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WAREBY, Bofors
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L) e olika enheternaav dei databehandlingssystem,
som
Bofors bestdllt,har under fcirscmmarensuciessivtlerrere_
rats och installeratsi de lokaler i Boisen, som iordning_
stallts fdr. att rymma datacentralen.
Hit upp har iven hil_
kortsavdelningenflyttat. Denna kommei-nu i vrss om_
fattning att reducerasi frltga om antalet maskiner,efter
hand som arbetsrutinerciverfcirsfcir huvudsakligbearbet_
ning i det nyinstallerademaskinsystemet.
I samtand med
installationen av datamaskinernakommer avdelningen
ocksi att dndra namn, och i fortsdttninqenkallas Bof"ors
datacentral.
med beteckningen
EOD.
Datamaskinanskaffningen
har redan tidigare bercjrtsi
B-pilen'r), men bestd.llningen
har sedan de-sskomplette_
rats med ytterligareenheteroch det kanskeddrfcir lr oi
sin plats meCen kort beskrivningciverdet nu installerade
maskinsystemets
uppbyggnad.

Maskinsystemet,
som levereratsav International Busi_
nessMachines,be-stir,som framgir av fig. L, av tvi sepa_
rata maskiner,dels en mindre av typ IBM-1401, dels en
stcirremed rypbeteckningen
IBM-ZoZO,vilka komplette_
nr varandn till ett ttort databehandlingssystem.
Samma
typ av utrustning Ir, fcirutomvid Bofors, instalieradhos
sex svenskaindustrifciretag,fcirslkringsbolagoch statliga
institutioner. Den 6r ddrfrjr den vanligaste-datamaskilr_
typen i Sverigei denna storleksordninglAv d.., mindre
maskinen,IBM-1401, som dven leoerJrasseparat,finns
f. n. ett 50-tal installeradehos fciretagav vitt'skilda slag
i Sverige.Fig. 2 visaren intericirfrin EOD.
Li.t oss nu titta litet nlrmare pi virt nya hj?ilpmedel
fcjr mekaniseringav kontorsrutinei.

Fig. 1. Plan 6ter Bofors Databeband.lingsmasAin.

i') Kamrer Bert Henning,
Nr 6 - 1960: Om elektronmaskiner
o c h a u t o m r t i s kd a t a b e h a n d l i n r .

Tvi maskiner i systemet

Magnetband

I BM-7070
Centratenhet

HAtkort
ulmatnin

"fl;

5,aJd;iitu=4ait{l
Fig. 2. Vid Aontrollbordet till IBM-7070 iiaeruakar herr Valter Karlssox en bearbetning med.anlterr Lar:-EriA lohansson, till aiinster pfr
bild.en fdr:er hfilhortsldsaren - stansen som ingdr i lBA|-l4}l-systemet - med bdlkort. Boforsfoto Tillman.

Hilkort

ger data, som lagras i >minne>

Datamaskinenmaste,fdr att kunna utfcira de onskade
uppgifterna, fdrses med "data" i nigon form. Vi har,
som alla inom fciretagetsdkertkdnner till, anvlnt oss av
hilkortsmetodiken sedan atskilliga ir tillbaka. Den fcirsta hilkortsmaskinen,systemHollerith, - som inom parentesvar bland de forsta i landet - installeradesi Bofors redan fu L933, och sedan dess har hilkortsavdelundan fdr undan.
ningen vuxit och moderniserats
Frir att mrijliggdra en samordningav arbetsrutinerna
mellan befintliga htlkortsmaskineroch den nya databehandlingsmaskinenvaldes ddrfor en maskin, som har
utrustningfcir att ldsahilkort. Hilremsan ir en annantyp
av datamedium.Det finns dven utrustning,som kan ldsa
magnetiskskrift och pi ailra sistatiden har det dessutom
med uppframkommit mdjligheteratt fcirsedatamaskiner
gifter genom att tala in data, men dessatyper av inmatning av datafinns inte pi Bofors datamaskin.Fig. 1.
Till den mindre enheteni systemet- IBM-1401 dr en kombinerads. k. hilkortsliisareoch -stanskopplad.
Detta dr en maskin,som sivdl kan ldsahtlkort som stansa ut nya hilkort, efter det att en bearbetningdr avslutad.
Detta arbetekan utfcirasmed den aktningsvdrdahastigheten av 800 kort/min. vid l6sning,resp. 250 kort/min.
av h&lkort.
vid stansning
Vad innebir nu detta?Om vi betdnker,att upp till 80
teckenkan stansasi varje h&lkort, kan maskinenstledes
fcirsesmed c:a 64.00Oteckenpi en minut.

Frir att en maskin skall kunna gcira ansprik pE. att
kallas datamaskin, fotdns att dessatecken kan behandlas pi avsettsdtt, och f<ir deita kr[vs, att maskinenhar
mojlighet att lagra de uppgifter (data) som den matas
'd,r
med. Den
ddrfor fcjrseddmed ett s. k. "minne", i
vilket sivdl grunduppgifterna som de f2irdiga resultaten
uppsamlas,innan de avldmnasfrin maskinen.IBM-1401
Ir utrustad med ett sidant minne, som samtidigt kan
lagra 4 000 tecken.
Maskinen arbetar sj?ilvstiinfigt efter ett program
Hur vet di maskinen vad som skall utfciras med de
data,som den frirsesmed? Jo, den beh<iverha en "arbetsorder", som upptar alla de operationersom skall utfciras. Detta kallas fcjr ett program, vilket ocksi lagras i
maskinensminne, tillsammansmed de data som skall
bearbetas.Ett sedant program krlvs fcir varje enskild
bearbetningoch dven detta inldsesi maskinen,innan bearbetningenstartas.
Ndr maskinen vlil erhillit sitt program, arbetar den
helt sj?ilvst?indigt
och ger sj?ilvsignal, om den inte forsesmed de data som den vill ha, d. v. s. som fdrutsatts
i programmet.Maskinen gcir dessutomsitt arbetesnabbt
och korrekt, utan att tycka att det dr enformigt och
trikigt.
Ndr en bearbetning dr avslutad, ldmnas resultatet antingen - som redan nlmnts - i form av stansadehilkort eller ocks8 som en lista. vilken kan skrivas ut med

:

Fig. 3. Stansning och Aontrollstansning aa hLlkort
fdr siadl pro,
gra?n rom data iltf iirer i masAiner au ryp IBM-021 resp. IBM_056.
Stansoperatriserna pi bilden heter A. Karlsson och I. Roos.
Boforsfoto Tillman-

sidan hastighet,att det skulle krdvas bortet 500 ,,skriv_
maskinsflickor" fdr att hilla jdmna steg, di skrivarens
maximalahastighetutnyttjas.
Slavmaskinen skriver magnetband
Som tidigare ndmnts,bestir maskinsystemet
av tvi se_
parata.enheter,
vilka var fcir sig kan utfcirakomplettabe_
afDetnrngar.
Den mindre enheten,IBM-1401, dr dock avseddatt till
stdrstadelen tjdnstgcirasom "slavmaskin',till den stcirre
enheten,IBM-7070, d. v. s. fcjr in- resp. utmatning av
data. Hdrvid kommer den att lnsa htlkoit, som denldrefter omvandlartill magnetbandi till maskinenanslutna
magnetbandstationer.
De data, som lagrats pi magnet_
bandet, ldsesddrefter in i IBM-7070,4fu de bearb-etas,
varefter resultatenmatasut pe ett annat magnetband.Till
resp. frin IBM-7070 sker friljaktligen si sott som all
datakommunikationvia band. Maskiien har"ocksi.utrust_
ning fcir ld.sningav hilkort, men denna anvdndesendast
i begrdnsadomfattning. I likhet med fcjrfarandeti den
mindre enheien,lagrasgivetvisdven hdr maskinensar_
betsprogrami "minnet", vilket i IBM-7070 har mdjlig_
het att- lagra 50.000 tecken samtidigt. Det magnetbani,
som erhillits som resultatav bearbefningeni lnirA_ZOZO,
llses sedanin i "slavmaskinen",IBM-14-01.och man har
nu mcijlighet att erhilla resultatetantinqen i form av
stansade
kort ellersom listor.
Magnetband kontra hilkort
Vilka fcirdelarhar nu magnetbandet
framfcjrhilkortet ?
Som redan antytts, kan mignetband ldsas,skrivas resp.
sorterasav maskinen avsevdrtsnabbareiin hilkort, nZir_
mare bestdmtc:a.40 ggr snabbare.Dessutomkrdver mag_
netbanden betydligt mindre lagringsplats. Den dat-a_
som ryms pt en magnetbinddie av normalldngd
lniingd,
(ca 10.000.000tecken), motsvararen stapel av hilkJrt
P ac a z > m .
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Fig.4. Innan hdlkorten iltatas in i daramasAinen,skall de som
regel sorteras och atstiimnzas. Hir ztldres dertu arbete aa herr
Allan lohansson, t'rdAen u. Hagberg samt
fruarna K. Ablberg
och H. Karlssoz. Boforsfoto Tillman.

Datamaski[ernas

anvendningsornrtden

Hur kommer nu detta nya hj?ilpmedelatt anvlndas?
Datamaskinernakonstrueradesursprungligenfrir uteslu_
tande teknisktvetenskapligtbruk oth tilaaes di fcjr ma_
tematikmaskiner.Aven om de ddrefter mer och mer har
anpassats
fcir anvlndning inom administrativaarbetsrutiner, kva_rstarfcirmigan att utfcira tekniska berdkningar,
'dt
och det
bL. a. ocks8.fdr att tdcka Berdkningsavdelni-ng_
arnas rdknebehov,som maskinenhar anskafiats.
Inom den administrativasektorn av fdretasetkan da_
tamaskinenkomma till anvdndninginom allailika funk_
tioner, ja datamaskinenanvdndes"t.o. m. f6r att stimulera ett
hela verksamhet.Innan si kan ske, krd_
_fciretags
ves dock ett mycket omfattande fcirberedelseoch omldggningsarbete.
Det giller emellertid,att successivtanpassaarbetsrutinerna
till nya system,i vilka databehand_
lingsmaskinenkan komma in iom det nya och rationella
mekaniseringsoch automatiseringsverktyget.
De arbetsrutiner,som i forsta hand kommer att cjver_
foras till datamaskiner,dr sidana som tidigare i stor ut_
strickning bearbetatshilkortsmdssiet.I och-med datama_
skinen kan dessaarbetsrutinerqcjris effektivareoch mera genomgripande,men kanski framfor allt snabbare.
Man strdvar efter att uppne en si aktuell uppf<iljning
och rapporteringav fdretagetsverksamhetsom m<;jligt. "
Ett sedantomri.dedr lcjneredovisningsrutinerna
fcir sivdl tim- som minadsavlcinadpersonal.I sambandmed
kjneredovisningen
kommer datimaskinernalven att hi?il_
pa till att fiirenkla arbetsrutinernafrir Intressekontoiets
avrdkningmed personalen.
Datamaskinendr vidare avseddatt anvdndassom err
hjZilpmedelvid redovisningeoav i fcjrrid och lager be_
fintligt material.Dessuppgift blir hdr, att si linlt moj_
ligt civervakaden aktuefli materialsituationenoclidervid
tillse, att material reserverasfor planerad tillverkning,
resp..att,geInkripsavdelningen
impuls om nyanskaffning
i god tid, innan bristsituationeruppkommer.Datamaskil
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nen skall dessutomhj2ilpatill att ge piminnelser om orderbekrlftelser,leveranstiderm. m. till fdretagetsleverantorer, samt att uppmana till inventering vid l?impligaste tillfiillen o. s. v. Fcir att denna redovisning skall
vara mojlig, miste allt fcirridsfrirt materialentydigt identifieras, och det nr fdljaktligen ddrfor som arbetef. n.
pigir att sdttaartikelnummerpi allt material.
Vid sidan av lcine- och materialredovisninssrutinerna
kommer datamaskinenatt tagas i ansprik fcii fciretagets
ekonomiskaredovisning i ovrigt, sivdl frjr den interna
kostnadskontrollenoch kostnadsuppfciljningen,
som fdr
civervakningav ftiretagetsrent affarsmdssigakontakter
med kunder och leverantcirer.
Avsikten Ir hd.rvid,att med
maskinenshj?ilp istadkomma civersk5.dligare
och blttre,
samt framfcjrallt snabbareoch mera aktuell, ekonomisk
rapportering.
Inom ovan ndmnda arbetsomridenhar redan tidigare
hilkortsmetodikeni stor utstr;ickningkommit till anvdndning. Ett annat omride, som hittills inte mekaniseratsi
sammaomfattning, men inom vilket datamaskinen
Ziravsedd att tas i ansprik, dr produktionsplaneringsrutinerna.
Hdrvid kommer maskinen bl. a. att si sminingom
civertagaarbetetmed att rivervakasivdl den kortfristiga
som och den lingfristiga belZiggningeni vira driftsavdelningar. Den kommer vidare, med hdnsyn till denna
bel?iggningoch till Fdrsdljningsavdelningarnas
leveranslciften, att sjdlv rdkna ut ndr materialbehrivsfcir tillverkning, resp. nd:rvarje arbetsoperation
skall utfciras,frir att
slutoroduktenskall komma fram i rett tid fcir leverans.
Resultatetav denna s. k. maskinelladatering skall dessutom vidarebefordrastill driftspersonaleni form av arbetsprogram,varvid ev. oegentligheteri tillverkningen
Saldoband
gentemot det uppgjorda programmet speciellt kommer
att signaleras.
De arbetsomriden,som hir kortfattat omndmnts,rir de
fcjrstasom kommer att bli fciremil fcir bearbetningi datamaskinen.Som redan antytts, kommer de senareatt itfciljas av andra uppgifter. Med hdnsyntill det omfattande omldggningsarbete,som miste utfciras i samband
med dverging till bearbetningi datamaskinen,
mesteman
dock gi fram stegfcir steg.
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Det kan kanskellan- av intresse,att hdr nigot bercira
hur detta omldggningsarbete
tillgir. Som redan ndmnts,
erfordras for de arbetsuppgifter,som skall il?iggasdatamaskinen,ett st. program. Innan detta program kan utarbetas,miste dock den arbetsrutin,som skall civerfcjras,
bli fciremil fcir ett noggrantstudium.
Efter det att nuvarande rutin kartlagts, nddviindigheten av tilliimpat forfarande analyserats
och en milsdttning uppgjorts, sker utarbetandetav det nya systemet.
Hdrvid kan det samtidigtbli aktuellt med exempelvisviss
funktionell omorganisation,r\ya blanketter, dndringar i
policyfrigor osv.
Sedan vdl det nya systemetbeslutats,startar omldggningsarbetetparallellt med att utarbetandetav maskinprogrammen ig&ngsdttes.Det senare arbetet brukar kallas
programmeringoch utfcirs av fcir dndamnletspecielltutbildad personal.
For att ge en bild av hur ett maskinprogramvdxer
fram, kan vi fdlja ett praktiskt exempel,vilket f6r tydlighetens skull dr starkt fcirenklat. LZ.t oss anta, att det
gtiller i-jourfdring av ett lagerkartotek.
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Fig.5. Flddesscbenza.

Fliidesschema fiir arbetsrutinen
Frirdndringar av lagerbestindetdr hdr begrdnsattill
tvi typer av transaktioner:inleveransertill och utleveranser frin lagret. Vi onskar vidare en lista utvisande
det nya bestindet p& artiklar, som varit bercirda,och vi
vill dven ha en bestdllningsimpuls
pi artiklar, vilkas lagerbestind underskridit en viss grdns ("bestiillningspunkt"). Denna enkla arbetsrutin?ir &skidliggjord i fig.
5. En sammanstdllningciveren arbetsrutinpi. detta sltt

ett annat magnetband,ett s. k. resultatband.pi. samma
band skall dven det aktuella lagerbestindetskrivasut pi
artiklar, som varit bercirdaav dndringar. Efter avslutad
bearbetning i IBM-7070 civerf6reslesultatbandet till
IBM-1401, varvid uppgifterna,som ldsesfrin bandet,anvdndesdels fcir utskrivning av en saldolistaupptagande
berrirda artiklar, dels fcir utstansningav bestiiilnin-gsimpulseri form av hilkort.
Sedanman i flcidesschemat
pi detta sdtt definieratvad
som skall utfcjras av datamaskinen,samt givit hi.lkort,
listor och magnetbandl?implig utformning, borjar uppbyggnadenav programmetefter vilket maskinen'skall^ai_
beta. Eftersom detta program miste innehilla varenda
operationsom maskinenskall utfcira,miste man steg fcir
steganalyseraoperationsfcilj
den.
Blockdiagrammen

Fig. 6. DatamasAinen kan t. o, tn, rita portuAfi. "programmerare"
fdr ouanstdendebild aa d.isponenrSuerre Sohlnan iar aarit Eric
Olsson (FRK ) .

b r u k a rk a l l a s f l d d e s s c h e m a .
I d e s s aa n v d n d se n
speciellsorts symboler,olika fcir dokument och olika typer av h!.lkorts-och datamaskinenheter.
H&lkortsrutinen : stansning, kontrollstansning,
sortering, maguetbandskrivning
Som framgir av fig. 3 o. 5 skall fcirsthtlkortstansasoch
kontrollstansas.I exempletdr rekvisitionernautformade
som hilkort redan inn^ande stansats,s. k. "dualkort',,
d. v. s. grunduppgifternaskrivesdirekt pi korten, medan
stansning av inleveranskortexemplifierar s. k. "blankstansning". Sistndmndainnebdr, itt de data, som skall
stansas,dr skrivna p3, en annan handling. Efter stansningen skall hilkorten sorteras,i detta fall liimpligen i
artikelnummerfoljd.I fkidesschemat
dr detta tantt ,rtf<;rt
i en hilkortssorterare,men denna operationhade likav?il
kunnat utfcirasi datamaskinen
med trjalp av magnetband.
Sedanhilkorten sorterats,fig. 4, matasde in i den till
IBM-1401 anslutna hilkortsldsarenoch data civerfcires
diirvid till magnetband.Frin detta band inllses ddrefter
transaktionefter transaktiontill IBM-7070, varvid artikelnumret fcir varje post jdmfciresmed artikelnumreti den
saldouppgift, som llsts in i maskinensminne frin ett
annatmagnetband,ett s. k. saldoband.Pi dettafinns, fcir
varje artikel, lagrat uppgifter om hur stor kvantitet som
finns i lager, hur mycket som ir best[llt, ndr leveransutlovats,prisuppgifter,bestiillningspunkt,
fcirbrukningsuppgllter m. m.
Efter det att Indringar av lagerbestindetgenomfcirts,i
enlighet med uppgifter frin transaktionsbu.rd.t,rkriu.s
saldouppgifterfcir varje artikelnummerpi ett nytt magnetband,vilket skall anvdndasvid nista bearbetnins.Fdie
utskrivningen av det nya magnetbandet,skall mu-skin..,
frir varje artikel undersdkaom det dr aktuellt att bestllla
mera material och i si fall skriva uppgifter om detta pi

5

att undeddtta.uppbyggnaden
av ett sidant program
..Fcjr
gcir man ett s. k. blockdiagram(se fig. Z;, varvid olika
typer av-symboler kommer till anvlndning. Beroendepi
hur omfattandeproblemeteller arbetsrutinendr, kan jet
vara.ncidvdndigtatt gcita denna nedbrytningi flera steg,
varvid.man skiljer mellan huauclblockd.iagrim
ochdenft_
blocAdiagram.
Det diagram,som visasi fig. 7 och som avserbearbet_
ning i IBM-7070, dr ett s. k. huvudblockdi^$am. Hdl
framgir i stort vilka vdgar maskinenskall g& biroendepi
utfallet vid olika jdmforelser.Hdr kommermaskinensftj'r_
miga att utfcira s. k. logiska val till anvlndning. I ett
Fig. 7. BlocAdiagram.

detaljeratblockdiagramsker en-ytterligareuppspjiilkning
av de olika opetuiio.ter,som skall utforas vid ex' uppvid materialuttagen'
daterinsav saldobandet
vt
Om i'i studerat blockdiagrammetlitet ndrmate,ser
en
post'
in
ldsa
att
om
ha
order
mlste
maskinen
fcirst,att
r i.. "record", frin magnetbandentill maskinens
i
"ir
-i.rr'r.. Maskinen tkall darefGr jd'ntora artikelnumret
denna
av
resultatet
pi
Beroende
;amrecord.
dessab&da
forelseskall olika vrigarvZiljas.Sdg ex'.attartikelnumret
Detta
i saldobandetZir LigrE dn det i transaktionsbandet'
ging-pi
denna
transaktion
nigon
i.,t.iuft
ui
ntt
ilil
detta artikelnummer.Vi kan ddrfdr skriva ut uppgifter
om detta oi det nya saldobandetoch ldsa in en ny post
ita" i., gimla och utfora jdmforelsen-pinytt' I dettafall
varvid maskinenskall avkanskevi-har civerensstdmmelse,
gdiler, inleveranseller
det
sdra vilken typ av transaktion
ddrefte
bearbetningen
och rltia
ittag,
-'pE'a.t,u
fortsdttatill desssamtligr
sett skall mask"inen
varefterbearbetbehandlats,
ur,it tu. i b&damagnetbanden
kiar.
[r
ningen
som det skulle fcira fcir lingt att hdr
B"lockdiagrammet,
till-grund fcjr fram-Detta
ee ;g.nom"i detalj, ligger slutligen
skrivs pi speciella
nprJg"tammet.
maski
au
i,al iii"g
ett
natiot iut.ada blanietler. I fig' 8 visasett exempelpi
skall
masktnen
som
operation
sidant program.Fcir varje
Det dr genomatt
utfora iinris speciellaoperationskoder'
placen dessakoder i rdtt ordningsfdljd' samt genom-att
operationange var i minnet de data som skall
fcir
".ti.
lagrade,to- p'og'ummet erhilles'
finns
bearbetas
--O.ttt
maskinpiogramstanias-ddrefterupp pi hilkort'
vilka ldses in iill-maskinens minne' Man ger maskli programnen orderatt borja med den fcirstaoperationen
met. Den skotersig ddreftersjdlv, forutsattatt den matas

med de hllkort och magnetband,som fcireskrivesi probruk'
nm--.r. Innan man kai ta programmeti praktiskt
'-Art"
om
hand
tar
verkligen
det
itt
-un dock kontrollera
en
arbetsi
uppsti
kan
som
undantag,
eller
alla varianter
rutin. Ddrfcir miste det testas, dvs' man konsttuerar
och liter maskipi de clata,som skall bearbetas,
exempel'hund
floggrant
resultaten
varefter
dessa,
om
,r.n i,
gru"tkut. Sedanvdl Programmenir testade,miste paraliellbearbetningmed den hittillsvaranderutinen zigantm'
att
till dess^utt!e szikertsom mojtigt kunnat konstatera'
alla milsdttningardr intdckta.
Vad hdnder d3.sedandatamaskinenvdl tagit hand om
?
arbetsrutinen
?
Kan vi gi hem och lita maskinenstyra alltsammans
fcir
anvzindas
visserligen
kan
maskinen
d?iri?rin,
Lingt
myclket,men den kan aldrig helt ersdttamdnniskan'
Datamaskineniir ett nytt verktyg, som pn kortare tid
kan presteramera dn tidigare anvlnda maskiner'Den kan
o.trA, i st<irreutstrzickningen vad som hittills.varit moioch ddrvid ta
mera omfattaidebearbetningar
iiei,
"tfiitu
sfl att
arbete,
rutinmdssigt
och
hind om enformigt
mdnniskankan [gn-a sig it intressantarearbetsuppgifter'
Fcir att datamaskinenskall kunna gora nigon nytta'
m&steden - som tidigare sagts ftjrsesme.ddata, och
dessadata dr riftiga'.L
att
v?iintligt
J.i ar frat givetvis
ett dyrarehiZilpmedel
annat fall blir datamaskinerienbart
information'
att snabbareframst6llafelaktig
Fdr att lbrd,elarnanted'anuiindningenau datarnatkinen
t
skall erhLlla: ktiias alltsS,att den p2 riitt siitt anpassas
att den fbtset med riktiga data' och att
arbetsrlttinerrta,
dataaid rlitt tidpunkt'
clenerhfrllercle.rsa

ei l\rtiixlas ntednoll (o)
Fig. 8. Kodningsblankett.O skriuessont O fdt an
'--ffi
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MODERNA

KRUT

Nigra ord om derasanvdndning,konstruktion och tillverkning,
forts.
Au Ciuilingenjr)r
C.-G. S7OI,fry, Nobelhrut
I fdregdendentlnztnerau B-pilen gaa
f,rfattaren en kort sammanfattnlng au ningar av sivlil hrig- som lignitrerade
cle moderna krutens historia, samt oiz deraianaAndningsomrdden,
aonttruktion,
typer. Proportionen mellan- dem be_
AemitAa sammansiifini"g.or! tillaerkningen aa
nirroglycerinArut.
stdmmes
Han
bl. a. av utgingseffekternai
utgic|,
'kiut
tid' betkipningen au hrurkonsrruatioorL,
e,
ausett fdr en tiinar de vapen,fcir vilka kruten Ir avsedda.
7rA,
10,5 cm haubits. I nu
Pi grund av singelbaskrutensstruktur
fdtjantle aunitt behindtar fdrfattaren tilh)rr:Ar'logro n,
nj!rocellulorakrat,koni,or.iarbeley.
oriha rarc;e,r
och'ger titt rirt en protgnotr)uer tillverkas de alla med flyktiga hjiilp_
hrutett f ramtida anaiindn)ng.Birdserien'uitarnrtgri
momenti t)/rierk'ntngenau gelatineringsmedel,och ,om iedurroe,
sSaiilnitroglycerin- som nitrocellulotakrut.
det egentligen endast eter och etanol,
som i praktiken numerakommer ifri_
Vid framstdllning av dubbelbathrur
utan..f yhr ga bpt pg etantlneringsmedeI
i
upplosesr nrtroglycerinet,fcirutom de
tillsatserna, |d,mvdl de
glaiqgje
icke f lyJctigahj ?ilpgelatineringsmedlen.
rrlrverKnrngsgangen
dr i princip den_
samma som fcjr de acetonhaltiqakruten, men med det viktiga unda"ntaget,
att bearbetningen skei vid avseieri
hdgre temperaturerpi. sivdl valsar som
pressar,ca 80-100oC mot 40_60oC
fcir de..fcirra_
typerna. Efter pressning
resp. dimensionsvalsning<jvelensstiml
mer.sivdl formgivning som civrig be_
rt
handlrng exakt med gillande praxis
fcir de acetonhaltigatyp--erna.

WH
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Nitrocellulosakruttillverknin

g

-!'cir singelbaskruten nyttjas nitro_
cellulosor,likaledesbaserade-pd.
bland_

ValsuerA ao taL oJiAa typer
fdr bearbetningao nitrogfucerinLr*t, T. t.
ett 1)ert;kall)alJaerA, t. h. ett borisontalualsuerA.

Boforsfoto.
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Mottagning och lirsta
Boforsfoto.

V erti kal pre ss f dr prc ssni ng au n itr ogl y ceri n hr ut. Bof orsf oto.

ga. D3, den hcignitreradedelen av nitrocellulosandr si gott som oltislig i
den h1r oftast nyttjade standardblandningen, 1,5 delar eter och 1 del alkohol, kommer den fiirdiga produkten
icke att omvandlas till ett homogent
gelatin, utan i stdllet att besti av en

skdrning d, krilrrrAnger under pressen.

Tillverkningen startar med att den
blandningav mer eller mindre svdllda,
hognitrerade fibrer inb?iddadei ett fr&n nitrocellulosafabrikenkommande nitrocellulosan,h&llandeca 30 /o
LOO%-igt gelatin av lignitrerad nifukt, genomgir en avvattningsprotrocellulosa.
Schemati sid. 7 visar den princi- cess,innebdrandeatt vattnet erslttes
piella tillverkningsgingen for nhgra med lika mycket 96-volymprocentig
utfdrs
etyialkohol (etanol). Processen
av huvudformerna.
i fyra faser,halvkontinuerligt,i en s. k.
fcirtrdngningspress.
beHdrefter fdljer det gelatinerande
- det enda fdr
arbetningsmomentet
Bilden t. o. aisar pressning aa grdure raketkrut - nitroglycerit2pvlat i horisontalpress. T. h. en autornatith, srara fh bearbetning, dimensionssparaning, au raAetArut,Boforsfoto.
e.-ej

"s

.6j6i

F 6rt riin gn i n g: pre ss f t)r ni troce I lu I osa. Boforsfoto.

dessakrut -- kn8dningen. Den nu
med ca 30 /o etanol firktade nitro_
cellulosanuppviges i poster om 1j0
kg, vilken kvantitet,tillsammansmed
de likaledesviktsmlssigt doseradetill_
satsdmnena,
tippas i resp. knidma_
skin, samtidigt-slom
den andrafaktorn
i det gelatinerandesystemet,etyletern,
trllsattesnormalt ca 100 liter. I detta
moment iterfcires till produktionen

Press'f iir n i tr ocel l al osakrgr. Bof orcfoto.

ocks5.de rester -- eventuellt frirkni_
degartad konsistens. Den d,nskade
dade - som succesivtfaller frin de kornf.ormen blad, band eller rcir,
olika fasernai tillverkningen. Under singullrt eller
minghiligt -. erhillei
det.ca.2timmar Iinga kni-dningsarbe_
q.l9r" _sprutningi pressar,vilka, till
tet dndrarnitrocellulosan
helt kirakt?ir skillnad frin kollegbrnainom nitrooch civergir iill en massaav ndrmast glycerinkruthanteringen,
icke dr upp_

Bilden hlir neclan uisar elt 1)aArrrnrol.A:Adp
fdr nirroceJlulosa|,ut, bilden
t. b. l6rsiAtning au nitrocellulosaArut. Boiorsfoto.
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; ixP"rr'
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; ,iia.ll!

nens ytor utdver den i det inre, Pi
,u--" ging som den tillforda grafiten genom polering med pockenholzkuloi gdr kiutkornensytor glatta och
sldnsaide.Sevidstiendeskiss.Genom
[ro..rt.tt erhilles den progressivaftjrsom dr utmdrkanLrdnningsmekanism,
de fdr dessakrut. Innerballistisktbetyder detta, att i ett och sammavaPen
kulans hastighetkan bibehillas oforlndrad fcir ett liigre maximalt gastryck,
varigenommilsdttningen- ett ldttare
vapir med ofcirdndrad"stoPPingPo*dr" - har upPnitts. Den Pi grund
av graf iteringen-minskadeglidfriktionen-mellankrutkornen innebdr i praktiken - fcirutom att risken f<ir anrikninq av statisk elektricitet till fatliga
belJpp betydligt reduceras- ockst en
eutattti fdr en idmnarekruttransporti
'oatroneringsmaskinerna.
Se iven diat. h.
<iverst
tf
grammetpi sid.

----Th#fLffi
;r#**'

ff

Sctenptisk skissav ett vlbetardlatnc'l'tilsknl l<tn

hi n | fu ni rr ocell ulosahrut. Bofo:sfoto'
Skiirmas
vlrmda. Hdr d,r iu massantillr?ickligt
plastisk [nd&l Efter fiirtorkning och
ftilier si vakuumtorkningunikarning
-visst
bestdmtantal timmar vid
der ett
ett absolut tryck P& ca 50 mm kvicksilver. For att produkten skall bli
nojaktigt ballistiskt stabil, m&steden
nedk'tarvarTndeldsningsmedelshalten
brinsas till ett "ekonomiskt mini-oti". Detta sker effektivast genom
att efter ett givet schemaurlaka krutet
med hj?ilp av ca 7O-gtadigtvarmvatten. Overskottsvattneti krutmassan
bortdrivessedangenomtorkning med
varmluft, varefter ftiljer blandning,

som ocksi avslutat tillverkningsschemat. Den hdr relateradeproduktionsfot kanonkrut
singen qlller generellt
-i
7ch" Ii hiand e, che p rogret siubehandlade typer.
Tiliverkningen av geuiirs- och autonaatkanonkrfiskiljer sig framfiir allt
gei ett hinseendefrtn ovanst&ende
nom att de efter vakuumtorkningen
fir genomgi en flegmatiseringsprocess.Denna innebdr, att man genom
behandline i roterandetrumma med
spritltisnirigar av gelatineringsmedel,
under viss-tid och efter visst schema,
pi krutkorhojer gelatineringsgraden

Tbmning aa krut frLn polarlrutrtma' Boforsfoto'

Flegmatiseringsprocessenavslutas
med omedelbarvarmvattenbehandling,
varefter fdlier i ordning torkning, eftersiktning - en forsta siktning har
fdretagits fdre vakuumtorkningen
blandning'
och sl-utligen
De s. k. salrkraten som nYttias i
iakt- och pistolammunition,dir stor
iiulieh.t h6s krutet pifordras,fir sin
i mlssan "svampaktiga"karaktdr genom att under knidningsmomentet
tillfora innehillet i maskinerna,oftast
,o % - ibland mera, ibland mindre
- kalisalpetermed kind partikelstorlek. Efter formgivning enligt den normala mallen, f6rtorkning, skdrning och
fcirsiktning, vattenbehandlaskrutet,
varvid s&vdlde kvarvarandelosningsmedlensom kalisalpeternutl6ses.Salt-
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kristallerna ldmnar pi detta sltt efter Spr- tryck
sig ett nitverk av mikroskopiskahilkp/cn'
rum, vilka - till antal och storlek
styrda av saltmingd och saltkvalitet ger it dessakrut derastypiska fdrbrlnningssdtt. Efter vattenbehandlingen
f<iljer si torkning med varmluft, grafitering och blandning. Normalt flegmatiserasinte krut av detta slag, men
kan fcirekommai fall, di kdvda innerballistiskaprestandasi fordrar.
Atervinnin gsprocessen
En presentation av nitrocellulosakruttillverkningen kan ej sd.gasvara
komplett - hur komprimerad framstdllningen dn dr - om inte Steruinningen au cle tilltatta, flyktiga ldsningsmedlen itminstone i korthet berores.
Processenlger en viktig, ja avgcirande betydelseur sivll kinsamhetssom trivselsynpunkt.Genomprocessen
iterfores ndmligen till produktionen
huvudparten av de under fcirtringnings- och knidningsfasernatillsatta
hjZilpgelatineringsmedlen. Eftersom
dessaviktsmdssigt1r av samma storleksordning som den fiirdiga slutprodukten inses, att effektiviteten hos
itervinningsprocessentill en betydande del bestimmer driftsekonomin fcir
dessakrut.
Framstdllningenskall nu inte tyngas
med en ingiende redogcirelse
for sjZilva flfiarandet, utan nedanstiendeavro.;.."rut, att belysa,vad det rcir sig

Genomsdrskilda,i golven placerade fungerar alternativt som reaktorer fdr
organinom kn6.dningsoch pressnings- de tre huvudfasernai processen:priavdelningarna, sugs den lcisningsme- mdradsorption, sekunddr adsorption
delsbemlngda luften ur lokalerna och och desadsorptioninklusive reaktivegenomett absorberande
kolskikt i iter- ring och kylning av skiktet.
vinningsanldggningen. Den befrias
Vi antar nu, att A tjdnstgdr som
hdrigenom frin lcisningsmedelsingor. primir och B som sekundlradsorber.
Det i absorptionsperioder
delvis auto- A har blivit mdttat med lcisningsmematiskt arbetandesystemetdr baserat del. Genom ett handgrepp omkopppi aktivt kol och fungerari princip pi
las reaktionskdrlensamtidigt, med refciliandesdtt:
sultat, att B nu intager A:s plats som
A, B och C 1r tre exakt lika reak- primir adsorberi systemet,pi samma
tionskdrl innehillande aktivt kol. De g&ng som C intager B:s plats som se-

Frin Nya KrutbraAet: T. h. filter ocb ausugningsrdrf br eteralhoholblandadluft till 2terainningsanliiggningen.
T. u. en interi itr | il n 2teruinni ngsanldggni ngen.
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Desadsorptio n
inkl. aktivering
och kylning

sker gasbildningenfrin krutkornens
ytor snabbaredn volymtillvdxtenbakom projektilen. Gasernablir siledes
alltmer komprimerade,varfor trycket
och ddrmed ocks8.projektilensacceleration stiger. Si sminingom hat projektilens hastighetantagit sidan storleksordning,att volymtillvdxtenhiller
2. Innerballistisk
jlmna steg med gasgenereringen.
stabilitet
kan nu icke vdxa ytterligare
Trycket
Begreppet innerballistisk stabilitet
har maximala trycknivin
och
siledes
innebdr, att aktuella innerballistiska
- en punkt i skeendet,
som
uppnitts
formycket
icke tillites att alltfcir
ge- data
kunddradsorber.A desadsorberas
dndrasefter ldngre tids lagring under -e^rt. i.ttteffa icire laddningendr helt
nom inblisning av direktinga och reDe senarefcirutser, fdrbriind. I orten f6r maximitrycketdr
normalbetingelser.
aktiverasddrefter omedelbartmedelst
krafternapi proiektilen
de accelerande
att krutet lagras under bestdmdaklihetluft. Kyining sker genom att ingan
matologiska forhillanden. Kunden naturlistvis ocksi stcirst.D& emellerfcir denna efter viss tid frinkopplas.
m&stedock accepteravissa,vanligen i tid proJektilensfart alltjiimt fortsltter
Ddrmed dr s. a. s. cirkeln sluten.
kontrakten infcirda, exakt definierade att dka, kommer under den fortsatta
Desadsorptionsingan,med de utstcirningar,men ddrutciverintet. Oftast rcirelsenvolymen bakom projektilen
drivna l6sningsmedleni gasform, slis
kontrollerarkunden ldget efter pi fdr- att tillvdxa snabbare,In vad som motned i ett sdrskilt kylarbatteri,varefter
hand bestdmdatidsperioder,ex.-vis 5, svarargastillforseln.Fciljaktligenminskondensatetrektificerasi den till syoch trycket bcirjar
10 och 15 ir, di ftir laddningen och kar kompressionen,
stemetanslutnakolonnapparaten.
framdrii
projektilen
Di
den
sjunka.
vapnet ifriga typiska data registreras
S&vdlkondensatetfrin vakuumtorksjunminskar,
silunda
kraften
vande
och bedomes.
ningen som svagspritenfrin fdrtrdngDock cikar hastigker accelerationen.
rinnergenom IlI. Innerballi:tisAkontroll
ningenav nitrocellulosan
heten alltjdmt, men stegringen sker
separatardrledningar till eterfabriken
Hiirvidlag skiljes mellan raket- och lingsammare in tidigare. Generellt
och destillerasddrstddes.
dvriga vapentyper.Fcir att belysavad glller, att ju storre den projektilhasiterGenom &tervinningsprocessen
den innerballistiskakontrollen i prin- tighet ir, som uPPnas,desto hastigagir ca 80 /o av den tillsatta lcisnings- cip innebdr, skissashuvuddragen hos re sjunker trycket, vartill dven Pi
medelsmdngdernatill Produktion€n. fcirbrdnningsmekanismen
i dessabida grund av tryckets avtagandeen minskad ftirbrdnningshastighetbidrager.
"motorer".
sEvdsenskilda
Slutkontroll av det fardiga
UPPVad betriiffar skeendeti eti eldrdr, Di laddningenhelt konsumerats,
krutets egenskaper
ger diagrammet en uppfattning om hor all tillforsel av gas och vdrme,
den "interna dynamiken",sedanman varfcir gasmassanexpanderarpolytroLit oss antaga, att provkruten ftir
- en period,som uPPhorforst,
den skissadeladdningskonstruktionen "tryckt pi hanen". Det visar den s. k. piskt
mYnningen.
tillverkats, underscikts,dimensionerna tryck-vdg-funktionensprincipiella ut- aa projektilen llmnar-fotnz
bestiimTrych-uiig-funAtionens
justeratsoch partiernaframtagits.Des- seende.Skeendetkan schematisktbegas'
mellan
samspelet
au
sSlunda
rnes
fiiljer:
skrivas
som
sa ligga nu fdrdiga fdr den slutliga
Sedanladdningensilunda tdnts och genering och projektilrijrelse.Se hiir
kontrollen.
Det ir sjilvklart, att alla rimaterial s& mycket gas genereratsatt desstryck nedan.
I oraktiken tar man emellertid inte
och halvfabrikat kontrollerats, innan formir 6vervinna forceringsmotstinTill
,rtom i utredandestudier - uPP
rorelse.
projektilen
sin
det,
startar
att
ruoch
produktionen,
de tillforts
tinkontroll succesivt sker pi olika en bdrjan, di dess hastighet fu l1g, s&danahdr diagram (egentligentryck-punkter inom tillverkningskedjan.
Spsifika tr$kets princioielh
Kontrollarbetet inriktas i princip
Sptr'.tD,ck
variationunderoroiektilriirelsen
kp/cn.'z
efter fciljandesynpunkter:
Pz
I. Fyilkali& Aontroll
Denna omfattar bl. a. uPPmiitning
och bestdmningav:
1. Krutkornets I
dimensioner.| (Kontroll av
E
fcirbriinnings2. Specifika
I
energiinne- | Parametrarna.)
J
heilet.
3. Specifikavikten. (Kontroll av ger
latineringsgraden.
)
P4
(ung.
mitt
4. Flyktiga bestindsdelar
Po
pi den ballistiskastabiliten).

Primiradsorption

S e k un d A r
adsorption

\v

\v

b) loloC-varmlagring for dubbelbaskrut.
fcir
110oC-varmlagring
singelbaskrut.
c) Forpuffningstemperatur.
d) 65oC-varmlagring.
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Il. Stabilitettk ontroll
bl.a.
l.Kemisk stabilitet,
:
fol jande understikningar
a) Abeltestvid + 80"C.

1rten' fcir nax.
spec. tryckldgt

MynninqsOrten dir allt
planel
krut dr fcirbrdnt
Projektilens v59 i lopet

1,2

tid-diagram).Motsatsenskulle bli allt_
frir betungande,endr det fordras frirutom tid. mdtutrustning
ochspecialper_
sonal fcir att klara uppgiftei av detta
slag. Normalt ?ir det-t-ijlr?ickligt,
att i
varje skott med hjZilpav s. k. kronografer_faststdllaprojtktilens utgingshastighetoch medelst i laddnin-gsh"ylsan''lcist'' inlagdatryckindikatoier,'
s.
k. tryckmd.tare,bestlmma maximala
gastrycket.Fcir handeldvapennyttjas
speciellas. k. tryckmdtningsgevir.
Den normala innerballistiskakon_
trollen fcir v8rt haubitsfall omfattar
siledes fcir'varje laddning, sedanun- T.ryckmlitare fdr registrering aa gartrlcket i
gefdtliga laddningsvikten fdrst be_ de olika ingfrende delarna. KpS-foto Iiofors.
stimts, en serie om I skott. Vo och
Pmax protokollfcires,tillika med civriga observationerav intresse.Sedan
serienawerkats,berdknasmedelvdrde_
na fcjr Vo och P-u*, varefter sprid_
ningsvdrdenafcir resp. storheteriast_
stdlles. Ddrefter fortidttes med ndsta

"i

hanoner. T. a. lrirdig f6r inLiggning.

T. h.

7,62 mm trycAmdtningsgeotu,lp FN. Boforsfoto.

f

stimmes icke raketensmaximihastis_ tryck-tid-funktion,
som bilden fcirs6_
het i banan, utan i stdllet testaskru"t- ker ge besked
om. I b6,rjangenereras
Iaddningenp3. marken, i det att mo_ mera gas per tidsenhet
dn som hinner
torn underkastasen s. k. statiskbrdn- strcimmaut genom
dysan,varfdr tryc_
ning. Hirvid registrerassivdl tryckets ket succesrvt
stiger till den nivi, ddr
som reaktionskraftensvariation med jiimvikt intrider
mellan genereradoch
tiden. Ett diagram frin en sidan un_
genom dysan avgiende gaskvantitet.
derscikningvisar nedansti.ende
princi- Den di intrZiffademaxim--ala
tryckni_
piella utseende.
vin fcirblir konstantunder stcirredelen
fri_ av den kvarvarande energiomvand_
...Efterdet att tdndningsimpulsen
shppts itgi.r en viss tid, innan ladd- lingsperioden,
d.ndatill dei ort, der
ningen civertints och fcirbrdnnineen laddningen ir
helt konsumeradoch
startar. Ddrefter fdrflyter ytterligt-are a_lltsi gasgenereringen
slutar. Under
nigot lO-talmillisekun'der,
innan fru_ den efterfciljande
s. k. tcimningsperio_
tet hunnit genereratillriickligt med gas den avtar tryckei
polytropisktl;tj a.n
fcir att civervinna det motitind riot
omgrvandeluttenstryck.
fritt gasutflcide,som dysan och vttre
Frirutom tryck-tid-funktionen, regi_
atmosfdrenerbjuder. Derefter, sedan streraspi. samma
diagram ocksj.reak_
gasgenereringen
s. a. s. stabiliserat
sig, tionskraft-tid-funktionen.
Endr reak_
fcirbrinner laddningen enligt d;
tionskraften dr direkt proportionell
$cc.trlck
kp/anl

Rahet monterad fdr statisk brinning. Nedtill att,tg fi;r kralt- och rryck-rid-iegistredag. KPS-foto Bofors.

laddning o. s. v. Sluligenberdknasde
exakta laddningsviktirna fcir laddningssystemet
ifriga. Samtligaprestan_
da miste civerenssidmma
mEd de i leveransbestdmmelserna
stipulerade.Ar
si icke fallet, itervisaspa-rtiet.
Vad betr?iffar den innerballistiska
kontrollen av raketkrut, Ir visserligen
oenna r PrlncrP densamma,men det
praktiska fcirfarandet skiljer sig v?isentligt frin det, som nyttias I ka_
non- och eldhandvapen.Sifunda be-

1.3

Principiellt tryck-tid-diqnn
en kanwnlionell ralcelmolor
driyen nd ngil-rib-krut

lhxbyck

Krutet dr fiirbrint
Cnen b62la7strtinm

ftir

H$,ffi

kommer att kompletvapensystemen
tera varandra och detta pi olika s?itt
under olika f<irhillanden,en Prognos,
som natuligtvis inte innebir, att de
konventionella vaDnen kommer att
sti kvar pi den konstruktivanivi, de
idag befinner sig. Tvdrtom, kommer
de i allra hogsta grad att alltmer utvecklasoch effektiviseras.
For drivmedlensdel fordrar s&ledes
uivecklingen en in mera ingiende
specialiseringdn vad fallet iir idag.
Praktiskt innebdr detta, att krutet
miste anpassastill varje sdrskild ammunitionstyp,si att konstruktioneni
sin helhet pi ett snabbt och effektivt
sdtt kan kisa forelagdauppgifter. Fdr
Appartfiut fbr apptagning du tryck-t;d.-fankrion |id konstant t'ol1m, s. k. trycknziirAiirl.
drivladdningensdel [r, ftirutom god
Bofotsfoto.
lagringsbestdndighet,den ballistiska
stabiliteten, tillsammans med hoga
mot trycket, kommer reaktionskraft- bringas tili praktiskt utnyttjande. Ur
prestanda,
de d?irvidlagbetydelsefultid-sambandetatt ha sammamatema- krutsynpunkt sett zir dessa spcirsmil laste egenskaperna.Fcir att siledes
sjiilva
tiska form som tryck-tid-funktionen mestadels akademiska, endr
helt tillfredsstiillade allt mera avanceoch foljaktligen ocksi att ldpa paral- driviaddningen principiellt knappast rade rinskem&len,miste, forutom att
lellt med denna. Reaktionskraft-tid- bercjres av hithcirande resooemang'
konstruktions-och kontrollmetoder utfunktionen har fcir 6verskidlighetens Man kommer fortfarande - av allt
vecklasoch finputsas,ocks8.rationaliatt dcima- att "transPortera"de med
skull ickemedtagitsi diagrammet.
serings&tgdrderinom tillverkningssekDe storheter,som normalt utvirde- atom- eller vanliga springdmnen ut- torn genomf<iras
och dettai s&danriktmed
milet
ras for varie "skott". 2irobl. a. maxi- rustade projektilerna till
kvalitet
ning,
att
sivdl
som kvantitet
mala gastrycket,medelgastrycket,me- hjiilp av artilleripidser,raketeroch ro- blir st<irstamdjliga till bitnad lvenledelbrinntiden" maximala och medel- botar sivdl till landssom till sidsssom des for ekonomien.Utvecklingen inreaktionskraften samt sivil speci- i luften. Drivmedlen till utskjutnings- om Drocesstekniken
m&ste dirtill sifika som totala impuisen. For varje anordningarnakommer mestadelsatt kerst?illatrygghet i arbete f6r persoserie berdknas medeltalen inklusive baserasp& krut, vare sig nu dessatillnalen, antingengenom utbyggnadoch
spridningsvdrdenoch ddrvid miste si- hcir de mera normala tyPetna eller, kompletteringav befintliga sdkerhetsvel nivier som toleranserfiir de olika vad st6rre raketer och robotar betrZif- arrangemangeller In bdttre genom
vaiablerna innehillas, om kunden far, de moderna,fasta raketbrdnslena. <ikadautomatisering.
Det andra huvudspcirsmlLletdr av
skall accepteravarafl.Hiirtill kommer,
Hur skall di drivmedelsutvecklingatt varken tryck- eller reaktionskraft- sivdl taktisk som teknisk natur och
en bedcimasf<ir de olika huvudvapentid-funktionen fir uppvisa nigra dis- bercir robotar contra de s. k. konven- typerna?
kontinuiteter.Dessavisa ndmligen,att tionella vapnen.
icke cinskvdrdastcirningari fcirbrdnMorgondagenseventuellakrig och Handeldvapnen
ninssmekanismendr fcir handen.Undessproblematik diskuterasju girna
Fcir dessaoch derasautomatiskaavder vissa omstindigheterkan sidana och oTtai sivdl presssom annorstddes
vid skjutning, t. ex. frin flygplan, cika och det s. k. tryck-pi-knappen-kriget ldggare,kulsprutor och kulsprutepistoriskenfcir haverierav allvarlig att, vat- har sina proselyter.Enligt dessahar ler, gir den taktiska utvecklingen mot
fcir de silunda under inga omstdndig- dagens normalvapen knapPast mera allt strirre eldkraft h?inftird till siv?il
heter tolereras.
nigra uppgifter att fylla, ettdt hela tids- som viktsenhet.Detta fordrar gi"af{arcn" antages tack vare de nu- vis cikadeprestandaav drivladdningFramtida utveckling
kldra vaonensenormaverkanvara klar en, men nigra revolutionerande nykonstruktioner dr knappast att fcirKommer man nu ocks&i framtiden r. u. r. pe en eftermiddag.
v[nta. Prognoseninkluderar ivenledes
Andra bedcimarehdvdar en ndstan
att lita till krutet som energikdllafor
civilkruten f<ir jakt- och tevlingsskytte.
framdrivandet av projektiler av alle- diametral uppfattning och anser siinte dr
handaslag?
ledes,att de nya suPervaPnen
Artillerivapnen
Att profetera hdrom dr naturligtvis tillrdckliga, eller kanskeens erforderFcir det konventionella fi.h-, sidliga, f or att betvingamotstindaren.De
ganska vanskligt, men ett frirsdk till
prognos kan ju alltid vara av intres- tror att de konventionellavapensyste- och kustarillleriels samt granatkastarse och behoversdkerligenicke bli helt men miste tillmdtas en avsevdrtstcirre nas del kan betrdffande en allmdn
felaktig, itminstone inte vad gdller och mera avgtirandebetydelse,an vad prognos6ver framtidenstunga underskeendet under innevarande decen- motsidanvill gciragillande. Utan att stridselden sidan visa, att inom arm6haubitseroch kanorika flora av en granatkastare,
gi in p& vederbcirandes
n1um.
sina platser
att
behAlla
ner
kommer
Idge
som
ett
kan
i
dagens
argument,
vaPenftjrst
betraktar
Om man di
tid, medan dlremot
utvecklingen ur strategisk synpunkt sdkerlisenrealistisktbedcimandefast- under cjversk&dlig
dominerasdebattenav atomstridsmed- slis, att problemet sannolikt gdller inom flottan kanonertiver 12 cm kalilen och hurusom dessap& mest strids- icke antingen- eller utan bide-ock. ber efter hand helt kanske f&r stryka
och slkra sitt rkull kunnu Med andra ord, de nya och de gamla oi foten fcir robotarav allehandakonekonomiska
.Flil

,,":

t+

struktioner.Detsammagdller kanskei
dnnu hcigregrad (max. 10,5 cm kaliber) kustartillerietsvapenfcir sjomilsbekdmpning.Anledningen Ir, att sjrimi.len oftast dr skarpt avgrdnsadeoch
ddrmed ocksi lZimpliga fdr robotbeKamPnlng.
Men ddrfcirkommer naturlietvisinte de dldre vapnensmodernisering
att
avstanna.Det kommer alltid att pigi
utvecklingsarbeteninom dessaomriden och dlrmed ocks8.inom det innerballistisk-kruttekniska.
Sjiilvklart iir ju de nuvarandeartilleri- och granatkastarekrutenp6. inga
sdtt nigra "maximalkonstruktioner",
dven om de i dagensldge i allmdnhet
utvecklar topprestanda.Ndstan stdndigt rinskasfcirbdttringar,specielltvad
betrlffar eldrcirsslitage,
precision och
stabilitet.Man drcimmerdessutomgdrna om kruttyper, som med god precision kan skjutas "vlta" . Om problemet kises, kan kravet pi emballagekvaliteten reducerasoch ddrmed ocksA
vikten av detsamma.Det dr iu forstiligt, att man i dagensartilleristrid,
som fordrar stor r6rlighet och god elduth6.llighet, inte 1r betjiint av att sldpa
med sig allskcinsbarlast,bl. a. i form
av emballage mer eller mindre tungt
och mer eller mindre skrymmande.
Den i f2ilt till buds stiendetaktiskatiden tilliter ndmligen inga longcirer
och en positiv utging av operationerna krlver nedpressningav alla tidsfaktorer si. lingt ske kan. Vidare skall
drivladdningenyara sn byggd, att den
icke genererarvare sig mynningsflamma eller alltfcjr kraftig riikintensitet.
Atskilliga av cinskemilendr redan vdl
tillgodoseddahos de nu i drift varande, moderna krutkonstruktionerna.
Dock fortgir utvecklingsarbetet
ofcirtrutet pi. derasfullkomligande.

rry'-r
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Apparatur fdr bestdmning at, centrolitbalten i Arut. Boforsfoto

stridsvagnarnas.
Dessakommer sdker- att krutmotorn till sin konstruktiondr
ligen att bli allt snabbareoch ldgre avsev[rt mindre komplicerad dn vdtsamt ddrtill skyddadeav allt starkare skemotornoch dirmed ocksi billigare,
pansar.Pi grund hdrav miste pansar- men framfcir allt 6r den funktionssdkvdrnsvapnenssivdl kalibrar som pro- rare och dlrmed ocksi filtmlssigare.
jektil- och eldhastigheter
rikastil[ si. Krutmotorn bestir ju i princip egJntlidao grad, att ntijaktigt pansargenom- gen endastav en behillare, vilken p&
slag sdkerstdllesoch detta lvenledes sammaging tjiinstgor bide som drivp3, relativt linga avstind. Ndrpansar- medelstank och fcirbrdnningskammavapen av typen granatgevir och pan- re. Siledes nyttjas inga rcidedningar,
sarskott kommer ocksi. i framtiden, pumpar och ventiler, varfcir de svira
och i rjkat antal, att ingi i de stridan- packningsproblemenhelt bortfaller.
de fcirbandenspansarbrytandeutrust- Endr brinntiderna i krutmotorerna i
ning. Trenden i utvecklingen pekar allmdnhet dr relativt korta, erbjuder
slledes av allt att dcima mot sivdl icke heller kylningen av materialet i
grdvre pjlskalibrar som alltmeraavan- dessaalltfcir kompliceradeproblem.
cerademynningseffekter.
De huvudtyper av krut, som det hdr
Fcir att mcita de silunda kraftist gdller, dr dels de mekaniskaplastdrivcikade innerballistiska kraven miJe
medlenoch dels de gjutna dubbelbasladdningar, grundade pi allt energi- krutkonstruktionerna. Dessa nyttias
rikare kruttyper, tillgripas. Tyvarr naturligtvis ocksi i s8.vll medeistora
fciljer hdrav att s& pass cikat eldrdrs- som mycket smi motorer, d5.dnskade
slitage, att precisionen,vad betrdffar prestandasi pifordra.
projektilens utgingshastighet, kan
- _Omframtiden ter sig forhoppningskomma att dventyras- en nackdel, full f<ir de ndmnda konstruklibnerna,
som m&steelimineras.
hur skall di m<ijligheternafdr de presFcirutomegenskaper
utmdrkandeett sade dubbelbaskruten,avseddaframkvalitetskrut, tillkommer fcir ammu- fcir ailt fcir relativt korttidsbrinnande
nitionen till stridsvagnsvapnen
ytter- aftangemalg, bedrimas? Utan att hemF6r /uftuiirnMrtillerietr del f<irut- ligare ett mycket viktigt krav: krut- falla Lt alltfcir stor pessimism,m&ste
spis, att det tunga succesivtersdttes laddningenf8.r under inga omstdndig- nog rdknas med ett minskat intresse
med robotar, under det att ndrluft- heter detonera,om densamma,t. ex. fcir dessa,dven om ett visst behov
sdvirnet, fcirutom viss robotutrustning, vid beskutning av stridsvagn, tdffas kerligen kommer att fcireligga.
Det
baseraspi liitta automatkanoner.Pjii- av splitter.
krdvs emellertid, att de vidariutveckserna kommer emellertid att utveckla
las i sidan omfattning, att uppst?illda
allt hdgre mynningsenergioch bibrin- Raketvapnen
konstruktiva och ballistiska[rav helt
gas allt mer uppdriven eldhastighet.
I motsatstill l?igetfcir artillerivap- innehillas.
Pi grund av kravet pi mycket hcig
nen, tyder den snabba utvecklingen
precision, dikterat frdmst av fiygplaOrdlista:
inom raketomridetpi att reella mcijnens snabbhetoch pi grund hdrav de
Det gir inte att undvika en rad fackterligheter fcirefinnes,att inom en icke
linga skjutavstinden,dr sdrskilt erondr man skriver om ett amne som
ailtfcir avldgsenframtid utnyttja atom- mer,
krut. Texten skulle sdkert inte vinna i klarsionsproblemet
alltid aktuellt, trots att
energiensom impulsgiyals- i varje het, om alla utldndska ord eller termer
h?irvidlagitskilligt istadkommits r-rnfall fdr de allra tyngstaprojekten.
dversattes till normalsprik. Emellertid forder de senaste6.ren.
F. n. visar den praktiska utveck- dra n|gra termer en liten forklarine och
Vad slutligen pansaraiirnsuapnen lingen, att ocksi.fcir de strjrre motor- d i i r f c i r f & r d e n n a k o r t a o r d l i s t a a ; s l u t a
skildringen:
betrlffar, kommer dessaocksi i fram- projekten kruten framg&ngsriktkonballistih:
llran om projektilens rdrelse, tttiden att baseraspi sivdl den konven- kurrerar med de fiytande raketbrdnsrerballisrik i Iuften, innerballi.rtih i eidtionella som den rekylfria principen. lena. Anledningarna hirtill Ir flera.
rciret. Jdmfiir iven ballisti:k stabilitet.
Utvecklingeni stort fciljer naturligtvis Den sdkerligenviktigaste orsakendr, centralit: organisk kemisk substans.
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Belciningkr.
bete i manciverventilhus.
11L4 Lars Karlssonoch 1125 Ken'
net Storm, aud. VM. Fdstverktygfdr
ledarmallar.Maskin 200. Gemensam
beldningkr. )0:-.
2519 Thore Emanueltson,aad. KA
j03. Anding av sugventillyftare vid
sammanfogademed korta rdrbitar, reparation.Beloning kr. 500:-.
NOBELKRUT
detta fcir att motverka veckbildning.
Vid fiirslagskommitt6nssamman- Dessa slangar fick bytas l-2
390 Richard Schoberth,aad. VD,
ghnger
trdde den 25/6 och den 3I/8 1952 per ir. Karlsson fdreslog utbyte av Avkdnnarstift med hirdmetallspetsar.
belonrng Kf. /):-.
under dveringenjdr Nils Carbonniers dessaslangarmot defrosters.langar,
vil4 tidigare ket skedde,dessafungerar till full beordfdrandeskapbehandlades
*
bordlagda ocli 9 nyinkomna f6rslag. litenhet. Slangarnahar bytts en ging
Vid fdrslagskommitt6nssammanAv dessabordlades) fdrslag fdr ytter- sedande inf<jrdes.Belcining:7) kr'
tride den 24 sept.
ligare utredning och 8 beldnadesenligt
- belcinadesnedan55601 lohn Nilsson, NVD: Om'
stiendeftirslag.
neclan.
iinclring au stril p3 iniektoranordning
2004 lohn Ostman,aud. VA. No)1604 Eduin Axeltson, NVF: dnd' -f6r till:i)ttning au nitroglTcerin i krutring au kyluattenfdrsi)riningi F 11. masvblandningenO 3. (Reg.m 295.) mogram river trigonometriska funkBelcjningkr 200: -.
(Reg.nr 279.)
Nilsson har fdreslagit utbyte av den tioner.
gaskylaratt
Axelssonhar fdreslagit
3654 Valdemar lVackerberg,aud.
styrplit, som finns pi iniektoranordi F 11,,som nu ningen mot ett strilrcjr. Fcirdelenmed VA 40. Fixtur ftir slipning av stil f6,r
na till hartsapParaterna
tidvis lider brist pi dlwatten, skall strilrtiret dr att blandningsapparatens arborrning av plitcylinder 3238 f.dr
och att vaggar,lock och omrdraraxelinte blir Ampress.Beldning kr 200: -.
kopplasin pi dricksvattenndtet,
avloppsvattnetfrin kylarnasedanskall nedstdnktamed nitroglycerin pi sam144 Arne lf,/enngren, apd., VH.
anvdndastill uppv2irmning av klorfat
ma sdtt som fdrut och rengdringsarbe- Borrjiggar fdr montering.Bel6ning kr
under den kallare irstiden. Forslaget tet har minskat betydligt. Beldning: 1 0 0 :- .
dr nu genomftirt och bidrager till att
100 kr.
144 Arne lY/enngren, aucl, VH.
hilla f6rbrukningen av dricksvatten
51008 Algot Lund'bergoch 54861 Slipfixturfor passring,
det.350-81156.
kr.
nere.Bel6ning: 50
Euert Abraharnrron,NZN,. Slipaerk' Beloningkr 100: -.
50656 Karl Eriksson, NVF: And'
tyg ldr Lngaentiler ocb uattenuentiler.
1835 K. Gustaftson,aad. VD 24,
ring au uppnmlingskiirl. (Reg. nr
(Reg.nr 296 och297.)
Giingsnitthillare fcir t/a" R gdngsnitt.
292.)
Lundberg och Abrahamsson har
-.
Erikssonhar foreslagit,att det upp- konstruerat och tillverkat ett verktyg Bekiningkr 40:
dt
*
samlingskdrl fcir sulfamid, som nu
for slipning av ventilernassdten.Verkbel?igeti F 1.1:skdllarvining, skall er- tyget bestir av en styrbox med en gesdttasav ett nytt kdrl, vilket placeras nomg&endespindel, som dr f<irsedd BOFORS
i mellanvtningen med anslutning till
med en slipskiva i ena dnden och en
Fcirslagskommitt6nf<ir Boforsverken
i bottenviningen. ratt i den andra.Vid slipningengingas
amideringsapParaten
och Kilstaverkenholl sitt 5:e sammanMed det nuvarandesystemetmiste sul- styrboxen i ventilkroppen och sliptrdde den 3 okt. under irveringenjdr
famiden for hand tisasupp i kaggarur
ningen utfcjresgenom vridning Pe :-at' Nils A. Wahlbergs ordf6randeskap.
uppsamlingskdrletoch sedan bdras ten. En stor fcirdel med detta verktyg Kommitt6n
behandladedi 3) fdrslag,
traf,pantill bottenviningenoch dr, att ventilen ej behiiverlossasfrin
av vilka 10 tidigare bordlagts och 25
"'pbf,;,
aaiifran hisiasmed telfer upp till6vre
ledningen, utan slipningen sker Pi
var rryefcir dagen.
platsen.Belcining: 300 kr.
-planet.
Kommitt6n besl6t, att foresll 23
Erikssonsftirslaghar nu genomforts
50797 Valdemar Nordgren, NVA
fcirslag till beldningar pe sammanlagt
och ddrigenombortfaller transPortar- 3j: Skydd uid stiltning i stiftnzaskin' 5.125kr, att tacksamtavboja7 f<irslag,
betet och produkten kan PumPasUPP (Reg.nr 300.)
som av olika anledningar inte var aktill ijvre planet.Belcining:300 kr.
tuella och att bordliigga 5 ftirslag, vilka
Nordgren har fcireslagit,att en plit
50956 Bertil Larrson' NB 90: LYft'
anbringassom skyddi den dvre armen fordrade yttedigare provningstid eller
uerktyg fdr plLtar. (Reg. nr 293')
i stiftmaskin.Dennapltt hindrar fing- utredning. Av de belonade ftirslagen
Larssonhar fdreslagit ett lyftverk- rana att kommafram under stiftet vid fick z s. k. hedersomndmnandeoch
tyg, som skall anvindas,di plitar skall stiftningen.Skyddethar tillverkatsoch reklamsak, dvriga pengar, llgst 50 kr
lyitas i horisontellt liige. Verktyget-be- monteratsoch fungerar till full beli- och hdgst 2.000 kr s&somfcirskott.
rtir uv en gripklo samt ett tandat platt- tenhet.Beltining: 75 kr.
Intresset fcir fdrslagsverksamheten
Srh
jdrn, som nyper fast pliten vid lyfthiller
i sig och tills dato (10 okt.) har
*
ning. Verktyget har tillverkats och funi25 fdrslaginldmnats.Ffin L96Lkvatgerartill belitenhet.Beltining: 100 kr.
stir innu ett fdrslag, som ej kunnat
NOHAS
slutbehandlas, di det kriver mycket
55350Rune Karlsson,NVD: Ut'
Nohabs Ftirslagskommitt6har P& ling tid att provas.
blte d? tle slangar, som anaiindes i
sammantrddeti juni beslutat beltina
Yttedigare 7 ftirslagsstlllare har
N r 7 . ( R e g .r 2 ) 4 . )
fcirslag.
nedanstiende
fitt
5 fdrslag godk?indaoch silunda
av
utbYte
Karlsson har foreslagit
aud,VD. kvalificerat sig till hedersbeliiningen
2579 TorstenHerncantson,
slangar,som anvdndesi tvittkdrnorna.
vid maskinar- "Kristallvasen".
somvar Andrad operationsg&ng
Dessabestodav slangstumpar,
E. L.
Forts.Pfrsid-25
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Meddelanden
frdn

6r det av betydelse,att luftens temperatur och fuktighet hills inom vissa!rdnser, fcir att inte kroppen skall ges en
extra belastning.Belysningenph ar
betsplatsenbcir anpassastill dgit och
desi fdrmiga att uiskilja detalj-er.Stdrande buller bcir, si lingt det ?ir mojligt. undvikasdi det villar irritation
och trdtthet. Hciga bullernivier framkommitt6n liksom Tidnsteminnens kallar ocksi hcirselskador.Miljrin pi
kan, genom inverkan lv
Centralorganisation(TCO). Bland arbetsplatsen
civriga som engageratsig i kampanjen skadligt damm eller giftiga gaser,dikan ndmnas Arbetarskyddsstyrelsen,rekt bidraga till yrkessjukdomarav
Kungl. Medicinalstyrelsen,Korpora- olika slag.
tionsidrottsfcirbundet,
RridaKorsetoch
Bioteknologi ?ir ingenting nytt
IndustriIdkarfdreningen.
4 M-kampanjen vill stimulera inJdmsidesmed att rationaliserinqar
tresset frir diskussionenom mdn- vidtagitsinom industrienfcir att 5ka
niskansroll och betydelsei det kompli- och fcirbilliga produktionen, har man
cerade maskineri som virt moderna genom insatsav olika hjiilpmedelfrirsamhdlleutgor. Den vill rikta in upp- sdkt att eliminera tunga och besvlrliga
mlrksamhetenpi konkreta frigor bm
arbeten. Detta har Skyddsavdelningmcijligheternaatt anpassaarbetsmeto- arna inom friretagensedanldnge sett
derna,maskinernaoch miljcin till miin- som en av sina forndmsta arbetsuppniskans fcirutsdttningar.
En effektiv gifter.
arbetsanpassning
mef,fcirminskad beVad som ir nytt eller av tdmligen
lastningpi. kroppen.Hlrigenom fdre- sent datum dr sidlva ordet bioteknobygges smdrttillstind i armar, axlar logi. Det dr ett samlingsordfd,r en rad
rygg och ben. Givetvis bidrager den olika specialitetersisom arbetsfysiodven till minskadallmdn trcittf,eti ar- logi, yrkeshygien,maskinkonstruktion
betet. Till?impning av bioteknologiska m. m. Man torde nog ocksf,.med bearbetsprinciperbdr diirfor p& ling sikt stdmdhetkunna pisti, att mlnniskan i
kunna medverka till ett fdrbattrat produktionenp3. senareir b<irjattillh?ilsotillstind.
dragasig ett alltmeracikatintresse.En
Betrlffande milj<in pi arbetsplatsen av orsakernatill detta ir den snabba

SKYDDSTJANSTEN
4 M-KAMPANJEN
4 M-kampanjenhar nu varit iging
ungefdr en minad. Den officiella starten lgde rum vid en rikskonferens pE
Sergelteatern
i Stockholmden 3 oktober. Den har sedanfortsatt med lokala
konferenserrunt om i landet. Sidana
har eller kommer under senhcisten
och
vinternatt arrangeras
pi ca 300 platser
av lokala4 M-utskoti.I Karlskoeahar
ocksi elt 4 M-utskott tillsattsoch opptaktskonferensen
hcillspi Bofors Samlingshus deo 29 oktobe;.
Vad iir och vill4 M?

&
.& t[iinnlskan
#s" Maskinen
ffi Mtljbn
# ttlotionen

ur fdrgfilmen MAYIIzIUM. En nyinspeladliln sont id|mii:sigt ocb med djiiraa grepp
illus.trerarhela den problenratik som 4 M-aampanjenuill aaraaliseraoch beti:a. t
filien
nredaetAard.ansare
lr Kungl. Operabalerten.
Koreograt'iat, lvitty Sandberg.
q iql:'z-.;
::r i!q);
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Kampanjens 4 M ar mknniskan,
maskinen,miljdn och motionen,Initiativet till 4 M-kampanjenhar tagits av
Folksams h?ilsorid oih Svenska-Korporationsidrottsfrirbundet.
Den syftar
ti l l
att skapaintressefcir riktiga arbetsstdllningaroch god arbetsmiljri
att ld"tamdnniskorna lyfta och bdra
rett
att intressen anstdllda och fciretagsledningaratt infcjragymnastiki arbelsPauser
att oka den enskildeskondition.
En stor miingd riksorganisationer,
institutioner och myndigheterhar ansett dennamilsdttning s3.vdrdefull att
Tan stdllt sig bakom kampanjen.
Svenska Arbetsgivarefcireningenoch
Landsorganisationen
dr silunda, genom sltt gemensamma
organ Arbetarskyddsndmnden,
representerade
i 4 ML I
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tekniska utvecklingen,som pi en del
omriden redan medfcirt, att begrinsningen i den mdnskligaformigan bcirjat framtrdda.
Kraftigt bidragandefaktorer till det
okade intresset fcir bioteknologiska
spcirsm&lhar varit industrildkarnasintrdde p& arenan, samt den forskning
som pi senaretid kommit iging Pn
omr&det. Genom samarbetetmellan
industrildkareoch skyddsteknikerhar
det blivit ldttare att sp&radet direkta
sambandetmellan besvdrsymtomoch
ogynnsammamiljcifaktorer av olika
slag.
Organiserad bioteknoligisk verksamhet har under flera ir bedrivits
inom boforsfciretagen.1958 tillsattes
en bioteknologisk arbetsgrupp vid
Nobelkrut.Den har settsomen av sina
angeldgnastearbetsuppgifter,att bibringa de personalgrupper.som i
fcirsta hand har att svara fdr arbetsplatsernasutformning, bioteknologisk
utbildning. Drygt 200 anstillda vid
Nobelkrut har deltagit i en bioteknologisk informationskurs,som sammanstillts och letts av dr Hejneman.Dessa
kurser pigir nu vid Boforsverkenoch
Kilsta och man rdknar med att ca 800
skall fi dennainformation.
Avsikten har ffin bcirianvarit att informationenskulle ftiljas av en mera
omfattandekurs, d?ir deltagarnaskall
llra sig att utforma bioteknologiskt
riktiga arbetsplatser.

Tvi filmer, speciellt avsedda fcir
kampanjen,har ocksi spelatsin. Den
ena heter "Maximum" och illustrerar
den problematiksom 4 Mid6mZissigt
kampanjenvill aktualiseraoch belysa.
Den andrafilmen "Varfcir?- Hur?"
behandlarfrigan om varfor 4 M-kampanjen behovsoch pi vilket sdtt kampanjens milsdttning kan forverkligas.

Fi olyckor

vid Nobelkrut

Under tredjekvartaletintriffade vid
Nobelkrut sju olycksfall.Det motsvarar en frekvensav ca 14 per en miljon
arbeistimmar.Vi har s&lundaklarat oss
hyggligt ;iven dennaperiod och ligger
dven r;iknat frin irets bcirjan nigot
ldgreoch bZittreiin i fjol.
Tvi av olycksfallenhar intrlffat vid
Bolagetkonunergiaetuisatl p3 olika fdrd med moped. Mlrkligt dr att av
.ritt st6dja kampanjen ocb att med' ovriga olycksfall tvi styckenvar orsaaerkai den. Hur clet :kall ske iir, ndr kade av inflammationoch blodfrirgiftdetta skrites, inle niirmare utlormat. ning sedan vederbcirandesytt sig i
Tiimligen klart iir dock, att tyngd' vdnster pekfinger under scimnadsarforanlett
panAten frLn fbretagetssida kommer bete. Ett par olycksfall har
men nigra
Iing
sjukskrivning,
ganska
att liigga: p3 utbildningett.Breukursen
allvarligarekvarstiendemen torde det
torde bli ett iltmArAt hontplementtill
inte bli.
och 'fortsiittningpd den tidigare omNitroglycerinkrutavdelningen,som
niintndabioteknoI ogiska in'formati ont- tidigare arbetat olycksfallsfritt hela
kursen.
iret, drabbadesnu av tre olycksfallinI rnittenoch .rlutetfiT 50-taletarratt- om ioppet av en minad.
son
*
gerade.rtaT kurter i arbetartkycLl,
Det
anslutning.
bred
en
glddjande
fick
iir uiil troligt, att denna kurs, lihsom Skyddstiivlingen
vid Nobelkrut
med
drt,kommeratt ordnasi samarbele
Efter tre kvartal 1r den sammanABF och TBV och liiggas upp pA hki tevlingen8.045
Iagdapremiesumman
nande siitt, Till detta blir det tillfalle
kr. I A-gruppen ligger NK-klubben
att Llerkommaoch 16r dagen kan en- frdmstmed 1.011kr trots att man gedast den f orhoppningenl.lttr)tckar,alt
nom sina tre olycksfall "kammade
drt inbjud.ningarnalill deltagandesi
noll" detta kvartal. Titt efter ligger
sntLningom konttter upp:ltttningen dock NC-klubbenmed 940 kr. De har
oclt intre.rsetskall bli lika stort son varit helt olycksfallsfriaunder eret.
B-gruppenleds fortfarande av RAtidi gare.
Pi
klubben,som har 675 kr intjZinade.
andra plats ligger Brisanklubbenmed
Motionen
Btevkurs i bioteknologi
425 kronor.
Lttt
Det fj?irdeoch sistaM:et betecknar
uPP4 M-kampanjensvdsentligaste
*
har i hog grad
motionen.
Vi
svenskar
gift ar att genom en landsomfattande
ett bil&kande och TV-tittande
upplysnings- och studieverksamhet blivit
Detta
har haft fdrcidandeverk- F?irdolycksfallen
folk.
iikar vid
vidga kunskapen om bioteknologins
ningar pi vir kondition och fysiska Bofors
grunallmdnna
och miljcimedicinens
spdnst.Varje form av arbete,dettagiilder. Detta dr av sdrskilt stort vdrde
Sedan I kvartal nu tillryggalagts,
ler dven kontorsarbeteoch liknande,
for konstruktcirer, metodstudiemdn,
har det visat sig, att yrkesskadestatikondition. Vi
mitt
av
kriver
ett
visst
och civerhuvudtaget
skyddstjdnstemdn
miste ocksi ha klart frir oss,att vi hdr siikenvid Boforsvisarnigot liigresiffsom skall konstrude personalgruPPer,
ror fcir 1,962 dtnfcir motsvarandetid
behciverha litet i reserv.Har vi en diera maskineroch skapanya arbetsplatmiste 1 9 6 r .
alltid
och
liksom
Iig
kondition
ser och arbetsmilj6er.Kampanjen vill
I lr intrlffade sammaniagt 753
arbetapi toppen av vAr fcirmiga komdock ni ut till alla arbetsgrupperi
mot 150 tu 196I. Gl2idjande
olycksfall,
mer alla arbetenatt kdnnastunga och
samhdllet,si att fcirstielsenfdr dessa
i arbetet kraftigt
ar,
att
olycksfallen
ihig,
komma
ocks&
Vi
skall
trcittande.
frigors betydelsefcjr folkhdlsan fir
det dagliga arbetet i normal takt minskat, frhn 137 hr 796I ttll tz3 nu,
att
bredastm<ijligafcirankring.
inte fcirbdttrar vir kondition. Utan alltsi med 74 st. Tyvdrr uPPvdges
Fcir att sprida upplysning och oka extra motion i form av cykelikning, denna minskning av flrdolycksfailen,
kunskapernapi det bioteknologiska promenader,gymnastik osv. kommer som beklagligt stigit, frhn 2L till 30 i
omridet, har en hel del ny litteratur den istdllet att gradvis forslmras.
ir dvs.n;irmare30 /o.
I dessaskrifter medverkar
oroducerats.
tabellvisarhur olycksNedanst&ende
konom
kdnnedom
Med nuvarande
-enoo ^n landetsabsolut frdmsta ex- ditionens betydelseftir vir hdlsa och fallen fordelar sig avdelningsvis.
perter inom olika omriden. Speciellt virt vdlbefinnandefir man hoppasatt
Olycksfall
intressetorde brevkursen4 M komma 4 M-kampanjenskall bli en tlndande A v d .
vid fird
Sunrnta
i arb.
att tilldragasig. Den omfattarfem stu- gnista till okad forstielse fcir motio10
30
20
R
diebrevoch dr ett sammandragav det nensvdrde.
-7r
8
79
M
"matnyttiga"
serien
den
ndmnda
i
mest
1)
44
1.2
Ut i tkog och nmrk och tag ocksI
av skrifter.Brevkursendr i fcirstahand
1
53
t
2
7
3
0
{ant.iliennted!
r ,
tlnkt att ldsasi studiecirklar.
)
/
L-1.
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De 6 frdmsta blev: Gustav Bogren
( 3 0 : 1 0m i n . ) , E r i k O t t o s s o n( 3 2 : L 7 ) ,
Karl Enock Q4:34), Olle Larsson,
Arne Hcigberg och Stig Johansson.
Lagstridenvannsav 3:e vaktavldsningket varmt tack tiil fciretaeetfcir denna
en pi 3 tim. 4 min. 14 sek.Tvia bliv
goda lunch.
4:e vaktavl.pe 3 AA9.
Pi eftermiddagenstartadefcirhandOvningen avslutadesocksi - enligt
lingarna i Folkets Hus. Till ordfciran,
traditionen- med samkvdmoch kaffe
de fcir konferensenvaldesMetalls Ar,
Bjiirkbornsgirden.
ne Karlkvist och Biorkborns Vitalis pi
L,
*
Hagberg. Sekreterareblev Valdemar
Arlemalm. En rad aktuella frieor behandlades,bl. a. samarbetet
truckfiirare
utbildas
inoL kon- Kvinnliga
cernen, fciretagsndmndsfrigor samt
Fr6"ganom kvinnlig arbetskraft p3.
rent fackliga spcirsmS.l.
Aven represen- d:n flera platser inom verk och verktanter fr&n Ticirndnimnden fick tillstdder har som bekant flera ginger
f?ille att fcir konferensenframllgga si- diskuteratsoch
utredningarhar gjorts
na problem.
fcir att scikafL f ram l?impliga arbeten.
Fi ldrdagskvilienordnadesen kam- Bofors har
sedan flera fu tillbaka
ratlig samvaro p3, Konsumrestau- kvinnliga traversfcirare,
som skickligt
rangen.
och omsorgsfulltskcitersina jobb. P&
t-*
Industriskolanordnadesfcirrairet en
*
fortbildningskursfdr 7 kvinnliga svarvare
(se B-pilen u 3-I96L), vilka nu
Bjiirkborns brandk&rs 2l: a
omsltter
sina ldrdomari produktionen.
odenteringstiivling
En ny fortbildningikurs, denna
Industribrandkirensnattlisa orien- ging fcir kvinnliga truckfcirare,ordna';myndig"
teringstdvling
uppn&dde
i ir
des under fcirsommareni ir pi Induilder, di dengick 6verBjdrkbornsvid- striskolan- Y S0 "transDortskolan".
strdcktafabriksomrideden 4 okt.
med instruktcir Eskil Joh^ansson
som
Banan sdgs ha varit ovanligt krd- nlrmast ansvarig fcir utbildningen.
vande, den yar ca 4; km l8.ne och Kursen, den frirsta hittills i sitt slag,
gick civer2l kontrollstationer.
Au ta- hade tre deltagare,fru Berit Helsing,
rens 20 man kunde 19 fullfrjlia -frriknarna Berit Ahlberq och Gunocksi ett mycket gott resultat och ett Britt Bengtsson,samtliga"medkort anbevis fcir att konditionen hills vid stdllning vid Nobelkrut.
makt.
Kursen omfattade dels teori, bl. a.

A"@M,rrftuu
Knapp

arbetstillging

metallurgiska

inom

sektion

Vid f ciretagsnlmndens
sammantrdde
i Bofors den 8 okt. meddeladedisoonent SverreSohlman,i sambandmed
sin konjunkturciversikt, att bellggen
inom vissa delar av den metallurgiska
avdelningen minskat sii, att bolaget
tvingats utfirda varsel om fristdllande
av co 50 man. Genom den "naturliga"
avgingen pi personalkunde man hoppas, att genom omflyttningar minska
ndmndaantaletanstdllda.
De mekaniskaverkstldernahar god
beliiggning och sysselsdttning,med beavgingen pi personal kan man dock
hoppas,att antalet ev. fristillda skall
minska.
Utfcirligareom fristdllandetoch beliggningen m. m. stir att ldsai referatet frin Fciretagsndmnden,
som redan
utsdntsi en separatupplaga.
R.
*
Koncerntrdff
Representanterffi.n Bofors-koncernens samtliga kollektivanslutnaorganisationersammanstriladedasarna22
-23 septemberi Karlskoga.Programmetfcir de fackliga "kanonerna" bcirjade med en sight-seeing
genom staden,ddr specielltde nya bostadsomridenapresenterades.
Ddrefter
stdlldes kosan till Bofors-Nobelkrut,
ddr delegationen mottogs av civeringenjrir Nils Carbonnier,som pi laboratoriet hdll ett trivsamt kiseri om
Bjdrkborns historia och avslutademed
att presenteradagensNobelkrut. Frjredragetkompletterades
med film, varefter man per buss for runt hela det
stora fabriksomridet.Resanvar si vll
anangerad,att deltagarnafick tillfZille
att se nlgra flockar dovhjortar.
Bjorkbornsvisitenavslutades
med ett
besdkpi NVM-liikemedelsmanufaktureringen ddr chefen, ingenjcir N. O.
Magnusson,var ciceron. Deltagarna
fick t. o. m. mycket ndra bekantasig
med likemedelstillverkningdlr, utciver
gamla vllkdnda preparat,"minnestabletten" blev fciremil fcir minsas intresse.Varje deltagarefick oc-ksiett
ldkemedelsetui
innehillande Nobegan,
Nobesal,Nobecutanm. fl.
Efter Bjdrkbornsbesrjketsiod AB
Bofors som vdrd fcir en lunch oi
tjdnstemannamdssen.
Referentenvilf i
deltagarnasvdgnar framfora ett myc-

19

Nigra au deltagarna i den facaliga aoncerntriift'en. sittande
frfrn alinsrer; Gunnar christ.ensron' Tidaholtnstteraen, Arne Karlkaist, Bolors, R. Engsnr)m, IJlasunda IJVA.
stiende
'frdn
Algot Pertersson, Bolorsgjutarna, sren Anirrrroo,
NoHAB
Metall, vitalit
.adnster;
Hagberg, Bjdrkborn, H. Prim, IY/ed.auerAenoch G. panzar, NOHAB-gjutarna.
Foto: Frank Kylvik.
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Fritken Berit Ahlberg dur slapling at transportlfidor nzed en
eldriten galfeltrucA. Boforsfoto Tillman.

om olika truckars konstruktion, maskinelement,service,eftersyn,olika anvdnda oljor (si att man inte hdller
hydrauloljai vdxell8doreller motorer
eller vice versa)r delspraktik, d. v .s.
korning med olika truckar under olika
fcirhillanden med och utan last o. s. v.
Utbildningen var dock frdmst inriktad fcir kiirning med Yale-gaffeltruck.
Fcir dvningskorningarna
hadeen speciell kcirgird, med tringa vinklar och
passager- en "labyrint" - byggts
upp pe planen bakom skolverkstaden.
Ett av villkoren frjr deltagandei kursen var, att vederborandehade giillande krirkortfor bil.

Frbhen Guu-Britt Bengts.ron Aijr stora d.ie.rel-gtllelnachen.
Boforsfoto Tillman.

Frtt Berit Hel.ringhadetidigarehaft
apteringsarbete
pi RA och Sziby.
,,Det
hdr har varit underbartroIigt, trots regnet det lrar regnat
nistan hela vickan, men det kan man
ju inte gcira nigot et. - Vi har fitt
idra oss att koia olika truckar, frin
"batnvagnat" (eldrivna flaktruckar)
till storadieselgaffeltruckar.
Fcir att fi
bdttre praktik fick vi skota all truck-

hantering pi Industriskolanoch fick
ocksi kora ner till Bofors pi landsvlgen med last eller fdr att himta last.
Jag-togkcirkort 1958'"
Fri)ken Berit Ahlberg, som tidigare
arbetatPe R+ och-hade ktjrkort frin
1961,instemdetillfullo, trots regn och
nervPressunderslutprovet'
Frdhen Gun-Britt Bengtssonhade
blott ett par minaders anstdllningvid

f

rl

i

Inda.rtri.rkolun.rAdrg,ird lbr niining au truckliirtre, ned "labyrinten" ll)ngst fram. Pd lc,tol
.r1,nesiren de tre At,innligd el.€lent,t ander Ai)rning ned oliAa. slags lrucAar. I bahgrunden
U ngclonrt gird ez. Rof otsf oto Tillman.

B-piien g.jordeett besok pi "korskolan" under pigiende slutprov, vilav RT:s och Y:s ledka civervakades
ning, herrar Norbick, Ekberg och
Helling m. fl. Vi pratadelitet mellan
" v a r v e u m e d e l e v e r n as, o m k u n d e
berdttalitet mera personligaintryck.
Fru Berit Helting 1t"i en llaAtruck 6t,ningskar i "labyrinten" under iiperinseende att
instruktijr EsAil J ohanssoz. Boforsfoto Till-
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Nobelkrut ndr hon erbjods deltaga i
kursen.
- "Jug tog kcirkorti vir. si jaghar
inte mycketvanavid att krjra, men den
hdr kursen har varit jiittekul. Det var
kanske svirast i biirjan, men nu gir
det fint."

,l
'Jl
c

skogenochpi ntidhjiilpsarbete.
Det var
diliga tider di.
Men 1929 i juni kom jag tillbaka
till Bofors och bcirjadei "Martdngen"
och sen i Hyttan tills den slog igen
r%2. De,blev det n6dhjelp igen - pi
Noravlgen. 1913 fick jag borja p3,
Skjutflltet i diirifrin till Martdngen
Ingenjor N orbiickRT hompletterar:
igen, senpi Byggnadsavdelningen
och
- "Vi dr mycket ndjda med kursen
till VK 23 som kranfcirare.
och flickorna har skcitt sig finfint.
Truck bcirjadejag kcira 1936- jag
Jag hoppasatt vi skall kunna ge dem har alltsi hnllit pi i 26 hr, och dr vdl en
jobb snarast- just nu finns tyvdrr av de dldstei Sverige.
Hela tiden har
inget. Nu skall de fi truckkdrarkort, jag kort flaktruck - er nu pi den
3:e
men innan de borjar pf,. allvar som trucken.Det dr fina och behdndiqamatruckftirare fir de gi igenom en kort skiner.
r e p e t i to n s k u r s . "
Sista iren har jag kcirt mellan VF,
Lbg
VK och VV, men tidigare ktirde jag
*
civer hela omridet, frin Laboratoriet
till Modellverkstaden,
si de finns inte
En truckfiirareveteran
berittar
ett hil i Bofors, ddr inte jag varit inne
med trucken.
Som en lagom motvikt till de unga
Det dr ett fritt och bra jobb - man
truckfcirerskorna
presenterarvi Bofors
har ingen direkt dver sig, men man
dldste truckf orare, Oshar Saxin, som
har fullt att gdra och det gir inte att
tillika dven dr en av de fcirstai landet
maska.Friskt och rdrligt dr det ocksi
i detta yrke. Han g3,r p3' de 67 och
si jag har aldrig varit sjuk eller behdvt
skall snart slutasin i8ngatjiinst.
ta permission.Jag kcir vdl 1 mil eller
- "Jog bcirjadehdr i Bofors 1915 kanske I,5 varje dag och vid det hiir
i mars och stannadevdl ett ir. Di reste laget har jag nog kdrt minst 10.000
jag hem till Elvestorpigen, jobbadepi
mil - det blir minst 2,5 ginger runt
ett sigverk si ldnge det gick och sen i
iordenl"
Semestetbilden.
Redaktionen fick faktiskt in en semesterbild.som vi visar hiir nedan.
Fotografen heter Sven Falk och fotot visar Amerikalinjens Kungsholm i Gciteborg.
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Bofors-Conny blev 2:a i
>irets larling>
I fdrra numret omtalade vi, att
Conny Sjcistrand
kvalificeratsig till finalen i tdvlingen "Arets ldrling". Nu
l'rar de tvi dagar ll.nga slutproven gitt
i Stockholm,med fcir den unge boforsarenmyckethedranderesultat.
Slutproven hrills pi SvenskaHarrdelsbankensstudiehemSridergarnp5.
Liding<i, med en jury bestiende av
representanter fcjr Arbetsgivarefcireningen, Overstyrelsenfcir yrkesutbildning, Utrikesdepartementet
m. fl.
Proven gnllde - fcjrutom olika tekniskafzirdigheter- dvenfcirm&ganatt
tala engelska,att kdnna till amerikanskafcirhillanden och fcirmigan att
klarasig i USA m. m.
Till "finalen" kvarstodtre ldrlingar,
Nils Frcijd6n, elektrikerldrling vid
Kockumsi Malmci,Jan-AndersMelander, Boliden i Skelleftehamn och
Conny Sjcistrand,
Bofors.Nils Fr<ijd6n
vann, dock med knapp marginal och
fir nu chansenatt resatill USA pi ett
halvir. Herrar Melanderoch Sjdstrand
belcinades
med bokverkm. m. och hedradesgivetvis ocksi fcjr sina goda insatser.Aven vi ber att fi lyckonska
Conny Sjristrand.
EL
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Tre duAtiga lArlingar: Conny Sj|strand, Bofors, Nils Frdjdin, KocAums Malnri och
lan-Anders Melander, BoJiden.
Foto Svenskt Pressfoto.
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TrucAldrarueteranen Oscar Saxin acintar pj
lasl lttanliir Kanonterkstaden,
Boforsfoto Tillman.
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som ldmpligen bcjr virmebehandlasi
en dylik automatiskugn. Denna automatiska ugn Ir fcirseddmed skyddsgasatmosfdr,
si att en verkligen avkolningsfri hdrdning erhilles.
Stillagret har ca 600 poster stil av
olika dimensioneroch kvaliteter. speciellt avvdgdfcir industrieni Smiland
och dessbehov av kvalitetsstil.
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Fotografierna visar f. ci. hur verkstaden ser ut.

MyiFAG

g

!o..Oiii

Den nya blggnaden ldr Hcird.rerhstadoch stdllager i vdrnanto. Lagre, t. r,., hdrdaerksraden
t. h. Foto \Vezdta.

Nybyggnad i Vdrnamo for herdverksbd
och stillager

a
I
!

Styrelsenbeviljadei juni 1!61 ett
anslag for en nybyggnadi Vdrnamo,
avseendehd.rdverkstadoch st&llaser.
Den 20 novembersamma3'r bdri"ade
byggnadsarbetet
och byggnadenstod i
det ndrmasteklar i bcirjanav juli minad i ir. Stillagret fylldes successivt
med stil under senarehiilften av iuni
och bcirjan av juli, och hdrdverkstaden, som vi haft i Vdrnamo under 15
ir i fcirhyrda lokaler, civerflyttadesi
slutet av juli minad. Efter diverse
justeringsarbetenkan man sdga att
hdrdverkstadoch stillager varit i fullt
arbetefrin medio ausustiminad.
Byggnaden,som iiiuppford i en v6ning i rcitt fasadtegelutvdndigt och
gult fasadstenstegel
invdndigt, omfattar en yta av 750 m2, varav hdrdverkstadenhar hdlften och det nya st&llagret hdlften. Byggnadendr si placerad
pi. tomten, att tillbyggnad kan ske si
att golvytan om si cinskaskan uppgi
till det dubbla.
I sambandmed overflyttningen av
hdrdverkstadenanskaffadesett antai
nya ugnar, sisom en 50 k\7 elektrodsaltbadugn fcir verktygsstS.l,en el.
muffelugn for hdga temperaturer,en
frirvdrmningsugn och en automatisk
genommatningsugn.Den sistndmnda,
som dr den fcirstaav dylika ugnar, som
installeratsvid nison av vira hdrd-

verkstdderoch dr specielltliimpad fdr
smi detaljer, sisom fjddrar, brickor
etc. i stora antal. Den Ir avseddfd'r
smilandsindustrien,men vi tror Lven
att det pi andrahill inom Sverigefcirekommer kunder som har detaljer,

il

In/eribr lria

Civilf iirsvarsmedalj iirer
i Bofors
pi

Vid Civilfrirsvarsf
cirbundets
irsmrite
Rikssaleni Orebro tilldelades

brandmzistare
Bernt Carlssoa,Nobelkrut, frjrbundetsfcirtjinstmedalj i silver. Sammamedalj i brons tilldelades
brandfdrman Grjt e N i Isson, Nobelkrut,
och brandfiirmarrSuen Tallberg, Bofors.
Direktcjr Stig Casperssonhar fF'.tt
fcirbundetsmedalj i guld.

Lagerhyllorna i Viirnanto iir som synes uiil -flllda nted. stil at oliLa Aralitier
sioner. Foto $Vezdta.
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ugn:hallen i Viirntnta /tl)rdrerk.rtat/. Foto rVeziita.
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och dinten-
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Viirtunto hiirdrerkstacl ir fbrst ,ttt Aga en aulonati.sh genomndtningsugn'f6r ttiirtnebehandling au sttfi deta/jer i stiirre serier.
Foto \Wezita.
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Giistlistan
Augusti och septemberbrukar fcir de
svenskaexportindustriernavara "bestiksminaderna"fnmf6r andra,di utlandsrepresentanterna
sciker sig hem
fcjr att knyta nya kontakter och njuta
av eftersommarens
ljuvligheetr.
Aven for Bofors har de utldndska
kund- och representationsbesriken
varit
talrika och "le.rd"t.rum.r" frin de 5
kontinenternahar stitt att ldsapi gZistlistorna. Nigra axplock m5. hdr meddelasur dessa.
Norges handelsministerO, Ganderten, gdstadeBofors 17-73 aug.
En kurs i fcirsiiljningsteknik,frdmst
fcir stilfrirslljningens folk, med direktor C. Abraharnjion och hr A. Andr6sen, Merkuri-Institutet, holls 2O-22
aug.Nigra dagarsenare,29-31 ^ug.,
konf ereradef cirsiilj ningskontorschef
erna i Sverigeoch Stilrepresentanterna
i
Danmark och Norge.
Fosfatbolagetsstyrelsemed bl. a.
tekn. dr M. lYallenbelg, disponent
Abenius,Bergslagetm. fl. var pi besdk
4 sept.
SvenskaJdrnverksforeningens
styrelsehade fdrlagt ett sammantrZide
till
Bofors 7-8 sept.
Mekanfcirbundetsstyrelse och ett
antal prominentaengelskaindustrimdn
- sammanlagtett 4o-tal personerstuderade Bofors anllggningar, bostadsomriden
m. m. 11 sept.
LandshdvdingV. Aman, professor
Rexed, dr lYilander (styresman frir
Orebro Centrallasarett), rektor Fallenius, studende ldkemedelstillverkningoch forskningden I2 sept.
Likemedelsfcirslljningenhcill informationskonferensL7-2O seot. och
Stilfcirsiiljningens
irliga "slitgbdskonferens"hcillsdagarna24- 26 sept.
1962 fus fcirsvarskommitt6,
med talman T bapper, genetalmajotAlmgren,
utrikesridet Astrdtn, generalfdlttygmdstareHLrcl au Segerstad,samt riksdagsmdn,sekreterareoch dvriga sakkunniga studeradeBofors 21 sept.
Koncern-direktionskonferens
holls i
Bofors 26-27 sept. Bl. a. studerades
nybyggnadernapa- Kilsta och Nobelkruts anliggningar.

Limericken frin BTV

E u Bo;forskontor lSngt .rdder oru Siirna
en r )llbyggnad :kulle 'fdrrjdna
Ty olil inte uar kiol
Pr sin egen stol
cle tnart p3 taranclra sitler i Aniina.

Ianitor

23

Fiirslagspristiivlan >vardagsvis>>Pi tal om datamaskiner
hiller nu pe att slutgranskas
De 807 fcirslagtill vardagsrationaliseringar,som ldmnadesin till den sto"Vardagsvis",
ra forslagspristdvlingen
vilken bdrjadeden 1 september1p61,
hiller nu pi att granskas
av juryn.
Granskningenblir klar i &r, men
juryn vill givetvis ha litet god tid pA
sig i slutfasen.Tvi man har under tvi
minader gjort en fcirberedande
granskning. De fcirslag,som juryn nu arbetar
med, har dessutomtidigare "sillats",
fingranskatsoch utvalts ute pi resp.
fciretag.
Till den tidigare rikspristdvlingen
inld.mnadesI.766 forslag mot 807 i
"Vardagsvis",alltsi betydligtfirre nu. lag fordrar, an du dgonblichligen byter ut
henne mot en sidan dlr datamaskin.Ktippr)
Detta beror givetvis frlmst p5. den
strdngagallringen redan i fdretagens
fciretagskommitt6er.
Juryns ordf<irande, civilingenjrirHarald Romanus,vid
SvenskaUppfinnarkontoret,slger sig Lilngvziga gester
ha det intrycket att kvaliteteni "VarBland mera lhngvdga gester, sorl
dagsvis"dr jlmnare dn i den tidigare
under hostenbescikteBofors, mi ndmtavtlngen.
nas brigadgeneral Ademulegan och
Man rinskadei "Vardaqsvis" att fi
major Banjo, Nigeria. Vi visar hdr ett
fram f lera fcirslaginom tet admini- foto frin besdketpi Skjutfiiltet.
strativaomradet.Det visar sig emellerGeneraleninformeradesom Bofors
tid nu, att de dvervigandeflesta fcirtillverkningsprogram,studeradeverkslagen1r tekniska: 681 mot 69 i den
stdderi Bofors och fabriker i Nobeladministrativasektorn.Ovriga fdrslag
krut och fick pi Skjutfiiltet se uppvisrcir arbetarskydd,
vanfrirevird och likningsskjutningar med olika vapen,
nande dmnen.Det framgir ocksi, att
bl. a. 90 cm rekylfria Dansarvdrnskanotjdnstemdnnenoch kontorspersonalen
nen, 15,5 cm bandgiinde kanonvagndnnu inte dr si inarbetadei fcirslassen och BANTAM. Visnins av filmer
verksamhetensom arbetare,arbetsleoch vdrmldndskgdstfrihet-avrundade
dareoch tekniker i produktionen.
R, besciket.
Major Bostrdnr, generul Adernulegan, ingenjdr ThuJin och major Banjo ,'ontbord' pfi
KV 155.
KPS-foto.
.r.fi
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"Presidiet" och lildste niintarande giist. Fr
r. brr Lindquist, Ca.rperssonocb Holn,
Boforsfoto Tillman

Veteranerna biinkade kring mid.dagsbordetpf; mkssen

Ndgra "Arutgubba/' tillsanrmans med iiaeringenjdr Carbonnier. Fr. a. hrr HenriAsson
(i lotots hant), Bitger Andersson, Carbonnier och S)gfr. Sjdgren. Boforsfoto Tillman.

formet. DirektcirCasder angendmaste
perssonpresiderade.Hdr blev det ytterligare tal och verkmdstareTore
Holm tackadefcir all giistfrihet. Ett
av
hrigtidligt inslagvar dverldmnandet
Arbetsledarefcirbundetshederstecken
till verkmdstareArvid Aronsson. R.

Informationstreff fiir arbetsledareveteranerna
Ett 5O-talarbetsledareveteraner
frin
Bofors och Nobelkrut var inbjudna av
bolagettill den traditionella informationstrdffenmed middag den 2 okt.
Gdsternahdlsadesvdlkomna i Samlingshusetav direktcirStig Caspersson,
som dven berdttadeom det aktuellalIget och om nybyggnaderoch nya konstruktioner. Overingenjcir Nils Carbonnierinformeradeoi sammasitt om
Nobelkrut.
Vanligtvis brukar "informationen"
avslutasmed en rundfdrd, men i ir
"sparade man pi benen" och fick i
stlllet se ett antal filmer om Bofors
till
och Nobelkrut. Detta uppskattades
fullo.
Trlffen avslutades
p&Tjdnstemannamdssen,ddr en god middag intogs unSanling aid. groggbordet. Fr. u. hrr Emil
Andersson, Birger Andersson, Boqaisl,
Ramquist och Bogren. Boforsfoto Tillman.

V erhn.iistare Aruid Aronsson fdr Arbet:I erlarel 6r band.els t eleranl ecAen au aerhnzdstare Holm. Boforsfoto Tillman.

Verkskyddet fir nya planer
i Bofors
Den nya civilfcirsvarslagen,som
rriidde i kraft den 1 juli 1960, innebar fcir virt lands civilfdrsvar ganska
nedstorafcirdndringar.Personalramen
bantadesmed drygt t0 %, i fcirsta
hand genom slopandet av de gamla
block- och hemskydden,samt att avlcisningsskifttill stcirre delen undvikits i den nya organisationen.Kvalitetsmdssigtsett blir dock den nya organisationenstarkare,genom att styrkorna kommer att kasernerasi s. k.
basomriden,eller p& basstationer,efter i stort sett sammamdnstersom ett
vanlist Iokalfcirsvarsftirband.

Boforsfoto Tillman

Civilfdrsvaret erhcill en uppbyggnadsrampi 10 ir, betingat av utbildningstekniskaskll och ur kostnadssynpunkt. Utbildningenhar till strirstadelen omlagtsoch kapacitetenpi utbildningsskolornamedger ej, att samtliga
inskrivna kan utbildas snabbare.Ungdller dock den
der uppbyggnadstiden
gamla organisationen,
tills den successivt, i takt med utbildningen,kan avlosas.Den personal,som beh&lles,har
ju redan viss godtagbarutbildning.
Verkskydden har dven anpassats
efter den nya Lagen,och kommer att
genomgi motsvarande fcirdndringar.
Den personal,som ingir i verkskydden, kommer dock ej att kaserneras,
utan kommer att arbeta i industrin
som vanligt och rycka in vid uppkomna skador, tills dessaavhj?ilpts.Personalramen har lven hlir krympts i
motsvarandegrad som allmdnnacivilfcirsvaret.Uppbyggnadstidenblir lven
fcir verkskyddendensammasom fdr
civilforsvareti civrigt,d. v. s. fullt utbyggd bide utbildnings- och materielmdssigt1970.
F6r verkskyddeninom Bofors kommer de nya planernaatt faststdllasav
Ldnsstyrelsenden 1 oktober i ir. De
kommer att utgcira den mall, som
verkskydden kommer at byggas upp
efter. Efter hand kommer verkskyddspersonalenatt dverfcirasenligt de nya
planerna och utbildning erhillas for
tidigare outbildad personal. Verkskyddsutbildning,som erhillits efter
flt dven tillgodordknas
79to/r9tr,
vederbdrandei den nya organisationen. I tjinstegrenar,som uppvisar stora olikheter mot ftirut, kommer kompletteringsutbildning att anordnas.
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N[r denna utbildning kommer till
stind dr ftjr ndrvarandeej bestdmt.
Den personal, som tidigare dr inskriven och som kommer att tiverfciras
kommer gei den nya organisationen,
nom virt Fijrsvarskontor (OF) att
kontaktasf6r att ldmna kompletterande upplysningartill de personuppgifter, som erfordras frir uppgifter till
Ldnsstyrelsenbl. a. innehav av kdtkort, militir utbildning m. m.
Den nu personelltsett mindre organisationenkommer att ildggas samma
uppgifter som den forutvarande,med
vilken komundantagav socialtjdnsten
mer att ivila allmdnna civilfdrsvaret.
Det ir avsett,att vid uppkomna skador all civilforsvarspliktig personal
vid friretagen,dven sidan som ej dr
inskriven, skall kunna insittas fdr att
losa civilforsvaretshuvuduppgift, att
rddda liv och egendomvid fientliga
anfall.
ar'
Fcir att underldttacivilfcirsvarets
bete, har Kungl. Maj :t pibjudit, att
svenskafolket skall genomgi en friomfattandepervillig sjZilvskyddskurs
sonligt skydd, olycksfallsv&rd och

brandfcjrsvai.Det 1r angeidget,att
bolagetspersonalgenomgir dennautbildning, som dr trevligt upplagd och
ger kunskapersom dr virdefulla i sivlil krig som fred. Alla har i det dagliga livet flytta av t. ex. kunskaper i
olycksfallsvird. Denna kurs omfattar
10 timmar och gir i R6da Korsets
regi. Brandkiren anordnar kurser i
brandfcirsvarpL 4 vil anvdnda timmar, samma timantal som kursernai
personligt skydd vilka gir i Civilfdrregi. Genom annonsvarsfcjrbundets
kommer meddelande
ser i ortsoressen
att ingi, n?irde olika kursernastartats.
Under hcistenI96L och viren 1962
har i runt tal 200 personergenomgitt
kurserna,en fcir vir stad alldelesfor
lhg stffn.
Genom dessakurseroch den obligatoriska utbildning i olycksfallsvird,
som alla kvinnor genomgir det 3r de
avfvller 18 ir. dr det statsmakternas
sikt, att virt land pi ling sikt skall
sti vdl rustat fdr att skydda civilbefolkningen
det vdrsta skulle
hdnda och virt land blir indraset i
konflikt.
Aner/oF
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METOD-sidan: Fiirslagsverksamheten Forts.Jidn
Tidaholmsverken

\vEDA
Vid sammantride med \Tedaverkens frirslagskommitt6,under ordfcirandeskap av overingenjcir Gijsta
Lind,h, beldnadesnedanstiende2 fcjrslag.Ett forslag bordlades.
Reg. 203: Mdtdon fdr mdtning au
djupnrZtt.
Verktyget ger snabbaremetningar.
Bekining 100 kr.
Reg. 204: Fixtur fdr sdgning au
pi Boforsdetalj.
ingdt och sjttnhhuaud.
Verktyget har medfcirt dndrad
tempofiiljd och sinkt ackord. Belcining 50 kr.
S. Ln
*
UVA
UVA's fdrslagskommitt6sammantrddde den 4 okt. och belonadedi nedanstiende 4 forslag. Verkstadschef
Dauid Geller dr ordfcirande i kommitt6n.
Reg. 105: Fixtar fdr jiggborrning
au hLl i platta, detalj till U-55, inldmnat av 326 Ulf Holger.rson.
Fixturen ger snabbare uppsp?inningstid. Bekining 30 kr.
Reg. 106: Fixtar fdr jiggborrning
au hLl i mellanaiigg,detalj till Voluo,
inldmnat av 326 Ulf Holger:son.
Fixturen ger snabbare uppsplnnings- och uppsdttningstid.Den kan
dvenefter justeringanviindastill ytterBelciligare ett bearbetningsmoment.
ning 10 kr.

TY 7/62. Proaningsanordningfi)r
Fcirslagskommitt6n sammantrddde
Sngtentil till polymeri:aautonmtisk
juni
Thore
ingenjor
under
den 26
och beslcit tion.rugnar,inldmnat av 8423 Bengt
Bergslrdrnsordfcjrandeskap
Lundgren TVB 5.
di att belonanedanstiendefiirslag.
Fcirslageteliminerar tidsodandedeReg. TV )/62. Rengdring nzedeltt monteringar.Belcining75 kr.
Reg, 107: Slanghdllare
fdr slangar
tryckluft 'fdre mfrlnitzgau tak och tiig'
ti/l
dim:rnbrjilngsaggregat
samt uerkTV B/62. SiiAerhetunordningtill
gar i Pldtslageriet, inld:mnat av 8350
tillaerkning
au
denlan'tnta,
t1g
fdr
tappkran for ilbutylltalat, inldmnat av
Bdrje KarlssonTV M 5 och 10515
U-55 N2, inldmnatav 194 LarsSuen.r8423 Bengt Lundgren, TVB 5.
M
8.
GdstaDal6n, TV
.ron och 275 Kjell Suensson.
En impulsventilfor tryckluft p&verRengciringenkunde ske fortare och kar kranen,som aldrig kan ldmnascipSlanghiilarenhindrar slangarnaatt
utan stdllningsbygge.Belcining 100 pen efter tappning.Belcining50 kr.
ligga kisa och skava mot maskinbordet. Belcining6o kr.
Ytterligare ett fcirslagbordlades.
Rtg. 108: Andring au slangledTY 4/62. Autornatisk p|fyllning:*
ningar till hilslipmaskin U-55, inld,manordning ldr hart: frLn tank till donat av 236 Allan Kennerhag.
seringkiirl. TVG, inlamnat av 8423
Fcirslagskommitt6n sammantrddde
Bengt Lundgren, TVB 5.
Forslaget innebdr en omkonstrukMetoden ger jdmnare fyllning. Be- der. 24 sept. och bekjnadedi nedan- tion och kommer att medfcirabespastiendetvennefcirslag.
ringar i materiel och arbetslcin.BelciI o n l n gr ) u K r .
n
i n g 1 . 1 5 0k r .
A, V,
TV 10/62. Anorddng ft)r lokalTV t/62. Uppspiinning:fixtur lbr
*
TVG,
inldmuppuhrmning
i
av
pendel,
inldmnat
spLr
i
forrnuac
aa
frii:ning
En r?ittelse
nat av 10224 AAe Karlsson TVK 5.
)072 Einar Sunnemar,TVM.
Fcirslagetinnebdr bl. a. minskad
I bildtextentill ett i foreg. nummer
Ett enkelt och bra verktyg.Belcining
Belcining7) kr.
kassation.
publicerat foto frin Huvudarkivet i
50 kr.
TV rL/62. Distanslistfdr gjutning Boisen sadesdet, att inredningenvar
TV 6/62. Stiillbar stopp fdr stansaa plana skiuor i E$er-Bonowell, enligt Compactussystem.Inredningen
rcrktyg TVT, inldmnat av 10236
dr fcirvissokompakt, men ej av ComTVG, inldmnatav 10252 Gunnar AnGunnar lansson,TVT,
pactus, dvs. Elektrolux tillverkning.
dersson,TVG.
Vir inredning har tillverkats av E. A.
Frirslaget ger kortare riggningstid
Forslagetinneblr en metodfcjrbdtt- RosengrensAB och har derasbeteckoch sdkrare instdllning. Belcining 50
ring. Bel6ning10 kr.
B. O. ning "Rullhyllor typ HDK".
kr.
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Hiir ldstas den fdrsla POLAR F-ntotorn,
sont .rk't/l drita ett li.rAefartyg. Elleht; 675
hfr. F<>toJ(irgen Callsson.

t!.lll l,:,,.!,/)

,i"::'1ru2.*lr"
Direktbr Kylberg talar 't'rdn gat'felstaplaren i nya't'Trrf;dsbyggnad.en till adttra at.etren ar)
V erk st ad sl dr eni ngen. N ohabfoto G. Johansson.

Verkstadsf iireningens
i Trollhiittan

hiisttraff

Fiirsta F-motorn

installerad

Den nya POLAR dieselmotorn,typ
Den 13-74/9 gdstadevdstrakret- F, beskrevsi u 5/1)6L av ingenjcir
sen ay Sveriges Verkstadsfdrening Ekelund,konstruktionscheffcir dieselTrollhdttan. Fdrsta dagen upptogs av motorervid NOHAB. Den fcirstadiefcirhandlingaroch friredrag i aktuella selmotornav denna typ har nu instaldmnensamt studiebescik
i kraftverken. leratssom hj?ilpmotoii 32.000-tonnaDagen till iira bestodTrollhdtte kraft- ren "Stora", ett tankfartyg med hemmahamn i Gciteborg.Motorn, som dr
verk med vatteni fallen
Foljande dag bescikteglsternaindu- 6-cyl.turboladdadF, utvecklar675 hk
strierna. Vid NOHAB tos direktdr v l c t / ) u v a r v l m l n .
Kylberg emot i nya fcirridsb.-yggnaden. POLAR F kommer ocksi att finna
Han talade frin gaffelstaplaren,som en stor marknad inom fiskerinlrinsen
dr den enda i sitt slag i Sverige.Sedan som propellermotori fartyg. Lever-anfcjrdeladesgdsternai grupper, varef- ser dr redan i ging och inom kort
ter man sig verkstdderoch laboratori- kommer fiskefartyg p& Ockerci,Hcinci
er. Som siutpunktvisadesNOHAB:s
i Fiskebiick och Rcinndns att drivas
nya loKl rlm.
m e d d e n n y am o t o r n ,
l_til
l.
"Hansa Express" i lligelperspekiltt. Folo Nordn, Visby.

i >flansa

Polar-motorer
Express>

I slutetav juli oppnade
helsingforsrederietMerivienti bilf?irjetrafikpi
den 540sjomillinga linjen HangdGotland-Travemiinde.
Fdrdtiden
Hangci-Hamburg fcir en bilist berdknas med fZirjanbli ca 33 timmar, mot
omkring tre dygn landsvdgen over
Sverigeoch Danmark.
Flrjan "Hansa Express"kan ta I25
personbilaroch 18 lS.ngtradare.
Plats
finns ombord fcjr besittning och passageraretill ett sammanlagtantal av
620 personer. Fartyget har fdljande
huvuddata: ldngd <iver allt ss,2 m,
bredd 1),6 m, djupgiende4,4 m.
"HansaExpress"dr utrustadmed tvi.
turboladdade POLAR dieselmotorer,
typ T, som tillsammans utvecklar
5 760 hk vid 210 varv/min.
*
Personalnytt
Ingenjor L, Carlsson,VA 20, frltntrdddeden 4 juli sin befattningfcir att
t. v. st& till VO/VOB:s fcirfogande
som sammanhillandeoch kontaktman
fcir inom avd. V fcirekommandefrigor angiende aktuella bandvagnsprojekt.
Montiir 246 Antlerssozbefordrades
den 16 dennestiil civermontrir.Overmontcir Anderssonskall dven i fortsdttningentillhcjra turbinavdelningen,
ret. VH 20.
Montiirerna273 LAdf och 291 lansson befordtadesden 19 septembertill
veckoavlcjnade
resemontcjrer,
civermontcirer.Overmontcirerna
Ldcif och Jansson skall dveni fortsdttningentillhcira
tryckpressavdelningen,
VH 40.
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Alarinf 6rultningens bogserbit
pi sin fdrsta re.rrl. Foto
J6rgen

>Achilles> pi jungfruresa genom Trollh?itte kanal
I)en 6/9 gick Marinfcirvaltningens
"Achilles" pi sin fcirstatur frin Asiverken, Amil, genom Trolihdtte Ka_
nal.
"Achilles" mater 33 m i hngd, 8,8
m i bredd och har ett mallat djup av
4,85 m. Drivmaskinerieti denna^mo_
derna bogserareutgcirs av en turboladdad POLAR dieselmotor,typ N,
pi 1 650 hk vid 335 varv/mrn.
I.

Det 45;e Mx'lohet och n,igra at,dern jom l)tu';t ned
ont konstruation, ti/h,ertrniug otL
ldr'rii/jning tt del.sor,rrrr,tril/satttncrn.rtned giister lriin De Dansaa strr/sbanortta.
Nohabfoto G. Johanssorr.

Sista Mx-loket

levererar

Tennis-KM
I mitten av augusti levereradesdet
Klubbmdsterskapen
i tennispi fdre_
sistaMx-loket i en seriepe 4j till de taget har nu avverkatsoch som
.ianskastatsbanorna.
D?iimedhar de vanligt var det inga damer,som vigadieselelektriska
loken till stcirstadelen de stdlla upp. I klass A vann Karlundantrdngt ingloken i den dagliga Axel Gustavsson
och tillsammansmed
trafiken p5.jlrnvdgarna i Danmark.Uno Green tog han hem dubbelklasRedan 1954 kom de fcirsta sen ocks5..Detta par har gitt fint i ir
NOHAB-GM loken till Danmark.De och segradei korptennisensdivision I
fick brteckningenMy. Av dessaMy- i Trollhdttan och slog alltsi bide Fer_
Skogstorpavallen
inhiignad
lok tjiinstgcirf . n. 44 st. pi. de danska ro, Saaboch FJygmotor.
tidigare nlrmmer av B-pilen jdrnvlgarna.SedanDSB-besluratom
Klubbmdsrerskapen
kunde genom_
^I.ett
..
pitaladesproblemetmed att hiila obe_ total dieselfiering,bestdlldes1959 yt- forxs
trots regn och man fick t. o. m.
hcirigautanfcjrSkogstorpavallen.
Inom terligare 4t NOHAB-GM lok, som offra lunchrasterfcir att kunna genomNOHAB's IF sig man mycket allvar- fick_beteckningenMx. Det dr cietsista fcjra det hela. Tdvlingen har omfattats
ligt pn detta problem och det var med av dessa,som nu levererades.
med stort intresseoch B-klassenhemverklig ledsnad, som man sig hur
Fcirhillandet meilan NOHAB och fcirdesav Rolf Bertilsson.I nyborjarplanen undan fcir undan fcirst<i.d.,uu de danskajdrnvdgsmyndigheterna
har klassenblev Kenneth nngluna klubbmopedikare. Nu dr det dock slut pi
varit utomordentligtgott och derasre_ mdstare.Den gode Kenneth kanske
detta ofog ty nu ligger den utmdrkia presentanterhar gjort
tdta bescikvid de flesta trollhdttebor kdnner bittre
planen vdl inhdgnad.
fciretageti sambandmed lokens leve_ som TIF:s eminentecenterhalvback.
Annu itersti.r dock mycket att gcira rans. Lokfcirarnas
organisation hat
Resultatav KM:
innan den blir som man vill ha pla- ocksi"vid flera
tiilfnil"en fcirlast stunen- Omklddningsrumdr ndstapunkt d i e b e s ctj ikl l
Klal.r A,' 1. Karl-Axel Gustavsson
NOHAB.
p5"cinskelistanfor de nu befintiiga dr
[ _rt.
Forts. 1:d niista sida
inte dndam5"lsenliga.
Dessutom har M/T "Stora" du
G|teborg har en 675 hI \OLAR F clictel .ront hji)lpnotcr.
man diskuterateventucildrdneringav
Foto ur NOHAB:s arkiv.
Planen.
Fors.
*
Nohabs itrongd tenilj.rspelare (Jno Greett
och Karl-Axel Gtstatts-ron.rotn /taf/ et/
I ramg,in gsriAt lennj.rir,
Foto Jcirgen Carlsson
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diameternvat 5,2 m och vikten ca 70 kraften kommer i ging pi allvat. Dd.r
ton - skulle ldphjulet besti av ett riir det sig i m8.ngafall om mycket
Plitbearbetningen
vid
rostfritt material,som inte var l?impligt stora enheter,som t. ex. trycktankar
NOHAB
for svetsningi kallt tillstind. NOHAB
pi mer dn 30 m i l?ingdoch med manutexperimenteradedirfcir en speciell telplit i grova dimensioner.MaterialPlitslagerietvid NOHAB sysselsdtter f. n. ca 340 rnanplus 13 arbetsleda- svetsmetod.Denna innebar i korthet, tjocklekenpi fldnsarnakommeri minatt de ytor, som skullehopsvetsas,
upp- ga fall att uppge till 300 mm. Men
re och 1 avdeiningsingenjcir.
Det ir ett
vdrmdestill 200oC och beladesmed avdelningendr beredd pi denna tillbrett registerman spelarpi inom plitett svetsbartrostfritt stf,.lmaterial.
Ddr- verkning.
bearbetningen,
frl.n 1,1 mm till 120
efter
hopsvetsades
lophjulet
p6.
normm tjocklekarpi pliten. Man dr ockmalt sdttoch sedanfdljde avspdnningssi van vid att rcira sig med de mest
glcidgning i en nyuppfrird gl<idgugn Bildsidan:
skiftande materialkvaliteteroch dess- en
utom med helt nya material,som fcirst med dimensionerna9X7X4 m
Fig. 1. Chefenfdr plLt:lageriet,inav
de
stcjrsta
i
sitt
slag
i
Skandinavien.
miste provbearbetas,
innan de kan angenjdr
Bror Ericsson, t. u,, diskuterar
vdndas i produktionen. Plitslageriet SedanNOHAB experirnenteratut den- ett problenz med aerkmistaren
Erik
na
metod,
har man bdrjat anvdnda
har arbetenfor i huvudsaklok och turLartson. Kaluentilen ronr rlnr PA biL
denna
vid
andra
fciretag
mera
allmlnt.
biner. Avdelningen disponerar fcirLit oss fiilja en detalj under bear- den, skall installerat i Rt)jdLfor: kraftutom sina traditionella lokaler i 80c
betningen
i plitslageriet.
stalion.
dvenstrirredeleni en nyuppfcirdbyggVi v?iljeren stagringtill turbin, som
nad (avd. 95) samt hilften av den
Fig. 2. Det iir Araltiga masAiner,
nya stora verkstadavdelningen(avd. kan ansesvara signifikativ fcir avdel- som
lordras lr)r plLtbearbetningen.
nlngen.
88).
Pli.tmaterialettas om hand i avd. 95 Som ett exempel aisar ui hiir en bdjMinga ginger har NOHAB varit
ddr det ritsas,skdrsoch fasasfcir svets- aals, tom han bochaupp till 50 mrn
epokbildande,nd.r det gdllt svetsade
fog. Skdrningen sker siv?il fcjr hand tjock plLt med en liingd au 4 m. Plfrtkonstruktioner.SomexemDelkan nlmmed transportablaskdrmaskiner,
slagarnaheter Nils Orberg (t, u,) och
som i
nas turbinernatill Stornoirforskraftstationdraskdrmaskiner.Inom denna Axel Gufiafsson.
station,och d3.specielltkiphjulen. F<iravdelning6r bcijvalsaroch bockmaskiutom de svirigheterde storadimensioFig. j. Fi)rarhytternailll Sl :s NOner
uppstdllda.Mdrkasbcirden nyligen
nerna och vikterna innebar - stdrsta
HAB-GM-lok,
litt. 743, saetsas.
Miininstalleradebcijvalsenfrir knlckning
nen i fdrgrunden iir fr, a. plhtslagarna
av plitdndar och rundbockningav )0
mm plit, med en ldngd av 4 m, och Tage Karlsson och Verner Eriksson.
Tennis-KM
F orts.frdn.fdreg.sida
med min. bockningsdiameter
880 mm. MLlarna iir anstiillda i MLlarmiistare
(klubbmistare);2. Uno Green; 3. AlMaskinen tilliter dven varmbock- Erikssonsfirrna.
bert Nilsson; 4. Kurt Sahlin.
ning vid 600o-800oc di betydligt
F)g. 4. Hiir petus en au rtagAranKla.rsB: 1. Rolf Bertilsson(klubb- grcivre dimensioner,bortit 120 mm
:arna
till Furnas' stagring aa J?elJaren
mdstare);2. BengtJohnsson;3. Bjrirn pl5.tar,kan formgivas. Derefter tranporterasdet delvisbearbetade
Andersson;4. Ebbe Olander.
materia- Herman Fransson.
Kla.rs NTborjare: I. Kenneth Eng- let till avd.80c.
Fig. 5. Suetsaren
Leif Ekelund utfdr
De plitar, som ingir i d,vre och pdliigg:suetsning
lund (klubbmdstare);2. BengtRosenau rostfritt material
dahl; j. Ebbe Svensson;4. Jerker nedre rundgiende stagkransen;dub- p2 band till li)phiul
fdr Furnas kraftbelbockasi en 400 tons vertikal hyL?irk.
.rtation.Saetsazttomaten
har pendlande
drauliskgap-press,ddr bockverktyganKlas.rDubbel: 1. Uno Green,/KarlFdr att f3 bandeti det liige
vdnds. De plitar, som nu formgivits .rret.rhuuucl.
Axel Gustavsson(klubbmdstare); 2.
och riktats, byggs ihop till liimpliga ntan iinshar har audelningen/./trilJlatJ
Kurt Sahlin/Albert Nilssoni 3. Gcjte
enheter.Si.lundahopsdttsstagkransen mecl cle moclernastesaettldgettiillarna,
Pettersson/Roland
; 4. Knut
Johansson
med skarvfldnsarna,och sedanvidtar :om finns i marAnaden.
Maxe/Rolf Bertilsson.
Fors. svetsning.
Fig. 6. Htir iir en annan Jaetrallto*
Pi sammasiitt fiirdigst?illsstagringnrdl, rotn trtfdr pZl;iggssuetsningau
ens dvre och nedre rundseendemanNya revolversvarvare
tel med fld:nsar
utfcir biirgniig av turbin- rottfritt material pfr.skoael till francitlock och anslutning av lciphjulskam- ldpbitll till en au Furnas-turbinerna.
bildade
mare eller sugrdr.En del av den svets- OcAsfrrlenna aatomat har pencllande
En ny hall reuolterjuarrare bar utexantinening, som fcirekommeri tdmligengro- suetshuuucl. Suetsaren heter Sture
rats ild NOHAB. Stiende fr. o. ser d
va dimensioner,skermed automat.
Aberg.
Owe Andersson, Per-Olol Car.lsson, LenSedandessarundgiendemantlar innart Hellborg, Nils Lindstrtint och Kjell
Fig. 7. Inre turbinlocket till en au
svetsatstill stagkransarsker hopsdttMcrgnusson.En elett, Gdsta LycAe, tar fr)rtarbinerna
f t)r Kykkelsrud Araftstation,
ning till komplett stagring,varvid spihindrarl atl niirtara dd. atslutningen, SitNorge,
JaerJaJ
i autornat, Saetsare:
ralspets
och
tande fr. a. instruAtdr lens Oltson, ing.
stagpelareinpassasoch
Stig Gri:ell.
Gbte Sahlberg och ldnnan Folke NiJsson.
fastsvetsas.Efter vdrmebehandlingi
NOHAB-foto G. Johansson.
den fcjrut ndmnda glcidgugnenldmnar
Fig. 8. PlZtslagareErik Andersson
detaljenplitslagerietfor bearbetningi
aq€:
\:1:l
li; ffi @l!,; t!l::,tl
syrgasmej slar suetsfog i stagkrans.
;od
;i:.fi
fitL
andraverkstdder.
.eS
Fig. 9. Plhttlagare Gannar Edquist
Stora krav stdlls redan nu pi plit;;d
l4
slageriet,men dnnu strirrekrav kommer arbetar med en detali till kuluentilen
F ; ldrl
att stdllas,ndr produktionenfrir atom- f dr Rdidif or: krafttation.
Jobbet
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Budkavleorienteringen

6'* .-g

Arslutningsfesten pAgAr och pensioniirsorhestern und.erhdller med stil)ngaspel ocb sing
Alla mdltid.er -t'icAi 2r intagas i den prouisoriska tiiltrestaurangen. Foto G. Johansson.

Bliit

pensiondrsvecka

pi Ulviin

Det har blivit en mycketuppskattad
tradition, att friretaget bjuder sina
pensiondrerpi en Ulvciveckapi hcistkanten. Si var det dven i ir och ett
100-tal pensiondrer deltog. Tyvdn
kommer man att minnas denna vecka
som den ojiimfdrligt blcitastei historien, men vddretsmakter rider ju ingen civer. Det blev trots vddret en
myckettrevlig veckaoch fcir pensiondrerna ir utan tvekansamvarondet viktigaste.
Flera av deltagarnavar civer80 ir,
mer rcjrdesig vigi som stengettermellan bergen.Llnga promenaderkunde
inte vddret avskrdckaifr&n. En enda
dag var det soiigt, men i gengdld var
det di mycket h&rd vind, si det blev
inte en enda idealdagunder veckan.
Det blev som vanlist en avslutningsfest.di Trollhdttansfolkpensiondrsorkesterspelademed sann gl?idje.
Det var ?iven annan underhillning,
och glasstirtorna, som vZilvilligt donerats, smakade utmdrkt. Sedan var
det dags att resa hemAt igen, men
minga gir redannu och vdntarpi nZista sommar och en hiirlig vecka pi
Ulvcin.
Fors
Ef ter runclrand.ringen miitre 'fotograf en
NOHAB-aeteranerna uid en sugrdrsspiral.
Nohabfoto G. Johansson.

NOHAB-pensionerer pi bestik

NOHAB's IF's orienteringssektions
traditionella budkavleorienteringhar
awerkatsunder god anslutning.28 lag
hade anmdlts och 23 i.terfanns pi
startlinjen.77 lag kom i mil, vilket
dr ett rekord fcir denna tZivling. Liksom de senasteiren gick tdvlingen en
fredagskvdll,med tanke pE,de lediga
ldrdagarna.Det blev i ir ett NOHABlag som triumferade: P. Mattsson,E.
Erikssonoch Gosta Fohlin fcirde kavlen i m&1.
Tdvlingen gick runt sjcin Trehdrningen vid Sjrilanda.Banldggarevar
Anders Remnertoch GcjteFohlin, som
lyckats fint med sitt arbete.Det blev
en krdvande t?ivling, regnet dste ned
och slvil tdvlandesom sekretariathade det svirt. Segrande laget anvande 2.44,3O och I7:e laget behcjvde
5.06,00. Det blev alltsi en mycket
markantskillnad.

Den 19 septembersamladesett 80tal pensiondrerfcir att visas runt i
verkitdderna.Medel&ldern var 74 er
och den genomsnittliga tjdnstetiden
39,7 hr. Efter vdlkomsthdlsningenav
direktcir Kylberg i nya fcirridsbyggnaden, som mycket imponeradep& g?isterna, visadesverkstidetna. Det blev
en mycket informell visning och pensiondrernahade rika tillfZillen att iterknvta bekantskapenmed sina kamrater, som fortfara-ndevar i atbete.
Efter visningen bjod fciretagetpi
kaffe och sedan visades lokfilmen,
som fick en spontan applid. Pensiondrernastack frambarsav fcirre <iverBengtSidlin.
ingenjciren
Korptennisen

i Trollh?ittan

oreTrollhdttanskorporationsidrottsf
nings tennissektionhar trots d&ligt v?ider under h<istenlyckats genomfcira
varvid man speirets korpmdsterskap,
banor.
lat p& de olika korporationernas
Det blev tyvdrr inte nigot mdsterskap
for NOHAB's del. Ett )0-tal deltagare
awerkademinga bide hirda och spdnnande matcher.
I A-klassenblev det Ferroseger.Bklassenhade bara lockat en Nohabit.
I oldboyklassenstdllde tvi man frin
Nohab upp och hZir gick Albert Nilsson fram till finalen dir han forlorade
mycket knappt. Albert Gillman kom
femma, si hir blev det alitsi tvi Nohabitermed i prislistanstopp. Dubbelklassenblev ocksi en rafflande finaluppgdlelse rned en nohabare inblandad, ndmligenKurt Sahlin som belade
andraplats.
bors.

.qFl

Nohabs segenika budhaulelag't'r. a. P.
Mdltsson, E. Erihsson och Gdsta Fohlin.
Foto Jdrgen Carlsson.

Bdstastrdcktiden(1 tim.) p3' frirsta
strdckans7.5 km hade S. Fdgersten,
Mdtningstekniker,Uddevalla. PL andra strdckans4,5 km blev L. Johansson,Nohab I biistpi O,42ochpi tredje strickans 7,) km Giista Fohlin,
Nohab Il p3,0.54,30.Alla deltagarna
var mycket bel&tna med tdvlingen,
men man tyckte inte om den givmilde
fader Pluvius.
Resultat:1. Nohab II 2.44,30 (P.
Mattsson,E. Eriksson,GcistaFohlin);
2.
Mdtningstekniker, Uddevalla
2 . 5 2 , 7 r ;l . B o h u s l l n sJ U F 2 . 1 3 , 0 0 ;4 .
Byggnadsarbetarc
I 2.59,15; 5. Nohab
I 3.03.40;6. Vrirme& Vatten 3.O5,4t.
F ort.
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Koncernmesterskapstennis
Tidaholm

i

Om inte alla tecken slir fel, kommer vi si sminingom att fi en ny
stor folksport. Tennisen dr ndmligen
pi god vdg att erdvra massotav ^rrhlngare. Till irets koncernmdsterskap
i Tidaholm hade ett glZidjandestoit
antal deltagareanmdlts,och den tennis
som presteradesi turneringenvar av
mycket god kvalitet; det saknadesel Dubbelf inalisterna Palmdr-P. Stenstr6nz
( miistare
heller spdnning,dramatik eller vIl) och Lilja-IY eoiSr.
r.crasson.
spelningi matcherna.
Frirstatdvlingsdagens
dubbelmatcher
Bista singelmatchgick i den semispeladesunder de bista tlnkbara yttre
final,
ddr Gunnar Blomdahl,BTV och
betingelser,
med
ett
str8.lande
vackert
Kamrer lYarnstanz aatackar Sten Larsson
R. ITedin, Bofors, mdttes.\7edin inviider
och
vindstilla.
Tyvd,rc
var
vddf 6r lrtngttarig tjAn.tt. Foto Be11,t.
rets makter inte pi lika gott humcir ledde i stor stil och utmancivrerade
andra tdvlingsdagen,varfrir singeln oinspirerat spelandeBlomdahl i fcjr50 ir pi Tidaholms Bruksta set, varpi Blomdahl i det andra
fick fiirdigspelasinomhus.
Tidaholmsverken
kom igen och di visadeupp en imponerande slagrepertoar,som satte \WeTidskrivaren Sven Flerman $Tillier
din
i mlnga svira situationer.rJ7edin
Larssonavgick med pension den 3L/7
fick uppbjuda hela sin skicklighet i
1962. Han anst2lldesden L5/I2 1935
denna match fdr att till slut vinna
vid Tidaholmsverken och var med
med siffrorna 6-2, 8-6. Om Blombland de 4 tilnstemln som erhcillmedahl spelatlika bra i det frirsta setet,
dalj ir 1960 vid den fcirstamedalluthadehan sannoliktgitt till finalen. Vi
delning som dgderum i Tidaholm till
skall hdr inte i detalj gi in pE fter
anstlllda i Boforskoncernen.
matcheri singelfurneringen,
Vid sin avg&ng hyllades den nymen man
kan inte undgi att ge en eloge till de
blivne pensiondren av kolleger, fcirespelare, som utan att tappa humdret
tagsledning och personalorganisatiofick spela sina matcheri ett hdllande
ner.
regn s6ndag morgon, pi banor som
Fcire sin anstillning vid Boforsndstanhade liimpat sig fcir vattenpolo.
Tidaholmsverken hade herr Larsson
Dubbeln blev en stor framging fdr
varit tiansteman vid Volator, LundBofors, som fick med alla sina tre par
berg & Co samt Tidaholms Bruks AB
i semifinalerna. Overraskandeseqr-are
och hade vid sin pensionering nlra
blev paret P.-A. Palm6r-P. Sten50 1rt tiiinst pfr .ran?tnaarbetsplatt, Gttnnar Blomdahl,
BTV, i :emi-finalstrcim
ehuru hos olika arbetsgivare.
som finalslog segervanaklubbLjmon. matchen. Foto G. Karlstr<im.
kamraterna
Vedin-Lilia
med siffror*
na 5-7, 6-2, LL-9. Skiljesetet
var
Singelmlstare
blev som vdntat storSingelniistaren, Allan Srensson, IJVA, serutomordentligtnervpirrande,Zivenfcir
favoriten
Allan
Svensson,
UVA,
som
lar i finalmatchen. FoIo G. Karlstrdm.
inte var hotad i nigon av sina mat- iskidarna. En negativ dverraskning,
cher. Man frapperadesav hans slkra
spel, dlr inget var ldmnat &t slumpen. Oaeringenjdr SterAy med maAa \aerliimnar
priset ,ill dubbelniistarna palnir-p.
StenDet var en sann frciid att se honom i
-ttrrin, Folo G. Karlstrdm.
aktion. I finalen avfdrdade han litt
den inte ofarlige elegantenR. NTedin,
Bofors, med siffrorna 6--I. 6-L.
Men mycket kom att hlnda innan
finalmatchen. Man kommer sdrskilt
ihig Uno Greens (Nohab) och Gunnar Blomdahls (BTV) matcher mot
\fedin, Bofors. Green var mycket ndra att stdlla till storsensation
i kvartsfinalen, ddr han i en tidsbesrensad
match var ytterst ndra att civerlumpla
$/edin, som kanskemest tack ,rareiin
rutin si sminingom tog hem spelet.

I'
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Siidertiilje

med omnejd

dr?ink-

tes av skyfall
Wedaverkselev
gott i EM fiir

hiivdade sig
gjutarl?irlingar

Den 17-21 septembert9G2 av_
gj.ordesEuropamdsferskapet
fiir gjuterildilingar i Turin, Italien. SvEiiees
enderepresentant
var Ake Gustavss6n,
zo Lr, ffi,n N7edaverken.
som Dlacerade sig p6. s:e pJats.SverigeiVerk_
stadsfcirening
hai varit UK oih utdelat
ett stipendiumpL 7OOkronor. S7edaverken har svaratfcir civrigautl?iggvid
mdsterskapet.
Ake Giistavssongick ut ldrlingssko.
lan i 3.roch ir errgod representa-nt
fcir
den ungdom,som utbiidaspi Weda_
vefKen.

20 ld.ilingar frin 9 olika ldnder del_
tog i mlsterskapet,som omfattadedels
tre teoriprov .- teknologi, matematik
och ritning - och delspraktiskaprov
formning, k?irntillverkning och
avgjutning. Tdvlingen var uppdelad i
brons-,.1drnoch stilgjutning.Gustavs_
son deltog i bronsgjuining".-n,
da, hun
blev etta och i totala tdvlingen kom

Ahe Gustat,sson aid EM i Twin.

han pi 8:e plats. Fn hedrandepiacerlng av vdnnen Ake i den ulHnd_
ska konkurrensen,ddr minga av deltagarna har 5-6 fus utbildning bakom
sig.
Ett intressant bescik gjordes hos
Fiatverkeni Turin, diir deltagarnafick
se de stora anldggningarna.
Sten,

€?e,
-6

&''

w

Bilderna talar bdttre dn
ord om fiiriidelsen

Na fdrstfrr jag uad basen menade niir hatt sa tiil ntig a,
tiilreraningen

TV-tutan. Koncerntennisen
Forts.
itminstone fdr arrangcirerna,var aft
paret Blomdahl-Claessonblev utslasna redan i kvartsfinrlen.GlZidianJe
var dock att Sterky-Johansson
visade
si fina takter. Visseriiqenblev de utslagnai sin andra match, men de hade dessfcirinnan
visat fint och framf<irallt k?impastarktspel.

Natten till onsdagenden 8 augusti
1962 gick stora vlrden till spillo vid
det katastrofalaskyfallet civei Scidertzilje. Under ) timmar fcjll 104 mm
regn och vindstyrkan uppmlttes till
22 metet i sekunden.Hela viliaomri_
den civersvdmmades,
broar spolades
bort och fcir industriernasdel medfcir_
de skyfallet driftsstopp.
tVedaverken
blev dven utsatt fcir
stora dversvdmningari ligt beliigna
lokaler och omriden.
Det var ingen trevlig syn som mcitte
^
pa onsdagsmorgonen.
Linspumpning_
en var i full ging, men pi grund av
att avloppenej rickte till fotde stora
vattenmdngdersom fanns, uppstod
svirigheteratt fi bort vattnet.Utinfcjr
kontoret hade en liten insici bildats
och vattendjupetvar lika bide inne i
och utanfcir byggnaden.I nedre mat_
salenvar vattendjupet131 cm och ddr
flcit lcisa inventarieromkring. Stora
mdngderkemikalieroch metaI vatren_
drdnktes i fcirriden.
I kontrollavdelningensIokaler blev
hela ritningsarkivetvattendrdnktoch
en hel del verktyg och mltinstrument
lig under vatten. Elektriska motorer,
ugnar,pumpdetaljerm. m. har renove_
rats och rengjorts,vilket orsakaten hel
del extra arbete. Hela siukvirdsrum_
met.frjrstcjrdesoch nya golv samt anjr n6dvandieabidra byggnadsarbeten
de ddr och i matsajen.Vad skv?allet
kommer att kosta $/edaverken ai ennu
ej klart, enir det 6nnu iterst&r en del
reparationsarbeten.
\Wedaverkensldnspumpar
fick en
strykandeitging f6r utlnning bide till
brandkir, industrieroch egnihemsdga_
re. Ett st<jrreantal pumpar var ute
runt om i staden och kunde ddrmed
fcirhindra ind8. strirre katastrofer.
grro

saulre gfi t'rytande.

Efter tdvlingarnasslut fcirrittades
prisutdelning, varvid civeringenjcir
Sterkyuttrycktesin gliidje civeratt'ha
lAtt stesom arrangcir
och tyckte.att de
deltagandespelaria civerlagvisat fint
spel. R. $/edin tackadetill sist arrangrirerna fcir att de pi ett si utomordentligt s?ittlyckadesgenomfciratdvIlngarna'
Rolancl.

Sjdn utanldr bortre delen au Kontorsfataden Inne i matsalen f/t)r inaentarietna
omAring och hade siillsAap ned i;l_ och
lAsAbackarna utanfdr. - Ritningar ur Kon_
nollaudelxingent

arAiu brings pd tork. _
/rdfih i Ahllaradningens Aorrid.orer
sAedde med bit ( gittetais aa liilrmetall)
ocb hiir h* d.enna-fdrtdit: i trappan till
ntilsalen. - DireLtiir Saen Lind besAidar
All

f6rridelsen. "BlanA ligger fjiirden"
i
sjuArunznzet.Hiir fdrstdrdes alla inaentarier.
ri7edafoto, $tresterlund.
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tjdnst vid UVA 1 juni i ir och som nu
tilltrdtt kamrersposten.
Acke Hedman
iir fcjdd 1925, anst2illdes1954som revisor hos Bohlins Revisionsbyri och
blev 1 september1959 avdelningschef
for denna byris Karlskoga-kontor.
Han kdnner silunda v?il till Boforskoncernen.
Tjdnstemannaorganisationerna
har
dnnu inte utsettnigon representant
efter ingenjiir Lardner, som tiil nesta
irsmote uppehills vakansenav ingenjor Gdsta Liduing pi UVA's Planeringsavdelning.
3:e pristagarna Lundgren-Lundgren
uar
Vi hdlsar nu herrar Hedman och glada duer sitt pri:. Foto A. Andersson,
Lidving vdlkomna i redaktionskretsen UVA.
och hoppasp3,gott samarbete.
E. L.
Acke Hednan, UVA.
slagsvdgar
med startvid Danderydoch
mil i Akersbetga,yar lagd av I. EkNya m[n i UVA-redaktionen
berg. Ekberg, som i tidigare tdvlingar
visatsig tillhtjra eliten bland vira kartKamrer Harry O. Sandberg, ml.ngldsare,
hade letat upp en bana, som
irig ordfrirandei B-pilens redaktionsblev livligt uppskattadav deltagarna,
kommitt6 vid UVA, avgick den 1 okoch ddr bide fdrareoch kartldsarestdlltober frin sin tjdnst med pension.Nides pi likviirdiga prov. Anslutningen
gon minad tidigare flyttade ingenjcir
var dennag8.nginte lika stor som vid
Borje Larclner, tjanstemannarepreseotidigare tdvlingar,di tyvdrr minga var
tant i kommitt6n, till en chefsbefattfrirhindrade att yara med. Faret Espning i ett annat f<iretag,varvid han
holm- Forsell styrde in med minsta
givetvis samtidigt avgick ur redakprickbelastningenoch fick vid prisuttionskommitt6n.
pristag|rna
1:d
delningen mottaga fcirstapris ur tdvEspholnz-Forsell
iil
Bofors-redaktionenvill hdr framfcifdr
lingsledareLidvings hand.
ra ett varmt tack till herrar Sandberg pris at motorAlubbens ordfbrande G. Lidoch Lardner fcir derasgoda medverkan aing. Foto A. Andersson, UVA.
Prislistanfrir de frdmsta:
att ldmna materialfrin UVA, vi tacka
Espholm-Forsell
3 prickar
Motorklubbens
hiisttiivling
dven frjr ett mycket gott samarbete.
Hansson-Karlsson 50
Till herr Sandbergseftertridare siUVA motorklubb hade den ) seot.
Lundgren-Lundgren )1
,,
som bolagsledningens
representant
och sin numeratraditionellatiivling i bilRytter-Hjortstad
74
,,
ordfclrande i kommitt6n, har utsetts orientering.
Hallin-Ljungberg
94
,,
kamrerAcke Hec/ntan,sombtirjadesin
Banan,som dennaging gick pi roOlle.
TV-rutan

Forts.

ldrare. Kursen fullfdljdes av fdljande
elever:
Yrkesutbildningen intensifi eras
John Karlsson, Henry Stihl, Ernst
Persson,Ragnar Bender, Ake Karlspn BTV
son, Leif Lust, Rolf Andersson,SixYrkesutbildning och fortbildning i
ten Lundgren, Ville Forssander,Lensynnerheldr nigot av tidenskisen.Ut- nart
Jonsson,Lars Gustavsson,Rune
vecklingengir fort i vira dagar och Ekholm, Karl-Herbert Edgren, Karldet finns knappastnigon yrkesutcivare Gustav Granqvist och Anders Cronsom numera lugnt kan utgi ifrAn att nolm.
han en ging fcir alIa ldrt sig sitt yrke.
En nigot fcirkortadsidan kurs, unNei. man kdnner vdl litet var att om der ledning av ingenjdr Yngve KZillman inte fciljer med och ldr, si blir berg, samladeett 15-tal deltagarefrin
man snart pi efterkZilken.Betydeisen Forsdljningsavdelningen.
av personalens
utbildning har klart inUnder ir 1961 och 1962 anordnasettsav BTV:s ledning och kurser och des i Tidaholms stadsyrkesskolorsreannanutbildninssverksamhet
har ener- gi en frirmanskursomfattandeldroim^:^1.1 t-:^:^L^
SrJLL rr4rrrr415.
nena Svenska,Matematik, Fysik, RitSilunda har SverigesVerkstadsfcire- ning, Maskinelementoch verktygsldra,
nings grundkursi yrkesritninggenom- Mateilalld,ta och Industriell orsanisafcirts,med ingenjor K.-E. \Tillner som tion och ekonomi.

Nedanstiendeanstdlldavid BoforsTidaholmsverkenfullf<ilide kursenoch
erholl betyg:
Gcjsta E. F. Johansson, Gunnar
Nilsson, Roland Ekvall, Thord Tohansson,Rolf Danielssonoch Gunnar
II.
Johansson
Deltagare frin Vulcan var Ake
Funck, Bertil Lundberg, Roland $7igh
och Jean Blom och frin Marbodal
Lars Erik Holmvik och Valter Gustafsson.
Under viren 7962 anordnadesen
Personalledningskursenligt samma
program som tidigare frjrekommit i
Bofors med konferensledaresom utbildats av PA-ridet. Ett 1j-tal tidnstemdn hadefcirminen fi deltagai denna
kursverksamhet.
E. A4.

->>IN MEMORIAffi<<len
lq

Mauritz Karlsson
NOHAB

K, O. EriAsson
Bofors
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Soen Landh
Bofors

p dJ
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Ponrus Sjbbetg
Bofors

Erihsson,Karl Oskar, fddd 8 apnl L905, avliden 21
sept. 1962. Anstllldes vid Bofors 1929 och arbetadedi i
Stalgjuteriettill 1938, d& han civerflyttadetill Nobelkrut.
dIr
Aterkom till Bofors r april 1943 till H?irdverkstaden,
han huvudsakligenarbetat som verktygshdrdarei behandlingsavdelningen.Erhdll L954 medalj och gratifikation
for 25 tj?insteiroch hade siledesct 33 tjanstetr vid sin
bortging.
Karlsson,TorstenMauritz, f.odd26 febr. 1907,avliden
L7 juli 1962. Anstalldes i april L923 vid Nydqvist &
Holm. Under hela sin anstdllningstid,ca 39 ir, tjdnst-

PERSONALNYTT
Tidaholmsverken
Som kontorist p& bokfiiringen,
TVE 2, har med tilltriide den 1 oktober anstdlltsfrcikenGunnel lY/ahnberg

Sten Killaad.er
Bofors

Yrjb KTtd
IV edauerken

gjorde han p& Konstruktionskontoretslokavd., ddr han
avancerade
frin ritare till konstruktor.Medaljrir 1952.
Killander, Sten Axel, f6dd 20 aug. L92L, avliden 23
septemberL962. Anstd'lldesvid Bofors i jan. 1949 som
driftsingenjdri Stilverket och civerflyttades1958 till Metallurgiskalaboratoriet,ddr han var chef for sektionenfcir
metallurgiskaprocesser(MLU). C:a l3 tjdnsteir.
K1t6, Yrj6, fddd 27 okt. 1899, avliden Lo juli 1,)62,
Anstdlldesi dec. r9)3 pi \TedaverkensByggnadsavdelning och flyttade senaretill Pumpavdelningensserviceverkstad.C:a 9 tjdnsteir. Avled under ett besciki sitt hemland, Finland.
Lundb, Suen Ernfricl, fddd 1 sept. L907, avliden 17
aug.1962.Anstdlldesvid Bofors i jan. 1933pi Konstruktionskontoretsom ritare och konstrukttir och hade denna
tjinst hela sin anstdllningstidc:a 29 fu. De senasteiren
tdndarbetadehan pi avd. KCT, Ammunitions-sektionens
rdrsavdelning.Erholl 1918 medalj fdr 25 tjdnsteir.
Sji)berg,PontusFritiof , fddd 20 nov. 1904, avliden22
aug. L962. Anstllldesvid Bofors i mars 1919 och kom,
till
i Fdltverkstaden,
efter en kort tid som fcirridsarbetare
Kanonverkstaden,
dir han blev filare och montcir.Denna
sysslahade han vid sin bortging. Erholl vid Bofors 300irsjubileum L946 medalj for 27 tjdnsteir och hadesilunda
c:z 43 tid'nstelr.

Bofors
Till dveringenjciroch chef ftir verkstadsavdelningarna ef ter civeringenjcir
Stig Olsson, som llmnar AB Bofors
den 15 november,har utsetts civilingenjcirI arl H olmgren.

Civilingenjor loan Saentsonanstllldes den 12 sept. pi Elektriskaavdelningen (X 1) som assistentoch stdllen.
f rjretrldaref cir avdelningschef

Frdn Redahtionen,

Overingenjtir Holmgren kommer
(\rgg)
N2ista nummer
att
tilltreda sin befattning den 1. 2.
Som fdrste ritare pi ritkontoret har,
1963.Under tiden 15. n. 52-1. 2. blir nr 6. eller iulnummret av denna
med tilltrdde den 29 oktober,anstdllts
63 uppehilles verkstadschefsbefatt- 17:e fuglng. Redaktionendr tacksam
norske ingenj<irenPer lerman Larsen
ningen av civilingenjot C.-4. lYern- for alla bidrag snarast mdjligt och ej
(L"p).
gdrna senaredn den 15 nov.
hofl.
E. M.

35

:{tn*

sornsfunr
sin! anft:
;,B,BlH,F#ffii

.il

e t
lel

.lti lli

:9.u; g

,!nt!:l nlt rnc
re".
uaL6:
"a
IfiILLR LFi

g

Gastar Andersson
Bofors

Adolf Alexandersson
Nohab

Per Hedquist

UVA

Vilhelm lohansson
NOHAB
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Oskar losefson
TidaholmsrcrAen

lohan Karlsson
Bofors

Gunnar Karlsson
T idaholnsrerken

Lls4

s;

#:l

^.t/.t/eil.fon

Gdteborgskontoret

Andersson,Gustau Emanuel, fodd 2 april 1896, fdrtidspensionpi grund av s;'ukdomI jan. 1962. Anstdlldes
pi Byggnadsavdelningen
i Bofors som grovarbetarc1929,
civerflyttadesenaretill Hdrdverketddr han var hlrdningshj?ilpare.Medaljtir I954 med 25 tjd.nstel,r,
kunde han siledesrdkna ca 32 tjd:nste?rr
ndr han slutade.

Ka.rlsso,n,
lohan Valfrid, f6dd 19 sepi. 1895, pensionerad 1 okt. t962. Anstdlldesvid BoforJ i mars 1918 och
arbetadefdrst i Stilgjuteriet,kom i febr. L92I till Smedjan och arbetadefrin dec. I9j3 tjl1sin avging efterca 44
tjdnsteir i Kilstasmedjan.Erhrill 1946 vid Bofors 300-irsjubileum medalj och gratifikation frjr 28 tjdnsteir.

Alexandersson,lohan Adolf, fddd 16 sept. 189), pensionerad21 sept.1962.Anstiilldes1941vid NOHABoch
var frirst under 8 ir frirridsarbetareoch de senaste13 iren
stidarepi avd.VH. Ca 21 tjinsteir.

Karlsson,Kar/ GustauGunnar,fddd 7 april 1g9j, slutat vid uppnidd pensionsilder3 aug. L962.-Anstd,lldes
vid
Tidaholmsverken14 aug. 1950 som eldareoch var senare
trddgirdsarbetare
och grovarbetare.

Hedquist, Per Wilbelnt, fddd 28 april L894, pensionerad 1 maj 1962. Anstalldes4 juni t934 somveikmest"re
pi dnvarandeAB NOMY, sedermeraUlvsunda Verkstdder AB och kvarstodi dennabefattningtill uppnidd pensionsilder 1959. Han civerflyttadedi, tiil Metod- och
verktygsritkontoret,ddr han tempordrttj?instgjort.Erhrill
Hedersnil m. m. frjr 25 FLrs
tjdnst I9j9.

Kristenson,El:a, fodd 1 juli 1898, pensionerad3I juli
L962. Borjade i nov. 1922 som korreipondenthos Ing.firma RobertHellstrrim,som d6.representerade
Bofors f-ijr
vdstraSverige.Di. Bofors 1941 dppnadeegetfcirsdljnings_
kontor i Gciteborg,civergickhon-till dettai april ,. a. *n
har sedanskcittGcjteborgskontorets
kassaoch ansvant for
bokfciringen. Frciken Kristenson erhrjll medali tor 32
tjzinsteir 19)4 och kunde siledes rlkna c:a 40 tidnsteir
nlr hon avgick.

lohansson,Karl Vilhelm, fodd 1 sept. 1895, pensionerad 30 sept. L962. Anstalldesvid Nydqvist & H;h 193t
och har heia sin anstlllningstid, ca 27 3"r,arbetati Verkstaden,fcjrst som filare och sedaniuli 1938 som fdrman
for montageav 40 mm kanoner.
losefs.ron,Karl Oskar, fddd 10 juni 1895. slutat vid
uppnidd pensionsilder6 jr:.Ii 1962. Anstdlldes 29 mai
1958 som snickarepi Tidaholmsverkenoch blev senare
Bonoplexarbetare.

f6dd 25 aug. I8)5, slutatvid upp^l1gtr, losef S,eaerin,
nidd pensionsilder 10 aug. 1962. Anstdlldesvid Tida_
holmsverken22 aug. l94i somportvakt och blev senare
plastarbetare
och verktygsarbetare.
Lundgren,Karl Georg,fddd 28 okt. ts95, pensionerad
30 sept.1962.Anstiilldes1913vid Nydqvist& Hoh och
har hela sin linga anstdllningsti
a, ci qg ir, tillhdrt lok_
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losef Lager
T id.aholntsuerAen

Karl Sandberg
T)daholnsuerAen

Karl Lundgren
NOHAB

Knal Magnuston
Bolors

Carl Streng
Nohab

avdelningen,bide som montdr och resemontrir.Utnimndes1 jan. L943 tlll fcirmani lokmoniaget.
Magnutson,Knut Magnur, fcidd 1) sept.1895,pensionerad 1 okt. 1962. Bciriaderedan i mars 191b som
transportarbetare
i Bofors, blev i mars 1p17 sliparei Kanonverkstaden
och hadedennasysslatills han avgickefter
ca 52 tjd,nsteir.Medaljcir med 36 tjlnsteir 1945, erhlll
han storamedaljenfdr 50 tj2insteltL960.
, Sanrlberg,Harry OskarM., fddd 21 sept. 1897, pensioneradI okt. 1962.Anstllldes1) nov. 1931vid divarande AB NOMY, som sedermeraomorganiserades
och
blev Ulvsunda VerkstdderAB, sisom karirer och ekonomichef. Denna tjiinst hade han hela sin anstlllningstid,
ca 3L et. Erhdll 1956 hedersnil m. m. fdr 25 tiinstetr.
Kamrer Sandbergvar sekreterarei Friretagsndmndenoch
ordfdrandei B-pilens redaktionskommitt6
vid UVA.

Harry O. Sandberg
UVA

Ed.ain Tomasln
N obelArut

Sandberg,Karl Fredilh, fddd 11 maj 18%, pensionerad
5 juli 1962. Anstllldes vid Tidaholmsverkenj fefu. Dqt
som apteringsarbetare
pi Ammunitionsverkstaden,blev
senarehjdlplastareoch transportarbetare
och vid sin avging godsmottagare.
Streng, Carl Robert, fddd 12 aug. 1891, pensionerad
21 sept. L962. Arbetade l92I-I924
vjd Nydqvist &
Holm, iteranstdlldes L927 pF"Pii.tverkstadenoch har hela
sin anstdllningstid,ca 38 ir, vait plitslagare.E1noll lgr2
medalj for 25 tjdnstelr.
Tomasdn,Olof Eduin, fodd 27 sept.189j, pensionerad
28 sept. 1962. Arbetadevid Nobelkrut nigia minader
I)17, iteranstiilldesi apill L934 pi Nc-avdelningensom
nitrerareoch detta har varit hans huvudsakligasysslaunder anstdllningstiden,
ca 29 tjartsteiu.Erhrill 19:S medali
ftir 21 tidnsteir.

dennas utfcirliga bemrjtande kan vi
lamna darh n i detta sammanhang.
.(|o.
Fcirfattareni Industria hade f&tt iIskilligt om bakfoten. Han hade dock
rdtt i sina synpunkter om "allmdnt
hillna publikationer", men ytterst fi
"Cato", som vi hlr iterger. Men detta - om in nigon - personaltidning
Har vi en personaltidning?
svar1r ingalundauttrimmande,och re- har denna karaktdr - minsi av allt
I ett fdregiendenummer (3-1962) daktionskommitt6erna
har dirfor, efter B-pilen.
publicerades en av Reimer Sieben- en ingiende diskussion,uppdragit it
- i varje
Ndr personaltidningarna
freund fcirfattad inslndare med ovan- mig att ge herr Siebenfreundkommit- fall de flesta av de nu ca 150 i landet
st&enderubrik. Redaktioneninbjcidtill
t6ernasoch dven bolagsledningenssyn - omkring 1946 startade,i samband
inslndarens besvarandeoch ville ha oi saken.
med den di pigiende diskussionen
om
ldsekretsens
synDunkter.Det har dven
Insdndarenpi sin tid i Industria, industriell demokrati och Saltsjcibadskommit ett svir, fcirfattat av sign. som hr Siebenfreundiberopar, och avtaletom Fciretagsndmnder,
hettedet

nI rragar - vr svarar
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bl. a. att en personaltidningskullevara Siebenfreundtycks ocksi anse,att tid- helt andra faktorer - kverulansenir
skriven for personale
persona- ningen inte har n6.gotvlrde eller in- bl. a. en dylik. Under B-pilens frirsta
ir kom det visserligen ganska minga
len. Detta ideal har ingalundakunnat tresse,om den inte llses av alla.
fullfdljas, det har nu "reducerats"till
Ldsvdrdetdr dven ett mycket relativt ins[ndare;man pitalade fel och brister
att en personaltidninguteslutandeskall begrepp.Hur minga ldserallt i en tidi lokaler och organisation,anmdrkte
vdnda sig till de anstdllda med in- ning eller tidskrift? Inte en endaper- pi vissa missfcirhillanden,framfcirde
formation om fciretaget(eller koncer- son, aLgar ui p2:t2. Man llser det man personligaklagomil osv. SedanFcirenen), och att den inte fir ha reklam- vill veta om, eller det som en rubrik tagsndmndernaoch, under senareir,
iven Samarbetskommitt6erna
organiseeller kundbetonad pr2igel. Givetvis eller en bild lockarmed.
Jag skulletro,
rats, har dock dylika, oftast strdngt
kvarst&r,att envaranstiilldskall ha rdtt att de flesta personerliser hcigst10att medverkai tidningen.
15 7o av innehillet i de stdrrerikstid- lokalt eller personellt avgrinsade friju
Nu dr det
si, att skrivfcirm&gan ningarna, exempelvis DN, ST eller gor, kunnat tagas upp till behandling
eller -lusten1r ganskaklen, och att det Sv. D. Aven av facktidningarnasinne- i liimpligare forum.
B-pilen startadesom informationsi praktiken blivit s&, att redakt6ren hill liiser man endasten br&kdel.Och
(redaktionskommitt6n)till det allra vem orkar ldsade "kolorerade"vecko- organ fdr de anstlllda vid AB Bofors
mestafitt svarafrir inneh&lleti oerso- tidningarnafrin pdrm till pZirm?
i Karlskoga, men ldsekretsenutokades
naltidningen.Vir uppmaning,i^numEn ny llsvlrdesundersokning skulle snart till Tidaholmsverken,NOHAB,
mer efter nummer, att medverkai B- sdkert vara vlrdefull att gdra, men en Iil/edaverken och UVA. Vid ett par
pilen fdrklingar ganskaohord; vi har dylik ?ir tyvlrr mycket dyrbar och det fdretag anhcill personalorganisationeroch flidock nigot 100-talintresserade
dr dven tveksamt om den kan ge na t. o. m. att f8, bli delaktig av tidtiga medarbetare,som kommer med nigot utslagsgivanderesultat. En in- ningen.Att nu, som herr Siebenfreund
notiser, nyheter eller ger tips om tervjuundersokningkan "styras" av ut- f<ireslir, bryta ut NOHAB-biten och
dylika.
f.fitgarnamed negativt eller positivt ut- gcira denna till en exklusiv personaltidning ftir NOHAB, dr helt uteslutet.
Herr Siebenfreund tycker, att tidformade ffi.gor, och pi frigeformulir
Det skulle bl. a. bli en mycket dyrbar
ningen 1r pretenticisoch att den mera fir man tyvdrr alltfdr fi svar.
historia - ingalunda "ekonomientill
1r en skylt utet med reklam om konBoforskoncernen har ju bort6.t
fromma" !
cernensfciretag.
13.000anstdllda,lika mycketfolk som
Vi tackar herr Siebenfreundfdr att
I sistndmnda pistlende har han invS.nare i en medelstor stad, och
absolut f el. B-pilen d.rpi intet sdtt niNOHAB dr till antaletanstlllda ocksi han vlckt en debatt om B-oilen och att
got reklammedium: ildningen siindes att ilmfcira med en smtstad. Det 1r han ddrmedgivit redaktionskommitt6erna tillf[lle att frirklara en del om Binte xlt som kundticlning, av upplagan alldelesorimligt att beglra, att man i
en personaltidningsom vir skall tala pilens uppgifter, syften och upplZigggfu 99 /o till de anstdllda, resten till
andra personaltidningar och arbets- om varendaobetydlig hdndelseinom ning. Ett av de viktigaste syftena dr
faktiskt att stdrkafamiljebandenmelmarknadens organisationer.Men B- varje fciretag.
pilen vill givetvisge de anstdlldainom
B-pilens redaktionskommitt6ergcir lan koncernensolika fciretag,och dkakoncernen en god information iven
allvailiga f6rsdk att skaffa nyhetsstoff de kunskaperom varandrasverksamhet
om produkter och tillverkningar. Att
till varje nurnmer.Detta ldsesgivetvis dr ddrvid iv mycketstor betydelse.
tidningen dr av hog typografisk klass frdmst av "hemmapubliken",men siFcir B-pilens redaktionskommitt6
dr sant - vi ar tacksammafcir detta kert dr, att ingen pe NOHAB "trflkas
Egil Ldnnberg
men det 1r resultatet av ul", eller mir illa av, att ldsa om vad
berdm *
skickligt utnyttjadetypografiskahjiilp- som hlnt pi \Zeda eller i Bofors.
medel forstklassig officin, bra
Herr Siebenfreundnlmner om verkklich6eroch papper m. m. - dock till
som i sina brev iill mon- >flar vi en personaltidning?>
stadschefen,
billigastepris. B-pilen har bl. a. ett ut- t6rer i frimmande land berdttar om
BF"deja och nej.
valt tryckpapper,som ingalundaligger smihdndelser pi friretaget fdr att
Om man i detta begrepp innefattar
i den dyrasteprisklassen,och att sdnka stlrka samhririghetsklnslan.Det 1r
papperskvalitetenvinner man mycket utomordentligt viirdefullt med denna bidrag frin llsekretsen, si har vi det
litet ot. De stora kostnaderna vid personliga kontakt, men jag kan be- inte. Vir tidning har till 99,9 Vo blitryckning av en tidning som denna 6tta, att de vira i frdmmande ld.nder vit en informationskllla frtn bolaget
ligger i uppsdttning av text, klich6er, med lika stort intresseldser B-pilen. till de anst?illda.Jag h&ller med Herr
ombrytning, maskintid frir pressarna Tidningen kan dock givetvisaldrig er- Siebenfreund om att tidningen Ir av
och bokbinderiarbete.Papperskostna- settaett personligt brev, med mera per- hdg klass och ofta innehtller mycket
den dr alltsi av mera "underordnad" sonliga formuleringar och synpunkter bra allmdnbildandeartiklar. Att den
betydelse.
pi problemen.Men vi Ir overtygade dven typografiskt sett stir hcigt kan
heller ingen fcirneka.
Ar det f. o. nigot fel att en trycksak om att B-pilen i hdg grad bidragertill
har ett tilltalandeyttre?
Nu kan man ju fundera p&, om inatt stdrka samhcirighetskdnslansivdl
tresset
fdr tidningen dr lika med antainom
det
egna
fdretaget
mellan
som
Om lisvirdet dr det mycket svirt
let inslndare. Personligentror jag att
att yttra sig: det vailerar frin fciretag koncernensfciretag.
till fciretag och mellan olika ildersSlutkldmmen i herr Siebenfreunds man inte ffu dra likhetsteckenmellan
"prenumeranterna".
grupper bland
resonemangom samhcirighetskinslan de bida.
Men att B-pilensldsvdrde?ir betydligt har vi litet svirt att fcirsti. Menar herr
Att ldsa tidningen dr i atla fall ett
stcirredn herr Siebenfreundtror, ddr- Siebenfreundverkligen, att antaletin- mindre fciretagfdr de flesta av oss,
om ir vi fdrvissade.Pi dettakan med- sdndarei en tidning skulle vara nigot dn att skriva en artikel - om iin aldlemmarna av redaktionskommitt6erna kriterium fcir intressetf6r tidningen? rig si liten. Aven vi tjinstemdn skall
ge m&nga exempel och bevis. Herr Lustenatt skriva insdndaredikterasav i det fallet inte fiirhlva oss. Dessutom
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tror jag, att om tidningen gavs ut 1
ging i minaden och hade mindre
format, ungefdr 45, skulle det inte
verka si avskrdckandeatt medverkai
den.
Enklare papper borde ocksi finnas.
Om det sedan ginge att fi en egen
tidning fcir varje fciretagi koncernen
skulle en hel del vara vunnet.Vi hZiri
Bofors har inget stcirreintresseatt idsa
om de andra fdretagensstcirre eller
min,lre

nrnhlcm

Frir nigra nr sedansdndesett frigeformulir ut till alla anstdllda,som hade att besvaravad de ansig om tidningen. Ca 2OOsvar kom in till red.
Minga har anstdllts sedan dess. Det
torde vara tid for en ny gallup. Fcirsta
frigan borde vara, om tidningen civerhuvudtaget ldses,vad som leses och
hur ofta. Om det nu skulle vara se
sorgligt, att just ingen l6ser den, si
hdnger det mestai luften. For att nu
red. skall fL in nlgra svar, fdresler
jag att vederbcirandetidskrivare, arbetsledare,personalchefe. d. pi varje
avdelningsamlarin svarenoch ser till
att aIIa svarar. Fdrsl di blir det nigot
vdrde med denna utredning.
Personligentror jag inte att intresset fcjr tidningen dr vad det borde vara. Hur skall detta cikas? Flera bidrag
fr&n de anstiilldasfritid?
Minga har en trevlig hobby, har
gjort nigon resa eller upplevt nigot
annat, som skulle vara av intresseldsa
om. Ja varfcjr inte beskrivahur man
tillbringar fritiden dver huvud taget.
Flera tdvlingar. Aven s&danautan
"orestationer".Kunde man inte ha seniesterstipendier,
stipendierfor utbildning o. d. Varfcir inte en familjesida
med bidrag till och frin de anstdlldas
barn. Framit iul skulle man kunna ha
en tomte, som delar ut julklappar till
barnen, om dessasdnt in bidrag till
o. s. v.
<inskelistan
Nu sdger red. att visst vill vi ha
bidrag frin de anstdlldasfritid. Vi har
Enfcirut bett att fi semesterkiserier.
dastett bidrag kom in.
Hur skall vi fi de anstdlldaatt skriva? Mitt receptIr, att det p& varje avdelning tillsiitts ett tidningsombud,
som
eller om man si vill avd.-redaktcir,
bevakarvad som hdnder pl hans omride. Han bcir kinna tili vad de anstdllda har f<ir sig efter arbetstidens
slut och till honom skall man kunna
vdnda sig fcir att fi en insdndareutformad, om man nu dr tveksamsjdlv
hur den skall skrivas.
Ja detta dr endast vad 1 av de
10.000 som fir tidningen tycker.Vad
tyckerde andta9.999?
" CAto"
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MODERNA

KRUT

Forts.frdn sid.75

Ordlista
di lenTlamin : organisk kemisk substans.
diskontinuitet: olikhet, st6rning i ett jdmnt
friliipande forlopp.
dysa: tratttormig avslutning pi
raketmotor.

t. ex. en

erositt; av latinska erosirn, som betyder siinderfritning (ncitning). Hdr nirmast urbrdnnande (av stilet i eldriirsviggen).
exoterttisA: process, di vdrme utvecklas
(motsats dr endotermisk, di vdrme miste
tillfdras).
exudering: uttreingning av nigon
utsvettning.

vltska,

llandiirnpning: termen fdrklaras i texten.
llegnzatisering: lugnande, dlmpande (av
grekiska flegma, som egentligen betyder
slem. Jdmfcir flegmatisk, ett av de s. k.
temperamenten).
grafitering: ytbehandling med grafit, ett
mineral som bl. a. anvdnds i blyertspennor och som har "fet" yta.
hygroskopicitet, fdrmiga att taga upp fuktighet.
homolog: likformig, till samma familj h6rande.
katalysator: i.mne som inverkar pi en process, utan att direkt deltaga i densamma
(Prof. Theorell - nobelpristagaren, har
liknat en katalysator vid en prdst som
fijrrdttar en vigsel).
p:rdneter: her nermast krutets t.jocklek och
energiinnehill.
progressirbebandling:
rcducering
brzinningshastigheten.

av f6r-

polytropisAt: en f6rdndring i en gas tillstind, som sker med ett visst vermeutbyte
med omgivningen.
nitro gnanidin: organisk kemisk substans.
stabilisator: hlr
stans.

livslZingdsfdrldngande sub-

trychstegringsgradient: denna kan slgas vara
ett mett pi. accelerationsdndringeni den
uppitgiende ......
i t. ex. tryck-vigkurvan. Jdmf6r diagrammet pi sid. 12.
Vo: ntgingshastighet, mynningshastighet,
och v :
velocity (hastighet) och o :
noll. Jdmfor Vo spridning.
tr end.: tendens (utvecklingsriktning).
uretan: organisk kemisk substans,

*

Bofors-sidanElektroniska tillverkningen
till Bofors

med civilingenjcirLars Erik Lundberg
som chef. Personalenomfattar frin
NOHAB riverfcirdaoch inom KC-4
redanbefintliga anstdllda.
I sambandmed bildandetav den nya
avdelningenKCF, Indras avdelningsbeteckningenfor KCK till Elektronikavdelning.
*
Arets veteranfester
I FLrhar 359 anstdllda vid Bofors
och Nobelkrut uppnitt 25 tjdtstefu.
Vid en hiigtidlighet p3. Liroverkets
aula ldrdagen den 24 nov. kommer
"veteranerna"att hedrasmed de sedvanliga minnesgS"vorna:
guldur och
Boforshedersnil.
Vid Tidaholmsverkenhar i it 29
anstdllda uppnitt 25 tjinsteir och
kommer att hedras pi liknande sitt.
Aven NOHAB kommer i &r att
ordna en veteranfest.
Ftirteckningarna<iverirets "veteraner" publicerasi B-pilen nr 6.
*

Juli-Kriss-Kross 1962
Som vi tidigare meddelat,blev det
en malcirmed n&graord till Juli-KrissKrosset.Ett litet antal - ett 5O-tallcisningarinkom dock,och red. l?itd?irfcir gdra en extra dragning pi dessa.
Prislistanf6ljer h?irnedan.
1. ReparatrirRudolf Kasemo(5016),
Avd. VR, NOHAB.
2. Lagefiorv. Bo$fdhrn, Stil-verktyg,
SuomenBofors, Helsingfors.
3. Ing. Hary Sam6n (80452),
Avd. KKU, Bofors.
4. Frlare Frans Magnusson(209),
Avd.79 B, NOHAB.
5. Liirling Torbjdrn Lind (6127),
Avd. NZM 4, Bofors.
6. Herr Nils-Erik Nilsson (L3323),
Avd.MH 22,Bofors.
7. Brukstj.-manLars Eric Bergvall
(84952), Avd. KCU, Bofors.

8. Ing. SvenBergvall (82493),
Enligt bolagsledningens
beslutskall
Avd. VK 2, Bofors.
den elektroniskatillverkningen, som
nu bedrivs vid NOHAB, riverflyttas
till Bofors.Den uppdelashirvid si, att
1962
konstruktion och utveckling frirliiggs Hiist-Kriss-Kross
till KC-4, rnedan produktionen frirDenna tiivling samladesom vanligt
liigges till NVA-i. Overflyttningen ett mycketstort antal kisningar.Sdkerdgderum den 15 okt.
ligen hade minga, som brottats med
Inom KC-4 har en ny avdelning, tdvlingen i juli, nu Htt att placerain
InstrumentavdelningenKCF bildats, de felandeorden.

Juli- och Hiist-Kriss-Kross
Riitta liisningen

Prislistanfdljer hiir nedan.
1. Pensionlr Algot Mogel (369L),
Ostedtngg. 3 A, Trollhittan.
2. Herr SvenEngquist (82087),
Avd. EDM. Bofors.
Bruksti.-manIvar Karlsson
(80283), Avd. A 11, Bofors.
AssistentLeo Svejbaek,A/S Jernkontoret, Aarhus,
5 . ApparatskcitareAke Granlund
(to24), Avd. F 26 B, Nobelkrut.
Fru Alexandra Berglund (Pensionlr), Strcimslundsg.
11, Trollhdttan.
7 . Frdken Anneli Lindfors, Suomen
Bofors, Helsingfors.
8 . Herr Lennart Flssberg (L92),
Avd. 161, NOHAB.
Truckftirare
Gunnar Nilsson
9.
(22059), Avd. RTK, Bofors.
1 0 . VerktygsslipareKarl-Gustaf
Jansson(15233), Avd. YY -24,
Bofors.
1 1 . Fru Helena Pratsch,Avd. Farmaceutiska,Suomen Bofors,
Helsingfors.
1 2 , Smideshj[lpare Nils-Ake H<ig'
lund (z3or9), Avd. MSK 34,
Bofors.
1 3 . Herr Sigurd Book, FAM, Malmdkontoret, Malmij.
1.4. Kontorist Jill Johansson
( 103tt),
Avd. TUM-I, Tidaholm.
1 5 . ElektrikerBo Hallberg (6777),
Avd. VE. NOHAB.

TY TA

VAKNA Nu oA !

TEXD
LAttlPAr{

Ocks& ett Blockdiagram
Alla har vdl inte si l?itt att fatta och
ftirsti finesserna i ett datamaskinblockdiagram.
Red. har d?irfdr klippt en mera fcirstielig version (som kan hdnda envar)
av ett blockdiagram pi "hemmaplan".

Norsk

l?isiivning

Uten psykoanalysenville vi aldri
fitt vite at nir vi tenker en tanke, si
er den tanken vi tenker, ikke den tanken vi tror att vi tenker, men bare den
tanken som ftr oss til 6.tro at vi tenker den tanken vi tror at vi tenker.
(Graa Bjdrn)
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,,, kommer de 6 NOHAB-aggregalen
lill brasilienskaFurnas all ulveckla.
Hdr ses lophjul for Furnas och Mes a u r e ( , | 9 5 0 0 0h k ) u n d e r a r b e l e h o s
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medan
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jdrnvig. Teckningen visar laslningav
lurbindelar vid NOHAB-kaien'

&

ilYDQr'IST
T e l e f o n 0 5 2 0 / 18 0 0 0

H('LtI

AB

TRC'LLHATTAl$

Telex 5284 Telegram NOHAB

g
LOCOMOTTVES

WATER
TURBINES

ATOMIC
POWER PLANTS

EXPORTERS

Killstntl I962. r\:enlartsl ryrl.vr/rr'r20,1/.iJ
r;--

