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A n c A N cr o

TIDNING F0R OE ANSTALTDAINOM B()FORSKONCERNEN

-)
VBRKSAMHBTEN
VIII IIBT GATBNISKA
TABORATORIET
Av Apotekarc C URT LENNE,
r\
si m&nga andra ord vi ofta anvinder, kan
)oiiven ordet galenisk hdrledasfrin det gamla Grekland och i detta fall ffin ett av antikens storsta
namn inom medicinen,ClaudiusGalenosx*). Denne
verkadeunder det andra irhundradet efter Kristus,
en tid dven i Rom, och var samtidigt bide ldkare
och apotekareoch tillredde sjeilvde ldkemedelhan
anvlnde.
Kemiska substanseroch droger, sivdl vdxt- som
djurdroger, kan sillan som sidana anvdndassom
ldkemedelutan miste forst overforastiil en ldmplig
likemedelsform som tablett, injektionslosningeller
salva. Det dr just denna framstdllning av bruksfardiga ldkemedel med kemiska substanseroch
droger som utgingsmedel, som dr det galeniska
laboratoriets huvuduppgift. Organisatoriskt sorterar laboratorietunder NZL, forskningslaboratoriet
vid Nobelkrut.
Ett nytt hikemedel skall utvecklas
Di. utveckling av nya ldkemedel zir ett intimt
samarbetemellan olika kategorier av forskare, kemister, analytiker,biologer, galeniker och kliniker,
kommer jag att forst helt kortfattat redogora for
de olika stadier ett ldkemedel kan fi genomgi
under utvecklingsarbetetoch p& detta sdtt visa, var
det galeniska laboratoriet har att gora sin insats.
Ndr kemisternaframstdllt en ny forening, sainds
denna till det analytiskalaboratoriet, for att man
skall fi faststdllt, att foreningen ifriga verkligen
'r) Efter ett anf6rande hillet infor Nobelkruts foretagsniimnd
i mars 1961.
':'*) En del av Galenos'skrifter finns ziven iiversatta till svenska.
Ex. Galenos, Om sjukdomars lokalisation. Oversittning frin
grekiskan med medicinsk <iversikt och kommentaret av Ache
Renander. Uppsala och Stockholm 1960. Almqvist & lViksell.
Pris bunden kr 30: -. Se iven Galenos: Om naturens krafter, ijversatt och kommenterad av Ache Renander. Almqvist
& ri/iksell. Pris bunden 18:-.

Nobelkrut

dr den man avsett att framstdlla, och att de hogt
stdllda renhetskrav,som man alltid har pi likemedel, dr uppfyllda.
Substansen
provas sedani det biologiskalaboratoriet pi djur, f6r att man skall fi utront, om den
har den isyftade effekten eller eventuellt nigon
annan. Substansenmiste kunna tillforas forsoksdjuren i nigon liimplig form. Skall den ges genom
munnen (peroralt), ger man den i regei i form av
kapslar eller, om den dr loslig, i nigo,n lZimplig
vdtska,som kan droppasin i munnen.For provning
utvdrtes gor man en salva eller ett liniment, och
skall substansensprutasin (injiceras), gors en losning, med bl. a. krav ph att den skall vara steril.
Pi detta stadium Id"ggerman inte ned nigot
storre arbetepi ldkemedelsformeni frk"gaoch inte
heller pi dessstabilitet.
Om de forsta orienterandeforsokenverkar lovande, foretas mera omfattande djurexperimentella
forsok. Man bestdmmerdven dmnetsgiftighet, si
att man vet, hur mycketman kan ge av substansen,
utan att nigra skadligabiverkningar upptrdder.
Kliniska fiirsiik inleds
Det kan sedanbli aktuellt att prova beredningen
pi mdnniska,och det ar dh ofta laboratoriepersonanalen, som stiller sig till forfogande. Alli forsiktighetsitgdrder vidtas natudigtvis och, for att bisti
med rid, har dven den likare kopplats in, som dr
vidtalad for en eventuell fortsatt provning i storre
omfattning.
Om allt fortfarande ser iovande ut, tar likaren
hand om preparatetfor provning pi. n&got sjukhus,
forst i liten och senarei storre skala. Det blir di
nodvdndigt att framstdlla storre mingder av shval
substanssom beredning,som kan komma attlagras
kortare eller lingre tid. Substansensoch beredningens stabilitet miste di" helt klarldggas, nigot

av sivdl kemisk och medicinsk som galenisk karaktdr. Innan preparatet kan frilistas for forsdljning,
skall dven priset vara godkaint av Medicinalstyrelsenoch for att kunna faststdlla,att inte nigra oskdIiga vinsterskall kunnagriras,krdverden ibland att
fi ta del av kalkylunderlaget. Di. gdller det naturligtvis att kunna f.ramldggaexakta uppgifter.
For att ndrmareredogorafor det galeniskalaboratoriets verksamhet vill jag med nigra exempel
visa, vilka vira arbetsuppgifteroch problem kan
vara.
Tablett eller pulver

GaJenos. Fantasiportrlitt. Ur O. L. Bettiltann: A Pictoral Historl
of Medicine. Foto Kungl. Biblioteket.

som dels kan vara svart att gora och dels ta li.ng tid
i ansprik, di provningen ej alltid kan ske under
accelererade
betingelser.
Man kan finna en substansmed alldeles yppedig
effekt, men om denna eller beredningenifdga inte
dr stabil, har man inte mojlighet att kunna marknadsfora nigot preparat. Under provningen pi
sjukhusetkommer ldkaren kanskefram till, att den
typ av beredning man valt inte dr den ldmpligaste,
eller att sammansdttningenav nigon anledning behover indras. Man kan di fL gora en hel del forsokssatser,innan kompositionenkan faststillas.

Den helt dominerande beredningsformen d,r
tabletten. Det dr sillan man kan sli en tablett
direkt av en substans,utan att pL nlgot sitt behandla den eller tillsdtta vissahjdlpmedel.De flesta
substansermiste forst granuleras,och de blandas
di med nigot lzimpligt bindemedel,t. ex. ett klister
av stdrkelseoch vatten eller ett slem av cellulosa
och sprit. Massanpressasgenom en sikt med ldmplig maskvidd, och man fhr di ett granulat, smfi.korn
av sammanbakat pulver. Detta fl.r torka vid bestdmd temperaturoch miste i.ter pressasgenom en
sikt, di. en hel del korn sintrar sammanunder torkningen.
Denna forbehandling d.r i regel nodvdndig, dels
for att ge pulver en kornig struktur, varigenom
man erhiller bdttre rinningsegenskaper i pl,,fyllningsanordningeni tablettmaskinen,och dels for att
kornen skall kunna bindas sammanvid varandra vid
tablettslagningen.Dessutomm8steolika glidmedel
och upplosningsbefrimjandedmnentillsdttas.
Vilket bindemedel man skall anvdnda, f\,r man
prova sig fram till, di det ofta d.r ffi,ga om substanser, som ej finns beskrivnai litteraturen. Det kan
vaieru frin substanstill substans,och valet av losningsrnedel dr dels beroende av bindemedlet och

Fiirberedelser infiir marknadsfiirningen
Under forutsdttning att den kliniska undersokningen pi. sjukhusetgivit enbart goda resultat,kan
det kanske forefalla, som om preparatet skulle
kunna vara fardigt att marknadsforas.Det dr dock
en hel del andra problem, som forst miste vara
losta: storre mdngder substansmiste framstdllas,
den tillverkningsmetod,vi anvdntossavpi det galeniska laboratoriet, ir kanske svir att omsdtta i
driftsskalaoch det kan bli aktuellt med anskaffning
av specialapparaturmed ling leveranstid.Vidare
skall preparatet forses med emballage, etikett och
kartong, och innan dessmiste n amnf rh,ganvara lost.
Registreringshandlingarna
skall sedansdndastill
Medicinalstyrelsen, som mycket noggrant granskar
alla data och ofta fordrar kompletterande uppgifter

Galeniska Laboratoriets f\restfrndare, fdrlattaren till
afiiAel, apoteAare Curt Lenne. Boforsfoto Tillman.

pidstdende

dels av de aktiva dmnen,som inte pi. nigot sdtt fir
piverkas ogynnsamt. Torkningen sker i regel vid
40'; ibland miste man dock torka vid rumstemperatur, pi grund av att nigon komponent inte til
hogre temperatur, och viljer di om mojligt ett mera
lZittflyktigt losningsmedel dn vatten.
Genom att ld.ggatabletter pi ett ndt, nedsdnkt i
vatten av kroppstemperatur, kan deras sonderfallstid bestdmmas,och denna kan di visa sig vara
alltfor ling. Man tillsitter di nigot liimpligt dmne,
som fir tabletten att svdlla och ddrvid luckrasupp,
si att de aktiva imnena fortare kan losas ut. Glidmedel, som talk och stearinsyra,miste i regel
tillblandas for att tablettpulvret skall f6. bittre
rinningsegenskaperi tablettmaskinen.Dessa medel
bidrar iven till att tabletterna sldpper lattare frhn
stansarnaefter komprimeringen. Tar man for mycket av glidmedlen, som i regel ir vattenawisande,
forsdmras tabletternas sonderfallstid, varfor man
f8.r forsoka komma fram till nigon limplig kompromiss.
Frfln laboratorieskola till manufakturering
i fabriken
Om den nu utarbetade kompositionen vet vi
dnnu bara, att den d,r anvdndbtr for tillverkning i
laboratorieskala.For de forsta orienterandekliniska
fcirsoken ltghrbara en mindre mingd tabletter, och
dessakan di goras i en liten Lppaftt, med vilken vi
med handkraft kan komprimera det aktiva till en
tablett. Tillgi.ngen till substans tilliter ofta inte
heller, att ett storre antal tabletter kan framstillas.
For de kliniska forsoken kan dock sedermera
relativt stora mdngder tabletter erfordras, och vi
brukar di. fi utnyttja manufaktureringens appar:tur. Detta blir samtidigt forberedelser for driftskorning, di man i detta stadium kan borja hoppas
pi att ett marknadsforandekan bli aktuellt. Fabri
Fru Morzica Ohl:on aid granuleringsmasAinen - en liten tablettsats skall tagas lram. T. h. en blandningsmaskin. Boforsfolo
Tillman.
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Fdrstih rned extraktion aa oliAa droger ur uiixtpreparat (medicinaluiixter ). Fru U llabrita Klin ghult shi)ter apparaturen. Boforsfoto TilLnan.

kens tablettmaskinerhar givetvis betydligt storre
kapacitet dn laboratoriets maskin, som arbetar med
en helt annan komprimeringsteknik. Det kan visa
sig att den komposition, vi anvdnt oss av pi. laboratoriet, inte alls eir ldmpad for fabrikens maskiner,
och vi miste di gora flera modifikationer av kompositionen.
Det kan dven vara si, att en tablett gi.r alldeles
utmirkt att sli i en viss maskin, men inte alls i en
anlan, och att kanske samma tablett glr bra att [Ft
fram vid ett tillfdlle, men inte vid ett annat, trots
att sammamaskin anvdndes.Detta kan t. ex. bero
pa tablettgranulatets eller luftens fuktighet eller pi.
att olika satser av en rhvaru har olika fysikaliska
egenskaper.Den kan ena gingen vara ett luckert
pulver, en annan glngf.ina kristaller, och det gdller
att i storsiamojliga utstrickning faststdllahur olika
rlvaror skall vara beskaffade. For att kunna hi.lla
en bestdmd luftfuktighet, som kan variera mycket
med irstiden, dr sivdl laboratoriet som fabriken
utrustade med avfuktningsanldggningar. Det hdnder ocksi, att man av stabilitetsskdlmiste gon
indringar i kompositionen, eller att tabletten ifrl,ga
blir svir att analyseramed den eller den tillsatsen,
eller att analyskostnaden
blir avsevdrtfordyrad.
Salvproblem
Om det g2iller att gora en salva, miste man forst
gora klart for sig, vilken salvbas,som dr den idmpligaste,ex. vaselin,emulsionssalva
eller vattenloslig
substans.Nigon generell regel finns inte, utan man
fir prova sig fram och vdlja ut den limpligaste
for substansen iffiga. Salvbasenskall for det forsta
ldtt kunna tranga in i huden, men dven ldtt kunna
avge den verksamma principen. Salvan miste natudigtvis vara stabil; silunda fir t. ex.en emulsionssalva av typ handkrdm inte "spricka", si att olja
eller vatten avskiljes. I regel miste salvan konser-
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Fru Marianne f ern duertaAar den lilla planetomr|rarcn. EleAtrolux-assislenten i bakgrunden iir ochsd en tnl,chet anuiixdbar ma.rkin'fdr blandning aa ohAa tona ocb rdta substansertill l|rsdken.
Boforsfoto Tillman.

verasfor att forhindravdxt av bakterier,som skulle
kunna medfora, att en infektion overfordes till
patienten,eller att det aktiva forstordes.Konserveringsdmnenmiste viljas si, att de inte fororsakar
irritation eller overkinslighetsreaktioneroch fir
inte heller piverka det aktiva dmnet, nigot som ju
iven miste gd,lla for de ytspdnningsnedsittande
dmne, som ofta miste tillsdttas.
De kosmetiska egenskaperna dt dven av betydelse.Salvanskall varaldtt att strykaut, vilket iven
inverkar pi hur dryg den blir, den fir inte kleta,
utan skall Iaft ge in i huden och skall ha sidan
konsistens, att den ldft ger att sivil fylla pi som
att kldmma ur tuber. Vissa salvor har tendensatt
torka, och man flr dL tillsdtta nigot dmne, som
hiller vattnet kvar.
Liisningar fiir injektion
'ar
For beredning av injektionslosningar
vatten
det vanliga losningsmedlet.Man miste di forst
undersoka,om dmnet overhuvudtagetar vattenlosligt och, om si ar fallet, understika dess stabi
litet i vatten. For ati en losning skall bli tillrdckligt
stabil, flr man ofta justera dess surhetsgrad och
tillsitta olika stabiliserandedmnen for att t. ex.
forhindra oxidation elier reduktion.
I regel miste losningarnaforsdttasmed konserveringsmedel, och det gdller di att finna ett ldmpligt sidant. En injektionslosningmiste vara steril,
och det uppnir man enklast genom vdrmebehandling vid 110-120'. AlIa imnen til dock inte
en sidan behandling, utan det kan intrdffa, att aktiva dmnen kan forstoras eller losningen missf.argas.Man miste d5- arbeta under helt sterila
forhillanden med en losning, som t. ex. sterilfiltrerats, varigenom behandlingenmed vdrme kan undvikas.

Samarbetet med produktionsavdelningarna
Pi. det galeniskalaboratoriet har vi alltsi att gora
beredningar for djurexperimentella och kliniska
forsok och att utarbeta kompositioner, som d.rldmpliga att anvdndasvid tillverkning i fullstor skala.
Vi skall till manufaktureringsavdelningen overldmna en fullstdndig tillverkningsforeskrift, anskaffa rhvaror till de forsta satsernaoch bisti. med
rild, ndr dessakors fram. Sedan fabriken kort en
tid kan det intrdffa, att svirigheter borjar upptrdda,
och vi kan f.FLpreparatet p& remiss for att komma
fram till orsaken och kanske gora dndringar i tillverkningsmetoden, eller kanske fiireskriva, att nhgon rhvara miste vara av den eller den beskaffenheten.
For Nobelkruts egna produkter, som limnas for
licenstillverkning, skall licenstagar.naforses med
fullstindiga kompositioner och tillverkningsbeskrivningar. Detta kan ge upphov till en hel del
skriftvixling pi. grund av att olika linder har olika
foreskrifter om t. ex. anvindning av konserveringsmedel, eller att tillgAng inte finns till den eller den
apparaturen.A andra sidan skall vi, i de fallvihar
preparat for licenstillverkning, bearbeta erhi.llna
metoder sh, att de passarvhra forhF,,Ilanden.
Emballageproblem:

glas, plast eller metall

Det iligger dven laboratoriet att skaf.f.aemballage, och man har dL mlnga olika frigot att ta
stdllning till. Preparatetskall forpackasi ett i forsta
hand dndami.lsenligtemballage.Detta skall ge ett
gott intryck och dessutomvara billigt och iven iitt
att fylla och etikettera, och man har d:ven att ta
hdnsyntill leveranstiden.
Glas dr fortfarande det vanligaste emballaget.
Ddr har man att valja mellan ofd,rgat och brunt
Galenisha laboratoriet experinzenterar 'flitigt rned oliAa saluor.
Detta liJla sala-ualsaerA, roln set s3 obetydligt at, har ex gaxsha
stor Aapacitet. Bl. a. tillaerka: hdr olika salaAoncentrat till sAyddssaluor l6r aissa driftsaadelningar. Fra Monica Ohlson dteruahar
pr oceduren. Bof orsfoto Tillman.
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glas. Det senareskall skydda preparatetmot ljus,
som ibland kan ha en oforminlig inverkan ur h&llbarhetssynpunkt. For injektionslosningar miste
man i vissafall timligen ingi.endeprova glasetrent
kvalitetsmdssigt,di vid sterilisering med vdrme
alkaliskt reagerandedmnen kan losas ut. Betrdffande brunt glas fhr man kontrollera eventuell utlosning av metalljoner frin den forening, som anvdnts for att fargaglaset.
Plastemballageanvdndesi allt storre utstrdckning, och man miste di dven undersokadiffusion
och eventuell utlosning av tillsatta kemikalier.
Betrdffande emballage av metall, t. ex. ror for
tabletter och tuber for salvor, miste man forvissa
sig om, att inte emballagetpi. nigot sitt piverkas.
Si. kan t. ex. kloridjoner i en salva angripa cn tub
av aluminium. Skulle s3"va:nfallet, fhr man i stdllet
valja en tub av t. ex. tenn, som dock dr betydligt
dyrare, eller forse tuben med en lackering, som
naturligtvis inte heller fhr pinerka eller pi.verkas
av salvan.
Etikettsfrigor
Ndr preparatetd-rforpackat, miste etiketter finnas framtagna, n6"gotsom vi dven har att ombesorja. Innan etikeiter kan tryckas,miste Medicinalstyrelsenha godkdnt bl. a. kompositionen,anvdnda
bendmningaroch namn. Laboratoriethar att foresli
namn, som sedandiskuterasmed olika avdelningar,
frdmst Forsiiljning och Information.
Yi glr di. forsi till en forteckning civerav bolaget
registrerade namn, men om inget ansesvara llmpIigt, f.fu vi gora egna forslag och dven be andra om
forslag. Kontakt tages sedan med bolagets patentavdelning, som undersoker om namnet dr registrerbart, och som i si. fall ombesorjerregistrering. I fall
di det ar f.rhgaom en patentansokan,hardet dven
Fyllxing ocb tillslutning aa carpuler - cflinderamptller aa glas
- 16r sterila li)sningar, at'fdres i Srerillilnmet. Bakom sAyddtdrdkterxa befinner sig f ruarna Monica Ohlson och Marianne Jern.
Boforsfoto Tillman.
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Denna s, h. inpalst'drslutare, rom under aln sek. ger en hdg
udrme s) att plastloliernd suelsas ntot oarandra, anuiinds bl. a.
ttid -fdrsbken att l6rpacAa inleAtionsudt:Aor (ex. Carbocain) i
plastanpuller. lngenjdr Ahe Lindntan sAdter tnasAinen. Boforsfoto Tillman.

hdnt, att galeniskalaboratoriet fitt bisti med vissa
uppgifter, som Patentavdelningenansett nodvdndigt att uppge i sin ansokan.
De gamla medicinalvdxterna

iter till heders ?

Sedan nigon tid tillbaka bearbetasdven vissa
vixtdroger, ett arbete som fir sespi ling siktx).
Genom extraktion med olika losningsmedelforsoker man losa ut de verksamma principerna och
indunstar sedande erhillna extrakten till viss volym
i vakuum. Pi. det biologiskalaboratorietundersokes
sedan, om de erhillna extrakten har den isyftade
effekten. Skulle sS.varafallet, forsoker man sedan
genom analys bestdmma,vilka de verksamma f<ireningarna ir, och kemisterna fir sedan forsoka att
syntetiseradessa.Man hoppas,att pi. detta sdtt kunna framstdlla en billigare produkt, di drogerna
mlnga ginger kan vara svira att anskaf.f.a,
och att
framfor allt fL ett preparat, som alltid har samma
'r) En hel del av de gamla iirtabiickerna har under
senare 6.ren
utgivits i nya upplagor och intresset ftir de gamla ldke- och
krydddrterna har iter vdckts. Se ex. Mafis BergnaarA: Yall6rt
och vitliik. Om folkmedicin och l?ike6rter. Natur och Kultur,
Stockholm 1961. Pris hdftad zt:50, inbunden 26:50.
Carolns N. Linnaeus (Carl von Linn6s) CiRTABOK 172j,
utgiven 1957 i anledning av Linndjubileet av Telemak Fredbnrj (Almqvist * \Tiksell) Ir ocksi en mycket intressant
lzisnine.
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FORSLAGSVERKSAMHETEN,
Fcirslagskommitt6nvid Bofors hcill
tisdagen den 28 mars sitt andra sammantrdde i 6r under riveringenjcirNl/r
A. lY ahlbergr ordfdrandeskap.
Foredragningslistanupptog 38 ftirslag, av vilka ett tidigare behandlats
och bordlagts, medan 37 var nya fot
dagen och lven inlimnade under detta
8r. Kommitt6n beslcjtatt bordliigga 3
forslag, att tacksamt avbdja 3 och att
beldna 32 forslag med sammanlagt
3.895kr. Hdr nedanfciljer beskrivning
6ver de belcinadefcirslagen.

Reg. L/6L. Stansaerktyg,inldmnat
av 3946 Rune Mdller, VV 20.
Verktyget, avsettfcjr tillverkning av
brickor och hil f.fin 3 t. o. m. 12 mm
diameter, dr utfcirt med utbpbara matriser och stansar,vilka vid stansningen
sittes i ett stdll bestiende av en platta
med styrning fdr matriserna och en
h&llare som styr stansarna.Di det ofta
fcirekommer, att h&l skall stansas i
mycket tunn plit bcir verktyget vara
anvindbart. Bel6ning 200 kr.

BOFORS

stingmaterial, trasade s<jnderdicl<ens
sidor. Dlcken miste di repareraseller
Reg. 2/61. Hydraulisk noaniiaeran- utbytas mot nya. De tidigare anvdnda
ordning till sndskopa, inldmnat av skyddenvar av alltfdr tunn plit varfdr
7335 O. Skansenoch z9t7 O. Petters- ocksi dessatrasadessdnder.Frirslagston, RT 6.
stdllarna har tillverkat kraftiga pl8tar,
Snriskopanregleradestidigare meka- som skruvas fast pi framhjulens nav
niskt genom en lina frtn fdrarhytten. och som tdcker sidorna nistan inol
Pi grund av utlosningsanordningens slitbanan.Beldning150 kr.
konstruktion, tippade skopanofta mycR.g. 5/5L. Telferanordning att
ket heftigt och slog emot trucken.
koppla till trucA, inlimnat av 7335
Genom att anvdnda en hydraulisk cyO. Skansenoch 2917 O. Petterston,
linder fdr manovreringen kan truckRT 6,
frjraren nu bestdmmahastighetenhos
Anordningen bestir av en trumma
skopan vid tippningen och undvika
f?istad
pt en stillning som kan trldas
hdftiga slag och stdtar. Belcining
civer
trucl<ens
gafflar. Genom att med
1 5 0k r .
truckens tippningsanordning vrida
Reg, 3/ 61. Utli)sningvnordning till
trumman rurit kan denna anvindas
sni)skopa,
inldmnatav 7335O.SAansen som vinsch och spela upp eller ned
och z9t7 O, Peuertson,RT 6.
fciremil i rum eller killare under golv
Pi. sndskopan har ett par klackar p& platser ddr inte telfer eller travers
svetsats,som stcidermot 2 jdtn p3,lyft- finns tillg?ingliga. Belcining 100 kr.
anordningen och htller skopan i ltst
Reg. 5/61.. Anordning fdr fastskttldge under lastningen.Genom att med
ning aa snabbdopplingar ph truckar,
gafflarnas tvirr<jrelsebringa klackarna
inlimnat av 7335 O. SAansen
och2917
ur ingreppet med jdrnen, kan skopan
O. Pettersson,
RT 6.
liitt tippas. Di skopan skall ltsas, firas
Dt en snabbkoppling skulle monteden ner pi marken, varefter klackarna
med tvirrorelsen &terbringas i ingrep- ras baktill p6.vissatruckar, m8.stemotvikten fcirst monteras bort och bearpet pi jiirnen. Beldning 150 kr.
betas,s& att ett plan erh6lls d?irkoppReg. 4/6I. Skydd fdr framdilcken lingen kunde skruvas fast. Genom att
p3 greniletrucA, inldmnat av 7335 tillverka en platta, pi vilken koppO. Skanrcn och 29t7 O. Petterston, lingen kan flstas och som litt kan
RT 6.
kopplas till ett uttag i motvikten och
Grensletruckenmiste ofta mandvre- dir ltsas med en bult. behiiver nu inte
ras i tringa glngar mellan upplagt n&gon extra bearbetning eller montematerial, varfor det ofta hende att ring gtiras pi. truckens motvikt. Bel6vassa kanter och spetsar, speciellt pi
nlng /) Kr.

sammansaftning. Halten verksamma ai.mnenkan
ndmligen variera avsevdrt i droger frin olika vdxtplatser och om drogerna insamlatsunder olika tider
av vaxtens vegetationsperiod.
*
Som framgitt av denna summariskaredogorelse,
Zir de frigestillningar och problem vi har attbear
beta pi. laboratoriet av vitt skilda slag, nigot som
gor arbetet mycket intressant och stimulerande,sirskilt nar vi lyckats losa nigot problem pi ett tillfredsstdllandesdtt.
Vi ir ju ban en liten del i det team, som erfordras f.or att ett nytt likemedei skall kunna ut-

vecklas. Men vi har fLtt vara med om att kdnna
tillfredsstiillelsen <iveratt nya ldkemedelhar kunnat
stdllas till de sjukas forfogande, nigot som kan
vara ay storsta betydelse inte enbart for den enskilde patienten, utan dven for samhdllet.Nya ldkemedel har gjort, att virdtiderna avsevert kunnat
forkortas och den sjuke har ddrigenom pi. kortare
tid kunnat Lteryit till sin vanliga rutin och sin uppgift i den allmdnna produktionen. Vi har si.ledes
filtt van med om att utveckla efl vara. avsedd "att
vid invdrtes eller utvdrtes bruk f.orebygga,lindra
eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom hos
minniskor eller djur", som det heter i definitionen
for ett liikemedel.

Reg. 7/6I. Bottenuentil i in:ugningsrdr till pump, inllmnat av 4877
H. Hammarstrand,VRg4,
Di den hydrauliska pumpen till
riktpressen nr L942 i MH 20 stir
stilla, rinner vattnet i pumpen och insugningsrcirettillbaka i vattenbehillaren. Pumpenmiste ddrfdr delvisfyllas
med vatten di den iter skall sdttas
ig&ng. Fcirslagsstlllaren
har monterat
in en bottenventili rdret, som hindrar
vattnet att rinna tillbaka i vattenbehillaren, samt en szikerhetsventil,
som gdr
att rciret inte sprdngs scinderom trycket i pumpen skulle bii fdr hrigt. Pumpen behciverefter denna inmontering
inte vattnas upp fcire igingsdttningen.
Anordningen hindrar sivil stillestind
Belcii arbetet som reparationsarbete.
ning 200 kr.

Pi de l&dor, som anvdndsfcir transport av briind kalk fr&n Larsbo, var
bygeln over locket forsedd med en
skruv, genom vilken locket spdndes
fast. D& kalk ofta fastnadei gdngorna
pi skruvenfcirstcjrdes
dennaochgjorde
fastspdnningen av locket mycket besvdrlig. Den frireslagnanya bygeln kan
spdnnasciver locket och l8.sasmed ett
bygellis pi sidan av kalkl8.dan.Belonlns /) Kr.
Reg. L2/6L Stt)df dr spiirrarPAgtjcleri uiirmebehancllingsugn
i MSK 50,
irld,mnatav436 K. Ljungberg,MSK50.
Hdrdgodset iir upplagt pL pliltar,
som matas fram genom ugnen. Di
gejdernai ugnenblir nerslitna,trycker
inmatningsplitarnaner spdrrarna,si
att bakkanten pi dessa kan hindra
efterfdljande pl6.tar att matas in i
ugnen. Genom att svetsafast ett stdd
p& gejderna,pi vilket spdrrarnastoder
med framlndan, kan dessa nu inte
tryckasner och hindra inmatningen av
plitarna. Beloning 50 kr.

Reg. 8/61. Mdtuerhtyg,inldmnatav
13167 Leif Tell, VK 59.
Verktyget bestir av en splnnanordning f6r den linjal som anvindes fcir
mdtning vid bearbetning av klackar
och virtor pi pliten till en traktor.
Reg. 13/6r. VerLtyg fdr byte au
Genom denna anordning kan mdt- hedlebult i uppfordnin&watta, MSK
ningen nu utforas av en man ist?illet 50, inldmnat av 18356 B. Hane,
fcir tidigare av tvl. man. Bel6ning MSK 90.
50 kr.
Vid reparation av mattorna, som
Reg. 10161. VerktTg fi)r upphugg- matat fram godset frin ugnarna, anning au plfrtfat, inldmnat av 152 E. vindes en hammaremed vilken kedieBragdin, MEK,
bultarna drevs ur. Mattan f i?idrade
ddrvid undan fcir hammarslagen,
varVid upphuggning av plitfat fdr
Iegeringsmetallero. dyl. har olika vid bultarna kl[mdes fast och var svl"n
har tillvermindre l?impligaverktyg anvdnts,var- att fi loss.Fdrslagsstillaren
vid olycksfallldtt kunnat intrlffa. Fcir- kat ett verktyg, som kan sdttasin i en
slagsstdllarenhar tillverkat ett verktyg lufthammare och nu anvdndes vid
Genom lufthammafcjr lufthammare,bestiendeav en mej- reoarationsarbetet.
sel, insatt i en hylsa med fjlder, som reis korta, snabbaslag hinner mattan
hindrar mejseln frhn att kastasur ma- inte fjZidra undan och kldmma fast
skinenunder arbetet.Genomatt hylsan bultarna,utan dessakan ldtt avldgsnas.
gFLrfram till spetsenpi mejseln kan Bekining 100 kr.
denna inte gi f<ir djupt genom pliten
Reg. L4/6I. Anordning fi)r matoch fastna. Bekining 150 kr.
ningstynkronisering uid kopiertuaruning, inldmnat av 3660 6. Carlsson,
Reg. LL/5t. Fjiidrande bygel fdr
lock till kalkburkar, inldmnat av 152 VK 2'.
E. Bragddn,MEK.
Fcir att erh&llaldgre tryck mot ledarEriA Bragdins liululla tecAningau de oliAa
b!geltypeffid,Reg. 11/61.

rullen, som g&r mot kopieringsmallen,
har frirslagsstillaren litit taga bort
kuggarna pL 2l+ av matarhjulet, si att
matningen endast sker di rullen gir
mot den ldgsta punkten pl kopiermallen. Rullen blir dirigenom endastutsatt fcir trycket frf,.n den fjZiderbelastade slddenoch undgir ddrfcir att skadas.
Belcining100 kr.
Reg. 1)/61. Infiillning au gummitnattori golaplanet,inldmnatav 12404
B. Hult,VK 25.
Di mattan har lagts direkt pi golvet
framf6r maskinen,har det i vissafall
visat sig, att maskinenblir frir lig frir
att skcitasbekvdmt. Risken fcir snubbling over mattkanten har lven varit
stor. Enligt forslagsstdllarenfdlls nu
mattorna in i golvet framfcir maskinen,
varvid arbetsh<ijdenblir den rdtta och
risken fcir snubblingelimineras.Beldning )0 kr.
Reg. 1,6/61. Andring aa anldpningtkorgar, MH 22, inldmnat av 5968
B. lonsson,MH 22.
Korgarna, som anvlndes vid anltipningsugnarna,dr ca I,2 till 1,5 m hciga
och upptill 0,7 m i diameter.Vid lastning av korgarna har det visat sig, att
den dvre stcidringen 1r i vdgen fcir
lastaren.Aven d& tyngre arbetsstycken
skall lastas,hindrar ringen kranklttingen, si att lastenm&stestdllasutanfcir
korgen och baxas in fcir hand. Enligt
fdrslagsstlllarenskall 1/+av ovre ingen
kapas, varigenom lastningen glr mycket ldttare och tyngre arbetsstycken
direkt kan lyftas in i korgen.Beltining
)U KT.

Reg. 18/61. Suettfixtar fdr laaettben till 10,5 cm FH, ritn. 1002971-72,
inldmnatav 9053 G. Axelsson,VP zz.
Fixturen, som er konstruerad fcir
svetsning av plhtana vid lavettbenets
huvud, berdknasmedfcjraen besparing
p& totalt ca 1.850 kr. Beloning enligt
2) /o regeln471 kr. Se foto i sid. 8.
Reg. 20/6L. Slipfixtur fdr borrspetsar,inllmnat av 395 E. Zetterquitt,
VV 24.
Vid slipning av borrspetsarmiste
dessaspdnnasupp i olika vinklar, ett
ofta besvlrligt och tidsridande arbete.
Enligt fcirslaget har en slipfixtur tillkan spdnnas
verkats,ddr borrspetsarna
in di de skall slipas och som utan
instdllning ger alli de olika vinklar
borrsoetsarnaskall ha. Fixturen beriiknai medfcira en irlig besparing pi
ca 900 kr. Beloning enligt 25 /o tegeln
\L

o (h qeh-

a4).

-.

Reg. 2I/61. Fdrbiittring au reglageanord.ning pd riAtprets nr 4632 i
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Reg. 18/ 6 1. Suetsf ixtur.

Reg.24/61.Annstdd,
MSK 83, inllmnat av 576 M, LundmarA,MSK 83.
Riktpressenvar tidigare fijrsedd med
en regleringsanordningmed endasten
trampa som ockse var se placerad, att
h6ger ben ensidigt miste anvindas.
Detta gav upphov till besvirandevirk
och trcitthei. Enligt fcirslagethar regleringsanordningenhelt ombyggts,st att
den nu mandvrerasmed dubbeltrampor
av pedaltyp. Utredningen visade, att
f<irslaget var mycket frirtjiinstfullt
frlmst ur bioteknologisk synpunkt. Bekining 150 kr.

uppl?iggningav drivaxlar m. fl. smiden
har medfcirt en anstrdngandebelastning av ryggen vid lastning och lossning av pallarna.Fcirslagsstdllaren
har
litit tillverka en lig pall, pi vilken
transportpallen kan stdllas under lastnings- och lossningsarbetet.Avsynaren
slipper nu boja sig alltfdr djupt vid
lastning av de nederstaskiften av axlarna. Den fcireslagnaunderl?iggspallen dr indamilsenlig och bra, medfdr
l[ttare hantering av godset och eliminerar ryggsmlrtor. Den inneblr alltsi
en bioteknologiskt god kisning. Bel6ning 50 kr.
Reg. 24/61. Arm$i)cl p2 riktprer
nr 4450 i MSK 8-3, inldmnat av 539
F. V, Karlsson, MSK 83.
Vid riktning av vevaxlar fir avsynaren utfcira ett ensidigt arbete med
vdnster arm, varigenom viss 6veranstrdngning med vdrk kunde uppsti.
Enligt fdrslagsstdllarenhar ett armstrid inmonterats framfdr pressbordet.
pi vilken armenkan vila urider arbetet.
Armsitidet dr stlllbart i olika l?igen.Det
medfrir ldttare hantering och innebir
Iven en god bioteknologisk lcisning.
Beldning75 kr.
4ry-

Reg.26/ 61. T rantp ortp all, inldmnat
av 14978 Arnold LLngstrdm,P 10.
Vid transport melian hyllfacken i
P 10 kan transportpallarav standardmitt inte anvdndas,d3.glngatna ar fiit
trlnga. Enligt f<irslagethar en smalare
pall tillverkats, vilken 96r det mcijligt
att krira in och ut med en lastad truck
mellan hyllfacken. Beloning 75 kr.
Reg. 27/61,. Andrad rnetodf 6r bearbetning au sddgguerktyg,inld:mnatav
16202Bengt Pettersion,VV 20,
Fcirslagetinnebdr, att man i sknggverktygen anvdnder ohdrdat material
i underdelen samt hirdare material i
den skirande kanten. Sedan en gnistbearbetningsmaskin anskaffats, kan
den pisvetsadedelen griras av mycket
hirt material, di dettas h&rdhet inte
har nigon inverkan pi denna typ av
bearbetning.Di den fcireslagnametoden redan var vll kind, ehuru av olika
orsakerdnnu ej tilliimpad vid Bofors,
belcinadesfrirslagetmed hedersomndmnande och reklamsak.

Reg. 22/6L. Hiiilpaerktyg aid uppReg.2)/6L. Anclradmetodf dr frdssittning au driaaxlar i riAtpress nr
4632, inld'mnatav 576 M. Lund.marL, ning au klackar p2 bahstycke till
90 mnt FK rf , inldmnat av 2390 Karl
MSK 83,
Vid insiittning av drivaxlarna mel- f obantson,VK23.
Vid fasning av klackarna pt baklan dubbarna i pressen, mtste drivaxeln lyftas med vdnsterarm, samtidigt stycket,som liser slutstycket,anvdndes
som hciger arm skcitte dubbreglaget. tidigare en pinnfrds. Man fick d?irvid
D3, axlana vdger ca 20 kg styck, blev delvis arbeta med handmatning vid
frisningen. Genom att anvdnda den
vdnster arm hlrt d,verbelastad.vilket
gav upphov till muskelviirk. En enkel foreslagnafrdsfixturen kan bakstycket
spdnnasupp i den vinkel som fordras
hj?ilpanordninghar nu anordnatspi
fcir att frdsningen skall kunna utfriras
pressbordet,pi vilket drivaxeln vilar
under monteringen. Aven detta fdrslag med en frdstrissa uppsatt pi en frdsinnebar en ldsning pi ett bioteknolo- dorn i vertikalt l?ige.Tack vare denna
frdsfixtur bortfaller handmatninqen
giskt problem. Belcining 75 kr.
och bearbetningenkan utfdras enklare
R.eg.23/61'. Silll fdr transportpal- och snabbare.Metoden inneblr en belar, inldmnat av 576 M, Lundnoarh, sparing, berdknat tLLlca 2.2Oi kr per
MSK 83,
Lr. Belcining enligt 2, % regeln
Reg. 28/6I. Stdlhhllare med hLrdDen nya l6ga typen av pallar fd,r 560kr.
metalltkiir fdr suaruning au krossko-

nor, inld,mnat av 1004 H. Fiillman,
MC 30,
Vid svarvning av krosskonor av
manganstil,var svarvstiletmed hirdmetallskir inspdnnt i en hillare som
inte var tillriickligt stabil. Bearbetningen igde rum i en Bullardrevolversvarv. Enligt fcirslaget har en annan
hillare av stabilare konstruktion anvdnts, dir stilet fir en kortare och
sdkrare infdstning och ddr man iven
erh6.llerlZimpligareskdrvinklar. Fcirslaget medfdr en berlknad besparing pi
ca 420 kr per ir. BelciningL25 kr.

Fcirslaget avser en hylla frir uppl2iggning av diverse verktyg som anvdnds i svarven. Hyllan zir flyttbar i
maskinens lZingdriktning, varfcir den
alltid kan stlllas in i liimpligt arbetsliige fdr att yara till hands. Beldning
100 kr.
Reg. 33/6I. Verhtyg fdr tilldragning och lossningaa maurar pd pinnbultar p2 habelttegar, inldmnat av
17976 Iaar Gustaasson,
XK 30,
Reg.32/ 61. Uppliiggnin
gsbord.
Verktyget bestir av ett rdr som i ena
dndan dr utformat att passadver en Boforskommitt6ns 3: e sarn6-kantmutter och i den andra Indan mantrede
har en insats,som passartill en eldriDen livliga fcirslagsverksamheten
ven borrmaskin. Verktyget trrides
over muttern och med maskinen kan har gjort, att Fdrslagskommitt6nvid
sedanmuttrarnadragastill eller lossas. Boforsverkenredan haft 3 sammantrdden i ir. Vid senastesammantrd.det,
Belcining100 kr.
Reg. 34/6I. Apparat fdr rnitning den 17 maj, behandlades43 fdrslag,
au oljemiingdeni behLllareinnehfrllan- av vilka 38 var nya fcir dagen,4 tidide olja och ratten, inldmnat av 7608 gare bordlagda och ett tidigare behandlat,men di pi grund av vissaskdl
Verner Dimberg, MSK 90.
avbciits.
Kontrollmltning av oljemiingden i
Kommitt6n rekommenderade 29
beh&llare, som innehtller olja och
forslag till beldning, avb<ijdetacksamt
vatten, kan ofta vara besvdrliq.Den
2 och beskjt att bordliigga L2, vilka
fcireslagna
apparatenbestir av .it glurfordrade idngre tids prcivning eller utrcir med en tillslutningsanordning i
redning. Siirskiltvid de Metallurgiska
nedre indan. Glasrciretdoppas ner i
avdelningarnadr det se,att en del fcirbehillaren till dnskat djup, varefter
Reg. 30/61. Dubbla saarusSl fdr
slag behciverprovasen lingre tid innan
rriret tillslutes i nedre dndan. Dl. rciret
giinga med 2 ingLngar, inlimnat av
man sdkert kan avgdra om de hiller.
sedan dragesupp kan man direkt av2006 Enar Gaucle,VK 21.
Hdr nedan fciljer korta beskrivldsa hur mycket olja som finns kvar i
ningar civer de beldnade fdrslagen.
Vid g?ingning av strirre cylindriska behillaren. Beloning
75 kr.
Den sammanlagdabelciningssumman
tnrmmor anvdndestidigare ett svarvReg.
Uppshtning
au f otocell blev 3.125kr.
36/6L.
stil. Fdrslagsstlllaren har nu anvlnt
en svarvbom med 2 st svarvstil med aid infdrtel aa hetan i par nr 5 i finReg. 97
Transportuagnf dr figett inbcirdes avstind lika med halva uerdet, inldmnat av 2441i B. Iuerten, klingor, /60.
inldmnat av tZiso' Thoie
MVK
23,
stigningen. Bida giingorna kan nu
Enligt frirslaget skall en fotocell Kuiikston, MVK g0.
kdras samtidigt, vilket avsevlrt forTransportvagnenbesttr av ett stativ
kortar bearbetningstiden.M8.tten mel- uppsdttasvid infcirselntill par ), fdr
av
l2impligstorlek pe tva hjul. Pi staundvikande
av
sammankrirning
vid
lan gdngorna kan ocksi innehillas
tivet
finns en hydraulisk pump. De frir
valsning
av
trid
i
finverket.
Det
har
sikrare ?in di de kdrdes var frir sis.
Fdrslagetmedfcir en besparingpi. ia ndmligen ett par ginger hant att 2 slipning avseddaklingorna rullas nu
hetor kolliderat, vilket medfcirtdrifts- upp pe kdrrans fotplatta, som med
840 kr per ir. Beldning 210 kr.
stopp och besvdrligt reparationsarbete. pedalrcirelsehcijes, varefter de kcirs
Reg. 3l/61. Stapelliiggningau sLgat D3. man tidigare pe MVK vickt sam- fram till skdrpmaskinen,dlr de liitt
airke, inld.mnatav 4046 Axel Olofs- ma fcirslag och dven experimenterat kan splnnas upp. Belcining100 kr.
JOn,B 3,
med olika placeringar av fotoceller
Reg. 35/61. Anordning fdr brytVirket frtn Utterbdcks s8'g m. fl.
belcjnadesfcirslagetmed reklamsakoch
ning
aa el-slrdmmenuid borumatAin,
leverantorer kommer i olika lingder,
hedersomnimnande.
L. + O. inldmnatav 3826 Bror Obrn, VV 21.
vilka staplasoavsettldngdmittet.Detta
'f6rsfrghlingor. Vid den aktuella borrmaskinen1r
kan innebdra ett betydandespill, di
Reg.97/60.Transportaagn
ett bord fdr uppl?iggning av material,
t{darbetarna kan fi ut alltfcir linga
verktyg m. m. placeratsi att det hindplankor. Enligt forslagetskall allt inradeatt direkt ni brytarkontakten.
Fdrkommande virke sorteras efter ldnsd
slagsstillarenhar fciddngt bryiararmen
i staplar ffin 12 fot och uppat. D;n
med en sting, som iir si Iing att den
ftireslagna staplingsmetodenkommer
nir ijver bordskanten.Belcining50 kr.
att kriva ett mycket stort omride, vilSe foto pi sid. 10.
ket for ndrvarandeinte stir till fdrfogande.Fcirslaget
kan si.lundainte nu
Reg. )8/6r. Nyckel till pacLboxtill
genomfciras.Bekining: hedersomndmci r k uIati onsp u mpar, inldmnat av 24i 05
nande och reklamsak.
Sune Ohltton, B 39, och 20261 Hanr
Oblsen,B 39.
Reg. 32/6L UpplAggningsborduid
JuAruar,inldmnat av 3640 Anton LartPackboxarna,
som anvlndestill cirson,VA 20.
kulationspumparna,dt av tvi storlekar.
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Reg.44/61. Frksningau spSri motorrdr till 13,5 cm Srak, inldmnat av
3784 Erland Lartson,VA zo.
Frirslagetinnebdr en omldggning av
arbetsgingen av ovanstiende operation, varigenom tidsvinstenuppg&r till
2,L2 mirnter per styck. Det inneblr en
ackordreduceringmed 2L 6re per detalj. Beloning 375 kr.

ordning.
Re9,,35/ 61, Brytaran

att det blivit miijligt att montera in
2 st. kullager. Axeln lciper nu htt i sin
lagring och nigon risk fdr fastrostning
foreligger inte heller. Di f6rslaget ur
sdkerhetssynpunktansigs vara mycket
gott, belcinades
det med 100 kr.

Montdren miste dlirf<ir ha nv&lar av
olika storlekar med sig vid ieparationen. Fcirslagsstdllarnahar monterat
ihop verktygen till ett. Beldning 50 kr.
Reg. 39/6L. Anordning ftu stric6ning aa kilremmar uid. fliiktmotorer,
inlimnat av 24505 Sune Ohlsson,
B 39, och 2o26L Hans Ohlsen,B 39.
Di remmen mellan fldkt och motor
skall spinnas, anvlnder reparatdrerna
sig ofta av spett fdr att flytta motorn.
Det var dt ofta svtrt att ft remmen
Rcg. 42/6r. Trattar f i)r spillol ja, ini rltt lige, st att den inte skar. Fcirldmnat av 24505 Sune Ohlsson,B 39,
slagsstdllarnahar konstruerat verktyg
och 20261.Hans Oblsen, B 39.
ndrmast liknande skruvtvingar som
Vid rengtiring och byte av oljemunfastsltts under plattan dir motorn stiir.
Med tvingarnasskruvarkan nu motorn stycke i pannan i B 39 rann spillolja
hnftigt ned i uppsamlingstriget och
forskjutasi exaktliige.BeloningT5 kr.
stlnkte omkring. Frir att komma ifrin
detta besvdr ha fdrslagsst[llarna tillverkat och monterat in 2 st. trattar, i
vilka spilloljan samlas upp utan att
stdnka.Beldning )0 kr.
Reg.43/ 6I. T uLpunktsupp hlingning
da transportga't'felaid motilagshejarei
MSK 31, inldmnat av 20433 L. R.
Stadler,MSK 10.
Vid transport av lmnen mellan L2
Verktygetrc9. 39/61 t. t). ocb rcg, 38/61 och 20 tons hejarnaoch mellan hejana
t. b.
och skiiggpressenanvlndes en transportgaffel av vanlig typ, upphiingd i
Reg. 40/6I. Montering au kullager transportbanans trissa. Niir my&et
ph axel till ntagnetuenrilenfdr resera- tunga dmnen skulle transporteras,
Sngturbin i MSK 60, inldmrat av rftste arbetarensikta mycket noga, si
24505 SuneObltson,B 39, och2026t
att imnet h?ingderdtt i gaffeln, annars
Hans Ohlsen,B 39,
kunde han inte hilla det. utan det
Axeln ftir magnetventilensutlcjsan- kunde falla ned pi golvet och arbetet
ordning rostadeldtt fast i sin lagring, silunda avsevirt f<irsenas.Genom att
d& siv?il axel som lager bestodav jdrn. anbringa en ca 3Ocm l&ng tvlrsl& med
Stor risk fiirelig ddrf6r att ingturbinen
en triangelformad upphlngning i gafinte omedelbart kunde tr?idai arbetei
feln kan denna inte tippa. Arbetet g&r
hindelse av strrjmavbrott.Forslagsstdl- nu ldttare och slkrare och utan tappade
larna har indrat axelns dimension si
Imnen. Beldning 50 kr.

Reg. 46/61,. Uppilttning au skeaa
kallsfrgtklingor i slipma&in i MSK 20,
inldmnat av 14836 Eduin Lundquist,
MSK 20,
Vid skiirpning av skeva s8gklingor
kunde dessainte spdnnasrdtt i maskinen. Genom att anbringa en klinga av
mindre diameter utanfcir den klinga,
som skulle skdrpas,kan nu den stiirre
klingan spdnnassi hirt, att den samtidigt riktas. Beldning 50 kr.
Reg. 47/6L. Nycklar fdr montering
au sfrgklingor, inldmnat av L7580 T,
Kuickson, MVK 90,
Tidigare anvdnda nycklar var f6r
korta, varfdr det hdnde, att verktyget
slant och montcirenfick hdndernasargade mot klingan. Genom att f.odd.nga
nyckeln och ge denna en korsformig
arm, sker nu monteringsarbetetmed
full sikerhet och utan olycksfallsrisk.
Beliining 50 kr.

Reg. 48/ 6L. Anorclning f 6r gassAiirning au roiler, inld.mnatav 17710 Mdrten Bidrk, BAM.
Anordningen bestir av ett bord, som
dr instdllbart i horisontalt lige, och en
arm, som 6r vridbart lagrad i centrum
av bordet. Pt armen lciper en vagn,
som 1r fiirskjutbar i radiell led och styr
skirapparaten. Genom att armen dr
vridbar, kan skdrapparatenstdllas in
fcir skdrning i olika vinklar och tack
vare vagnen, kan apparaten anvdndas
fdr skdrning av olika dimensioner av
dmnen. Till anordningen hdr dven
tryckluftmanilvreradearmar, med vilka
dmnei trycks fast mot en kant pi rullbordet, s& att snittet vid skdrningen
blir r?itt mot en sida av dmnet. Belcining 300 kr.
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R.eg.49/61. HLllare fdr sidori)r till
HF ugn i MSK 34,inld,mnatav13321
Roll Eriksson,MSK 34.
Det har visat sig, att hillarna till
sidororeni HF usnarnaldtt lossnaroch
glider, varvid dJ kommer ur sitt rltta
liige. De nya hillarna 1r fcjrseddamed
rdfflor, som ger stijrre friktion mot
undedagen.Fdrslagettorde bl. a. innebdra minskad reparationstid.Belcining
75 kr.

Fluorsyran, som anvdndes i betvdtskan, kommer till Kilstaverken i
plastdunkar.Ndr dunkarnaskulle tdmmas lades de pi kanten av karet, och
di gasbubblorl?itt uppstod i flaskorna
hdnde det att syran stdnkte och orsakade olycksfall. Forslagsstdllaren
har
konstruerat en skyddsanordning av
plit, i form av en delad burk som trddes over transportflaskan. P8,skyddet
dr en bygel svetsad,som kan tddas
6ver gaffeln pi en gaffeltruck. Med
truckens vdndningsanordning tdmmes
nu syradunkenutan risk fdr stink och
olycksfall.Bekining 150 kr.
Reg. 55/61,.Meclelfdr fasthLllning
aa raketfenor uid skiiggning, inllmnat
av 18312 Carl BLgenholm,MRK.
De aktuella fenorna dr mycket tunna och det har varit sv&rt att fi dem
att styra i skiiggverktyget.Mekaniska
anordningar, som prcivatsfdr att heila
fenorna pi plats, har inte fungerat tillfredsstdllande. Forslagsstdllarenhar
bestrukit klippkanten pi skiiggdynan
med ett klibbigt lmne. Fenan ligger
nu stilla under skdggningen.Beldning

fdr allt pi snabbare,sltt utf6,ra de smi
lcidningar, fcir vilka lddkolv av typ
Cadet anvdndes.Hillaren gcir vlnster
hand fri. si att man med den kan hilla
i den trid eller komponent som skall
l6das.Belcining2)0 kr.
Liknande anordningarkan anvindas
fcir lddkolvar av andra fabrikat och
typer, varvid dock hillaren miste utformas pi ett annat sitt.
Reg. 6r/6r. Lddfixtur fi)r bananstift, itldmnat av L6029 Rune Nyttrdnz, KKH 70.
Liidfixturen ?ir gjord av bakelit fcir
att inte bortleda vdrmen.I fixturen kan
16 laboratoriesladdareller 32 l6sa
bananstift p& en ging lodas. Fixturen
underldttar ld,darbetetsom ocksi gir
snabbare.I och med att fixturen inte
stj?il nigon vdrme kan kallddning helt
uteslutas.Lddningen blir allts&betydligt sdkrare. Fixturen skyddar ocks6.
bananstiften ffitn all mekanisk 3.verkan. Belcining100 kr.

Reg. 62/61. Dorn med bLllare fdr
dernontering aa axlar till bandrullar
p3 motslagsbeiaren,inldmnat av 436
I)U KT.
Karl Lfungberg, MSK 90.
D3. axlana till bandrullarna skall
Reg. )7/61. Lyftanordningfi)r rnonoblockskiaor, inlimnat av 19592 demonteras,skruvas h&llaren fast pi
Agnar Nilsson, MVK 90.
hejarensstativ i skruvhil, som redan
Vid lastning av monoblockskivor finns upptagna. Dornen placerasinuti
frin betkorgartill pallar, har tidigare hillaren och med "stdten". som 1r
en S-formad krok anvdnts som inte upph?ingdi traversen,kan axeln sedan
innebar sdkertlyft. Den nya lyftanord- drivas ur sin lagring, si att rullen blir
ningen bestir av en oval platta, som fri, och kan lyftas bort. Genom att
trldes in i blockskivansh&1,och som dornen styres i hillaren underlittas
arbetet och risken f<ir olvcksfall iir
trycks fast vid lyftet. Beldning 75 kr.
mindre.Belcining1)0 kr.
R.g. 53/61. Lyftanordning f d,
Reg. )9/51. Anorclningfdr demonbandhiulsaxel till motilagtheiare, inReg. 63/6I. AastryLarefdr plungar
tering au dragttiinger i ugnar i MSK
ldmnatav 21465 S.-E.Bergb,MSK 90.
20-tom beiaren,inllmnat av 4878
till
50, inldmnat av L9856 N. Kriisin,
K.lYulfutrand, MSK 90.
Detta hj?ilpverktyg Zirutformat som MSK 90.
en spinnbar bygel, pi insidan bekl?itt
Plungarna till lyftanordningen fdr
Anordningen bestir av en hillare
med bromsband fcir att hilla fast
med en trissa,som tjanstgdrsom bryt- den undre hejarklumpen Zir skyddade
axeln. Vid demontering av axeln,
skiva. H&llaren splnns fast i befintliga frir slagg och fdroreningar genom en
splnns bygeln 6ver densamma och
ciron pi stativet till uppfordringsmat- pli.tmanschettmed tetningsring. Denlyftes dlrefter med traversen.Belcining
torna invid ugnarna. En lina fdstes na var anbringad runt den dvre delen
/) Kr.
med ena dndan i den dragsting som av plungen som lven ?irrdrlig i sidled.
skall demonteras,liggs under brytski- Genom hejarens hliftiga slag kom tltvan och flsts med andra indan i tra- ningsringen ur sitt ursprungliga lZige
verskroken. Med traversen drages och fungerade inte som tdtningselesedan dragstingen ut ur ugnen. Med ment. Slagg och vatten trlngde ddrfrir
denna metod kan demonteingen av 2 innanfcir manschetten och skadade
dragstdngerg6ras pi betydligt kortare plungen. Genom tillverkning och montering av en ligre manschett,med en
" tid iin tidigare.Belcining100 kr.
tdtningsring av gummi, som titar kring
Reg. 60/ &. Liidtennhdllaref dr lt)d- den nedre delen av plungen, vilken
Aolu, inldmnat av 12757 Mats Nils- endastrcjr sig vertikalt, har en fullgod
son, KKH 70.
tetning erhillits. Genom att delvis anDen fdreslagna lcidtennh8.llarendt vdnda avloppsluften frin hejaren kan
utformad si, att man med hogra han- en luftstrile riktas mot t[tningsringen
Reg. 16/5r. Anordning fdr tdmning dens tumme kan mata fram lcidtennet och plungen, vilken bidrager att hilla
aa ryla i betkar, inllmnat av 19592 till kolvens spets.Hdrigenom kan man dessarena frin slagg och ftiroreningar,
Agnar Nilsson, MVK 90.
pi ett sdkrareoch smidigare,och framBelcining2)Okr.
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Reg. 64/6L Apparat fdr upptug- rciren spdndamot arbetsstycket.Verkning au borrtphn ur borrfixtur, inldm- tyget tjiinstgdr sedansom ett handtag
under arbetet.Bekining )0 kr.
nat av 3689 S. Thornberg,VA 20,
Vid borrning av detaljer av llttmeReg. 68/61. Verktyg fdr demontetall samlasborrspin i fixturen och di
ring au kullager p3 fliiktar, inldmnat
dessablises bort, samlas en del pi
av 24505 Sune Ohltson, B 39, och
fixturens manciverorgan,varvid dessa
20261 Hans Ohlsen,B 39.
bringas ur funktion. ForslagsstdllaVerktyget bestir av 2 delar, dels en
ren har tillverkat en apparat, med
som med 2 st. skruvarfdstesp&
bygel
vilken sp&nenkan sugasupp och med
upph?ingningsanordning,dels
fldktens
luftstrilen samlasi ett kdrl eller dylikt.
med ett pisvetsatkort vinkelen
skruv
En liknande uppsugningsanordning
jdrn med vilket axeln lyftes.Tack vare
har redan belcinats och publicerats i
verktyg kan nu lagren ldtt monB-pilen. Belcining: hedersomndmnan- detta
teras
av
och pi. Beldning 100 kr.
de och reklamsak.
Reg. 69/61. Olje:il fdr spillolja, inRcg. 6t/6I. Forbiiurad metoclfdr
ldmnat
av 24505 SuneOhltton, B 39,
utbye aa brytpinnar, inldmnat aY
20261
Hans Ohlsen,B 39.
ach
22444 Fritz Karlsten, MSK 90.
Spilloljan som tillvaratagesvid ingFcirslagetavserutbyte av brytpinnar
i kallsk?iggningsmaskinen
Raskin (200 centraleni Kilsta dr mycketfdrorenad
Msp I). Di denna pressciverbelastas, av slagg frin hejarna m. m. Silen i
hinder det att brytpinnarna skdresav. oljerenaren till pumpen blir diirfdr
ofta tiilteppt och maste rengdras.Fcir
Bryipinnarna dr m1'6ks1sv&raatt fi ut
di det uppst&r grader i brottytan. En- att komma ifrin detta tidsodandeartillverkat en
bete har forslagsstdllarna
ligt fcirslagsstdllaren
har ett stcjrrehil
borrats i kopplingsfldnsen.Med en extra l&ng sil, som kan sdnkasned i
vev pi motoraxeln kan nu balanshjulet det klrl, som skall tcimmas.Avtappdragas i rltt ldge framfdr hilet och ningsslangensticks nu in i silen och
brytpinnen ldtt monterasur. Belcining den olja, som dirifrin gir till oljerenaren Ir betydligt renare. Beldning
100 kr.
/) Kr.

Verktygenreg. 66/61 t. o. och reg. 67/61
t. h.
Reg. 56/61. Verktyg fdr demontering au slTrbylsor i reooluersuaruar,
inllmnat av 3640 Anton Larsson,
VA 20,
Verktyget bestir av en platta med
en sktuv, som ir rorligt lagrad i en
slits i plattan. Di verktyget skall anvdndas, fdres plattan i horisontellt
llge genom hylsan, varefter den av sin
egen iyngd intager vertikalt ldge och
lises pi insidan av hylsan. Med ett
tvirstdllt jan framf& chucken och
med skruvensmutier, kan hylsansedan
dragas ur spindeln. Beloning )0 kr.
Reg. 67/6I. Hjnlpuerktyg att anaiindas uid rensning och kontroll au
giingade ringar, inldmnat av 3640
Anto/t Larr.ton,VA 20,
Verktyget bestir av 2 st. ror, som
teleskopmdssigt
passar,det ena i det
andra. I rcirensdndar dt tappat insatta,
som passari hil i ringarna.En fjiider
inuti det grdvre rdret hiller de bida

NOBELKRUT
Fcirslagskommitt6nvid Nobelkrut
kunde, vid sitt sammantrlde den 27
april, konstatera, att intresset fcir fcirslagsverksamhetenfortfarande ir livligt. Ett tidigare delbeldnatoch 8 nyinkomnafdrslagbehandlades.
Samtliga
9 fdrslag rekommenderadestill belciningar enligt nedan:
51274 Sten Oltson, NVA 2I: Andring uid mLlning au ttru.-ruina 5.
(Reg.nr 226.)
F6rslagetfrjrordadestill en delbekining av )00 kr vid kommitt6nssammantrlde den 15. 6. 60. Med lednins
aw de nu utriknade besparingarna
unl
der ett 3.rkonstaterade'komriitt6n,
att
beldningenskulle utdkas med 500 kr
och totalt uigcira1.000kr.

55549Harry lesten ochi6054 KarlAAe Specktor,NVA 41 : Auborstninp
au losfathristallerlrin granatkroppai.
(Reg. nr 246.)
Fcirslagetinnebir, att en nagelborste
har monterats pi en befintlig milningsautomatfcir inv2indigmilning av
granater. Borsten rengdr granaterna
utvdndigt under den rotation, som erfordras f6r den invdndigamilningen.
Tidigare borstades granaterna fcir
Reg. 72/6r. Anordning fdr wdrihand. Besparingeni den aktuella orning au riir till kabelduerforing,inld'm- dern har berlknats till 425 kr. Belcinat av 4335 Gbsta Hjiilm, MSK 90. ning enligt 21
/o regeln: 110 kr.
Kabelciverforingen till transportd50206PetrusPersson,NB 90: Andrerna vid motslagshejarna
best&rbl. a.
ring pi skyddsglas6gon.(Reg.m 247.)
av 2 ror, det ena inuti det andra. Pi
Andringen innebdr, att de skyddsgrund av svirighetermed smdrjningen
som nu anvindes
har rciren skurit ihop och brutits scjn- och svetsglascigon,
der under kcirningen.Genom att mon- vid smdrglingoch svetsning,kan fdstera en smdrjnippeli ena dndanav det tas pi vanliga glasdgonbigar.Tidigare
inre rciretoch borra 3 st. htl i motsatta har personer,som bdr glasrigon,varit
dndan, ddr fettet kan trdnga ut och tvingade att sltla skyddsglasrigonen
smdrja det grdvre rd,retinvdndigt, har utanpi sina egna, och ddrvid har de
smcirjningenavsevdrtf6rbdttrats.Ge- senareskadatsgenom repning av glasen.Med den nya anordningenerhilles
nom att pumpa rcjret fullt med fett
ett avstind till glasen,s6'att dessaei
hilles glidytorna smorda och nigon
risk att rciren skall skZiraihop f<irelig- skadas.Kommitt6n anser,att fcirslaget
medfcirunderllttad och diirmed <ik1d
ger inte. Beldning 75 kr.
anvlndning av skyddsglasdgon och
Reg. 74/51. Andring au hLllare ft)r
ddrfrir mindre risk fcir cigonskador.
reserakolutill 1,5 ton lufthelare, in- Perssonhar sciktpatent pA
sitt fcirslag.
ldmnat av 19523 Gote ltr/idA, BAM.
Belcining:200 kr.
Reservkolventill l,t ton iuftheja55099 Martin Lindkaist, NB 90:
ren fdrvaras i en trumma i golvet
Andring
aa fliinsar till rt)rreahtor.
bakom hejaren.Kolven 2irupph2ingdi
(Reg.
248.)
nr
en'gaffel, som er monterad pi en v?igg
Enligt fdrslaget skall flinsarna till
i trumman. En hake som fdlldes iiver
rcirreaktorniF 39 c tillverkas i tvi
fldnsenp& kolven. var avseddatt hilla
denna pi plats. DE, haken emellertid delar: en yttre ring med bulthilen och
en inre del. Fldnsarnadr ffin insidan
inte liste kolven slkert, fcirelig risk
fcir att kolven skulle falla ned. Den utsatta frir frdtning och miste ibland
nya lisningsanordningenIr fdst med bytas. Med den nu fdreslagna inden skruv i kolvens lyftrigla och l&ser ringen behciverenbart den iire delen
slkert fast kolven i upph?igningsanord- b1tas.Detta innebdr en besparingav
)0 kg rostfritt materialfdr varje fldns
ningen. Belcining50 kr.
L. O O.
Forts.pd sid.39
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TIDAHoLMSJUBILEUM I STRATaNDE SoL
Fcirsommarsolensken och vlrmde
civer ett flaggsmyckatTidaholm kirdagen den 3 juni. Det var ocksEen stor
dag fdr staden,d& Bofors-Tidaholmsverken, stadensndst strirstaoch ur traditionssynpunkt 2ildstaindustri, skulle
hedra ett antal trotjdnaremed medaljer
f<ir lingvarig och trogen tjlnst och
samtidigtmarkeraen 2)-hrig milstolpe
i tillvaron.

Bofors Musikkflr - fcir dagen 45
man stark och under ledning av Stig
Gustafson
inledde programmet
med en satsur Dv6raks symfoni "Frin
nyavdrlden".

Platschefen, 6ueringenidr Luduig
SterAy,hdlsadeddrefter alla gdstervIlkomna och yttradebl. a.:
"Det gl?ideross,att till dagensh6gtidlighet kunnat infinna sig fd,rst och
frdmst alla medaljrirer utan undantag
samt
fciretagetshela styrelseutom dess
Rundvandring, musik och lesk
ordfcirande, Fcirste Hovmarskalken
Redan vid halv 10 tiden bdrjade
Wetter, som av h?ilsoskiilrekommendeTidaholmsverkensanstdllda id.mteanrats att avst6.frin sin planerade vdsthdriga i alla hldrar att samlasutanfcir
gritaresa.
bruksportenoch kl. 10 bdrjade rund- )aeringen ji)r SterAy hiilsar aiilAornmen.
Vidare har vi nciietatt bland oss se
vandringen och fabriksvisningenunder Rune Johnsson foto.
etskilliga representanterfcir Tidaholms
sakkunniga ciceroners ledning. Fram
Stad, alltifren Stadsfullmiiktiges ordtill halv 12 tiden vdllde en jdmn strcim musik i parkomrtdet vid ammunitions- fcirande,riksdagsmanAndersson.Aven
in mellan grindarna och man berdk- verkstaden. Publiken uppskattade till
cheferna fdr stadensbida iivriga storfullo detta programrnslag.
nar, att minst 900 personerdeltog i
industrier har till vir glZidje hrirsam.
vlsnln8arna.
mat inbludan. Ocksi den ndrmaste
I skugganav ett stdrre magasinskjul Jubileumshii gtidli gheten
rorelseidkaren,Skaraborgsldns landshade man bullat upp lingbord med
tings Centrala Verkstadsskoladr fdreJubileumshdgtidlighetenvar fdrlagd
goda kakor och mot skjuletsvng hdjde till den nya fcirridsbyggnaden,en frir
trddd genom sin rektor.
sig travar av "liskbackar". Vandringen dndam&letmycket vacker och l?implig
Tyvd,tr har av tidigare platschefer
genom fabriksloklerna hade gett en lokal, dagen till dra
ltterligare forskd- endast hllften haft tillf?ille att resa
god t<irstoch de 4 dameroa,som stod nad och prydd med bjrirklov och prakt- hit. Vi'd,r glada3,tatt dveringenjcirerna
fcir serveringen, kunde konstatera en fulla blomsteruppsatser, sistndmnda B;drk och Holmqvist, som v[l klnner
rask och gl?idjandeitging av sivdl skdnkta till Tidaholmsverken i anled- fcirhillandena hdr fcire plastildern, har
kakor som drycJ<er.
ning av jubileet av Tidaholms Stad, kommit hit frir att titta pi de fdr2indBofors Musikkir anldnde vid 10- Vulcans Tiindsticksfabrik, Marbodals ringar som skett sen dess.
tiden i bussoch speladeunder en halv- AB, J. Bengtzon AB och Metalls
Att vFLratre personalorganisationer
timme vacker och trevlig underhillsavd. 163.
iir fdretr2iddaZir s& sj?ilvklart i dagens
organisations-Sverige,
att det knappast
ens behciversdrskilt framh&llas.
Bofors mu:iAkir inledde festprogramme;.Rune Johnssonfoto.
Vi h?ilsartill sist pressensrepresen+wt:'r,:
tanter hjirtligt vllkomna, och icke
ry
minst uppskattarvi, att hfu i stadenfi
tr"..; $-- ,
htira Bofors Musikk&r, l9r9 irs
europamdstarefrjr amatdrmusikkirer.
Som talesman fcir Bofors' lldsta
dotter med industriell tillverkning pi
programmet ber jag fi understryka,
att vi tidaholmare Ir starkt medvetna
om den stora roll, som moderbolagets
stabilitetspelatfcir virt fciretagsmdjligheter att lcisa all skcins omstdllningar och dndrad inriktning av produktionen. Det kan ej fordciljas, att
fcireiagetupplevt flera trotsildrar, delvis av elakartad natur, innan det n&tt
myndig ilder.
Innan jag avslutar min vdlkomsthdlsning, vlll jag framfrira ett tack fcir
detta stdd men ocks&konstatera,att
Tidaholmsverken ei skulle ha blivit
vad det i dag iir utan stadensJohanssciner.
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Det dr ett faktum. att av alla anstillda nlstan 12 /o heter Johansson
- men av dagensmedaljdrer utgdr de
bortet 25 /o. I der for den dagliga
driften si viktiga arbetsledarkiren 1r
derasanpart fcir nirvarande27 /o.
Hjnrtfigt vdlkomna alla."

Vulcan- och Boforsdisponenternd i solgasrel. B-pilen foto.

Efter ytterligare ett musikstycke,
Clive Richardsons skotska folkvisa
"Loch Llomond", hcill Brukilitponent
SaerreSohlman
Hiigtidstalet

De forna platschefelltd Helge BjdrA (med
'fru) och Cail Holntqaist tillsarnnans ned
fru Gertrud SrerLy lAt sig uiil snaka au li)rf ri sAnin garna. B-pilen foto.

BolorsrnusiAanterna spelar i parAen uid
Amnzunit i onsf abil k en. B-polen f oto.

Ah\rarna hade det skdnt under li)rmidd.agsh o nse rI e n . B - p i l e n f o t o .

r;:$kSW
1..

Ett kvarts sekel kan ju niippeligen
ansesutgcira nigon mera aktningsvdrd
tlder vare sig i en mdnniskaseller och detta i dnnu htigre grad - uti ett
industrif<iretagsliv. Det faktum, att vi
nu kan se tillbaka pi nigot mer d:n25
irs verksamhetinom Bofors dotterbo'
lag pi denna ort, synesmig f6ljaktligen knappast i och fiir sig motivera
nigon form av jubileumsfirande. Den
fest, som vi i dag har tillf?ille att hir
begl,, d',rdiirfor i allra fdrsta rummet
avsedd som en uppriktig och i hog
grad vlilfdrtj?int hyllning till de veteraner, som varit med fr&n fciretagets
b6rjan, och som enligt gdngsetradition inom vir koncern dr berdttigade
att emottaga Kungl. Patriotiska Srillskapetsmedaljer fdr ling och trogen
tjdnst, jlmte iivriga ddrmed sammanhdngande "attribut". Det har vidare
synts mig llmpligt, att begagnaett till
fille som detta att ge en kort iterblick
infcir detta lrade auditorium dver vad
som utrlttats av och inom ftiretaget
under de gilngna iren, samtidigt som
jag gdrnavill fcirscikaatt ge tftgta all'
minna synpunkterp& den framtida utvecklingen.
Det vore ftirvisso av intresseatt hdr
i dag g6ra en djupare &terblick i detta
samhillesindustriellahistoria - men
tiden medgiver tyvdrr ej detta. Jag flr
ddrfiir inskrdnka mig till nflgra fi axplock ur historiensskattkammare.
Anor frSn 1400-ralet
Tidaholms Bruks historia glr slr
lingt tillbaka som till 1400-talet,de
vattenkraften hdr i forsen utnyttjades
att driva en kvarn. Lingt senare nErmarebestlmt i slutet av 1700-talet
- erhdll den divarande Hovmarskalken Alexander RudbeckKungl. Bergskollegiets privilegium att vid hzirvarande vattenfall uppfcira och driva en
vattendriven hammate, "Tidaholms
Jernbruk". Den blygsammabrukshantering, som hlr startades,och som till
en borjan avsig vanligt st&ngjdrnssmide, ladesom mot slutet av forca Lr-

Disponent Saete Sohlnan
talet. Rune Johnsson foto.

bfrller ht;gtids-

hundradettill en tillverkning av jordbruksredskapoch fordon av olika slag,
samtidigt som deo ursprungliga sigen
utveckladestill snickerifabrik. Det var
inom dessanya anllggningar som de
ber<imda"Tidaholmskdrrorna"sig dagensljus.
I borjan av detta sekelbritjadebrukets divarande och sikerligen mycket
skickliga ledare att taga upp tillverkning av bilar, i fcirstahand lastbilar.
Programmetutveckladessedermeratill
personbilar.brandbilar och ambulanier.' Tidaholmsbilarnaanstgs vara av
god kvalitet och dnnu si sent som for
nlgrahr sedankunde maof.hse enstaka
veteraner ph vfua vdgar. Tidaholms
Bruk sysselsatte
under nlgra ir av denna period omkring 350 arbetareoch
var, ndst efter TdndsticksfabrikenVulcan, samhelletsstcirstaindustri.
Det ddesdigra30-talet
193O-talets
forsta ir blev cidesdigra
for dennabygd och fi samhdllentorde
ha kdnt KreugerkraschenL932 och de
hirdare
d2irpifoljande depressionsiren
iin Tidaholm. Bruket lades ned, trots
ett par allvarliga forsciktill rekonstruktioner och hela den fdrndmligamaskinparken och tillverkningen av automobiler flyttadetill annanort. Tdndsticksfabriken tvingades samtidigt permittera, arbetskishetenoch ndden var stor
i staden.
Med vaken blick f<ir framtiden inkcipte emellertid staden 1935 brukets
fastigheter. Tidaholms divarande ledandeman,riksdagsmannen
J. A. Persson vdndesig samtidigttill statsminister Per Albin Hansson och klagade
stadensntidl[ge. Per Albin Flansson
kontaktade i sin tur Dr Sven I7ingquist, SKF-grundaren och Bofors divarande styrelseordfrirandeoch disponent, med en fdrfrigan, huruvida inte
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Bofors hit kunde flytta nigon del av
sina tillverkningar. 4O:an, Bofors si
berdmda luftvdrnsautomatkanon, var
vid denna tid fullt fdrdiekonstruerad
och hade demonstrerats
fcir in- och utliindsk sakkunskap, och man kunde
vdnta en mycket stor efterfrigan detta inte minst sett mot en allt mdrknandeutrikespolitisk
horisont.
Bofors triider in i bilden
Bofors ledning visste detta och vid
denna tidpunkt fdrelig verkligen planer och dven behov fcir en utvidgning
avkanonverkstdderna.Tveksamhetrtdde dock om Tidaholms Bruk var det
liimpligaste investeringsobjektet. Dr
Sven \Tingquist llt emellertid gcira en
utredning, som visade, att brukets anldggningar var fullt anvdndbara, om
ocksi. kanske ej fullt idealiska,och att
med fcirdel lavetter till 40:an ddr
kunde tillverkas och monteras.Vad
som avgjorde sakentorde ha varit tillgingen till skicklig arbetskraft, van
vid kvalitetsarbete.
Med beaktandeav regeringschefens
dnskemil besldt Bofors styrelse att
hcisten 1935 grunda ett dotterbolag,
AB Tidaholmsverken,och att frirst fcirhyra och senareeventuellt inkdpa delar
av brukets anlaggningar. AB Tidaholmsverkens
aktiekapitalblev 500.000
kronor och dessutom anslog Bofors
styrelse500.000 kronor till inkop av
maskiner och verktyg. Konstituerande
bolagsstlmma hdlls den 7 december
L931 och den 23 i sammam&nadinregistreradesbolaget hos Patent- och
Registreringsverket.Ar i939 inkdptes
brukets byggnader jdmte ett markomride pi 27.ooo m2 frin Tidaholms
stad.

ned till Tidaholm fcir att planeramaskininstallationm. m. "Nu drar dom
hit rej?ilamaskiner",sadeTidaholmarna belitet, ndr de nya maskinernabcirjade anldnda. I januari 1936 vat ar
betet si lingt kommet, att man kunde
botja taga in folk och fi hjulen att
rulla. Det var givetvis gamla skickliga
och erfarna arbetare frin det samla
bruket, som i fcirstahand anstd"lldes.
Den fcjrsta bestillninqen blev 60
Iavetter t|Ll 40 mm aut6matkanoner.
Tillverkningen kom pi allvar i g&ng i
mars och redan 1 ir senarekunde man
till Bofors rapportera, att lavetterna PrbliLen i skuggan au gamla luftuirnstorne, under Bofors musikAfrrsfdrniddagsbdrjade bli fZirdiga fdr leverans,trots
honsert.B-pilen foto.
vissa fcirseningar pF,.grund av svirigheter att fh f:o'm material frin Bofors.
Tidaholmsprodukternafick ett gott
betyg och ytterligare bestdllningarplaceradeshlr. Maskinparken<ikadeliksom arbetsstyrkan.Redanefter 1 ir var
arbetarantaletuppe i 120 man och
hcisten1939 i 220 man.
Luf t udrnsammuniti onst illu erhdn g en
f lyttar till TidaholmsaerAen
Efter Bjrirkbornskatastrofeni december1940fdrladesen betydandedel
av tillverkningen av luftvdrnsammunition till Tidaholmsverken.
Redan1939
hadeen mekaniskverkstadfcir tiliverkning av ammunitionsdetaljer
uppfdrts
hdr och vfuen t94L tillkom en hel rad
av smdrre hus fcir aptering och laddning av huvudsakligen 40 mm luftvdrnsammunition.Samtidigt uppf cirdes
pumphus,transformatorhus,personalhus, luftskyddsrum m. m. bch den
gamla maskinverkstadenfrin brukets
tid till- och ombyggdes.Som slutsten
i denna m?irkliga uppbyggnadsperiod,
som helt omgestaltadebrukets gamla
omride,tillkom huvudkontoretir 1941.

Runduandringen'fdd.de en god tdrst.
B-pilen foto.

dverblivna verkstadslokalerna
bcirjade
fu 1949, under ganskahantverksmdssiga former, gjutning av akrylplast
(Bonoplex-akrylglas)i ett par av apteringshusen, som om- och sammanbyggdesfrir detta indamil.
Plasttillverkningen har sedan dess
snabbtutvecklatsoch intar nu en mycket betydande stdllning i fdretagets
verksamhet.

Reiiila maftiner
Till forste platschefutsigs ingenjcir Expansionenunder Arigshren
Helge Bj<irk,som redani oktoberreste
Ar 1939-1942 klnnetecknasav en
enorm utveckling och ett stdndigt stegKamrer TYarnstant, direhtbr Helmer Nordrat antal anstdllda, allt fcir att trygga
qaist och direAtbr Axel IVablsteen disdtteden svenskaberedskapen.
Redan 1940
rar TV-broblem. B-oilen foto.
var antalet timavlcinade:uppei ca 440,
fuen I94L-1943 inte mindre ln ca Tomma
760 och Tidaholmsverkensvsselsatte B-pilen
under dessair totalt ndrmare 1.000
personer, fcir att senare successivt
- minska till 500 timavldnade3,r 1944
och omkring 4OO-420 under 40- och
50-talen.
PlastenrycAerin
Eftet L946 minskade ammunitionstillverkningen successivtoch apteringen flyttade helt civer till Nobelkrut.
Fcir att trygga sysselsdttningenfcir en
del av personalenoch iven utnyttja de
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lZngbord efter aaslutad seruering.
foto.

I nuesteringar -

p last produklerna ii kar

Nigra data i siffror kan kanskevara
p& sin plats ftir att belysaden utveckling, som Tidaholmsverkengenomgitt
under det nu tilldndalupna kvartsseklet.
inBofors har under 25-&rsperioden
vesterat sammanlagt ca 20 milj. kr i
nyanldggningar i Tidaholmsverken,
nimligen ca 7 milj. kr i byggnaderoch
ca 13 m|Lj. kr i maskiner.
Under slutet av 3o-talet och bcirjan
av 4}-talet avsig investeringarnanyssndmnda anllggningar f<ir tillverkning
av ammunitionsdetaljer, utdkning av
mekaniskaverkstaden,kontorsbyggnad
m. m. Aven om dessa investeringar
upptog betydande belopp, si har huvudparten av den nlmnda investeringssumman p3,20 mILj. kr nedlagts
under 5O-talet.Under 10-irsperioden
L95L-L96O har silunda inte mindre
dn ca 13 milj. kr investeratsi nya anliiggningar och maskineroch detta inte
minst pi plastsidan.
Som jag tidigare ndmnt, och som
v?il de nlrvarande si?ilva vlil kdnner
till, hade vi till en biirjan minga svirigheter och bekymmer med plastproduktionen. Undet flera tr uppstod
avsevdrda forluster pi denna del av
verksamheten och det var ingalunda
sjdlvklart, att man skulle fortsltta med
denna hantering. Emellertid beddmde
vi framtidsutsikterna fiir plastprodukter som relativt gynnsammaoch, i stdllet fiir att l gga ned en icke lcinande
verksamhet,vigade vi oss pi att satsa
kapital i nya investeringar pi detta

omride. Fdrst kom iordningstdllandet
av ett stiirre akrylgjuteri, d?irefteruppfdrdes en manufakturverkstad fcir
plast - vilket blev en miljonanllggning. Det gamla akrylgjuteriet har ersatts med en helt ny anldggning, som
kostat dver 2 mlli. kr. Pi allra sista
tiden har s& tillkommit forridsbyggnad fcir plast och en ny anldggning for
tillverkning av esterbonowell.Slutligen
har vi ptborjat en ny manufaktureringsverkstadfiir i huvudsakglasfiberarmerat formgods.
Man kan vdl nu sdga, att vi rltt
bedomde framtidsmojligheterna for
plastprodukternaoch vi v&gar tro, att
de betydandeinvesteringarnaskall ge
isyftade resultat.Man miste dock vara
uppmdrksam pt utvecklingen i friga
om plastprodukter. Efterfrigan kan
snabbt indras och nya produkttyper
tillkomma. Tidaholmsverkenb<iremellertid i dagensldge vara si vdlutrustat
i ffi"ga om anldggningar och erfarenheter, att dess stlllning bd,r kunna
hdvdas.
Bidrag frSn ntoderbolaget
Moderbolagethar, utover de investeringar som jag ndmnt om, tillfdrt
Tidaholmsverken icke obetydliga belopp pi annat sett fcir att konsolidera
bolagetsst2illning- givetvis ocksi for
att ticka fcirluster,som uppkommit under vissa tider. Under 1950-talethat
Tidaholmsverkens&lundatillfdrts icke
'dn
mindre
6,5 mILj. kr i bidrag fr8n
moderbolaget.
Jag har redan nimnt nigot om ut-

Det yngsta Tidabolm beAanrdr tig ned brandbilen frin Tidaholms Brtk nodell t929. Aaen de iildre tyckte om SterseendeN.
B-oilen foto.

vecklingen i fri'ga om antal awfillda
vid Tidaholmsverken, som frtn en
blygsambdrjan med ett l0-tal 2.r L936
<jkat till omkring 600 i dag.
Leaeransuiird
et av bolagets tillverkningar har ocksi kraftigt <ikat,sdrskilt
under den sista lO-irsperioden.For
25 Er sedan uppgick bolagets omsdttning till nigra hundra tusen kronor fu L950faktureradesfor ca 4 milj. kronor, vilket belopp i allt vlsentligt avslg
leveranserfrin maskin- och ammunitionsverkstlderna. Efter hand som
olastverksamhetenutiikadeshar faktuieringssiffrorna pi 5O-talet successivt
stigit till inte mindre dn 20,6 milj. kr
under ir 1960. Av sistnimnda belopp
avserL3,7 milj. kr leveranserav plastprodukter.
Vi ha kommit till Tidaholm fdr
att stannd
Av det jag nu anfcirt torde utan
stcirre svirighet kunna slutas, att vi
kommit hit till Tidaholm frir att stanna hdr pi allvar. Koncernen har hir
tillging-till en skicklig stab av arbetare, f<irmln, tjdnstemin och ingenjorer, som pi ett fcirnlmligt sZittfullgdr
sina uppgifter. De investeringar vi
gjort i maskiner och byggnader ha
medfrirt att vi fcirfogar cjver moderna
och vdlrustadeproduktionsresurserpe
olika omrlden av vir verksamhet.
Vad vir nya plastfabrik betriffar,
hyser vi silunda goda fdrhoppningar
p& att kunna fortsdtta den gynnsamma
utveckling, som lgt rum under de senasteiren, dven i framtiden. Det goda

Herrar Ahe ocb Tborc Jobansson hterhnyter beAantshapen nted
ganla 40:an, sonz de aar med att tillaerAa anno 1936, Rune
Johnsson foto.
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Fbrsra raden sittandefrdn vdnster: Carl Beryb, Karl Lidberg, Martin Danielsson,f ohn lohansson,loltn Bige, Mats Rylin, Valter
Johansson, loban Liungblon. Andra raden ttdende: Nilt Karlsson, Lennart Warnstdnz,Larc Karlsson, ibore Jiharston, Karl-Gustae'\oman,
Erik Pettersson,Brynolf Vikstri)m, Karl lohanston, Inguar lVrangenfeldt,Inguar Lindberg, Tredje radin sriende:AAe
lohanston, Rune
Jobansson,Brot Olausson,Hans Suensson,lax-Eric Suensson,Gtnnar Karlstriinz, Gunnat Lundberg, Frirs Lust, Eloi Bosrri;m',Tage
Lindberg.

namn och rykte, som Tidaholmsprodukterna hiir fitt sivll inom som utom
landet, tycks bida gott hdrfdr. Den
egna utvecklingsavdelningenhdr nere,
vilken under sin relativt korta tillvaro
gjort mycket vlrdefulla insatser,berdknas givetvis verksamt komma att bidraga till en s6.danframtida utveckling. Ett intimi och om m<ijligt vidgat
samarbete med koncernens civriga
forsknings- och utvecklingsorgan dr
h?irvidlagav st6rstabetydelse.

om s8vil kvalitets- som kostnadsfrtsor
dn vad som varit fallet under ,.rru.-rt.
tiden.
Det Ir ocksi angellget att i detta
sammanhang betona, att den nigot
dndradestruktur av maskinverkstadens
produktionsprogram, som det silunda
kan tinkas bli frtga om for framtiden,
iven kan komma att pifordra viss omskolning resp. omstillning ftir den hdr
sysselsattaarbetskraftens del. Det 1r
silunda icke mrijligt att hiirvidlag r?ikna med att samtliga vira maskinarbetare skall fi mer eller mindre just den
typen av verkstadsarbete,som de mthdnda under en relativt ling fdljd av
3r varit vana vid. Sett pi ldngre sikt
tror jag likvll, ait detta nya fcirhillande kommer att bli till bitnad f& alla
parter.

Mat kina erkstadens f ramtid tr I ggar
Inom maskinverkstadenhar produktionsstrukturen under senaste iren
successivtlndrats i samma min som
underleveranserna av kanondetaljer
etc. till moderbolagetminskat. Fcir den
ndrmaste framtiden Ir det min frirhoppning, att vi hdr ska kunna inplanera tillverkningar sLuiil i samband Medali1rerna byllas
med kommande nya order hos moderTill slut vill jag dn en ging rikta
bolagetav KM-materiel som till fdljd
mig till dagens hedersgdster,Herrar
av mera ldpande behov inom koncer- Medalj<irer.Till Eder framfrjr jag nu
nen exempelvis av produkter inom koncernledningensvarma och upprikverktygsomridet.I den mtn som dylika tiga tack fcir de fd,rnimliga arbetsprestillverkningar ej skulle visa sig till- ., tationer, Ni fullgjort under de gingna
dckliga f<ir befintlig normal kapaci- 25 lten. Ni har allts6.varit med i detta
tet, rdknar jag med att fylla ut de f6retag frtn dessbdrjan och i hciggrad
eventuella luckorna med legoorder av medverkat till dess uppbyggnad och
mera lingsiktig karaktdr frin den vidare utvecklingtill vad det i dag'dr.
svenska verkstadsindustrin. Hir vill
Er arbetsgdrninghar varit ett vackert
jag emellertid ej underlita att fram- fciredcimefcir de av Era arbetskamrater
hilla, att det fcir denna maskinverk- som successivtkommit in i fdretaeet
stad dr oundgiingligen nddvdndigt, att under de glngna iren. Jag vill giir-na
vi fcir framtiden fir ett bdttre grepp uttrycka min varma fcirhoppning, att
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Ni Innu under mtnga &r skall deltaga
i Tidaholmsverkensvidare utveckling,
och jag cinskar Er samtidigt all lycka
och framging fcir kommandetr.
Fdr detta friretag i sin helhet vill
jag ge uttrycJ<fcir min fcirvissning om
en ly&osam framtid. Ett framgingsrikt fciretag betyder v?ilstind ftjr dess
anstlllda och llnder till nytta och gagn
fcjr det samhille och hela den bygd,
d[r friretagei har sin verksamhetfcirlagd.
Medaljer och hedersnilar delas ut
Si fdljde utdelningen av Patriotiska
Siillskapetsmedaljer, Bofors hedersnll,
gratifikationer och diplom till de 28
trotjdnare,som frir 25 ir sedananstilldes vid det nystartadedotterfdretaget
Tidaholmsverken. En och en roDades
hedersgdsternaupp pt podier d?ir
frciken Yvonne Ljungberg, med llitt
och elegant hand, fiste pi medaljerna
och disponent Sohlman avrundade
ceremonien genom att flsta Bofors
hedersnil pi kavajslaget.Disponenten
assisterades
fcirtjZinstfullt av fru Kerstin Ald6n.
Ndr alla fitt sina hedersteckenutbringade disponenten ett fyrfaldigt
Ieve frir medaljdrerna, och Bofors
Musikkirs trumpetareunderstrdk hyllningarna med smattrandefanfarer.
Tacket fiir medaljerna
For medaljrirerna talade Karrzrer
Lennart lVarnstam. Han framfcirde ett

man Andersson dverlemnade Tidaholms Stadsvapen sesomhedersgiva,
Metalls ordfcirande G. Christensson
cjverrdckteen blomsterkorg och Vulcans disoonent G. Lundstrtim tackade
rof aII vallaqnao.

Konsert i Stadsparken

Stadsparhens musik estud. nziste 'fiirldngat
'f6r att Bolors musihASrskulle
l3 plats.
B-pilen foto.
Carl Bergh uar ldrste medalidr och tachar
frdhen Yaonne Ljungberg. Rune Johnsson
foto.

varmt tack till bolaget fcir all hedersbevisningm. m., tackadeocksaf<ir den
fcirmin alla haf.t att f h atbeta vid fciretaget och avslutademed att tinska detta
all lycka och framging.
Hdgtidligheten avslutadesmed\fidqvists eggandemarsch "Under bligul
fana".

Tidaholmsverken bidd stadsborna
pi ytterligare ett evenemang, ocksi
detta i hcigstagrad uppskattat. Bofors
Musikkir konserteradedver en timme,
och visafrin kl. L6.00,i Stadsparken
de di hela sitt kunnande i ett vdlvalt
program med marscher,klassiskmusik
och "populdrare" toner. Trots att frilcirdagenoch det vackra vddret lockat
minga ut till sommarstugoroch fiskesjciar,ihdrdes.konsertenav en mycket
talrik publik. Inte minst njcit alla villaigana runt parken.
*
Den allmdnna meningen i staden
och bland "Tidaholmsverkarna" dr
den, att lcirdagen den 3 juni blev en
ovanligt lyckad och trevlig dag. Vldret
gynnade alla arcangemangoch programmet kunde genomforasi alla detaljer, utan gnissel eller missljud. En
siirskild eloge skall ddrfdr bringas
"festkommitterade" eller herrar Thure
Bergstrcim,Georg Christensson,Stig
Hansson, Evald Molin och Lennart
\TarnstammedLudvig Sterkyi spetsen.
R.

sdkte publiAen skag'
OcLsfri Stadsparhen
gan fdr art atnjilta konserten.B-pilen foto.

'fdr sin bedersnil aa disponent
"Tjommen"
Sohlman, nred.an'fra Kerstin Alddn assisrerar, lltne Johnsson foto.

2ls aa
festkortmittin: ingenidr Thure Bergstrtinz och kontrollchef Stig Hansson (med
naha) under el termiddagsEonserlen.
B-pilen foto.

Karnr er trYarxslarn'framf 6rd e rnedali drernas
tack. Rune Johnsson foto.

Gguppf oto graf ering och lunch
Medaljdrernasamladesute i solgasseti gatanmellan "plasthusen",medan
<ivriga glster lingsamt Promenerade
fram till Stora Hotellet, dir en delikat
lunch vintade. Si sminingom anlande
- se gruPPocks&de avportretterade
fotot - och alla b?inkadesig kring
borden. Vid lunchen hilsade Overingenjor Sterky viilkommen, riksdags-
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Fiirteckning

iiver personer, vilka ir 196l vafit i tj[nst hos Bofors-Tidaholmsverken

AB i 25 at

och som den 3 juni mottog Patriotiska Sallskapets medalj och Bofors Hedersnil
Bergb, Carl Harry, Ausynare
Bostrt)m,Elof Adolf , Reparator
Bd.ge,l ohn Fredrik, Ausynare
D ani e/ sson, Si gf r i d Mart in, V er kt ygssuaruare
I ohansson, I ohn OI of Konr ad, V erkt ygssuaruare
lohansson, Karl August Harry, Ausynare
lohansson,Rane Siguald,Suetsare
I ohansson,Frans T hore Siguald,F 6rman
I ohansson, H enrik V alt er, PI aneringsrnan
lohansson,Ernst Adolf Ake, Frisare
Karlsson, Lars Er/and, Friisare
Karlsson, Nils Henry, Pldtslagare
Karlstrr)m, Fritz Gunnar Henry, Montrir
Lidberg, Karl losef , Pldrslagare

Lindberg, Nils OskarIngaar, Montor
Lindberg, Karl Gunnar Tage, Montor
Ljun gbI om, I ohan V it al is, F iirr ddsman
Lundberg, Ernst Gunnar Henrik, Maskinstillare
Lust, Fritz EIof , Reparatdr
Olausson,Bror Karl Fredrik, Ritare
Petterssorc,Karl EriA Luduig, Planeringsman
Roruan, Karl-Gustau Harald, Arbetsstudieruan
Rylin, Karl Mattias "MAts", Verhtygssmed
Suensson,Hans Oskar, Filare
Suensson, I an-Eric,V erktygssI i pare
trY/arnstam,Carl Folke Lennart, Karnrer
Vikstrom, Gosta Bertil Brynolf, Ausynare
lY/r angenf eI dt, H ans G iiran I nguar, Ar borrare

ET\74-@
passkall bli den sista,di en lastbil tillhorande Lastbilcentraleni Tidaholm
Sombekantgir ett industrispir frin
med loket vid korsningsammanstcjtte
Tidaholms jdrnvdgsstationgenom staen vdg-jdrnvlg invid gamla ammuniden fram till Bofors-Tidaholmsverken
tionsverkstaden.
Bilen kom frin nedre
AB. Detta anlitas dagligenpi morgodelen av virt omride pi v?ig till hunen fcir transDortertill Tidaholmsverrrrdportenoch loket hdll p& med vdxken och pi- aftonen fdr avgiende
ling. Av en egendomligslump rikade
vagnslaster.
dessamcitasmitt pi spiret och resulS[ vitt vi har oss bekant har det tatet blev som bilderna visar. Som en
tidigare aldrig vare sig under brukets Iycka i olyckan kan n?imnasatt chaufeller dess fciretrddares tid intriiffat
fdren krcip fram ur sin fcirarhytt allnigon kollision pi detta spir inom deles oskadd. Men bilen totalhaverebolagetsomride. Men krukan gir . . . rade och en del av lastenblev skadad.
Onsdagen den 12 april intrdffade Pi loket, som var starkast,blev endast
den fbrsta olyckan,som vi ocks&hop- en buffert krrjkt.
E. M.
Olycksaligt

TV-miite

Lastbilen bleu sont synes rrycket illa frtgdngen rid det olycksaliga ntdtet rned uiixelloket
Foto Th. Betsstr6m.
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Prickfylld

motortiivling

Motorklubben pi UVA anordnade
onsdagenden I mlj I96L en bilorientering, som blev livligt uppskattad.
Banan,som var lagd i norra delarna
av Sddertorn(en av Stockholmsnaturskdnastetrakter) strax sriderom Stockholm, var 4,8 6it ling och gick omvdxlandepi "rdda och svarta" v;igar.
13 ekipagest?illdeupp till start och
det visade sig snart att strdckanvar
kanske svirare ln banldggare Olle
Espholmhade tdnkt sig, delvisberoende p& att samtliga startande, med
nlLgraf& undantag,var nybcirjare,
TdvlingsledareLidving h6ll dock
allt i sdker hand och sorteradein de
tdvlande, en del med kraftiga prickbelastningar.
Segerekipageti tivlingen, K. Pettersson,"Grus-Pelle", med kartldsare
Ekberg,anllnde dock med minsta antalet prickar och fick avhdmta1 :a pris.
Eftersnacket har giltt vZildeiigaoch
dnskemil har framkommit att snarast
ordna ytterligaretivlingar.
Res,uttatti:ta
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Bilfdrare

Kartlisare

1. K. Pettersson

Ekberg

2. K.-E. Lundberg

Forsell

3. Stalder
4. Afzelius

D. Johansson
Finnman

5. Geller S:r

Gellet J:r

Antal
prickar
)4

54
69
90

I
I
A/@M.tl'Zarz

Granberg, lohn (14876), MSK:
Ftirblttringar av verktyg fdr smidning
av Volvodetaljer o. dyl. Sammanlagd belciningssummaL955-I9)7 kt

Flitiga ftirslagsstlllare
belcinade
Under de 6r som gttt sedan frirslagsverksamheten
vid Bofors fu L948
organiserades,har sammanlagtca 760
fdrslag inlimnats*) ; det dvervlgande
flertalet fiirslag har ocksi belcjnats.
Antalet fdrslagsstlllare ir dock betydligt mindre, ty det finns minga uppfinnare och praktiska och knepiga
(i detta ords finare bemirkelse) arbetare i vira led. Dessa"flitiga fdrslagsstdllare" biir givetvis uppmdrksammas
litet extra. Enligt Fcirslagskommitt6ns
fcirslag, och med F<iretagsnimndens
gillande, har Bolagsledningenbeslutat,
att med en vacker kristallvas beldna
alla de fcirslagsstdllaresom fitt 5 eller
fler frirslag godkiinda.
Tjugo fcirslagsstlllare har under
irens lopp kvalificerat sig fcir denna
utmdrkelse,men av dessahar 5 slutat
sin anstdllning vid AB Bofors. Fdr att
geira iivedlmnandet av beldningarna
litet festligare, hade Ftirslagskommitt6n inbjudit de 15 flitiga fcirslagsstiillarna till en enkel miltid pi Tjiinstemannamdssen,Tytt'dtr hade en "uppfinnare", K. G. Axelsson,VP 22, laga
fdrhinder, varfcir antalet hedersgister
blev 14.
Vid middagen presiderade Kommittdns ordfcirande,overingenjdr Nils
A. S7ahlberg, som vid kaffet lskade

Bragdin, EriA (I52), MEK: Stralningsskydd, transportpall och div.
hjZilpverktyg. Sammanlagdbelciningssumma L953-L96L kr 500: -.

?,5r| ' -

Gufiaasson,Ture (7064), MSK 46
(tidigare MS) : Skiiggverktyg (1p4s)
samt div. ftirblttringar vid Granatpressen (19)9). Sammanlagdbelciningssummakr 500: -.
Veteranen John Jansson ldr en blomsterfylld. uas aa 1aeringenjdr lY/ahlberg. Boforsfoto Tillman.

Hjelm, lYallentin (r6L73), X L5
(tidigare P 10) : Div. verktyg och metoder fcir lagning och reparation av
el-ugnelementm. m. Sammanlagdbeldningssummal95I-L958 kr 350:-,

ljud och med nigra ord erinrade om
dagensbetydelseoch berdttadelitet om
fdrslagsverksamheten
under de gtngna
iren, varvid sdrskilt de "flitigaste fcirslagsstdllarnas"
insatserpoingterades.
Nu nlmnda herrar fick dlrefter trida
fram och mottaga de pampiga kristallvasernamed Bofors lejonmdrke ingraverat. Och si hurrade kommitt€n fcir
Fotograf Tillman tog
f6,rslagsstdllarna.
ockst det gruppfoto som synes hlr
lnvlcl.

De 15 belcinade fcirslagsstlllarnas
namn, jdmte en kort orientering om ::::=
deras uppfinningar, fciljer hnr nedan.

k

Axelston,Karl Gi)$a (9053) ,YP 22 : K. G. Axelssoa
hedercgdaa au
ficL in
Fixturer frir svetsning av oljetankar, ingenjdr Bergendabl, ZP. Boforsfoto Falk.
lavettben m. fl. detaljer. Sammanlagd belciningssummaL91O-I96L kr
fanston, lobn (1,64L numera penT . 2 8 O- :.
siondr) VK 51: Div. verktyg fcir riktning och skiirpning avborrar, brotschar
De bel|nade fdrslagsstiillarna.Sixande fr. u.: Anton Lanson, Karl Ljangberg, lohn lansm. m. Sammanlagd beldningssumma
son, lYallentin Hielm och Tbore KaicAsson.Stdendefr. o.: Ture Gustaasson,Olof MirL95L-r957 kr 250: -.

gLrd, Lauritz Stadler, Erik Bragdin, Erik Odin, Henry Liunggren, Oskar Skansen,lobn
Granberg ocb Oskar Pettenron. Pd f otot vknas Karl Giista Axelsson Boforsfoto Tillman.

Kaicdsson, Thore B. (17580),
MVK 90: Div. konstruktionsfcirb?ittringar vid ugnar och maskineri MVK
m. fl. avdelningar. 9 fcirslag lren
L953-196O. Sammanlagdbeldningssummakt 12); -.
Larsson, Anton (3640), VA zo:
F<irblttrade metoder ftir tillverkning
och bearbetningav ammunitionsdetaljer m. m. 6 fcirslagI952-L961. Sammanlagd beldningssummakr 900: -.
Liungberg, Karl (436), MSK 46:
9 olika fcirslag till fiirb?ittring av konstruktioner av ugnar, dmnesvalsverk,
hejare m. m. samt hjnlpverktyg vid
reparationer etc. Sammanlagd beldningssumma1955-L96L kr 750: -.
*) 679 fuen 1.948-1960, ca 80 hittills under jan.-maj 1961.
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s3,mtnga som 60 personer samtidigt
och dessutomkan genomfiiras i ytterfigare etskilliga omglngar. Detta 1r ju
annars omdjligt av bl. a. rent arbetsmdssigaskdl. Den nu pigiende kursen
dr avsevdrt mer omfattande In den
Mzrghrd, Olof (2Lr83), MSK 8o:
f drra var - 30 timmar mot L0 - och
Verktyg och instrument fcir reparation
detta har gjort att de nya studieledarna
beoch kontroll avhejare.Sammanlagd
utbildats som "fackldrare" i stdllet f<ir
liiningssumma19)5-1960kr 421 :-,
den forsta omg&ngens"klassllrare".
Pettersson,Oscar (2917), RT 6
En annan olikhet har varit, att den nya
(tidigare VT och VR 93) : 8 olika fcirkursen
mer varit lagd p& grupparbete.
Trfr aa husledarna, ingenjdr Rol'f lYedin
bdttringar pi vixellok, traktorer, last- FS och citilingenjdr Christer HSkansson
Avslutningsvis kan konstateras,att
maskineroch truckar. Sammanlagdbe- NZL. Boforsfoto Tillman.
studieledarna.fiir att kunna motsvara
IriningssummaL95O-l96L kr 825 :-.
kravet p& en "fackldrare", nedlagt ett
Odin, Eric (9379), VA t0 (tidigare 4. Arbetsmotivationochverkstdllande omfattandeoch fiirtjiinstfullt arbetepi
fdrberedelserna.bide betriffande stupersonalledning.
VA 20) : Fiirbittringar av verktyg och
dium av facklitteratur och val av l[mpoch
ordArbetsplatsens
disciplin
5.
och
bearbetmetoder firr tillverkning
liga filmer och utarbetande av ett
ningsproblem.
ning av olika ammunitionsdetaljer.
rikligt iskidningsmaterial i <ivrigt. Di
SammanlagdbeldningssummaL9496. Arbetsanpassning
och trivsel.
iven "eleverna" har deltagit mycket
.
1 9 5 7k r t . 3 7 0 :
7. Bolagets redovisningssystem.
aktivt i diskussionerna,bcir alla fd,rutSkansen,Otcar (7335), RT 6 (tidisdttningar ha varit fcir handen for ett
Som ldrare i kursen fungerar ett 1)gare P 10 och MSK 90) : 10 fcirslag tal av bolagets egna tjdnstemdn, som gott utbyte av det pi bida h&ll nedtill f6rb?ittringar av smrirjaggregatoch genomgitt en sdrskild utbildning ge- lagda arbetet, si att disponent Sohlkylanordningar m. m. samt f6rbatt- nom Personaladministrativa
mans vdlgingsdnskanvid kursensbtirRidet. Di
ringar pi truckar. 6 av fcirslagen in- kursen kommer att fortsetta dven vinjan ddrigenominfriats.
Hk.
ldmnade tillsammans med Oscar Pet- tern 1961-62 med L25-150 nya
tersson.Sammanlagdbelciningssumma "elever" kan det ha sitt intressemed
r952-L961 kr 1.075:-.
Utbildningsfrigor i centrum
en kortfattad riversikt och iterblick.
1949
A.
Redan hdsten
holl dr N.
Stadler, Lauritz (20433), MSK:
Under ntgra dagar i april samlades
Div. fiirbiittringar av hejarverktyg Liljedahl vid Arbetsledareinstitutet i Tiillberg hundratalet utbildningsleL9r6-L9r7. Sammanlagdbelonings- n&gra friredrag i [mnet "Petsonalbe- dare frin Sverigesstorfciretag,statliga
hov och samverkanpl arbetsplatsen". verk och institutioner for att konferera
summakr 200: -.
Friredragen, som sdrskilt behandlade om aktuella utbildningsfr&gor. Som
N&gra av ovannimnda fdrslagsstdl- den psykologiskasidan, vlckte intresse
tjdnstforellsare eller diskussionsledare
lare har i ir inllmnat fdrslag, som och det ansigs vara vdrdefullt om arfackmln. Generaldirekgjorde
en
rad
f . n. dr under utredning och prtivning, betsledare sivdl inom kontor som
Bertil
tciren i Arbetsmarknadsstyrelsen
varfcir beld,ningssummornasannolikt driftsavdelningar fick viss utbildning
Olsson talade s&lundaom "Omskolkommer att stiga.
i dessafrigor.
ning och industrilokalisering", profesOlika alternativ diskuteradesoch sa sor Gunnar S7estedund om "utbildDet kanske ocksi b6r nlmnas, att
ett ganska stort antal ftirslagsst[llare sminingom fick 15 av bolagetstjdnste- ningen inom foretaget och dess milredan har 3 eller 4 fdrslag godk?inda mdn genomgi en kurs i konferensled- slttning", doktor Edand Mindus om
under tidigare ir och silunda ligger ningsteknik och en grundkurs i perso- "stress i arbetet- om folk med ambinalledningsfrigor. Denna grundkurs tion", generaldirektiir Nils Gustav
mycketn[ra till "Vasen".
Lbg
genomf<irdessedan frir nirmare 200 Ros6n,Skoliiverstyrelsen,
om "Problemom ca stillningar infiir en gymnasiereform",
Dersonerunder 5 sammantrdden
Kurs i personalledningsfrflgor 2 timmar. Kursen omfattadeallts&10 avdelningschefeni Ecklesiastikdepartetimmar.
mentet SvenMoberg om "Statsmaktervid Bofors
Till fdljd av en del oturliga omstan- na och undervisningsvdsendet" osv.
Anda sedan pisk har ett 60-tal digheter rikade en planerad repeti- Riksdagsm?in, skolmdn, tjinstemin
tiinstemln frin kontorenoch driftsav- tionskurs g&ng efter annan ut f<ir fijrfrtn PA-rtdet, NKl-skolan och olika
hinder. I fjol itog sig emellertidPA- industrier ledde iven olika diskussionsdelningarna vid Bofors i grupper pi
ca L) personeri 3 timmar varje vecka ridet att fortsdtta det avbrutna arbetet dmnen. Kursen var organisend av
"koncentrationsstuderat"personalled- och under PA-r&dets ledning och i
NKI-skolan.
ningsfr&gor.Kursen, som bestir av 10 samverkanmed den frirra studieledarFrin Bofors deltog personalintenkonferenser,omfattarfdljande lmnen :- gruppen planeradesden nya kursen.
dent Sten H[ggmark, som i en Paus i
Utmdrkande fcir bida kursernas fdrhandlingarna bl. a. fick en pratstund
(Fdr n&gra erfordras dubbelkonferenuppliiggning har varit, att bolagets med direktiir Tore Porsander. Stockser.)
egna tjlnstemdn efter Hmplig utbild- holm (se fotot).
1.. Anstillning och bedcimning av ning fitt fungera som "ldrare" eller
personal.
"ledare", vilket som nu ir det bdsta
2 . Introduktion av nyanstlllda och ordet. Hlrigenom har den fcirdelen
iostruktion i arbetet.
uppnitts, att dels 1) anstlllda fitt en
Arbetsledarens stlllning och ar- grundlig utbildning i dessafrigor och
dels att en kurs kunnat qenomfcirasfcir
betsuppgifter.

Liunggren, Henry (2708), VK 25:
Verktyg och fixturer ftir tillverkning
och montering av elgoner, distansringar o. dyl. Sammanlagdbeldningssumma 1952-I9t4 kr 500: -.

Kvinnliga

svaf,vare utbildas

Det propageras mycket fcir att industrin skall taga van ph den arbetskraftreservsom finns. Pi Bofors F6retagsndmnd har denna hdgst aktuella
friga ventilerats och en omfattande
utredning har ocksi gjorts fcir att utreda dels behovet av ytterligare kvinnlig arbetskraft,dels mcijligheternaatt
skapa nya arbetstillf2illenfcir kvinnor,
dvs. ersdtta manlig arbetskraft med
kvinnlig sidan d[r si kan ske.
Inom svenskmekaniskindustri har
flera - delvis mycket lyckade- fcjrscikgjorts med kvinnliga maskinarbetare. Ar vi inte fel underrdttade,har
UVA bl. a. en skicklig kvinnlig borrare. Det dr lu ocksi kdnt, att vissa
finmekaniska arbetsoperationerutfrires
skickligareoch sdkrareav kvinnor. Det
bijr diirfdr ligga ndn till hands,att l&ta
vissa arbetsmaskiner,
som inte krdver
tunga lyft eller annan strirre kroppslig
anstrdngning, f3. skiitas av kvinnor.
Men hdrfcir fordras utbildning eller
omskolning.
Sista veckan i april bcirjade vid
Industriskolanen fcirstaomskolningskurs fdr kvinnlig arbetskraft.
Det var sju unga damer frin Boisverkstaden,som tidigare sysslatmed
tillverkning och efterbearbetning av
ammunitionsdetaljerpi VA 35, men
som nu hotades av permittering p5.
grund av arbetsbrist, som utsigs till
deltagarei denna "premidrkurs".
Kursen skall omfatta rninst 8 ve&or
och gdller utbildning till supportsvarvare. Den planeraderelativt korta ut-

bildningstidenberor fr?imstpi att damerna tidigare sysslatmed maskinarbete, ex. frdsning, svarvning, borrning
- dock i sm8'bdnkmaskinero. dyl. varfcir de redan hade en viss maskinkdnnedom.
De sju premilrelevernaheter: fr6ken Kerstin Bolja, frciken Hillevi
Dahlman, fru Mary Hult, frdken Anita
Israelsson,fru IngegdrdJohnsson,fru
Inga Strcim och fru Maria Vechietti.
Vi trZiffade "eleverna" i solskenet
utanfrir Industriskolan en frukostrast.
Alla fdrklarade med en mun, att de
trivdes alldeles utomordentligt bra
b&de med arbetslokal, ldrare och utbildning: det var ju ganska mycket
nytt att l[ra, men att de alla skulle
klara utbildningenvar man eniga om.
Vi har ocksi talat litet med kursledningen.
Rektor Olle Helling.' "Vi hade en
vakansperiod i vir svarvarutbildning
h?ir pi Industriskolan och det passade
oss ddrf6,r mycket bra att fi hit denna
omskolningskurs.
Alla flickorna har ju
en viss maskinvanafrin sin gamla
arbetsplatsoch det 1r meningen att de
senareskall placerasvid supportsvarvar
i produktionsavdelningen.
Den hdr kursen omfattar en grundl?iggandeutbildning i svarvning,som
skall fdljas av en trimning fcir att klara
vissatyper av jobb.
Det h2ir dr ju ett experiment, men
om det sl&r vdl ut - och allt pekar pi
detta - kommer sdkert flera kurser
att ordnas.Elevernadr ambitiiisaoch
intresseradeoch mycket bra och trevliga att ha att gora med. Flickorna

Liirare och eleaer: Mary Hult, Anita Israelsson oc/t Herbert Hornslriim. Den sistndmnde inuiger i staruningens mysterier. Bofotsfoto Falk.

kanske tar det litet fdrsiktigare och
lingsammare med upplZirningen dn
pojkarna. Llrlingarna hir satsarlitet
hirdare, men de ir ju ocks6.yngre.
Annu Ir det frir tidigt att yttra sig om
kursens resultat, men vi ha mycket
goda fdrhoppningar pi ett bra resultat.
Flickorna smdlter ocks8.vll in i
miljon hiir. Vi hade en friluftsdag for
en tid sedandivivar uppevid Lunedet
och hade t[vlingar i terr[nglcipning,
fotboll m. m. Flickorna var givetvis
med dit ut och trivdes alldeles f6,rtr?iffligt, tycktesdet."
Yrketllirare Herbert Hornstrdm har
den direkta ledningen av utbildningen
och d.rocksi idel lovord:
"Io, jug har ju bara haft dem n8.gra
veckor, men trivs mycket bra med kursen. Flickorna dt vtlliga att lira, noggranna med mitt och maskiner och
glada och trevliga."
dueringeni|r Nils lVahlberg, ordfdrandei Industriskolansstyrelse:
"Vi biirjade denna kurs med 7
kvinnliga arbetare, som stod infdr
hotet av att bli permitterade.
Till hdstenDlanerarvi att lita omskolningsverksimheten vid Industriskolan bli mera permanent, si att vi
vid sidan av de ordinarie manlisa llrlingarna har kortare kurser fijr-bl. a.
flickor.
Tiden dr nu mogen fdr denna nydaning av yrkesutbildning pi grund
av den omstdllninq som skett bland
kvinnorna sillva. Fcirr fann man det
otdnkbart,att en kvinna skulle kunna
bli svarvare, frdsare eller dylikt. Nu

l
I

Glada ocb intresseude SsAddare:Hilled Dahlmax, Kerstin Bdlia,
Maria Vecchietti, Ingigerd Johnsson ocb Inga Strt;n. Bofo$foto Falk.
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har man dndrat uppfattning pi denna
punkt och vi hiir i Bofors kommer att
lita kvinnliga maskinarbetarei vl.ra
verkstlder bli en realitet. Efter den
grundliga skolning som lven flickor
numera kan ft i v6'r Industriskola, bcir
'yrkesen flicka kunna bli lika skicklig
man' som sina manliga kolleger."
*
Till sist ett litet replikskifte mellan
rektor Helling och en llrling i sista
irsklassen,vi kan kalla honom B.
B: "Jasil, vi ska f6. fruntimmer hdr
pi skolan."
Rektor Helling: "Jaa, men har du
n8.gotemot det?"
- "N.j, det dr inte en dag fcir
tidigt."
- "Till hristenskall vi kanskeocksi brirja med en ny llrlingskurs frir
flickor."
- "I^, men di dr ju jag nerei verkstaden,si det fir jag ju inte si mycket
nytta av."
*
Den 9 iuni slutadeovan beskrivna
kurs, vars resultat av allt att dcimablev
mycket lyckat. Vi hoppas kunna iterkomma med nigra intervjuer med
"eleverna", sedan de i.ter varit ute i
produktionenen tid.

Boforspensioniirerna
Storiina-griinbete

Suart,kursen pd Industrisholan fiimte liirare. Fr. u. Inga Strdnr, Ker:tin Bblia, Hilleai Dahlman, Maria l'ecchietti, Mary Hah, Ingegerd !ohnsson, Anira Israelssox och Herbeft
H or n s/ rdm. Boforsfoto Falk.

:;,;

pi

Aven i ir inledde Boforspensiondrerna sdsongenp5.Storcinoch vi visar
hiir - utan kommentarer - nigra
bilder frin tesan och ankomstentill
semesterparadiset.
Hiir Aomnzer aereranen nr 1 Calle Backntan,
fdr dagen dold. bakont suarta glasdgon.
Boforsfoto Forssmark.

Hjalmar Kihlstri)na och Shepparen pd nr/s
Mariaxne. Boforsfoto Forssmark.

Bildraden t. h.
,fuIottagningshommittdn pA Stordn: Lars
Ltndqaist oc/t Saen Arne Andersson, rorle
och anga danzer samt musiL. Boforsfoto
Tillman.

Rdlsbussen fylls rned Bolorspensioniirer aid
Karls ko ga station. Boforsfoto Tillman.

Bagagentiingden tu imponerande, tnen sfr
skall ju ocksfr gdsterna stanna pfi Storiin en
uecha och tara bercdda pd dciligt adder.
(Som aldrig brahar intrdffa under "pensioniirsteckan".,/ Boforsfoto Tillman.
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DET ALDSTA BOFORSFOTOT?
Bofors herrgdrd, 'fotograferadfrdn Backa-landetomAring 1860.Fotot, sonthomnrerfrfrn LagerhjelnzsAa
familjen, torde ttara den dldaa AdndalotografisAa aabildningen frdn KarlsAoga.

Boforsmdsterskapet i foto 1961

6 ) Erland Eriksson,Bdljeviigen 15,
Kga 5. Sign. "Ene".
t ) Gd,staEricson, KA 62, Bofors.
Sign. "PAN".

6) Tryggve Gustafsson, Bergmlstarevigen 13 A, Kga. Sign. "Tege".
7) Nils G. F. Gustavsson,DimboviSVART.VITT.
gen7, Kga 5, Sign. "Nifo".
Klass B L
8) Alf Holmgren, Ka avd. 62, lm1 ) Sigurd Scidedund,Robsahmv. 9, K l a s s B 3
ilvsv. 6, Valfuen. Sign. "Raspis".
1 ) Tomas Hahn, Boisvd.gen2L, BoBofors. Sign. "S-18".
9) Nils E. Bergman, Dalbacksvl2 ) Alf Holmgren, KA 62, Imdlvsfors, Sign. "Pluto".
gen 8, Kga. Sign. "Nicolai".
2 ) Kjell Sj6gren,Bjcirkhagsviigen21, 10) Gosta Ericson, Avd. KA 62,
vdgen 6, ValLsen.Sign. "Raspis".
Kga. Sign. "Rekryt 61".
3 ) Sigvard Schdnning, SahlefeltsgaBofors. Sign. "PAN".
3 ) Curt Andersson,Vindarnas vd.g 11) Sigurd S6derlund,Robsahmv.9,
tan 5, Kga, Sign. "Augustikviill".
6 C, Kga ), Sign."CA".
4) Arne Karlsson, Klunkhyttan, LanBofors. Sign. "S-18".
4
)
Bj6'rn
Gustafsson,Bergmlstarevi- 12) Bertil llammar, Bregirdsgatan,
nabruk. Sign. "Joker".
gen 13 A, Kga 5. Sign. "Bege".
> ) Tryggve Gustafsson, BergmistaKga, Sign. "1930".
r ) Anders Linneman-Janssen,Filip- K l a s s A 2
revigen L) A, Kga. Sign."Tege".
stadsv.5, Bofors. Sign. "Racer".
6 ) GciteJonsson,Skogsrundan11 B,
1) Pehr-OlofSchjdlin,Ndckrosv.16,
5) Nils-Ake Gustavsson,KarlbergsKarlskoga. Sign. "Prong".
Kga. Sign. "Pehr".
"Ploffe".
vlg.
8,
Kga
3. Sign.
/ l Bj6rn Steffner, Hertig Carls A116
2)
Gustav Lundberg, Degerforsvi7) Ronny Karlsson, Hindersvlgen 7,
6L, Kga, Sign. "Carex".
gen4D, Kga, Sign. "X-X".
j.
Kga
Sign. "Hajen".
8 ) Nils G. F. Gustavsson,Dimbov?iFritz
Henn, Filipstadsvlg. 19 D,
3)
8
)
Borje
Filipsson, Hotellgatan 7 B,
gen7, Kga ). Sign. "Nifo".
Bof ors, Sign. "2H".
"8.
Kga.
Sign.
F."
e) Folke Kylvik, Skrantahiijdsvlgen
4) Marianne L-Henn, Filipstadsv?iL6LL,Kga 6. Sign. "Ritz".
FARG - KLASS A.
gen tP D, Bofors. Sign. "Malo".
Lennart Klinghult, Bergsmansgar)
Klass B 2
Klass A 1
tan
70 C, Kga. Sign."Natur".
1) Raul Nilsson, Laxgtrden 4 A,
L) Bjtirn Steffner, Hertig Carls A116,
6 ) Sune Eriksson,Brickegirdsv. 32,
Kga. Sign."Hcist".
Kga 5. Sign. "Jambo".
2)
2 ) Per Johansson,Bl8.klintsvlgen2 1,
gen
Kga 2. Sign. "Bore".
Klass A 3
3 ) Nils
Sven Olof Svensson,Saxlyckevii- 1.) Tomas Hahn, Bo8svd.gen
2I, Bogen 2) B, Kga 5. Sign. "Svns".
fors. Sign. "Pluto".
4)
4) Olle Bergstrcim,Barrskogsv. 23,
" \ Bjtirn Gustafsson,BergmdstarevlKga. Sign. "Ratz".
gen 13 A, Kga ). Sign. "Bege".
5)
r ) Raoul Nilsson, Laxgirden 4 B, 3 ) Curt Andersson,Vindarnas vlg
Kga ), Sign. "Tim".
60, Kga, Sign. "Ponz".
Prislista:
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Klas.rB 3
Start i Kanon/oppet. "Racer", Anders Linnentdtz'JtlttsJen,

$

,i r-- ";
Leh pi stranden. "Tltulingens bcista bild" enligt jur1n. "Pluto",
T o m a s H a b n , 1 : a P r i s i A l a s sB 3 .

En handfull sernester- och fritidsbetonade bilder ur "Boforsmdsterskapet
i foto" 1961

Blandade intrycA pi
Sigurd Sdderlund.

Roth?eto.\, "S'18",

1;a pris i klast B 1

!ffih;#.:',,w

&#Kffi&+,S
"i
* *

*..*, ,"r"-.,11.,.*'

Slatad seglats,

Ringtniirkning, "Lassa", Ernst Zelterlund, Alass B 2.

K
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Meddelanden
frdn

ldra "lapptesterna"b6r normalt inte
ifrigakomma vid stdana dmnen som
gjuthartser och hdrdare, d& cjverkdnslighet kan framkallas enbart genom
testningen.
Diirfcir mlste all personal,som syssIar med gjuthartsernoggrant fdlja de
fcir sidana arbeten utfdrdade instruktionerna.
Personermed eksembesvlreller soeciellt klnslig hud brjr givetvis inte
sysselsdttas
med gjuthartser.
F6rloppet av hudbesviren har av dr
E. Garfv6 vid Ludvikaverken, ASEA,
ddr man har ling erfarenhetav arbete
med gjuthartser,beskrivitspi f6ljande
sdtt.

SKYDDSTJANSTEN
YRKESRISKER OCH SKYDDSATCARDER
VID ARBETE MED GTUTHARTSER
Au Sbyddsinspektdr
UNO rONlrqZrsT,
Under senareir har de s. k. gjuthartserna fitt en alltmera utbredd anvdndning. De utgoresav ett vid vanlig
rumstemperatur flytande harts, som
efter tillsats av llmpliga hdrdare dvergir i fast form. Genom att variera
temperatur, tillsatser och typ av hirdare kan man f3,h2irdtider f tilo nlgra
minuter till minga timmar. Man b"rukar skilja pi varmhirdande och kallhdrdande gjuthartser. Fcir den frirstnimnda typen sker hdrdningen vid
fdrhdjd temperaturoch fcir de kallhiirdandevid vanlig rumstemperatur.Bida
kan ge yrkeshygieniska besvir. HIr
nedan skall enbart den senare rypen
behandlas.
Vanliga anvlndningsomriden frir
kallhiirdande gjuthartser dr isolering
av kondensatorer,spolar m. m. inom
den elektriskaindustrin ; framstdllning
av laminathartser, tatningspastor och
klister ddr deras utomordentliga vidhiftningsfdrmiga kommer v?iltill pass.
Ett annat snabbt expanderande anvlndningsomride Ir som lackrivara
inom ytbehandlingstekniken.
Gjuthartsernasrdtt inveckladekemi
skall hiir helt fcirbigis. I USA, dZir
bland andra Shell lancerat produkten,
gir den i regel under beleckningen

Nobelkrut

epoxyhartt(epoxy resin). Den tillverkas ocksi av Ciba Aktiensesellschafti
Schweizoch sllies av deri under handelsnamnetAra,ld.it.
Yrkesrisker
De yrkeshygieniskabesvdr,som kan
uppkommavid arbetemed gjuthartser,
dr huvudsakligen <igon- och hudskador. I sdllsynta f.all har dven astmatiska besvdr rapporteratshos personer
med k2insliga luftr<jr. Besviren kan
framkallas av bide harts och hdrdare.
Frdmst synesdet dock vara hdrdarna,
som orsakar irritationerna. De utq<ires
av mycket reaktiva dmnen, u"nTig.n
aminer eller amider, i m&ngafall med
stark basisk reaktion. Vid ldnqre kontakt med huden kan de ddrfcii orsaka
direkta etsskadorpi denna.
Klnsligheten frir gjuthartser 6r, liksom fcir m8.ngaandra hudiriterande
dmnen,mycket olika. Den besvdrsfria
periodenkan varierafrin en veckatill
n8gon mlnad, mycket beroendepi exponeringsgraden.Man miste rdkna
med att de flesta personer,som ldngre
tid arbetat med gjuthartser, kan"fi
hudbesvdr.Nigon metod att i forvZig
avgora en individs kZinslighet finns
inte. De fdr ett 20-tal ir sedanpopu-

Uppt,dgning ocb blanclningau gjuthartser skall she i ulil pentilerade dragsAlp. Hiir ryns fru Rut Karlsson sysselsattnted uppadgning. BoforsfotoTillman.

"Efter ett fr)rsa besarirtfritt interuall, tom Aan ortfatta oliha lLng tid
frLn en rccka upp till flera mhnader,
bdriar det upptundastarAtkliande riida
fli)ckar aa en etti)rings- tuddrings storlek, De uppdommerp3 underarmarnas
bdjsidor, p3 bandryggensatnt i anilktet och runt i)gonen. Det biir fdr$a
stadiet kan lika ut, rodnaden och klTdan kan g2 tillbaka, uaraid huden p3
de angripna partierna flagnar och fjatlar. Om f i)riindringarnaskulle fortsi)tta
appstSr det uppbdida, ri)da knouror
t. k. papler, som bildar blLsor. Den
starka AlSdanorsakar,att patienten riuer och kliar sig och hudpartierna blir
hi)grdda och saullna, samticligt som
huden bdrjar uiitska. I detta itadiunt
iir det orndjligt fdr den angripne au
arbetaph grund au bepi)ren. Om den
skadadeaabryter arbetet och unduiker
exposition fdr giutharts, lhAer hud.foriinclringarna ut fullstdnd.igt och efterliimnar inga rnen, Det Aan dock ta
gantka lSng tid, frhn uecAorupp illl
ett par mSnader,Skulle personensedan pfr. nytt exPonerasfdr gfutbarts,
13, ntan uanligen inte det lSnga

TAtnings-och Alistringsoperationerutfdres i uextileradeboxar aa
Bonoplex. P3.bilden synsfruarna Greta Lindgren och Liu Rung
i arbete med.tiitning aa tdndri)r. Boforsfoto Tillman.
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detta ur lokalsynpunkt eller av tillverkningstekniskask?ilinte 1r mcijligt,
f6.r man n<ija sig med att sammanfcira
arbetenmed gjuthartsertill en siirskild
All onddig trafik
del av arbetslokalen.
mellan denna del och den 6vriga arbetslokalenbcir undvikas. Verktyg och
utrustning som anvdndesddr fir inte
Personal
linas till andra arbetsplatser.
som ldmnar dennaspeciellaareaskall
forst avtaga handskar,fdrkidden och
skyddsrockar samt tvetta hdnderna.
Alla dessaitgdrder avseratt undvika
spridning av harts och hirdare tiil
andra arbetsplatseroch nedsmutsa
sAall dessa.
Apendrt det gdllerfdrsdksuer6sanzhet
Hdr
fdrsiktigbetmedgjutbartseriahttagas.
Personalenb6r noga instrueras att
KC-4, detalier
klistrar fru M Theland'er,
arbeta
si renligt och propert som mcijtill hraftgioare.BoforsfotoTillman,
ligt. Deras anstrlngningar skall i detta
symtomfria interaallet i bi)rjan utan hinseende p3,alla sitt underlittas.
fdrd.nd.ringarndAommer i allminhet
O Uppmzitning och blandning av i
omedelbart."
gjuthartsetingiende komponenterskall
I enstaka fall kan mycket extrem skesi att spill undvikes.
6verkinslighet uppkomma och Personen kan 6verhuvud taget inte vistas i
O Det f?irdigblandadehartset tillfcires
en lokal dlr gjuthartseranvdndes.
arbetsplatsernai lZimpliga kdrl, som
sedankan kastasbort.
Skyddsitgiirder
att arbete med o Utformning av verktygen f6r hartErfarenheternavisar,'bedrivas
under sets applicering bdr ?ignasnodig uppgjuthartser inte kan
liingre tid utan att allvarliga besvir fcir mdrksamhet'
personalenuppstir om inte l?impliga
Bord och arbetsbdnkartdckesmed
it yddratgardiirridtagits.D.rru bo', iln- o
paPPer,
som bytes tvi ginger om dafciras reJan frin ar[etets btirian och
inte nlr besvdrenbdriar observeras. gen.
Man slipper di irritation hos personaarbetsplatsenskall trassel,trasor
len och i'e probl.m ,o- o-p1u'..ri.tgur O.Pi
eller torkhanddukar av papper finnas
alltid f6r ried sig.
Nedan ldmnasen dversikt ilver olika
skyddstekniskaitglrder, som mestebe- Hiirdningen skall she i aiil tentilerade skdP
Boforsfoto Tillman.
aktas vid arbete med gjuthartser av
typen epoxy eller araldit.
frtJ

utbildnins
I fabriker ddr ett storre attal fall av
hudbesvdruppkommit vid anvdndning
av gjuthartsertorde detta i allmdnhet
berott pi bristandekunskaperom yrkesriskeroch liimpliga skyddsitg?irder.
Gjuthartsernahar fijrst pi senareir
kommit till anvdndning i industrin.
Man kan ddrfrir inte rdkna med att
personalenskall ha nigra erfarenheter
pi detta omride eller ha mciilighet att
kunna bedcima fdreliggande risker. .
Bide arbetsledareoch arbetaremiste
diirf<jr fi ordentliga instruktioner om
hur arbetsplatsenskall ordnas och p&
vilket sdtt hudbesvdren uppkommer
och undvikes.
St?idning och renhillning
Arbete med gjuthartser btir helst
frirlZiggas till ett slrskilt rum. Ddr
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lnsnzbrjning med skyddskriim shall sAe fdre
arbetets bdrlan. Hiir ser ui fru Greta Lindgren, RA 2, klara den detaljen. Boforsfoto
Tillman.

tillgiingliga, si att spill omedelbartkan
upptorkas.
O Anvint reng6ringsmaterialskall l?iggas i kiirl med tlttslutande lock.
St?idningav arbetslokalenskall ske
med speciell omsorg. Rengciring av
d6rrhandtagoch kranar till tvattfat bcir
utfdras ett par gS.ngerom dagen. Anvlndning av ldsningsmedel fcir rengdring bcir i mcijligastemin undvikas
och plast- eller gummihandskar ir di
obligatoriska.Liimpliga lcisningsmedel
ir etylacetateller saponfdrtunning.
Ventilation
Det ir huvudsakligen den direkta
kontakten med huden, som ftirorsakar
eksembesvdrenvid arbete med gjuthartser. Trots detta 1r det dock nddviindigt att scirja f<ir god ventilation
om arbetet skall kunna bedrivas besvlrsfritt under ldngre tid.
UppvZigningoch tillredning av gjuthartserna skall utfciras i ett dragskip
med kraftig luftvdxling. Sjdlva arbetsoperationenrabdr sedan f6d?iggastill
ventileradeboxar. Dessabyggesl?impligen av Bonoplex (akrylglas) som
medger god iiverblick dver arbetetoch
inte avskirmarljuset.De fiirdiga detaljena fi,r under hdrdningen inte uppstdllas i arbetslokalen. Under hdrdprocessenfrigores ingor, sorn ?ir tillr2iclliga att framkalla besvdrhos kinsliga personer.Hdrdningen bcir diirfdr
ske i ventileradeskip eller i separata
lokaler med utsugning.
Arbetslokalenmiste ocksi tillforas
friskluft. Denna skall vara fcirvdrmd
och fcirdelas dragfritt i lokalen. Luftvdxlingen skall dimensionerassi att
mera luft utsugesIn vad som iillfdres.
Hdrigenom kommer arbetsrummetatt
befinna sig under ett visst undertryck.

Farliga och besvirande tngor kan di
inte tringa ut i angrinsande lokaler.

till- personalrum eller vid bescik pi
av handskarav gummi eller plast iaktandra avdelningar. Fiir kontroll iv
tagas.
detta ir det praktiskt med en awikanFcir att ge huden yttedigare skydd,
de fiirg. Blte av skyddskl?iderskall ske skall vid aibete med gjuth-artserir?inPersonlig hygien
minst en ging i veckan.
der, underarmar och lventuellt dven
Den viktigaste skyddsitg?irdenvid
Skyddskl?iderna
b6r
kompletteras
hals
och ansikte insmrirjas med l?imparbete med gjuthartser av epoxytyp ir
med fdrkl?ide och drmskvdd-fcir att lig skyddskr?im.Di der oftast dr har
god personlig hygien. Iakttages inte
skydda de fcir nedsmutsningmest ut- darna som dr de mest reaktiva och
detta dr <ivriga f<irebyggandeitgdrder
satta delarna. De skall bltas ett par dessai regel dr alkaliska och vattenverkningsl<isa.Det ohi)rdade hartset
g&ngeri veckan eller oftare om si er- kisliga, bcir en icke vattenkislig skyddsfhr inte komnzai direAt AontaLtmed fordras.
kr[m viiljas (t. ex. Barriir V?ltei fehuden. Renligheten m&ste dirfcir driVid blandning av harts och hirrodex 71). Fcire insmcirjningenskall
vas ndstan till pedanteri.Redan tididare, och vid alla rengdringsarbeten hdnderna tvittas och avtorkai vll. Ingarc har framhillits, att verktyg och
skall handskarav gummleiler"plast an- smcirjningenbrir fdrnyas efter varje
annan utrustning miste vara utformad
vlndas. Handskar biir ocksi anvdndas rast for att ge ett gott skydd.
si att de tilliter ett propert arbetssitt.
vid gjutning, klistring och ljknande
Gjuthartsernasfdrndmliga egenskaSpill pi huden skall omedelbarttvdttas
arbetenddr detta ur arbetssynpunktdr per och mingsidiga anvlindning gcir
bort med mild tvel och varmt vatten.
m<ijligt.
att de sdkerligen har kommit for 1tt
Fir det flytande gjuthartset sitta kvar
Av utomordentligbetydelsedr vt.r- stanna under avsevdrd tid framciver.
pi huden hd.rdasdet pi nlgra minuter
den av handskarna]De'fir inte ned- Det [r mdjligt att nya, mindre hudoch blir sedansvirt att fi bort. Harts,
smutsaspi insidan. Vid anvlndning av irriterandehdrdaresi sminingom kan
som hunnit hiirdas p& huden, avllgshandskar gummi eller plast giidet
utexperimenteras,Under tiden miste
1v
nas llmpligast med sprit. Noggrann
ej- att undvika att huden mjukis upp vi dock inrdtta virt arbete med gjuttvattning med tvil och varmt vatten
pi grund av svettning. Den blir dZir-- hartser si att de yrkeshygieniskJrisskall dock ske omedelbartefterit. Vid
igenom betydligt mera mottaglig f<ir kerna elimineras.
uppldsningen av gjuthartset kommer
angrepp av hudiriterande kemikalier.
Erfarenheternahar visat, att om
detta att spridas
ut civerhuden. Genom
^kontakt,
Innan handskarnaavtages,skall utsi- ovan beskrivna skyddsitgdrder
noga
den goda
som di erhilles kan dan
fcirst tvdttas med tvil och varmt fciljes, kan de flesti maniiskor
undir
lltt eksembesvdruppkomma, om hartvatten. I <ivrigt skall de av brukslZika- obegrdnsadtid arbeta
helt besvdrsfritt
set inte effektivt tvittas bort.
ren utfdrdade riden vid anvindning
med olika slag av gjuthartser.
Fore varje rast och vid toalettbescik
1r det ncidvdndigt att tvdtta hlnderna
och dven ansiktet omsorgsfullt, sE att
skyddskommitt6nsledamriterm. fl. i
inte gjuthartsrester dras omkring till
rundfdrderna.
Dessafdretogsper cykel,
.
t
I
1
'
matsalar och andra gemensammapervilket befordrade spinsten oth nklasonalutrymmen.F6r att motverka den
rade" hjdrnan
uttorkning av huden, som den ofta
Centrala Skyddskommitt6nvid No*
upprepade tvlttningen glrna medfdr,
belkrut h<ill sin sedvanligairsinspekSom vanligt antecknadesett antal
bdr huden frire lunchrast och efter ar.
tion 6ver det vidstrdckta fabriksomrt- blde smlrre och stcirrebrister, men di
betetsslut ingnidas med sprit och glydet den 24-2i
maj. I tr deltog protokollet innu inte dr slutjusterat,
cerin, Sdllbergs salva eller liknande.
springdmnesinspektdrAlfred Billberg, kan vi inte nu llmna ntgon rapport
Fingernaglarnabcir hillas kortklippyrkesinspektcirBertil Ahlfors, repre- tiver inspektionensresultat. I det-stora
ta fcir att fdrhindra, att gjutharts fastsentanterfcir Kadskoga brandkir bch
hela var allt dock bra. Fotot visar 3 av
nar under dem och fcir att underldtta
Nobelkruts industribrandkir samt de spdnstiga deltagarna.
renhillningen
L.
Det flytande gjuthartset och hirSprdngdnnesiupektiir Alfred Billbery, platschefendirehtttr Atlan Dahl,n ocb audelningsdarna trdnger i regel lltt igenom tex- chef Urban Engfiri)m trdnpar
iaiig under Centrala SkyddshommittinsdrsinspeAtionuid
tilier och kan d?irvid komma i kontakt N obelArut.Boforsfoto Tillman.
med huden. Skyddskliidersom neds6lats skall ddrfcir omedelbart bvtas.
Noggrann tvettning av huden ffu'ddrvid inte avgltimmas.

Skyddsinspektion
per
z-nJurng

Personlig slcyddsutrustning och
shyddskriimer
Vid arbete med gjuthartser dr det
l?impligt att utrusta de ddrmed sysselsatta med skyddsrod<areller overaller
av annan fdrg'dn den som anvdndsav
<ivriga personalen.Vitt torde ur flera
synpunkter vara den blsta fdrgen.
Eventuell nedsmutsning syns vdl och
markerar dven de hriga krav pt renlighet som erfordrasvid arbetenav denna
art. Skyddsklddernaskall kvaddmnas
p3.arbetsplatsenoch fir inte medfd,ras
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Gynnsammare

utveckling

av

olycksf allsfrekvensen

,t$\\*lt

vid Bofors
De fdrsta av irets minader har nu
gitt och olycksfallsstatistikenkan bdria
<iverblickas.Tendensen.som de senaste
2 iren varit ganska dyster, tycks nu
ha vlnt sig till det bdttre. Under tiden
L jan.-L1 maj i Lr har 80 olycksfall
(yrkesskador) intrdf.fat, ddnv 7I i arbetet och 9 under flrd. Under samma
tid 1961 intrlffade 97 olycksfall,ddrav
83 i arbetetoch t4 under fdrd.
Antalet olycksfall har silunda
minskat med t7 st. i fdrhillande till
fjoliret (12 olycksfall i arbetetoch )
f?irdolycksfall). Detta ger en minskning pi ca L7) /o.
Tyvitrc kommer statistiken att fcirdystras av ett olycksfall med d<idlig
utg&ng den 16 april i MEK. Annars
var flertalet olycksfall av tdmligen
lindrig art och som vanligt var hdnder
och fritter - "extremiteternasyttersta
delar" - mest utsatta.
R.
*

Nobelkrut

kan ocksi

signalera

fiirre vimplar pi Skyddstjiinstens flaggsting
Flaggstingenvid Nobelkruts huvudsignalerar anport, ddr SkyddstjZinst
talet intrdffade olycksfall, hat i Lr
lyckligtvis varit mindre anvdnd.
Under frirsta kvartalet i Lr intrj'ffade, som vi fcirut meddelat,mycket fi
yrkesskador,sammanlagt5 motsvarande en frekvens pi 8,5 per 1 milj. arbetstimmar. Denna goda inledning
fortsattes i april, di z olycksfall registrerades.Maj minad blev nigot
sdmremed 4 olycksfall.
Sammanlagthar t. o. m. 3l maj
intrd.ffat 11 yrkesskadormot 34 motsvarandetid 1960.Fiol&retssiffror var
dock abnormt hcigaoch antalet skador
har normalt brukat vara omkring 20.
Nu fir vi varmt hoppas,att denna
glZidjande utved<ling till det b?ittre
skall kunna fortsdtta.
L.
*
Skyddstr?iffar

i Kilstasmedjan

Kilstasmedianhar under de senaste
&ren legat illa till i olycksfallsstatistiken. Fcir att aktivisera skyddstanken
och frir att fi stcirreoch mera levande
intresse for skyddsarbetethar d?irfcir
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pfrKilstaDeltagarei enau shyddstiiffarna
smedjan.BoforsfotoTillman.
en rad skyddstr?iffaranordnats under
viren och forsommaren pi ordinarie
arbetstid.Dessamdtenhar bevistatsav
i stort sett samtliga anstillda.
Programmenhar varit:
Chefen fdr MSK, ingenjtir Rune
Johnssonhar inlett med ett hdlsningsanfdrande,ddr han ocksi redogjortfdr
anledningen till varfcjr man rikats,
analyseratde olika faktorerna som orsakar olycksfall, framh&llit arbetsledningens oro och bekymmerfdr utvecklingen i detta avseende samt lven
framlagt ledningens syn p& skyddsfrigorna. Man dr beredd att gtira allt
vad griraskan fcir att fi arbeteti smedjan si riskfritt som miijligt. Erfarenheten visar dock, att tekniska skyddsanordningar inte rdcker. Giillande
skyddsfcireskrifter miste eftedevas,
fcirsiktighet och omtanke mflste iakttagas, fa{iga och felaktiga arbetsmetoder miste undvikas. Fdrst nlr si
sker, blir arbetsplatsentrivsam och
siker.
Skyddsinspekt6rRagnar Olson har
direfter talat om "den mdnskliga faktorns" andel i olyckorna och pitagligt
visat denna faktors roll genom att relatera aktuella olycksfall fr&n MSK.
Klubbordfciranden Lauritz Stadler
har slrskilt understrukit vikten av att
alla f<iljer de rid och anvisningar,som
meddelas i skyddshinseende."Den
arbetare, som inte itlyder en skyddsanvisning, meddelad fcir hans egen
sdkerhetsskull, Ir faktiskt inte 6nskviird pX arbetsplatsen",
sadehr Stadler
med skirpa.

Chefen16r MSK,ingenjbrRunelobnsson
BoforsfotoTillman.
hiilsningstalade.
Om den "systematiskaskyddsinspektionen"har ingenjcirBengt Olzon
talat. Avsikten med dessainsoektioner
d.r att i fcirsta hand uppspiia sidana
dolda riskmoment, som kanske blir
avgldmdaeller obeaktadei den daghga
rutinen. Ett stort antal dylika moment
har uppmdrksammatsoch inspekterats.
Slutligen har skyddsingenjcirGunnar Granholm talat om vikten av att
alla nyanstdlldafir engrundligskyddsinstruktion. Skyldigheten att meddela
skyddsinstruktionerfinnes intagen i
Ldmpligastdr att
Arbetarskyddslagen.
meddela dessainstruktioner tbriftligt
vid sidan av eller som komplementtill
muntliga instruktioner. Hr Granholm
har ocksi, med hjelp av skioptikonbilder, kommenterat en del intrlffade
olycksfall, vilka pitagligt visat fciljderna av brott mot gdllande skyddsfcireskrifter. Ocksi tillbuden miste rapporterasoch uppmdrksammas!
R.

Frd.nLiisehretsenFiirslagsverksamheten

och

bioteknologin
Dh jag anser,att vi inom fcirslagsverksamheteninte beaktar bioteknologin s3.som den fdrtjdnar, ber jag om
plats i Eder vdrderadetidning fcir nedanstiendefunderingar.
Av alla teckenatt drima st8r vi, runtom i hela vdrlden, infcir en oerhcird
industriell utveckling. Hur vi hdr i
Sverigeskall kunna hdvda oss och bli
delaktigaav de vdlsignelser,
som denna
utveckling kan vdntasmedfcira,dr inte
enbart beroendepi hur vi skcitervtra
kort ndr det gZiller rationaliseringen.
Det beror i lika hdg grad pi hur vi
skdter vira personellaresurser.
Vi har i Sverigeen f<jr dessaresurser
dverdimensionerad produktionsapparat, dirom behover vi inte tvista, endr
vi kallt kan konstateta, att vi inte
ldngre kan skcitaden sjllva, utan miste
anlita hjZilp utifrin. Si liinge vi kunnat
fi denna hjiilp frin ldnder, som socialt
och kulturellt iir jiimnbdrdiga med oss,
har det inte varit nigot stcirreproblem.
Men dessallnder skulle inte frirtilna
att kallas j?imnbcirdiga,om de inte
samtidigt s8,gtill, att derasscinerkunde
finna utkomstinom de egnagrinserna,
och det dr vad som hiller pi att hdnda.
Ju lZingre bort vi behcivergi fcir att

BO.F ORS S.IDAN

Forx.frdnsid.24

Personalnytt
Nobelkrut
Den 1 april utndmndesherr Harry
Heclbergtill fcirman pa NVA och her
Arne And.erssontllI fcirmanpi NP 10.
Bofors
Till chef fcir bolagetsbiblioteks- och
arkivtjdnst (avd. OA) efter fil, dr EriA
Troell, som den 30 juni I96L avghr
med pension,har fr. o. m. den L juli
wtsetts ciuilingenjdr Nils Lundberg,
Frin sammatidpunkt har ingenjdr AAe
Moreus utsettsatt inom avd. OA n?irmast ansvarafcir bibliotekstjdnsten.
Till chef f<ir KA 8 har fr. o. m. den
I juli L96I utsettsingenjiir ClaesEllm,!n, med ingenjdr Elit Israelssonsom
ndrmasteman och stlllforetrddare.
IIerr Hans Blyberg utndmndes 6
april till fcjrmanpi X 20.
Den I maj utndmndes f<iljande
timavldnadetill fdrmdn: E. M. EriAr

himta den hjelp vi behciver- Grekland dr iu aktuellt f<jr ASEA:s del ju mer illusoriskt blir vlrdet av den.
Vad kan vi di g<ira? Fcir dagen
finns vll inget annat ln att fcirscika
utnytt;'a den stora arbetskraftsreserv
som finns bland kvinnorna och den
Ildre manliga arbetskraften. Det ir
vad vi kan gcira idag, men fcir framtiden miste andra takter till. och hiir
har bioteknologin sitt stora tilldmpningsomride. Vi miste se till, att all
tillg?inglig arbetskraft kommer till anvdndning och framf<jr allt se till att
den uarar ldngre. Jag skulle vilja gi s&
lingt, att jag vill pisti., att lcinsamheten hos framtidens svenskafltetag d,r
helt beroendepi hur man skciter sin
personalpolitik.
Inom frirslagsverksamhetendr det
si, att forslag med bioteknologisk anstrykning, ofta inte lr si tekniskt
mdrkvdrdigt. Och belciningenblir ddrefter. Sporren i all fdrslagsverksamhet
iir och fcirblir beld,ningen.S& bdr det
ockst vara ndr det gdller bioteknologiska f<irslag. En arbetare,som i sitt
arbete har en ensidig kroppsstiillning
eller som snedbelastarsin kropp, och
kommer pi en itg?ird som motverkar
dessa,fcir hans hllsa s6.undergrivande, missfcirh8.llande,bdr viil ocksi ha
en belcining. Aven om inte tekniken
dr si storvulen.
Om inte det tekniska fcirti6nar
stcirrebelcining,si ge honom en pl&n-

bok, en kulspetspennaeller en griffeltavla fcir det, men ge honom en dust)r
fdr att han ilnkt pd sin egenoch iiaen
sina kamratersfortsatta arbexf 1rmiga,
Varfor inte dela upp frirslagen i tv8.
gru.pper, en teknisk och en bioteknologisk, som kan behandlasoberoende
av varandra?Graderagdrnaden senare
gruppen i grad r och 2, beroendeav
storleken av de skadeverkningarf<irslagetkan anseshdva eller motverka.
Hdr anser jag, att industrildkaren bcir
ha sin plats given i fd'rslagskommitt6n.
Jag har ocksi en klnsla av att ett
fdrslag lltt rikar i glcimska.Hur vore
det, om fcirslag av bioteknologisk art
rd.ddadesi.t eftervldden genom ett
lcisbladssystem.Dessa kisblad kunde
inneh8.lla en fotografisk bild av fcirslaget ndr det tilliimpas samt en beskrivande text. Bladen distribueras
sedan till avdelningschefer,metodavdelningar, f<irmanskontoroch klubbstyrelseroch kan sedanligga till grund
fcir bedcimningenav en metodseller en
arbetsplatsbioteknologiskafunktioner.
Verkan av de olika ttgdrder, jaghdr
funderat pi, kanske fir ses pi ling
sikt. Men pi den vdgen kanske vi
kommer ett fj?it nirmare det vi alla
Sstundar:en hdg och kvalitativt god
produktion, utfcird av en kunnig och
frisk atbetarstam.Det dr fu fcir framtiden vi bygger.
Lauritz Stadlel

ton phME,E.H,Peuerssonpi MVK Z,
N, S. Alnaeur pi MVK 90, E. B. Fallgren pFLMVK 30, Per Engstri)m och
K. M. S. Anclersenpn MG IO, G. B.
Anclerssonpi MG 28, H. G, lohan:son p3, MH21, H. E. Karlsson plr
MH 80, K. E. Sjdkuist p3,MS25,E. B.
Hdglund pi MS 24, S. V. Gustausron
pi MSK31, T. G. Gustaussonp3,
MSK46, A, H, Anderston pFL828,
N. U. Finn.rtrdm p8,BAM, K. Hj. Petler.,ron pi RT, och K. O. Karlsson
pi SS.
*

Stilkatalogen

Ledamot av F6rslagskommitt6n

i ny upplaga

En ny upplaga av Bofors allmdnna
stilkatalog med lagerfcirteckningarhar
utkommit. Den upptager vt,ra lagerkvaliteter och andra huvudkvaliteter
av stingstil inom grupperna verktygsstil, konstruktionsstS.loch rostfria stil
samt varmh&llfastastil och legeringar
- sammanlagtciver 100 olika kvalitetef.

Katalogen innehiller ocksi uppgifter om en del nya stilkvaliteter samt
en mingd Indringar betriffande sivll
materialdata som lagerhillning frjr
ildre kvaliteter.
Klippt
Det dr angeliget att konstruktrirer
Bang-Bang-Bang-Bang
och materialbestdllare
m. fl. inom Bofors och koncernfciretagenhar tillging
Extractfrom the BEA Magazine:till riktiga uppgifter om stilen och att
"Closedin 1p21,EastFortune lEdirc- de sivitt mojligt hiller sig till lagerburghf came to life again 20 years dimensionerna.Alla som har anvdndlater, in luly 1941, with the arriual of
ning fcir katalogen,och som inte redan
60 Op erationalT raining U nit equipp ed f&tt den nya upplagan, bedes ddrfrir
uith Defiants. In 1943 the fiation was rekvireraden frin avd. FS 7, teI. 1520.
handedoaerto 132 OTU, tabich -fleru
Personal i koncernf<iretagen kan
Bofors, Beaufighters and Mosqu'itoes Iven vlnda sig till ndrmastefrirsZiliantil lul| 1946 . . ."
RogerBacon ningskontor.
Lsrn
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Ny "Nohab-redaktiir"

Koncernkonferens pi Nohab 13 april
Sittande: Direktfuerna af Klint och Nordquist, ombudsman t. Horn, d.irektdt Odelberg,
d.isponent Sohlman, direAtdrerna Tarnm och Odqaist. Stdende Aamrer Henning, direktbr
Kylberg, 6ueringenjdrerna Sterky, Gerdin och Carbonnier, direhtdrerna Lind, Dahlin,
lYablsteen och Caspersson Nohabfoto G. Johansson.

Ra-loken

med
snabbaste
och blir Skandinaviens

levereras

SJtitt.Ra,h&l- ii,#f1,,,*'il11':.ilr;ttX"hHi;T;
roken,
Deerektriska

De tillverkas
ler nu p& att slutlevereras.
av NOHAB i samarbetemed ASEA,

station fore leveransen.
Nohabfoto G. Johansson.
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Fotot hir ovan visar den nye medlemmeni Nohabsredaktionskornmitt6,
som av fackforeningsGijsta LarssorT,
klubbarna valts att eftertrida John
Larsson.
GcistaLarsson|ir fridd i Trollhittan
23 ma.rs 7)26, bdrjade pi Nohabs
yrkesskolaL94L och d,r sedan 1943
verktygsslipare.FIan har inte i siirskilt
hdg grad varit fackligt engagerad,
men har bl. a. 10 irs funktiondrsskap
i Folkets Park. Hans stora hobby dr
fiske, en ganskanaturlig sak, eftersom
hansfader i ca 50 ir skcittfiskodlingsanstalteni staden.
Vi hllsar Gtista Larsson hj?irtligt
vdlkommen i Redaktionskommitt6n
och ser fram mot*ett gott samarbete.

Ponton till
Polar-kraft

"Vasa"

genont

"S(asa:s" framtidaoch
Regalskeppet
permanentavilobldd, den av Givle
Varv byggda pontonen, kom i slutet
av april till Stockholmefter en lyckosam bogsering av Transportbolagets
"Bull". Denna bogserbit dr utrustad
med en POLAR dieselmotor, tyP
MN16, som utvecklarr.260 hk, leyererad av NOHAB.
Det var inga smisaker,som bogserades. Pontonen, den stcirsta som
byggts i sitt slag, dr 56 m ling, 21 m
bred och ndra 4 m htig.

Personalnytt
Hirmed meddelasfciljande organisationsdndringarinom konstruktionskontoret att gd'llafr. o. m. den 1 april
L96r:
Ciui I i ngenj 6r H erman Linclqui s har
utsetts till avdelningschef fcir avdel-)l

ningen vattenturbiner pi
tionskontoret.

konstruk.:. i

tt,

Ingenfi)r laan Stark har utsetts till
avdelningschef fcir turbinlaboratoriet
och provstationen.I organisatorisktavseendedr han understdlldavdelningschefen fcir vattenturbiner.

.

ffiffi

-#

Ingenior Axel Linder, som fr. o. m.
den 1 april 1.96I inglt i pension,
kvarstannari tliinst tillsvidare f6,r att
tjdnstgrira som konsult p3. konstruktionskontoret fcir vattenturbiner (tel.
1 5 7'\*.
Flera Polar- motoriserade
bogserare

frin

Viinern-varv

Under de seoasteminaderna har
flera bogserbitar, som byggts vid varv
i vdnernomridet, passerat Trollhd,tte
Kanal pi sina jungiruresor. Minga av
dem dr utrustademed POLAR dieselmotorer, levereradeav NOHAB.
Bogserarna "Bill", "Fredsgrogg"
och "Agir" dr nlgra exempel p3. de
senasteleveranserna.Vir bild visar
"Agir" vid inloppet till Trollhiitte
Kanal. Den dr byggd vid Brciderna
Larssons Varv och Mek. Verkstad i
Kristinehamn frir Halmstads Hamn
och utrustadmed en POLAR dieselmotor, typ MN16, utvecklande1.260 hk.

Ur besdksboken:
Franska teknologer

turbiner

studerar

"Agi/' pd ilda Viinem. Nohabfoto G. Johansson.

Rapport frin
Fiirslagskommitt6n

3988 Bertil Ericston, aad. VG:
Domkraft fcjr isdrbdndning av sidor
pi skrotlidor. Belciningkr 100: -.

Vid Nohabs Fcirslagskommittds
sam1366 Tore Mdnsson, aad. VM;
mantrddeden 17 mars 1961 belcinades Lyftkrokar frir stora sp&nhcigar.Belcinedanst&ende
fdrslag:
n l n qK r / > ' - .
1794 FolLe Renholm,aud. VM, och
lrtu ut,o D'hnporrzano,aod. VM:
1776lohn Carlsson,aud.VM: Ompla- Svarvfixtur fclr handtagsfdste 3Lnering av arborrningi ledskeneringar. 43823.Bel6ningkr 50: -.
Beldningkr 1.000:-.
4782 Holger Suensson,aud. KA:
17 Siguard L22s, aud. VH: Install- Smdrgelsticka.
Beldningkr 35::-.
ningsverktygfrir ledskenetappoch vev*
ann. Belciningkr 250: -.

9 Inguar lohantson, aud. VH, och
NOHAB har gdstats av ett 40-tal 169 Kurt Lorenzon, aatl. VH: Nyckel
teknologer fri.n en Teknisk Hrigskola fcir lock civer oljehus vid kuggviixel-.
i Paris. De studerar dnr bl. a. stark- kipa. Belciningkr 200:
strcim och var ddrf<ir speciellt intresse2823 Anders Anclersson,aad.VM:
rade av turbintillverkningen. Besdkar- Kopiermall fd,r raka konor i Berthiezna visadesrunt i verkstddernaoch pi
svarven.Bekining kr 200: -.
bilden ser vi en av grupperta, som
P Ingaar lohantson, aad. VH, och
kldttrat upp pe kiphjulet tiJl Tuggens
169 Kurt Lorenzon,aad. VH: Vattenkraftstation.Linest t. h. en av ciceroanslutning fdr fyllning av kylvatten pi
nerna, ingenjciriars Alin.
lok. Belciningkr 1)0: -.
NohabfotoG. Johansson.
1240 Ingaar Green, aud. VM, och
1556 Olof Lantz, aud. VM: Lyftknapar p3.rundmatningsbord.Beloning kr
1 5 0 :- .

Nu ilr det vir

och som sig bcir, si har antagonisterna,
fcirmdnnen i avdelningarna VP och
VM, hellit sin sedvanliga tdvling i
"vem som kan bdst".
Ibland har bollen givit utslaget,
ibland har dragkampenvisat vem som
dr herre pa teppan. Dessa tdvlingar
har emellertid anordnats fcir att det
goda samarbetetmellan de b&daavdelningarna skall besti.
I ir (eller rdttare sagti vir) har tlvlingarna besti.tt av skytte.
Vi talademed Nohabsskvttesektion.
somvisadesig fcirst8.ende,
och ordnade
si
att
banledare
och
markcirer
fanns pi
1753 Knut Hernaall, aud. VM:
Frfsfixtur fcir styrningar till boggie- plats, pe rdtt datum och klockslag.
Till dessavill vi ge en sirskild honncir,
vagga.Belciningkr 100:
de tog det inte p& lek, utan fcir dem
9 Ingoar f ohansson,aud. VH, och var det stundensallvar.
169 Kurt Lorenzon, aud. VH: TdtEn fredagskvZillkl?imde vi (t2
ningsprov av ventilsetepi motorer fd,r man),
sex fr8.n vardera avdelningen,
diesellok.Beloningkr 100: -.
upp till Kiillstorps skjutbana fcir att
3031 EriA Hernlin, aad. VT: Svets- avg6ravilka som var "stciddigast".
sk?irmpi elektrodh&llare.Bel<ining kr
Solen sken och vinden bliste snilt,
1 0 0 :- .
men vem kdnde att det var kallt: var
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Ett par NOHAB-historier
Johannes sitter i lugn och ro och
iter smdrgts. Ingenj6r Z. kommer ftirbi och fir sedettaoch ryter:
-"Vet inte Johannes,att vi inte
f&r nigon frukost hiir pi Nydqvist &
Holm?"
- i d?irfcirtog iag
Johannes:"Jo
en smdrgismed mej."
Ingenjdren skrattadeoch gick.
*

AtttacAad Nobab-aereran-Attartett. Fr. t. Dauid Tapper, Gunnar f ohanston, Karl Klasson
och Gusraa Adolf Andersson. Se f. ii. under "Personalil'. Nohabfoto Gunnar Johansson.

det nigon som ryste, si trodde han
sdkerligen att det var tdvlingsnerverna
som vaf i olag.
Ndr sedansamtliga fitt information
av Ake Larsson, som noggrant gick
igenom gevdrets alla hemligheter och
varnade f6r riskerna med virdslcist
handhavandeav detsamma,var det
f?irdigt att ldgga sig i skjutst?illning.
Lars \Testmao var mannen som gav
signalen"Eld".

Tre gubbar stod och resonerade,de
fcirman S. uppenbaradesig och skulle
vara spydig. Gubbarna hdll pi att arbeta med zinkbehandladplit.
S: "Ar det bridskande eftersomni
ir si minga?"
En av de tre: "Ni, men de dr forzinkatl"
*

splnningen hade inte sliippt, vem
hade vunnit ?
Efter o&tiren meddelade\Testman
resultateiochdet var en stor gl?idjehos
det segrandelaget, vilket vi inte nu
skall deklarera,men niir Bjurb?ickfrin
avdelning VP utbringade ett fyrfaldigt
hurra fcir segrarna,kdndesdet som om
man blivit pappa.
Tt.
*

Efter tre stycken provskott, som Ulviin, Nohabarbetarnas
inom parenteshamnade lite hdr och
semesterhem
ddr, skulle sjeilvat?ivlingenbdrja.
Fyra t varje lag lade sig si bekvdmt slog till midsommarupp portarna fcir
som mdjligt tillrdtta, och si gavs or- sdsongenoch har sedancippet till mitdern "Eld, 1o skott och fem minuter ten av augusti.
har ni pi er" ! Samtliga skyttar awerdn ligger, som alla sikert vet, i den
kade sina skott pi mindre in tvi minu- naturskdnaLjungkilefjorden, ca 3 km
ter. De hade lydligen temPot frin
frin Ljungkile j[rnvigsstation.SemesNohab kvar. Si snartsistaskottetknal- terhemmetomfattar restaurangoch 60
sirener,skrdc- gdstrum; utmlrkta badplatserfinnes i
lat, hcirdesambulansens
ken syntes i samtligas anleten, sekun- anllggningens nerhet. Bra lekplatser
den efter hcirdes ytterligare sirener, fdr gdsternasbarn, l?impligautrymmen
alla pi skjutbananvar stumma, vem fcir dem som vill idka sport eller fiske,
hade de nu triffat?
ett 10-tal roddb&tarstir till fcirfoganEfter en kort stund hijrdesoch sigs de och, fcir dem som vill dansa,finns
dansbana,ddr dans brukar hlllas 2-3
tvi stycken brandbilar passeraomriVidare stir
det, i och med detta drogs en ldttna- ginger varje sommarvecka.
dens suck, skyttarna var oskyldiga TV till f<irfogande.
(tack o lov f<ir det) !
Arets semesterpi Ulvdn hoPPasvi
.
en lugn avkoppling frin bilsemesblir
gi
igenom
sin
redo
att
Ndsta lag var
information. Spdnningenvar olidlig. ter. Perioderna dr bn tecknade, men
platser kvar till
Efter skottlossningenvar det ordnat 6nnu finns eft fatal
den
perioden.
3:e
med kaffe och wienerbr6d, det var
Under tiden den 6-12 aug. komrena "Nunneblodet" fdr genomfrusna
"skyttar". N[r kaffet vdrmt upp, och mer Nohabs pensionlrer att fi avkoppsamtliga mannar samlats i skarpskyt- ling pi on. Si nu iterstir bara att
tarnas trevliga skyttepaviljong, blev hoppas,att sommarenblir vacker,med
stdmningen minst sagt gemytlig. Men mycket sol och hcig temp. i vattnet.
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1426 F.

(Jlod-restaurangen
ligger sont en nzedeltida
borg hdgt uppe Pi AliPPan.
Ulvdns 3 perioder denna sommar
omfattar nedanstiende dagar:

1:aperioden....
2:a
3:e

23/6- 8/7
9/7-22/7
23/7- )/8

IJhdstyrelsen 1961 ser glad ocb farhoppnings-full ut infdr siisongen,Fr, a. Rune
Sdder,Erling Lundstri)nz,Olle Fredriksson,
lohn Nyhrln och Sten trYennerberg.

wEp @o'
Stigande intresse fcir gjutgodsets kvalitet
SVECAST CAN TNEUAT
Fcir cirka ett ir sedan hdnde nf,.got
ganska enast8.endeinom svensk gjuterindring. Tolv av landets ledande
gjuterier, ndmligen ASEA Gjuterierna,
Bjcirneborgs Jernverks AB, AB ltr/.
Dan Bergman, Husqvarna Vapenfabriks AB, AB J?irnfciriidling, AB
Kadstads Mekaniska \Terkstad, LidkcipingsMekaniska VerkstadsAB, AB
Nordiska Armaturfabrikerna, Norrahammars Bruk, AB Pump-Separators
Gjuterier, AB Separatoroch SKF Katrineholm sltit sig sammani en siirskild
grupp, Kvalitetsgruppen Svecast, i
syfte att arbetafor en kvalitetsh6jning
pi svenskt gjutgods. Alla fdretagen
f<jrband sig att frilja s?irskildakvalitetsbestlmmelser och uppdrog it en
fristfi.endekvalitetsnimnd att civervaka
kvaliteten. Nirmaste avsikten med
detta initiativ var att ge svensk verkstadsindustriett gjutgods av den h6gre
kvalitet som kcipare av verkstadsprodukter krivde bide i Sverigeoch utomlands och dlrmed stlrka industrins
G j ut n i n g i Magn esi um gj ut eil et, lY edaaer ke n.

marknaden har ett saluvlrde av fle:ra
miliarder kronor. Det dr alltsi stora
vdrden det gZiller.
- Jag vill betona, sdger direkt6r
Forslund till sist, att Kvalitetsgruppen
Svecastinte dr n&gon exklusiv sammanslutning. Varje gjuteri, som kan
uppfylla Svecastskvalitetskrav, d.t vd.lkommen i vtr krets.

slagkraft i den hirdnande konkurrensen. Hur har detta samarbeteutfallit?
- Vi har bara arbetat ett 6r dnnu,
sdger ordfciranden i Svecaststyrelsen,
direktcjr Isak Forslund, SKF, men det
dr ingen tvekan om, att vi redan uppnitt goda resultat.Intressetfcir kvalitet
i gjutgodset har mdrkbart tjkat inom
hela verkstadsindustrin.liksom ocksi
inom andra industribranscher. Man
beglr numera i allt st6rre omfattning
att f& kvalitetskontrollerat gjutgods.
De upplysningskonferenser,som gruppen anordnat, har samlat stora skaror
av fdretagare,konstruktcirer,inktipare
och verkstadsingenjcirer,
och virf in- Skyttelagsbyeaid Korp:kyuet, Tombflsorformationsskrifter har mottaqits med tta sAall ocksLtilluaratagas.Foto B. \Testerlivligt intresse.Bide statliga och en- lund.
skilda fciretag har beglrt att f3. veta
mera om vir kvalitetskontroll. Aven Stor korpskyttefest
frin utlandet har fdrfrigningar komDet irliga korpskyttet i Scidertiilje
mit om detta svenskainitiativ.
- Den svenskagjuterin?iringeopro- gicJ<av stapeln pi Skyttegillets regnduceraridigen cirka 450.000ton gjut- tunga banor ute vid Strcim, sdndagen
den 28 maj. 467 skyttar frin ca 50
gods. Det ingir i produkter som pi
korporationer var anmdlda i de olika
klasserna. Frirra irets A-klassegrare
V edaf.oto I/esterlund.
Astra blev nu fcirvisadetill 4:e flats.
Ny segerherreblev Scania-Vabisf
som
segradep3,667podng,2:a kom \Vedaverken med 646 pod.ngoch 3:a blev
Separator.
De bdsta av lilZedasindividuella resultat i de olika klassernablev: klass1
N7illy Ericson 98 podng, klass 2 Arne
Andersson och Olle Bjdrnberg 94
podng,klass3 Viggo JanssonS4po?ing,
klass4 Gunnar Larsson82 podng och
klass 5 Gunnar Johansson82 poling.
Be_lVe
a

Ny "ansiktslyftning" p&
fabriksomridet
Strax bakom grindarna vid infarten
till $Tedaverkensindustriomride ligger en tribyggnad, se fotot, som inrymt snickarverkstad, modell- och
flaskfcirid. Denna byggnad,somuppfrirdes 1939, skall rivas innan semestern. Den har ersatts med en aluminiumbyggnad, som inrymmer en ljus
och rymlig snickarverkstad, modellfrirrid med jdmn vdrme under hela
iret samt flask- och br?ittfcirrid. Se
fotot'
sten
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Truckfi)raren fhr ny order sedan han saarut
pd sdkarsi gnalez. \Tedafoto \Testerlund.

*
Klippt: Infiir semesternoch utlandstesankan det vara nyttigt med en
liten utliindsk sprikiivning
Frin inaigningen aa Sddertdlie StadsparA. BlL.sotkestern spelar' Wedafoto B.

'Westerlund.

svaradeftir underhillningen- det var
en frdjd ftjr cirat att fi lyssna till de
Stadsparkeni Scidertiiljehar under glada Singarnas virliga visor. Egon
hcistenoch v&renhelt ombyggts.Tridsvaradef6r en halvtimmesallseng som
girdsmdstareLindqvist har nedlagtett uppskattadesav den stora publik, ca
forniimligt arbetemed att fi blommor 2.000 personer, som samlats denna
och buskar planteradep& ett dekorativt ljuvliga f6rsommarkvill. Programmet
och smakfullt sdtt. En stor och fin
avslutadesav Frdlsningsarm6nsstora
musikestradoch fasta bdnkar for publimusikkir under ledning av Lennart
ken har uppforts. Stadsfu[maktiges Cederholm.
Be-We
ordf6rande Robert Anberg fdrrdttade
*
torsdagenden 25/ 5 iterinvigningen av

Ny stadspark i Siidert?ilje

PafKen.
Programmet i civrigt bestod av att
SddertZiljeBlisorkesterunder ledning
av musikdirektrir Ture Soderlund spelade SvensktFestspelav lvar I7idner.
Ddrefter fciljde "Kom fram och slg"
med den bekantaEgon Kdrrman. Sedan orkestern spelat ytterligare ett Par
tur. Vi
nummer var det Spelmanslagets
fick f6lja med pi en musikalisk resa
och lyssna till ginglitar frin VdrmIand, Skine, ja dvenfrin Hiilsingland.
Ddrefter var det Singarftirbundet som

siikaresystem
Effektivare
fiir truckarna
Transporttruckatna ph \Wedaverken
har sedan en tid tillbaka fttt s6kare
och telefoneruPPsattapi en del platser
inom omr&det.Genom detta har en hel
del vdntetider och on<idig kdrning
kunnat elimineras. Pi fotot har en
truckfcirare svarat Pe sin scikning och
kan sedankijra till den avdelning som
onskartransportav gods,
Sren

Ganzla snickaraerksladen uid' lYedaaer\en ned rnodell' och tlash'
fdrrdd har nu tjdnat ut.Wedafoto \festerlund.
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I like to skate:
lag liknar tuT sAator.
The farmer resolaedto kill bit fat pig:
Bonden besli)t att kela med sin feta
Pigo.
The war brokeout:
De' aar brLk ute,
He sat at the ttindotu and looked at
tlsestar:
Han satt p2 uinden och lockade Pd
JtrAren,
He who ltas read Shakespeare:
Han som har rdtt rcbackspel,
He helped tbe girl in to d car:
Han hjtilpt flickan in till en karl,
I knou how it feels:
lag uet hur man filar,
Fall ill:
Falla illa.
Mercur, der Gdtterbote:
Merkurius, den Gdleborgaren.
He tuorks hardly:
Han uerkar hhrd.
*

Den n1a aluminiunbyggxadenf 6r snickaraerAstad,
f lask-, modelloch briittfdrrid. Som synesAr det stor sAillnad nzellanindustriarkitekturmodell39 och 6l.Y|edafoto \Testerlund.

SEMESTER OCH FRITID:
B-pilens hirt arbetanderedaktionskommitt6 har nyligen tagit Boforskoncerneosnya semesteromridepi Tjiirn<)
i rignasikte.Det var givetvis artikeln i
fcirra numret av tidningensom inspirerade till besciket.Vi vill gdrna berdtta om detta besrikoch det skadariu
inte att dnnu en ging ge ldsekretsen
en piminnelse om denna skdna och
Ijuvliga plats.

Vdruandring
pd Tjiirnt)

man kommer sciderifr&n).Denna vdg
tar man alitse in pi och fortsdtter
sedan genom alla krokar och backar
och civer broar och vdgbankar mellan
oarna dnda fram till Tidrnci kvrka.
% km vdsterom kyrkan,just ndr'man
ser sundet mellan Saltci och Tiiirnri,
gir en vdg mot norr (hdger) upp genom skogentill fritidsomridet. Det dr
drygt 1 km mellan kyrkan och "vir"
bukt.

flur man tar sig till Tjiitnii
Fdrst nigra reseanvisningar.Man
kan n3.Tj2irndpi minga sdtt: med bil,
motorcykel,moped eiler annat enklare
(och hdlsosammare) fordon direkt
frin Bofors, Trollhittan, Tidaholm,
Scidert?ilje
eller Stockholm. Man kan
ocks&ta tiget till Strcimstadoch dlrifrin ta blt eller landsvdgtill <in.Det
ar ca I4-I1 km:s vdg frin Strdmstad
till omridet. Brofrirbindelserna6r nu
klara mellan ciarna,men sistabiten av
landsvdgenp8,Tjano, fram till kyrkan
och Korsnis, dr zi.nnudelvis avstdngd
fcir biltrafik. Vdgarbetetpigir emeilJrtid fcir fullt och till iuli torde 6ven
denna sista bit, ca 1,5 km ling, vara
klar.
Bilresendren,som kommer scidereller cisterifrin, tar blst den "scidra"
infartsvd.gen
till Strcimstad,som viker
av ffi,n "Rikstvian" vid Vik. Ca 6 km
frin vdgskdletsyns i en backe en vigvisaremed namnet "SrjdraOddo", pekande mot vdster (eller vdnsterbm

Sol iiver vdstkusten Bergslagen

regn i

Redaktionen besrjkte TjZirnd den
12-73 maj, alltsi de lediga dagana
efter Kristi Himmelfdrdsdag.Medan
det regnade i Bergslagenoih ovriga
Sverige, ridde sol och friska vindar
civerVdstkusten.

l<iven skiftade innu i brunt, lindarna
hdll pi att sli ut, askarnaoch ekarna
tvekadednnu, medan lcinnarnablommade praktfullt. Stranddngarnaoch
hagmarkerna var klddda med saftigt
gront gres mellan blommorna. Ja, det
hela var s3.vackert, att det knappast
kan beskrivas.
Figellivet var ocksi civervlldigande
rikt. Misfiglarna kretsade civer vikar
och sklr, en ejderhona(ida) guppade
som ett depifartyg i spetsen for en
flottilj dunbollar ute i viken, smifigIar av alla de slag tdvladei v?illjudande
sing och frin ihiliga trdd och andra
boplatser hrirdes pipen fr8.n hungriga
ungar.
Skiinhetsfel sorn maste repareras

Men det fanns ocks8.skcinhetsfel.
Nere vid stranden lig diverse icke
Rikt viixt- och djurliv
cjnskvlrt "vrakgods": tombuteljer,
Tjiirnri visadesig fr&n sin allra bdsta tomJidor,tunnor m. m. och si plast i
sida. De tidigaste virblomstren var alla de former: stora skynken. smipisar, kapsyler,kammar och allt mcijfcirbi och liljekonvaljernahade lnnu
icke brirjat, men hela den civriga vi.r- ligt annat. Ett och annat plastskynke
floran speladeupp frir fullt: kattfot, hade blist in mot land och flaggade
styvmorsviol, skogs- och hundviol, friskt frin buskarna.Men allt detta dr
gullvivor, mandelblomosv. Vildkapri- ju lZittatt plocka bort.
folen holl pi att knoppas,vildapeln
En nitisk Caterpillar,som arbetatp3.
blommadefcir fullt, slinbuskensfcirsta vdgen, hade gjort diverse (on<idiga)
blommor hade slagit ut mot de solvar- exkursioneri den ldttsiradegrdstorven
ma klipporna, och bide tallen och pi strandingen.Dessaskalor miste
granen hade praktfulla blommor pi
snarastlagas,innan vinden bliser dem
sinaskott.Bjcirkarna
var utslagna,
asp- stcirre.

UtsiAt daer "SaltpannebaAten" frdn berget i rdler. Foto N. 56derholm.

Badstranden ar fylld ar intressant urakgods. Foto N. Scjderholm

36

,lj

Den nta bron till Tiiirnd. Foto N. Siiderholm.

Planering -

', "{1 * ***, ; ; ; l
r

Blontmande uildabel. Foto N. Siiderholm.

Ti irnrindmndensmedlemmarir svarvare Erik Karlsson (Metall), ingenj<ir
Lars Carlsson(SIF) och fdrman Gunnar ITahlstriim (Salf).
Nlmnden meddelar,att fritidsomridet bdr kunna iippnas till midsommar L)6I, Campingplatsen,som nu
hiller pi att iordningstdllas,skall rymma ca 300 t2ilt. T?iltning kommer endast att till&tas pt den iordningstiillda
campingplatsen.Avgifterna har faststiilltstill kr L: - f<irt?iltoch kr 1: f6r bil per dag.
Samtliga anstdllda inom koncernen
kommer att i sambandmed avliiningen
i juni (detta Zir alltsi klart ndr denna
tidning kommer ut) att erh&lla ett
legitimationskort, avsettatt fdretes vid
besok p& campingomridet.
Som tillsyningsman fcir fritidsomridet har anstdlltsen folkskoll?ime frln
Strrimstadstrakten.
Utijver det anslagpi 20.000kr, som

Boforsbolagetllmnat Tjlrniinlmndensom grundplit frir bekostandeav vissa
arbetenoch anordningatph semesteromridet, har de olika personalorganisationerna genom bidrag och insamlingar tillfcirt nlmnden ytterligare ca
28.000 kr. Sammanlagt stir alltsi
48.000 kr till disposition.De arbeten,
som utfcirts i tr, och niidviindiga inventarier, som nu miste anskaffas,beriknas kostaca 40.000 kr.
Bland nu utfcirdaarbetenm6.ndmnas
dragning av vatten- och avloppsledningar frin brunn till tappstiillen och
tvattutrymmen, anldggning av septic
o. dyl.,
tank, ordnandeav toalettplatser
inredande av kiosk i sjoboden vid
badviken, dragning av elledningar till
eluttag frir rakapparater, tvdttplatser,
kiosk och hydrofor, ordnande av mdtesplatserutmed enskilda vlgen samt
anskaffande av div. verktyg och redskapm. fl. inventarier.

F<ir gift manlig f. d. arbetareutgir
f. n. 900 kr vid full pension. Detta
belopp kommer att hojas till i.500 kr
per ir.
Ogift manlig arbetarehar hittills
fett 600 kr och kvinnlig arbetare480
"Trotjdnarpensionerna" f iirbettras
kr. Dessapensionerhcijsnu till 1.000
Vid det, fcir samtliga fciretagsndmn- kr f6r bida kategorierna.
Den fulla lnkepensionen,som hitder inom koncernen, gemensamma
sammantrddeti Bofors )-10 juni, tills utgjort 450 kr, kommer att h6jas
meddeladedisponentSohlman,att bo- till 750 kr.
Ovan nlmnda pensionsbeloppgZillagets styrelse beslutat en forbdttring
av de understcideller pensioner,som ler fr. o. m. 1 ian. 1961 och det 1r en
utbetalastill f. d. arbetareresp. ar- frirhoppning, att de retroaktiva beloppen fcir tiden jan.-juni 1961 skall
betardnkorm. fl.

kunna utbetaiassamtidigt med pensionenfor juli minad.
Aven lagbaspensionerna
och pensionerna till vissafrirmdn, som inte varit
anslutna till SPP, kommer att hojas.
Ovan nimnda pensionsokningar
gdIler i ftirsta hand redan pensionerad
personal.Fcir aktiv personal,som dr
fodd 1894 eller senare,kommer bolagets pensioner att samordnas med
ATP.
Utforligare uppgifter hdrom stir att
Idsa i referatet frin koncernfdretagsndmndsammantrddet.Se bilaga till
dennatidning.

proviantedng

Tj2irndnzimndens
planeradearbeten
med vatten och avlopp, m. fl. anordningar for de glstandestrevnad, var
pibtirjade och det skall viil inte drdja
si ldnge fcirrdn allt stir redo att ta
emotgesterna.
Provianteringentorde icke bli nigot
strirre bekymmer fdr de campande
gdsterna,som sjdlva vill laga sin mat.
Besvdrligare blir det sannolikt for
dem, som vill ha det litet bekvdmare
och planerar att ata pi pensionatet.
Detta befinner sig ndmligen i "farozoreo", ty igaren underhandlar fcir
nlrvarande om ev. fcirs?iljningtill en
vetenskapliginstitution. Det 1r ddrfcir
mycket sannolikt, att vi som ndrmaste
grannar fir ett oceanografiskt eller
havsbiologisktinstitut. Sdmregrannar
k a nm a nf i .
U.t.
*
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23. Branclberg,Ragnar Eduin, Montcir, KA 75
24. Lartson, Helge Natanael, Fotrhdsarb.,VF 10
24. Nilsson, Enar lohanner, Fdrman,XK 30

G RATU

L929
L943
1932

Augusii.
Io.
14.
11.
77.
2L.
30.

5O oeh 6o-dzircq.az
III

kvartalet

196r

BOFORS
Sg-iringar
Juli.
l. Suanberg,Eric ValdemarEngelbert,Ing., VF
6. Lindgren, Eric Ragnar, Reparatcir,VR gg
8. Lindkuist, Anders Ragnar,Borrare,VK 26
17. llirn, Erik lohan Alexis, Maskerare,YK72
20. Dufua, FolLe Etnanuel, Grovatbetarc,B 9
20. Dufua, SuenEuert, Reglerare,MS 20
20. Karlsson,Nih Eduard,Kanonborrare,VK 21
22. Kilstronn,Bror Hjalmar, Forman,KA 91
23. Erici, lan Anton,Ingenjdr, KMTL
24. Gustafston, Karl Tryggue, Brukstjm, KMTL
26. Anclersson,lohn Yngue, Synare,MSK B0
29. Blom, Olle Elaing, Tfi"arbetare,B )

Zetterstrdrn,lobn Georg,Verktygsritsare,
VV
Oblsson,GustauMartin, Ritsare,MRK
Strdmberg,lohn Elou, Plitslagare,VP 20
Larsson,Pontus Hilding, Vlrmare, MVK 23
Larsson,GdstaBirger Albin, Grcvarbetare,
B.
SantJfirdm,Bror SixtenAlexand.er,Frjrm.,B 10
lYahlin, Gustaf OsAarHaruy,Brukstjm.,FS 32
Ohrn, Erik Araitl, Skjutfdltsarbetare,KMPS
Kindgren, Uno Hialmar, Maskinrep.,VR 90
Eriksson, Gdran Elis, Montetingsarb., VK t0
Lunclin, Gunnar Ed.gar, Skjutfiltsarb., KMPS
MSK
ldlnteryd,Iohan Ragnar,Brukstjdnstem.,
Lilja, Karl luar, Brukstjdnsteman,
S.
Karlsson,OsAarBertil,Mont6r, BAMK

September.
1939
1939
1937
1933
T95L
1934
I O1?

r933
L940
1934
L957
1937

16.
18.
2).
24.
24.
25.

Kritofferston, f ohn Ragnar,El. svets.,VF 24
Heddn, lohan Olof , Brukstjdnsteman,
FS 21
Sjogren, Knut Aruicl Birger, Fcirman,MVK
Kajoaa, Kauko Kaleruo, Reparatiir,BAM
Nilsson, Oskar Ecluin, Grovarbetare,B
Karlston, Erik Verner, Kontrollarb., KA 85
Wilhelnzsson,
SuenHarcy, Verktygshdrd.,MH
Bjdrn, Daaid Ernanuel, Forman, RT 70
Eriksson,Karl Euald, H[rdare, MSK 50
lohansrcn, Tage Torleil, Maskin- och blnkarbetare,MY
Sunclstrdm,
Bengt GustauAdolf ,Ing., KKL
Ohlson, Knut Aluar, Fcirman,B 9
Larsson,Anna Maria, Affarsbitrade, OS
Kaarnstrdrn,SaenValfricl, Slipare,VF 20
Helling, Olle, Ingenjdr, Rektor, Y
Norrlin, Henry Martin, Ingenjcir,MSK 6

5.
6.
8.
1,I.
L2.
L5.
15.
29.

Karlston, Karl Einar, Trdarbetare,B
Aronuon, GustauZakarias,Hiirdn.-hi., MH20
Petterston,Erntt Albert, Borrare,VK j0
Sji)berg, Karl Hjalmar, Div.-arbetare, MV 22
Lindahl,NilsAnclersRickard,Ritn.-utl.,VK 12
Ablberg, Erik Fritz Helge, Maskinrep.,VR 90
Nordquist, Sigurd Ferdinand.,Brukstjm., BAB
Forsgren,Bror H,falmar,Splnfraktare,VF 20

1927
L94O
L923
L939
Lgjj
1923
1926
I9r5

NOBELKRUT
Juli

50-iringar

8 . Lundstrdm, Fol6e Gustaa Adolf , Nitrerare,

1944
1954
1936
1934
7960
1939
1938
1o.1t

r935
1930
1935
L95r
1933
19t1

September.
4.
4.
4.
8.
8.
).
9.
12.
L4.
16.

1960
I93j
1959
1938
1937
Igjj

Anstdlld

Augusti.
I.
2.
4.
5.
5.
6.
8.
9.
16.
18.
18.
22.
24.
31.

Erikston,Karl Verner,Stddare,MH 22
Bergh, GustauVerner,Ingenjrir,KKF
Blaha, Karl, Skrotfraktare,MVK 21
Pettersson,
EriA Gunnar,Brukstjdnstem.,
X 20
EdAait, Anders Georg,Verktygssvarv.,VV2I
Niltson, Gunnar Albert, Spinkcirare.VK 21

7938
1938
7949
1959
L960
1934
L945
1940
L930
7955
rg27
1933
1938
1937
1934
19t3

60-6ringat
Juli.
l. Paltnrluitt, Carl Oscar, Stddare,MVK 70
1959
L Linderberg, Bengt Olof , Bnkstjdnsteman, PK L 9 L 4
1 c))o
13. Kock, GustaaAlex, Bailastare,Y A 20

NVN
1940
son, Astrid Karolina, Arnmunitions9 . foIagnus
arbetare,RA
I%g
1 3 . lYaller, Adolf Bertil,Ingenjdr, NP
1935
Augusti
L. Sjdgren,Anton Sigfrid, Planerare,NPA
IO. Ehlund, EilA Gunnar,Fcirman,NX
14. Pertson,Gunborg Linnea, Ammunitionsarbetare,RA
15. Rebnberg,Harry Ricbard,Malningshusarbetare,NVN
25. BobDn,Karl Einar, Transportarb.,NB 70
26. Blixt, EriA Oskar, Fcirman,NVA 4
29. Pettersson,Hilding, Apparatskritare,NVF
10. Olsson,loban Aruid Henry, Krutarb., NVK 2

1926
l94I
1947
L932
I95L
1937
L937
1940

September
2. Karlsson,Erntt Holger, Reparatrir,NVA 90
5. Eriksson,Astricl Margrel, Ammunitionsarbetare,RA
L7. Lunclgren,Bengt Runo Gunnarsson,Kapten,
NFCB
28. Erik.rcon,Erik Henning, Appatatsk6t.,NVD

1926
Lg38
T9'9
1933

60-iringar
Juli
9. lansson,lohan Mortimer, Appantskdt.,NVF 1938
rc. Gustausson,
Karl Georg,Torkhusarb.,NVN
I92O
L8. Sjoholm, EriA Folke, Ftirridsarbetare,NP 10 1934
Augusti
18. Karltton, Karl Helge, Fcirridsarbetare,
NP L6 1935
31. Nilsson, Karl SixtenEsaias,Krutvals.,NVK 2 1933
September
78. Eriksson,Karl Emil Gunnar,Apparatskdtare,
NVF
1935
28. lansson,Karl Algot, Eldare,NB ?O
tgiI
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TIDAHOLMSVERKEN

NOHAB
Juli

50-iringar

14. Kroon, Bertil, Yerktvgsfilare, VA
18. Larsson,Iaan, Transportarbetare,VM

t936
L938

Augusti
2. f ohansson,K. A., Fdrrtdsmistare,EIF
L3. Gustaotson,Ake, Supportsvarvare,VD
22. lohansson,Gunnar, Plitslagare,VT

L932
L9'L
L927

September
27, Gustafuon, Arne, Kamrer, EFK
28. Hermawson, Hjalmar, Borrare, VD
2). Larsson,Algot,Elektriker, VE

1933
1934
L947

60-lringar

Juli
8. Olofson, Anders, Traversfdrare,VG
L2. Karlston, Gillit, Filare, VD
1,3. Hellstrbm, f oel, Snickare,VB
20. Alin, Paulus,Inst[llare,VD
21. Matluon, Eaert, Frlsare, VM

1927
1937
1927
L946
1935

50-fuingar
September.
4. Hauon, Stig lYilhelm, Kontrollant
'!.2.
Antontson, Hilding Gerhard',Hdrdare

1937
L94L

60-iring:ar
Juli.
4. Adolfsson, Axel Birger, Bonoplastarb.
26. Skatt,Melker lohan lesper, Chauff6r

L958
1949

\WEDAVERKEN
50-iringar
Juli.
). Sandstri)m,Martin, Snickare

194t

Augusti.
29. I ed'ebrant,Eina'r,Rensare
September.
{. Hol*rr, Harry, Tjdnsteman
13. Pettersson,Algot, Hantlangare
20. Mtjiglik, Verner, Svarvare

Lg42

t95r
L9r6
L947

60-Eringar
September.
Avsynare
Axel,
8. Sandmark,
L7, Alexander.llon, Carl, Avsynate.
t8. Ring, Knut, Yerktygsfilare
30. Olofsson,Otto, Transporttir

L9'I
L94L
L947
1,9t9

Augusti
Ll. Hall, Henning, Smed,VG
EIF
L4. Berglund, Algot, Fcirr&dsarbetare,

1946
L9'T

September
14. lohansson,GunnAr,Forridsarbetare,EIF
22. Kopp, Herberl, Forman,VM

1956
t9r6

ITVA
Juli.

L960

6O-tring
September.
L8. Tdrne, Bror Gunnar Eugen, Avsynare

L955

55398SaenBaarck,NB 90: SuetY
(Reg.m 25I.)
tixtur.
samt mindre arbetskostnad.Summabehar tillverkat en
Fcirslagsstlllaren
sparingar under ett ir har berdknats
bandjiirn
h&ller
samman
fixtur,
som
25
Beloning
enligt
kr.
2.000
till
/o
och plitar i 90 gradersvinkel vid svetsregeln: 500 kr.
ning i hcirnen. Fixturen stagar UPP
50276 Arne Carlsson, NB 90:
tunna plitar och undedittar framfiir
KiininglSda PA te\er. (Reg nr 249.)
allt svetsningsarbetetvid tillverkning
Cadssonhar tillverkat en lida, som av lidor. Bel6ning: 100 kr,
samlar upp den annars ldst hdngande
kdttingen
55398SaenBaarck,NB90: SkYdds'
Tidigare har klttingen kommit si
kSpa oid argonnetsning, (Reg. nr
lingt ned, att den trasslatin sig i kopp252.)
lingana till gripanordningen. Det har
Vid argonsvetsningav titanmaterial
dven intriffat att dessaskadats.Belcimiste
en kipa, som sluter tdtt pi btda
ning: 50 kr.
sidor om svetsfogen,anvlndas. Denna
54598 Henry f ohansson,NVK 20:
kipa hindrar luften att piverka den
upphiingningtanordning fdr krutsdc- heta svetsen.Vid svetsning av runda
kar, (Reg.nr 250.)
, fcirem&l erfordras en skyddsk&paf6r
Fdrslaget innebdr, att krutskrotet varie dimension bide ut- och invinfrin skarningenav rdrkrut skall samlas digt. Forslaget innebdr att tvi l6sa
upp direkt i sickar. Dessahlngs upp plitar fastskruvaspi kipan fiir plani en s2ickhillare och placeras bredvid svetsning, en pi vardera lingsidan.
skdrningsplatsen.Tidigare samlades Plhtana utgdr tdtning mot svetsytan,
skrotet upp i massalidor och dverfijr- och genom tillverkning av dessaenkla
des sedantill sdckarna.Med den fdre- plStar i olika dimensionerkan samma
slagna anordningen bortfaller ett ar- skyddskipa anvdndastill olika diametrar. Beloning: 250 kr.
betstempo.Beloning: 50 kr.

sid.12
FiirslagsverksamhetenForts..frdn
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50-iring

12. Lindgren, Saen Herman, Fdrr.1.dsarbetarc

50095 Albert Eriksson, NB 91:
Verktyg fbr demonteringau centrifug'
korg. (Reg. nr 253.)
Verktyget, som betydligt underlittar
demontering av centrifugkorgar, bestir av en invlndigt glngad hylsa, vid
vilken tre bultar ir fastsvetsade.Hylsan gdngas fast i befintliga gZingor i
korgen, och en avdragare fdstes vid
bultarna. Avdragarens skruv verkar
mot centrifugaxeln, och med verktygets hjelp g&r det mycket lZitt att demontera korgen. Hylsan finns i olika
dimensioner fcir att passa till olika
centrifuger. Detta arbete utf6rdes
tidigare med hjilp av spettoch plankor
med itfdljande risk f6r skador pi
korgarna.Beltining: 210 kr.
Sho
*
Fortsatt

fiirslagsrusch

Allt pekar plt att L96l kommer att
bli ett nytt rekordir fiir Fd,r5lagsverksamhetenvid Boforsverken.
Till dags dato (12. 6.) har 91 for'
slag inlimnats. Med denna takt kan
det bli 200 fiirslag i &r!

:'[tn*

sorn
slunrsfuEartft:

;i
Otcar Agnborg
Bofort

Axel Bergius
Bofors

GustaaAdoll And.ersson
Nohab

Artur Blonsteraall
N ohab

Agnborg, Otcar FredriA,f6dd 1 maj 1894,pensionerad
1 juni 1961. Anstdlldesvid Bofors j maj I9O9 och arbetadeddr med nigra kortareavbrotttill r0 dec.1922. Ater
kom i febr. 1933 som ritsarei Kanonverkstaden
och blev
i aug. 1955 avsynarepi Tillverkningskontrollen. Erhdll
vid jubileet L946 medalj och gratifikation fdr 25 tjiinsteir
och rlknade silunda ca 40 tjd.nsteFrr
ndr han slutade.
Andersson,GustaaAd.olf, fddd 19 aug. L893,pensionerad22 apil 196L.Arbetadefdrsta g&ngenvid Nydqvist
& Holm L922-L923 som plttslagare. Aterkom t93:- i
sammayrke som han hade i sammanlagt13 ir och har de
sista iren varit transportarbetarei Turbinverkstaden.Riknade ca 27 tjdnsteitrnlr han avgick.
Andersson,Viktor Emanuel,fddd 27 april 1894, slutat
vid uppnidd pensions&lder3 maj I96L. Anstdlldesvid
Bofors i mars 1954 som stddarei Smedianoch flvttade
i sePt.1955 till Centralf<irrideti sammasyssla.
Antoniutson, Frans V)lhelm, fodd 5 april 1894. pensionerad8 april 1961. Anstiilldesvid Nydqvist e Hbh
1913 som kdrnmakarei Gjuteriet. Slutade1914, iterkom
I9I5-L9L7 och 1918 och har hela sin anstdllningstid,
sammanlagtnlrmare 47 3"r,vait kdrnmakare.Erhrjll vid
lOO-irsjubileet 1947 medalj och gratifikation fdr 32
tidnsteir.
Bergius, Axel Alfred, f6dd 17 maj 1,894,pensionerad
1 juni 1961.Anstilldes vid Bofors i okt. 1911 iom rensare
i Stilgjuteriet. Slutade i juni 1p19, men flteranst?illdesi

Viktor Andersson
Bolors

Oscar Bostriim
Bofors

Frans Antonitsson
N obab

E. V. Edlund
UVA

aug. s. i. vid Stilverket, ddr han arbetadetill april 19)1,
di han dverfllttade till H?irdverket som kranfbrare och
stldare. Erh<jll vid jubileet t946 medalj och gratifikation
for 3) tj?insteiroch rlknade silunda ca iO fu i bolagets
tjlnst ndr han slutade.
Blomsteruall, Artur Fridolf Sanfrid, fddd 1894, pensionerad 3O mai 1961. Anst2illdes1916 som filare-vid
Nydqvist & Holm, slutadeI9L7, meo iterkom 1919 som
plS.tslagarehantlangare,
var revolversyatyareIg2O-1.924
och iteranstdlldes inyo L927 i samma yrke pi Maskinverkstaden,dir han lven varit revolverinstillare och verktygsslipare.Rd.knadenlrmare 40 tj2instetrnir han slutade.
Medalj<ir L947 vid Nohabs 100-irsiubileum med 26
tjdnsteir.
Bottrtim, Oscar,fodd 20 apill 18p4,slutatvid uppnidd
pensionsilder2O apnl 1961. Anst?illdesvid Bofori-i juni
1950 som parkeriserare
i Kanonverkstaden,
flyttade i juni
1955 till Handformningsgjuterietsom hantlangarc.Ca lI
tjdnsteir.
Edlund, Einar Valdernar, fodd 28 apil 1895, pensionerad1 maj L961.Anstdlldesvid UlvsundaVerkstdderAB
den 28 aug. 1939 som frzi.sare
i Verkstadenoch hade detta
yrke hela sin anstlllningstid,ndrmare22 ltr.
Friberg, Karl Oskar, fddd 10 april 1894, slutat vid
uppnidd pensionsilder8 april 1961. Anstiilldesir 1953
som stddarevid Nohab och hade dennasysslatill uppnidd
pensionsilder.
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OsAarFriberg
Nohab

Gustaa GrelJ
Bofors

G. F, Gustaasson
Bolors

lda Hermans
N ohab

ffi

"*T

Alfred Jansson
Bofors

Grnnar Johansson
Nohab

Karl Filip Karlsson
Bofors

KnN Karhon
Bofors

Grell, Guttau Herman, fddd 2t ap:ril1894,pensionerad
L maj 1961. Anstiilldes redan i maj l9o7 som gjutareliirling i Stilgjuteriet vid Bofors, dlr han senare blev
handformare.Restetill USA i yar. 1923, men eterkomi
okt. L926 och fick fdrst arbetepi kanalbyggettill Bj<irkborns kraftstation. Blev 1933 fllarc i Kanonverkstaden
och hade detta yrke tills han avgick efter ca 50 &r i bolagets tjinst. Medaljdr 1946 med 35 tj?insteir.

som filare. Medaljdr vid jubileet 1946 med 27 tjdnstehr
ner han avgick.
och hade siledes ca 42 tjd'nste?tr

Guttautson,Guslaa FolAe, fddd 17 maj 1895, pensionerad 1 okt. 1960. Anstdlldesvid Valsverketi Bofors i
aug. L)15 och flyttade 192L till Stilverket, ddr han ar'
betadetill sept. 1960, di han efter ca 45 tjdnstefuslutade
pi grund av sjukdom. Medaljor 1946 vid jubileet med
31 tldnsteir.

Klasson,Karl, fddd 17 juli 1893,pensionerad22 apil
1961. Anst?illdes1921 vid Nydqvist & Holm, ddr han
arbetadettll 1924. Aterkom 1927 som plitslagare i Pl&tslageriet och hade detta yrke tills han avgick efter ca 37
tjdnsteir. Erhiill 1952 medalj och gratifikation fcir 25
tjdnsteir.

Hermansson,Ida, fodd 28 aprrl 18p4, pensionerad28
april L96L. Anstllldes 1938 vid Nydqvist & Holm AB
som stdderskaoch har hela sin anstdllningstid,ca 23 hr,
haft dennasyssla.

Carl Teodor, fddd 28 aptrl L894, slutat vid
Sdd.erberg,
uppnidd pensionsilder 28 april 1961. Anstiilldes vid
Bofors i mars 1948 som tr[arbetare pi Byggnadsavdelningen och hade denna syssla hela sin anstdllningstid,

fanston, Alfred Gotthard, fddd 5 maj t894, pensionerad 1 juni 1961. Anst2illdesi juni 1937 vid Verktygsverkstadeni Bofors sisom frdsareoch hadedettayrke hela
sin anstdllningstid,ca 24 fu.
fohansson,Gunnar, fodd 22 april L894, pensionerad
22 aprtl 1961. Anst?illdesredan 1907 vid Nydqvist &
Holm och arbetadednr till 19L6. Atennstilldes 1922 i
sitt gamla yrke, ritsare i Maskinverkstaden,som han hade
tills han avgick efter ca 48 tjdnsteFtr.Erhiill medalj L947
fcir 33 tiinsteir.
Karlsson, Karl Filip, fodd 1 maj L894, pensionerad
I maj 1961. Anstdlldesi nov. 1919 vid Stilverket i Bofors. Flyttade L927 till F?iltverkstaden,ddr han arbetat
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Karlsson, Knut Rickard. Eugen, f6dd 11 april l8)4,
pensionerad1, maj L96L. Anstdlldesvid Bofors i juni
Flyttade i okt. 1954 till
1929 i Smidespressavdelningen.
Angcentralendir han blev pannskdtare.Medaljdr 1954
med 25 tjdnsteir, hade siledes ca 32 tldnsteir n1r han
slutade.

ca L) af.

Tapper, Dauid, fridd 5 april 18p4, pensionerad22 april
1961. AnstZilldes1913 vid Nydqvist & Holm och har
hela sin anstlllningstid,ca 48 3.r,vatit frdsarei Maskinverkstaden.Erh6ll medalj och gratifikation ftir J4 tjdnsteir vid Nohabsjubileum 1947.
Troell, Karl Erik, f6dd 1 juni 1896,pensioneradL juli
1961. Studeradei Lund med kemi som huvudimne och
hade efter fil. dr disputation tjdnst som specialldrarevid
TekniskaH<igskolanL93L-I937 . AnstdlldesI nov. 1937
vid Nobelkrut som foresttndare fcir Driftslaboratoriet och
hade denna tj?inst till L jan. L948, di han iiverflyttade
till Bofors s&somchef fcir Biblioteks- och arkivtjinsten
(avd. OA). Riiknade ca 24 tjdnste&rnir han avgick.

illil

Karl Klaston
Nohab

Carl Sdderberg
Bofors

Darid Tapper
Nohab

Et/k

lfoell

Bofors

Vilbelmtson, Herman Elia:, fodd 17 aprit Ig)4, pensionerad L maj L96t. Var iren t9I2-19I6
anstiilld i
Stilgjuteriet i Bofors som hantlangare.Aterkom i iuni
L929 som transportarbetarepi Transportavdelningen,ddr
han arbetadetills han avgick efter c;36 tiansteirr.nrhOll
medalj och gratifikationfcir 2J tj?insteir1950.

Herman Vilhelntsson
Bofors

Elof Zander
Bofort

Zander, Frans Elof, fddd 30 apfiI 1894, pensionerad
I maj 1961.Anst?illdesvid Bofors'redani -r'i 1909 ,ohantlangarepi Byggnadsavdelningen.
Flyttade 1910 till
Kanonverkstaden,ddr han blev frdsare. Hade detta vrke
till nov. 1954 de han blev avsynarepi Tillverkni.tsrkontrollen. Erhcjll vid jubileet T946 medalj och gratifiiation
fcir 37 tjiinstehtoch 1959 storamedaljenf<jr j0 tilnsteir.
Rdknadesiledesca 52 3.ri bolagetstjdnst ndr han avgick.

-DDIN MEMORIAffi<
;:;i
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Lars Andersson
Nohab

Harald Ekrnan
Bofors

Andersson,Lart Robert Arne, f.6dd 7 f$t. t934, avlideo 26 april I96L. Var sedan 1960 anstiilld pi Atomkraftavdelningen,Nohab.
Ekman,Karl Harald, fddd 3 nov. 18!8, avliden 23 maj
1961. Anstiilldesvid Bofors i juli L938 som svarvarep5.
Kanonverkstadensfinmekaniska avd. och hade detta yrke
hela sin anstdllningstid,ca 23 ir.
Paulin, Vi)int) Hialmar, fodd 7 febr. 1,9L4,avljden L6

Hfalntar Paalin
Bofors

C. A. G. Petrerrson
T idaho lmst,erAen

april 1)61. Anstdlldesvid Bofors i okt. 19j1 somhjdlpare
i Smedjan,slutadei jan. 1912,men iterkom i sept.t);4.
Blev 1957 kranfcirarei Smidespressavdelningen
och flyttade i april 1958 till Kilstastilverket som ikanksk<;tare.
Skadadestill dods vid ett olycksfall.
Pettersson,Carl Axel Georg, fddd 13 dec. 190g, avliden 29 maj L96L. Anstdlldesvid Bofors-Tidaholmsverken 30 aug. I9J4 och var till sin bortging sysselsatt
med
pressningoch bearbetningav akrylplast inom avd. TVT.
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SOMMARTAVLING 1961
Bildgdta
Vi presenterarhlr en bildgita, som som omtalar vad fiiretagets produkter
vi hoppas skall intresseraviira ldsare. g<ir pt virldsmarknaden och s?irskilt
Lcisningentillgtr pE fiiljande sett: Les di kanonerna.
igenom frigorna och sdk svaren i bilderna, vilka var och en motsvarareller , 1. Gastronomisk litteratur.
symboliserar ett vardagligt uttryck
2. Gdrs med iror.
eller begrepp.
3. I sidan sitter cykelhjul.
Exempel: Om frtgan lyder Havs4. Viss vindhastighet
vegetation skulle en bild av en ttng
5. Ar viil nordandsskog.
kunna ge svaret.
6. Trtng br?inslepassage.
Sedanhela kryssetiir rZittifillt, skall
7. S2ittsi viss hals.
man i den skuggade rutraden liist uppifr6.n och ned kunna lisa en mening,
8. Har man vdl med sin biste vin.

9. Trampas till sjtiss.
10. Killes och Kisens snack.
11. Sidan hiller sig ungkarl med
ibland.
12. Faute.
13. Protesterarljudligt.
14. Man pi kontor.
15. Kosing.
16. Princip.
17. Tydd.
18. Slir.

Ldsningen insind av:

Titel
Aud.

t/D

tVS:

Bostadsadress

Firetcs

Bo.a"t<,#,tra:l-J'{-'/r

(Cata, hus- eller box-nr och ort)

Xr:fua

Adresserakuvertet:
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SK O M M I T T E

ER :

BOFORS
KARL ANDERS SON, Expeditcir
Representantfiir Bjdrkborns Fabriksarbetarefackfcirening
GOSTA ANDREE, Fil.kand. (FRK)
Repr. f6r Avd. 24 av SvenskaIndustritjinstemanna-F6rbundet
BERT HENNING,
Kamrer (ED), Ordf.
Representant liir AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, Ftirman(Y20)
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svaryare(VR90)
Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet

NOHAB
cOSTA LARS SoN, Verktygsslipare
Representantftir Nydqvist & HolmsVerkstadsklubb
BENGT MO SSBERG, Servicechef
Representantfiir SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmestare
Representant{dr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, lngery&, Odf
Representantfiir Nydqvist & Holms AB:s ledning i

,

TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, F6rman
Repr.fiirArbetsledare(SAFavd.70)o.Tjinstemin (SIFavd.19)
EVALD MOLIN, Brukstjinsteman,Ordf.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Mont6r
Repr.fiir Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetaref<jrbundet

WEDAVERKEN
F6Tman
HOLGER BACKMAN,
Representantf6r SverigesArbetsledarefijrbundsf ciretagsklubb
TORE JOHANSS ON, Klrnmakare
Representantftjr SvenskaGjutarefiirbundetsfiiretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenj6r
Repr. f6r Sv. Industritjinstemanna-F6rbundetsf dretagsklubb'
overingenjiir, Ordfi,
GOSTA LINDH,
Representantfijr AB W. Dan Bergmans ledning
GUN N AR WELAN D E R, Verktygssvarvare
verkstadsklubb
Repr. f6r Sv.Metallindustriarbetarefdrbundets

TIVA
BoRJE LARDNER,lngenjiir
Representantfijr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Ory'fi,
Representantf6r Ulvsunda Verkstlder AB: s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Rcpresentant fijr UVA : s verkstadsklubb

Redaktiir
EGIL LONNBERG,

Ndsta nummer
blir nr 4 av irgLng 1961, som berdknasutkonlma om-

och ansvarig utgivare

kring 1 september.Redaktionen dr tacksam att fi event.
bidrag - notiser, berdttelser,historier, teckningar, fotos

Fil.lic. (ER)

m. m. -

Reilaktionensadress
: B-pilens redaktion,Bofors

till detta nummer snarastmcijligt och ej glrna

senareIn 7 augusti. Alla publiceradebidrag honoreras.
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