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SVENSK STALINDUSTRII DAGENS LAGE
Au Bruksdisponent
SVERRE R:son SOHLMAN
Anfcirande vid invigningen av Bofors nya kontor, lager och herdverkstad i Malm6
den l4juni 1963
T\

man i dag moter stilmdn inom de hogindul)h
strialiserade ldnderna, hor man ofta den isikten
uttalas, att de senaste 6rens utveckling mojligen
kan beteckna inledningen till en ny era, ddr den
tunga industrin fir vika for den litta, och dir
stilet dven skulle fL ge ifrln sig en stigande del av
marknaden till ldttmetallen och den armerade
plasten. Den frimsta indikatorn hdrpi. skulle, enligt sammatalesmdn,vara utvecklingeni USA, ddr
en tydlig stagnation i stilproduktionen foljes av en
sjunkande stilforbrukning per capita. I sanningens
namn bor hir konstateras, att trenden inom virt
eget land helt avviker frin det amerikanskamonstret, vilket forklaras med det kdnda forhillandet,
att den svenska stilindustrin ldnge varit underdimensioneradi forh&llandetiII hemmamarknaden.
Det dr likviil i dag ett faktum, att stilindustrin i
olika ldnder hyser oro i olika grad over konkurrensen frin andra metaller samtplaster.
Detta forhi.llande betyder emellertid inte, att
vdrldens ledande stilforetag skulle ha gripits av
nigon slags panik eller overdriven pessimism, di
det gdller stilindustrins framtida utveckling. I USA
gfu man si.lunda in for en fortgiende omliggning
av bide produktionen och konstruktionerna till
allt linare, men ocksi allt hogvirdigare, stilsorter.
Vad som forloras i vikt vinnes i vdrde. Engelsmdnnen arbetar i sin gemensamma forskning efter
sammalinjer. StAletskall varaldtt men starkt. Vad
Montanunionens foretag betraf.f.a4synesman rdtt
allmdnt dnnu siLldnge awisa f.arhl.gorna for konkurrensen frin de andra materialen. I varje fall ar
denna instdllning forhdrskande inom sivdl den

Hoga Myndigheten i Luxemburg som hos stilkommitt6n i Gendve.
I samma riktning tyder iven de olika lingtidsprogram, som stilindustrierna i Vdsteuropa foftfarande arbetar efter, di det gziller respektive ldnders stilproduktion, och dennas utveckling under
de nirmaste 3 i' 4 hren framover. I intet fall tycks
man ha frlnghtt tidigare angiven milsdttning,
vilken, for siveil Montanunionens ldnder som de
engelska verken, genomsnittligt betyder en tonmdssig okning av kapaciteten med i5-40 %, frirn
nuvarande niv6. under den angivna tidsperioden.
Vad vir egen stilindustri betrdffar, dr det aktuella ldget inte sirskilt gynnsamt.Vi har, om vi ser
pFLforra 6.ret,visserligen haft en total stilproduktion, som yar ca 4% storre in for 1961. Denna
okning l&g helt pi handelsjirnet, under det att
kvalitetsstilet utsattes for en kd.nnbar nedging,
med inte mindre an 9 %. For dagen kan man kanske viga pi.stiendet, att produktionen av handelsjdrn ser ut att stiga, ehuru i lingsam takt, under
det att kvalitetsstilet fortfarande har kdnning av
kundernas i.terhillsamma inkopspolitik.
Vad som emellertid framfor allt skapar dagens
stora svirigheter vid niistan samtliga vira stilverk,
dr pressenfrin de stigande kostnadernai ena sidan
och de utomordentligt llga forseiljningsprisernai.
den andra sidan. Vad priserna betrdf.f.ardr det, for
dagen, synnerligen vanskligt att sia om den vidare
utvecklingen. Vissa tecken kan tyckas tyda ph att
vi nu nitt nigot som skulle kunna kallas botten,
itminstone di det gdller vissa handelsjirnskvaliteter. A andra sidan synesmig riskerna for en ytter-

Ligare skirpt konkurrens frin utiandet, framfor
allt sett pi nigot ldngre sikt, ingalunda utesluten.
Vir svenskahemmamarknadkan forvisso hdrvidlag bli ett eftersokt mil for de stora ldndernasproduktionsoverskott, samtidigt som dessa industrier
kan tdnkas bli vZil skyddade pi de egna hemmamarknaderna.
Aven om vi for Sverigesstilindustri och dess
framtid miste konstatera,att vissamorka moln av
nog si allvarlig karaktdr avtecknar sig pi horisonten, tror jag likv?il inte, att vi behover misstrosta
alltfor mycket infor framtidsutsikterna. Annu dr
de svenska jdrnverkens konkurrenskraft - trots
virt alltmer ofordelaktiga kostnadslige - inte
bruten. En fortsatt utlindsk prispress,som i vissa
fall smakar bra mycket av dumping, kan emellertid komma att framtvin ga en yttedigare sdnkning
av sysselsdttningsgraden,med nog si allvarliga
verkningar i hela den produktionskedja, som de
svenskabruken i allmdnhet omfattar.
Tidigare har jag berort kostnadsproblemet.Det
rider ingen tvekan om att vir stilindustri hir befinner sig i ett ogynnsamt Lige i forhillande till
vira utldndska konkurrenter. Situationen betraf'
f.ande vLra lonekostnader ir vid det hir laget si
allmdnt bekant, att jag inte anser mig behova sdrskilt fdsta uppmirksamheten hdrpi. Det kan vara
tillrdckligt att konstatera, att denna faktor i det
allminna prissammanhanget ir av mycket visentlig betydelse. Aven andra kostnadsposter miste
emellertid i detta sammanhangtagasi betraktande.
YFn jdtnhantering belastas exempelvis med sirskilda pilagor i form av energiskatt och skatt pi
investeringsvaror, vilka ogynnsamt piverkar virt
relativa kostnadsldge. De nya, respektive okade,
sociala utgifterna skall heller inte forglommas.
En kontinuedig och effektiv rationalisering av
vira verk, jdmte en vdl anpassadstrukturomvandIing inom desamma,synesmig vara en av devagar,
vi bor foIja, fot att i mojligaste min kompensera
dessa ofordelaktiga kostnadsfaktorer. Det gdller
hdr kanske i forsta hand inforandet av tids- och
arbetskraftsbesparande maskinella utrustningar
samt inforandet av nya och mera ekonomiska processer.Pi bida dessaomridenvlgar iag pitstl, att
svensk jdrnhantering gjort och alltjimt gor uppmdrksammadeinsatser.
Vad gdller strukturomvandlingen, pigir sedan
nigon tid inom vir stilindustri en omldggning av
tillverkningen till de produkter, som i dagens ldge
bdst passar marknadsutvecklingen och tekniken.

Samtidigt som de platta produkterna inom handelsjirnssektorn silunda mer och mer vinner overhand,
synesvir jdrnhantering fh en starkare inriktning
mot kvalitetsstilet. Inom denna sektor iter blir de
hogforndlade och resistenta stiltyperna allt mer
betydande. En okad tonvikt tillmdtes 2iven exporten.
*
Slutligen vill jag nigot berora Bofors och dess
stiltillverkning. Det bor di omedelbart hillas i
minnet, att Bofors till 100 % producerar kvalitetsstil. Vi har inom detta omride under en foljd av
hr, efter mittet av vhr formiga och vira resurser,
sokt ati folja med marknadsutvecklingensivdl hir
hemma som pi vira exportmarknader. Det har
skett, vad moderforetagets produktionsresurserbetraffar i si motto, att vi sokt att modernisera vhra
verk - och inte minst vira smedjor - med nya
och fullt rationella installationer. Vi har ocksi
arbetat pL att fL f.ram hogre foridlade produkter,
nya resistenta stiltyper etc. Det intresse, som vir
kundkrets pi olika hill hdrvidlag visat for virt
arbete, synestyda pi att vi Ir inne pL rdtt vd.g.Ett
steg i sidan riktning dr ocksi onskemilet frln vlr
sida, att i oJ<adgrad kunna ge vl"r kundkrets bista
mojliga service.
*
Di. Bofors under och efter det senastevirldskriget borjade oppna nya forsdljnings- och servicekontor pi olika stdllen i landet, var detta alltsi
helt i overensstdmmelsemed dessariktlinjer. Hdr i
Malmo startade vi virt forsdljningskontor redan
for snart 20 ir sedan, till en borjan i ganska blygsam skala. Utvecklingen sedan desshar i stort sett
varit tillfredsstiilande, och vi har haft forminen
att kunna se successivtstegrade siffror for detta
kontors verksamhet. Det nya steg, vi nu tagit, och
som illustreras av denna nya serviceanLdggning,dr
helt i linje med den politik, Bofors hittills bedrivit.
Det dr min forhoppning, att de visentligt forbrittrade resurser, som Boforsbolaget nu fir hdr
nere i sodra Sverige,skall komma att verksamt bidraga till att oka vira mojligheter till bdttre kundservice, och pi si szitt medfora en stegrad fors?iljning av vira olika produkter inom detta mycket
viktiga marknadsomride.

AUSTRALIE N

framtidslandet

Au IngenjdrK. E. THELN/I.IG, Bofors
Teknitk seruice,i form au infonnation ocb rhdgioning i sthl och aiirmebebandlingsfrLgorfdr oerhtygs-ocb honstruAtionsstsl,frr en aa uppgifterna
fdr audelning MLC pA Bofort Metallurgiska Laboratorium. Denna teraice
giaes i fdrsta hand hunderna p3 de suensAafi)rfiliningsditrikten och i
aZra nord,isdagrannliinder. Under d,e senarehren har Araaenp3 tekni:k
seraice bkat frLn atomskanclinauishaliinder, och numera tillhi)r England,
Hollancl, Belgien, Tyskland, Schweiz,Italien och Spanien de liinder, som
fhr mer eller mindre regelbundnaseraicebesiiA.
En resatill Australien
Detta liter for de flesta mycket
frimmande, och det vlckte ocksi en
viss uppstindelsenlr ASSAB, som dr
fdrsdljningsorganisation frir
vissa
utomeuropeiska marknader, begiirde
en sidan resa. ASSAB dr fcirkortningen av AssociatedSwedishSteelsAB.
Huvudkontoret ligger i Stockholm
med ett 30-tal anstdllda,och AB Bofors delar aktierna i detta bolas med
tvi andra svenskastilverk.
Efter en omsorgsfull hjiirntviitt, fcirmedlad av fdre detta chefen fdr
ASSAB, direktijr Bengt Carlssonsamt
nuvarande chefen direktcir GcistaKoraen, sattes j"g p3'planet i Adanda
torsdagen den 16 maj 1963 fcir ett
sex veckor lingt besoki Australien.

Till andra sidanjordklotet
Det var en str&lande virmorgon
med nyutslagna bjcirkar och bli himmel, som jag l?imnadeSverige bakom
mig. Efter ett par timmar landade vi
i London och kl 13.15 lyfte en fyrmotorig "Comet" med destination
Australien. Mellanlandningarna var
nio till antalet och uppehillen endast
45 min. Det var lagom tid att ft
strdcka ett tag pi benen, vilket verkligen behcivsndr man dr sex fot ling.
(Detta, med ldngden i fot och tum
samt diverse delar ddrav, var en av de
ca 25 uppgiftet jag miste fylla i fdre
landningeni Australien.)
Vid mellanlandningen i Tel Aviv
pi kv?illenvar den 24o vatmt. Det var
ljuvligt fcir en frusen nordbo anno

Karta 6aer Australien med de bes)Ata std.dernds namfi und.erslruLna. Di*ren
upptill iir koalabjdrn, kookabana, defiin och Aiingurt.

lrfrn tiinster

Den beri)rnda bron i Sydney byggdes 3r
1932. Brosltannet Ar 550 nt lAng, och
stdlet i detta iliger 37.000 ton. Den totala broliingden iir 1250 tn och stdlxik,en Ar totalt 52.000 ton, rilket n\ot|uaral ungefiir 1 | 2 Lrs stfrlprodaAtion i
Bofors.

1963. Men det blev hetareoch hetare
ju l?ingre scjder ut vi kom. Jag skall
aldrig gldmma ndt vi steg ur planet
kl 22 p3, fredagskvdllen i Singapore.
De fdrsta sekundernavar det en ganska behaglig mild vdrme, ,om ilog
emot oss, men sedan blev den mera
pitrdngande. Om Ni kan tdnka Er hur
det klnns, nlr vdljdsta, mjuka, nygriiddade vetebullar rullar upp under
byxbenen,si behcivsdet ingen ytterligare fdrklaring. Det var skcint att
komma tillbaka till planet igen, som
snart stlllde in sig pi 20o rumstemperatur. Ndr vi val var uppe i luften
behcivdes inga kylaggregat, ty pe
10.000 m hdjd, som var den normala
marschhrijden, vat
temperaturen
-400c.
Vi hade "gjort slut" p5.fyra besdttningar och sett solen gi ned tvi ginger och upp tvi ginger, ndr vi pi
lordagsmiddagen landade i Melbourne.Det l8.tersom 48 timmar men
pi grund av den s. k. tidsskillnaden,
var det bara 38 timmar. Jag fick nu
24 timmar alldeles fcir mig sjZilv, frir
att stilla in kroppsvdtskorna i jdmnvikt. Sedanhdmtadesjag av Mr. Ken
Larkham, chefen f<ir ASSAB i Australien, och ridin gick upp frir forsta akten i Australien.
Landet annorlunda
Stiloroblemen i Australien var i stort
sett d6sammasom i EuroDa.Detta var
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iren, det var ett overfldd, som jag
hade svirt att uPPskatta.
Tuni minad blev dock bittre och i
Sylney upPlevde jag en vecka med
strilande sol och dagstemperaturerPa
mellan 15 och 17oC. Ungefdr som
en svensk oktoberdag kan vara. I
Brisbane, som ligger llngre norrut,
stannade jag ban tvi dagar, men dir
var klimatet som en svensk sommar'
dvs. en halv dag solsken med 22oC
och en och en halv dag regn.
N?ir jag llmnade Melbourne i slutet
av luni var det frostgrader pi ndtterna. Sex minader senare,dvs. vid jultiden. pendlar termometern mellan
3o och'l:"C och luftfuktigheten[r
90-95 %. De' har man semesteri
Australien och uppsoker havsstrinderna, som fortfarande finns i tillr?icklig
mdngd.
Djur- och v?ixtvdrld
Den ursprungliga djur- och vixtvdrlden i Australien saknar motsvarighet i andra virldsdelar. Kdngurun dr
alltfijr viilkZind for att behdva nigon
ndrmare beskrivning. Den skrattande
kookaburran hade jag ddremot bara
hcirt talas om i en s&ng "Kookaburra
Gummisatt i sitt gummitrid".
'fu
en kanske inte s& riktig
tr?id
dverslttning av gumtree, som de f6rsta
invandrarna kallade de ca 500 arter
av eukalyptustrld, som man kan se
nistan <iverallt i Australien. Dessa ir
stiindigt grdna och jag tyckte att de
flesta var mycket lika varandra. En
som dock kan skilja Pi dem dr den
so?n dr hdnvisad
lilla koalabj<irrren,'
till att leva av bladen frin en enda av
dessaarter. Det 1r verkligen en i hdgDe Bt|. Bergen ligger or')Afiag 5 mil odster om Sydney.Diir finns saind'land'etacAta ut'
sta grad enformig kost, eftersomblasikrer ocb smL trealiga sliider au schweizertyp'
den utg6r bide mat och drYck' De
var inte
jaktintresserade
engelsmdnnen
i
gjort
dn
det
maj
denna
i
regn
dlremot ej fallet med de flesta andra mera
faunan
ursPrungliga
med
den
noida
senaste
50
de
under
manad
samma
jag
iaktoch
upplevde
fdreteelser,som
planterade
kasamt
in
riv
ddrfdr
och
tog, vilket f.rcmghrav fiilj ande axplock.
IJrsikt 6aer stklue*et

aid Netucastle.

Klimatet
Sridra Australien, ddr Melbourne 1r
beldget,har i vissa avseendensamma
klimat som Medelhavslinderna, men
eftersom det ligger Pi andra sidan
iordklotet, hade vintern borjat si
smitt ner jag anl?indedit. Nar jag sig
de qula lciven pi Melbournes gator
och*tdnktepi de nyutslagnabjcirkarna
hemma i Sverige,kdndesdet som om
hela det hZirliga matbordet, som den
svenska viren och sommaren kan
liknas vid, hade dukats av mitt framfdr nlsan p& mig.
Jag var instiilld p& att det skulle
resna i Australien den hdr tiden. Det
sti"r si i alla bijcker, som behandlar
detta dmne. Men att det skulle komma
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niner, som f<ida fcir rdven. Vad kaninerna skulle dta, hade man inte tinkt
pi, men firens betesmarkerblev deras
tiilhell. Man gor nu allt man kan ftir
att utrota kaninerna: de 140 mili.
firen behrivergrdset.
Industrin
Min uppgift under vistelseni Australien var dels den f<ir serviceresor
vanliga, ndmligen att fitda kunderna
och informera om liimpliga stilkvaliteter, dels att gcira en marknadsundersdkning. Den mekaniskaverkstadsindustrin skiljer sig inte ndmnvdrt frin
den europeiska.Processeroch maskiner 1r desamma.Man saknardock den
i Europa si livskraftiga industrin fcir
verktygs- och arbetsmaskiner.Huvuddelen av dessamaskiner importeras,
och man har i stdllet koncentreratsig
pi produkter, som sdljs direkt till allminheten. Kylskip, televisionsapparater och bilar har en stor marknad i
Australien.GeneralMotors har en bilfabrik i Adelaide, der den helaustralienska "Holden" tillverkas i 680 ex.
per dag.
Fore min resavar jag ganskaskeptisk ifr&ga om vira mtijligheter att till
konkurrenskraftiga priser sdlja virt
st&l i Australien. En bitfrakt frin G<iteborg tar ndmligen mellan 6 och 8
veckor. Fdrhillandena dr emellertid
liknande for dvriga llnder, som sdljer
stil i Australien, nlmligen England,
Osterrike och USA. Visserligen tillverkas stil i stor skala i Australien, Med sina 140 mili. ffri suarar Australien fdr ll+ au iord'enszllproduktiox,
Hume-reseraoiren aid Mwray.t'loden utgbr nyckeln till beuttningsrfitenzet i Murray-dalen.
Denna llod rinner inSt landet, oarfdr adttnet kan tillgodogbras i nzychet hdg grad. Kallfl\dena komner lrSn Mount Kosciusao, som med sina 2237 m iir Ausilaliens h)gsta berg.

. l '

'.'
:r,

1,65

men man har koncentrerat sig pi vad
vi kallar handelsst&l och konstruktionsst&l samt enklare kvaliteter av
verktygsstil.
Det dldsta stilverket ligger i Newcastle,ca 15 mil norr om Sydneyoch
grundades1915. Det producerar fdr
nrirvarandemer dn L,2 mllj. ton stilgcit per ir. Stilverket i Port Kembla,
beliiget10 mil s6derom Sydney,hade
Lr r95o en gotproduktionav 0,) milj.
ton per ir, men ?iri dag uppe i mer ln
2,1 milj. ton. Detta dr mycketimponerande siffror, om man betinker landets relativa ungdom. Fdrutsdttningarna fdr stilindustrin dr dock mycket
gynnsamma,d& malm, kol och kalksten finnes i storamdngder.
I Queensland,ddr man under flera
ir borrat efter olja, har man just i ir
kunnat konstatera stora fcirekomster,
som beraknaskunna tdcka st<irstadelen av Australiensoljebehov.
Liigger man till detta de nlstan obegrdnsadefcirekomsternaav bauxit, som
ar rhmatetialet for aluminiumframstdllning, samt guld-, silver-, koppar-
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B OFORS SKARDATAKALKYLATOR
Au Ciuilingenjdr B E N GT G A MNER, Verkstadslabor
atoriet,Bofors
Rationell verkstadsdrift kiinnetecknas bland annat derav, att arbetsmaskinernas kapacitet st2indigt utnyttjas st
fullstZindigt som fcirhtllandena medger. Herigenom blir operationstiderna
kortast m<ijliga och biista produktivitet
Ir frir handen.
Kravet pi fullt utnyttjad maskinkapacitet vid varje arbetsoperation ?ir
sjlilvfallet utomordentligt svirt attuppfylla. I synnerhetgiiller detta vid produktion av enstyckskaraktiir,dZiralltftir
omfattande beredningsarbeterimligtvis inte kan nedl2iggaspa varie enskild
arbetsoperation.Framtida produktionsplanering kommer emellertid att nijdv?indigg6raen si fullstindig arbetsberedning, att sivdl still- som stycktider
syntetiskt kan berdknas med st6rsta
noggrannhet,oavsettseriestodekenvid
tillverkningen.

En si fullstlndig arbetsberedning,
som ovan skisserats,dr ekonomiskt beriittigad endastunder fd'rutsdttning att
tidsvinsten genom den rationellare
upplZiggningen vdl tlcker kostnaden
fcir beredningsarbetet.F<ir att miijliggdra detta och undeddtta tidsbestlmningen erfordras dirfdr en serie enkla
men noggrannahj?ilpmedelvid arbetsberedningen.
Genom det vlil utveckladearbetsstudietekniska analyshjZilpmedletMTM,
och ur MTM-grunddata utvecklade
standarddatasystemmed sammansatta
"byggenheter", kan stiilltiden samt den
del av stycktiden,som betecknashandtid, ansesvara behd.rskade
pi ett fullt
tillf redsst?illande
sdtt.
Den dvriga delen av stycktiden,maskintiden, piverkas ddremot av ett si
stort antal oavhingiga faktorer, att hit-

tills mycket stora svirigheter fcirelegat
att pa ett enkelt sitt faststllla denna
med acceptabel noggrannhet. Trots
den snabba utvecklingen pi det produktionstekniska omridet stir nlmligen fortfarande ytterst sparsamt med
hj?ilpmedeltill forfogande fcjr bestdmning av ekonomiska produktionsdata.
De anvisningar, som hittills funnits
tillgZingliga,dr till stor del mycket grova uppskattningar, ofta framtagna genom matematiskasamband, dZir h8rdheten hos materialet legat som grund,
eller i bista fall resultat frin fcirenklade sklrbarhetsprov av korttidstyp.
Bland frirutseendeproduktionstekniker har dirfcir en generellproduktionsdatakalkylator sedan liinge utgjort ett
eftersrikt medel att avhjalpa denna allvarliga brist. Dirmed skulle den sista
viktiga linken vara funnen i det sy-

Australien-framtidslandet

Men den som vill rippna en egen rcirelse och har iiverskott pt energi och
gdrna ett litet startkapital, kan biirja i
ndstan vilken bransch som helst och
fi en god utdelning. Detta hdnger
delvis samman med den starkt cikade
befolkningens stigande behov av vad
som till livets nridtorft hdrer, och detta dr bland annat en bil fiir var fjiirde
innevinare, vilkas antal ?ir drygt 10
milj.
Den engelskastelhetenhar bl8st bort
frin australiensaren.Vissedigen har
damerna litet svirt att ta i hand ndr
de hllsar. Men i gengdld dr den manliga delen desto <ippnare.P6.samtliga
76 foretag jag besiikte blev jag kallad
vid fdrnamn, och jag fdrstod snart att
jag skulle svara pi samma sZitt.Inga
kontaktsvirigheter alltsi. Detta berodde nog ocksi pi ASSAB's utomordentliga fcirsliljarstab i Australien.

Glstfriheten fann jag vara mycket
stor. Man bjudes hem till familjen.
Pi "te", vilket dr detsamma som
kvdllsmat, och som serverasupplagd
pe talrik, lika for alla och vanligen
utan nigon dryck till.

forts.
och tennfyndigheter, fcjrstir man, att
Australien dr ett rikt land.
Akerbruk och boskapsskritselIr nog
den industrigren, som dr mest kdnd
hdr i Sverige, men hur m&nga kinoer
till att Australien har en f<irh8llandevis stor sockerproduktion
? Ar 1958
var den ndra L,25 milj. ton.
Mf,nniskorna
De rika naturtillg8ngarna har :utnyttjats i en mycket snabb takt, vilket
helt enkelt beror pt australiensarens
arbetsvilja. Australien har fiirespeglats
som framtidslandet fdr den som vill
tjdna pengar. Detta giiller fortfarande.
Minga svenskar, som rest dit med
fiirhoppningar om att skiira guld med
tdljknivar, har dock vdnt iter besvikna. Frir en lontagare 1r det troligen
bittre och lugnare i gamla Sverige.

Framtidslandet
Mina betinkligheter ifrtga om Australien som exportland fcir svenskt
kvalitetsstil var fullstdndigt tillintetgjorda ntu jag reste hem. Jag hade
sett, att Australien behcjverimportera
kvalitetsst&l,och att vi konkurrerar pi
ungeflr sammavillkor som dvriga exportlinder. Jag hade vidare sett en
f<irsiiljarkir i klass med de btista jag
hitintills skidat. Ett gliidjande faktum
var ocks6.det stora intresse och den
berdttigade uppmdrksamhet som de
flesta kunderna visade ftir virt stil,
vilket bidar gott frir framtiden.
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stem, som ger mcijlighet att redan pi
beredningsstadietfastst?illa stycktiden
med si stor sklrpa, att endastobetydliga mdjligheter finns till fciriindring
av de faststdllda storheterna. Fdrst
hdrigenom kan ett absolut systembyggas upp och en effektiv kostnadskontroll uppriitthillas.
Det torde finnas flera anledningar
till det bristf?illigaunderlagetfrir bestdmning av ekonomiskaproduktionsdata.
1. Som grund frir varje rekommendation av skdrdata bdr alltid ligga
omfattande skirbarhetsundersrikningar. Dessadr i hdg grad tidskrlvande och dyrbara att genomfora, och krdver dessutomtillging
till vissa speciellaverktyg och matinstrument, varfdr de litt kan verka avskrlckande.
2. P3,m&ngahill sesmed ganskastor
skepsis pa skirbarhetsundersdkningar. Otvetydigt fcirekommande
stora variationer i sivdl arbetssom verktygsmaterialoch verktygsmaskiner av mycket olika beskaffenhet och kondition ansesi alltfor h<ig grad piverka resultatet,
och dlrmed omdjliggdra utnyttjandet av detsammafiir absoluta berdkningar.
3. Sammanlagdaskdrtiden utgdr i de
flesta maskinerblott en mindre del
av totala bel?iggningstidenoch de
produktiva kostnadernafdr en produkt endastav liten del av det fakturerade virdet. Di skiirtiden silunda ir en relativt liten, och dessutom mycket svirbehdrskadfaktor,
ligger det n[ra till hands, att bortse
frtn denna och i stdllet inrikta sitt
intressepi andra mera ldtt angripbara kostnadsposter.
Resonemangoch fdrfaringssdtt, som
hdr beskrivits Ir givetvis helt logiska,
men kan medfdra allvadiga konsekvenser. Det blir ndmligen frir varje
dag en alltmer tvingande n<idvZindig-
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het att taga stlllning till skirdataproblemen pi ett l&ngt tidigare stadium,
dn som nu vanligen Zirfallet. Till detta
bidrager inte minst den stindigt stegrade takt, varmed automatiskamaskiner installerasi vira modernaverkstdder.
Gl2idjandenog har ocksi ett tilltagande intressefdr skd.rbarhetoch dirmed sammanhingande problem kunnat skcinjas.En allvadig nackdel ir
emellertid, att forskningen ofta drives
si ytterligt vetenskapligt, att omsettningen av uppnidda resultat till praktiska rekommendationerfdrsviras eller
helt omintetgrires.Ddrvid har en av
forskningenshuvuduppgifter, att rekommendera lnmpfiga produktionsdata, p3. eit olyckligt sdtt &sidosatts,och
forskningen tenderat att bli ett utpriigIat sidlvindamil.
Under senareir har vid AB Bofors
bedrivits ett intensivt forsknings- och
u&eckliogsarbete pi sivdl det verkstadstekniska som det metallurgiska
omridet. Skirbarhetsproblemen hat
dirvid angripits delvis efter nya, i
hcigregrad praktiska linjer, och studerats genom systematiskaskdrbarhetsunderscikningar utfdrda blde under
laboratorie- och driftsmissiga fcirhillanden. Underscikningarnahar varit av
sidan stodeksordning,att det under-

lag, som idag finns tillg?ingligt frir
produktionsdatabestdmning fi,r betecknas som synnerligen omfattande.
Detta, tillsammansmed ing&endeproduktionsekonomiska berikningar har
mojliggjort utvecklandetav BOF ORS
SKARDATA KA LKYLATO R, ett
helt nytt hjiilpmedel for produktionsberedningoch planering. Denna uppfyller samtliga de krav, som tidigare
uppstellts for en generell kalkylator
av detta slag.
For att ge tillf<iditligt resultat miste
en sklrdatakalkylator, fdrutom de ekonomiska faktorerna, verktygs- och maskinkostnader, iven taga hl,nsyn till
den hcigstvarierandeskdrbarhetenhos
skilda materialkvaliteter. BOFORS
SKARDATAKALKYLATOR
torde
vara den fcirsta i sitt slag, som bygger
pi en kombinationav realistiska,noggrant undersdkta skdrbarhetstal och
ckonomiska storheter. Diremot finns
i marknadenen uppsjciav kalkylatorer,
som grundar sig pi antingenmaterialkvaliteternas hirdhet eller specifika
skdrkraft. Dessabida materialkarakteristiskavlrden kan visserligenv^ta av
ett visst intresse ur skdrbarhetssynpunkt, men utgdr pi intet sett negot
direkt mitt pi materialets skdrbarhet.
I sjiilva verket kan helt skilda materialkvaliteter, med olika hirdheter och
Verktygslivsttingd I min

Fig. 2. Utrlirningsdiagram.
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Fig. 3. Vailanteraa rriile eller mindrebetydelsef i)r produhtionsekononzin.
specifika skirkrafter, besittaexakt samma skdrbarhetur verktygsfiirslitningssynpunkt.
BO F ORS SRARD AT AKALKY LATOR (se fig. t) dr en rdknestickamed
dubbelt slidsystem f6r bestimning av
ekonomiska data fdr svawning med
hirdmetallverktyg. Som ovan pepekats,
bygger den pi hanterandet av sivdl
sklrbarhetstekniska som ekonomiska
storheter, vilka ?ir intimt frirknippade
med varandraenligt fdljande. Begreppet skdrbarhet kan ha olika innebd,rd
fcir olika personer. Detta inneblr att
som grund kan liiggas antingen
1. de vid skiirf<irloppet upptrddande
sklrkrafterna;
2. uppnidd ytj?imnhet pi arbetsstycket;
3. den vid skiirfdrloppet alstrade
spinformen, eller

ning. Bestdmning av de fcirhillanden,
under vilka ekonomiskbearbetningdr
fdr handen, gdres genom en berikSamtligadessafaktorer ir av utom- ningsoperation, i vilken ekvationen
ordentligt intresse,men under speci- fcir totala bearbetningskostnaden
komella fcirhillanden kan endera vara av bineras med den tidigare beskrivna
storre betydelse.Pi si sdtt dr vid de
ekvationenv .To:
C. Hdrigenom
flesta svarvningsoperationerverktygsknytes de ekonomiska faktorerna och
fiirslitningen av stcirstavikt, emedan
skirdatastorheternaintimt sanunan,
dennastir i direkt relationtill den anoch genom derivering erhilles ekvavlnda awerkningshastigheten. Verktionen fcir ekonomiska verktygslivstygsfcirslitningen iskidliggdres i ett
llngden T., vilken fir formen
s. k. utslitningsdiagram(se fig. 2) av
Kn-l
1
f
en ret linie (Taylorlinje) inom det ur
ltu*:lmin (2)
produktionsekonomisk synpunkt in- T . : ( - - 1^ )
rt'ttl
L
tressantaomr&det.Linjens ekvationdr
ddr silunda
diirvid
t6 : verktygsbytestidenimin
v.Tc: C.............. (1)
Kv : verktygskostnadenikr/sk?iregg
diir
Km : maskinkostnadeni kr/min
v : sklrhastighetenim/min
Vid definition av skdrbarhetstalanT : utslitningst.iden
i min
vdndesvid AB Bofors en terminologi,
d : materialkonstant: tBl
som hd,nfrjr sig till en bestlmd skdroperation (normprov) under beaktanC : materialkonstant
de av de klassiskauttrycken frir ekonoDenna ekvation dr av grundllggan- misk produktion. SLlunda definieras
de betydelsefcir skdrbarhetsforskning- suarabarhetttalettorn den skiirhatigen och utgcir i samtliga fall utgtngs- het !sgt ronzger 30 m)nutersuerLtygspunkt for ekonomiskabetraktelser.
utslitningsild. Vid minga former av
Bearbetningskostnaden
fdr en detalj svarvning kan ndmligen 30 minuter
utgriresav summanav kostnadernafrir ansesvara representativtfdr ekonoarbete, maskin, verktyg och verktygs- misk bearbetningmed verktyg av hirdbyten. Beroendep& den aktuella kom- metall. Taylors ekvation (1) kan diirbinationen mellan dessakostnadsfak- vid skri-as
torer skall bearbetningen utfdras pi
v T0 : v3g 300 eller
speciellt sdtt, fcir att ge fdrdelaktigast
70.&
resultat ur ekonomisk synpunkt. Detta t: t.n (*)
Genom insdttningav
'T
J
V
optimala resultat uppnts ddrigenom,
att skirdatastorheternaavpassassi att
(2) i denna ekvation erhtlles ekonoverktyget fir en livsllngd, som 6r re- miska skdrhastighetenv"
presentativ fcir ekonomisk bearbet&
30

Fig. 4, VerktygsAualitet ocb matning pfruerkar rtar6t lalet ao duriga sklirdatastorbeter,
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Ovan deduceradeformel dr helt generell och med hjZilpav dennafrireligger s&lundafull m<ijlighet att berlkna
ekonomiskaskdrhastighetenv. frir en
godtycklig kombination av verktyg,maskin och arbetsmaterial.
Genomen speciell metod har formeln i obefdligt
fcirenklad form kunnat dverfciras oi
kalkylatorn ddr s&lundautrdkningarira
kan utfcjras med utomordentlig snabbhet och noggrannhet. Oberoende av
kombinationen av anvlnda data avviker berdknade vdrden maximalt -+
) Vo ffi,n de korrekta, fdrutsatt att bearbetningen utfrires under normala
betingelser.
Ekonomiska skdrhastighetenpiverkas emellertid samtidigt iven av rent
skdrtekniska funktioner som sk;irgeo-
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metri och sklrdata. Flertalet faktorer
.E
s&som stdllvinkel, nosradie och skirdjup iir dock av underordnad betydelse
ur verktygsfcirslitningssynpunkt,fdrutsatt att anvdnda vdrden ligger inom
de grdnser, som anvdndes i normal
o
produktion. Verktygskvaliteten och -c,
Ol
den anvlnda matningen ir diremot av
avgdrandebetydelse,varfcir hZinsyntill
o
o
dessafaktorer nddviindigtvis miste ta-c,
gas jimsides med de ekonomiska vid
:o
konstruktionen av kalkylatorn.
J
Verktygskvalitetensoch matningens o
betydelsekan studeraspF"fig 3 medan
sk[rdjupets, nosradiens och stillvinkelns ringa inverkan fr.amgfuav fig. 4
till 6. Samtliga kurvor giller vid svarvning med hirdmetallverktyg av v2indskdrstyp i Boforskvalitet RO 952, segpdoeraar
skiirdjupet
inte
hZirdat till 270-3ro HB och vid
7:;,t;,',:/r;::::i,f;:l:*'"'
konstant verktygslivsl?ingd.
Berikningarna pi kalkylatorn utfrires som passningsrdkning.Med hjnlp
c 120
av de ekonomiska storheterna, verktygs- och maskinkostnader,de sk?irtekniska faktorerna matning och verktygsmaterial samt karakteristiska skdrbar\
hetstal, beriknas pi kalkylatorns framt,
sida ekonomisk skZirhastighet.
Ekono- E
misk skdrhastighetinnebiir emellertid .9
inte optimal produktion annat ln i det
fall, di samtidigt maskinenstillg?ingE
liga effekt fullst?indigt utnyttjas. Av
:o
denna anledning kontrolleras effekt- J
behovet stiindigt pi kalkylatorns bak- u l 9 0
sida. Om si erfordras, grires en justering tills full overensstdmmelse
nitts,
varvid samtidigt villkoren fdr optimal
produktion ?iruppfyllda.
g0 rDe skiirhastigheter,som erhilles vid
30
45
60
berdkningarna, mis_te emellertid omFig.-6. Stiilltinkeln pdaerAar skArdataaalet i nzycket ringa
vandlas till varvtal i maskinen.Denna omfattning
i norruala bearbetningsfall.
operation ombesdrjesIven pt ett enkelt sdtt genom kalkylatorn.
Bakom sklrdatakalkylatorn ligger
.E 120
ett realistiskt och omfattandeunderlag,
tr
som erhillits genom systematiskaskir\tr
barhetsundersdkningar. Omarbetning
av motsvarandeundedag fcir praktiskt
110
bruk, exempelvis i form av tibeller,
o
skulle resultera i ett ganska omflngsE
rikt uppslagsverk och bli ett oijver- .9
skidligt och tungarbetat hj?ilpmedel. o
o
Kalkylatorns utfdrande i form av en
E
rdknesticka innebdr ddrfcir visentliga
./
fcirdelar. Genom sin konstruktion med- :c,
J
ger kalkylatorn ett obegrlnsat antal a
90
kombinationer mellan de vid beriikningarna ingiende storheterna. Den
blir h2irigenomciversktdlig, htthanterlig och bekvdm att anvinda. Vidare
80
erfordras endast en mycket kort trl0,2
ningsperiod fcir att manuellt fullt be0,4
0,5
0.8
hlrska densamma.Pi grund av kalky- Fig. 7. I normala
bearbetningsfall iir nosradieu interkan
Forts. liten.
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NYA STANDARDVERKTYG
Au IngenjdrP. WEGMAR, Bofors
Vid ett fciretag av Bofors storlek
fcjrekommer ett stora antal verktyg av
intern standardkaraktdr.Nigra av de
vanligast fcirekommandeverktygen dr
ju ocksi fciremil fcir fcirs?iljning.
Givetvis p&gir ett oavbrutet utvecklingsarbete for att fcirbdttra denna del
av vir utrustning och anpassaden
till att motsvarade vdxandekrav som
stdlles.
I anslutning till detta arbete framkommer stindigt nya verktygsvarianter
av vilka ett par fcirtjiinar speciellt omndmndande.
Stiidklotsar
En ny typ stddklotsar(striddockor)
har utarbetats.Dessa tjlnstgdr som
underligg fcir vira sinksmidda fdstj?irn. Fig. 1 till vdnster visar vira
gamla stcidklotsar,vilka lagerfores i
3 storlekar.Till hoger visasnya st6dklotssatsenJ5-2 som ersdttersamtliga iildre.
Ser man pi v&ra lldre st6dklotsar,
har vi vissa sp?innhojdersom inte dr
har
tillgodosedda.Storastcidklotssatsen
en ligsta hrijd av ca 7, mm och minsta klotsarnaca 3t mm. Den vanligast
fcirekommande
spiinnhdjden[r mellan
siledesutanfdr klott och 3t

sarnasarbetsomrnde.
Fcir att hjiilpa sig
fram, tvingadesman att bygga under
splnnjlrnen med diverse plitbitar,
skrot etc. som kan finnas tillhands. Se
ftg. 2. Frg. 3 visar motsvarandefastspdnning med stddklots J1-2. Med
denna behlrskar man fastspdnningshtijder fren 0 till 325 mm.
Uppbyggnaden av l5-2
grundar
sig pi att vhra sdnksmiddafZistjiirn
har balansklackar,som tilliter hriidvariationer pi + 5 mm, dvs. arbetsstycket kan variera totalt 10 mm.
Stridklotssatseniir uppbyggd av 5 rcirkutsarmed styrkant,samtett tdckande
lock, den s. k. toppbrickan.RridlngFig. 1.

derna dr avpassadefdr att ge kommed 10 mm steg.
binationsmcijligheter
P3.arbetsstycke
med hojder t. o. m. 5
mm anvlnds inget underllgg fdr f?istj2irnet,5-1) mm enbart toppbrickan
(10 mm), 1.5-2t toppbricka*l st.
rdrkuts (20 mm) osv.
Fdr fixering av ett arbetsstycke
fordras i minga fall pallning eller
uppriktning. Ett skruvstijd Ii-3
fig. 4 - har framtagits f6r detta indamil. St6detsminsta hdid iir 32 mm
och stillbarheten L0 mm. Genom
kombination med st6dklotsarnakan
man erhilla en steglds uppallningshojd frin 32 mm till 34, mm, se
fig. 5.
P& minga hill anvdndes fiistjiirn
som saknar balansklackar.Exempel
hd,rpi,d,r alla tyska standardjirn. Dessa jdrn f&r vid varierandehdjd p& arbetsstycketofta ett ogynnsamt anligg
bide mot arbetsstycketoch stridklotsen,se fig. 6. Bofors sd.nksmidda
flstjd'tn hat, som tidigare nlmnts, balansklackar i bida iindarna och kan d2irigenom, inom vida grri,nser,sjdlva anpassasig till olika h<ijder pi arbetsstycket.I de fall man tvingas anvdnda
fdstjatn utan balansklackar, erbjuder
den steglosakombinationenmed stdd-

Sk?irdatakalkylatorn
forts. ning och maskintidernakan ddrmed arbetsberedareblir dZirfdr fdr framtilatorns sm& dimensioner1r den sam- bestdmmasmed stor noggrannhet.Med den en ncidviindig uppgift.
standarddatafrir handtideroch st?illtitidigt mycket lett att fcira med sig.
der kan silunda en fullstdndig synteBOF ORS SK ARD AT AKALKY LA.
Noggrant faststillda maskiniider[r
sjZilvfalletett ytterst viktigt krav fcir tisk ber[kning utfcirasav stycktiderna. TOR uppfyller ett sedan linge starkt
att kunna berdknaoch kontrolleratill- Allt ansvar f6r berdkningenav sklr- uttryckt dnskemil om ett hjnlpmedel
verkningskostnaderna.
Pi grund av de data dvedites dlrmed pi skZirdatakal- frjr snabb och tillfdrlitlig bestlmning
minga inverkande och osikra faktorer- kylatorn och arbetsberedaren.
Sj[lvfal- av produktionsdata och kan dirmed
na har de hdrmed sammanhdngande let kan inte sjdlva bedcimningenutfci- pi siitt och vis slgas inleda en ny fas
ras av kalkylatorn, eftersomdenna inte i planerings-och verkstadstekniskt
problemen inneburit allvatliga svirigtdndr nigot sjiilvstiindigt arbetande uni- kande. Ekonomiska sklrdata kan geheter. BOFORS SKARDATAKALKYLATOR kan szigasvara ett full- versalinstrument.Sk[rdatakalkylatorn nom denna faststdllasredan pi beredstendigt system,som tillsammansmed ?ir ett hj?ilpmedel,sommiste matasmed ningsstadiet, dlr silunda kravet pi
vissa korrektionsfaktorer,exempelvis vettiga vdrden fdr att ge ett tillfodithlnsynstagande
till varje enskildmatefcir varierandeytbeskaffenhetpi ar- Iigt resultat. Hdr kommer arbetsbere- rialkvalitets skdrbarhet iir fullstiindigt
daren in i bilden. Han miste kunna tillgodosett.Grunden f6r en fullstinbetsstycket,ir direkt till?impbart fiir
bestdmningav optimala produktions- bedcima arbetets svirighetsgrad med dig syntetisktidsberiikning, med itfolform, tole- jande kontroll civer kostnaderna,6r
data. Genom systemetsuppbyggnad hlnsyn till arbetsstyckets
kring realistiskaskdrbarhetsvdrden
och ranskrav, verktygsmaskinensstabilitet dlrmed lagd, och systemetsabsoluta
dess reproducerbarhetblir samtliga och noggrannhetoch direfter faststdlla karaktlr och reproducerbarhetgdr beberdknadevdrden absoluta.Betydelsen grdnserfcir rimliga skdrdata.De slut- rdknade vdrden slkrare. Men [ven i
av detta behdver,mot bakgrundenav liga berdkningarnautfciresdlrefter pi
de fall, ddr arbetsberedningssystem
de tumreglersom idag anvdndes,inte kalkylatorn.Beredarenfir ddrmed ett inte dr konsekventgenomf<irda,utg<ir
nzirmarekommenteras.
stcirreansvaroch kommer i framtiden skdrdatakalkylatornett utomordentligt
Skiirdatakalkylatorn1r ett hjrilpme- att spelaen allt mer framtrddanderoll. vdrdefullt hj[lpmedel f<ir exempelvis
del till en snabboch exakt arbetsbered- Omrcrgsfull utbildning av skickliga civerslagsberdkningar
och kontroll.
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fastsdttningen inte ricker, iven om
klots och stddskruv en mcijlighet att spdnnstycketn'irmar sig chuckmateriahj?ilpa sig fram, se fig. 7. Detta fcir- lets brottgrdns.
I Amerika har man en typ av fdsfaringssdtt 2ir sjiilvfallet inte s& rationellt som anvdndning av sjiilvinstZil- hillare med kldmskruv p& ena sidan.
Skruven kldmmer mot en slipad platlande fistidrn.
som ta pi frlsskaftet. Kritik har framfcirts
Siv[l stddkloisarna Jr-2
skruvstodJ5-3 kommer att frirsdljas.
Redan nu lagerh&lles dessa verktyg F i g . 5 .
p6,YY 23.
FrfishAllare
Ett annat verktyg, som utprovats
bide p& virt verkstadslaboratorium
och i drift p3. verkstdderna,dr en ny
frish&llare EC-2346 for spinnfrdsar
och frdsdornar med cyl.-fdste, se
fig. 8.
Vi s?iljer nu ett par typer frdschuckar, som vunnit erkdnnandep& marknaden. I de flesta fall arbetar dessa
chuckar fullt tillfredsstdllande, men
vid tyngre bearbetning och i anslutning till vLn andfrd.sdornarbestdmmer chuckarna ofta avverkningskapaciteten. Detta bevisasocksi av det faktum, att vir fcirslagsndmndutbetalat
ersdttning fcir forslag till medbringning av frdsar genom en i frdsskaftet
idriven pinne. Har man en vanlig
chuck 1r det enbart friktionen som
verkar fasthillande. Med moderna
verktygsmaskineroch verktyg uppnir
man snabbt det stadium di friktions4.

:

mot denna fastsdttning.Frisen pressas
snett i sin fattning och kastar. Detta
dr i och f<ir sig riktigt, men genom
att spelet mellan frds och infattning
kan gdras litet, behdver detta kast inte
uppg& till mer dn o,o1 till 0,02 mm.
Obelastad kastar en sp?innhylschuck
lika mycket, och di den arbetar blir
rundg&ngsfelen betydligt st6,rre. Ett
par nackdelar,som dock kvarstir med
den amerikanska konstruktionen, ir
att man inte kan vixla frlsar av olika
diametrar pi ett smidigt sdtt, och att
maskinspindeln miste stannas i ett
bestdmtldge, frir att kldmskruven skall
bli itkomlig.
Yfu nya frlshillare Ir i sin ena ende utformad ftir anslutning till f<irekommande maskinspindlar. Andru dnden utgiires av fr?ishillardelen. Hillaren arbetarmed aktiv fasthtllning dvs.
friktionslisningen har ersatts med en
aktivt verkande ltsklack. Hirigenom
fixeras frlsen, si att medbringning
erh&llesoch axiell f<irskjutning i hillaren elimineras.Frisskaftet Ir siledes
utformat med en slipad,platta, se fig.
9, dlr lisklacken kan gripa in. Genom
vridning av en yttre excenterhylsa,
pressaslisklacken mot frlsen med stor
kraft.
Avsevdrda fiirdelar erh&lles med
denna frdshillare. FasthillningskrafFis,6.
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Det "trigonometriska mdtverktyget", vilket visaspi nedanstiendefoto,
fig. 2, utgriresi princip av en rlwinklig
triangel med de fasta kateternaa och b
samt en rddig hypotenusac, som kan
forskjutas ldngs kateternaa och b. Kateterna 1r graderade med utgings-

MATVERKTYG
NOMBTRISKT
TRIGO
tabellverk - nigot som ofta blir alltfdr tidscidandefcir verkstadsbruk.

For att matematiskt bestlmma en
riitvinklig triangel fordras normalt
klnnedom om minst tvi f<jr triangeln
karakteristiska mitt. Antingen miste
tvi sidor vara kinda eller en sida och
en spetsig vinkel. Med hjalp av sinusteoremet eller Pythagoras' sats kan
man sedanbestdmmacivrigasidor och
vinklar i triangeln. Se fig. 1.
Sinusteoreme,'
#:
#:
Pythagoras'sats: a2 * b2 :

Fig.2.

konst.
c2.

Fig. 1.

Detta krdver viss kdnnedomom de
trigonometriska funktionerna samt
mojlighet till utr?ikning med hjiilp av

hylsor erh&lles korta bytestider fdr
verktyg med skaftdiametrar inom omridet fr. o. m. @30t. o. m. A4o.
I kombination med vira frischuckar
kan man komma ned till verktygsdiameter 2 mm. Arbete pigtr emellertid
att g6ra mellanhylsor med mindre
diam. dn 30 mm. Detta Ir fcir att slippa kombinationen med vtra konventionella frdschuckar. Det bdr i detta
sammanhangbetonas, att h&llaren 1r
lika anvindbar f6r sivdl enkla som
Fig.e.
Fig.7.

ten bestdmmeshelt av frlsskaftets eller frdsdornenshEllfasthet,och Ir vanligtvis 3 i'. 4 gl,nger stijrre dn i den
bEstasplnnhylschucken.Detta betyder
ocks8, att frdsen inte "lter" ned sig i
arbetsstycket,vilket vanligtvis sker d&
chuckar med friktionslisning anv[ndes for stora awerkningshastigheter.
Stdrre awerkningshastighet kan dirfdr pirdknas med htigproduktiva frisverktyg och tidsddande dimensionskontroll av arbetsstycket reduceras.
Spindeln kan stannas i godtyckligt
ldge, och genom excenterhylsansform
kan hillaren alltid iippnas eller slutas.
Kompletterad med fj?idrande'insats-

i

Fig. 9.

dubbla pinnfrdsar, och att dessafrisar
utan oldgenhet kan anvdndas i vtra
spdnnhylschuckar, dven sedan medbringarplattaslipats.
Hillare EC-2346Ir patentsdkt,men
Ir lnnu inte fciremil f<ir lagerhillning, utan miste t. v. specialbestdllas.
Avsikten ir inte att fr?ishillaren skall
ersdtta vtra chuckar, utan utgcira ett
vdrdefullt komplement till dessa. Pi
avdelningar, ddr tyngre fdsoperationer frirekommer och ddr repetitionsarbeten dr vanliga, bcir denna friishillare inte bara kunna cika produktionen,
utan dven erbjuda maskinoperat6ren
en stdrre slkerhetskdnslaoch i l?ingden sdnkakassationskostnaden.
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BULLER OCH BULLERDOVHET
Au Bruksliikaren
Dr GOSTA JOHANSSO,N, Bofors
Under en relativt l6ng tid har man likarens arbete till en massunderscikhaft vetskap om bullrets skadeverkan ningsmetod. Vi har nu kommit ddrpi hcirseln. Men, liksom vid alla hdn, och itminstone de stcirre induandra specialistomrideninom medici- strierna hiller p& med kartl2iggningen
nen, har det tagit sin tid att sprida av buller och bullerskador. I dag vet
denna specialistkunskap,och att fram- vi nigorlunda hur llget dr. Men vi vet
f6r allt gcira den allmint tillgZinglig. inte fortslttningen, dvs. hur fdrsvaret
Svirigheternaberoddebl. a. pi avsak- skall l?iggasupp.
naden pi lnmpfiga slkra mdtinstruLit oss fcirst gdra en mycket kort
ment, med vilkas hjZilp man skulle
sammanfattning av bullerskadans nakunna fdrvandla den specialiserade
tur. Ljudet uppfattasav oss
1 : Genom uppsamling i en mottagare
(yttercirat - hcirselgingen- mellanoch inner<irat).Vi vet att det kan
bli fel p& denna mottagare: Vaxpropp i h<irselgingen, hel pn
trumhinnan, fdrstcirda hcirselben
efter varbildningar m. m. Vi vet
ocksi, att mottagaren ?ir tillgiinglig fdr reparation (ingrepp och
tillriittaliigganden) .
2: Frhn mottagarentill hjiirnan gir
Shafla inga nya problem!
" arfrld.A" .

punkt frin det tlnkta r?itvinkliga hornet si att hypotenusansskdrningspunkter med kateterna noggrannt kan avldsaspi respektiveskalor. Fdr bestlmning av vinklarna a och B 6r instrumentet fdrsett med en graderad kvad'fu
rant, som
fcirsklutbar utefter
triangelnsena katet b. Kvadrantenhar
en vridbar vinkelhake. vars ena ben
utg<ir hypotenusa i den ritvinkliga
triangeln. Kvadrantens origo sammanfaller med hypotenusanslagercentrum.
Med hjelp av en visare, som er normal
till hypotenusan genom skirningspunkten med kateten b, erhtlles vinklatna a och B enligt fig. 3. a avllses
di pi den yttre skalan och B pi den
inre. Vinkelsumman skall natudigtvis
bli 900.
Vid anvindning av mltverktyget
flyttar man fcjrst nonieskalanmed vinkelkvadranten utefter den undre mittskalan till det kinda mtttet pi en av
kateterna. Direfter vrides den rcidiga
vinkelhaken frir instiillning av den
andra kdnda kateten. och de sdkta
vinklarna kan avldsaspi kvadrantens
skala. En annan mdjlighet dr att gdra
instdllning pi vinkelvisaren av en kind
vinkel varefter ldngden av den s<ikta
kateten kan avldsaspi (tillhdrande)
respektive katetskala. Avldsningarna
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p& instrumentetskalor ar Htta att ut?rjra med en noggrannhet,som f<ir de
flesta praktiska fall torde vara fullt
tillfredsstdllande.
Mdtdonet kan sjiilvfallet modifieras
och kompletteras med nonie och ltjpare pi samtliga skalor, men ir i sitt
nuvarande utfdrande llttarbetat och

en ledningstrid: Hrirselnerven.
Den kommer vi inte it att reoarera. Fel pi nerven blir silunda
obotliga. Och bullret f<irstcir just
hdrselnerven.Varfrir stlunda bullerskador zir obotliga.
Vad menas med fadigt buller ? Ja,
ddrom tvistar de l2irdefortfarande. Sikert har de flesta hdrt siffran 85 decibel (decibel, som fcirkortas dB, ir
mittenheten fcir att ange styrkan pi
ett ljud). Nu beror skade-effekten
ocksi fcirstis pi hur ling tid man utsdttsfcir bullret ifriga. Pi amerikanskt
hill ansesex., att 135 dB kan tillitas
endast 10 sekunder/dag,medan L20
dB kan gi,bra i ) min., 110 dB i to
min. och 1oo dB i t00 minuter, dvs.
en hel arbetsdag.
Men man reagerar olika: En del
dr mer bullerk?insliga d'n andra. Dd.remot kan man inte "vdnja" sig vid
buller. Man vdnjer sig vissedigensitillvida, att man inte m[rker det invanda bullret, dven om det iir pt. h6g

acceptabeltfcir verkstadsbruk.Vid ritsning, uppriktning av arbetsstyckenoch
vid kontrollarbete fiirekommer ofta
fall d?ir en kinnedom om triangelns
m6.tt och vinklar iir nddvlindig. Hlir
kan det trigonometriska miitverktyget
v^ft ett viirdefullt praktiskt komplement till den noggrannare matematiska berikningen.
Det ovan beskrivna trigonometriska
mdtverkethar inl?imnatstill NOHAB : s
fdrslagskommitf L962 av hr John
Ostman. Han har alltsi dran av detsamma.

Fig.3.
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Omplaceraalla " brLhmadare"i nzaskinparhenilll ensAiltrum!
nivi, men skadeverkanblir i alla fall
densamma.
Inledningsvis nd,mndejag, att vi i
dag kunnat kartld.ggavirt buller och
de uppkomna bullerskadorna. Men
detta 1r inte liktydigt med att vi funnit "medicinen" fcir det onda.
Lit oss redan frin bdrjan fastsl&,
att vlgen till en full "horselsdkerhet"
iir bide ling och mddosam.Resultaten
av de sista irens arbete talar dock f6r
att det iir mcijligt att kunna uppni en
betydligt hdrselvlnligaremiljd pL rFLra
arbetsplatser.
Tvl. d'r v'dgarna liksom vid allt
skyddsarbete:en teknitA och en medicinsk. Och som alltid annars ir den
tekniska, dvs. den fcirebyggandeverksamhetenden viktigaste och effektivaste,si mycket mer sjdlvklart ndr det
giiller bullerskador, som doktorn endast kan konstatera,men inte bota.
Teknisk bullerbek?impning
I: Skaffa inga nya problem! Vid nyanskaffningar: accepterainga "vrilik". Dessa blir vnldigt dyra under
irens lopp: Att fdrscika dndra eller
bygga in sidana larm-apparater i akt
Til Ikalla " bullerdoktorn"!

och mening att fi ned bullernivin, dr
rena mardrcimmenddr varje dB kostar
fantastiskasummor. Siig helt enkelt
nej till nykomlingen!
II: Omplanera om mcijligt redan
befintliga bulledokaler si, att de
vlrsta br&kmakarnafi "ensamt rum".
III: Tillkalla "bullerdoktorn", dvs.
den specialiserade
ingenjcir,som handhar den s. k. tekniska yrkeshygienen
(avd. BAY) som kan hj?ilpa er att
"bota" eller "isolera" sjuklingen.
Hjnlper nu allt detta? Tyvirr nej.
Liksom i allt annat riskarbetedr Du
sj?ilv i fcirstahand Din egen skyddsingenjcir. Och dessutomden viktigaste
medhjiilparentill specialisterna
precis
som ndr allmdnhetenhjllper detektiverna att spira brottslingenI
Och vad kan Du di gora? Jo :
A: Hjalp bullerdoktorn! Hdr finns
stort svlngrum frir fdrslagsverksamheten. Jaga "oncidigt" buller. Leta efter
metodfcirbdttringar. Friresli omorganisationerosv.
B: Tag skyddl Lit det bli en hederssak att anvdnda skydd och att
6ven piminna kamraten, som kanske
gir utan sidant.

lingsamt och smygande.Men apparaten, dvs. audiometern,avslcijarobarmhiirtigt skavankerna.Och di vill doktorn komma till tals med vederb6rande frjr gemensamplanl2iggning.
Jag tror det nu vore rltta tidpunkten att klatldgga vissa saker, som lltt
vill bli kiilla till missfcirstind oss
emellan. Niir det g?iller mittliga skador, dir man sjilv inte mlrkt si mycket, vill man inte girna "hcira p& det
cirat" och stiilla sig till efterrlttelse
betr. hdrselskydd vilket 1r det frirsta.
Vi trycker pi i dessa fall. Men det
borde vil inte behcivavara nigon meningsskiljaktighetbetr. skydd. Det iir
vll bittre att nir man fitt sin
"fdrsta varning"
tillgripa ett
skydd, som 96r det mrijligt for mej
att fortsitta mitt yrke utan andra restriktioner, in att senare bli tvingad
byta arbete?

%

p.

Medicinsk bullerskadebek2impning
Vi har nu i vir hand fitt apparater,
med vilka vi kan utfrira massunderscikningar ay hdrselfrirmigan hos
dem, som arbetari buller, och det dr
etskiiliga, eftersom skadligt buller i
dag d.t ganska allmdnt fcirekommande
plt vfua arbetsplatser.
Vad kan man vinna med det dt,
ndr man i alla fall inte kan bota? To.
f<irst och frd.mst fir man iu en riverblick av fcirhillandenapi avdelningen Setill att alla bar hi;rselshfid!
iffiga: Har man t. ex. pi en avdelning bland 200 underscikta
endast7Alla fcirstir, att en hdrselskadad
B /o med normal hdrsel, d& vet man,
med lingvarig yrkeserfarenhet blir
att hdr miste alla klutar sdttastill f<ir
oroad och misstdnksambetr. hrirselatt stoppaskadegcirelsen.
provefl, di han kanskemisstdnkeratt
Bedrcivligheten fir alltsi ett stort han skall bli omflyttad. Men di vill
propagandavdrdeblde fdr arbetsled- jag som minga ginger tidigare po?ingningen och fcir de anstdllda.Det blir tera friljande. Doktorn ger inga ultivirt viktigasteupplysningsmedel.
mata och tvingar till omflyttningar,
Det f 2r helt enkelt inte se ut si som utan detta sker fdrst efter samrid meldet grir i dag: Vira sammanstdll- lan den skadade och ldkaren, samt
ningar av bullerskadordr bedrduliga. avd.-ingenjciren.
Vir enda och svaga urslkt dr: Vi
En yrkeskunnig specialarbetare i
vissteinte bdttre. Men nu aet vi. Och civreilder flyttar man helt enkelt inte,
di miste dndring till. Villkor: Att
bara understryker fcir honcm vikten
alla hjiilper till.
av skydd. Ar det en nigot yngre, med
ndmnde
hdrovan
att
man
ling
tid kvar till pensionen,och dlr
kan
Jag
"vanja sig" vid buller, men att detta man efter ett par irs uppfciljning av
inte var liktydigt med riskfrihet. Man skadan mlrker att det fdrslmras trots
blir van vid sin bullrande millci, och skydd, di diskuterar vi tillsammans
mdrker heller inte hcirselnedsdttning- och brukar bida tvi vara ense om att
en, ddrfor att den kommer mycket frirsrika en fcirflyttning till bullerfritt
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olycksfall, vilket betyder en minskning
med 3t fall, eftersom det under den
tidigare perioden intriffade 1.)2
olycksfall i arbetet. Om nu denna
gl?idjandeutveckling enbart beror pi
ordningskampanjen torde inte gi att
bevisa, men vi har vll all rdtt att tro
att den haft sin storabetydelse.
Har vi nu allts& biittre ordning pi
arbetsplatserna?Ja den frlgan ar ttdl
ocksi svir att ge ett fullt objektivt och
riktigt svar pi. Den fortlcipande kontroll, som avd. Skyddstjlnstsrepresentanter utfrirt, tycks dock visa pi en
pitaglig forblttring. Centrala skyddskommitt6ns representanter,som under
sin inspektionsrond i viras siirskilt
uppmanatsatt studeraordningen, kunde ocksi i sin inspektionsrapportkonstatera, att ordningen i stort sett var
bra, och att anv[ndningen av personlig skyddsutrustningblir allt vanligare. Allt pekar tydligen pi att kampanjens fcirsta kvartal fitt en god start
och gett de resultat vi syftat till och
hoppatspi.

SKYDDSTJANSTEN
KAMPANJEN FOR BATTRE ORDNING
PA ARBETSPLATSEN
I kampen mot olycksfallen i arbetet
har det ofta framhillits, att ordningen
pi arbetsplatsen
dr en mycketbetydelsefull faktor. "God. ordning skapar
siiAerbet" och "Ordningen dr skycldsarbetetsA och O", ir ett par slagord,
som ofta anvlndes i skyddspropagandan. Aven om detta ?ir sjiilvklart och sdkert inte bestridesav nigon dr det dock si, att god ordning inte
dr nigot som kommer av sig sjdlv eller
helt enkelt kan beordras. Var och en
vet, att god ordning fcirutsitter bide
arbete, omtd.nksamhetoch organisation. Och dven om man kan beordra
en uppstidning nir det blir alltfdr
skripigt, vilket natudigtvis di och di
miste ske, si drcijer det vanligen inte
alls ldnge forrln det dr likadant igen.
Ordningen miste ddrfrir, si vdl som
allting annat i driften, sittas i system
och <ivervakasom den skall kunna
uppr?itthillas pi en godtagbar niv8..
I detta syfte startadesinom Bofors
under hristen L962 en s. k. ordningskampanj, som avsig att s& ltngt det
nu 2ir mtijligt fl en organiserad ordning pi vira arbetsplatser.I kampanjen frireslogs, att de olika arbetsplatserna indelades i olika ordningsomriden, med en arbetsledaresom ansvarade fdr sitt speciellaomride. Det iordningsstllldes vidare en PM med vissa
rid och anvisningar om hur ordningen
kunde organiserasoch fdrslag p& vilka
saker som borde bli friremS.l f<ir en
systematiskdversyn. Pt en del avdel-

ningar har man, enligt f6rslag i ndmnda PM, litit framstiilla en planskiss
civer lokaliteterna, med de olika ansvarsomridenainritade. Denna skiss
uPPtagerocksi namnen p& arbetsbefiil
och de omriden de ansvararfdr. Fcir
kampanjen har vidare en del speciella
affischer distribueratsoch anslagitspi
anslagstavlorna.
Jiimsidesmed propagandanfdr bittre ordning pi a
har
.arbetsplatserna,
,
..har
ocks8.en kampanj bedrivits fdr biittre
anvindning av personlig skyddsutrustning, sisom dgonskydd, hdrselskydd,
skyddshj?ilmoch skyddsskor. Fcjr att
undeditta anskaffning och utprovning
av ex. skyddsglasdgonhar ett antal
servicemin utbildats, som pi resp. arbetsplatserbistir med utprovning och
tillpassning av skyddsglas<igon,och
ger alla de rid och anvisningar som
kan vara till nytta di det g?illeratt vilja riktig personlig skyddsutrustning.
Sedankampanjensolika verksamheter pig&tt i ca tre kvartal kan det vara
av ett visst intresseatt se,om den gett
de resultat vi isyftat och hoppats pi.
Om vi di f<jrst och frd.mst ser p&
olycksfallsfrekvensenoch i vad min
den piverkats - det fcirnimsta syftet
med kampanjen var ju att om mcijligt
f& ned den stigande tendens som vi
tyvlrr f&tt notera - s&kan vi nu med
tillfredsst?illelsekonstateraen nedging
i olycksfallens antal. Under tre kvartal har, om vi jdmfcir med motsvarande tidigare period, inttdff.at tI7

Som inledningsvis pipekades, dr det
dock synnerligen viktigt, att intresset
fdr god ordning alltid hilles levande.
Om si ej blir fallet, ir vi snart iter
till det mindre goda utg&ngsliiget.De
goda resultat, som kampanjen gett,
bcir vara en sporre till fortsatt, och
helst stegratintressefdr upprZitthillandet av b?istam<ijliga ordning p3, alla
vlra arbetsplatser. Det d:r ocks&
skyddstjinstens forhoppning att si
kommer att ske, och inte bata att atbetsledning och skyddsombudarbetar
pi detta.
Det [r av avgdrande betydelse att
alla anstdllda i detta avseendegcir sitt
bdsta. Om si sker fir vi sunda, sdkra
och inte minst viktigt, trivsammarearbetsplatser.Arbetsplatsersom ger bdttre arbetsresultat.och dlr vi kan arbeta
med mindre risker fcir olycksfall.
Otr

arbete for att vederbcirandsskall slippa Bli "bullerdetektiu", spSraupp alla bullerhd.llor,och kom med fdrlag au elinrinerud.em!
bli ddv pi ?ildre dagar. En stdan omflyttning brtdskar ju inte, d& bullerskador, som tidigare ndmnts, utvecklas
lingsamt. Man hinner silunda i lugn
och ro, o:h med hj?ilp av arbetsbefll
och personalkontor, spana efter limpligt annat jobb. Endasti ett fall Zirdet
mera tvingsbetonat: nybcirjarei bulld
lerarbeten,framfdr allt de yngre, som
\
lt
visar sig bullerriverkdnsliga,dvs. ome\
delbart bdrjar visa symptompi horselskada, mL$e omflyttas. Dlrom torde
I-;:P
nog alla vara overens.

llL
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Arbetarskyddsniimnden

Son2 ett lec/ i ordningspropagandan hal ett stor/
antal tarlor at ned:nttdende utseende //pprafis.

meddelar
Inom Arbetarskyddsndmnden har
en underscikning friretagits rdrande
den lokala skyddsverksamheten,
s&dan
denna tedde sig vid irsskiftet t9621963. Vissa uppgifter begirdes av fciretag anslutna till SvenskaArbetsgivaref<ireningen
med fler dn ) anstdllda.
Uppgifter, som bercir ca 480.000
helirsarbetare,har inkommit. Av redovisningen frcm9l,r, att den genomsnittliga olycksfallsfrekvensenf.& arbetareir 35,2 yrkesskadorper t miljon arbetstimmaroch 0,75 fcirlorade
sjukdagarpi 1.000 arbetstimmar.Den
hrigstaolycksfallsfrekvenseniterfinnes
inom stuveribranschen
och den ldgsta
inom skinnindustrin. Antalet olycksfall frjr tjlnstemdn var si relativt ligt
som 4,2 per 1.miljon arbetstimmar.
I medeltal finns 1 skyddsombud
bland z4 arbetareoch 1 skvddssamarit
bland ca 51 arbetare.
Vid 162 arbetsstdllenredovisassirskild l?ikareoch vid 256 arbetsstdllen
siukskriterskor.Vid 400 arbetsstlllen
finns utbildade sjukvirdare.
Vid icke mindre in 3.876 arbetsstlllen finns av arbetsgivarenutsedd
s?irskild ledare fd,r skyddsarbetet.Antalet skyddskommittder
utgjorde 1.907
med sammanlagt14.517ledamdter.
Samarbetsgrupperfdr alkoholfrigor
fcirekom vid 67 fdretag.
Undersdkningsresultatet har meddelats SAF och LO samt respektive
yrkes- och fackfrjrbund. Detta kommer
ocksi att ingi i niimndens verksamhetsberdttelsef& L962, som f. n. dr
under tryckning.
*

Jiirnbruksf iirbundets yrkesskadestatistik fiir ir 1962
Av de i statistikenupptagna 84 fciretagen ligger Bofors 2:a i antalet arbetade timmar, 9.762.000st, efter Sandviken. Detta fciretag har dock mer ln
dubbelt s& minga olycksfall som Bofors. Hos ossregistrerades
165 olycksfall f<jr arbetare,vilket gav en frekvens
p3'16,9 per 1milj. arbetstimmar.Ldgre frekvenshadeendast10 smtfdretag.
Sammanlagt fddorades vid Bofors
32.168 arbetstimmar, vilket ger en
frinvaroprocent p3, 0,3. Ocksi detta
en mycket lig siffra. Fcir hela jiirnindustrien noteradesen olycksfallsfrekvenspi 3),1 och en frinvaroprocent
pi 0,5, varfdr Bofors siffror d't mycKet gynnsamma.
F<ir tjdnstemdnnennoterades6 yrkesskadorpL 4.T4.ooo arbetstimmar,

OR DET NU
Instrueronyonstcilldooch omflyttode
upprcitth6llordning och redo
s e t i l l o t t s k y d d s o n o r d n i n g oorc h
skyddsutrustning
onvcinds

)

kontrolleroott givno order uppfottos
rcitt och folios

ABETSGIYARtrES
OMSESTDTGI
OLIGFNdASIIANGSTqG

vilket gav en frekvens p& I,4 och
1.092 foilorade arbetstimmar.Ca 60
/o av alla fciretaghade inga olycksfall
av dennakategori.
Fiirdolycksfallen fcir arbetarevisade
hdgst varierandesiffror vid de olika
fciretagen.Bofors hade 40 fiirdolycksfall fdr arbetare.8.408 arbetstimmar
fcirlorades, frekvensen var 4,I och
frinvaroprocentenca 0,1. Riksmedeltalet var hdr 3,2 i frekvens och 0,t i
frinvaroprocent. Siffrorna for dessa
olycksfall varierar dock si mycket, att
ndrmare jdmforelse knappast kan
goras.
Fcir tjdnstemlnnens fiirdolycksfall
kan detsammasdgas.Bofors hade B
dylika olycksfall och var ett av de fh
fciretagsom noteradedylika. 805 arbetstimmarfcirlorades,frekvensenblev
1,9 och frinvaroprocentenmindre dn
0,0. Riksmedeltaletblev I,9 i frekvens.
Jdrnindustrien totalt hade 50.950
irsarbetarefu L962 mot 52.000 ir
1,96I. Yrkesskadefrekvensen blev
1962 i5,I, en sdnkningfrin 1960och
196I, de den var 38.1. Totalt frirlolades547.926 arbetstimmar,ca 42.000
fd,rrc d'n1961. Per yrkesskadafrirlorades 153 timmar mot I49 fu 196I
Frinvaroprocentenblev 0,5, mot 0,6
friregiende ir. Invaliditets-och dodsolycksfallenblev lyckligtvis ocks&fdrre resp. 38 och 5 fu 1962 mot 44 och
16 it 1961.
*

Skyddstiivlingen vid Bofors
2:akvartalet 1963
gav fcir de 47 avdelningarna,tdvlingsenheterna,
en prissummapi 5110:50,
eller drygt 1000 kr mindre [n under
1 : a kvartalet.

I grupp A vann 18 avdelningarpodng och pris. ME, VR och B hade tyv?irr otur detta kvartal. Hcigsta summorna vann RTK och MVK 30-70
med ca 300 kr. Per anstdlld rdknat
vann BAM stcirstasumman,132 kr pir
51 man. 9 avdelningarvar helt fiia
frin olycksfall.
I grupp B vann samtliga avdelningar podng och pris och W och KA
8-9 vann hcigstaprissummorna,ca
200 kr. Flera avdelningarfick tOO200 kr. Inte mindre In 18 avd. blev
fria frin olycksfall.
Totalt intrdffade under 2:a kvartalet 37 olycksfall (yrkesskador).

Fortsatt
kurva

sjunkande

olycksfalls-

i Bofors

Olycksfallsstatistikenf6r irets fcirsta 6 minader lr nu klar. Av densamma framgir, att sammanlagt94 olycksfall hittills intraffat, darcv 76 i arbetet
och 18 vid fnrd. Motsvarandesiffror
L962 var io6, Bt och 21, alltst en
minskning med 12 frhn 1.962.Antalet
irsarbetare d:r 1963 nigot ldgre dn
1962, vafior frekvensen,rdknad pi 1
milj. arbetstimmar.
inte sjunkeri motsvarandegrad.
Den olycksfallsrikasteminaden var
mars, med 22 olycksfall 1963 och 25
1962. April och maj hade ocks&hciga
siffror i ir, liksom januari,medan det
i juni rapporteradesendast 8 olycksfall.
F2irdolycksfallen ligger emellertid
fortfarande hcigt, ca 2O/o av alla
olycksfalltillhdrde dennakategori,ddr
fotgdngareskadadesi 4 fall, bilister i
2, mopedisteri 4, motorcyklisteri 1
fall och cyklister i 7 fall. Cykeln ?ir ty-

1 . 76

veff det farligaste fdrdmedlet. Ar
7962 intrd,ffade 2L olycksfall, varfdr
en fcirbdttring intriitt i ir.
Olycksfallens f6rdelning pi de olika avdelningarna framgl.r av nedanstiende tabell
olycksfall
*frln
i arb. f?ird Summa -L962
-r9
M-avd. 3r
,
36
-5
V-avd.
2r
,
30
R-avd.

24

4

28

Summa 76

18

94

+r2
-12

vi ju annarsinte kan sl8 upp en tidning utan att ldsa om rader av trafikolyckor.
Juli brukar vata en ur olycksfallssynpunkt lugn minad. De flesta har
iu ocksi semesterunder sttirre delen
av m5.naden.I ir har dock noterats
hela fyta olycksfall.
Den pitagliga uppging av olycksfallskurvan, som dgt rum under iret,
miste stoppas.Nya krafttag krdvs av
ossalla i foretaget.
Skyddstiivlingen

Den sammanlagda premien i
skyddstiivlingen uppgick under fdrsta
halv&rettill 4.62, kr. I fjol var motsvarandesumma5.365 kt. Slnkningen
dr givetvis en fdljd av det 6kade antalet olycksfall.
Framgingsrikast i A-gruppen har
NC-klubben varit med 56) kr inti?iSkyddsglimtar frfln Nobelkrut nade. Hack i h?il ligger Brisansklubben och NK-klubben, med 530 resOlycksfallen fottsdtter att iika
pektive )T kr. Samtligahar inte haft
Under andra kvartalet intriiffade 9 nigra olycksfall under iret.
olycksfall vid Nobelkrut. Det ger en
I B-grubben ligger RA-klubben och
frekvens av 20,1 per en miljon arbets- laboratoriernafrdmst med 22) kr vartimmar. I fiol var frekvensenunder dera.
andrakvartalet15,1.
irsVid CentralaSkyddskommitt6ns
Olycksfallen har lyckligtvis varit av insoektionbehandladesden sedanirslindrig art och totalt har de endast mcilet uppskjutna punkten om skyddsmedfdrt bortovaro i ungeflr 1.000 tdvlingen. Ett minskat intressefcjr tivtimmar. I flera fall har skadornavarit lingen bland de anstillda har ftirsi obetydliga, att man kan ifrlgasltta
mdrkts. En arbetsgrupp tillsattes dlrom sjukskrivning 6verhuvudtaget be- for med uppdrag att utreda om tivh<ivt ske. Nlgon dags omplacering i lingen kan arrangerasunder mera stildttare arbete hade glkedigen varit mulerandeformer.
tillr?ickligt. Arbetsbefiilet bdr alltid
Tdvlingens id6 och motivering ir
kontaktas vid intr?iffade skador, ddr- att skapa intresse fdr skyddsverksamvid kan mdjligheterna:till en tillfelig
heten bland de anstdllda. Kan inte
omflyttning diskuteras.
detta nis och vidmakthillas har
Under kvartalet intr2iffade inga skyddstZivlingeninte l[ngre nlgot befiirdolycksfall, vilket ?ir glZidjande,di
rittigande.

Minskningen av olycksfallen pi Mavd. sammanhd.ngergivetvis med den
minskade beliiggningen och arbetsstyrkan pi dessaavd. okningen pi R-avd.
fir senarefdrklaras.
R

H drselsk yddet s aoi gsi dor !
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Bullerkampanj
Buller skadar horseln och 96r en
arbetsplats mindre trivsam. Diirfor
miste frdmst allt oniidigt buller bekdmpas.Det dr en av de saker som
hdstins skyddsverksamhetskall inriktas pi.
Kunskao om bullrets skadeverkningar, o.h etgerd"r f6r att eliminera
eller minska bullret pL vfua arbetsplatser. blir hdr liksom pi andra omriden
en av de grundl2iggandefcirutsdttningarna. I en artikel i detta nummer ger
doktor Grista Johansson i popul?ir
form nigra synpunkter och rid som
alla har gliidje och nytta av att klnna
till.
Bullret i Nobelkrut utgdr inget av
de strirre skyddstekniska problemen.
Endastvid ett fital arbetsplatser
torde
verklig risk fdr hrirselskadorf<ireligga,

Allt on6digt buller ir dock av ondo.
Vi skall d2irfcir inrikta oss Da att fe
bort i varje fall det onirdigi bullret.
Arbetsplatsenblir trevligare di.
Trafiken inom fabriksomridet
Inom fabriksomridet ir hastigheten
begrdnsadtill 40 km per timma. Det
har, med tanke pi vflra vlgar, trafiktithet, skymd sikt, korsande j?irnv?igsspir m. m., ansettsvara en lnmplig
hastighet om rimlig slkerhet skall
kunna uppriitthillas. Stor hlnsyn
miste ocksi tas till att en vlsentlig del
av de interna transporternautgdres av
explosiva varor och andra brandfarliga ?imnen.
Tyv'd'rrhar det blivit allt vanligare
att v6.ra anstlllda och entreprendrer
satt sig civer dessainterna hastighetsbegrinsningar. Vi har diirfor tvingats
att infcira fartkontroller. Dessahar resulterat i att ett 15-ial har fltt sina
k<irtillstind inom fabriksomridet indragna under viss tid. Fartkontrollerna kommer att fortsitta, dt de f<irefaller att bidraga till en lugnare trafik.
Vid upprepade tillf?illen har vidjanden utsints, att endast uppstella
fordon pi anvisadeparkeringsplatser.
Dessavddjanden,liksom de riida piminnelselapparna,har dock inte medfort nigra vlsentliga fdrb?ittringar.
Uppstnilningen av bilar i nirheten av
fabrikslokalerna medfdr betydande
hinder och besvdr fcir de interna trarrsporterna.Till detta kommer risken av
skador pi fordonen.
Det har dirfrir ansettsntidvlndigt,
att lven p& detta omride ingripa mera
aktivt mot syndarna. Felparkeringar
kommer d?irfor i fortsettningen att
antecknas pi parkeringstillstinden,
och temporlr indragning av detta sker
vid upprepade fdrseelser.
Ltn
-

Dom iir allt bra siikerhetsselama! Annars bade bilen aarit sbot nu!

GRATULERA
5Ooeh6o-futu4a2
IV kvartalet

1963

BOFORS
50-6ringar
Oktober
4. Nilsson, Nils Gustau,Slipare - fcirridsman,
MSK 90
5. Strand, Suen Gustau,Brukstjm., VR 90
5. Hennington, Holger Henning, Fcirman,MSK
18. LundnzarA, Hjalmar Manfred Olaus,
Forman, SS
20. Erikson, f onat Hugo, Klippare, hantl.,
MSK 20
26. Lindsrdrn, Erntt Henry, Brukstjm., PA 3
27. Artqui.rt, Alf Erik, Brukstjlnsteman, KMEX

Anst,-ar

L96I
1947
L935
194L
104')

L937
1949

November
3. Spfrre,SoenArnold, Fcjrridsarbetare,
P 1.0
L957
7. Friedler, Karl Tore Olot, Ingenjlr, BAK l.L L945
). EriLsson,f ohn Teod.or,Filare, VK 51
L935
9. lohansson, Karl Gdte Sigfrid, El.-svetsare,
YP 24
r934
15. Karlsson, f ohan GustauBertil, Svaw., VK 21 L 9 4 L
19. lYernhoff, Carl Axel Emanuel,Civ.-ing.,V
195t
19. Andertson,Karl Gunnar,F6rr8dsarb.,MSK 12 1,959
21. Petlertson,Oskar Tore, Forman,KA 632
r929
22. Backilrtim, loban Sixten, F6rman, MVK
t948
26. Simonston,Linnia Katarina,Stddare,MSK 80 L962
December
3. lYahlberg, Nils Ake, Brukstjdnsteman,
EDF
6. Nilsson, Karl Allan, Bilforare, RTK
6. Eriksson, Ture Birger, Fcirman, KMPS
6. Hermansson,Nils Gunnar Aluar, Svarvarc,
VK 21
7. Atpenhag, Bertil Olof , Synare,MSK 80
12. Strdm, Bror Einar, El.-montcir,X 20
16. H66k, GustauGeorg,Valsverksarb.,MVK 30
L7. Sjbberg, Ruben Fritiol, Verktygsfilare, W 20
17. Ohhon, Alf EriA, Frisare, YK23
L9. Vidin, Anna Maria, Stlderska, SS
23. Larston, Saen Gutlau, Supportsvarvare,VX
24. Lundberg, Elsa Viola, StZiderska,SS
)0. Perston,Aslen Erik, Ingenjd,r,VR 90
3L. Anderston,Anders Hugo,Brukstjm., PV 21
60-iringar
Oktober
I. Bergstrdm,Karl laan, Vdrmare,MS 22
6. Petterston,lohan Teo Uno, Planerare,VK 25
7. lohansson,Bror Araid, Banarbetare,
RT
10. Andersson,Karl Bror Helmer, Supportsvarvare,VF
Lt. Bjr)rkman,Gi)staErling, Brukstjm., A 11
11. Gillberg, Hialmar Harry, El.-reparatcir,X 20
11. Granberg,Karl ViAtor, Reparatdr,MVK 90
T4. Ahling, Arendt Holger,Ingenjcir, VK 2t

1936
L940
L928
1937
r93'
r929
1949
L929
r929
L960
T96L
L915
1948
L937

t929
19L9
1942
L936
r939
T9'L
L957
1929

23. Niisman,EriA Anton Emanuel,Stldare,MS
3I. lenten, Hans Kristian Mdller, Stilverksarbetare,ME
November
2. Andersson, Karl laar Mauritz, Ugnsskdtare,
MH 20
6. Wickberg, Ture Yngue, Portvakt, RV
B. Berggren, Edit Ragnhill, Scimmerska,OT
9. Srcdberg,SpenOskarTeod.or,Kompressorskcitare,
B 25
LI. Israeltton, GustauEd,uin,F6r?tdsman,1:ste,
MSK
ll. Andertson,Karl Martin, Kallsigare,MSK 20
L9. Palmkaist, Karl Uno, Brukstjdnsteman,KKR
23. Grell, Ernst Gottfrid Emanuel,Borr., VA 35
28. Forsmark,Mauritz lsidor, Forman,MG 2)
December
l. Helting, lohn Aluar Maarits, Brukstjm., PV i,
4. Larston,FolAeElias, Fcirman,Y 20
4. Karlsson, GustauRudolf , Grovarbetare,B
LO. Nilsson, lohan Daniel, Svarvare,VA 40
20. Sancluall,Enar Eduard,Brukstidnsteman,
PK
zI. Kjellberg, Erland.Emanuel,Bilfcirare,RT
26. Erikron-fohantton, Emil,Ftev.-svarv.,VK 21
2). Lartson, Carl Yngue, Brukstjinsteman,PM j
29. Branting, Sixten Villiam, Trdarbetare,B

L96O
1959

1929
l94I
t9t7
1918
1946
1,945
I9t7
1929
1937
L929
1918
L94L
I92O
I9I7
1934
l92B
L93O
I93i

NOBELKRUT
50-iringar
Oktober
8. Bodin, Nils Ragnar,Apparatskdtare,NVT
9. Boberg,Harry Teodor, Ingenjor, NLD 3
77. Hi)glund, Helge Oliter, Ingenjrir, NZE
29. Linder, Nil: Emil, Krutvalsare,NVK 20

196T
1950
1948
1938

November
9. EriAston,Rut Anna Elivbet (Lisa), Krutarb.,
NVK 20
19t,
16. Niltton, Nils Gdta, Kass6r,EFK
1934
28. Zakari, Oskar Rudolt', Krutvalsare, NVK 20 1950
December
1,7. H?)gberg,Nils Elon, Byggn.-grovarb.,NB 40 1,949
24. lonsson, Anna, Kontorsbitrede, NB 8
L939
29. Pettersson,Ragnhild Viola, Amm,tnitionsarb., NVA 3
I9j3
30. Eriksson, SagaKunigunda, Krutapt., NVK 20 L949
60-Sringar
Oktober
6. EriAsson,GustauHarry, Bitr. fcirman, NB 41 Ig47
6. lVesler, Olou Ferdinand, Nttrer:,q NVN
L933
15. Karlston, Erih Ed.aard,Transportarb.,NB 70 L92O
November
20. Viktorston, Gustau Ed.uin Emanuel, Ktutpressare,NVK 21
21. Drandt,Helge Gerhard,Labonnt,NLD 1
2). Larston, Allan lulius, Apparatsk<itare,NVF

L934
I9L6
1934

December
4. Lundberg, Per Iidor, Ammunitionsarb.,
NVA 44
26. Stdring, Ture Teodor, Verkmdstare,NVA t

195r
1919
178

-'[tn*

Yngue Andersson
Nohab

sorn
slunrsin! anft:

Hugo Blomberg
TidabolnsuerAen

Aloilde Dahl
Bofors

Andertton, Yngue GustauAdolf, fddd 6 nov. 1897,
pensionerad 1953. AnstZilldesredan i juni J.p12 som
springpojke vid Nydqvist & Holm. Kom senaretill Montageavdelningenfdr att efter nigra 3.r bli eldare pi bolagets eget lok. Blev t936 lokfotare och hade denna

tjZinsttill 31 dec. t962, dA han slutadeefter en ti?instetid
pi- 5_0ir och 5 minader. Medaljiir vid jubileet tl4Z,
erhd,llhan storamedaljenL962.

NOHAB

60-Sringar
Oktober
8. Karltton, Karl Nils, Parkeriserare
11. A,hnran,lamet OsAarKongeliu, Trpt.-arb.
27. Carlsson,Ernst GustapErik, Flfirdnrbetare

l9?l9
I96L
l95g

December
lO. Arpid.srcn,SuenErik, Avsynare
LL. Strdm,Einar GustauGotthard,Fdrman
30. Lindgren, Arthur Robert FredriA,Montdr

1,949
1,939
L937

S0-iringar
Oktober
22. And,ersson,
Helge, Rcirarbetare,
VH

1912

November
3. Bodin, Torsten,Kontorist, EF
16. Scbmidt, Henryh, Ingenjrir, KKV
29. Iarl, AAe, Div.-arbetare,VB

L937
L957
1950

December
IL. lobanston, Henning, Slipare,VA
11. Olston, Kurt, Filarc, YH

1940
L9r5

60-Sringar
Oktober
7. Samueltson,Einar, Skdrare,VT
L927
22. Anclersson,Eaald, Plitslagerihantlangare,VT 1927
28. lohansson, Gustaf, Plitslagare, VT
1927
3I. Pettersson,Saen,Formare,VG
L94t
November
Ll. Karlston, Albert, Fdrridsarbetare,EIF

UVA
60-iring
December
10. lYic2firdm, lohan

L943

\vEDA
L962
r939

November
27. Klangeryd, Helge, Handformare

1942

December
2. Biickman, Folke, Fdrmao
14. Prim, Hilding, Reparatrir

1.9r4

50-iringar
Oktober
3. f ohansson,Carl Euald Yngae, Tjdnsteman
1937
L5. fansson (Salomonsson),Gi)staGeorg, Avsyn. 1953

60-fuingar
Oktober
15. S6derberg,Rubert,Packare

1937

December
L4. osterberg, Emry Roland, Vacuumformare
24. Ablander, Gdtta Lennart, Grovarbetare

December
19. Pettersson,Harald, Kontorsvaktmlstare
3I. T horman, Iuar, Experimentarbetare

1960
1944

L935
L923
1918
l94j

TIDAHOLMSVERKEN

I

Blornberg, Hugo Adolf FredriL, fodd 11 jtrli L8g6,
pensionerad11 juli L963. Anstdlldesvid Tidaholmsver-

5O-iringar
Oktober
20. Berggren, Eber, Skalformare
20. Nyrnan, Sixlen, Svetsare

December
L7. Oltton, Arlar, Borrare,VM
27. lobawton, Rudolf, Fcirman,VM
3O. Mhrtensson, Gustaf, Frjrridsarbetare,EIF

I

Erih Erihsson
Noltab

779

L940
L94L

1960

GustaoEriAsson
Bofors

Oscar FricA
Nobab

Aftur Frisk
Nohab

Harald Gibson
Bofors

Ilarry Gastaaston
N obelkrat

Gustatt ladobsson
Bofort

Herbefi lohansson
N ohab

Aruid Lind.stdrn
Bofors

ken i maj l94l och arbetade frirst pi Apteringsavdelningen, senare pe Maskinverkstaden som parkeniserare
och fdrridsarbetare. Ca 22 tjdnsteir.
Dahl, Aluilde f ensine,fddd 29 okt. 1895, pensionerad
r juli L963. Fru Dahl anstllldesvid Bofors i juni 1.943
som stdderskaoch hade denna sysslahela sin anstlllningstid, 20 ir.
Erikston, Erik, f6dd L3 aptil 1896, pensioneradt maj
1963. Anstdlldesi juli I92I vid Nydqvist & Holm som
montrir pi Montageverkstaden
(avd. 61) och hade detta
yrke hela sin 42 hr linga anstdllningstid. Erhiill medalj
och gratifikation fdr 26 tjdnstefuvid NOHAB:s 100irsjubileum 1P47.
Eriksson,GustauAclolf, fddd 14 juli 1896, pensionerad : juli 1963. Arbetade juli L92r-maj L922 i He:dverket, di han permitterades pl grund av arbetsbrist.
Ateranstdlldesi jan. 1928 p8' sammaavd., ddr han 1948
blev hdrdare och senare verktygshdrdare.De sista iren
var han riktare pi verktygshirdningen.Erhdll 1952 medalj och gratifikation for 2) tjdnsteir och hade siledes
ca 36 tjdnsteir ndr han slutade.
Frick, Anderr Orcar, fodd 26 juli rs9l, slutatvid uppnidd pensionsilder23 aprjl t963. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm 1916 som snickareoch arbetadetill L924.
Hade sammaarbete 1928-1929 och iteranstdlldes1953
som stddarei avd. VM. Ca 18 tjinsteir.
Frisk, Artur Birger, fddd 8 sept. 18!6, pensionerad
6 mars 1963. Anstilldes vid Nydqvist & Holm frirsta
gingen i nov. 1.913i Gjuteriet, slutadei r'ov. L914, Lterkom sept. 1915-mars l)16, juli 1917-dec. 1918 och
i sept. 1920. Hade under sin sammanlagt41 ir linga

tjiinstetid flera olika sysslor i Gjuteriet. Medaljrir vid
jubileet 1947 med 29 tjdnstefu.
Gibson, GustaaHarald Natanael,fddd 19 iuni 1898,
pensioneradI juli 1963. Arbetadevid Bofors sept. 1913
-maj l9l9 innan han i j:uni L925 anstd.lldespi Konstruktionskontoret som ingenjdr och konstruktcir. Stcirre
delen av sin anstlllningstid, ca 44 3t, arbetadehan pi
Tornavdelningen, senare Marinartilleriavdelningen. Medaljdr vid jubileet 1946 med 27 tjinstetr.
Gu$ausson,Karl Harry, fodd 15 juni 1896, pensionerad 1 juli 1963. Anst?illdesvid Nobelkrut i maj 1949 pit
Nitrocellulosakrutbruket, ddr han huvudsakligen arbetat
som krutpressare.Ca 1,4tjldnstelr.
lakobsson,Pel Gilrtaa,fddd 16 nov. 1896,pensionerad
5 juli L963. Anstdlldesvid Bofors j okt. tgzo som verktygssliparepi Verktygsverkstadenoch hade denna syssla
hela sin anstdllningstid,ca 46 ir. Blev medaljdr med z6
tjdnsteir vid jubileet 1!46.
fohansson,Herbert, fddd 6 nov. 189t, pensionerad
1963. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm 1920 som byggnadssnickareoch hade detta arbete till L924, iterkom
8,ren 1927-1932 och iter frin L936 till 1963, dh han
avgick efter ca 40 tjinsteir. Erhdll medalj och gratifikation for 2J tjdnstefu1952.
Lindstrbm, Karl Aruid, fddd 7 juli 1896, pensionerad
7 iuli 1961. Anstdlldesvid Bofors j febr. 1929 som reparatdr pi Reparationsavdelningen
och flyttade i aprrl ti4>
till Byggnadsavdelningensom trddgirdsarbetare.Har alltsedandessvintertid varit reparatcirp& avd. B 30 och sommartid arbetat i trddgirdarna. Erhdll 1934 medalj och
gratifikation for 25 tjiinsteir och hade siledes ca 34 Lrs
tjdnst ndr han avgick.
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I

Glnnar Andetsson
T idaboltnsterhen

Giite Eklilnd
Bofors

Ludaig EriAston
Bof ors

Anton lernberg
Bolors

Gdsta Lehberg
Bofors

Nils Lundberg
Bofars

Arne Rydberg
Bof ors

I

Olle Kindgren
N obelkrut

And.ertson,Erik Gunnar, fddd 9 dec. L944, avliden
29 juli 1963. Anst?illdesi juni 1962 p3,Skumplastfabriken vid Tidaholmsverken
msverkenoch blev senare
senire godsfraktare
godsfiaktare p&
pE
Transportavdelniingen. Skadadestill d<jdsvid en trafikolycka.

1942. Anstd:lldesvid Bofors i mai 1943 och arbetadef6rst
i Kanonverkstaden
och fr8.nnov. 1946 sommaskinreparatdr pi Reparationsavd.Ca 22 tja,nstefu.

Berglund, Erih Olof Rickard, fddd 6 febr. 1908, avliden 29 maj 1963.Anstilldes vid Bofors i dec.1939 som
hantlangare i Smidesverkstaden,arbetade Lten I94L1945 i Stl,lgj'tteriet och Hyttan, varefter han varit pendelslipare i Valsverket.Ca 23 ti'dnsteltr.

EAlund,Karl Gi)te, fodd 27 ian. t9o7, avliden 11 iuni
196). Atbetade i Stilverket i Bofors iuni 1929-iuli
1931.Aterkom i juli t932 ochblev di urverksapterare
pi
Ammunitionsavd.De sistairen, frin nov. L961. var }ian
Iaboratoriearbetare
p& Instrumentlaboratoriet.
Erh<jll1955
medalj och gratifikation fijr 25 tjdnsteir och rd.knadesiledesca 33 tjdnstefuvid sin bortging.

EriLston, Klas Luduig, fddd 12 sept. 1899, avliden
11 juni 1963. A$etade vid Nobelkruf okt. 1940-seDt.

lernberg, Karl Anton, fddd 18 okt. rs9s, avliden 4
aug. 1963. Anstilldes vid Bofors redan i okt 1913 som

Veteraner som slutat sin tjdnst

t
D

I
I

Harry Melcherson
Bofors
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Nils Stenstrdnt
Bolors

Forts.frdn sid. 180

Melcberson,Iaar Harry l:idor, f6dd 1 juni 1903, pensioneradI juli 1.963.Anstdlldesvid Bofors i april ills
som kontorist pi Centralfcirrldetoch hade denna tidnst
hela sin anstillningstid, ca 25 ir, tills han slutade med
fcirtidspension
pi grund av sjukdom.
Stenstrdrn,Nils Arnold., f6dd 12 iuni 1896. pensionerad l juli 1963. Arbetadefrin iuni 1910 till dec. 191s
vid Nobelkrut, och var hyvlare i Fdltverkstadeni Bofors
maj L-921-jan. 1922. Aterkom till Bofors i april rglo
som frdsarei Kanonverkstadenoch flyttade i aue. 1950
till Urverksapteringensom finmekaniker. Medal]cir vid
jubileet L946 med 21 tjdnstefu, rdknade han ca 43 tiansteir ndr han avgick.

fuM,//rh'z
Semesterarbeten 1963

delning. Kranbilen lyfter traversbalken frin transportfordonet (t. v.) och
svlnger in den genom verkstadsdijrrarna (t. h.). Genom ett h&l i taket
lyfts traversenpi plats (t. v.) och till
sist visar vi en bild av den gamla 45
tons traversen,som nu tjinat ut.
De nedre bilderna visar schaktning
frir en kabelkulvert nere p& Verkstadsomridet vid Hdrdverket.;'Kulraa"och
Centralfrirridet. *

Medan 9O /o av alla boforsare solade sig pi badstriinder i Sverige och
utlandet stod verktygsmaskinernastilla och ugnarna kalla, var det liv och
Reparrirelseinom verkstadsomr&det.
rationsavdelningensoch ByggnadsavIndustriskolan fflr fulla lardelningensfolk var i full fiird med installationer,reparationeroch andraan- lingsklassetjust nu
liggningsarbeten,som endast kunde
Just nu pigir intagningen av eleverutfcirasunder stillestindsperioden.
l?idingar till industriskolan. Vissa utTill de flitiga hdrde ocks&fotograf bildningsgrenarlockar fler in som kan
ClemensTillman, som pt motst&ende antagas. Till Kemisk laborantutbildsida pl&tat en del av semesterarbetena. ning och till Fysikalisk laborantutbildOverst t. v. pigir arbetet Pi den ning har 8 * 8 elever antagits bland
nya ingvdrmeledningen frin B 30 till
m&ngdubblaantalet scikande.Till den
virkstlderna fiirbi Hirdverkstaden' Metallurgiska l?idingsutbildningenhar
6vedn genj tirsutn?imning
Bilden lr tagenvid VerkstadstraPPan. ocks&minga stikt och L6 har antagits,
Overst t. h. installeras den nYa och intressetfdr denna utbildning ser
Styrelsen f<ir Aktiebolaget Bofors
ut att 6ka. Till den Mekaniska yrkesi Stilverket (ME).
transformatorn
juni
har vid sammantride den L7
utbildningen har sammanlagt 3o ldt'
installavisar
mittbilderna
fyra
De
ciuil'
:utnd:mnt
1963 till overingenjor
hir mirks 2iven
ingenjdr Nils-EriL Killler, Konstruk- tionen av den nya 5O-tonsASEA-tra- lingar antagits, och
flickor.
flera
SvarvavKanonverkstadens
versen i
tionskontoret, KC.
ningen, dir han arbetadesom hyvlare, slipare och lijdare.
Erhill medalj och gratifikation fiir 34 tj?insteirvid jubileet 1946 oclr mottog storamedaljen for 50 tj'dnstelrL962.

Eyaind lYikstrdnt
Bofors

Allan Zander
Bolors

kopist pi divarande Konstruktionskontoret. Flyttade i
s. k. Tornavdelning,
iuli rSr8 till Konstruktionskontorets
senareMarinartilleriavdelningen, som ritare och konstrukt6r och tillh<irdedennaavdelningtill sin bortging. Hade
d& ndrmare50 irs tidnst. Medaljtir vid jubileet L946 med
l3 tidnsteir.
Kindsren, Otte, fodd 13 juli 1915, avliden 21 iuni
i963' Anstnlldesvid Nobelkrut i mai 1935' arbetadeftirst
pi Byggnadsavd. och ffi,n 1940 som aPParatskotarepi
breunirk-k"-iska avd. Blev i mai l)45 tidskrivare pi
Plineringsavd.och i ian. L%6 kontorist pt sammaavd.
Frin ian. 1959 vat han frirestindarefdr lager och avsindning p& Likemedelsavd. Erhijll medalj och gratifikation
for-zi tjZinstefu1960.Hade siledesca 28 tjdnstehrvid sin
bortging.
Lekberg,Gbsta Amandas, fddd 13 mai 1898, avliden
3l maj rg6a. Anstalldesvid Bofors redan i dec. 1912,pi
Overflyttadesenaretill VerktygsavdelKanonverkstaden.

Lundberg, Nils Filip, fodd 28 okt. 1902, avliden
12 iuli t9"61. Ef.tet civilingenjiirsexamen och nigra irs
tidnst vid SKF anstiilldeshan vid Bofors i aug' 1933 som
konstruktiir, dverflyttade i ju,li L937 till Kontrollavdelningen,dar han var chef ftir en av sektionerna.Blev 1 iuli
1961 chef fcir Huvudarkivet.Erhiill 1958 medalj och gratifikation fcir 2) tjlnsteir och hade ca l0 tjinsteir vid sin
bortging.
Rydberg, Arne Karl Guttau, fitdd 7 aug. 1907, avliden
3r juli 19;63.Anstelldesvid Bofors i ian. L930, efter avlagf, ingenjdrsexamen i Orebro och ett irs arbete vid
ST,q,t i ninspong, som ritare pi Konstruktionskontoret,
blev senare ingenjtlr pi Instrumentlaboratorietoch flyttade i febr. 19Z6 tlll Ballistiska och Skluttekniska avdelninqen (KMP). Erhdll 1955 medalj och gratifikation fiir
z> Ii2insie&r och hade siledes ca 33 tidnsteir ndr han
gick bort.
\YiAsrdm, Kiell GustauEyuind', f6dd 3 dec. l94L av'
liden 21 juni 1963. Anstllldes, efter avlagd ingenjcirsexamen i HTL Lule&, i i\fli L962 som ritare p& Bofors
Konstruktignskontor, Fliltartilleriavd. Omkom vid fiirs<jk
att ridda en kamrat vid en seglingsolycka.
Zander, Allan Mathias, fcidd 21 sept. 1908, avliden
17 juli 1963. Anstiilldesvid Bofors i m i 1925 som kontorsbud, blev i mars 1928 tidskrivare p& Plitverkstaden
och t942 i april kontorist p& sammaavd' Overflyttade i
juni 1956 som kontorist pi Konstruktionskontorets ritningsexp. (KKX). Erhtill 1910 medalj och gratifikation
for zf iiiinsteir och hade s&ledesca 38 tiinste&r nlr han
gick bort.
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Plan 6aer Malndhontorets nybygge. Den mindre bild'en aisar 6are oiningen i kontor:flygeln.

MALMOKONTORETS NYBYGGE
TNVIGT
I strilande fcirsommarsolinvigdes kums, Landsverk, Akermans, Skinska
Malmcikontoretsnya byggnad den 14 Cement,Skinska Cementgjuteriet,Tyjuni. Chefen, civilingenjor Ewert ringefabrikerna och de tre stora
Ringstrcim, hade bjudit in represen- Malmcitidningarna m. fl. Hovrlttsritanter fcir de skinska verkstads-,ma- det Sven Hammarskiold representeoch^AB Boskins- och entreprenadindustrierna.rade bide Sockerbolaget
Bl. a. s&gs representanterfr&n Koc- fors styrelse och frin Bofors deltog
D)reAti)r Gustal Tanm, disponent Suqre Sohlman, doktor Egil Ldnnberg, ciuilingenjdr
Ewert Rin gstr6n, bergsingenjbr Ake Lund gren utanldr Malm}-kont oret.

Foto Sydsv.Dagbl.

Interiiir frfin hiirduerAsladen, rned. en rad
mufl eI u gnar, B-pilen foto.
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Uppm?irksamma

FAM's fiirsamlade personal
sittande fr. u' bardmiistareGu-nnarAnderberg, biirdfdrman
Henry Ahrgren, biirdare Ernst
LindArist, hlalpare Folke Moberg. Kniistfr.ind.etngrr*oo
Rolf Olston, bldstare Axel
P^alnzquist,
bArdaresigurd Roos,iardor" Hermer Finorroo, hArdare
stlg'Nlir:roo, hijrdare
Suen Bengtsson.stciendeingenri)r Bertir H.ane,br sigard
Booa,-fra Gun Britr Engsrr,m,
frA Maj-Britt Bengrsson,br Georg Ailgarrtnier, ,;r7brg. z*tri
wrs'rira:*,"io]"ryar*oo
Sunefohansson,frA Lena Grandinsson,
jrk Gun Lzndbig,.lrA
Cii;rr'*r-ilt*i"r.
B-pilen foto.

disponent Sverre Sohlman, direktcjr
Gustaf Tamm och bergsingenjcirAke
Lundgren, FS, samt ieda-ktr;ren f<;r
dennatidning.
G[sterna samladesi stillagret, ddr
disponenten,med en stor srdimaskin_
skopa sisom talarstol, infoimerade om
svensk stilindustri och dagensaktuella
problem fcir denna industri. Dispo_
nentens anfcirandestir att liisa som
f<irsta artikel i detta nummer.
Efter rundvandring och grundligt
studium av alla lokalerna - h?irJ_
verkstaden var i full produktion _
blev det lunch fcir de r&ande sasterna
och kaffekalas med tirta fcir "fAM,,
personalm. fl.
Redan i fcirra numret gavs en kort
beskrivning civer nybyggetl Hiir visade
Dispoxent
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Soblnzan talar.

lyssnare

Fr. a. hr Georg Allgulander, ingenjdr Gtn_
nar \Yall (Shand. CbucAfabriAs A.n), bot,rAfisrAdet Saen Hammankidtd,
disponent
AAe Bergmax (Bergmans ChucA- & Verk_
tygsfabilhs AB, Tyringe) ocb i)aeringenj\r
Anders lYingstrand (AAernzans VerAstads
lB). B-pilen foto.

fotografier och planritningar ger kan_
*
ske en tydligarebild av deIta.
Fdrsdljningsavdelningen
- konto_
ret - drsponerar4 kontorsrumi bot_
tenviningen samt civrevi.ningen i kon_
-ku.r,
torsflygeln. Denna vining
ooch ndr si behcjvs,byggai ut till ca
dubbla golvytan. Frin*bvervinineen
har man en vidstrickt utsikt <iverh"ela
det vackra och v?ilbyggdaindustriomridet, och man ser t. o. m. glimtar av
Sundet.Ndrmaste granne ai Tobaksmonopolets stora eleganta fabriks_
Framf ijr viilfyllda
KOmPlex.
stillagerfack
St&llagrets inredning
Bergs.i.ng. Ahe Lundgren, i)reril2g. poroo,
och
disposi-planen.
.
tion framgir jnte av
Langs Troell (SAinsk,t Cernent AB), i;a;ins. Ta_
vdggenmot Hdrdverkstadendr lase"r_ g1 lod)n (AB Landst,erA) ocb uerAsi. chel
Nils Alnrerdn (Skand. Verktlg:fabriA: AB,
facken fcir stingstil placerade 6ed
kapmaskinen,vig och fcirmanskontor Tyringe) lysnar till disponent Sohlnzans
ldngst mot h<igerpi bilden. Mot ytter_ anf 6ranCe. B-pilen foto.
vdggenligger slitgods av olika-slag,
fcir samtligaanstdlldasbilar. Omedel_
grivmaskinsskopor, skoptdnder, bani
-Nijrmast
bart
utanfcir porten finns dock hilloch bandplattoi m. m.
poroorten, som inte dr inritad, m.n ,om' ,y_ platsfcir en stadsbusslinie.
nes pe fotot hdrintill, iir plats fcir
En liten bildserie fir komplettera
transporthlckar. Lagret har bcksi ett dennakorta notis.
R
antal kontorsrumi bottenviningen.
Hdrdverkstadendr planerad silunda: muffelugnarav olika storlekarsti.r Lagerrniinnen Rolf Ol:son ocb per AAe
mot viggen.till lagret. Mot yttervd.g_ l6nsson Aapar stdl, B-pilen foto.
gen stAr saltbadm. m. och pi golvet
mellan ugnsraderna 6r vatten- och
oljebaden placerade.Aven hlrdverk_
staden har sina kontor i bottenvi_
ningen. Personalrummenir gemen_
sammafcir lager och hirdverkst-ad.
Pi den asfalteradegilden finns go,
oa utrymmen och parkeringsplatser

Semesterminne

1963

ABF i Karlskoga, som under ett
flertal ir ordnat en utlandsresai semestertid, st?illdei ir firden till Berlin. Under en tiodagars bortavaro
hann deltagarnabide se och ldra kdnna en stor del av den forna tyska huvudstaden.Med pi resanvar ett femtontal Bofors- och Bi<irkbornanstdllda
jiimte familjemedlemmar.
Firden gick med tlg via Trelleborg
-sassnitz. FcirtrZiffligaguider sdrjde
fcjr att deltagarna fick en allsidig information om sevdrdheter,minnesplatser och dagsaktuellafr&gor. Besiik pi
kommunala inrittningar, sisom kindergarten, vtrdhem fr. fr., forekom Boforsare utanfdr Hotel Belaedere,Griinedven.
uald. Fr. a. Gdte Norrstri)m, KA, fru
Minga ginger hann ocksi deltagar- Maia Karlhaist ocb Arne KailAuist, VK.
Foto Gd'ssel.Berlin.
na fdrdas lings kurfurstens gamla ridvdg, Kurfurstendamm, ut till Griine*
wald. I ett hotell ute i den gamla stitliga villakolonien Griinewald var ndmFruarna Ekel|f ocb Ljunggren framfir den
ligen gruppen fodagd. Griinewald Ir
beli)nadestddaagnen.Boforsfoto Tillman.
Bedins friaste och naturskcinasteom- Personalnytt
ride.
Fr. o. m. den 12 a:ug.L963 organiVid Kurfurstendamm, som fortfa- seraspe Fdltverkstaden(FV) en spefiirslagsDe fiirsta kvinnliga
rande bir pi itskilliga sir fr&n kriget, ciell avdelning fcir kallvalstillverkning
stiillarna beliinade
kunde vi bl. a. bekanta oss med Kai- under ledning av ciailingenji)r Lars
Efter L5 6rs frirslagsverksamhet ser \Tilhelm-Gedlichtniskirche (numer l{/einer. Till denna avdelning dverftikom det Zintligenett fcirslag inldmnat helt i ruiner) och traditionsrika Caf6 res samtidigt nuvarande Kallvalsh?irdav kvinnlig fdrslagsstdllareI Herrarna Kranzler.
ningsavdelningen,MY 44, med samtBesdker man Berlin, undgir man liga hzirdningsanordningaroch bearhar under iren haft en fruktansvird
dominans pi detta omr&de, trots att inte att observera att staden lever i betningsmaskiner.Ing. N(einer skall
Bofors hat ca lo /o kvinnliga an- v?irldpolitikens centrum. Nigra dagar dessutom vara kontaktman med St&lfcire Kadskogagruppensankomst hade fdrsZiljningenpi detta speciella omst2illda.
bide
president Kennedy och ryske re- ride.
Fdrslagskommitt6n hade, vid sitt
Chrustjov varit diir.
geringschefen
sammantrddeden 26 juni, gliidjen att
Till ingenjrir \Teiners eftertridare
muren rullas upp
med
Problematiken
beldna ett fcirslag inllmnat av fruar
som chef for Verkstadslaboratoriet
osv.
Torborg Ljunggren (18030) och Vera
Resangav en god inblick i hur Ber- (VX) utses frin samma dag ciuilinEkel<if (23408), bida pi Stiidavdelgenjdr Bengt Gamner.
lin
lever, arbetaroch roar sig.
Akl
med Plitverkstaden som
ningen
arbetsplats.
Potzdamer Platz I rin seAlorsgriinsen.
Damerna har kommit med en id6
till en ny stddvagn, som upPfyller il;li;l'
E::li
mycket stora krav pi anvdndbarhet.
De fick ftirst en vagn pi Prov, men
denna dcig inte alls. De skisserade
dirfcir en helt ny vagn, med sviingbara hjul, med galler i botten for
pappershanddukar,papperskorg,toalettpapper fl. ffi., civerplattamed hil
for tvf hinkar, krokar m. m. i sidorna
f<ir handdukar, borstar osv. och kldmmor och st2ill vid sidorna ftir lingskaftade borstar. Frtn vagnen, som
rullar lltt undan, kan s8lunda allt serveras. Fotot visar "ftirslagspionjiirerna" jdmte sin uppfinning.
*
Vi gratulerar, och hoppas att detta
fcirslag skall bliva en sPorre till alla
vlra kvinnliga medarbetare.
R
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k ku;[i
Rektor
tekniska

utn?imnd vid Karlskoga
gymnasiurn

Till rektor vid TGK utndmnde
Kungl. Maj :t den 28 juni I96j civjlingenjdrArne Detthou.
Rektor Detthow nr fcjdd 1929 och
har efter avlagd examen bl. a. tjiinstgjort som elektronikingenjriri Canada
och under ett irs tid varit universitetslektor ddr. De tvi senasteiren har
han varit chef fcir ASEA :s hcigretekniska utbildning.
*

Ld'L.erned.elsn,tnafaktureringen attg, .1.p63. Foto
t'rdn gln.tlsit/an oran. A[agasin och lager
n edan. Bof orsfoto Falck.

TiIl bilderna:
Ldkemedelsmanufaktureringenvid
Nobelkrut stir nu fiirdig till det yttre.
Vi iterkommer med ett uppslagi n6sta nummer.
*
Vid Vedgirden har nyligen en tfafikspegelsatts upp. Korsningenmellan gamla Orebiov?igen
och Dammbovdgendr farlig.
*
Denna vdnliga skylt satte Skydds.
tjdnst upp i god tid fcire semestern.
Bilden nedant. h.

r87

Do[6156oi.

Iillman

SEMEETERFOTOS
Redaktionenhar hittills endastfett
in vidstiende tvenne fotos. Nu hoppas vi fi fler fotos att publicera i
nista nummer!
*

Klippt

Prov pe teknisk svenska

Sonmaridyll -

Aafferast i det grdna -

t,id Tonaat'psbron. Foto N. Sdderholm

Flamingos i Kbpen.hamn Zoo. FoIo N. Sdderholm.

I vir tekniska vddd dr naturligtvis
kon en atavism som dt svir att beskriva och lnnu mycket svirare att f<irsti
med de tekniska begrepp som Ar de
dominerande i dagens tankeliv och
sorik. En amerikansk tekniker har
emellertidi ord och bild gjort ett frirscik, som Alfa-Laval Gazette roat sig
med att <iversltta till svenska,berdttar Traktorjournalen,som "tilliter sig
att vidarebefordra opuset till en publik som lr hemtammed stvdl kor som
maskiner":
En ko dr en komplett mjdlkproducerande maskin, som 1r inpackad i
ogarvat ldder och monterad pF. fyla
vertikala,mobila stdd - ett i vardera
hcirnet. Frimre delen bestir av en
klippnings- och slipningsmekanism,
strilkastare, luftintag, utblisning, "kofhngare" och signalhorn. I bakre delen
finns en utsldppningsanordningoch
en automatiskflugfingare. Mittpartiet
innehiller en hydrokemisk omvandlingsapparat.Denna bestir av fyn j'dsningsbeh&llare och ett lagermagasin,
vilka iir seriekopplademedelst ett invecklat nltverk av rtirliga rcir. Denna
sektion inneh&ller iven vdrmecentralen
med automatiskatemperaturkontroller,
pumpstation och ventilationsanldggning. Sopnedkastet1r lokaliserat till
den bakre delen av den centralasektionen.
Kort sagt: de yttre synliga kdnnetecknenpi en ko dr:
2 bldngare, 2 hdngare, 4 kld'ngare,
4 svangare och 1 slag-dingare. Det
finns en liknande maskin som kallas
for tjur och som ej b<irfcirvdxlasmed
en ko. Den produceraringen"mjcilk
men har andra intressantaanvindningsomr&den.
*
Nu sen man fitt tvidagarsvecka
mdrker man hur de dir dagarnasplittrar ens fritid.
*
Obekvlm arbetstid Zir all den tid
lcintagarestZillertill arbetsgivarensfcirfogande. (Utdrag ur 1970 irs avtal.)
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XOHAB
Svensk-norskt

kraftsamarbete

I mitten av juni invigdes Linnvasselv kraftverk, en unik svensk-norsk
anllggning, beliigen i norra Jiimtland.
Grdnsen mellan Sverige och Norge
gir mitt i fallet, och kraften frin detla
har sammanfortsi en gemensamkraftverksbyggnad.Fallstrlckorna har ddrigenom kunnat exploateras till ca
2O /o l6,gre kostnad, och pi ett mef
rationellt sdtt dn om tvi anldggningar
byggts intill varandra.
Anliiggningskostnaden dr ca 5L
milj.
kronor.
Energiproduktionen
till
ca
200
miljoner k\fh per
lPPgir
ir. Den maximalt garanteradeeffekten dr 8i.000 k\X/, fdrdelad pi tvi
aggregat.
Turbinerna dr av francistyp och tillverkadeav NOHAB.
*
F-motorn

i V-form

Under sommaren testades den
f<irsta POLAR-F motorn i V-utfcirande. Efter att fcirst ha monterats i
dieselverkstaden, flyttades den till
diesellaboratoriet.
Genom att tillverka V-motorer har
effekten kunnat okas till 2400 hk. De
kan byggasmed 8, 12 eller 16 cylindrar. Turboladdningsgradenkan uppgi
till 5o vo att. 7oo %.
En 12-cflindrig POLAR-F dieselmorori
V-utf )runde proaat i diesellaboratoriet.
EffeAt 1200 /,€. Nohabfoto G. Johansson.
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Danskarna bestiiller nva
NOHAB-GM lok
Nista tr fir NOHAB-iterna iter se
de karaktlristiskarcidbrunaloken med
det danska "vingehjulet". Som tidigarc ftamghtt i press, radio och TV,
har fciretaget fitt en frirnyad order
frin de danskastatsbanorna
Da li st.
19t0 hk NOHAB-GM diesel-elektriska lok. Dessaskall bciria levereras Den ene aa spiraletna till Linnuasselu uni septemberndstatr. Leveransenskall der nontage pA NOHAB. Nohabfoto G.
vara avslutad i apfil 1965. De repre- Johansson.
*
senterar ett sammanlagt vlrde av ca
20 mili. kronor.
mellan Ulvd,n och kommunen. Sedan
*
var det herr Johan Nilssons tur att tala
fcir verkstadsklubben.
NOHAB fick stor turbinDirektcir Manfred Kiellander hedbestiillning frfln USA
rade ocksi invigningen'med sin ndrI slutet av juni fick NOHAB en be- varo och berittade minnen frin den
stdllning pF.fyn francisturbiner frin
fcirsta NOHAB-tiden pi Ulvdn.
staden Seattle fiir kraftverket BoundHerrar Gdte Bjurb?iik och Sven Anary, beldget i en biflod till Columbia- dersson talade fcir Svenska Industrifloden ndta kanadensiska grdnsen. tjdnstemannafdrbundetresp. TrollhltTurbinerna kommer att fE en sam- tans avdelning av Metallindustriarbemanlagd effekt av ca 840.000 hk. De tarefdrbundet.
representerar
ett vdrde av ca 15 mili.
Herr Holger Mirtensson tackade i
kronor. NOHAB-anbudet var liigst egenskapav ordf<jrande i Ulvcinimnt. o. m. under iapanernasvilket den alla som varit med och bidraeit
delvis beror -liknande
pit'itt foretagethar er- till iteruppbyggnaden ay semestlrfarenhet av
ailaggningar nemmet.
som Stornorrfors och Messaurei Sverige samt Furnas i Brasilien.
Uludniinznden unzlad ild dterinuigningen
Turbinerna skall vara fdrdiga L966. 16
iuni. I baLgrmden den nya rerraulang_
en. Fr.c,. Kail Haglund ocb Hany Sand_
*
Ulviin

iterinvigt

I god tid fdre semestrarnastod den
nya Ulvcirestauraflgen fdrdig att ta
emot sina gister. Ndr detta skrivs
(iuni L963) har redan de fcirsta
NOHAB-iterna invaderatcin.
Aterinvigningen skedde den 16/6
-63. Ett 40-tal personerhademcittupp
o:h fcirst var det rundvandring i le
nya lokalerna, som lr mycket modernt
och dndam8lsenlistinredda.
Vid kaffet halside direktcir Kylberg
vdlkommen och talade om, att bolagei
hcijt anslaget till Ulv<jstiftelsen. Fdrbdttringarkommer att gciras,bl. a. nir
det giiller vattensystem-t.
En ny transformator anskaffas fdr att f3, iamnare
strcim.Ddrefter talade kommunalfullmdktiges ordfcjrande i Ljungskile, Erland Persson,och lyckcinskideUlvostiftelsen samt uttryckte sin gliidje
-rider
civer det goda samarbetesom

berg stdende, Gi*ta Gustauson, Holger
Mfrrtenson och Jens Nyquia. Nohabfoto
Johansson.

ningsbink och en 200 tons bock fdr
att provdra lyftredskap.Provdragningar utfcirs lven fdr andra fdretag.
Det kan kanske ha sitt intresseatt
byggnadsavdelningens omritillbelysa
uppliiggs
plan
fdrsta
arbetar en, och en
Inom Byggnadsavdelningen
nigra siffror:
med
maden
tdnkta
de
Den
omfattar
tre
sammans.
en
sekreterare,
avdelningschef,
en
...222.794m2
ingenjorer,tvi fcirmin samt2) kollek- skinplaceringarna,montageytan,tran- T o m t o m r 6 d e t
85.000 ,,
tivanstdllda. Avdelningen svarar for sportgingar, lyftkapacitet, de n<jdvdn- Golvyta
NOHAB: s nybyggnadsprogram,re- diga sanitdraanordningarnasamtkon- B y g g n a d s v o l y .m. . . . . . 7 7 2 . O 0 0 m 3
7.000m
paration och underhill av byggnader torsutrymmenm. m. Frigan, om be- JZirnviigsspir
rdc- Stdrstalyftkapacitet. ...
200ton
och anliggningar samt ktanar, tra- fintliga vdrme-el-luft-gas-centraler
19 m
lyfthcijd
verseroch lyftredskap.Organisationen ker till eller fordrar utbyggnad, kom,,
.
.
.
.
3L,,
s
p
l
n
n
v
i
d
d
[r uppbyggd si, att en ingenjcirsvarar mer ocksi upp. Dessfcirinnanmiste
,,
den nya verkstadensl6ge vara klart.
fcir nybyggnadsprogrammet, en ftir
Som syns dr det ett mingskiftande
reoarations-och underhillsarbetenoch Hdr kanske fordras sprdngning och arbete Byggnadsavdelningenbedriver.
en fOr kranar, traverseroch lyftred- omfattande grundarbeten.Myndighe- Enligt avdelningschefen, ingenjcir
ternassyn pi sakeninhimtas.
skap.
Lars Holmquist, dr det ett mycket stiRitarbeten fdr st6rre arbeten ldggs
ldmnas
6e st<irrebyggnadsarbetena
mulerande arbete, speciellt med tanke
ut pi entreprenad,medan arbetenav ut, varvid avdelningenendast svarar pi att man fir ett relativt brett regismindre omfattning och servicekarak- fcir kontrollen. Betrdffande elektriska ier att spela pi. Vid varje byggnadstlr i egen regi utfors under ledning och sanitira arbeten samarbetar projekt miste man sdtta sig in i de
med
av de bida fcirmlnnen. Som alla vet, Byggnadsavdelningen intimt
funktionerna och t[nka sig, hur
BYgg- blika
kan dessaarbetenomfatta vitt skilda NOHAB:s specialavdelningar.
vara att arbeta just inom
det
skulle
projekt, t. ex. murning av ugnar, ma- nadsavdelningenutfor sedan kontroll
den projekterade avdelningen antingskinfundament, kontorsinredningar, under sjdlva byggandet.Planliiggning- en det nu giiller sandberedning,
jirnvigsbyggen, sprdngningsarbeten, en av verkstadendr A och O, si att
gliidgugn eller restaurangkdk.
reparation av vatten och avlopp m. m. den sedan friktionsfritt kan inordnas
Avdelningen f&r si att slga tjdnstgtira med produktionen.
Bildsidan visar frin iiverst till venster
Niir det glller kranar, traverseroch
som brandkir vid bridskandefall.
till nederst till hiiger:
Stdrre byggnadsarbetenldmnas som lyftredskap fordrar som bekant Yrkesndmnts ut pi entreprenad till den inspektionentdig besiktning och syn Ingenjdr Bengt Nyberg kontrollerar
svarar fdrrSdetsnya lyft- ocb arbetsplanfdr
entreprendr, som ir fcirdelaktigastfcir av dessa.Byggnadsavdelningen
till
resp. st2ngjdrn. ForrhdsarbetarenIngemar
impulser
samt
ger
detta
fcir
ett
drende,
f<ilia
NOHAB. Lit oss
Lindstriim liigger in rnaterial i hhcken,
reparationsavdelningar.Aven hdr gilndr en ny byggnadskall uppf6ras.
denna anorclning hr unik fdr
Aaen
mindre
lyftinr?ittVerkstaden ger impuls till byggan- ler det, att endast
avdeltLrt
land,
konstrueras
pi
och
ningar
ritas
maav
det och sammanfattarbehovet
skiner, montageutrymmeoch lyftkapa- ningenskontor.
F drrnan Gunnar Fred'rikssoniiaeraakar
Det kan i detta sammanhangndm- arbetetuid reDarationen
citet fdr detta. Dilrefter samrader
au NOHAB: s
Verkstaden med Byggnadsavdelning- nas,att NOHAB har en )0-tons Prov- jiirndig mot stationen. liirnaiigsarbe'
tarna fr.u. lteter Ake larl, Alrik lohanssonoch Araid' Anclerston.
Ing.
Gustavsson
VPV.
avd.
chef
pi
Personalnytt
En daglig syn p3 NOHAB, Fdrman
kommer fr&n STAL-LAVAL, TorPsGunnar FredriAssonute pfr. inspeklJelt Lars Karltson anstllldes 1 maj bruk.
rned tin cykel. Hiir har han
tionrrond.
L0.
Herr
VD
som fdrman pi avd.
ingeojiir ett rarntal med triidghrdsarbetarenAn'
maj
anst[lldes
Den
20
Karlsson kommer frin Kadstads MeStig Andertson sem offertingenjtir p& ders Lartson.
kaniska \Terkstad.
avd. FB. Han kommer frin Billeruds
Ingenjdr Bengt Nyberg, reParatdr
Den 1 juni anstllldes ingenjor Bdr- AB i Siffle.
Henry Karlsson och Kent Lilieblad
je lohanston, som gruPPchefpi avd.
har
1885
Schild'
Fiirmantasbirant
frLn fi)retagsskolan uid proaning aa
VPA. Ing. Johanssonkommer frin
i
verktygsavdellyfttalia i proubiinken - den end.ai
fdrman
tili
befordrats
anstdlldes
SKF-Hofors. Samma dag
l"
februari
med
den
itt slag i Saerige.
och
ningen
frin
ingenj6r Hans Guttaurron som gruPPt963. Forman Schild har funktions- Frbken Gun-Britt
loltanston aid ritreferens YA 34 och sorterar under briiclan.
verkmestareSvensson.
Lars Holmquist
Aud.elningsingenjdren
50-irs veteran avtackas
Frin och med den L iuni 1963 har och ingeni6r Einar Bergstrdm diskutebyggnadsmuraren6400 Egon Strdm, rar ett problern i sambandmed uppEAononichef Rane J ohnson afiacAar Yngue
och snickaren5287 Thore Lund' ft)randet aa den nya matAinuerksta'
VB,
Andersson, nhr ban gdr i pension elter 50
berg, VH, befordrats till formiin. Fiir- den, som synsi bakgranden.
iu's tiiinst. Nohabfoto G. Johansson.
man Stro- sorterarunder ftirman FreByggnadsingenjdrRudolf Bidrnberg
driksson,funktionsreferensVB 30 och
re.t hi)r framfbr fdrrhdsbyggnaden,
fcirman Lundberg under verkmdstare
dlket byggehan hade band om.
Lcifgren, funktionsreferensVH 30.
Bida har genomgitt NOHAB: s fcir- Muraren Ernil lohanssonhdller p3 att
mans- och produktionsteknikerkurs. tnard.onxen uiirtnebanna.

Jobbet i blickpunkten:
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NOHAB'kurs

fiir arborrare

avslutad

lngenji)r Lars lYennstrdrn aisar nodellen
till diagonalturbinen l6r Aiaure kraltsta'
rloz. Nohabfoto G. Johansson.

En specialkurs for arborrare, som
betecknis som den forsta i sitt slag
hdr i landet,avslutadesi juni. Kursen,
som p&gick under ett halvir, omfattadebide teori och praktik. Som minimikrav vid antagningen stlllde foretaget genomg&ngav revolversvarvarekurs och sju minaders produktionsarbete. Vid rekryteringen anvlndes
ocksi viss anlagstestning.De ni'utbildade arborrarna heter: Evert Cadsson, Erik Claesson, Elof Eriksson,
Sterne Johanflesson,Gunnar Karlsson
och Alf Samuelsson.
Nohabfoto G. Johansson.

Ny turbintyp
Kungl. Vattenfallsstyrelsenhar bestdllt en frir Sverige helt ny tyP av
vattenturbiner, bendmnd NOHABdiagonalturbin,som under de senaste
iren utvecklatsav NOHAB.
Diagonalturbinerna 1r avsedda att
anvindas inom det fallhdjdsomr&de,
som ligger mellan de fallhdjder, diir
mao normalt anvinder kaplan- resp.
francisturbiner. Hydrauliskt sett d:t
alltsi diagonalturbinen ett mellanting
mellan de btda konventionella tYperna. Diagonalturbinernahar diagonala vattenvlgar i turbinhjulet (d?irav namnet). Vidare har turbinhjulet
vridbara skovlar.
Den nu aktuella best?illningengriller en turbin pi 115.000 hk till
Aiaure kraftstati6n i Umeilven. Falltrtilden varierat mellan 44 och 6r,1 m.
Bestlllningssummandr ca 4 milj. kronor. Turbinen skall tas i drift 3'r1967.

Hjul i juli
Hjul och frter hiul stdr uppradade i adntan
pd att "Aonma in i produdtionen aa de die'
selelektrisAa loken.
Nohabfoto G. Johansson

det fdr Bofors-ftiretagen.\7eda demonstrerade sina pumpar och dessa
tilldrog sig mycketstort intresse.

Karlstorpsborna ner staden
under NOHAB-j ?itnv2igen

*

I,

NOHAB-nytt i en blink

Banvallen till NoHAB-jdnvd:gen
Den internafotbollen omfattasmed
I
brcits igenom under "storsemestern"
stort intresse, och mlnga hirda
Meningen Ir att det iven vid Hjort- matcher utkimpas. Samtliga matcher
mossetorgetskall bli en ny underging spelaspi egna planen, Skogstorpsvaltill det nya bostadsomridetpi Karls- len, ddr alla trivs mycket bra.
torp. Men det var ett arbete, som
Handbolhpelarna bolar ockst rcira
miste ske skyndsamt.Man hade bara pi sig si smitt. Tywlrr har man lika
semesterperiodenatt ta till, d& ju
diliga t?iningsmdjligheter i ir som
jdrnvdgen miste anvindas igen, ndr
tidigare och man vlntar p& att idrottsNOHAB iter upptog arbetet. Se foto. hallen skall bli f?irdig.
Nigra som ocksi b6rjar drijmma
*
om att fi s?itta igl,ng'd,r bordtennir
.rpelarna.Hdr'dr l?igetlika preklrt som
fiiretag pi
NohabfotoJ. Boforskoncernens
banuallen.
Den genombrutna
tidigare och inte i ir heller har man
Carlsson,
Poznanmdssan
ntgon lokal att tillgt. Bordtennisen
I Poznani Polen anordnasvarie Lr vill minga vara med i, men det stranen stor internationellmdssa,dir en dar pi lokalfrigan.
En sektion som ser ljust p& frammiingd olika varor, frin konsumtionsvaror till tunga kapitalvaror, visas. tiden 1r hockeysehtionen.Tidigare hr
Arets mdssavar den 32 i ordningen, har man alltid haft sv&righeter men
med deltagande firmor frin 60 olika nu, nlr den konstfrusnabanan'dr fdr" ldnder.
dig, riknar man med att komma iging
Bofors, NOHAB, UVA och \7eda med trdningen tidigt.
Inom Nykvistens Tjdnstemannadeltog i ir med en gemensammonter,
som var den stdrstai den svenskapa- klubb hiller man i skrivande stund pi
viljongen. UVA har tidigare deltagit att scika attangeta en teaterresa,och
man har iven ett annat arraogemang
under ett flertal ir. Fcir NOHAB:s
del var det det fjZirdedeltagandet,me- man arbetarmed. Hur det hela skall
dan Bofors och \7eda deltog fcir g& i l6s iterst&r att se, men i ndsta
fcirsta gingen. Det var ocksi det nummer hoppas vi kunna besvara
fcirsta gemensammamdssframtrldan- ffigat
Fors
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Glasm?istarmiite

med plast-

information
Orderinging och verkstadsbel?iggning pi bl. a. byggmaterialsektornhar
inom plastavdelningarnavid BoforsTidaholmsverken varit gl?idjande hog
hittills under 1963.
Det dr klart att bakom denna utveckling ligger ett energiskt arbetetillbaka i tiden. Som ett led i f<irsZilinrngsa
inssarbetetharr initiativet
tagits att
initiati
inbjuda ):e distriktet, NIrke-VIrmland, av Sveriges Glasmdsteri- och
Frirgylleriidkares Riksf<irbund till studiebesdkvid Bofors-Tidaholmsverken.
Det som i fcirsta hand intresserar dr
givetvis Bonoplex, Ester-Bonowelloch
takljus-produkter, men information
kommer att ldmnas dven om verksamheten i 6vrigt.
Tidpunkten iir fastst2illd till den
22-23 september,och samtidigtkommer NZirke-Vrirmlands-distriktet att
hilla sitt hcistmcitei Tidaholm.
Det dr fdrsta gingen ett s&dantinformations- och kontaktmote anordnas
och avsikten ir, att fortslttningen
skall f<ilja med ett par distrikt varje
af-

E. M.

Minnesmiirke

frin V?istergiit-

lands j?irnhantering
till

Tidaholm

r?iddas

Som S.tminstonedelvis framshr av
bilden ?irdet tunga don, och icke-minst
eo grov ekbj?ilkeberedde det arbetsvilliga laget stora besvdroch anstringningar. Hiirtill skall upplysas,att hammaren var placerad i en fallfiirdig
byggnad, si det var inte alldeles riskfritt att arbetaddrinne.Dessutomstod
byggnaden i en djup bdckravin, och
det fanns ocksi stor niviskillnad att
tjvervinna. Inga hj?ilpmedelsom traverser eller dylikt fanns att tillgi.
Ni1'a, mtnga hdnder gdr ett gott arbete, och klockan 2 pi middagen var
hammarenmed tillh6righeter placerad
p& forntomteni staden.
Fdrman Lindgren meddelar,att man
har planer pi att uppsiitia hammaren
och det tillhorande vattenhjulet pi
lnmplig plats och monteradet hela, si
att maskinerietblir som di det drevs.
Kanske fir vi en ging uppleva att se
detta fcirverkligat, och kanskekan ocksi smedmdstareHammarroth demonstrera hur arbetetvid en s&danhammaretillgick.
Heder it dem som tog och fullf6ljde detta initiativl Slkert finns det
mltnga frivilliga, som vore bereddaatt
vid ett eller annat tillfiille offra en dag
eller nigra timmar for btde bilmuseet
och de allminna samlingarna,om bara
Fornminnesfcireningenkunde organiseraarbetetoch natudigtvis ocksi vore
villig att fi medarbetare.Mitte detta
dagsverke'rara b6lan till en uppryckning inom fornvirden i Tidaholml
Senex

Intresset fcir vad som Ir gammalt
och fornt ir mycket starkt i Tidaholm
ehuru staden icke dr gammal. Odlingen runt sjdlva samh[llet har inte
Isoleringmedsydrbriinnbar
Bonocelli enprovheller si gamla anor, i jdmfcirelsemed tank.
Foto frin BTV.
exempelvis Falbygden. Men en del av
sistnlmnda omride kan ju rdknasin i
Tidaholms kulturkrets. Vad iin orsaken
kan vara, sL dt dndh cinskanatt bevara
kulturhistoriskt intressantafrireteelser
och fcirem&l allmdnt utbredd och livaktig.
En sidan v[rdefull insatsgjorde ett
par veckor fcire semesternen del av
bilmuseikommitt6n och nigta andn
intresserade.Det var herrar Bengt
Hammarroth,John Lindgren och Gunnar Christenssoo,som med sig hade
entusiasmerat
Cad Sjcigren,Stig Lundberg och Lennart Karlsson,alla utom
Hammarroth s&ledesTidaholmsverkare. Ndmnda Dersoneranvdndeen fri
lcirdag frjr atl i Gustaf Adolf hiimta
en smideshammare,som Tidaholms
stad fcir n6,grah sedaninkcipt.
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Den uattendriuna rdck/tantrnaren, som llytades till Tidahohn. Foto John Lindgren.

Personalnytt
Sisom kalkylator fcir mekaniska
verkstadensprodukter ._ arbetsuppgifter i fcirsta hand med offert- och
efterkalkyler - har frhn 9 sept. anst[llts verkmdstare Gerth Igelstrdnt.
(Ig), Kumla. Herr Igelstrcimhar tidigare varit boforsanstdlldoch kommer
nirmast frin AB Hydrauliska Lyftanordninqar.
"*
Bonocell
nytt

-

skumplast

-

ett

isoleringsmaterial

Sedan nigra 3.r arbetat vi, delvis i
samarbetemed BNK, p3. utveckling
och tillverkning av plattor och formgods av styv, freonblist uretanskumplast. Varumd.rketdr ._ analogt med
Bonoplex och Bonowell - Bonocell.
Maierialet kan utan civerdrift betecknas som de senasteirens stora
nyhet pi isoleringsomridet.Tidigare
Forts.pcisid. 196

7V.Dan Bergmans laumetallgjuteri oiren 1938. Bilden t. b. aisar
fasaden mot sdder, bilden t.u, aluminiumgiuteriet frdn adster.
Arkivfoto \Tedaverken.

W'edafotos li7esterlund

Frdn European V/rought Aluminittnz Associarionsbest;kpd l{ze'
dauerken.Namnenlrang,ir au nolislexlen.

*

Gruppbild frin ldrlingsaaslutningen. Fr. a.
stfrende: Stig IYidin, Stefan MacAlin, Gert
Andersson, sittande: !an Erik Andersson,
skolans fi)restdndare, ing. G. MArtensson
saml Bengt Gastausson,

Fiir 25 8r sedan

bildning.Pi fotot h?irinvidsyneslerlingarnajlmte ldrare.

P& sommaren1938 tog AB \[. Dan
*
Bergmans L2ittmetallgjuteri och Legei
anringsverk sitt nybyggda gjuteri
sprik. Detta gjuteri, som var byggt Ur besiiksboken
fdr ca 50 man. trodde man di skulle
The European\TroughtAluminium
r?ickatill fdr en ldngre tid, men relahadeden18-19 juni i ir
Association
tivt snart m&ste utbyggnad ske. Gjufridagt
sammantriidetill Stocksitt
teribyggnadensynsp& ovanstiendefobes6kteden
" tos, dels frtn scider,dels frin vdster. holm. Ett 30-taldeltagare
lVedaverken.

2o juni

Avslutning

vid'Wedaverkens

larlingsskola
Den L8 juni hade liirlingsskolanpi
\Tedaverken avslutning. 5 st. elever
hade dlrmed avslutat sin 3-iriga ut-

Bland delta-

gaffLa var dir. N. \7. Nolden, Vereinigte Leichtmetall-\7erke GmbH,
Bonn, nr 2 pi fotot t. h. Pi fotot
t. v. fcirevisar dir. Sven G. Lind
och civ.-ing. B. Kjellander, \Tedaverken, cirkulationspumpar fcir direktcirerna G. Philipson och B. Hdkby,
SvenskaMetallverken, Visteris.
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tonorm ur en slck. Det dr ca '!.5 m
9rm s9m behagligt vdltrar sig i husses
knd. Denna orm dr inte giftig, men
kan givetvis hugga om din Jkrams.
Han dcidarsitt byte genom att krama
ihjel det. Den hir pJ,tonormener ca
tvi ir gammal och-'f.rlluo"na sliiktingar kan bli upp till 10 m i l?ingd.
"20 meterspytonormar ?ir ldgn,, siiger
herr Hallin vidare, och liter onrien
f-5,flytta civer till sin glaslida. Senare
f i.r ormen sin middag,han liter unge_
fir yar 14 dag, och fcidan bestir "av
marsvin.Nd.r ormen siktat in sitt bvte
dr det blixtsnabbtett virrvarr i lidln,
och ndr torvstrcinJagt sig sitter marsvinet i ett stadigr gi.ppl et. Hrtt;.,
medger att detta ir litet otdckt, men
det gir fort ndr det vil bcjriat.Vi fir
aldrig se ndr ormen slukar sitt byte.
men den undersciker
marsvineti vilken d.ndehan skall bciria.
Si cippnar sonen Sten locket till
ndstafcirtjusandelilla varelse,en monokelglascigonorm,
frin pakistan.Den
1r tvi ir gammal, 1,10 l8ng och dr
giftig. Jag frigar om de hir serum

UVA :it med originellfritidssyssla
Att ha husdjur dr en hobby som
mlLngaodlar, men vi Ir nog mest vana
att husdjuren hinfcir sig till hundar
eller kattor. Pa UVA har vi emellertid
en person,som fallit fcir en annan art
av djur, ndmligen ormar och andra
kr?ildjur. Den som fattat tycke frjr dessa kallblodiga djur dr Ake Hallin och
hans son Sten, och vi har besciktdem
och deras terrarium i Hcikardnsen.
Vi har vll, de flesta av oss,Jn stark
morvilja mot allt som krd.laroch kryper, och ormen ldr ju ba varit en
lcimsk en redan i Edens lustgird, och
ormarnas ondskefullhet har genom
historien fcirstdrkts.Niir vi ser en orm,
si. reagerar vdl m8.ngaav oss ungefdr
si hdr: orm : farlig : sln ihjallAke
Hallin slser:
.- "O."ttu Ir nigot som folk borde
sluta upp med. Ormarna i Sverige,
snokenoch huggormen,Ir mycketrdddare fcir oss in vi fcir dem. Visst har
huggormen gift, men en person med
normal fysik klarar ett betf med svullnad och lite irritation. Tycker man
ormen d:r obehaglig. si kan man
skrdmma bort den och den kommer
inte igen. Ormarnahiller lu efter rittor och mrissbl. a.

MonoAeltecAningen r!t?s tydligt
dens baksid.a. Foto Nellmer.

Det gir minga historier om huggormarna,och bland annat plstir man
att ormhonan klittrar upp i ett tr?id
och hdnger i en gren niir hon skall
fcjda.d2irfciratt ungarna dr sh giftiga
-bite;.
och hon miste undqi att bli
Detta dr absolutgale! och orsakendr
helt enkelt att ormhonan har fcidslovindor dven hon. Hon scikeren grenklyka f<ir att kunna krama ut lr.rg"urnr.
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T. ex. p3, senasteormexpon i Stock_
holm fcidde tvi huggormar ungar pi
torvstrd i buren. Att unearna skulle
van giftigare in den stcir"reormen ir
ocksi fel. Ormarna har visserligen
olika starkt gift, och den enda sannangen i"r val att ormungarna relativt
sin storlek dr "giftigare;. d. v. s. ett
bett av en unge kan ha sammaverkan
som av en fullvuxen orm."
"Nigon svensk orm har jag inte
^
f. n." fortsdtterAke Hallin, mei visar
sin samling av "raringar". Fcjrsthalar
han och hansson fram en indisk pyKedi esnoAen 3terl6rpassad, rU
:r!ri(;r^rr.
liten

"En

Pylonortnen bar bdrjat anfallet pE ntarsuitxet, sorn i ndsta seAund. sitter ordentlist
Aranad. Ormen bugger.f6rs/ otn bahhroipen. FoIo Nellmer.

pi

..w

g 04tng."

"ffi

toto

Nellmer.

hemma."N.j", blir svaret,"det finns
p5. Karolinska sjukhuset och fir man
ett bett ir det bara att ta det luEnt och
ika dit". Med hjelp av en oimkrok
lyttes ormen civertill ett bord som st&r
mitt pi golvet.
Jag placerarmig fcir sdkerhetsskull
med kameran mellan ormen och dcir_
ren. Eftersomormen ir tam som husse
siiger ( I ?) si reser den inte skcjlden,
men genom att knacka i bordet och
sl6.med handen mot armen reser den
sig och grir nigra smi utfall fcir foto_
graferandetsskull. |aq fick iiven till_
fiille att nigot lugn-are fotografera
.
teckningenpi skcildensbaksida.Efter
fotograferingendr det dags att krvoa
ner i lidan igen, och detta=sker
g.noatt Sten Hallin tar ormen i sliarten

lansormen. Den hoppar pi bytet och
ger en injektion av ett nervgift, som
pi nigra minuter fcirstor vdvnaderna,
och kdttet runt bettet kan Plockas
bort. Hir hjZilper inget serum utan
omedelbar amputation [r enda l<isningen. "Som iur 1r har Ake Hallin
ingen sidan att framfdra i frihet.
Men det dr inte bara ormar som fir
hans omvirdnad. Han visar oss sktildpaddan Johanna, en Sydamerikansk
ormhalsskijldpadda,troligen den enda
i Europa f.or ndwarande. Si hors ett
visande igen ifrin en stor bur. Det dr
AheHallin ned sinatufrkaimaner.
KansLe ett nytt battnode. Foto Nellmer.

och lyfter upp den. Men man miste
hela tiden svdngaormen de den klZittrar upp pi sig sjiilv. Den fdrpassas
emellertid i lidan, men btiriar ddrinne att gora utfall och dunsar mot
glasetging pi ging.
En amerikanskkedjesnokbor i lidan intill. Dess normala meny i hemlandet Ir bl. a. skallerormar.Den dr
immun mot giftormar, rnen har sj?ilv
ett fruktansvdrt bett som dock inte dr
giftigt. Nu anvdnderSten Hallin fcir
iak.ih.tr skull handskar,och rur var
det, ty ormen hugger och limnar ett
kraftigt mlrke i handsken. Den vill
emellertid inte fotograferas,utan tinglar ivig si fort man sldPPerden och
den fir diirfdr krypa tillbaks i lidan
igen. Vi tittar pe en annan orm som
kallas strumpebandssnok. Den har
klargrona riinder liings kroppen, [r ca
en halv m ling och 8-10 mm tjock.
Den matas med strcimmingsbitar,men
har inte f&ttldra sig tugga maten fdrst
utan svdljer bitarna, som Sker som en
klump ner i magen. Nu lyfter Ake
Hallin upp en liten boaorm.

Veran-;dlaxli gser pci t rrrt r{
"i!r*K({"i.
"Detta skulle kunna bli damhattmode", sdgerhan och placerarormen p& huvudet. Jag boriar inse att
han trivs med sina djur, men fr&gar
oroligt om inte detta med giftormar
i alla fall dr otickt. "Niviil det finns
ju ormar med litet otackt gift, t. ex.

Foto Nellmer.

en Veranus Nilotikus, en <idla ca 1,5
m ling och vigande ca 15 kg. Den 1r
av alla tecken att doma inte Pigg Pe
att ligga p& bordet och fotograferas,
utan far och son har fullt jobb att hilla i sin skyddsling som sl&ss med
svanseooch kan bitas ocks&.Tillbaks
i lidan var det enda mtijliga. Den dr
tre 6r gammal och vdger 20 kg fullvuxen och iir d& ungefiir 3 m ling.
Den kommer frin Egypten. Den lilla
veranddlan, som hilsat p& hos UVA
en g&ng, var litet sndllare.
Till sist visade Ake Hallin uPP tv&
kaimaner L,1 Lr gamla, stcimmingsdtande och en aning bitska. Det dr
inte utan, att de har n&got i blicken
som siger att en krokodil skulle nog
tyckaom er.
Jag vet inte om jag skulle tYcka
om eo hobby som denna, men det Ir
nigot fascinerandei den. Ake Hallin
och hans son tillbringar ndstan varje
kvell i sitt terrarium, och sommartid
tar man med diuren till sommarstlllet
som Ir Arstad havsbad.
D?ir giir djuren nytta fdr sig i och
med att man visar dem mot en entr6avgift, som bl. a. tillfaller simundervisningen. Si man kanske inte skall
rynka pi ndsan it reptiler. Intresset
fijr denlnadock ovanliga hobby 2ir ocksi i stigande sdger Ake Hallin och
hans son nir vi tackar f6r oss och
tijmmer den sista kaffedroppen
Bosse

isolering av ett fartyg, avsett fdr trananvdnda material har som bZist haft sport av bl. a. propan. Problemen ir
virmeledningstalliggande omkring,l. rrrlnga, men liisningarna ger oss efter
0,030 kcafm,h,oC. Med freonblist hand vidgad erfarenhet om skumuretanskumplast kan man ndra nog plasten. I samarbetemed Kockums ar'
fordubbla isoleringseffektenoch upp- betar vi dven pi vidareutveckling av
ni virden mellan I o,ort och 0,020. isoleringar fdr extremt liga temperaI praktiken betyder detta, att exem- turer. Fotot d'r f.fin en provtank, ddr
pelvis ett kylskip, som tidigare isole- vi utfcir isoleringenmed block av svirrats med 70 mm tjocka plattor, nu brdnnbarBonocell.Se sid. 193. *6rrn
*
klarar sig med ca 4o mm, vilket ger
med
minga liters extra kyld volym,
BTV: s slcyddsprist?ivlan
bibehillen yttervolym inom gdngse
Fcir att premiera en vidmakthillen
byggstandard.
lig
olycksflllsfrekvens har vid BTV
har
Ett annat omride, diir BTV
uppfort ett pionjiirarbete, dr isolering frin och med januari 1963 pl.gi"tt en
ftir tankfartyg, avsedda fcir transport skyddspristivlan med tre gruPPer.
Deltagare i tdvlingen ir fdretagets
av flytande gaser (LPG). Normal
transport av gasersom ProPanoch bu- metallarbetande verkstdder (M-komtan (dvs. gasol) eller ammoniak sker mitt6n), plastverkst[der (P-kommiti tryckked, vare sig det g?iller land- t6n), och allmdnna tekniska avdeleller kusttrafik. Detta systemir emel- ning, plastlager, leveransavdelning,
lertid allt fdr kostsamtfdr oceantrafik, vaktpersonal(B-kommitt6n).
Resultatetunder 1-: a halviret redovarfdr rederiernanu intresserarsig fcir
tankfartyg for transport av gaser,ned- visasenligt foljande:
M-kommitt6n 3 olycksfall kr 7)0:kylda till flytande, tryckldsa tillstind.
,,
,, 600:Frir t. ex. Kockums Mekaniska Verk- P-kommitt6n 2
,,
,, 22, istadsAB i Malmii arbetar vi f. n. med B-kommitt6n 2

TV-rutan

Forts.frfrn :id.193
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Det gingna halviret har medfcirt 24lag
med i NOHABtagetsstorspelare.NOHAB II kom pfi
relativt hiiga prissummor och de som
fj?i,rdeplats i dennaserieoch hZirspebudkavlen
dt engageradei skyddsverksamheten
lade Kurt Sahlin och Albert Nilsson.
har skil att vara ncijda, men som den
NOHAB:s traditionella budkaaleI division II A kom NOHAB IV
Iedande kraften kontrollchef Hanson orienteringfdr tremannalaggick
fre- pf fjarde plats och i laget spelade
framhS.ller,miste man strdva efter att dagenden 28 juni i trakten av Oresici.
Kad Puschner samt Erik Giland.
uppni Innu bdttre resultat icke endast 24 lag st?illdeupp till start och
det
III tog hem seriesegerni
genom skyddspristdvlan utan iven blev en lyckad lavling. "Moss-Erik,' \IOHAB
division II B utan en enda maichfrirmed intensifierit skyddsarbete.
U. 114. Lennmyr var banldggareoch han hade lust. Laget bestod av Kurt Bock och
letat upp finudiga strik och segrare StellanCadsson.
*
i tdvlingen blev Mdtningstekn-iker, Bertilssonoch TIF:s eminentecenterIanitors S-radare
Uddevalla, med viilkiinde oiienteraren
NOHAB V, som bestod av Rolf
(Inspirationskilla: Dr Heinemansfci- Rune Borg i spetsen.Tvia blev Lund- halv Kenneth Englund
spelade strigrens Elektriska, Gciteborg och trea
redraginfcir fciretagsndmnden
om biolande
i
division
IIf
och
himfcirde
seNOHAB I med kinda orienterarna
teknologi)
Lennart Johansson, Rolf "Putte" rien galant utan ntgon matchf6dust.
Vid den aeroba processeni blodet
Matsson och Ulf Smedberg.NOHAB
*
och musAeln
hade 5 lag med i tdvlingen.
uZrt energiska iag Aryper frant ur
Det dr minga korporationersom dr
*
,notilJRet n
avundsjukapn NOHAB fcir att de har
atomhld.ernsfilotofi
en egen fotbollsplan,och SkosstorpsKort om NOHAB-sport
benlimnd biotehnollosi
valle_n dr fdretigets idrottsfErening
hindrade ej senknari hos tlen garnle
Arcts korptennisserier har nu slut- verkligen stolt civer. Fcirra tret
satti
elrutken,
spelats och det blev fcjr NOHAB : s man upp staket kring planen fcir
att
del nigra fina framgingar. I divi- hl,lla alli objudna
geiiei darifrin, och
sion I kom NOHAB tvia med samma i hr, har man byggt ett verkligt bra
NOHAB-biten
Forts.
poing som seriesegrandeFerro I. Ty- omklddningsrum. Nu ser dei hela
vd.rcvar kvoten nigot simre trots att mycket bra ut, och grabbarna i
Pfu1 rngdomsgiv
hos TrollfotNohabgrabbarna besegrade Ferro. I
bollssektionenhar tillJammansmed en
hatteklubb
NOHABJaget speladeKarl-Axel Gus- del andra intresserade nedlagt ett
. - Skoftebyns Idrottsfrirening satsar tavsson och Uno Green. tvi av fcire- jdttearbete.
hirt pi sitt ungdomsarbete.Tidigare
Fors
har man under vinterhalviret samlat
ungdomarna nigon enda ging men nu
skall det bli andra takter. I viras hrills BOfOTSSidAN:
SOMMAR-BILD-KRYSS
1963
ett upptaktsm6te och det stcirstadragplistret vid dennavar storspelarenUlf
Trots att denna tivling kanske var
_ Efter blandning av alla kuvert,
Sterner, som berlttade trevliga min- i sviraste laget, samlade den en fcirdragning och granikning blev prislisnen. En hel del kdnda idrottsmZinpt
svarlig hdg med kuvert innehillande tan fciljande:
det lokala planet presenteradesoZh lcisningar pi redaktionensbord.
VAND!
programmet var lyckat.
Sedan kom arrangemang nummer
Riitta liisningen
tvi. Grabbarna rp.ing rint ute i
Skoftebyn och samlade-skrot. Massor
T u B rru
H
av dylikt fick man ihop, och detta gav
oB p t
b
B T
K uL I
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en bra slant i kassan.-Dessutom
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halviret fcir att samla grabbarna, och
G E r{
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1 . Frcjken Mdrta Bergius (81775),
KA 8, Bofors
2 . Herr Gdsta \7. Ohlsson
(85077), EPI, Bofors
Ingenjdr Nils Berndt (83t20),
KA72, Bofors
4 . Frciken Anna Jonson (7t4I3),
NB 8, Bofors Nobelkrut
5 , Ingenjdr Harry Sam6n (80452),
KKU, Bofors
6 . Kranfdrare Inga-Lill Eriksson
(25427), MG 16, Bofors
7 . Fru Annie Sjiilin, Hossmanv.6,
Bofors
8. Fcirridsfdrvaltare Gustav Backman (752or), NP 10, Bofors
Nobelkrut
9. Fdrman Erik Gustavsson
(85254), MEK t0, Bofors
10. VerkmdstareEric Henriksson
(760L2), NVK 12, Bofors
Nobelkrut

I vintras gjorde Einar Person ett
nytt blad i vir grafiska serie "Bjcirkborns Faktori frin Prostg&rdsbacken".
Bladet ir utfcirt i en blandteknik av
etsning och akvatinta, med fina vakirer och stimning av vtrvinter, dir
solen smdlt undan sntin i plogvallarna
ldngs vlgen och i skidsptren.
Bladet 1r tryckt i en upplagapi 100
ex. Det kostar 60 kr och kan rekvireras - skriftligen - frin Redaktionen, avd. ER Bofors. Uppgiv vid rekvisitionen om bladet skall betalaskontant, slndas mot postfcirskott eller debiterasvia Intressekontoren.
*

*
erens pe Stor-

iin fiir klubbordftirande
Svenska Metallindustriarbetarefiirbundets avd.76 har, i samarbetemed
bolaget, ordnat en informationskonferens fcir klubbordfcirande den 2o och
2L augusti pi Storcina.I konferensen
deltog dven representanterf6r Svenska
Gjutarefrirbundet avd. 25 och f& arbetsledarkiren. De ca 60 konferensdeltagana fick information om resultatet av bolagets verksamhet, investeringsprogram, personalfrigor, pLgLende och olaneradestrirre rationaliseringsarbetdn, arbets- och meritvirdering samt utbildningsfrigor.
Dessutom hdll ekonom Torbjdrn
Lanemark, Svenska Metallindustriarbetaref<irbundet,fciredrag om "Samordnad niiringspolitik".
l7st
*

-&/.^

Grafiska Serie

Bj iirkbornsfaktori frdn Prostgdrdsbacken.

-8rd

J6!r
Ni tlcker det hiir iir en6elt,nzenadntabara
tills jag harli;rklaratdet!

Av det senast utbiudna bladet
"BjcirkbornsHerrgird" finns dnnu ett
litet antal ex. kvar. Upplagan dr hdr
maximerad till 100 ex. och nlgra nya
blad kan inte tryckasfrin pliten.

Det var siledes boforsare och nobelkrutare som domineradedenna tdvling. Vi gratulerar alla pristagare!

Inf ormationskonf

q$

En ging hade sammeQ haft en tillstiillning fdr sina vlnner och ndr den
siste gdsten skulle gi fanns det mycket riktigt endast en civerrock kvar,
*
men gdsten ville ej klnna igen den
di den sett sina bdsta dagar.
Det har lyckatskonstniren att, efter
- Det ddr Ir inte min rock !
viss dverbearbetning av pliten, taga
Q: - Ja, se det vet jag inte, men
nhgra nya provtryck av bladet "Strcimsdu hade'n pt dek, nir du kom. Fri)1.
bro frin norr". Priset p& dessatryck
*
iir 65 kr. Rekvisitionen kan insdndas
till Redaktionen, enligt ovanstiende.
Frin riksdagen rapporterasatt kvinSedandessaprovtryck tagits, dr pliten
nor skall f3" v'dlja endera att behilla
definitivt slut.
gamla sliktnamn eller som hittills
*
upptaga mannens namn. N8.gra riksStr6msbro- den 200-iriga lands- dagskvinnor har i samband ddrmed
vlgsbron cjverTimsllvsn - rni51sun- motionerat om att mannen lven skulle
der de ndrmasteiren rivas i samband f.L rdtt, om han si 6nskade, att fh anmed bygget av den nya genomfarts- taga hustruns namn. Elaka mdnniskor
leden. Bladen av bron f&r s&lunda bdrjade di fantiseraom bl. a. att Sv.
stort historisktvirde. Vi har ocksi bett D:s chefredaktdrAllan Hernelius om
Einar Person att frirscikagcira ett nytt nigon tid skulle hetavon Heidenstam.
Hernelius ir som bekant fridd och
blad, visande bron frin scider eller
uppf<idd i Tidaholm dir hans fader
Dammbron.
var 6vedirare. Hlrom kan jag berltta
*
en sann historia. En nybdrjare i skolan
Klippt och instint
kom hem till sin mor: Mamma,varfcir
Filaren Q:s son var slnd till verk- sdger alla hem tv& g8.ngertill den d?ir
staden for att tala om att fadern var Nelius?
Liruon
*
sjuk. Detta gjorde sonen ocksi ordentligt.
Med postenkom den 22 aptil 1963
D& frigade verkmdstaren:- Lig'
fdlfande fcirslndelse avsind fthn
ger han jam(n)t.
Kobenhavn den L8 sammaminad:
Sonen: - N.j, han ligger lite hrigFa. Bofo
re med huv'et.
Titaholm
Norge
"Norge" var civerstruket fcirmodligen genom danska postverkets fcirsorg och ersatt aY Sverige. Det som
skall till Tidaholm det kommer dit.
Limon
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- Nu har jag fitt hem tvi kubikmeter fin giidsel till jordgubbarna.
- Hemma anvinder vi vispgr?idde
till dom.
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SEPTEMBERTAVLING
: BILDCATA
I denna bildgita giller det att i vanlig ordning
ta del av frhgorna och soka svaren i bilderna. De
rdtta svaren inskrives sedan i de vl.grdta raderna i
krysset och ndr detsamma dr helt och rdtt ifyllt,
skall man i den skuggaderutraden ldst uppifrin
och ned kunna llsa en mening, eller om man si
vill, en maning med mening, som omtalar vad man
bor gora under alla omstdndigheter.

8. Blir det ofta i storstadstrafiken.
9. Sladdrar,Iiter munnen gi.
10. Fir man, ndr flickan slger nej.
11. Bricka eller overtrumfa.
12. Lever under markytan och finns ofta pi krok.
*
Losningarna insdndesi smi - vanliga - brevkuvert (format C 6 eller liknande) till B-pilens
Redaktion, BOFORS,

1. Kan man rhka gora utan att vara konstndr.
2. Fyrkantig for Ingo.
3. Mest i lotteri. Drar man minsa i livet.

Tdvlingstiden utgir den 1 okt. 1963.

4. Halkade.

Forste pristagaren fhr 40 kr, 2:e prisiagaren l0
kr och 3:e pristagarenfir 20 kr. Ddrutover blir det
som vanligt ett antal trostpriser.

5. Gjorde beliten katt. Finns ocksi.i broar.
6. Kan mingen talare hilla.
7. Sjofiglar - dock inte i insjoarna.

Lycka till !
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REDAKTION

SKOMMITTENR'

BOFORS
K A R L A N D E R S S O N ,E x p e d i t d r
Representant fiir Bjiirkborns
GOSTA

ANDREE,

Fabriksarbetarefackfdrening

Fil. kand. (FRK)

Repr. f6r Avd. z4 av Svenska Industritjiinstemanna-Fijrbundet
BERT

HENNING,

E k o n o m i c h e f( E ) , O r d f .

Representant f6r AB Bofors ledning
RAGNAR

LINDAHL,

F d r m a n( Y 2 0 )

Repr. fiir Avd. 153 och 28L av Sveriges Arbetsledarefdrbund
NILS SODERHOLM,
S v a r v a r e( V R 9 0 )
Repr. fiir Avd. 76 av Svenska Metallindustriarbetarefdrbundet

NOHAB
G O STA LARSSON, Verktygsslipare
Representantf6r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOS SBERG. Servicechef
Representantfijr SIF Nohabs fdretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantfijr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenjlr, Ordf.
Representant
fdr Nydqvist & Holms AB:s ledning

TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSO N, F6rman
Representantfdr Arbasledare (SAF avd. ZO) o. Tjiinstem2in
(SIF avd. 19)
EVA LD MO LI N, BrukstjZinsteman,
Ordl.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montijr
Repr. fdr Avd. l6i av Sv. Metallindustriarbetaref6rbundet

\X/EDAVERKEN
HOLGER BACKMAN. Fdrman
Representantfdr SverigesArbetsledarefdrbundsfiiretagsklubb
TH ORE JOHANSSON, Kdrnmakare
Representantf6r SvenskaGjutarefiirbundetsftiretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenj6r
Repr. f6r Sv. Industrist[nstemanna-F6r'bundets
fdretagsklubb
GCiSTA LINDH, 0veingenjor,Ordl.
Representantf6r AB I7. Dan Bergmansledning
G UNNAR
\f E LA ND E R, Verktygssvarvare
Repr. f tlr Sv. Metallindustriarbetarefiirbundets
verkstadsklubb

UVA
ROBERT ENGSTROM. Montdr
Representantfiir UVA:s verkstadsklubb
ACKE HEDMAN,
K a m t e t ,O r d . l .
Representant
f6r UlvsundaVerkstlder AB:s ledning
G OSTA LIDV I NG, Ingenj6r
ReDresentantfiir SIF-klubben

Ndsta nummer
blir nr 5 av FLrgilng1963, som beriknas utkomma om-

EGIL LONNBERG, Fil.lic.(ER)

kring 1 nov. Redaktionen er tacksam att fi eventuella
bidrag - notiser, berdttelser,historier, teckningar, fotos
m. m. - till detta nummer snarastmdjligt och ej girna

Redahtionensadress:B-pilens rcdaLlion, Bolors

senareen r okt. Alla publiceradebidrag honoreras.

Redaktiir och ansvarig utgivare
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FOR SVARVNING o. FRASNING
T O RF O RS V A R V N I N G
B
E n g e n e r e l l p r o d u k t i o n s d o t o l < o l -o f o r s b r o s c h y r s o m l i n g" B e o r b e t -

k y l o t o r h o r s e d o n l c r n g ee f t e r l y s i s n i n g s d o t o " , s o m n u b o r j o t u i o v f o r u t s e e n d ep r o d u k i i o n s t e l < n i - k o m m o , o v s e r o t t g e v e r k s i o d s ingenjorer och produktionsteknil < e r . D e n s k o r d o t o k o l k y l o t o rf o r
s v o r v n i n g m e d h d r d m e t o l l , s o m l < e r h o s v i r r o s t 6 l l < u n d eer n m o i B o f o r s n u i n t r o d u c e r o r ,g e r h e l t l i g h e i o i t b o t t r e u t n y t t i o v e r k n y o m o j l i g h e t e ro t t f o s t s t o l l oe k o - t y g s m c r s k i n e r n o sk o p o c i t e t o c h
n o m i s l < os v o r v d o t o r e d o n p d b e - d o r i g e n o m u p p n i r e n h o g r e o c h
m e r e l < o n o m i s kp r o d u k i i o n .
r e d n i n g s s t o d i e tE
. f f e k t b e h o vo c h
erforderligt vorvtol med honsyn Desso broschyrer or ocksd ett
t i l l o r b e t s s t y c k e idsi m e n s i o n e kr o n v o r d e f u l l t h i o l p m e d e lv i d o r b e t s o c h p l o n e r i n g .U t o v e r
o v e n k o n t r o l l e r o s- e n f o r u t s o t t - b e r e d n i n g
s k o r d o t o r e k o m m e n d o t i o nienrn e ning for roiionell verl<stodsdrift.
h6ller broschyrerno deiolierode
M e d B o f o r s s k o r d o t o k o l k y l o i o r o n v i s n i n g o fr o r v o l o v l o m p l i g o
f o l i e r e n t o b e l l o v e r s k o r b o r h e t s - v e r l < t y gs o m t d i o g r o m f o r b e s t c r m t o l o c h o v r i g c re r f o r d e r l i g o m c r i e - n i n g c r v b l . o . y t i o m n h e i o c h e f r i ol d o t o .
fektbehov.

TVA BOFORS.NYHETER
FOR BATTRE
ARBETSBEREDNING
- GER OKAD PRODUKTION
TILI TAGREKOSTNAD

AB BOFORS . BOFORS
MALMO
OREBRO
ESKILSTUNA
STOCKHOLM GOIEBORG
031| 200760
019I 124125
016I 3774A
08I 234480
040/382r 0
HETSINGFORS
SUNDSVALL
NORRKOPING
VARNAMO
060/s0600
0| | 667t0
453165
0370/14000
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