcjrjade under 1940-taletsfdrsta ir pi
sprdngdmnenoch krut, t. ex. fcir bestdmningav detonations-och fcirbrdnningshastigheter,tryck i eldrdr m. m.
Redan vid denna tidpunkt instg man
nridviindighetenoch betydelsenav den
elektriskametteknikeni sambandmed
forskning och konstruktionsutveckling.
F6rr hade man ju i stor utstrlckning
varit hinvisad till enkla mekaniska
hj2ilpmedel, med manuell avllsning
och mindre god noggrannhet.
Det b6rjade si smitt med nigra
man oi Ballistiska Laboratoriet och
ett pai man i Sttllaboratorietslokaler.
De flesta mbtniflgarna, exempelvis
tryckmltning i kanoner, utfcirdes pi
Skjutf?iltetoch frin borjan fick miitsektionen sj?ilv bygga den nodvindiga
instrumentutrustningen,exempelviskatodstrileoscillo gtafer, f drstlrkare m. m.
tillmed den under kriget begrdnsade
gingen pi material.Det blev emellertid instrument av fcirhillandevis hcig
kvalitet.
Nu har vi ju en helt annantillgnng
till byggelementoch fiirdiga elektriska
instrument, som vi kan kdpa frin ineller utlandet.Ju mer appaiatervi kan
ktipa f?irdiga destomer kan vi dgnaoss
i.t huvuduppgiften att mdta, men det
fcjrekommer minga fall, fcir vilka inga
instrument finns fdrdiga. Di fir vi
bygga sjlilva, komplettera med egna
tidigare tillverkningar och kombinera
det hela till liimpliga mdtsystem.
Via mltningarna pi skjutfiltet kom
vi in pi atthj'ilpa konstruktionskontoret med diverse uppdrag och detta
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fciddeden organisation,som sektionen
nu har, alltsi med en instrumentavdelning (KCK), enmltavdelning(KCM),
ett ammunitionslaboratorium(KCX)
och en serviceavdelning(KCY) med
tillhd,randefcirrid. SammanlagtIr vi
nu ett 70-tal man pi sektionEn,som
lven rymmer en verkstad fcir service
och tillverkning av mitdon, ty varje

uppdrag fordrar ofta sina speciella
mekaniska detaljer. Mdtavdelningens
.1nlul ligger mest ute, vi har eiemnere^pi.KKH-70
'-:ll
\o.n:tllt
t*:
skjutfiiltet

ff:,";|ff ItigH:tIH!.Pi

En mycket stor uppgift hade vi
vid alla mdtningar pF' tz cm dubbeltornen.Hydraulsystemet,
hissar,magasin, ansdttarem. m. miste noggrant
funktionskontrolleras.Hela maskineriet i tornen arbetar ju mycket snabbt
och hela fcirloppet m&ste mdtas och
ddrefter justeras si att alla rcirelser
skeddemed rltta intervall.
Under de senasteiren har roboten

En bild frfrn tilluerkningen aa Bolors tryck- ocb Araftgiuere.Hlir Alistras tridtdlningsgiuare i trycAgiaare.Fr. a, t. h. ser oi fru Margit Thelander,fru Kerstin Holnz ocb
frdaen
Ulla Ellting. Foto KC-4.

av olika slag. Resten[r olika uppdrag
for driftsavdelningarna.Pi Nobelkrut
hjZilper vi exempelvistill vid kontroll
av ultraljudprovningen av krut och vid
mdtningar i pressar och valsverk. I
Kilsta har vi utf<irt m&nga mdtningar
pi pressaroch hejarei smedjorna.Som
exempel kan ndmnas, att vi kartlagt
pfi.kdnningarnai hammarhuvudenfdr
att ge underlag till en optimal utformning ur hillfasthetssynpunkt.
Redan 1947-48 konstrueradesde
fdrsta tryckgivarna, som togs fram fdr
mltningar pi det hydrauliska systemet
till den nya 4O:an. Konstruktionen
utveckladesytterligare och vi kan nog
sdga,att de nuvarandetryckgivartyperna dr ca LOLr gamlaoch de har siledes
prcivatsen ling tid och befunnits vara
sdkra och mycket anvdndbara.Tryckgivarna anvindes nu bl. a. fcir mltning
av gastryckeni raketmotorer.
Tanken pi att starta fiirsZiljning av
egna mittekniska konstruktioner vlcktes fiir ca 2 Lr sedan.Det besldts da,
att denna fcirsiiljning skulle ske via
Bofors civila forsiiljning, ndrmare be"Bantam" givit oss mycket jobb, frin
via styrtridarna. Dessasegentligaupp- stdmt FS 5, och att KC 4 skulle tillrena metuppgifter till byggnad och gift iir ju att vidarebefordra styrsigna- handahilla den tekniskaexpertis,som
konstruktion av sDeciellamdtdon samt lerna frin skytten till roboten, men si specialbetonade
fcirslljningsprodukkonstruktion av a]l elektronisk utrust- de ha under utprovningen dven fitt
ter krlver. Tidigare hade vi viil silt
ning, som.ingir i roboten. Atskilligt hj?ilpa till att tjverfdra mdtvdrden i
en och annan kraft- och tryckgivare
materiel har fdrbrukats under dessa motsatt riktning. Niir ljudbandet (taprov. Mdtningana glr se til att met- pen) sedan spelas upp, separerasde
donen byggs in i rakethuvudet, var- olika signalernaoch skrivs ned fdr att
efter vid skjutning de olika signalerna riverllmnas till konstruktcirerna.
fiir acceleration, varvtalsindikering,
Under senare3.rha ca 80 /6 av vlta
hastighet etc. sinds tillbaka till en arbeten varit uppdrag fcir Konstrukbandspelare vid utskjutningsplatsen tionskontoret samt utvecklingsarbeten
En del aa KC-4:s personal belinner tig alltid pfr. "'fdltfot" nzed md.t- och registreringsinstrilnten, aa olida tlp. Ingenii;r Allan lYinqaist KCM miiter ltdr utslagen frLn ett antal
kraftgitare son?.iltonteratr p3 en kanonlauert under proakdrning pfr Adrbanan uid gamla
shj utp lat sen. Foto KC-4.

En ao de sldrsta ilbetsuppgifterna under det senarte Atet bar oait miitningar i sanband
neA frantdgandet ar den lilla pansarroboten "Bantarn", Hdr aaspelas ett band au ciuilingeniiir lan-EriA TYallin oeb de olida miitttiirdena regittreras graf i:At. Foto KC-4.
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Kraftgitare typ KRK-1 '161100 Ap. Aan anuiindaspi tdgar, aindtannelmodeller,mindrc prersar, rnandperdono, dyl, Foto KC-4.

till institutioner eller fciretagsom vt
mdttekniskt samarbetatmed. Vi b6rjade allts& med att sdlja vira egna
redan utveckladekonstruktioner, forst
de olika givarna och sedanfdrstdrkarsystem till dessa.Passanderegistreringsinstrument av fdrnimliga konstruktioner, exempelvisslingoscillografer, bandspelarem. m. finns ju att
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kdpa pE marknaden,varfcir utveckling
och tillverkning av dylika varken ir
ncidviindig eller ekonomiskt lcinande.
Bofors mattekniskafcirsZiljningomfattar AraftgiaAreay 4 ohka typer, med
sammanlagt19 olika storlekarfcir mdtning av krafter frin 0,05 till 100.000
kilopond (kp), trycAgiudreav 2 olika
typer och med sammanlagt 12 olika
mitomrl.den frir bestimning av tryck
f ri,n 0,25 till 700 kp/cm2,rdrelsegiuare
av 5 olika storlekar med mdtomriden
fr&n * 1,5 till + 25 mnt,biirfrekuenssystem for 2 eller 4 mitkanaler, balanGaf'felkuftgiuare a, typ KG-I - denna fi)r 20 lt'Lp (20 ton) - aan nzonterati linor,
ruajrar, stag o. dyl. ldr nziitningaa trych- ocb dragkraftbelastning.Foto KC-4.

Det ir denna motstindsindring "man
givetvis ytterst obetydlig- som
vill komma it och mdta.Tridtdjningsgivarna matasmed en elektrisk strcim
och si mdter man spdnningslndringarna <iver givarna, vilkas rcirelser noga
friljer ringens deformation. Man fir
d6. fram en relation mellan tcijningen
och motstindsdndringen,som civerfrires i en splnningsdndring. Genom
kalibrering med kdnda krafter fl.r man
fram sambandetmellan kraften och
elsignalerna,vilka sedan direkt kan
omrdknas och avldsas i siffror. Pi
detta sdtt f6.r man fram en givarkaliTrlckgiaare aI) ttp TDM-I iir en miniatyruertion aa Jtandardtrlckgildren
brering. Med varje givare idljer ett
TDS-1.
Foto KC-4.
individuellt data- och kalibrerinssblad, pi vilket alla fcir anvdndning-en
serings-ocb kalibreringsenheter
f6t 3 ncidvlndigadata finns sammanstdllda.
eller 5 mdtkanaler, Aalibreringsenbet,
Fcir anslutning till de olika mdtmed upp till 8 olika kalibreringstlgen objekten 1r givarna fcirsedda med
s^mt iignahkhp, for kontroll av mett- gdngade hal, glngade dndtappar,
toleranser.
kopplingsliinkar, kulleder e. d. Skyddskiporna Ir i vissa fall si utformade,
Kraftgivarna

att de samtidigt tj2instgcirsom tjverbelastningsskydd.Bilderna visar nigra
olika typer av kraftgivare.
Anvindingsomridet dr stort. Kraftgivarna kan inkopplasi vajrar, stag,
ma.nciverdon.m.
m., pa vflgar, pressar,
relaef och dragmagneter,transportcirer, grdvmaskiner,hissar,kranar osv.
Man kan med dem viga hus och belastning pi pilar eller stora maskindetaljer (exempelvis lokomotiv, v[gmaskinerm. m.) och de nu framtagna
modellernaoch storlekarnatorde tdcka
ett mycket stort anvlndningsdmride.
Ddrutciverkan KC-4 givetvis taga ftam
andra kraftgivare i specialutfrirande.
Tryckgivanra
bygger p3.sammaprinciper, alltsi mitnlng av spdnningsdndringar
i tradtdjningsgivare.Fyra styckendylika iir hZir
klistradepi tv8.koncentrisktplacerade
tunnvlggiga cylindrar, sE f<jrenadeatt
den yttre cylindern fir inre <ivertryck

Tre st, kraftgitare da ttp KSK-I ft;r resp.1.000Ap (Ailopond),10 Mp (10.000hp) ocb

ir avseddafrir mdtning och bestlm- 50 lvIp. Dex stdrsta miiter allts7 tryc| (krufter) pd 50 ton. Foto
KC_4.
ning av drag- och tryckkrafter. Konstruktionenbaserarsig pl elastiskde,.
formation (hoptryckningresp.utdragning) av en ring, som belastasfrin tvi
diametraltmotsattapunkter. P3.ringen
dr s. k. tr&dt<ijningsgivare
av bakelittyp klistrade,med vars hjZilp de olika
(positiva eller negativa) tcijningarna
<iverfciras
till elektriskasisnaler.Tridtcijningsgivarnabesr8.raii bukelit inbakade motstindstr&dar.Som kanske
minga kdnner till iir den elektriskaledningsfrirmigan i en tri.d direkt proportionell mot tridens genomskdrnings- & ,1.
area.En tunn trid biuder alltsi stcirre
elmotstind dn en tjock tr&d. Nir den
plastinbakade triden tiinjs ut vid
ringens strickning rikas motstindet,
medan det minskar di ringen och ddrmed triden trycks ihop.

:*,
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Rdrelsegiuareau denna typ RLK-I tilluerAas aa flera olika typer fdr miitning aa ri)relser
frfrn 1,5 till 25 n m. Foto KC-4.

ningsomr&de,exempelvisfcir mitning
av tryck i hydrauliskaoch pneumatiska
Pressaroch system,PumPar,hdgtrycksutrustningar m. m. De kan slgas i
nigon min ersltta manometrar och
andra konventionella tryckmltare.
Riirelsegivarna,
som kan anvindas fcir mdtning och
registrering av rdrelser, liigen och lriTryeAgiaaren typ TDS-I iir ex standardtyp
gesdndringarupp till max. + 2) mm,
ned mycAet stor, anaiindningsomrdde ex.
bygger pi en helt annan princip. Giuid miitningar i hydraulisda ocl: pneumavarna ar av induktiv typ, en s. k. diftiska system, pumpar, hdgtrycLsutrustningar
ferentialtransformator,
lindad med en
m. m. Foto KC-4.
primlr och tvi elektriskt motkopplade
(positiv tiijning) och den inre cylin- sekunddrlindningar pi en bobin av
isoleringsmaterial,det hela omslutet av
dern yttre overtryck(negativtiijning).
Tryckmediet, gaseneller vdtskan,pres- ett cylindriskt hus, som ger skydd fdr
mekanisk iverkan. Till givaren hcir
sas in mellan cylindrarnas vdggar.
Tryckgivarna Ir i frdmre dnden ockse en rorlig jiirnk?irna, genomborgiingade fdr anslutning till mZitobjek- rad och frirsedd med en omapnetisk
Di
tet, den bakre dnden dr fcirsedd med stav, som anslutestill mZitobjeklet.
anslutningskontakt. Di tryckgivarna jdrnkdrnan av matobiektetfcirskjutes
anvindes vid syror eller andra tryck- cikar den elektriska spenningen dver
media som korroderar, miste den ena sekundlrlindningen och minskar
tryckkdnnande delen fyllas med cerat river den andra. Skiilnaden mellan
dessaspdnningar blir ett direkt mett
eller olja som skydd.
pi fcirskjutningen.
Aven tryckgivarna kalibreras individuellt och ett data- och kalibreringsKalibreringen av rorelsegivarnakan
blad fdlier med leveransen.Ocks8 utfriras med fasta orecisionsmotstind
dessainstrument har ett stort anvdnd- liksom fdr tidigare-omndmndagivarBiirfreAtenssystenr aa typ BFS-2 dr aurett att anaiindas fi)r mdtningar med Bofors tlck- och Araftgiaare. Det leuereras i standardilrf iirande med 2 eller 4 miitdanaler. Foto KC-4.

typer, och lven med dessagivare ftiljer
kalibreringsblad.
Bdrfrekvenssystemet
kan slgas vara en hjZilpapparat till
ovanst&endegivare, en link mellan
dessaoch olika registrerandeapparater.
Det dr uppbyggt av insatsenhetersi
att flera kanaler kan erhillas i en och
samma apparatllda. Med birfrekvenssystemetkan man mata, balanseraoch
kalibrera givarna samt fdrstlrka de
elektriska signalernafrin dessa.
Balanserings- och kalibreringsenheterna
1r avseddafdr matning, balansering
och kalibrering av tryck- och kraftgivarna i de fall di man har tillg&ng
till registrerandesystem, som dr si
kdnsliga, att signalerna frht givarna
inte behciverfcirstdrkas.Detta 1r t. ex.
ofta fallet vid lingsamma m?itfrirlopp.
Apparater som levererasmed 3 eller 5
mdtkanaler, kan anslutastill fasta elnltet eller annan yttre sp?inningskiilla
t. ex. en ackumulator.
Kalibredngsenheten
typ K-1 anv[ndes endast fcir kalibrerlng av gwatna.

Bofors balanseringt-ocb kalibreringsenbet4p BK-3 anadndetfdr
tnatning och kalibrering au Bolors Ara'ft-och tryckgiaareuid nziitning aa oatisda ocb dynanzisdafailopp. Foto KC-4.
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Sigualskipen
torde redan ett stort antal av B-pilens
lisare ha gjort bekantskapmei, itminstone de som arbetar oi kontrollavdelningarna.Skipen anviinds tillsammansmed mithuvuden (i regel av
typ Mauser) fcir samtidig kontrollmd.tning av ett antal mittoleranser pi
automat-maskintillverkade detalfer i
stora serier.Rcida,vita och grcinasignallampor rapporterar omedelbart om
mitten ligger klart fcir kassation,eventuell efterjustering eller godkdnnande.
Signalskipen konstrueradespi initiativ av Kontrollavdelningen vid Bofors och deras anv[ndningsomride
torde vara mycket stort vid industrier
med serietillverkning.
Kundkretsen
har redan ovan i nigon mi.n antytts.
Vi frigar ingenjcir Anders Boman om
ytterligare upplysningar:
"- Inom kort torde flertalet av landets bilister indirekt flt ldta klnna anvdndningen av kraftgivare i vigsam-manhang.StatensVdginstitut har ndmligen pi uppdrag av Viig och Vatten
konstruerat en spec. elektronisk vig
som er avsedd att liiggas ned i v?ig-

banan p& ett flertal platser utefter vira
stcirrevlgar. Med hjalp av dessavigar
ftr man en kontinuerlig belastningskarakteristik fd,r vederbrirandevlgavsnitt. Vigen besttr av en i nivt med
vd'gbanan befintlig stilplatta vilken
vilar pi 3 st. kraftgivare. Givarnas
slutgiltiga mekaniska och elektriska
konstruktion har utvecklats i samrid
med Bofors som dessutom med stor
sannolikhetkommer att f& utfrira klistringen och kopplingen av tridtdjningsgivana samt verkstllla den slutliga
hopmonteringenoch kontrollen av desamma,
Vi har ocksi haft kontakt med andra
statliga institutioner, exempelvis Fcirsvarets Forskningsanstalt, Fdrsvarets
Fabriksstyrelse,
Gevdrsfaktorieti Eskilstuna, Provskjutningscentraleni Karlsborg, Akers Krutbruk och andra militira fcirvaltningar. Minga industrier
med egna mltavdelningar har kript
olika givare, exempelvis NOHAB,
SKF, Bolinder Munktell, Atlas Copco,
KM\7, Landswerk fcir att ndmna
n&gra.Landswerkskall bl. a. prova belastning och tryck m. m. pi sina
grdvmaskiner med vira kraft- och
tryckgivate. Chalmers Tekniska Hrig-

till sikten ftir flingad trotyl skall stagas
upp med kilar, som slis in mellan staNobelkrut
tivbenen och betongfundamentet.
Fdrslagskommitt6n vid Nobelkrut
Di mer dammformig trotyl skulle
har konstatent, att intresset f6r fcjr- uttagas,uppstod svirigheter genom att
slagsverksamhetenhar svalnat atskil- denna ansamladesi sikten i stiillet frir
ligt efter den stora livaktighet, som att matasut. Andrad sp?inningpi de
visadesunder viren. Det minskadeinfjd,&ar,med vilka siktenkan trimmas,
tressethade bland annat till fiiljd, att samt itdragning av fdstbultarna f<ir
augustisammantrldet instdlldes. Det stativbenenhadeingen inverkan.Holmvar f6rsta gingen pi minga ir, som ett gren fann di att trots fistbultarna uppsammantrddeinstllldes till f<ilid av stod ett glapprum mellan betongenoch
brist pi frirslag.
stativbenen.Sedanhan avhj?ilpt detta
Vid sammantridet den 27 oktober. med kilarna, har sikten fungerat till
under iiveringenjdr Nils Carbonniers full belitenhet.Belcining:200 kr.
ordfcirandeskap,behandlades3 nyin50843 Albert Therus,NVF : Sbiinnkomna forslag. Kommitt6n ans&gsig
anordningf i)r centilfngband.(Reg. nr
icke kunna fdrorda nigon beldning fdr
229,)
ett av fcirslagen,d3' det f6r ndrvarande
Forslaget dr en ny typ av spdnnanej ir genomfrjrbart. De tvt ovriga fcirordning
att anvindas som hj?ilpverktyg
slagen rekommenderadestill fdljande
vid montering av centrifugband utfcirt
beloningar:
av plattstS.ngoch med ett skarvstdlle.
50819 lYalter Holmgren, NVT:
Anordningen bestir av tvi stycken
Andring p3 statia till sikt. (Reg. nr klackar, som skruvas fast p& var sin
228.)
sida om skarvst[llet. Mellan klackarna
Holmgren har fcireslagit,att stativet insdttes en spdnnskruv, med vilken

Fcirslagsverksamheten
:
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Bofors signalsAAp ,fi
SST-2 har e,t stort
anaiindningsomride pd kontroll- ocb betiktningsaadelningar aid rndtning at tm7 ,oleranser. I standardutf)rande leaereras signaltkdpet nzed 10 miitkanaler ocb kontaAter som
passar till niitbuauden aa ,lp Mauser.
Foto KC-4.

skola i Gciteborg,Tekniska Hcigskolan
i Stockholm och olika universitetsinstitutioner har visat stort intresse fcir
vira instrumentoch pi sistonehar vi
iven fitt kontakt med medicinska fakulteten i Uppsala, som bl. a. vill
forska litet om olika Drotesersbelastning och h&llbarhet,vilket kan tdnkas
ske med hjnlp av specialtillverkade
kraftgivare.

bandet spdnnes ut mot centrifugens
sidor. Di bandei iir tillr?ickligt spdnnt,
fdstes det med en fdrslnkt skruv i
centrifugsidan, och klackaroa borttagas. Splnnanordningen har med mycket gott resultat anvdnts vid dukbyte
i centrifugerI F 39 c. Beldning: 100
Kr.
Boforsverken
Forslagsverksamheten
vid Boforsverken ir fortfarande livlig, dven om
en viss avmattning kunnat konstateras
under eftersommaren.Tills dato har
nlrmare 140 forslag inldmnatsi &r.
Fcirslagskommitt6nh<jll sitt femte
sammantrddefcir &ret mindagen den
21 nov. och behandladed3'32 frirslag,
av vilka 3 tacksamtavbojdes, 5 bordlades och 24 godkd.ndes
till belcining.
Di. detta oummer av B-pilen samtidigt
gir till tryckning, kan vi tyvdrr inte nu
publicera nigon ldngre och utfiirligare
beskrivning 6ver de belonadefcirslagen. En dylik kommer ddrfcir i nr 1
196L.
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Hygieniskasynpunkterpi handhavandetav oljor, borroljeemulsioneroch andrakylvltskor
Au Industrilrikare
E. HEJNEMAN, Bofors
Vid anvdndandet av olika typer av oljor, emulsioner och andra kylvdtskor, som nyttjas inom
industrin, finnes alltid risk for uppkomsten av
hudfordndringar. Med tilltagande industrialisering
och rationalisering okas anvdndandet av olika kylvdtskor.
Yrkesbetingade hudfiir2indringar
(eksem,hufirritationer)

fororsaka akne ndmligen klornaftaliner (finnes i vissa slipskivor) och klorfenoler (omtyckt desinfektionsmedel
bl. a.i skdrvdtskor).
Brom och jod i diverse mediciner kan dven
fororsaka dylika tillst8.nd.
Under arbete i verkstaden kan arbetstagaren
piverkas pi ett eller flera sitt av ovanndmnda dmnen. Eksemenkan sedaninfekteras av
bakterier eller svampar.

fororsakasav:
1 . Primirt hudirriterande imnen sisom syror,
alkalier och fettlosningsmedelt. ex. sprit, tri
och kristallolja. Dessa sistnimnda dmnen
anvdndes ofta for rengoring av maskiner,
men tyvirr lika ofta for rengoring av nedsmutsadehdnder. Risken for uppkomstenav
hudirritationer ligger alltsi i oppen dager.
Sprit brukas ibland som kylvdtska.
2 . Smd.si.rocb sm)irre olycksfall. En viktig orsak
till uppkomsten av sidana dr att man torkar
hdndernamed oldmplig trasseleller torkduk
innehillande smi metallpartiklar som river
smisir i huden. Dessa sir kan sedaninfektefas.
Amnen som kan fororsaka duerhiinslighet.
Ren olja och rent fett ger sdllan upphov till
dessafordndringar. Ddremot kan andra skdrvdtskor, som innehilla diversebekanta eller
obekanta dmnen fororsaka hudfordndringar
av tvDen
eksem. Liknande substanserkan
'1
.
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dven ingi. i rengoringskrimer och i tvilar.
Yanliga eksemgivandedmnen i denna grupP
ar formalin, krom, nickel och terpentin.
4. Vi.tt arbete dvs. arbete ddr man anvdnder
vatten och tvil och framforallt de moderna,
syntetiska tvdttmedlen. De sistndmnda dr
kraftigt fettlosande och loser dven det fett,
som normalt finnes pi huden och skyddar
denna.
.\ Aknegiuande iimnen. Akne dr ett sjukligt
tillstind i hudens hirsdckar,"vilka ibland
tiipps till bl. a. av oljor. Det blir en stagnation av talg i vilken hudens bakterier sedan
forokar sig.Forst bildas en s.k. pormask,som
sedan di inflammationen fortgir, utvecklar
sig till en "finne". Dessa"finnar" kan sedan
utveckla sig till storre varbildningar (bolder). Forutom oljor kan vissa andra imnen

P& industrierna fiirekommer olika typer
av oljor och skiirviitskor
A. 1,. Mineraloljor, De kan ge upphov till akne.
2. Feta oljor t. ex. lardolja och rapsolja. Det
forekommer i denna grupp bide vegetabi
liska och animaliska oljor, vilka blda kan
fororsaka akne.
3. Bland.ning aa ntineraloljor och feta oljor i
olika proportioner.
4. Oljor med khnda eller okind.a tillsatser.
Dessa tillsatser har okat med iren. Frdmst
adderassvavel,klor och fosfor. Dessadmnen
ar agnadeatt ge skdrvdtskornast<irreeffektivitet. Vid hoga temperaturer kan de svaveladderade oljorna avgiva svavelfijreningar,
sisom svavelvdteoch svaveldioxid och mojlighet till irritation av dessadmnen finnes.
De klorerade oljorna kan vid upphettning
runt det skdrande verktyget fororsaka avglng av fri klor.
B. 5. Borroljeemulsionerdvs. oljor emulgeradei
vatten. Dessa oljor kopes av firmorna med
tillsatt emulgator och eventuellt med andra
dmnen t. ex. desinficerandeimnen.
C. 6. Kyludtshor av typen saltldsningar, Till dessa
saltlosningar hor Polymin IH, Lusol och
Cimcool. Sammansittningendr nirmast en
fabrikshemlighet. Dessa kylvdtskor kommer
frin tillverkaren i koncentrerad form. Kdnsligheten fijr den koncentrerade kylvdtskan
kan van stor. En undersokning av Polymin IH har visat detta. Av denna anledning
tillrides aktsamhetvid hanterandetav den
koncentreradevitskan, som i regel anvdndes
i utspddning 1-50 eller 1-100. Di man
icke vet sammansittningeni detalj, finnes
risk for irritation frin okdnda imnen. Man
vet t. ex. inte i vilken utsirickning decinfice-
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rande emnen har tillsatts. Dylika saltlosningar dr relativt nya och man har ingen
storre erfarenhet av dessa vad betrd.ffar
skadliga egenskaperpi. hud.
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Vid upphettning av oljor kan dessaforgasasoch
risk finnes for inandning av dessaoljedimmor.Viss
forsiktighet dr av noden, si att denna inandning
icke sker i alltfor stor utstrickning, di risk finnes
for fordndringar i lungorna, s. k. oljelunga. Denna
risk dr emellertid inte si stor. Riklig ventilation
ir av vikt (senedan).
Vid hanterandet av olja finns en annan mindre
uttalad risk ndmligen for uppkomsten av tum<irer.
Dessa bildas uteslutande under miserabla hygieniska forhillanden under ling tid.
Fiirebyggandeitgdtder
Tekniska
artangemang
slaten. P&
1. Efterstrdva att fL arbetsprocessetx
detta sdtt minskas kontakten med oliorna.
Tillse att ventilationen dr fullgod dels i
lokalen, dels lokalt i arbetsplatsen.
2. Foranstalta Ltgdrder for att rena och fdrbkttra oljan.Di oljan kommer frin leverantoren kan man forutsdtta att den dr ren och
ibland t. o. m. steril. Vid anvdndandetav
oljor uppstir emellertid si sminingom vissa
fororeningar, dels av smuts, dels av andra
fasta partiklar och dels av bakterier. Behillare for skirvdtskor skall hillas vil tdckta
och placeras si att fororeningar ej kunna
komma in. Med tilhjelp av separatoreroch
olika filter kan oljorna tillvantagas och p6.
mekanisk vig renas frhn f.astapartiklar.
En mycket viktig Ltgd'rddr atthlila oljan
ren frin bakterier. Detta framforallt ur
hygienisk synpunkt. Trivselfrigor och psykologiska aspekterspela dven in. Specielltviktigt d.r detta forhillande, om kylvdtska
erhilles frin en centralanldggning inom
verkstadensi att vitska' frln olika maskiner
blandas.
Nigon enstakaging uppstir "epidemier"
av hudinfektioner pi avdelningarna. Vid
nhgra tillfdllen har vi hlrifrin AB Bofors
i sambandmed en sidan "epidemi" insdnt
olja eller skirvitska till undersokning.Bakterier som fororsakar sjukliga fodndingar
har emellertid aldrig pf,.visats.
Enklaste sdttet att forhindra dessa bakteriella fororeningari systementorde vara en
sterilisering av oljan. I vissa fall tillgripes
desinfektionsmedel.Ibland tillsdttes dessa
dmnen lokalt p5.verkstaden, ibland tillfores
de av fabrikanten. Under alla forhillanden
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miste man se upp med dessadesinfektionsmedel som ibland tillhor kategorin kraftigt
eksemgivande medel t. ex. hexakiorofen
eller klorfenoler.
Skyddsutrustning
I. SAyddsklnd.er
av olika slag sisom forkliden,
handskar,armskyddfinnes; antingeni plast,
gummi eller ldder. De bor skyddade stillen
av kroppen vilka 2irmest utsatta for kontakt
med dmnet ifrlga t. ex. hdnderna, underarmarna och lirens framsidor. Med olja,
smuts och kemikalier impregnerade overdragsklaider kan vara farliga att anvinda
ldngre tid.
2. Skyddskr)inter.Flera typer av skyddskrdmer
finnas. vilka nlrmast dr till for hdnderna.
a. Shyddshrdm.eraI) daghriimtyp som best&r
av med tvil eller annat v[tningsmedel
emulgeratfett i vatten.
b. Vattenaustt)tande krfimer innehillande
fetter eller silikon.
c. Oljeaustdtande kri.mer vilka oftast innehiller cellulosagel eller tragakanta.
d. Plastskydd av typen Nobecutan frin Nobelkrut. Plasten kan sprayaspi eller gni
das in och vid borttagande av densamma
anvdndesspeciell remoYer.
Personlig hygien
Den personliga hygienen ir ndstan viktigast av
alla forebyggande itgdrder. Under de mer eller
mindre smutsiga overdragskliderna skall man ha
rena underkldder.
Hud.ens adrd il ytterst viktig. Man b6r akta sig
for att komma i onodig kontakt med vdtskotna.
Vissa mdnniskor tror att de kan hirda sin hud genom att utsitta den for ihillande kontakt med
diversedmnen.Denna hdrdning har icke vetenskapligt kunnat bevisas.Eksemkan uppkommahos personer som i hratal handhaft ett dmne utan obehag.
Plotsligt framkallas en bverkinslighet och hudford.ndringaruppstir. Detta gdller speciellt efter 50irsildern di eksemen bli nigot vanligare och
samtidigt svirare att behandla. Svi.righet att Ltergl'
till gamla arbetetokar. Hdndernaskall vdl rengoras
med mild tvil. Ibland ser man att smutsenborttvettasmed losningsmedelt. ex. tri. Detta dr direkt
forkastligt. Of.ta anvdndestvlttmedel och rengoringskrdmermed nigon tillsats av slipmedel. Man
miste varna for dessaslipmedelframforallt om de
utgores av sand eller annat hirt materiaL Oryaniska slipmedel t. ex. majskolvmjol eller trzimjol
kan bittre fordragas. Dessa tvdttmedel innehiller
dock ofta kraftigt fettlosande imnen och dr allts5.

dven av denna anledning irriterande.Endasti nodfall bor man tillgripa dessa skarpa tvdttmedel.
Hdnderna bor torkas med mjuka trasor. Pappershanddukarkan rekommenderas.
Anvdnd inte trassel
innehillande metallspin och andra fciroreningar,
vilka fororsakar smisir, som sedaninfekteras och
ge fulare hudfordndringar.
"P. M. for handvtrd" biir finnas vid tvettstiillen.
Vid forebyggande av hudikommor fororsakade
av oljor eller andra kylvitskor dr ett sarnarbete
mellan arbetsledning, arbetstagare, skyddstjdnst
och ldkarna vid foretaget av storstavikt.
1. De arbetandeskall ha aetskab om rnedlets
farlighet; om det gdller olja itt den kan ge
upphov till oljeakne; om det gdller andra
eimnenatt de kan ge upphov till andra hudfordndringar.
2. Avdelningen skall se till att skyddsfdreskrifterna efterleaas.
3. Ld,mpligt urual miste goras di det gdller
placering av arbetarctill vissa arbeten. Man
bor t. ex. se till att personermed aknen och
"finnar", som ofta upptrdder i toniren upp
mot 25-irshldern, icke placerasi arbete med

oljor, di risken for bolder hos dessamdnniskor dr storre dn hos andra. Risken for en
infektion av vissa skdrvdtskorfinnes, iven
om den inte dr stor. Personermed eksem
bora ej arbetai vitt arbete t. ex. vitslipning.
Det giller vid nyanstillning och omplacefing av dessaomstdndigheterbeaktas.Ljusldtta och rodldtta Dersoner 6.r ofta mera
keinsliga for hudforandingar dn morka.
Personermed benigenhet for inflammationer
i huden bor placerasvid maskinermed separat kylvitskesystemom de icke kunna forflyttas till annat arbete.
4. Vid uppkommen"epidemi" p6.en avdelning
bor Skyddstjiinstoch liikarna meddelas.
5. Tillblandning av andra amneni skd.rvdtskorna t. ex. desinfektionsmedelbrir noggrant
civervigas.Konsultera girna bruksldkarnai
sambandmed sidan htgfud.
Hdg hygienisk standard.och sluten arbetsprocess
iir aiktiga faAtorer i hampen mot hudi.Aommor.Vi
ha hir ett ortride tachsamt fdr fdrebyggande dtgfirder och om dessautfdras omsorgsfullt Aan ett
gott r esult at erhillas.

Meddelanden
frdn

rar och ttr visar ocksi en pifallande
cikning.
Pi arbetsmarknadenhar under tret
r6.tt en utprlglad hrigkonjunktur. Erfarenhetsmdssigtvet vi, att detta brukar medfrjra en dkning av olycksfallen
beroendep& bl. a. stdrre rd,dighethos
arbetskraften. Nyanstlllningatna har
ocksi.dkat och en hel del av de intaqna
har saknatvanafrin industriarbete."A.v
olika anledningar dr omkastningar i
produktionen vanliga vid Nobelkrut.
Det tvingar till omflyttniogar av personal,som dd,rigenom
ofta sitts till f6r
dem helt nya arbetsuppgifter.Den ridande knappheten p3. arbetskraft har
under Eret merfcirt ett cikat behov av
sidana interna omplaceringar.
Omstdllningar i produktionen f<ir
med sig cikadearbetsuppgifter fot arbetsledningen,
samtidigtsomkravetpi
instruktion och uppldrning av personal
kraftigt stegras.Utredningarna aa de
inrnffade olychsfallen peAar nafrnga
ghngerp3 att instruktionernaangSende
riAtig arbetsmetod och fdreliggande
risAer aarit otillriickliga. Pdfallande
mhngaolycAtfall har orvkats aa uraktlLtenhet att anaiinda fi)reshriaen personlig skyddsutrilltning, I nLgra fall
har brott mot giana fdresArifter uarit
den direkta oruken till olyckorna.De
sistnlmnda tendensernatyder pi beklagliga brister i skyddsdiciplinen.

SKYDDSTJANSTEN
Aterbliclc pi yrkesskadorna
vid Nobelkrut
Under detta ir har en ganska markant cikning av yrkesskad6rnaintritt.
1958 registrerades inklusive fiirdolycksfallen 38 yrkesskador,det ldgsta
antal, som noteratsvid fciretaget.Frekvensenvar L6,Oper en miljon arbetstimmar, ocksi det en rekordsiffra.
Under 19)9 steg bide antal yrkesskador och frekvens nigot och siffrorna
40 respektive18.4 blev irets slutfacit.
Innevarandeht d.r vi redan i slutet
av november uppe i 53 yrkesskador.I
jdmf6relse med hela fjol8ret inneblr
detta en dkning med ca 30 procent.
Den hdrrcir sig praktiskt taget helt frin
Srets fcirsta kvartal. Di intrZiffade
inte mindre ln 25 yrkesskador.L9i9
var motsvarande siffra endast 10.
Andra och tredie kvartalen noterades
mera "normala" olycksfallssiffror. Under sista kvartalet har hittills fem
olycksfall intrlffat.
Orsakerna till dkningen av yrkesskadornahar natudigtvii varit fdiemit

fdr atskilliga funderingar och spekulationer. Ser man pi de intriiffade
fallen, s3.ligger tikningen helt pi skadorna i sjllva arbetet.Flrdolycksfallen
har i hr vait 9 stycken. De senaste
f,.renhar denna siffra svdngt mellan 9
och 10 och innebdr silunda hittills
ingen 6kning.
En grupp som dlremot <ikatkraftigt
dr yrkessjukdomar.Sju av de intrlffade skadornahar i statistikenbetecknats som yrkessjukdom.Av dessa1r
det fyra fall av hudbesvdruppkomna
vid arbete med tdtningspastor innehillande kallhdrdandegjutharts.Dessa
tdmligen nya fdreningar har fcirst i ir
bdrjat att anvdndasi stcirreskala.Erfarenheterna av de yrkeshygieniska
riskerna har varit otillr?icklisa och har
ddrfcir frin bcirian inte beaktatsi erforderlig omfattning. Radikala itgiirder dr numera vidtagna och oldgenheternasyneshelt vara under kontroll.
Andningsbesvdr genom inandning
av giftiga gaseroch frdtskador av korrosiva vltskor har fcirekommit i starkt
cikadomfattning.Kllmskador pi fing-
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MEDALJUTDELNINGEN
Lordagen den 28 nov. dgde den hogtidliga utdelningen av Kungl. PatriotiskaSdllskapetsmedaljer rum pi. Hogre Allminna Ldroverkets aula i
Karlskoga. 239 Boforsare,15 med 50 tjdnsteir och
224 med 25 tjdnstefu mottog di sina medaljer samt
Bofors Hedersni.l.
Ett utforligare reportage, jd.mte referat av de
olika talen m. m. samt gruppfotos av medaljorerna,
kommer i ndstanummer av B-pilen.
I. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
av I:a storleken fOr 50 tj?insteir
Andersson, Anders Daniel, Reaolaersuaraare
Berghuist, Ernst Adolf , V erkmiistare
Bl y berg, Karl Petrus, Dia ersearbetare
Bl y berg, Ott o Linus, V erhtygsfilar e
Dahlstrdm, Ragnar Charles, V erAtygssuaruare
Engbolm, Axel Hjalmar, Ausynare
Eriksson, Dauid Herman, Fdrman
Eriksson, Eri A Artur, Kr utbruhsarbetare
Fagerstrdm, Suen lV il h elm, PI anerare
F orsberg, Ono Paulinus, F circddsarbetare
Karlsson, Frans Felix, Smiiltare
Karl sson, I ohan Pontus, Reff lar e
Magnusson, Knut Magnus, Slipare
Ohl6n, Karl Eduin, Oljeseraiceman
Soderstrdm,Erik Eduin, Aasynare
II. Kungl. Patriotiska Slillskapets silvermedalj
av II:a storlelcen fOr ZS tj?insteflr
Al ergfr.rd,Bengt Enril, In genjdr
Alrnquist, Erik Sixten, Ingenjiir
Andersson, Axel Albin, Mdlare
Andersson, Elis Herman, Antmunitionsarbetare
And ersson, Erih Adam, Excenterpr essare
Andersson, Gdsta Fridolf , Kontrollarbetare
Andersson, Hugo Valdemar, Fii)derprouare
An d er sson, K arI A br ahant lV al t er, F i)rr frdsar bet are
Andersson, Karl Axel, V erktygsslipare
And ersson, Karl G unnar, Bru kstjiinst enxan
Andersson, Karl Gustau, Filare
Andersson, Karl lohan Gunnar, Finsnickare
And ersson, Knut Arne, T ransportarbetare
Andersson, Knut I oban Emil) Transportarbetare
Andersson, N il s H enrik, KaruselI suaiuare
Andersson, Oscar F elix, Ap paratski)tare
And ersson, Suen H erman, Skogsarbetare
Aspenhag, Bertil OIof , Synare
Ax eI sson, G ustau B ernhard, Ri Atningshjl)lpar e
Bergh, Gustau Verner, Ingenjdr
Bergf alk, Allan Bror, Eldare
Berggren, Karl Gustaa Erland, Gasskfirare
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Bernhardsson,Suenlohan Bertil, Betare
B erndt, Bir ger Le onard, V erkt ygshiir dare
Bi t)rnberg, Dauid Emanuel, T rotylarb etare
Bladb, Otto Eaert Emanuel, Brinellprouare
Boo, Gunnar, Reparator
Boer, Artur Herrnan, Filare
Bohman, SuenAnders Gerrnund, Saaraare
Bostrdm, Gdsta Reinhart, Brukstjknsteman
Brandt, Karl Gunnar, Gummireparat6r
Brink, Erik Leonard, Plfi.tslagare
Bronddn, Gustaa Alfred, Brukstj)insteman
Dahlberg, Albin Eshil Valdemar, Smkltare
Dahlin, Lars Folke, Saaraare
D amberg, Karl H arald, V iirmar e
Edberg, Erik Arne, Krut bruksarbetare
EdesAog, I ohn Edward, Brukstjiin st eman
Eklund, I ohn F olke, Ingenjtir
Ekstrdm, Anders Totsten, Saetsare
Engh olm, Suen Bir ger, Monterin gsarbetare
Eriksson, Axel Siguard, Bru kstjiinst eman
Eriksson, Elof Vilhelm Elias, Frdsare
Eri h,sson, Eri k Arn e, Au to matsaaruare
Erik sson, Eri k G unnar, T ri)ar betar e
Eriksson,Erland Ingemar Gi)te, Borare
Eriksson, Euert Verner Emanuel, Triiarbetare
Eriksson, Gottfrid luan Ingemar, Hyulare
Eriksson, Gunnar Olou, Riktare
Erihsson, Gustaa (Gdsta) Martin, Ausynare
Eriksson, l ohan Al bin, G asskilrare
Ericson, I obn Einar, In genidr
Eriksson,lohn Teodor, Filare
Eriksson, Karl Emil Gunnar, Apparatshi)tare
Eriksson, Nils Arnold, Monteringsarbetare
Eriksson, Nils Birger, Frhsare
Ericsson,Nils Olof , Brukstiknsteman
Eriksson, Suen Euert, Vfinnare o. pressAdtare
Eriksson, T hure H olger, BrukstPii st eman
Falk, SuenYngue Charles,Fotograf
Flod, Nils Hugo, Forman
Frank, Carl Axel Gdsta, Fdrridsman
Frank, Carl Fred.rik,In genjdr
F ri)berg, OI oa G ustau, Ugnsskdtare
Funhe, Klas Eduard, Reparator
Gadde, Helge Henry, El. saetsa.re
G erdtsson, Art hur, In genjdr
Green, Karl, Saaraarc
Grdnl und, N il s Oskar, Byggnadsin genjdr
G r dnl und, RoI and, H andf ormarc
Gustaasson,Harry Emanuel, Synare
Gustausson,Helge N atanael, Instrumentskotare
Gustausson, Karl G unnar, Plfrtslagare
Gdthberg, Gustau Adolf , Kanonborcare

G dthlin, Oskar Eduin, V erhtygsslipare
H agelin, Suen Alu ar, In genior
Hagberg, N ils Erik, Krutbruksarbetare
Haglund, Henry T eodor, Ingenidr
H all gren, Oscar Erik, In genjor
Harnmarstrand, Gustaa Herman, Hydr. reparatr)r
H edenquist,Eri k Reider, Reparator
H edlund, Karl Einar, Ap p dratskdtar e
H enningson, H ol ger H enning, F rirman
Herlufsdn, Carl Ola, Spdnkrirare,stiidare
Hermansson, lobn Herman Reinhold, Reglerare
Holm, Karl Gunnar, Triiarbetare
H olm, T ore Arnol d, V erkmiistare
Holmgren, Emil lValter, Bitriidande fr)rman
Hult, EIsa Maria, Tempoaasynare
Hult, Nils Hjalmar, Friisare
Inedahl, Carl Anton, Bruhstjinsteman
Isaksson,Karl Erland Lennart, Filare
Israelsson, Erik Elis, Ingenjor
I ansson,August T orsten, V aktmkstat'e
lansson,Elis Olou, Packare
f ansson,Giista Charles, VerLtygssaaraare
lansson, lohan Algot, Kranfdrare
lansson, Karl Erik, Synare
lansson, Karl Henry Roland, Snickare
lansson, Nils Gustaa,Rormontdr
latho, Os.kar,Smed
lernberg, Karl Gustaa, Synare
I ohansson, Aruid H erbert, Bru kstjdnst eman
lohansson, Eaert Henry Allan, Godsmottagare
f ohansson,Henry Ingemar, Brukstjknsteman
l ohansson,l ohan Emanuel,Synare
lohansson,Karl Oskar, EJ,montdr
lohansson, Knut Gustau Harald, Ausynare
f ohansson,Rolf Martin, F6rman
f ohnsson,Erik Gustaa, Apterare
f ohnsson,Sten Ragnar, Transportarbetare
It)nsson,Sigurd Inge Mattias, Suetsare
Carl quist, G ustau, Reparatdr
Karlsson, Allan, F drman
Karlsson, Erik Bertil, Automatsaaraare
Karls son, Erik G unnar, T ransportarb etare
Karlsson, Erik Sigfrid, El. reparatdr
Karlsson, Erik Vilbelm, Ninerare
Karlsson, Gustau Emil, Synare
Karlsson, Gustaa V alfrid, Maskinkiirnmakare
Karls son, G 6te Siguard.,Centerlesslipare
Karlsson, Herbert Leonard, Suaraare ."
Karl sson, I ohan Eri h Ragnar', Skjutf hl t sarbet are
Carlsson,Karl Axel, Arborrare
Karlsson, Karl Eduin, Pldtslagare
Karlsson, Karl Elof , Fiirman
Carlsson,Karl FolAe, Saaruare
Karlsson, Karl Gosta, Planerare
Karls son, Karl Hel ge, F drrddsarbetare

Karlsson, Karl I ohan, Antmunitionsarbetare
Karlsson, Karl Vidar, Filare
Karlsson, Klas Eduin, Reparatdr
Carl sson, Knut Aruid, Kont orsbitiid e
Carlsson,Nils Uno. Portaakt
Karl sson, Oskar Ragnar, Supp ort suaruare
Carl sson, Rut b Emilia, Brukstjiin sternan
Karlsson, SuenAraid., Stetsare
Karlsson, SuenEskil, Fdrman
Karlsson, Ake Gustau Natanael, Skogsarbetare
Karl sson, Osten Friaar, Pldtslagare
Kempe, Anders Gunnar, In genii)r
Kignell, Erik Harald, Ciailingenjor, inkopschef
Kind gr en, Bir ger, Bru kstiiin steman
Kind gr en, Olle, Bra hsti)insteman
Kindgren, U no Hjalmar, Maskinreparati)r
Klin g, In gemar, Bruh,stiinsteman
af Klint, Br)rje Vihtor Gustaf, ArtilleridireAt.dr
Larsson,Bertil Gustau, Repartdr
Larsson,Erik Hjalmar, Kallsigare
Larsson,Inga Stina, Brukstidnsteman
Larsson, losef Natanael, V erktygsslipare
Larsson, OI ou Ah e, T ransp ortarbetare
Larsson,Stig Helmer, Filare
Lindholru, Anders Hilding lYilliam, Suetsare
Lindskog, Karl Yngue Ragnar, Ingenjdr
Lindstrorn, Axel lY alentin, Plitslagare
Lindstrdm, Erik Gustau, Ingenit)r
Ljungberg, Bror Einar, Brukstiiinsteman
Liun gdahl, Ake Bir ger, Modellsnickare
Lundb erg, Al got F erdinand, Reparat6r
Lund in, G unnar Edgar, Shj utf iil t sarbetar e
Lundin, Gustaa Aluar, Hyulare
Lut hman, Suen G osta,In genjor
Lonnquist, Ahe G erhard, BruAsfirtnsteman
Lougr en, G ustau Si gfrid, F 1rrfr.dsarbetare
Magnusson,SuenArne, Fil)sare
Maurin, Bengt Lennart Hilmer, Friisare
N il ssorc,AII an, ln geni1r
Nilsson, Harald. Rudolf , Fiirman
Nilsson, Karl Hamy, Filare
Nilsson, Nils Bernbard,Frhsare
Nordh, Frans Eric, Skalare
N ordabl, Gdsta Magnus, lngenjor
N ordgren, August V aldemar, Amrnunitionsarb.
Oloasson,lwan Eloa K., Pumpsk1tare
Olsson, Arne Algot, Flamhiird.are
Olsson, Axel Sigfrid, V erktygsslipare
Olzon, Bengt Al bert, ln genjdr
Olsson, Helge Gustau, Fiirrnan
Olsson,lohan Kristian, Stat, Aontrollant
OI sson, Karl G unnar, Bru kstjiinst eman
OIsson,Olou Henning, Fr)rman
Pernefalk, Hans Karl Seaerin,Bruhstiiinsteman
Persson, Karl Gustau, K rut bruksarbetare

G_

Pettersson,Daga Anna Maria, Stid.erska
Pettersson, Erik Bir ger, Ap paratshdtare
Pettersson,Eae Artur Reinhold, Fdrman
Pettersson,Karl August, Fjiiderprouare
Pettersson,Oskar Erik, Apterare
Pettersson, Saen Einar, Ap paratskotar e
Reinh oI dsson, Knut Al I an, Ap paratskdtare
Resare,Birger Olof , Monteringsarbetare
Rosenberg, Ed,uard.I ul ius, G roaarbetar e
Rosengr en, Eduin N atanael, In genjdr
Rfrdesjd, G ustau Arn e, V erkrndst are
Sahlstrdm, Knat Al got, Kontr olI arbetare
Sand.berg, H ennin g Emanu el, V ed gfr.rd sarbet are
Sandelin, Bror Alfred, Fdrman
Sjdgren, Eric I ulius, Brukstjknsternan
Sji)holm, l ohan Einar, Friisare
Sjduall, Karl Valfrid, V erktygsslipare
Sp dre, K arI OI ott H elm er, Kr at bruk.rat'bet are
Stornrark, lohn Einar, lngenjt)r
Stihl, Helge, El. saetsare
Stdhlberg, Karl ltar, Saaraare
Sti.lhammar, Karl Axel, El, suetsare
Sund.ell, Karl H ol ger, Pli.t slagare
Sundstrom,Robert Eduard,Rdrmontdr
Suedlund, Karl Oskar Valdemar, Stat. konnollant
Saensson,Erik Birger, lngenjor
Suensson, G osta Etnanuel, Brukstidnsteman

Sdrnbolm, G ustau T ore, Support saaraare
lV ahI str dm, T age Ragnar, V aktmdst are
lValler, Adolf Bertil, Ingenjdr
Waara, Vera Linnia, Tempoausynare
lN/iktorsson, Gustau Edain Emanael, Krutpressare
I{/ innerheim,Anders Al goth, F orman
lY/ulf strand, Karl IV il h elm, Reparatt)r
Zethdlius, Filip Emanuel, Autornat.taarttare
Z etterkuist, Erik Bertil, Friisare
Z iljat, G ustau Bir ger, Bru kstjiin st eman
Akerb erg, Karl Iuar, V aAtrni)stare
Ak er bI om, G ustaa G erbard, Ko ntuoI I ant, sti)l I are
Ohrn, B ertil Leander, H andhiirnmakare

TIDAHOLMSVERKEN
Fyra anstdllda vid Tidaholmsverken, som i ir
uppnitt 25 tja,nstelr,mottog vid en hogtidlighet pi
Bruksvillan den 3 dec. sina medaljer och Bofors
Hedersnil av platschefen, overingenjor Ludvig
Sterky. Referat med fotos m. m. kommer i ndsta
nummer av B-pilen.
Bergstrdm, G ustaa T hure, Arbetsstudieingenjor
Larsson,SuenHertnan Villier, T jiinstem.an
Lunduik, Rolf Ake, ln genjr)r
Suensson,Karl Erik, Verkm.Asture

r4. Hammartlrdnt, Tore Konrad, Ydtmarc och
presskritare,MRK

G RATULERA
50 a,eh6o-futu4a2
BOFORS

I kvartalet

196r
AnsHlld

'l

t

SO-iringar
Januari
6. Pertson, EriA Rudolf , Fdrman, X 20
1937
L3. Zettergren,Nils Gerhard,Avsynare,KA 801 L928
18. Petterrron,Gu$au Henrik Emanuel,Riktare,
MSK 83
19>4
2L. Flood, Gdte Gunnar, Frisare,VK 23
r928
28. Olsson, Karl Elis, Verktygssvarvare,VV
L936
29. Ericsson,Walter Erland,Ingenjdr, KKK
L934
JO. Lartson, Nilt Bertil, Skjutf?iltsarbetare,
KMPS L940
Februari
l. Strdm, Viui Maria. Fcirestindarinna
L947
5. Karenghrd,GustauHenning Gunnar,Yerktygsfrlsare, VX
1927
1 0 . Hdgberg, Carl Hilding, Fcirman,KA74
L927
1 1 . Sandblorn,Gutaf Allan, Ingenjcir, KKV
1930
L 3 . Lundmark, Knut Harald, Godsmottagare,P 10 1 9 5 t
L 3 . Erihsson,Axel Siguard,Brukstj.-man,Patent L935
1 4 Hdglund, Nils Araid, Grovarbetare,
B
L944
r4 . Boman, SaenAnder.rGermund,Rev.-svarvare,
VF 20
1935

29

19r4
1948
Lindstrdn., Axel Valentin, Plitslagare, VP 20 1935
Olston, Karl Sigfrid, Frdsare,VK 25
T928
Rahmberg,Ake Axel, Hnrdn.-hj2ilp.,MSK t0 r954
Sundberg,Erntt Emanuel,Rev.-svarv.,
VA 40 1938
Gauffin, Dorian Carl Gdtta, Ingenj6,r,KCT
1933

1,6.Lanfranco, Dario, Ythd'rdare,MY
18.
26.
zo.

27.
27.

Mars
1 . Guttautson, Ernst Euert, Smdltare,MEK
1937
1 . Saenston,Tage, Filarc, VK t0
L9r)
3 . Karlsson, Erland.Adolf , El. montcir,X 20
1,939
5 . I ohansson, Gannar I ul i and.er, Fcirvalsare,
MVK 22
L945
8. And,ertson,Elite, Brukstjinsteman,FS 12
L945
9. EriAston,Tore Emanuef Svarvare,MG 24
L938
LO. Bostriin't,Henning Emanuel,Gasskdr.,VP 20 1 9 3 4
Ll. Nilston, Agnar Sigfrid, Reparatdr,MVK 90 195L
15. Gustaoston,SuenEfraint, Maskinrep.,VR 9O 1938
20. Persson,Nils GustauHolger, Diversearbetare,
MSK 90
195o
2I. Lunduall, Erik Emanuel,Svarvare,VK 21
r926
I C)?R
21. Hellkilst, Karl EriA,Bitr. fcirman,RT
23. lantson, Folke GustauArtur, Svaware,VK 21 L 9 3 4
24. Melin, SuenEnoA, Filare, VK 25
1933
21. Nilsson, Nils Natanael,Kanonborrare,VK 21 r 9 2 7
25. Eriksson,Erik Gunnar,Ritsare,W
1933
27. Hellgren, GustauArne, Modellsnicl<.,MG 27 1926
30. Albinron, Karl Holger Harry, Chau[., KMPS r939
JL, Broms, Enar Valclentar,Bilfcirare,RTK
1.944

60-iringat
Januari
lO. Miklin, Hellen Sofia, Std'derska,SS
r 9r 6
L5. Brandt, Axel Eclaard,Ingenjdr,V 3
L933
L7. Augustsson,Karl Hialmar, Montdr, VK 50
L929
19. Gaude, Nils Eugdn, Verktygsavsynare,W 20 L949
2L. lohantson,Erih GustaaEmanuel,Hirdningshjdlpate, MH 22
1939
21. Hiern, Knut Georg Agaton, Efterbearbetningssvarvare,YA 40
L9L'
22. Andertton, Mhrten, Triarbetare,B
L9t5
29. Larston, Karl Torbji)rn, Reparatot,B 23
L94L
Februari
2. Bjbrn, Miirta Affrida, Stlderska, EFV
3. Magnutson, Karin Maria Louisa, Stad., EFV
LI. EriAson, Erik Yngue, Pumpskotare,MP 70
L5. Zetterquist, Axel Sigfrid, Milare, VK 72
L6. Lundstriim, Signe Maria, Stdderska,EFV
24. Anderron, GuslaaEinar, Div.-a$., MG 22
26. Hedlund, Petrus Sigfricl, Stldare och spinfraktare,W 20

L9rO

Mars
4. Hohn, Karl Ecluin, Rcirarbetare,VK t0
6. Ri)nnow,Nilt And.ers,Ingenj6r,KKT
10. Ericson,Gdtta Uno, Verktygsreparat6r,
VP 20
LO. Hultman, Karl Euert Fingal, F<irman,KA 82
17. Andertson, GustaoPaul, F6n3.dsman,
B
27. Larston, Guslau Helge, Grovarbetare,B
27. Frost, Carl Rudolf , Frirman, MP 1

L938
L929
L933
1918
L920
1917
r920

1"952
L940
L954
1929
L946
L948

NOBELKRUT
Tanuari
50-Sringar
LL. lobanson, lViai TyraViola, Krutarb., NVK 2 L9'L
25. Remmeghrd, Gustaa Leoi, Planerare,NPB
L942
30. Lethenstrdm,Fritz Arne, Ammunitionsarbetare,NVA 4
L938
Februari
20. KempcAe, Grele, Fabriksarbetare,NVM
22. Olsson, Gustaa Sigfrid, Fcirman,NX
27. Karltson, Helge Ignatiut, Reparatdr,NB 90

L95t
194L
L926

Mars
14. Granath,Alaar Hugo, F6rman,NB 30

1939

Februari
6O'iringar
I. Zaring, Gerda Margareta, Ammunitionsarbetare,NVA 3
L9. Rosengren,Karl Custaa, Bitr. fdrman, NVT

1940
1.934

Mars
2. Larsson,Karl Ernfrid, Byggn.-snickare,NB 40
3. Karlsson, EriA Vilhelna, Nitrerare, NVN
B. Pettersson,lohn Herberl, Elektriker, NX 90
22. Guttaptson, Per Vidtor, Nitrerare, NVN

L938
1935
Lg40
1924

NOHAB
50-itingar
Januari
2. Sundin, FolAe, Traversfcirare,VT
Februari
8. Lindstrdnt, Nils, lngenjcir, VPP
L4. Schumann,Arlur, Avsynare, KA
L6. Persson,Erland, Reparatcir,VR
28. Andreatson,Algol, Rensare,VG

1.94r
r935
L9'L
1936
1948

Mars
14. Cbristensson,Arne, Tidskrivare, VD
31. Suentson,Knut, Pl8tslagare,VT
60-iring"ar
Ldusbog,Ture, Smed,YG
Tboresson,EriA, Verktygsjusterare,VA
Ahsberg, lYalter, Kontorist, EIF
Karlsson, Helge, Planeringsman,VPP
Paues,Karl, Arborcare,VM

1953
Lg27

Januai
5.
LO.
L8.
21.
28.

Februari
l). lobansson,Axel, Elektriker,VE
"16. Olautson, Bror, Filare, VH

1,927
L927
L912
r920
1927
L9L5
1940

TIDAHOLMSVERKEN
60-iringar
9, Andersson,Iuar Gunnar, Portvakt

Januari.

1955

Februari.
2. Danielston, Martin Sigftid, Verktygssvarvare L936
L2. Karlsson,Axel Gunnar,Spinfraktare
L9r6
Mars.
L6. Brobeck,Suen Georg, Sandblistrare

1940

uvA
50-iringar
Januari.
LL. I lmosaar,Guttau, Verktygsutlimnare

1960

Februari.
Il. Boiniis, Carl Yngue, Svarvare

L934

WEDAVERKEN
5O-iringar
Januari.
15. Blomgren,Erik, Rensare

1960

Mars.
8. Blickman, Holger, Fdrman
L0. Dahlgren, Birger, Reparatiir
17. Karlston, Karl, Strlngpressarbetare
24. Erikron, G 6te, Stringpressarbetare

1949
L947
L9r7
19)4

60-iringar
Januari.
3. EL$rdm, lYaldemar, Kirnmakare
8. lonsson, Luduig, Kdrnmakare
L2. Pertton, Emil, Eldarc

1946
1943
r957

Februari.
18. Lincl, Suen G., Direktcjr

1943

7D-ating
Januari.
17. lansson, Emil, Std.dare

1959

Paul Strdlers ldrslag till

rationalisering

ao medaljutdelningen.
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l, E. Andersson
N ohab

ITflR rilnee

Bofort

Gtnnar Bergroth

Ernst BergAtist

Bof orc

N obelArat

Valfrid Forsberg
Bofors

Gottfrid Holm
NobelAru

Albin lernald
Bofors

Volnar Karlsson
Nobab

Anclerston,loltan Emil, f6dd 10 iuni 1893, slutat vid
uppnidd pensionsildernov. 1960. Anstdlldesvid Nohab
1952 som transportarbetare
p3.Monteringsavd.(VH).
Bergr-oth,Karl Gunnar, fddd 25 sept. 1gp3, pensionerad 1 okt. 1960. Anst2illdesvid Bofois 5 ian. 19L2 som
jordbruksarbetareoch har sedan juli 1916 varit skogs-,
Erhdll vid bolagets 3b0lagygrks- och vedg&rdsarbetare.
irsjubileum medalj och gratifikation fdr 34 tjdn-stei.roch
hade siledes varit ca 48 3t i bolagetstjinst ndr han avgick.
Bergkaist,Ernt Adolf, fddd 17 okt. 1895, pensionerad
31 okt. 1960. Arbetade i9t0-1912 vid Vahverket i
Bofors och flyttade i aug. L9t2 till Nobelkrut diir han till
maj L)1,7
_tillhrirde Byggnads-,Krut- och Trotylavdelningarna. Var ramsigare vid Bjdrkborns sig tjll L920, de
han itergick till Bofors som martinarbetare.Overflyttade
till Nobelkrut t nov. t925 till Trotylfabriken. diir han
1938 utnlmndes till fdrman. Nnr Luki?imnesfabrikenstartade L946 blev han fcirman ddr och befordrades 1 lan.
L949 till verkmdstare.Blev i sept. 1950 verkmistare pi
Hexogenfabriken och hade denna tliinst tills han slutaie
efter ca 50 lr i bolagetstj2inst.Erhcillvid Bofors 300-irsjubileum medalj och gratifikation fcir 16 tliinstetr och
skall i tr mottaga den stcirremedaljen fdr )0 tjdnsteir.
Fortberg,August Valfrid, fddd 28 okt. rs9j, pensionerad 1 nov. 1960. Arbetadei Bofors lgI2-1,gIZ samt ir
L915 i Kanonverkstaden.
Aterkom r ian. L92Osom rransportarbetareoch utnimndes i febr.'1930 till f6,rman i
St&lverket.Frin lan. L944 var han f<jrman i proiektil-

verkstaden,blev i nov. L94) forman i Godscentralenoch
<iverflyttadei sept. 1949 till Transportavd. Medaljdr vid
jubileet 7946 med 28 tidnstetr och-rdknade si,tedesca 42
ir i bolagetstjdnst nlr han slutade.
Funke, EriA Bitalis, f6dd 28 febr. 1898, fcirtidspension
pi grund av sjukdom L jan. L960. Anstiilldes r iuii tgZtt
vid Nobelkrut, dlr han med ni.gra kortare avbtott arbeta.letill sept.19t7, di han dverflyttadetill Bofors,Kilstaverken som fdrridsarbetare och ltddare i Kilstasmedian.
Erhdll
^1950 medalj och gratifikation fcir 25 tj'dnsie|,r.
Hade siledes ca ii tjdn$eer ndr han slutade.
Holm, Karl Gottfrid, f6dd 30 nov. 1893, pensionerad
30 nov. 1960. Arbetadepi Trotylfabrikenvid Nobelkrut
|uli L933-aug. s. f,..Ateianst?illdespi sammaavd. i mars
1934 och arbetadediir till r94L de hin kom till Ngl_krut_
avdelningen. Var pi Byggnadsavd. ett tr ocl blel,
ddrefter apparatskcitare
pi F-avdelningen.De senaste6ren,
frin aug. 1957, var han fcirridsarbetare pi denna avd.
Hade ca 26 tjdnstefundr han slutade.MedaliOr19)9 med
25 tjlnste&r.
lernalcl, Carl Albin, fddd 13 okt. t895, pensionerad
1 nov. 1960. Anstllldes vid Bofors i ian. tgil som bok_
hillare p6. Ekonomiavdelningen.Var ddrefter pi planeringsavd., Stilfcirsiiljningen och Efterkalkylavi., innun
han i dec. 1933 blev fcirestindare fcjr Holieritavd. Tillhcirde de senaste tren Ekonomiavd. organisationsavd.
Medaljcir vid jubileet L946 med 29 ti'dnstelroch rlknade
siledes c 43 tjd,nsrcAr
n[r han slutade.
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Elisiw l:arsson

Richard Larsson

Nobelkrut

UVA

Sigfrid Lindahl
Bofors

Saen Ratnberg
Bofors

GeorgTborssin
Bofors

Uno lYald.ing
Bofort

Karltton, Volmar, fddd 7 nov. 1895, pensionerad28
okt. 1960.-Anstdlldes1919 vid Nydqvisi & Holm som
gjuterihantlangarei Stilgjuteriet. Hdr arbetadehan till
1936 d6'han tiverflyttade till Smedjan ddr han i 20 Lr var
smedhantlangare.
De sista4 iren arbetadehan med skdrning och sortering av skrot pi avd. VG 14. Rdknade
narmare 42 3"rd3,han avgick. Erhdll vid Nohabs jubileum
I)47 medaljoch gratifikation fcir 28 tjdnsteir.
Larston, Eliiu Halaarda, f.odd 16 nov. 1893, pensionerad 15 nov. L960. Anstdlldesvid Nobelkrut i okt. 1933
och arbetade omvdxlande p& Nc- och Ngl-krutavdelningarna samt Eterfabriken fram till 1949. Flyttade di
till Tiindhattsfabriken och tillhorde dennatills hon avgick
efter ca 27 tjdnsteltr.Erhdll 1958 medalj fcir 25 tjiinsteir.
Larsson,Rickard, fddd 26 mars 1895, pensionerad30
sept. 1960. Anstdlldesvid AB Nomy (senareUlvsunda
VirkstZider AB) 2 okt. t933 som rivoiversvarvare. Utnimndes till fdrman p& svarvaravd.1 ian. 1935 och
befordradestill verkmiiitare pe samma avd. L iarL. L9)7.
Erhcjll i958 hedersn&loch giatifikation fcjr 25 tjdnstefu.
Rdknadeca 27 tjd,nstelrrner han avgick.
Lindahl, O:kar Sigfrid, f'6dd23 okt. 1895,pensionerad
1 nov. 1960. ArbetadeI9L7-L9L9 som maskinreparat6r
vid Nobelkrut och anstilldes i juni 1921 som sliparepi
Verktygsverkstaden.Utndmndes i jan. L938 till fdrman
pe sammaavdelning och hade dennatjdnst tills han avgick
efter ca 41,3"ti bolagetstjdnst. Medalj<irvid jubjleet L946
med 27 tjlnste&r.
Persson,Yngue Alexiut, fddd 14 dec. 1895, pensionerad f. ian. 1961. AnstZilldesvid Bofors i iuli 1920 som
konstruktcir och verkstadsingenjd,r pi Verktygsavdelningen. Slutadei dec. L922, men iterkom i febt. 1924

Yngae Persson
Bofors

Hilding lYassgren
N obelArat

som ritare och konstruktdr pi Verktygsritkontoret. Sedan
febr. 1930 har han varit konstruktcir frir ugnar, verktyg
och maskinelementpi Byggnads- och Anliiggningskontoren. Medalj<ir vid jubileet 1946 med 26 tjdnsteilr, ld.knade siledes ca 40 tjdnstel.rnlr han avgick.
Ranzberg,SoenIdoff, fitdd 25 sept. 1893, pensionerad
1 okt. 1960. Anstllldes vid Bofors i juni lpls som arbetare i Smedjan, blev senareritsare i Kanonverkstaden
och var de senareiren avsynarefdr handelsgodsi Smidesverkstaden.Medaljdr vid jubileet 1,946med 28 tjdnsteir
och hade stledes ca 42 tjdnstei,rndr han avgick.
Thorstdn,GeorgAnders, fddd 30 nov. 1895,pensionerad 1 dec. 1960. Anstiilldesvid Bofors i april 1919 som
bokhillare p& Ekonomiavdelningen,
blev i jan. L936 f&estindare pi Efterkalkylavd.,utndmndesi dec. 1938 till
kassciroch har sedan jan. L943 varit chef frir Personalkontoret fcir m8nadsavlonade.
Erhdll vid jubileet 1946
medalj och gratifikation fdr 27 tjdnstel"r och kunde siledesrdkna 4l fu i bolagetstjlnst nlr han avgick.
lY/alding,Sten Uno Emanuel,fodd rz nov. 1895, pensionerad1 dec.1960.Anstllldes i febr. 193Ssom packare
p& Transportavdelningeni Bofors och blev i apr:il 1939
kontorist pi samma avdelning. Hade ca 23 tjdnstefu ndr
han avgick.
Wattgren, Karl Hilding, f6dd 19 dec. L893, pensionertd z3 dec. 1960. Anstdlldesvid Centralfcirridetpi Nobelkrut i sept. 1938. Overflvttade L947 till Elektriska
avdelningens^
frirrid, men tjinstgjorde vintrarna 194749 somvdrmekontrollant.Blev I febr. 1,954frirstemanpi
f<irrldet och hade denna sysslatills han avgick efter ca 22
tilnsteir.
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Gannar Djurberg
Nobelkrut

Alf Karlsson
Bofors

Albix EriAsson
Bofors

Valfrid Kjellberg
Bofors

Dfarberg, Gunnar, fddd 1t |uni L9L4, avliden 4 nov.
1960. Anstiilldes vid Nobelkrut 2 ian. t942 som chef f<ir
Arbetstidstudieavdelningenoch hade dennatjdnst hela sin
anstillningstid,ca 18 ir.
Eriksson, Albin, fddd 5 febr. 1896, avliden 20 nov.
1960. Anst?illdesvid Bofors i juli 1,9t3 i Stilgjuteriet, dZir
han arbetade i <iver 40 lr eller till sept. L954. dB,han
civerflyttadesom fijrridsarbetare pt Centralfciriiet. Hade
ca 47 tjd.nsteir nir han gick bort. Erhiill vid 3O0-trsjubileet L946 medalj och gratifikation fdr 33 tjdnstefu.
Gustafsson,Suen Erik, f6dd 2 ian. L913, avliden 24
okt. 1960.Var i yngreir anstdlldpi TidaholmsBruks AB.
Anstllldes 1939 vid Tidaholmsverkensom filare och blev
senarereparatd,r.Vistades1953 i Schiedam,Holland och
var direfter till sin bortging montdr i Maskinverkstaden.
Hade ca 21 tjlnsteir.
loltansson,O*ar Ellert, fddd 26 dec. 1907, avliden 31
aug. L960. Anst?illdesvid Bofors i aag. L929 som grovrensare i St&lgjuterietsrensaravd.,iiverflyttade L933 trll
Mek. gjuteriet som gasskerare.Slutade i maj L943, meo
arbetadeokt. I944-juni t945 som grovarbetarepe Byggnadsavd.Ateranstilldesi jan. 195) som avsynarepe sin
frirsta arbetsplats.Hade ca 20 tjdnstelr ner han gick bort.
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Saen Gaslafsson
Tidabolnsuerken

Oshar lohansson
Bofors

Daaid Lixderberg
Bofors

Harald Persson
Bofors

Karlsson, Aff Seued, f6dd 22 okt. 1905, avliden 19
okt. 1960. Anstllldes vid Bofors i juni 1930 som borrare
i F[ltverkstaden och d,verflyttadei juni t933 till plitverk_
staden som gasskdrare.Hade denna syssladt han avled
efter ca 30 3,rj tjinsten. Medaljdr 19)5 med 2) tjinsteir.
Kiellberg, Herman Valfrid, fitdd 17 mars 18p4, avliden 15 okt. 1960.Arbetadevid Bofors okt. 1913-mars
1.915som gjutgodsrensarei Sttlgjuteriet. Ateranstilldes i
jali l92L p& samma avd. och flyttade i febr. 1956 till
Transportavd. och blev i okt. 1956 fcjrridsman pt, Godscentralen. Medaljdr vid jubileet L946 med 27 tiensteer
och hade s8lundaca 4l tjd.nsteilrnlr han avled.
Linderberg, Daoid, fddd 10 febt. L899, avliden 12 nov.
1960. Bdrjade sin anstillning vid Bofors redan i mars
1913 som modellsnickarepi Modellverkstaden.Utnlmndes i okt. 1932 till fcirman frjr Modellforrtdet och hade
denna tjinst till sin bortging. Han hade :uppniltt ca 47
tjiinste&r. Ethdll vid Bofors 300-6rsjubileummedalj och
gratifikation fcir 33 tjiinstetr.
Pertton, August Harald, fddd 12 juni 1905, avliden 4
nov. 1.960.Anstiilldesvid Bofors 1933 som grovarbetare
pi Byggnadsavdelningenoch hade denna sysslahela sin
anstillningstidca 27 ir. Erholl 1958medalj och hedersnil
fdr 25 tiinstetr.
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3812 EriA H. Toresson' Ansiktsskydd f6r slipare.Belciningkr )0: -.
1569Allan Mattston,aad KA: Mall
frir kontroll av vevstake.Belcining kr

N O HAB :s {cirslagskommitt|frar ro- irsjubilum

j312 Valfrid Lind$rdm: Pressning
av uttag i plet. Beldning kr 100: -.

Fredagen den 21 oktober samlades
ett hundratal Nohabiter fd,r att celebrera frirslagsverksamhetens LO-Lriga
tillvaro pi Nohab.
Overingenjdr Cad Holmqvist hZilsade i bolagets vdgnar de f<irsamlade
hjiirtligt vdlkomna och framhdll vdrdet
av en vdl organiseradfdrslagsverksamhet.
Dlrefter hdll SlF-ombudsmannen,
ingenj6r Per-Erik Bergstrdm, ett intressant anfdrande om fcirslagsverksamheten i allminhet. Han betonade
sdrskilt behovet av denna verksamhet
ur konkurrenssynpunkt, di det ilr av
stcirstavikt fcjr oss hdr i Sverige att
hdnga med i den stora priskarusellen,
som snurrar vlrlden runt.
Sekreterareni kommitt6n, ingenjtir
Nils Presell,htill en kortfattad historik
om Nohabs verksamhetoch gjorde en
del j?imfdrelser med de <ivriga i Boforskoncerneningiende fdretagen.Det
visade sig, att Nohab stir sig gott i
konkurrensen med storebror Bofors.
Genomsnittssiffranper beldnat fdrslag
under de g8ngna iren har till och med
varit avsevlrt hdgre vid Nohab, kr
I29imot 84: 50 fdr Bofors under
derasfcirsta10 ir.
dveringenjcir Holmqvist passadepi
tillf2illet att civerldmnaett diolom och
en extra beloning pi kr 20b: - till
serviceinspektrirErik Glad fiir flitigt
deltagande i fdrslagsverksamheten.
Herr Glad har i sommar uppnitt fem
fcirslag.Sedan1956till?impas
belcinade
vid Nohab dennaform av uppmuntran
och
till effektivare fcirslagsverksamhet
det visadesig frin ftjrsta stund vara en
god id6.
Hdrefter visades den svenska fdrslagsfilmen "Det ldnar sig". Filmen
handladeom verkliga fall av godklnda
forslag,som inldmnatsinom olika grenar frhn det svenskandringslivet och

1824 Alf Suenron, aud. VR: Konstruktionslndring p& hillare fcir rullblrlager i den vertikala frissupporten
pi Waldrich-hyveln. Beltining kr
5 0 0 :- .

Seruiceinspektdr
EriA Glad (t. a.) fAr en
extra prenziepd 200 b jinte diplonzfdr
fenz godAdndal1rilag. )aeringenjdr Carl
Holnzquist och ingenjdr Nilt Prcsell, ord.f.
resp. seAr.i fdrslagskommittin t. h. Nohabfoto G. Johansson.

transportvlsendet.Den var mycket intressantoch slog sirskilt an pe nyttan
och behovet av ett idigt samarbete
mellan arbetsgivareoch arbetstagare.
Festligheten avslutadesmed kaffedrickning, varvid en animerad diskussion utspannsig mellan fcirslagsstdllare
och kommitteradem. fl.
pU
Senast beliinade

fiirslag

Nohabs fdrslagskommitt6har pi de
senastesammantrddenaden 29 aug.
och 8 nov. f<ireslagitf<iljandef<irslag
till bel6ning.
98 Erik Glacl, aud. VI: Oljedtdnering p& styrverk.Beldningkr 150: -.
Diverse indringar pi reglerventiler
till styrverk.Belciningkt 4iO: -.

2542 Bertil Pertson, aud. VD:
Komplettering av svarv- och arborrfixtur. Belciningkr 125:-.
2153 Bertil Andersson, aucl. VGmodellwickeilet; Skydd mot fiir hcig
hastighet i trdsvarv. Belcining kr
1 0 0 :- .
37 Uno Holmberg, aud, VD: Frdsning av spir fdr saxpinnepE nockaxel.
Beldningkr 100: -.
432 Gunnar Eriktson, aud. VD:
Svarvfixtur fcir oljeavkastningsring.
Belcininskr 50: -.

+

JOBBET I BLICKPUNKTEN

d* ca 2.OOO
ton - hur"udsakligenMeehanite-gods, vilket innebir, att ett
homogent material med goda h8llfastFramstdllning av gjutgods fcir kun- hetsegenskaper
erhills.
ders och eget behov har pigitt vid.
Fig. 1, Kdrnmakaren Berndt EkNOHAB sedanriver 100 ir tillbaka. berg putsar en kdrna till kolv fdr en
Denna llnga tid har gett fciretagetrika POLAR-motor typ T.
erfarenheterav de arbetsmetoder,som
Fig. 2. Pi,fyllning av sandi en skak-,
2ir liimpligast att anvdndafdr att mateDress-och vdndmaskin.Det dr maskinrialets kvalitet skall bli hdg och till?o.maten Rune Andersson,som skciter
verkningskostnaderna
och leveranstiden maskinen.
derna skall kunna hillas nere.
Fig, 3, Frir att i miijligastemin eliI fdrra numret av B-pilen llmnades
minera det tunga arbetet med ramen beskrivning, hur det g&r till att tillningen (packningen) av sanden har
verka modeller fcir gjutningen. Vi skall
fciretaget installerat flera rationella
nu g& vidare och se, hur sjiilva gjutmaskiner. Hdr ser vi en av de moderningen tillg&r. En modell packasner i
nasteslingermaskinerna
i Sverige.Kasand, och man fir dlrigenom ett avpacitetendr 30 mBkis sandper timma.
tryck. Sanden sammanhiils av ramar,
Maskinskdtarendr GciteGrenander.
sompi gjuterispr&kkallasflaskor.Nlr
Fig. 4. H'dr hiller nattskiftet pi med
flaskorna skilts, kan modellen tas upp
avgjutning
av maskinformadeflaskor.
"kdrna",
("dragas"). En
tillverkad av
Gjutningenskernormalt kl. t6 ochz4.
kdrnsand, inslttes f<ir att bilda hilet,
varefter gjutningen genom en kanal Mdnnen fr. vlnster till hcigerdt: Fitz
Asko Sar(lingjut") kan ske, efter det att flas- Andersen,John Gustavsson,
korna iter sattsihop. Efter gjutningen lin och Karl IQsk.
Fig, 5. Bl?istring av gjutgodset i
slis godset upp pe en mekanisk urslagare. Fcir att rensa godset snabbt och strilsandsbl[ster (helautomatiskslungeffektivt finns en v&tbldster,som ge- rensmaskin).Maskinskcitaredr rensanom en vattenstriie med hrigt tryck ren Ake Tengkvist.
spolardetaljernarena.Fcirrensningav
Fi&. 6. Kdrnmakare Sven-Evert
visst gods har friretaget installerat en Thonander "blackar" (civermilar) en
helautomatiskslungrensmaskin.
kdrna fcir att formsanden under gjutav gjutgods ningen inte skall brdnnafast pi godset.
NOHAB:s 8rskapacitet

En bildsida frin NOHAB:s
gjuteri

.A

J+

- Non, Su6cia,sueco,sueca,muito
longe.
Och di slger han det.
Frin en portugisisk resa
- Aha, Nohab, Su6cia,Nohab.
Denkande
slonanaac
fi;rfauarensrEN
ser
Fd,rklaringenger sig. I Tunis llngt
hiir ndgraroandeochfdr NOHAB myckethedrande
i scidernska vi byta till motorttg och
glimtar frin en nyligenfiiretagenresatill Portugal. motorti.get Ir av svenskt mirke. Den
grtkHdde har sjiilv varit tigmdstarepi
I Lissabon finns det ett par jdrn- brister i exklamationer:Jolie, bellisi- motortig - i sjlilva verket [r Nohabvagnarnarapido, sndlltig, hdr i Portuvdgsstationer,dit det aldrig kommer mo, beautiful, sehr schdn! Zindatills
n&gra tlg och varifrin aldrig ntgra tig
man ldr sig att det heter muito bonito. gal och representeraralltsi ett hdgre
avgtr. Resendrensdderut ldmnar sina Man prisar allt, ddrfrir att allt dr vd.rt stadium iin det i och fdr sig bekvdma
t8g vi reser med. Vir niotimmarsresa
kappsdckartill blrare under angivande att prisa.
kan
gdras pi halva tiden med Nohab.
av kup6nummer - om han har fitt
Den portugis som inte genglldar en
S&
reserveradplats, vilket bara gir till
blev Nohabs fcirtr?ifflighet en
viinlighet, en komplimang, en god
- ju mer vi pril8ngsammapersontig - och hans bilvilja, tycks inte finnas. Av de bida gemensamndmnare
jetter granskasi en spdrr, men inga tig
sade
landskapet,
desto
mera prisade
mdnnen, som fdljer ttget under den
vir
gri
vln
Ilnns.
de
svenska
tigen.
Till slut
heta resangenom korkskogarna,dr den
I stiillet finns det en btt, med vilken ene - i svart uniform - uppenbarli- blev alltsammanssi bra, att skulle man
man fdrdas civerden 40 minuter breda gen konduktor och uteslutandeansva- iterge det, si lZit det bara som reklam.
Tejo-mynningen, och de syner man rig fcir biljetterna, medan den andre F6r Portugal och Nohab.
undfignas med under den firden Ir s6, _- grikl?idd - tydligen har en hcigre
skona, att man fdrsdtts pi gott hum6r funktion och ir ett slags tigmdstare,
fdr hela resan - dven om den blir
en man som cjvertar bef?ilet pi varje
ling, het och pressande.
station, dlr vimlet av jdrnvdgstjinsteDet tar nio timmar med persontlg mdn bokstavligen dansar efter hans
att n3.sydkusten- en strlcka pi ntgra pipa - ty i en pipa bliser han sina
och trettio mil och man Snqrar befallande signaler. Av grinad erfaganska strax att man inte har tigit
renhet frin svenskaverk och f<iretag
med matsdck och drycker. Men man g6t jag mig i fcirstahand till bdst-vin
trristar sig med att man hir fir stifta med den hdgst uppsatte,dengriklddde.
bekantskap,med tvi angendmamdn,
Det visar sig vara klokt, ty det dr
som blir ens trogna sZillskapunder retill slut han som hejdar tiget, si att vi
san fcjrbi saliner och korkskogar, gefir en matbit - en god matbit fcirnom grdnblcita risfiltskvadrater, 6ver
resten- mitt pi den linga dagen,och
fdrbrlnda sldtter och b<iljandeh<igl[ndet dr han som kommer med vattender, ddr trldens skugga bildar svarta
kruset, di vi klagar 6ver tdrst. Det ir
spetsmcinster
rakt under kronorna, och
ocksi han som fcirst undrar civer virt
slutligen i nerfdrsbackenmot sardinursPrung.
kusten. Spriksvtrigheter kanske be- Su6cia.
grdnsarkonversationen,men viinlighet
- Aha, SuiEa! (Det dr den eviga
och viilvilja prld.glarumglnget. Man
visar fotografier av sina barn, man ut- sammanblandningenmed Schweiz.)
Hant-Ake Melin ffrr betyg ocb premier au

Aha, Nohab, Suecia,Nohab, muito bem!

En aa Nobabs ililsbussar, som nu rullar pd de portugisiska ttatsjiirnaiigarna.

ingenjdr Sahlberg, med personalcbefen som
aittne. Nohabfoto G. Johansson.

Kursavslutning vid NOHAB:s
fiiretagsskola

frw

Nyligen har kursavslutning hillits
fdr tre klasser, som genomgitt
NOHAB:s fdretagsskola(skolan fiir
yrkesarbetare).
Det var ett 30-tal pojkar, som vid en hiigtidlighet pt
NOHAB:s personalrestaurang
Gullriset fick sina betyg.
Rektor fcir yrkesutbildningen vid
fdretaget,ingenjcir GcitheSahlberg,inledde med att kort sammanfattakursernasgi.ng och limnade en del statistiska uppgifter. Han ndmnde ocksi,
att sex av de pojkar, som fick sina
betyg nu, kommer att fcirberedasig fcir
intrlde vid tekniskt ldroverk.
Ddrefter fdljde utdelning av betyg
samt ay premier som skdnkts av
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NOHAB och arbetsledareklubben.Sedan tog personalchefen,Bertil Orelius,
till orda och framfcirde fdretasetstack
till siviil ldrare som elever.
Under samkvdmet,
som sedanfdljde,
blev det en hel del tal, av vilka kan
nimnas: Verkstadsklubbens
ordfcirande Sven Andersson som till samtlisa
elever deladeut publikationen"Sve-nska Industriarbetarefdrbundets
historia", yrkesombudetvid fciretagetJohan
Nilsson samt f6rman Sven Sandberg
som representantfcjr arbetsledareklubDen'
T.l*
F-motorn

;

6ter pfl utst?illning

Den nya POLAR-motorn, typ F,
som konstrueratsfrdmst med tanlie pi
fiskefartyg, har rcint stort intresse.^I
somras visades en originalmotor vid
Fladenfesteni Gravarn!. Nu i hrist har
ett specialmontagemed fotos m. m.
visats i SkandinaviskaBankensfdnster
i Gciteborg.I krrinikan i nlsta nummer
skall vi visa ett foto av denna lilla
specialutstdllning.
Danska

l,

lokm?in

NOHAB

besiiker

Platsenfdr Hund.erfossens
Araftstation.Foto ing. Ahlin (FV 10).

Ny storordertill norskt kraftverk
I slutet av septemberfick NOHAB
en ny order pi vattenturbiner till ett
norskt kraftverk, Hunderfossen, beldget n6.gramil norr om Lillehammer.
Bestlllare d.rKraftlaget Opplandskraft
i Oslo. Bestdllningenomfattar tv5.turbiner, som kommer att bli de stcjrsta
kaplanturbinerna i Norge, vad betrdffar effekten. Varje turbin kommer att
utveckla t0.000 kilowatt vid 4i.i m

Den 11 och 13 oktoberfick NOHAB
bescikav"ett 60-tal danskalokmdn. fcirdeladepi tvi grupper. Efter en orientering om fciretagetvisadesfilm, varefter vandringen genom verkstdderna
bdrjade.Det dr givet, att besdkarna
var
mycket intresseradeav NOHAB-GMUngdomens liinsparande
loken, som dr under produktion i verksom under ett tiotal ir hjiilpt och sporstaden'
T. I*
rat_den svenska ungdomen att spara
De dansLa giisterna framfdr eu NOHABmillioner och &ter millioner, har iven
GM dieselelektrisAt loA. Li)ngst t. u. en
pi Nohab omfattats med stort intresse
au N O H AB-ci cet on erna, i ngenjiir ly il I i am.
av ungdomen.Det har hdr sparats3tB engt sson. Nohabfoto G. Johansson.
skilligt genomdennasparform.Negon
statistik f& alla 6ren-finns inte tillgiinglig, men det kan nimnas, att under jan.-okt. 1960 har 16) ungdomar
p& Nohab pi detta siitt spari't ihop
1 1 0 . 9 0 0k r .
Att denna sparform har blivit si
populiir beror givetvis pi att det gir
si ldtt att sparap5.dettasdtt.Man liter
fciretagethilla inne 10 procent av lcinen och vidarebefordra summan till
Sparbanken.Man slipper alltsi besvdr
T.d bankspring etllr sparklubbar.
Genom att man inte fir pengarnai sin
hand f<ire insdttningen, blir man inte
utsatt for frestelsenatt kanskeanvlnda
dem till nigot mindre ncidviindigt.
bom en uppmuntran, utciver rlntan,
fir spararna deltaga i ett lotteri frin
vilket nigra vinster iven hittat tiil
Nohab. De flesta av mer blygsamtformat, men fcir ett par ir sedandirige-en
rade Fortuna en- tusenlapp till
JI

!

-9n h6g fallhdjd fdr kaplanturbiner.
I likhet med de flesta stcirre anliggningar, kommer turbinerna att f6ries
g1d__glhydrauliska styrverk av typ
NOHAB-ASEA. Kraftstationen biir
nerspringd i berget och kommer att
vara i drift under hcistent963. Afferen rcir sig om ca 5 milj. svenska
Kfonor.

Nohabgrabb.Fcir ungdomar pi Nohab
som lnnu stir utanfcir lcinsparandet
och vill veta mer om detsammastir
sdkertsparombudet,vaktmannenKnut
Boman, giirna till tjdnst med alTa erforderliga upplysningar.
I. L.
*

,J1"1

Vid sista ekonomiskiaan
eledtron hjiirnan till bordet.

bade jag

Frarngingsdkt deltagande ftir UVA pi Srets internationella maskinutst?illningar
Rysk generaltrodde25-iiringen uar magnetiserad.
I B-pilen rc 3 i Lt llmnades n&gra
uppgifter om de utstillningar UVA
deltagit i eller skulle delta i under
f 960. N?ir nu utstdllningssisongen
avslutats, kan det vara pL sin plats med
en redovisning.
Leipziger Virmlssan pigick under
tiden 28 februari till 8 mars 1960.
Inga blommandemandeltrdd representerade vnren, ddremot regnade det.
Redan i stadens utkanter, ndra den
tekniska mdssan,bdrjade brunkolsomr&det och kolstoft plus mycket regnvatten tecknade en ntgot mdrk gatubitd.
Bilden av det intensivaintressetsom
dgnadesbide UVA och LIDKOPING
var ddremot ljus. Firmorna hade en
gemensam monter med den dsttyske
agenten,som dessutomrepresenterade
olika schweiziskamaskintillverkare.
UVA:s exponenterbestod av den
minsta medlemmeni slipmaskinfamillen, U-5) i standardutforandemed
kassettchuck.Dessutom demonstreradesUVA-CHUCKLESS, helautomaten
fcir slipning av rullagerringar samt
som blickfing en TURBO-HEAD
tryckluftsdriven slipspindel, som k6r-

des med 100.000 varv/min. Spindeln
gjorde intryck pi en rysk general med
tolk och fdlje. Han ptstod att 25dringen, som stod pi hiigkant pi spindeln, m8ste vara magnetisk fdr att
kunna hilla sig kvar.
B&da maskinernastldes. Twfur dr
det si, att anskaffningsplaneinafr&n
fabrikernas sida vida iiverstiger de
medel, som vederbdrandeinkcipsorganisationer kan bevilja.
Under tiden har frimst helautomatiskaversionerav U-55 maskinenoffererats. Kontakttillfiillen, sivdl med
fabrikerna som med inkcipsorganisationen, ger ndsta8rs mlssa.
Den internationella mdssani Budapest den 20-30 maj hade ca L.4OO
utstlllare, vatav 300 utl2indska, f6rdelandesig pi 20 ldnder.
De flesta linderna hade egna nationspaviljonger,men som fran Sverige
endast 6 firmor deltog, var ett sidant
arrangement ej m<ijligt, utan de
svenskablev placeradevitt atskilda.
UVA st?illdeut tvi typer av hydrauliska vdxlar fiir jiirnviigsfordon, av
vilka den mindre typen, f6r max. 350
hkr, redan iir inbyggd i prototypen fdr

Den gemensammaUVA-NOHAB-rnoxtem p3 Budapest-atsti)llningen.
Personernapi fotot
iir fr. o. fru Wera Getztet och ingenfdr Kdhler, Bud.apeuoch direktiir L. Odqilst och
ingenjiir K, Suenningsson,UVA.

lok och motorvagnar i Ungern, Dessutom utstdlldes UVA:s innerslipmaskin, typ UHM-19t, fcir vilken ett
stort intresse visades frin ungerska
verkstdder.
Utstillningsmontern delades med
NOHAB, som bl. a. visadeen modell
av det NOHAB-GM dieselelektriska
lok, som i sambandmed utstdllningen
demonstreradesfcir de ungerska myndigheterna.
Ocksi vid den internationellamdssani Poznan den 12-26 mai, delade
UVA och NOHAB ocksi utstdllningsmonter i den svenskapaviljongen.
UVA, som sedan flera ir har liipande leveranserav innerslipmaskiner
till Polen,utstdlldedennag&ngendast
ett urval av slipspindlar, samt en hydraulisk vdxel fdr jlrnviigsdrift.
NOHAB, som utstdllde i Polen frir
fcirsta g&ngen, visade modeller omspdnnandehela tillverkningsprogrammet.
Intressetfrin polsk sida var uppmuntrande och de kontakter, som
knrits med den polska industrin, 1r
vdrdefulla frir den fortsatta utvecklingen av fcirbindelserna.
Den utstiillning, som for UVA:s
vidkommandehade stci.rsta
intressetfor
iret, var verktygsmaskinutstdllningen
i Lond,on, som dgde rum i de gamla
Olympia-hallarnaden 25 juni-s juli.
Vir representant i Storbritannien,
Drummond-Asquith Ltd., har inom
sin koncern landets mest betydande
tillverkning av verktygsmaskineroch
importerar och s[ljer dessutomen hel
del utl?indska maskiner, bl. a. Lidkdpings centerless-slipmaskineroch
UVA:s hilslipmaskiner. DrummondAsquith hadetvi jittemontrar,vdl ordnade och besattamed personal f6,r att
betjiina bescjkare.Vi st?illdeut tv& hilsliomaskiner.
Utstiillningen ans&gsha varit den
bista verktygsmaskinutstlllningenman
haft i Englandpi 50 &r.Till dettaomdrime bidrog sikert det faktum, att
recessionenvikit och efterfrigan pi
maskiner blivit stor. Vi hade m&nga
intresseradebesdkare och tycker nog
sjdlva, att utstlllningen var en av de
bdstavi deltagiti.
Men det var inte endastsliomaskiner vi stdllde ut. Minga av i)-pilens
ldsare Ir kanske intresseradeatt hrira,
att vi ocksi deltog med vira nya UVABOFORS Kallstuk- och Gdngrullmaskiner. Fijrsiljningen av dessasker i
England genom Bofors gamla representant,Selson.Aven Selsonhade en
fdrniimlig monter, diir UVA:s Jdrgen
\Tahlberg demonstreradekallstukning
och glngrullning nonstopfrir en aldrig

38

F

l::

,0
=

ffitga om helt nya maskiner. Givetvis
har maskinerna samtidigt ocksi erhillit modernalin.jerochTormgivning.
Flerstegspressenarbetar efter den
s. k. multi-die-metoden,
dvs. maskinen
producerar,med en hastighetsom motsvarar svdnghjuletsvarvtal, detaljer
som fordrar flera stansoperationer
uian
tvertransport av Imnet. Maskinen arbetar med fyra matriser, anbtagta p3.
ett revolverhuvud och sransarna -efter behov ett, tvi eller tre - dr monteradepi ett huvudfiste pi tvdrsliden.
Genom att revolverhuvudet,tack vare
en s. k. malteservdxel
, vrider sig y<
varv fdr varje slagav huvudsliden,blir
produktionen oberoendeav det antal
stansersom anvdndas.Produktionen i
FR-50 Zirtva.eller tre ginger stcirredn
i de gamla kallstukmaskinerna.
GD-5 iir, i motsatstill konvertionella rullgdngmaskiner,utrustad med
SIMA lrdsnzasLin
iir'sont sy
16r sAraaspfrr
nes en liAa elegantsom anaiindbarAonstruAtion.
FotoSIMA,Milano.
sinandestrcimav besdkare.Bi.da maskinerna ir ju ganska exklusiva och
vdckteberdttigatintresse.
I regel 1r det ganska svirt att peka
pi nigot konkret resultatav en utstlllning. Man hoppasju ailtid itminstone
kunna sd.ljade maskiner,man stdller
ut, och det gjorde vi. Dessutomhar vi
fitt ett par order, som direkt resultat
av utstdllningenoch mera kan sdkert
vdntas'
L*s&co

WEDA

sin sida om backsliden.Dd.rigenomkan
man utnyttja bide de fram- och ttergiende slagen hos sliden och silunda
uppn8 dubbel produktion. Maskinen
har ocksi dubbla matarverk. ett till
varje backpar.Genom att matarverken
kan kcirasoberoendeav varandra,kan
tva..helt olika detaljer kcirassamtidigt,
vilket givetvis bidrar till maskinens
anvindbarhet och lcinsamhet.
De ovanndmndatvenne maskinerna
dr de fdrsta i ett maskinprogram,som
UVA planerar fcir de ndrmaste iren.
De gamla s. k. Galco-maskinerna
har
en stor kundkrets, som nu uttalat sitt
stora gillande 6ver UVA-BOFORS:s
nya konstruktioner,men som samtidigt
frigar efter ytterligare maskintypei.
S.op en fcirstakompletteringtill maskrnprogrammetslljer UVA pi den
nordiska marknaden en italiensk so6r^elefrdsmaskin f6r skruv, SIMA, en
gant och anvdndbarkonstruktion.

@o'

LInspumpffeft^vid Wedaverken
Den 22 augusti samladesi Scidertdlje representanterfrin Bofors samtliga fdrsiiljningskontor, frir att under
tre dagartillsammansmed $Zedasegna
pumpfdrsiiljare skaffa sig kunskaper

9T..d.1.

\X/EDALt00

ningar, elektrisk felscikning pa pumpar, frirsiiljnings- och servicefiigor
m. m. samt visning av lVedaverken.
Vid en gemensam middag, d?ir
direktcir Sven Lind stod fcir vdrdskapet, visade och kommenteradeRagge
Lundbergsin film "Jorden runt i simband med olympiska spelen i Melbourne", vilken livligt uppskattades.
Kursdeltagarnas tack framJdrdes av
ingenjor Bdttner, FAS, som framhdll
hur nyttig och llrorik kursen varit fcir
frirsdljarnapi f?iltet.Han hoppadesatt
liknande kurser skulle iterkomma.

"{.l.le.rspumpen
rnror IofsatJnlngsstarten.
Deltagarna hllsades vdlkomna av
UVA utvidgar sitt maslcinprocivilingenjrir Kjellander, som gav en
gratra i samarbete rned Bofors
orientering om \7edas ldnspumpskonstruktioner och utvecklingsprogram,
Bofors gamla vdlkdnda maskinerfrir
samt kursprogrammetmed demonstratillverkning av bult och skruv m. fl.
tion av konkurrentpumpar,
elektrotek-och'
liknande detaljerhar under de senaste
nik, demonteringmonteringsciv8.renheit omkonstruerats.Ddrvid har
UVA:s sakkunskapUVA ?ir ju Kursdeltagareocb instrilatarer utanfdr Malintbo. stdende-lr. alinster:Hj. Berg:tri)m
FAy,
koncernensspecialistpi verktygsma- s, CailssotzlYeda, J. Hafstrand FAG, L.-G. Holntlund rAy, p. Lagerquisrtrdeda,S. HiatlndrysonFAo' B. Hane FAM, R. Ahlberg och A. Gusralssonltrria.'siuande
skiner - i hciggrad anlitats och de tvi
fr'. uiinster:
maskiner,son nu kommit i marknaden, G.EriLssonFAE, L Eriksson lYeda, J. Lundberg Fls, N. Arrnanx FAS, B. Kjellander
flerstegspressen
FR-50 och gdngrull- ll/eda, K. Bi)xner och B. Torssin FAs, T. salornaaIshunetaili oy Finrand, c.-y. Sigurd:maskinenGD-), innehiller si miLnga son FAG samtL. Bergstrr)mFAO. Wedafoto \festerlund.
nya principer och konstruktionsdetaljer, att man ndstankan sdga,att det dr
RullgiingmasAinen
tarterk. UVA-foto.

GD-5

nzed dubbla tna-

PLAST -

det nya materialetfcir modeller
och kernlldor

Au FdrmanGUNN,,IR UOCOAAI,

Wedauerken

Sedan nigra ir tillbaka har plasten
tagits i bruk fcir tillverkning av en del
modeller och kdrnlidor pi S7edaverken. Resultaten av dessa fcirsdk har
enbart varit goda, sivil betriffande
tillverkning som anvdndning.
Modeller och kdrnlidor har sedan
giuteriteknikensbdrjan tillverkats av
trd', gjutjdn eller metall. Gjutj?irns-

och dirfcir har i frirsta hand tillverkningen inriktats pi kiirnltdor.
Fdr ndrvarandeanvindes tvi metoder fcir tillverkningen: vid den ena
gjutes plasten runt en kdrna, vid den
andra bygger man upp ett armeratskal
och fyller hiligheten med ett sirskilt
material.
Lit oss fcilja tillverkningen av en
kdrnlida: Fcirst tillverkas en "kirna"
och en form av trd.,se fig. L och 2.
Dlrefter piliigges ythartsen,fig. 3, varefter lamineringen tar vid enligt fig. 4
och ,. Sedan plasten hdrdats och
formen tagits bort, p8.sdttes
ev. lisanordningar och kdrnlidan ir fdrdig, se

Fig. 3. Modellsnickarna Arne N1str6ru och
Kjell Klangeryd. liigger det li)rsta shihtet
ao ytplast (hart:) P3. modellkiirnan.
\Tedafoto \Testerlund.

erfordras fcir ugnshlrdning. Fenolhartserna var oldmpliga och ersattes
ddrfcir av epoxyhartserna, som har
bdttre egenskaper.Det anses nu av
m&nga,att sistnlmnda hartserkommer
att revolutionerade nuvarandetillverkningsmetoderna.
Fig. 1. Modellsnichare Kjell Klangeryd ritar
au modellAiirnans kontur pd delningplanet.
S7edafoto rVesterlund.

fig. 6. Den hlr visadekdrniidan har
tidigare framstillts i trd och v?igded&
34 kg, medanplastlidan endastvdgde
18 kg. Man har alltsi hdr vunnit en
stor viktsminskning,som ar till fcirdel
vid handhavandet.
Kostnadenf6r dennakirnli.da overstiger obetydligt kostnadenfcir motsva-

och metallmodeller Ir frirdelaktiga fdr
stora serier, men fcirlorar vid ldngre
tids lagring sin fina yta genom korrosionsangrepp.
Plasternafick tidigt diligt rykte for
anvdndning vid modelltillverkning genom den kraftiga krympen, instabiliteten efter hiirdning, reaktionsfcirmigan samt den nddiga utrustningen som
Fig. 2. Den negatiaa "Alirnan" aa trii, pd
ailhenfonnen byggs upp, placerad i lfrdan.
rJ7edafoto rJ/esterlund.

Fig. 5. Lamineringen niistan fiirdig. Varje
uiiulager driink: belt igenom med plast
( harts) l6sning. \Tedafoto STesterlund.

Fig. 6. Kd.rnl1dan 'ld.rdig. De bdda hilfterna
ligger uppslagna. I bakgrandex stir modellAiirxan au trA, .tom ctnrAntr fdr uppbyggnad en. W edaf oto \Testerlund.
Fig. 4. Lnnzineringen kan bArja. Herrar Nystriint och Klangeryd ld.gger det fdrsta shiktet glasfiberuiiu pd nodellkdrnan.
$Vedaf oto lJ7esterlund.

Vad vinner man di med en modell
eller kdrnlida av plast? I fcirstahand
h4r plasten llngre livsldngd in t. ex.
trd, den har ingen fuktupptagning, god
ytfinhet samt god n<itningsbestdndighet. Genom den ringa vidhlftning,
som plasten har, underlittas modelldragningen och dirmed kan minimal
sliippning utfciras. Plastmodeller kan
inte ekonomiskt konkurrera med eller
ersdttatrdmodeller fcir handformning,
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expanderatglimmer, som ar ett billigt
och bra material fcir detta 2indamil.
Vilken metod, som skall anvdndas,
fir bestimmasav detaljenskonstruktion och antalet avgjutningar. Fcir
enkla detaljer kan man med fcirdel
anvdndagjutmetoden.
Materialet,Araldit epoxyharts,som
anvdndsi samtligakdrnlidor och brltt,
dt frin CIBA Produkter AB.
Utdver denna tiilverkning av kdrnlidor och modeller har lven en del
sk?iggverktygfcir pressgjutgodsutfcirts
av plast. Dessa verktyg har kunnat
framstlllas till en kostnad,som ligger
relativt lingt under motsvarandeverktyg av stil.

:,s

;.

Fig. 7. En appslagenAiirnlfrdaauseddldr
hlrisningaa en lnera a//1ncer',lt
utlornad
hlirut. V'/edafoto \Westerlund.
rande kdrnlS.daay lue,men med mera
rutin och vana kan kostnadensdkert
senkas.PlastlS.dan
til temperaturvariationer frin - 4Oo titl * 80oC och
behiiver inte m&las eller ytbehandlas.
Ev. skador kan relativt ldtt repareras.
rnedanddremotdndringarkan vella en
del problem. Fig. 9 och B visar ett par
relativt storaklrnlidor, som tillverkats
enligt lamineringsmetoden.Fyllnadsmaterialet i lcisbitarnadr aluminiumspen, som anvdndsdels fiir att erh8.lla
stcirretyngd, delsfrir att slnka tillverkningskostnaden.
Aven tillverkning av brdtt kan utfcjras i plast. Fig. 10 visar ett brdtt
fcir basringentill \Tedaverkensldnspump. Ca L.2OO avgjutningar har
gjorts utan att nl.gra som helst fcirslitningar pi brZittetkunnat mdrkas.Brdttet enligt fig. 11 nr byggt i en ram av
aluminium och metodendr en kombination av laminering och gjutning.
Fyllnadsmaterialet
i detta fall ?ir hdgFig. 8. En uppslagen Aiirnlhda. Mellan hal1)orntt stAr negatiaet, tnodellkiirnan au trii,
som anaiinds 'ft;r appbyggnad aa lfrdans
bdda balaor.'Wedafoto ITesterlund.
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Tv-rutan.

Personalnytt

Fiirman E, Pettersson(Pne) har
<ivergitt sisom planerarefrin och med
den L/ro 1960 till TVM 1.
Herr Yngue Antonsson,tidigareanstZilld hos Hakonbolaget, Sk6vde, har
anstdllts som telefonfdrs[liare inom
TVF t frin och med den l/II 1960.
Herr Georg Chrittenssonhar frin
och med den I/I2 1960 utsetts till
chef fcir AB Tidaholmsverkens leveransavdelning,TVL. Den nyinrlttade
befattningenomfattar plastavdelningarnas lager av halvfabrikat och produkter samt speditionsverksamheten.
Vidare inrangeiasunder TVL fr. o. m.
796L hela,fdretagetsmaterialhantering
och interna transDorter.
Herr Christenison kommer narmast
frin Jdrnvdgsstyrelsens
Trafikbyri diir
han varit godstrafikkonsulent.F. r!f.

Nattvaktens sing
Mel.: Mors lille Olle
Ndr solen gir ned bakom bergetstopp
D& stiger jag nytermen yrvaken opp
Nu skall jagb6rja min ensligarund
Ack, den som hade till slllskap en
hund.

Fig. 9. Auen glutbritt kan tillaerAas enligt
lantirtatprocessen. Hiir synes under- och
|aerhalttan till en 300X500 tnrn gjutt'laska
fdr gjutning a.u en Voluodetali. Yledafoto
rWestetlund.

Jag gfu hdr och vaktar varenda natt
Men minga ginger jag ldngtar besatt
Efter ett lius som kan lvsamitt strek
Snjag ej rdnnerdirektpi en kik.
I nattenstimmar jag grir mina varv
Inne i verkstanjag rundar en svarv
Kompressoreroch ugnar jag vaktar
som guld
Gir nigot pi tok hat jag ej n&gon
skuld.
Det morrar i fliiktar och prasslari vrir
Upp springeren r&ttamid svansutan
hir
Med hiret pi ?indai pirande skrdck
Fr&n det farliga grannskapet skyndar
jag v?ick.

Nog 2ir nycklarna menga, men tiden
den g&r
Fritternablir 6mma, sd ock mina tir
Men jag strdvar framilt uti den fastatro
Fig. 10. Gjutbriitttill basringen
till lYedas Att vila fl,r jag gdra en stund i
liinspuntp
L 200.Wed,afoto
Ifesterlund.
"Gubbero".
De hittills gjorda fcirsdken med
ej sett solen pi mingen god
plast har visat sig vdl motsvara f<ir- Jag.hat
oa8
vdntningarna och i minga fall, ddr
Men mAne och stjdrnor har ock sitt
metallmodelleranvlndes och man ej
behag
kan utnyttja deraslivslingd, bcirplast- Och i deras knappa och frostiga ljus
modeller kunna ge vissa ekonomiska Troget jag vaktar Tidaholmsverkens
fcirdelar.
nus.

Bofors-misterskapet
*
i fotografering ry6t

A

Arrangorer: Bofors Ungdomsgird i samarbete
med B-pilen och fotograf Pontus Andersson.
Tdvlingen dr individuell och omfattar foljande
klasser:
A. FARG (Diapositiv). Format 5X5,7x7.
1. Deltagare, som erhi.llit pris i tidigare fototivlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ir.
Tre bilder, som inte tidigare prisbelonats i
allmdn fototdvling, eller publicerats i tidning
eller tidskrift. f.fu insdndas.Ur kollektionen utviljes och prisbelonasden bdstabilden. Ddrutover fir bdstakollektion ett hederspris.

bred vit remsa, for forekommande mdrkning. Denna remsa f\,r gd,rnagi upp pi overkanten, men ej
ner pi. baksidan. Ingen annan vit mdrkning fir
forekomma.
Varje tivlingsdeltagareskall bifoga ett tillslutet
kuvert innehillande uppgift om namn och adress.
Utanpi kuvertet skrives (liksom pi bilderna) den
tdvlandestdcknamn samt den klass i vilken bilden
deltar. Bilderna skall vara forpackade med tillfredsstdllandeskyddsomslag.
Fdrgdiapositiven skall vara v:d.l forpackade i
kartong eller ask.
Deltagana i tdvlingen underkastar sig tiivlingsi och med insdndandetav tzivlingsbestdmmelserna
bilderna.
Anmdlningsavgift kr. 2: - (gd,rnai frimdrken)
bifogas tdvlingsbilderna. Pengarna kommer att anvdndasfor inkop av priser.

B. SVART-VITT. Storstaformat 3OX3O.
L. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototdvlingar.

BOTAGSTBNNINGBN

2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 hr.
En bild, som inte tidigare prisbelonatsi allm2in
fototdvling, eller publicerats i tidning eller tidskrift, fir insdndas.

Avlciningsdagar 196r
Timault)nade.
Avldning nr

Avl6ningsperiod

Avldningen utbetalas

1 ........
2 . .. .. .. .
3........

1/L-ro/1.
n/r-24/1
25/1-7/2

1.8-19/1
1.- 2/2
L5-r6/2

Alla bilder, som publicerasi B-pilen, fir, utover
eventuellt pris, ett honorar.

r ........
6 ........
7........
8 ........
9 . .. . . .. .
10
11

22/2-7/3
8/3-2r/3
22/3-4/4
5/4-18/4
19/4- 2/5
3/r-16/5
L7/5-30/5

1.5-16/3
29-30/3
72-1.t/4
26-27/t
1o/5
2 5/ 5
7- 8/6

T2ivlingsbildernaskall vara insdnda till Bofors
Ungdomsgird, Bofors, senastldrdagen den 4 febr.
1961. Mdrk forsdndelsen"Bofors-Foto 796L".

Di semesternl96L dnnu inte (25 nov.) fasa
stillts, kan vi hir endastmeddela avloningsdagarna
for irets 5 forsta minader.

Fiirpackning,

Mi.nadsaul6nade.

Berkttigade att deltaga i tiiulingen:
Alla som dr bosatta inom Karlskoga stad.
Priser
De tre bista i varje klass erhiller diplom, ddrutover kommer ett antal priser att utdelas.

montering

och miirkning

Suart-aittbilderna inldmnas omonterade eller
monterade pi stodkartong, d. v. s. utan vit kant.
Firg: Diapositiven monterade enligt standard.
Detta inneb:ir, att nair bilden betraktas rdttvdnd,
skall den upptill vara forsedd med en 3-5 mm

r-

2/3

Avloningen uibetaias per checkrdkning i princip
den25 ivarje mf,.nad,alltsi den 25 januari,24febrtari, 24 marc, 25 april, 25 maj, 2I |uni, 25 jali,
25 augusti,25 september,25 oktober, 24 november
och 20 december.
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At@M,urhrz
Inkcipsfrigordiskuteradepi
koncernkonferensi Bofors
Efter flera irs uppehill samladesrepresentanter fdr inkcipsavdelningarna
inom Boforskoncernentill konferens
i Bofors den 30 september.Frin de
olika fciretagenhade inkcipscheferoch
andra i inkdpsfunktionen verksamma
personermoti upp.
Frhn Nohab inkdpschef Sandblom
och herr Derner.
Frin lY/eclauerAenkamrer Flock,
herrar Magnusson och Siwertz.
Fri"n UVA ink6pschef Tdrnblom.
Ffin T i dahoI mst erk en kamrer\Varnstam och herr Hagberg.
FtLn Bofors herrar Kignell, Aspekif, Eidvall, Elfving och Malmquist.
Deltagarna hllsades vilkomna av
direktd'r Nordqvist, som ledde civerllggningarna. Han framhcill, att avsikten med konferensenvar, arr man
ville ha iging en fcirutsdttningslcisdiskussion inom koncernenom vad som
skulle kunna griras fcir att till gemensamt bdstautnyttja den samladekraft,
som Boforskoncernen miste utgcira
som storkund. Erfarenhetenfrln andn
hill bide i in- och utlandet pekade
mot centralisering,
ndr det gellde ink6psfrigor, i syfte att uppne stdrre
inkcipsenheter.Frin Boforsledningens
sida ville man dock ha klart ifr8nsagt
frin bcirjan, att man inte pE n8.gotsltt
dnskade nigon centralisering f6r centraliseringensegen skull. Det dr, som
man fcirstir, stora pengar som gir genom inkdpsavdelningarna vid en si
stor ekonomisk enhet som Boforskoncernen utgcir.
Aven om man bortser frin kostnader av typen entreprenader,legoarbeten och reparationerm. m., som g3.r
till betydande belopp, uppgick rena
inkripen av fi.materia| fcirbrukningsmaterial, brlnsle, maskiner, verktyg,
kontorsutensiliero. d. till inte mindre
dn omkring 170 milj. kr om &ret.
Under konferensenutbytteserfarenheter emellan de olika fciretagenifriga
om priser, betalningsvillkor,leveransvillkor m. m. av gemensamtintresse.
Kontakt har givetvis kontinuerligt
uppehillits mellan de olika inkcipsavdelningarna,men man uttaladeallmdnt
dnskemil om att kontakten och samarbetet skulle ytterligare intensifieras,
varvid man ocksi kom till att dettablst

43

ordnadesvia moderbolaget,som var
den st<irstaenhetenoch som, nir moderna datamaskinerkommer i bruk om
nlgra Lr, hade de storstamdjligheterna
att behandla foreliggande underlag
frin olika hill.
Under ingenj<ir Kignells ledning
gick man i detalj igenom olika produkter och olika leverantcirer.6.rsfdrbrukning m. m. rapporteradesoch diskuterades.Man enadesig ocksi p6. en hel
del punkter om praktiska itgdrder, allt
i syfte att scikautnvttja gemensamma
erfarenhetertill koncernensbdsta.
Efter lunch pi Tjlnstemannamissen
fdljde si besokp& Inkripskontoret,ddr
gdsternafick tillfiilie att vidarediskutera olika ink6psfrigor med moderbolagets inkdpare. Hiirvid uppstod
iiven mdjlighet till mera personlig kontakt med de inkcipareoch dvriga funktionlrer pi Inkcipskontoret, som p&
grund av arbetsfdrhS.llandena
inte kunnat ndwaravid formiddagensfdrhandlingar.
Efter vad B-pilensredaktionerfarit,
var man <iver hela linien niijd med
konferensenoch det finns inte anledning anta annat dn att denna sakkunniga och erfarna samling inkdpsfolk
kommer att till fullo utnyttja de impulser som kom fram vid overliiggningarnaunder konferensen.
Nq

Fra Maud Andersson 'l3r rninnesgiuan aa
SlF-ord'fdranden hery Oue \V ahlquist.
Boforsfoto Falk.

2OOO medlemmar i

SIF's boforsavdelning
SvenskaIndustriti lnstemannafdrbundets avd. 24, Bofors, har nyligen registrerat medlemmen nr 2000. Den
lyckliga heter fru Maud Anderssonoch
arbetarpi avd. PB i Bofors.
Vid SIF:s minadsmcjtepi Bofors
Samlingshusonsdagen den 23 nov.
hyllades fru Andersson sdrskilt och
t. o. m. frirbundsordfcirandensjilv,
Harald Adamson, hade kommit till
Bofors fdr att "markera" denna milstolpe i avdelningenshistoria. Fru Andersson fick ett va&ert armband och
en blomma som minne och tack frin
avd.24.
V.

InAdpardonferensen i Bofors. Deltagarna samlade uranfi;r "Villa lnhi)p". Fr. a. herrar
lYarnstarn, Malmquist, Kignell, Tdrnblont, Sandblom, Aspel6u, Carlberg, Hanri), Thom.sgfird, Magnusson, Eidtall, Siwertz, Elf uing, Derner och Hagberg. Boforsfoto Falk.

Arskullennr 3r har lSmnatIndustriskolan
Ld,ilingana och elevernavid Bofors
Industriskola som nu fullgjort sina
kurser samlades,jimte fdrildrar och
anhdriga, representanterfcir bolagsledningen och stadens skolvdsen, skolstyrelsenm. fl., till en enkel hcigtidlighet p& Ungdomsgirden lordagen den
29 oktober.
En fcirstdrkt oktett ur Bofors Musikkir hade triingt ihop sig pi den lilla
scenen och inledde programmet med
kl?immiga och eggande toner, Bidgoods marsch "Songs of the Brawe".
Ordfd,randen i Skolstyrelsen, 6veringenjdr Nils A. \Tahlberg, hiilsade
ddrefter alla hjZirtligt vdlkomna och
vdnde sig di frdmst till hedersgdsterna,
de avgiende ldrlingarna, som strax
skulle f& diplom och betyg f<jr fullbordad yrkesutbildning. Overingenjcir
\Tahlberg tackade ocksi ungdomarna
fdr visad flit och intresseoch frambar
bolagets tack till skolans rektor och
lirare f<jr den nit, skicklighet och intressede nedlagt i undervisningen.

Mekanister
Leif Alrn, Tornmy Andersson,Kjell
Aronsson, Rolf Atting, Leif Bergfalh,
Stig Bergkaitt, HSkan Bf i)rn't'oth,Kennet Erikston, Conny H jalmarsson,
Kurt lansson, Lars f ansson,AAe lanr
ton, B. lobansson,Bo lohantton, Sdren loseftson, Allan Carlston, L.-O.
Pettersson,Bjdrn Rundldf, Ake Sanduall, Gunde Skagerli)o, Karl-Eaert.
Stenlund, Saen-Olof Saentson och
Sture Thorsson.Summa23 st,
Metallurger
Bo lansson
Kemister

Fri;ken Sigbiltt Jobansson fir sitt diplom
at direktdr Nordqaist.
Rektor Helling
skymtar mellan den. Boforsfoto Falk.

och herrarna fram och mottog diplom
m. m. ur Inspektors.direktrir Helmer
Nordqvists, liand.
Det var fart och stil <iverirets llrlingskull. Flickorna kom i vackrakldnningar och de unga herrarna var vllkammadeoch vilpressade.Ingen idisslade tuggummi - ett stort framsteg
frin tidigare diplomutdelningar.
Direktcir Nordqvist avslutade med
att beritta om sitt 40-3,figadeltagande
i Bofors yrkesutbildning,med bdrjan
sisomldrarei Bofors aftonskola- till
vilken han ocks6.var en av initiativtagarrla - och avslutning s&somInspektorfdr Industriskolan.Siirskilt hylladesbrukspojkenKarl-Teodor Karlsson, sedermeraciveringenjd,roch chef
fdr verkstdderna,som var en av pionfcir yrkesutbildningenvid BoReAtorSigridlonssontalartill de atgfr.ende id,rerna
fors,
skolans
fcirste fcirestindareverkld.rIi ngarxa,Boforsfoto Falk.
m[stare Herman Ekendahl och yrkesRektor Sigrid Jonssontalade varm- ldrare Herbert F{ornstrdm, som ocks8.
h)d,ttatoch inspirerandeom nyttan och varit, med ndstan fr6.n skolans start.
vikten av en god yrkesutbildning. Ocksi Inspektor avslutade med att
Minga av ungdomarna hade haft rek- tacka ungdomarna f6r visad flit och
tor Jonssonsom ldrare och lyssnadenu intresse och rinskade dem all lycka i
med stor uppmirksamhet pi sin gamla framtiden.
Fcirteckningenijver de nydiplomera"frriken". Rektor Jonssonndmnde sIrde
foljer pi vidstiendespalt.
skilt den h&rdnandekonkurrensenom
L.
arbetet som mriter "krigsirens" stora
barnkullar, vilka nu ir mogna att kom- InstramentreAniAer Rolf Olsson tacLar ocb
ma ut i frjrvirvslivet. En ungdom, som bockar. Bof orsfoto Falk.
kan sitt yrke och l?irt sig ansvar, har
littare att ft ett bra arbete.
Efter ett kortare musikprogram,
Peterson-Bergers"Vid Larsmess" och
Nystroems "Att Zilska i virens tid"
- kiren dirigeradesdenna dag av sin
gamle ledare, Eric Gustafson, som
ryckt in di unge sonen Stig av studier
var fcirhindrad - var turen kommen
till diplomutdelningen. Rektor Olle
Helling ropade upp alla namn och en
efter en vandrade de unga damerna

3-3rig laborantutbildning: L-8. Andertson, Torbjdrn Hedlund, Sigbritt
fohansson, Gdsta Karluon, Kerstin
Kihlstriim och Soltaeig lYahlberg.
Summa6 st.
1-hrig laborantutbildning: Sdren
Carlsson, Anita Magnusson, Slen-A.
Pettercron,Inga-Lill Skansenoch Agneta Skoglund,Summa5 st.
lnstrumentmekaniker
Rolf Olston
Diplom ftir genomgringnayrkeskurser
vid Industriskolan
StureEAlund,Martin lern och Niilo
Lesonen,

Filiden Anita Magnaron, L-irselea i henzistkursen,
fdr sitt diplotn, Boforsfoto Falk.

Personalnytt
Ingenidr Ragne Ander riverfdrdes
den 19 september1960 fr.a,nNLD till
NVF. IngenjcirAnder skall som driftingenjciri fcirstahand ansvarafdr tillverkning av p-oxibensoesyra,salicylsyra och acetylsalicylsyra.
Herr Harry Gullbrand har frin den
1 novemberutndmntstill frirman inom
NVF.
Herc Saen Gadde utndmndes1 okt.
till fijrman pi Kilstaverkenstransportavdelning (RTK).
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Ilen lrflmstehruksdisponenten
pif,Bofors
Au FiI. Dr SVEN STOLPE
Alla i Karlskoga klnner namnet
Pehr Lagerhjelm och vet, att en man
med detta namn spelat en avgdrande
roll i Boforsbolagetshistoria. Han
fdrekommer i namnet pt en av stadens
IOGTJoger och i olika lokala sammanhang. Men vem var han, vad har
han egentligen utfdrt ? Det har llnge
saknats en biografi 6ver denne man,
som vil kan kallas denstdrsteiBoforsbolagets historia. Det dr diirfcir med
sdrskilda fcirvdntningar man tar del av
en Algot Kronbergs "Pehr Lagerhjelm,
vetenskapsman,ndringsidkare, politiker" (Diakonistyrelsens bokfdrlag,
1960). Var och en som ir intresserad
av Boforsbolagetsfcirstahistoria, bcirta
del av denna mycket givande och
mycket vackra bok, skriven av en man
som under en fiiljd av tr tj2instgjort
som fcirslljningschefvid Bofors Orebrokontor och som nu framtrlder som
rutinerad historisk forskare. Kronberg
bygger icke bara pi fcirut klnt material, han citerar ocksi flitigt ur det
lagerhjelmska familjearkivet och icke
minst ur tidigare okinda brev frln
Lagerhjelm till hans hustru. Lagerhjelm f<jddesp& Falkeni sZiteri
Nirke L787, son till en major. Ndr
hans farbror, som var generalmajor,
fick hcira talas om att den unge Pehr
tagit avskedfrtn krigartjiinsten fcir att
iigna sig tt en civil bana, tog han en
papperssaxoch gav Pehr denna, med
de f<iraktfulla orden:
- Se hiir har du, eftersom du skall
bli skrivare.. .
Pehr Lagerhjelm studerade i Uppsala - han tog fdrst juridisk examen,
dlrefter bergsexamen.
1817-183 1 var
han assessor
i Bergskollegiumoch frtn
L832 tlll sin ddd fullmlktig i Jernkontoret. 1812 blev han ensamdgaretill
Bofors bruk, som han 1853 silde till
tvi s6ner samt en svirson, Genom sitt
fcirsta gifte blev han ockst deligare
i Rcirstrands porslinsfabrik i Stockholm. Han var med i Giitiska fiirbundet - en virmllndsk studentsammanslutning i Uppsala - och kalladesdiir
"Ivar Vidfarne".
Pehr Lagerhjelm var nu icke ntgon
vanlig bruksdgare.Hat var ocks6.vetenskapsmanoch en mycket framstiende stdan. Tillsammans med sina medarbetare fick han L8L7 Jernkontorets
och 1823 Vetenskapsakademiens
stora
guldmedalj fdr "Hydrauliska fcirsiik,

Mllning av Uno Troili
Foto: Sv, Porhetarkivet

LAGERHJELM

anstlllda vid Fahlu grufva". Lagerhjelm var si mingsidigt verksam, att
hans unga hustru ofta klagade. Vid
23 irs ilder - hon hade dt tvi styvbarn (det tredje hade dcitt), tv8.egna
barn och ett tredje pi v2ig- skrev hon
till Stockholm och klasade 6ver sin
ensamhet.Han svarade:
"For all del i v?irlden. ilskade
hustru, bliv ej modfiilld dlrav att jag
icke dr hemma. Du har iu tvi mamsellerhos Dig? . . . Om det dr ovanligt
(orimligt s?igerdu) att ldmna en si
ung hustru, som Du ir, utan frirestyr
(s2iger Du) ; s& ar Du visst ocksi,
?ilskadeJohanna, intet nigon vanlig
hustru . . ."
1827 fullbordade Lagerhjelm ett
stort arbete, "Fcjrsdk att bestimma
valsadt och smidt stingjerns tithet,
jemnhet, spdnstighet,smidesbarhetoch
styrka". Det ansesha varit banbrytande
i svensk h&llfasthetsforskning,utkom
ockst pi tyska och latin. For att kunna
grira sina forscik konstrueradeLagerhjelm en provningsmaskin, som fick
internationell anvlndning. Frir andra
gingen fick han nu Jernkontoretsstora
guldmedalj. Han skrev till sin hustru
under slutspurten med detta arbete:
"Mitt tva och ett halfttriga arbete
vilsignas med ett sammanhangi hop!
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fogningen, som det skarpastemdnskliga fcirutseendeej kunnaf syfta 3.t,och
likviil har jag tagit det ena stegetefter
det andrautan grubbelpinigonplan."
Lagerhjelm fick mtnga andra drebetygelser och priser for sina insatser.
Nigra veckor fcire sin dcid reste han
till Stockholm frir att ta emot den
minnespenning i guld med hans bild,
som Brukssocietetenhade litit pr2igla.
Han skrev en minad fcire sin dod till
sonenPehr Edand:
"I fredags var jag ute i fria luften,
fcirstagingen under mer i1 27,ir. Lindarnas bjdrta grdnska pi Karl XII:s
torg slog mig som ett trolleri. lagkd,nde mig sisom vore jag en fr?imling fcir
naturen, vilken jag ej mera tillhrirde.
Det var en allvarsamkdnsla, men som
snart civergicktill behagoch kom mig
att le av gliidje, di jagkom hem. Di
var jag alldeless6,nderbrikad.All kraft
var trjmd. Jag f<irmidde knappt att
|y[ta armarna.lagll,g i tva timm;r och
sov nigot, rett gott."
Det kan hir ptpekas, att Lagerhjelm
under kanske hela sitt liv var svirt
lungsiktig; han var ocJcs&hj2irtsvag
Vid hans d<idbefanns,att han lidit av
lingt framskriden dubbelsidig lungtuberkulos; dessutomvar hela hcigra
njuren "som en grcit". Han smitti'de

genommin mellankomstavhjllpas,endast dessverkan nigot fordrcijas. Jag
inser att dina inkomstericke fdrsli till
sidan rdntebetalning .
men har anledning till den frjrmodan, att ddrest
denna rdntebetalningalldeles fcirsvunne, en fast fciresatsatt rdtta dina utgifter efter dina inkomster kunde
rndda dig frin framtida oreda uti
a{fdrer.Jag skulle verkligen dgna mig
ddrit att kunna sltta en s&daneffekt i
mitt bitrdde. Jag har ddrfcir beslutat
att uti din rdkning avfrira hela det
belopp, som frin bcirjan var av mig
bestimt, ndmligen fem tusenderiksdalerBanko..."
Man kan fcirsti Geijers och hans
makastacksamhetfdr dennagenerositet. Man observeraremellertid ocksi
Lagerhjelms litet spydiga kritik av
Geijers ofdrmiga att "retta mun efter
matsicken".
Alldeles ny dr den belysning frirfattaren kastar civerLagerhjelmsdjupa
religiositet,somi minga citeradedokument tar sig mycket gripande uttryck.
Jag har icke pi llnge ldst si manliga,
sunda uttryck for realistisk kristen
tro. Datum efter datum antecknarhan
i sin almanacka:"Ja, Gud vare lovl"
Det vackraste provet pi denna den
sjuke brukspatronensreligiositet skall
h?irfi bilda slutvinietten.

Det ir skrivet den 8 juni 1843:
"Tackom Gud frir virt dagliga brcid!
En allmdn missvdxtvar ndraatt drabba
virt kdra fddernesland,men vi lro
rdddade.- Vi dro ett fattigt folk,
klmpande mot en strdng natur. Den
giver oss intet till skdnks.Ej heller ha
vira fcjrfddersovit sig till segernI Och
vad vi behriverhimta frin frdmmande
folk, det skall arbetet giva, ett h8.rt
arbete, ty klippan 1r hird, och hon
gcimmerjdrnet. Ack, vore vi lika mittliga som fattiga - ingen brist, ingen
oro skulle komma in i vira boningar I
Men de som dga nigot, gcirasig stora
behov och fi intet dver, och likvll
lever vetenskapen,konsten och den
svenskadran.Yartffitn detta liv? Fr&n
rotenI Och vad fcider det? Arbetet och gl?idjenav fcirsakelsen".

Fdr arbetsleclareoch tLyddsombucl
Bdttre instruktionerfcir nyanstdllda
Forts.frinsid.26
Skyddstjiinsten
och omplacerade.
Fortkipande civersynoch fdrbdttring
Detta dr dubbelt allvarligt, di god
av tekniska skyddsanordningar.
skyddsdiciplin dr en grundfdrutsittBdttre 6vervakning av skyddsfcirening fcir ett effektivt och framgingsskrifters efterlevnad.
rikt skyddsarbete.

polngtal och ddrmedprissummor hade
MVK 30, RT, VR, VK 50 m. fl. och
KA 8-9 vilka erhdll mellan 200: och 300:- samtVP somfick 504: och som under detta kvartal inte hade
nigot olycksfall.
R,

SignaturenR. O. har i en artikel i
fciregiendenummer av B-pilen konstaterat civerensstdmmandeorsaker till
olycksfallens cikning i Bofors. Han
stdller ocks& i denna frigan om hur
man skall kunna fcirbittra instruktionen f6r framfdr allt nyanstdlldaunder
debattoch framf6r ett f6rslag om speciella instruktcirer, som skulle hj?ilpa
till med utbildningen i arbeten ddr
omsdttningen av arbetskraft zir stor.
Metoden har provats pi andra hill,
bl. a. i gruvorna, med gott resultat.
Vid Nobelkrut 1r omsdttningenav arbetskraft inte av den storleksordningen
att den motiverar ett s8dant affafigemang. Arbetsuppgifternas skiftning
torde ocksi gdra ett systemmed sirskilda instruktorer mindre lZimpligt.

Dyster olycksfallsfrekvens
vid Boforsverken

ocksEned sin egenfamilj. Hans hustru
Johanna,som var L9 3.r d3,de gifte sig,
levde dock till fyllda 9L fu gammal;
ndr hon var )l fu, hadehon &ttabarn.
Aidsta dottern Ulrika, g. m. sedermera
dversteldjtnanten
och bruksigarenVictor Edman, dog i tuberkulos. Sonen
JohanAlfred mdtte sammacide- han
var kadett vid Karlberg men miste ta
avsked pi grund av sin tbc. Det ir
slllsamt att llsa om hur hj2ilpl6sman
den gingen stod infcir folkpligan tbc
dven i ett si burget hem som det lagerhjelmska.
Tar man hdnsyn till dessaomstindigheter, blir Lagerhjelms m8.ngsidiga
och epokgcirande insats som vetenskapsmanoch bruksdisponent dubbelt
lmPonerande.Hans biografi kan berdtta mycket
- ocksi en hel del nvtt - om hans
fcirhillande till vinnen Geijer. Mest
rcirande1r det ridderliga och genercisa
brev, dir Lagerhjelm stryker ett streck
ijver vdnnens ganska stora skuld till
honom. Han skriver ddr bl. a.:
"Sedan jag flera glnger noggrant
dvertdnktdin stiillning och dina utsikter i ekonomiskthdnseende,s3,finner
jag, att om jag skulle framdelesdga att
fordra av dig de linta 5000 rd bko och
s&ledesirligen uppb?irardntorna dlrfor, ditt bryderi skulle alltfdr litet

Meddelanden

frin

Fdr den en&ilde arbetstagaren
Okad f6rsiktighet och omtanke.
Strikt efterlevnad av givna skyddsf6reskrifter.
Alltid personlig skyddsutrustningi
arbetenddr s&dananbefallts.
Anmdl alla tillbud till olyckshiindelserI Det kan riiddaDig sjdlv eller
Din arbetskamratfr6.n en allvadig
skada.
Ltn

N[r Boforsbolageten ging reser en
minnesvird river den stora Pehr Lagerhjelm - helst en portrdttskulptur-,
bcir dessavackra och kloka ord ristas
in pi sockeln.
De dr lika aktuella 1960 som 1843.
*
Boken om Pehr Lagerhjelm kan rekvireras frin B-pilens redaktion Avd.
ER, Bofors. Pris kr 14.75 for bundet
och kr 10.50fdr hlftat ex.

196o

Skyddstjiinsthar litit gdra upp en
preliminlr statistik dver olycksfallen
i arbetet och pi vng till och frin arbetet fcir tiden 1 jan. t. o. m. den 15
nov. 1960. En idmfcirelsemed samma
tld L95g ger det dystra beskedet,att
det sistndmnda Lr intrdffade L59
olycksfall (diirav 20 fiirdoly&sfall)
mot 203 olycksfall i ir (diirav 24 fdrdolycksfall).
I arbetet intriffade 739
Skyddstiivlingen
vid Bofors
olycksfall 1959 mot L79 eller 44 flera
3:e kvartalet 1960
fu 1960.Alltsi en cikningmed27,7 /o .
Resultatet av Skyddstiivlingen vid
Frekvens6kningentorde dock inte bli
Boforsverkenunder 3:e kvartalet1960 s3, stor, eftersom antalet irsarbetare
dr nu framr[knat. De olika avdel- (arbetstimmar) 1960 dr hrigre In
ningarna (tdvlingsenheterna) har att 1959.Den l- nov. hadeen (preliminlrt
dela pi 4.812: - eller ca 300: - mer berZiknad)frekvens p3,25,8 olycksfall
Nedanstienderiktlinier och dnske- dn under 2:a kvartalet.Av de 43 av- per 1 milj. arbetstimmarframriknats.
mil for skyddsarbetet
under det kom- delningarna var 1.8helt olycksfallsfria
Slutresultatetfor 3,r 1.960miste tymande iret skulle undertecknadvilia
(d?iravdock 8 inom grupp C, som an- vdrr bli en brant stigning av olycksf.ramf6ta.
ses ha de minsta riskerna). Stcirsta fallsfrekvensen.
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Bofors

och Uddeholm
gir
fiir att utreda gemensamma problem
samman

Uddeholmskoncernen har tillsammans med Boforskoncernenbildat ett
gemensamtutredningsbolag,
bendmnt
-Stockholm.
AB Explico, med slete i
Fciretageti ftl,ga har igingsatt en f6rutsdttningslcisutredning rrirande den
framtida rivarufcirs<irjningen
-och frir de
bida koncernernas i[rnstilindustrier. I utredningen ingir silunda
f rigan om malmbasensamtbrdnslefcirscirjning och vidare bearbetning av
malmen till alternativa halvfabiikat.
Nigra definitiva planer var en eventuell anldggning fcir fciriidling av malm
m. m. skall placerashar dnnu ej fattats.
Detta in_gi.rgivetvis i utredningsuppdraget. Utredningen ledes av tilk;fta
representanterfdr de bida koncernerna
och berdknasha framlagt prelimindrt
resultati medioav 1961.
Frin Bofors deltager direktcjr Axel
ITahlsteen och frin Uddeholm direkt6r Einar Nygren i utredningen. p.

6{}s*4r'

Bofors levererar hejarsmide
till Vollcswagen
Efter ett och ett halvt Ers fcirhandlingar lyckadesdet Bofors att i ianuari
i 5'r (L960) f6. en fcirstaorder pi vevaxlar till Volkswagen,
-meddetta i mycket
hird konkurrens
de tre iyska
smedjor som sedan ldnge varit och
fortfarande Ir leverantrirJrtill V\7 av
vevaxlar.Senarei ir erhcill vi en betydligt stcirreanslutningsorder,
vars leveranstid strdcker sig dver hela I96L
Leveransernapibdrjades i augusti i
ir, och ndr de kommer i ging i full
skala i aplil I96L, beriknis de tdcka
ungefir en fjiirdedel av behovet hos

vs7.

Enligt pressuppgifter har Volkswagen nu kommit upp i en irsproduktion
av en miljon bilar, och man kan di.
rikna ut att leveransernafrin Bofors
dr mycket betydande och att det genomsnittligt kommer att sitta en vivaxel frin Bofors i var fidrde Volkswagen-vagn.Kanske, vad tiden lider
och vi hinner med, blir frekvensen
innu stcirre,och kanske kommer iven
andta ddla delar frin Bofors att hittas
i VNf-motorn.
Vevaxlarna levereras hlrifrin seghlrdade men utan nigon maskinbeaiDernlng.

Smidesbjiilpare !ungnickel "sAiiggal'
V olhswagenaxel. Boforsfoto Tillman.

en

Ndsta nunlmer
nr 1 av irging 1961 kommer att som
vanligt innehilla en krcinika dver alla
viktigare hdndelserinom Boforskoncernen1960.
-

Kan jag fA. ldna den ett par minurer
f6r
min sons bentrlikning?

T

1

Redaktionendr tacksamfcir materiel
till krcinikan, notiser, fotos eller teckningar snarastmdjligtl

t.

Julpnstevhngen1960
Minns Du . . .? Ja, minns Du vad som hdnde
1960, det ir, som vi snart lagt bakom oss.Aret var
rikt pi hdndelser, sorn omtal"adesunder stora rubriker i tidnin garna.Vir julpristzivling i ir vill ge en
liten repetition av irets kionika. Ginnar LinJblad
har te-cknat t2ivlingsuppgiften. Det gailler nu att
identifiera de olika bilderna och i radin ldngst ner
t. v. sdtta in resp. bilds bokstavi rutorna ian. dec.
Pristivlingen dr inte si svhr,men fordrar kanske
en del diskussioner man och man emellan eller
letande i uppslagsbocker.Vi delar ut 3 penning47

Godsmottagare Carl Stenquist, MSK 81 aid
en fullpachad transportlfrd.a Volktouagenaxlar f.tt. b. till Ty:kland. Boforsfoto iill_

pris i resp. j0, 35 och 25 kronor och ddrutover ett
antal trevliga trostpriser.
Vi bifogar tdvlingsuppgiften som en bilaga till
.
detta nummer, se heftet kan bibehillas helt och
oskadat.
Adresserakuvertet "Julpristzivling 1960,,, B-pi_
iens redaktion, Bofors. Anvdnd som vanligt vanliga
smi brevkuvert (C 6 eller liknande) och iatt gdr"na
mlnga vdlgorenhetsmdrkenpi kuvertet.
T2ivlingstidenutgar den 1 febr. 1961.
Lycka till !

God Jul och Goft Nyrt Ar.

Redaktionen

Karlstod 1960. NermansT'ryeksaket070190
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t6EN 1961
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Niista nummer
nr 1av fughngL96L eller B-pilens l6:efuging, berdknas
utkommaomkring L mars 1.961.
Vi dr tacksammafdr materiel snarast mdjligt och ej
senarean I febr. L961,.
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Bilaga till B-pilen nr 6-7960
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JULPRISTAVLING
Minns Du . . . ? Ja, minns Du vad som hinde
1960, det ir, sem vi snart lagt bakom oss.Aret var
rikt pi hdndelser, som omtaladesunder stora rubriker i tidnin gatna. Vir julpristiivling i ir vill ge en
liten repetition av irets kronika. Gunnar Lindblad
har tecknat tiivlingsuppgiften. Det giiller nu att
identifiera de olika bilderna och i raden lingst ner
t. v. sdtta in resp. bilds bokstav i rutorna jan.-dec.
Pristdvlingen dr inte sd svir, men fordrar kanske
en del diskussionerman och-man emellan eller
letande i uppslagsbocker. Vi delar ut 3 penning-
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pris 6 resp.50,35 och25 kronoroch ddrutoverett
antal trevligatrostpriser.
Adresserakuvertet "Julpristdvling 1960", B-pi
lensredaktion,Bofors.Anvdndsomvanligt vanliga
smi brevkuvert(C 6 eller liknande) och sitt gd'rna
milngavdlgorenhetsmdrken
pi. kuvertet.
Tdvlingstidenutgir den 1 febr. 1961.
Lyckatiil!
God JuI ochGott Nytt Ar.
Redaktionen

Lcisningeninslnd av:

Namn
Titel

Anst.-nr

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Cata, hus- eller box-nr ochoft)

Adresserakuvertet:
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