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ARBETSVARDERING
Bofors
Au IngenjdrLARS W ILSBY, Arbetsstudieaudelningen,
Jiirnbruksf iirbundets Arbetsviirderingssystem
Det arbetsvirderingssystem
som anvindes inom jdrnbruken dr ett si kallat poiingsystem.Till detta system
finns en handledningutarbetadav Arbetsvirderingskommitt6n inom JZirnbruksforbundets Forskningsutskott.
Denna handledning har senare reviderats av Gemeni vilken ingir represammaArbetsvirderingskommitt6n,
sentanter fcir J?irnbruksfdrbundetoch SvenskaMetallindustriarbetaref
6rbundet.
Arbetsviirderin gens mil
Arbetsvdrderingensmil dr en rdttvis awdgning av betalningen olika arbetenemellan.Denna handledninganger ett systemfdr i m<ijligastemin objektiv vlrdering av
alla inom stilindustrin fdrekommande arbeten pi siviil
produktions- som hjiilpavdelningar,dock inte fci.muntoch kontorsarbete.VARDERINGEN AVSER SJALVA
ARBETSBEFATTNINGEN OCH INTE DEN ARBE.
TARE, SOM UTFOR DETTA, ELLER HANS PRESTATION. Systemettar inte hdnsyn till arbetstidensfcjrl?iggning.
Metoden inneblr, att man analyserararbetet och poingsltter de fordringar i olika hinseendenrepresenterade
av arbetsfaktorer, som arbetet stZillerpi en normalarbetare vid normalprestation.
Arbetsvlrderingeni fdreliggandeskick gdr alltsi inte
ansprik pi att fastl?iggaar:r:,atZinARBETENAS INBORutDES ORDNINGSFOLJD, vilket vid ackordsarbete
tryckes i "ber?ikningsgrund fcir ackord" och vid tidlcin
den "platstimlcin", som utgir oberoendeav vem som utfcir arbetet. Ddrutriver ldmnas utrymme till merfortjdnst
pi prestationutcivernormalprestationen.
Ett arbetesvlrde, jdmfort med andra arbeten,virderade efter samma system,fnmgfu av de erhillna polngsummorna. I detta systemhar medtagits nio arbetsfaktorer, vilka visat sig vara de vdsentliga fcir bestimning av
ldnens storlek. Varje faktors maximipoing har framkommit som resultat av gjoda provvirderingar.
*) Pi grund av tekniska skil, frdmst trycksidansl2ingd,kan faktorerna inte placeraspi sidorna i rzitt nummerfdljd. De kommer ddrfijr i fdljande ordning: l, 2, 41, t, 42, 45, 43, 44
och 5 pi sid. 2-5.

Faktorerna och deras maximipo?ing
1.
2.
3.
4.

Manuell yrkesskicklighet
Psykisk yrkesskicklighet
Fysisk anstrdngning
Ansvar och psykisk anstrdngning
41. Ansvar frir arbetsfcidoppet
42. Ansvar fcir material
43. Ansvarfcir maskineroch utrustning
44. Ansvar fcir egen slkerhet
45. Ansvar for andrassikerhet
Arbetsplatsen
Summa

130
190
200
100
70
50
t0
50
160
1 000

Definitionen pi de 9 faktorerna och beskrivning jZimte
po?ingfdr varje faktorgrad framgir av fdljande utdrag
ur Handledningi Arbetsviirdering.*)
*
Redogtirelse fiir verksamheten inom AB Bofors'
arbetsvdrderingskommitt6, till 1 juli 1963
1. Kommitt6sammansiittning, sammantr2iden
Arbetsvlrderingskommitt6n konstitueradesoch hade sitt
forsta sammantridetorsdagenden 24 aagastiL96L.
Tre ledamcjtervardera frin Bolaget och Metalls avd.
76 har ingitt i kommitt6n, som haft friljande sammanFt)r Bolaget: Ingenjdr Lars \Tilsby (ordforande), verkmlstare Tore Holm (vice ordf.) och ingenjtir Elof
Vamstad (sekreterare).
Fdr Metalh aad. 76: Herrar Arne Karlkvist, Lauritz
Stadleroch ValdemarAdemalm.
Som bitrldande i utredningsarbetetmed upprlttande
av arbetsbeskrivningaroch virderingar har herr Gunnar
Fredell,A 12, fungerat.
Herrar Vamstad och Fredell iir helt sysselsattamed att
upprdtta arbetsbeskrivningaroch vlrderingsfrirslag, och
av Metalls representanterhar herr Arlemalm, och tidvis
herr Karlkvist, p& heltid avdelatsatt deltaga i arbetsvirderingsarbetetpi bolagets bekostnad.De senarehar i

1 manuell yrkesskicklighet
Denna faktor ar ett matt pi den fcirmiga,
som krdvs f6r att hantera material, verktyg,
maskiner, instrument och annan utfustning
pi fackkunnigt sett. Hansyn tas till den
snabbhet i rdrelser, som arbetet fordrar,
kinsla fdr arbetsrytm och fdrmiga att samordna syn- och andra sinnesintryck med rijfelsefna.
Hdr brjr framh6l1as, att ett verktyg i och
fdr sig kan vara mycket enkelt men Zindi
fordta gott handlag vid vissa arbeten.
Grad

1

2

Arbetet fordrar

|

Mycket ringa handlag

I
I
I

Utfdra enkla arbeten med redskap, verktyg
eller utrustning, som det ar ldtt att hantera.
Ingen egentlig fordran pi tolerans.

|

Ringa

handlag

20

Sk6ta variabla regleringsanordningar, diir
snabbhet och noggrann samordning av riirelser fordras.
Utfdra manuella arbeten, niir noggrannhet
och snabbhet fordras.
Utfdra medelsvir gas- eller elsvetsning eller
fdr hand utfdra precisionsskdrning med gas.

80
handlag

5+

60

95

95
r l.f

Stor yrkesskicklighet

5+
t)

I
I
I
I
I
I
|

stor yrkesskicklighet

Planera och leda drift av mindre till medelstor produktionsenhet med variation av
bearbetat material.
Sjllvst2indigt arbeta vid komplicerad maskin, som framstdller olikartade produkter.
Reparera komplicerad utrustningl ddr kunskap om mekaniska eller elektriska principer fordras.

OJ

iT

Tiimligen

4+

5

Utfdra manuella arbeten t. ex. instdllnine
eller justering, dZir stor noggrannhet oc[
snabbhet fordras.
Anvdnda yrkesverktyg fdr olikartade, svira
arbeten.
Utf6ra sv8.ra svetsningsarbeten.
Utf6ra komplicerad handformning.

Viss grad av yrkesskicklighet

Ieda enkel produktionsenhet med liten variation i frhga om bearbetat mateial.
Sj2ilvstZindigt arbeta vid eller reparera mittligt komplicerad maskin.
SjZilvst2indigtvilja och anvlnda material,
vetktyg och utrustning fdr t. ex. trii-, 16rldggnings- eller reparationsarbeten.
Utf6ra noggrann syning, diir felaktigheter
dr svl-ra att upptecka.

40

handlag

gott

30
45

Utfdra arbeten, dlir fijriindringar i rutin
eller tempof6ljd ofta ftjrekommer, t. ex. instillning och drift av enkla maskiner. dir
viss fordran pi tolerans frireligger.
Samordna olika r6relser p& en arbetsmaskin
eller ett transportmedel.

i

50

Mycket

15

yrkesskicklighet

3+

3+

o

3

Poing

ringa yrkesskicklighet

2+

Visst handlag

Gott

Arbetet fordrar

Utftira arbeten med mindre fcirindrinsar i
mtin eller tempofdljd, t. ex. instlllnin! och
drift av enkla maskiner, diir toleranserna Zir
vel tilltagna.
Utfijra enklare syning, ddr kZinnedom fordras om endast tydliga defekter.

30
|

Dennafaktor er ett matt pi
- denutbildning,
erfarenhet, omdiime och kombinationsfriimiga, som fordtas fdr att setta sig in i,
planetaoch utfdra ett arbete.

Utfdra enkla arbeten, ddr dndringar i rutinen siillan fdrekommer. Ovan oersonal kan
anv?indas.

10

Anviinda grova verktyg, t. ex. stora skruvnycklar, sldggor eller tinger, ddr en viss
grad av teknik och snabbhet fordras.
Sk6ta variabla regleringsanordningar, ddr
snabbhet och noggrann samordning ej dr
av stijrre betydelse.
Rutinmdssigt anvdnda tolkar fijr kontroll
av material.
Utfdra manuella arbeten, ddr antingen
snabbhet elier noggrannhet fordras, t."ex.
enkelt formningsarbete.
Utf6ra montering eller reparation av maskiner och utrustning, ddr verktygen anvdndes
p& enkelt och rutinmissigt sitt.
Utf 6ra grovt gassk2irningsarbete.

5

Mycket

Ringa

2+

I

Grad

Podng

Utfijra enkla eller grova arbeten med t. ex.
spett, skyfflar eller krokar, ddr teknik och
snabbhet ej ?ir siirskilt viktiga.
llantera enkla till- och frinslag, ventiler
och handspakar.
Koppla kiittingar eller lyftlinor,

3

fr

2 psykisk yrkesskicklighet

r40
r65

Mycket

stor yrkesskicklighet

Planera och leda arbetet vid stor oroduktionsanldggning med stor variation iv bearbetat material och d?ir flera yrkesskickliga
arbetare sysselsittas.
Sj?ilvstiindigt planera och efter komplicerade ritningar utfdra invecklade, ej upprepade arbeten.

190

715
Allsidigt

handlag

Frir hand utfdra svir bearbetnins och formgivning till sndva toleranser, t. &. tillverka
stans- och pressverktyg, hopbygga komplicerade maskiner. utfdra svirare modellsnickeri m. m.
Smida enstaka invecklade arbetsstycken utan

hj?ilpav matrisereller schabloner.

| 130

hdg grad bidragit till att informationen till bercirda arbetarekunnat ske pi ett betryggandesdtt.
Tills dato har kommitt6n hallit 66 sammantrdden,varav de senaste17 avsett den nu avslutadefaktoriiimfcireltt?or"t,
har 3)7 befattningar behandlats. D'd.rav
d,r LL
numera inaktuella och 5 arbetsvirderingar skall omarbe-

202

l

r

II

4l

i

ansvar fiir arbetsf6rloppet

Denna faktor er ett matt pi den grad av
ansvar, uppmirksamhet, initiativ och omsorg, som fordras f6r att produktionsmedlen utnyttjas pI brista sritt.
Arbctct fordrJr

Ringa

3 rysisk
anstrengning

I Poing

ansvar

Arbeta som medlem i ett lag med enkla,
noga dvervakade arbeten. Med enkel utrustning utfdra enkla, mycket standardiserade arbeten utan intimt samband med
andta operationer.
Visst

Arbeta som medlem i ett lag vid en produktionsenhet, d?ir viss samverkan med
6vriga lagmedlemmar krzivs.
Ansvara fdr skdtsel av produktionsenhet
med lig timkostnad.
Transportera fdremil till och frin upplag
med motordriven utrustning.
Utflra
repatalioner pi produktionsenheter
med liga timkostnader.
stort

Mycket

Lett

20

65

Arbeta med tunga handverktyg.
Manuellt hantera tunga fdremil.
Hantera mycket,tunga f6remll med
enkla hjZilpmedel.
Skyffla tungt material.
Utf6ra i grad 3 beskrivet arbete under sidana omstiindigheter, som
htjjer anstrangningsgraden, sisom
stark vdrme, arbete i obekvZim stiillning (t. ex. nedbdjd, knlistiende),
frin stege, med skyddsmask m. m.

tas. I det fcireliggande materialet, som granskats och i
viss utstrdclning reviderats, ingir siledes 346 befatt-

203

10

80

1,7

1,36

25

200

Stor anstriingning

100

Sakkunniga frin Jdrnbruksforbundet resp. Sveoska
Metallindustriarbetarefdrbundet, hrr P. A. Geijer och
Gunnar Lundberg, har konsulteratsav kommittdn vid tvi
tillfiillen, dels den 21 november1961, dels den 29 apfil
t963.
Frir att f& en vidgad syn pa vdrderingsarbetetfciretog
kommiti6n en studieresatill Sandviken,Surahammaroch
Fagerstaden 26/2-L/3 L963.Vid ett besdkfrin Oxeldsunds arbetsvdrderingskommitt6den L4/3 L963 fodes
principdiskussioneroch gjordes jdmf<irelser.
En revidering av samtliga vdrderadebefattningar, s. k.
faktorj[mfiirelse pibdrjades den 2) apfil och avslutades
den 4 juli L963.

40

anstriingning

Sktita tunga regleringsanordningar.
Arbeta med medeltunga handverktyg.
Manuellt hantera medeltunga fdremil.
Hantera tunga ftiremil med enkla
hj?ilpmedel.
Utf6ra i gtad 2 beskrivet arbete
under omstdndigheter, som hdjer
anstr2ingningsgraden, sisom stark
vdrme, arbete i obekviim stdllning
(t. ex. nedbtijd, knZistiende), frin
stege, med skyddsmask m. m.

stort ansvar

Ange arbetstakt och ansvara fiir planering
och dvervakning av produktionen vid stor
och dyrbar anllggning.
Skijta en produktionsenhet med hiig timkostnad ddr niira samband med andra oDerationer fdreligger.

anstrengning

Mittlig

ansvar

Mycket

24

Skdta Iatta till medeltunga regleringsanordningat, arbeta med lZitta
handverktyg i stiende stiillning.
Manuellt hantera liitta fdremil.
Utf6ra ldtt maskinarbete.
Kdra truck eller lastbil.
Dta. ldtta transportvagnar.

ansvar

Skiita en produktionsenhet med medelstor
timkostnad dlr niira samband med andra
operationer fdreligger.
Skijta en viktig del av produktionsenhet
med hog timkostnad och utan nira samband med andra operationer.
Sjiilvst2indigt utfdra reparationer pi produktionsenhet med hiig timkostnad.
Ansvara fdr produktionen vid tvi eller
flera enheter med medelstora timkostnader.

.liitt anstrdngning

Sitta eller vdxelvis sitta, sti och gi
och dZirvid t.ex. utfiira observationer.
Utf6ra idtt sammansettninss- eller
j usteringsarbete.

Skdta en produktionsenhet med medelstor
timkostnad och utan ndra samband med
andra ooerationer.
Ansvari fdr flera hjilpares arbete.
Utfijra anvisat underhills- ellerreparationsarbete p& produktionsenheter med hiiga
timkostnader.
Ansvara fiir oroduktionen vid tvi eller
flera enheter med liga timkostnader.
Stort

Poang per
rrmmel d rm.

Arbetet fordrar

ansvar

Tiimligen

Denna faktor er ett matt pi den muskelanstrengning, som arbetet fbrdrar. Den totala anstringningen bestemmes dels av anstringningsgraden, dels av den tid under
vilken anstringningen varar. HZiri skall
dven inriiknas skllig Aterhimtningstid.
Om i ett arbete ingir olika grader av fysisk anstrengning under olika delar av
skifttiden, vdrderas varje period fcir sig,
och podngen erhilles genom multiplikation
av timpodngen med periodens l?ingd i timmar. De erhillna poZingv2irdena adderas.
Di samma grad av anstrangning fdrekommer under hela skifttiden, tas poengverdet
direkt ur hdgra poiingkolumnen.

Mycket

stor anstr:inghing

Utfdra arbete, som fordrar i det n5rmaste maximalt
utnvttiande
av
n
kroppskrafterna.
Utf6ra i grad 4 beskrivet arbete under sidana omstandigheter, som
hdjer anstrlngningsgraden,
sisom
stark vdrme, arbeta i obekvdm st2illning (t. ex. nedbOjd, knZistiende),
frin stege, med skyddsmask m. m.

Ex.: Fiir ett arbete ansesl?itt anstrdngning(grad 2) f6rekomma
under 6 timmar och stor anstrangning(grad 4) under 2 timmat
per skift. Polngen blir di:
Grad z
417
Summa

PoZing/timme j

Timmar 6

Po2ing3 0

34
64

42 ^n""ar fiir materiat

43

Denna faktor er ett matt pi den grad av
ansvar, uppmdrksamhet och omsorg, som
erfordras f6r att motverka fabrikationsfel,
on6dig materialfiirbrukning eller felaktiga
leveranser.

Denna faktor er ett matt pi den grad av
ansvar, uppmirksamhet och omsorg, som
fordtas vid handhavande av maskiner eller
utrustning, si att de icke skadas, fcirstijrs
eller onormalt fiirslits.
Grad

1

2

3

4

I
I

Smi mdjligheter att piverka kvalitet eller
fiirlust av material.

|

Visst

I
I
I
I
I

Mnttlig uppmlrksamhet och omsorg.
Fel kan fdrekomma men dr ldtta att upptacka och rdtta till.
kan fiirekomma men dr
Materialfiirluster
liitta att undvika.

2

Stort

I
I
I
I

Stor uppmiirksamhet och omsorg.
Fel kan l2itt uppsti.
Materialfiirluster ar ganska svira att undvika.

|

Mycket

Arbetet fordrar

I

|

ansvar

|

Mycket stor uppmirksamhet och omsorg.
Standig omsorg miste nedldggas fiir undvikande av fel eller matetialfiirlust.
Med material avses:
a) vid produktionsarbeten: rimaterial, halvfabrikat och fdrdiga
produkter,

44

b) vid underhills- och transportarbeten: maskiner under reparation, material under transport m. m.

45

anr"a.

Grad

1

Arbetet fordrr

Ringa

ansvar

Mycket liten risk f6r skada.
Arbetet utf6rs ej i omedelbar ndrhet av
andta,

2

Stort

15

aasvar

Mittlig
I

5

Visst ansvar
Liten risk f6r skada fdreligger.

J

Poeng

Mycket

risk for skada fdreligger.

?n

stort ansvar

Stor risk f6r skada f6religger.
Sdkerhetsitgdrder utijver de normala fordfas.

50

2. Information
Alla driftsingenjdrer och arbetsledarepe produktionsavdelningen ha erhillit 6 tim. information om arbetsvirdering, och information har ocksi ldmnats i ett flertal SAKO-kommitt6er.
arI ABF's regi har, med arbetsvdrderingskommitt6ns
betarepresentanter som ledare, bedrivits ett stort antal
studiecirklar i arbetsvirdering, varigenom menga fack-

15

I
|
|

30

I
I
|
I
|

50

^n""^,

fiir egen sekerhet

Denna faktor er ett matt pi den grad av
ansvar, uppmirksamhet, ftirsiktighet och
omsorg, som fordras f<ir att fdrebygga eller
undvika skada i samband med arbetet. Det
fdrutsdttes, att alla srikerhetsanordningarIr
i fullgott skick samt att utferdade sakerhetsfiireskrifter fdljs.

fiir andras sikerhet

Denna faktor er ett mett pi den grad av
och
ansvar, uppmarksamhet, fiirsiktighet
omsorg, som fordras ftir att fiirebygga eller
undvika att andra skadas under arbetets utftirande. Det f6rutsiittes, att alla sdkerhetsanordningar ?ir i fullgott skick samt att utfdrdade sikerhetsfiireskrifter f6lis.

I
|
|

Mycket stort ansvar
Mycket stor uppmdrksamhet och omsorg
fdr att undvika skada vid handhavande av
stor komplicerad maskin eller produktionsanldggning eller utrustning, som fordrar
stiindig tillsyn och justering.

stort ansvar

5

Stort ansvar
Stor uppmZirksamhet och omsorg fdr att
undvika skada vid handhavande av komplic e r a d m a s k i n a n l d g g n i n ge l l e r u t r u s t n i n g .

4

I
|

| Visst ansvat
Mittlig
uppmdrksamhet och omsorg vid
handhavande av enstaka maskiner eller utrustning, dir skada rir lett att undvika.

3

I Poiing

I Ringa ansvar
Handhavande av enkla verktyg eller liten
o6m maskin.

ansvar

|

ansvar fiir maskiner och utrustning

Arbetet fordrar

Ringa

Poing

ansvar

Risk fiir skada iir liten.
Visst ansvar
Risk fijr skada iir mittlig.
Rutinmiissig krankrokning, sk6tsel av motordrivna truckar etc.
Utsatt fijr kringflygande mejselspin, glddspan m. m.
Stort

15

ansvar

Risk f6r skada dr stor.
Hantering av tunga, varma produkter med
tenger.
Arbete pi hdga stillningar, byggnader och
taK.
Krankrokning,
som inbegriper besvdrlig
uppriggning av lyftverktyg.
UppsZittning, reparation eller montering av
tung utrustning, varvid atbetaren miste
kldttra.
Koppiing och vlxling av smalspirsvagnar
i rdrelse.
Mycket

30

stort ansvar

Risk fijr skada Ir mycket stor.
Arbete med eller i ndrheten av rinnande,
smdlt metall, frltande eller br2innbara vdtskor, vilka kan orsaka allvarliga skador.
Arbete i omedelbar ndrhet av oskyddad
strijmf iirande htigspiinningsledning.
Koppling och vixling av bredspirsvagnar
i rcirelse.

50
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5 arbetsplatsen
Denna faktor tar hdnsyn till fijrekornsten
av sidana yttre betingelserpi atbetsplatsen,
som medfijr vissa obehag under arbetets
utftjrande sisom Stark Viirme eller Kyla,
Vdta, Anga, Rijk, Damm, Gnistor, Smuts,
Oljor, Vibrationer, Stiirande Ljud, Skarpt
Ljus etc.

Mycket

goda

Inomhus i vdl uppvlrmd,
ventilerad lokal.
Nigot smutsande arbete.

ljus och

Goda
Inomhus under svag inverkan av en
eller flera av de faktorer, som uppriiknats ovan.
Mindre

goda

Inomhus undet mi.ttlig inverkan av
en av faktorerna.
Vdrme frin ugnar elier varmt material, besvdrande under den valma
irstiden.
Utomhusarbete aret om. Endast vdderleken inverkar pi arbetsf6rhillandena.
Besvdrande
Mittlig
refna.

inverkan av flera av fakto-

10

80

Pifrestande
Stark invetkan av en faktor.
Mer omfattande personlig skyddsutrustning kan vara nodvdndig.
Mycket

I)

120

20

160

pifrestande

Stark inverkan av flera av faktorerna eller mycket stark inverkan
av en faktor.
Arbetet kan ske endast under korta
petioder.

Om i ett arbete ingir olika grader av obehag under olika delar
av skifttiden, virderas varje period fdr sig, och poingen erhilles
genom multiplikation av timpodngen och periodens l2ingd i timmar. De ethillna poengtalen adderas. Dl samma fijrhillande rider under hela skiftet, tas poingvirdet direkt ur h6gra po:ingkolumnen.
Ex.: Fclr ett arbete anses goda arbetsfijrhillanden (grad 2) fida
under 6 timmar och besvdrande arbetsfdrhillanden (grad 4) under 2 timmar per skift.
Podngen blir di:
Grad 2

4rc
Summa

Poiing/timme

3

Timmar 6
220

Podng 18

38

fcireningsmedlemmar
blivit informeradeom arbetsvlrderingensprinciper och desspraktiskatilliimpning.
Till dessastudiecirklarhar bolaget bidragit med arbetsbeskrivningarpe befattningar som:/Arderatsi kommitt6n, och deltagarnaha iven fitt tilffaile att bescikade
aktuellaarbetsplatserna.
3. Arbetsordning
En arbetsvdrderingmiste bygga pi en noggrann analys av arbetet, vilken sammanfattasi en arbetsbeskrivning pi en sdrskild blankett. Pi blankettensframsida
gdresen allmdn riversiktcjverarbetetsart och omfattning
samt en si detaljeradbeskrivning av de olika momen-
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ten, att man even vid en senare tidpunkt, dA arbetet
kanske undergatt fcirdndringar, kan fi en klar bild av
hur det utfrirdes vid vlrderingstillf?illet. Pi baksidan antecknasfcir varje faktor dels val av poing och dels motivefingenfor dettaval.
En arbetsbeskrivning skall innehilla sakliga upplysningar och d2ir skall endast medtagassidant som er av
vikt vid den kommande bedcimningenav arbetetssvarighetsgrad.Beskrivningenfir inte vara se formulerad, att
den direkt pekar pi en vissgrad i en faktor.
Di arbetsbeskrivningenbygger pi. en noggrann analys
av arbetet, kan det poengverde,som erhilles vid en v[rdering, inte utan vidare civerforasfren ett arbete till ett
annat, even om dessahar sammabeteckning.Detta giller
sivdl inom det egna fciretaget som fran ett fciretag till
ett annat. Ett exempel p3.en arbetsvirdering foljer i sid.
206. Texten dr tagen frin en spec.blankett i format A 4.
Arbetsanalyserg6ressiledesav arbetsverderingsmannen
genomintervjuervid bescikpi arbetsplatsen.
Den pi basis av arbetsanalysenupprdttade arbetsbeskrivningen sdndes fdr yttrande till berrjrd avdelningschef och den ingenjor eller arbetsledaresom bitratt vid
beskrivningensupprdttande och genom Metalls representant i kommitt6n dveddmnas 1 ex. till resp. klubbordf6rande och befattningshavare.
Di arbetsbeskrivningeniir godkiind av berdrda parter
bekrlftar avdelningschefendetta med sin signatur.
Den godklnda arbetsbeskrivningenoch "Handledningen i arbetsvdrdering" samt jiimfdrelse med tidigare
vdrderadebefattningarutgdr den grund pi vilken arbetsvdrderingsgruppennu utarbetar sitt fcirslag till virdering
vilket forel?iggesarbetsvarderingskommitt6n.
Kommitt6n sammantrdderen hel dag varje vecka och
gdr di fcirst ett bes6k vid de aktuella arbetsplatsernafcir
att bilda sig en uppfattning om vilka krav befattningen
stdller i de olika faktorerna. Vid dessabesok ges tillfnile
att intervjua sivdl befattningshavarensjdlv som arbetsledningen.
Kommitt6ns beslut protokollfrires och med vissa mellanrum fciretar kommitt6n revisioner av redan utfdrda
vdrderingar,s. k. faktorjdmf6relser.
4. Kommitt6ns stiillningstaganden
Di handledningeninte i alla lZigenger bestimt besked
hur man skall vi.rdera, har kommitt6n i vissa stycken
fitt beslutahur man inom handledninsensram skall vdrdera ett arbetei viss faktor och dessab-esluthar sammanstallts i ett sdrskilt protokoll med exempel faktor fcir faktor vilket itergeshdr nedan.
Faktor 1
Fcirridshantering(inkl. lastning,lossning,emballering
och uppackning av material samt mancivreringav stapeltruck, hiss, telfer, transportvagnaro. dyl.) dr grad 3arbete.
Kommitt6ns beslut om utnyttjande av hela podngska.
lan har medfritt, att plusgradernaanvdntsfcir att differentiera yrken med likalydandetitlar men med artskilda
uPPgifter'
Exentper:
Gradl-lopoiing
Grad2-20poiing
Stzidare,MSK 90
Bakvlrmare, MSK 31
Spincentrifugerare,
,, VK 2'
VA 30
,, P10
Godsmottagare,MSK Zt
Fcirridsarbetare,
P 15

Arbetsplats: St8lverk i Bofors - ME
Yrke: Smdltare,D-ugn 24 ton Gt. 210
Beskr. utfiirdad av Vamstad. Viirdering utfdrd av Vamstad och
Arlemalm, i samrid med ArbetsvZirderinkskommitt6n.
Tillverkar kvalitetsst&li en 24 tons ljusbigsugn, varvid han
bitredes av hjdlpsm2iltare och delvis ii.ven av formare. Hela
smiiltningsfdrloppet noterar han pi chargebladet.Chargebladet
innehiller uppgift om bestdlld analys jdmte chargenummer.Ddr
fdr han in uppgifterna frin inviigningslistan (som han fir frin
uppvdgaren), avliisningsviirdenafijr miitarstiillningarnadels vid
insZittning, dels efter smiiltning, dels vid tappning fdr
att ange itgingen av el-energi frir varje charge. Vidare notetar han klockslag och tider fijr olika moment av smiltningsfiidoppet. Han noterar dven vissa uppgifter om ugnen t. ex. hur
minga charger, valv, infodring och botten har stoppat f6r utan
reparation.
Fiire insZittningenlagar han ugnen genom att skyffla in dolomit d?ir det behtivs, vilket i genomsnitt tar en halv timme per
skift i anspr&k.
Sedan han kdrt upp elektrodernaoch kiirt av valvet (maskinellt), dirigerar han kranftjraren, si att insettningskorgenkommer ratt, kopplar kipan f6r nedtryckning av skrot samt rensar
kanterna, si att valvet kan kdras tillbaka. Valvet kijres pi, elektroderna sliippes ned, striimmen sl6s till och elektrodernakijres
ned i normalllge, I den min som elektrodskarvningblir niidviindig, bryter han inyo strdmmen,gir upp pi portalen och utf6r skarvningen medelst giingad nippel, varvid han bitrades av
formaren. Elektrodskarvningen tar i genomsnitt ca 45 minuter/ skift.
Under nedsmdltningsprocessen
bevakarhan ugnensinstrumentering t. ex. amperemeterfrir varje elektrod, signaliampor fiir
transformatorns kylvattentemperatw, kontrollerar att det inte
uppstir brott pi kylvattenslingor, bevakar att det inte uppstar
striimavbrott etc. Han ingriper fiir att avhjZilpauppkomna stdrningar. Under nedsmiiltningen skall hjiilpsmeltaren vZiga upp
legeringsdmnentill chargen. Chargeringensker i tvl i tre omgingar, beroendepA hur pass skrymmandeskrot man har i insatsen.
Efter nedsm2iltningentages fdrprov. Chargen malmas ner till
ijnskad kolhalt med kulsinter eller malm och kalk. Fdrloppet
fdljes med fiirprov. Slaggavdraggiires, ny slagg beredesmed
kalk och flusspat.
:0,5 tim/skift
Avlagning
:0,5
Ins[ttning
,,
Nedsmiiltning: 3,5
Nedmalmning:1,5
:2,O
FZirdigst.

Arbetsfaktor

Smlltare - Beskrivning

1. A4anuell
yrkesskickligbet

Skijter variabla regleringsanordningar. Utfcir diverse manuellt
arbete, som krdver visst handlag,
t. ex. avlagning, elektrodskarvning, slaggavdrag etc.

Grad

poing

j+

2. P:ykisk
Miste kdnna till ugnsanliggyrkesningen och dess skiitsel, samt
skicAligbet kunna utfijra smZiltning, fZirskning och raffinefing vid framstiillning av kvalitetsstil. Bevakar anldggning och process samt
skriver omfattande rapporter.
j. Fysisk anstriingning

Timmar
C)vervakning och dvrigt
l a t t a r ea r b e t e. . . . . . . .
S l a g g a v d r a g n i n g. . . . .
Avlagning och malmning

220
434
550

4
2
2

Ansvarar ftir, att hdgsta miijliga
produkdon erhilles vid stor och
dyrbar anllggning.
Svarar fiir, att processenfortskrider pi fdreskrivet satt samt
att analysenblir riktig. Bevakar,
att inga elektroddelarfaller ned
i och kolar upp badet.
43. Ansttar f 6r
masAiner
ocls ut/ilttwn8

Bevakar
instrumentering
fdr
striim, kylvatten etc. Ser till, att
infodringen inte skadas. Lagar
med dolomit.

44. Ansaarfbr
eSen
iiherhet

Kan utsattas fdr brhnnskador
och kontusioner. Arbetar vid
slaggrop, vid ugnslucka och pl
valv.

45. Ansaar ldr
andtas
siikerbet

5. Arbetsplatsen

Timmar
Varm, dammig, riikig,
2
dragig och bullrig lokal. Graden av obehag 2
varierar med arbetsfdr- 2
loppet.

)rz
420
5)0
640

Di slaggen Zir reduceradtas ett reduceringsprovsom skickas
till kvantometerlab.i Kilsta fdr fullstZindig analys. Med ledning av analysresultatenriiknar arbetsledningenut de tillsatsmedel som skall tillf6tas chargen fiir att erni iinskad analys.
Sm?iltarengdr dessa tillsatser, kdr upp vlrmen till tappningstemperatur samt tar slutprov. Malmningsarbetettar som regel
L,5-2 timmar per skift.
Vid st8ltillverkning fordras stor uppmZirksamhet
av smiiltaren,
Viktigt iir att givna f6reskrifter ftiljes.
Smiiltaren skall under hela chargeftirloppetvara uppmiirksam
pi om fel eller skadoruppstarpi infodring. Med infodring avses
botten, vlggar och valv.
Vid smiiltarens arbete ftireligger risk fijr briinnskador. Vid
chargering av fuktig skrot m. m. kan i vissa fall explosionerintfdffa. Ph arbetsplatsenf6refinnes risk att falla ner i slaggrop,
frin ugnsvalv m. m. Vid chargering skall han signaiera och se
till att annanpersonalej skadas.
'dr
Arbetsplatsen vatm, dammig, riikig, dragig och bullrig med
varierandebullernivi.

Smdltare,ME 20
Truckfcirare, W 21
Verktygsh2irdare,MH 24

Reparatiir HF-ugnar,
MSK 90
Svarvare,mindre kopiersvarv, vA 32
Henare,VV 20

Arborrare, VK 2t
Jiggborrare,W 20
Mitdonsjusterare, W

Exempel .forls.

Grad 4* -

Grad.6 -

Gradz+ - 3o poing
Hjllpare, 1000t. press,
MH 20
Hjd'lpare,ugnslaget,
MH 20

Grad3-40poing
Pumpsktitare,MSK 60
Tappningsbas,ME 20
Ultraljudprovare, MH 80

Summa poing

Grad 3*

-

50 pding

631

Grad5-95poi)ng
Arborrare, MSK 90
Kuggslipare, VK 29
Plitslagare,YP 20,22

Grad.4-65ponng

80 podng

Automatsvarvare,VA 30
Elreparatcir (skiftelektr.),

x20
Svarvare,stor kopiersvarv,VA 20

Grad5l

-

115podng

80

130 podng

vK 25, 50-51, vE
Finmekaniker, KCY
Instruktcir, gravyrfrdsning, W 21
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Fadtor 2
Utnyttjandet av plusgraderna har skett i liknande utstrdckning som i faktor 1. Grad 6 har anvd.ntsi vissa
befattningar inom ramen fijr den hdgkvalitativa verkstadsproduktionen.
Exemltel:
Gradl-15poiing
G r a c 4l - 9 5 p o i i n g
Stddare,MSK 90
Hejarsmed15oo LH,
MSK 31
,, vK 2)
P10
Tappningsbas,ME 20
,'
Avsynare,YV 23
Gradz-3opokng
Grad 4l - 115poiing
SmideshjZilpare,sklggpress,MSK 31
Kokillresare, ME 20
Stilmottagare.MVK 2I
Grad 2l - 45 poi)ng
Hjiilpare, betning,
MVK 4'
Stddmaskinfcirare,
MSK 2'
Hj[lpare, 1000 t. press,
MH 20
G r a t l3 - 6 0 p o d n g
Stigplanskdtare,
ME 20
Traktorfcirare, RT
Kranfcirare,VK 21
Grad 3I - 75 poiing
Pumpskotare,MSK 60
.Bilfcirare1-3 ton, RT
Gummireparatcir,P 10

Rdckhammarsmed,
MS 20
ReparatdrHF-ugnar,
MSK 90
Synare,avsyningsline,
MSK 81
Grad)-140poling
Slipare,VK 25
Reparator, MSK 90
Smiltare,ME 20
(D o. R-ugn)
Grad 5l - 165 pding
Avsynare,bearb.-o.
mdtverkt. W 80
Frlsare, VK 2t
Smdltare,E-ugn
Grad6-190poAng
Arborrare, VK 25
Finmekaniker, KCY
StZillare,MVK 22

Arbetei verktygsma.'Yrl.'.lr'
li u"atificeradart 'dtgratt
3-arbete.

Gradl-lopoing
Stddare,diverseavd.
Stddmaskinf<irare,
MSK 2'
Grad2-20poiing
Smideshj?ilpare,
MSK 31
Filare/montri\YK 2)
Valsare,MVK 22
Grad3-40poiing
Arborrare, VK 25
Elmontdr, ugnsanliggn.,
x20

Ugnsk6tare, elugnar,
MH 22
Grad.4-65poiing
oversynsman,allm.mek
rep., MSK 90 (MRKj
SmdltareD-ugn, ME 20
Maskinvalsare,gotverk,
MVK 21
Grad5-100poiing
Stdllare,MYK 22

Hdnsyntagesders,ri:y;::t?r^eten rdr uppkomst
av
skada (frirlust, sammanblandningav material etc.), dels
till insatsenatt fcirebyggafelaktigheter.
P3.verkstadssidanhar man gjort en differentering mellan
arbete i maskiner byggda fcir serieproduktion och i maskiner byggda fdr experiment eller enstycksproduktion.
Exernbel:
Grad 1 -- 10 poiing
Grad2-20poiing
Hjiilpare, MH 20
Gravdr, VK 2t
Gasverksskcjtare,
YP 7O
Fosfaterare,VK 70
Lastmaskinsforare,RT
Ugnskiitare, MH 20

207

Grad3-40poiing
Ritsare,MSK 90
Arborare, MSK 90
Grovsmed,MS 21

Grad4-70poiing
Arborrare, VK 25
Maskinstillare, VA 30
Materialman,
MVK 2L,22
Faktor 43

Kommitt6n har grupperat hj2ilpmedlen pi fdljande
sdtt:
Grad t-5 poing
Kvast, skyffel, ki'rca, pneumatiskaoch elektr. handmaskiner, spett, tdnger, gaf.f.lar,krokar, slipst?ill,penslar, sprutpistoler, kontorsmaskiner och -utensilier, enklare pelarborrmaskiner,hissar, telfrar, enklare md.t-och handverktyg.
Exempel: Stddare,MSK 90
Smideshjnlpare,sklggpress,MSK 31
Skdnkskdtare,ME 20
Gradz-15pokng
Band-, bygel- och cirkelkallsig, hirdhetsprovningsapparatur, ultraljudprovningsapparatur,oljeseparator,gas-, eloch argonsvetsverk,komplicerade mdt- och handverktyg,
pendel- och centroslipmaskiner,riktverk, betanliiggningar, centedesslipmaskiner,
efterbearbetningsmaskiner,
tempomaskiner, trucJcar,traktorer, kranar, lastmaskiner,person- och paketbilar, vdrmebehandlings-och smidesugnar,
smides- och sk?iggpressar,
smideshammare,hejare, sandbllsteraggregat,magnafluxaggregat.
Exenzpel:Borrare, pelarborrmaskin,VK 26
Pressmed,MSK 34,i5
Filare/monto4 YK 25
Grad3-3opod.ng
Verktygsmaskiner fcir kvalitativ tillverkning, lastbilar,
komplicerade ugnar.
Exernpel: Arborrare, stort verk, VK 50
Maskinvalsare,MVK 21
Vdrmare, MVK 21
Grad4-50poiing
Stdrre komplicerade anliggningar
Exernpel: Pumpskcitare,MSK 60 Smriltare E-ugn,
ME20 - St?illare.
MVK 22.
Faktor 44
Vid vdrderingen har kommitt6n vlrderat efter det direkta ansvaret.Hdnsyn tages dels till sannolikheten frir
uppkomst av skada, dels till insatsen fcir att f<irebygga
olycksfall.
Exempel:
GradL-5podng
Grad3-3opoiing
Fcirr&dsarbetare,
W 10
Smideshjiilpare,sklggMdtdonsjusterare,W 80
press20 MH, MSK 3t
Godsmottagare,paketUgnskritare,MH 20
gods, P L0
Bilfcirare, RT
Grad2-15poiing
Hj?ilpv?irmare,MSK 31
Slipare, VK 25
Verktygsh2irdarc,MH 24

Grad4-50poiing
Grovsmed,MS 20
Verktygshiirdare, cyanbad, MH 24
Elreparatcir(skiftelektr.),

x20

befattningar

vid virderinr* n^ro*#!J*n

unrorrurefter
detdi-

rekta ansvaret. Hdnsyn tages dels till sannolikheten fcir
uppkomst av skada, dels till insatsen fdr att fdrebygga
olycksfall.
I vissa arbeten, dir tvi befattningshavarearbetar tillsammans, exempelvis med materialhantering, viiljes
grad 2 '
Exembel:
Gradl-Spodng
Grad3-30podng
Hjdlpvirmare, MSK 31
Rdckhammarsmed,
Radialborrare,YK 26
MS 20
Kallsigare, bygelsig,
Bilfrirare, RT
MH 22
El reparatdr(skiftelektr.) ,
x20
Gradz-15poi)ng
Grad4-5opoing
Reparator HF-ugnar,
MSK 90
Grovsmed,MS 21
Karusellsvarvare,
VK 21
Gasverksskdtare,
VP 70
Godsmottagare,VP
Kokillresare,ME 20
Generellt om timftirdelningen
i faktorerna 3 och 5:
Pi grund av vlxlande fdrh&llanden i arbetet ftln dag
till dag dr det ofta svirt att gdra en detaljeradtimfcirdelning. Viss grad har ddrfrir ofta fitt inkludera inslag
av sivll hcigresom ldgre grad.
Faktor 3
Enbart skrivbordsarbete
ger 24 poiing (grad 1).
jdmte viss fdrridshantering (ex. 1 :e
Skrivbordsarbete
forridsman) ger 26 pding (7 tint. i gratl 1 och 1 tim.
i grad z).
Fcirridshantering jlmte visst bokfcjringsarbete (verkstadsfcirrid) ger40 poiing (grad z),
Yrke

Tappningsbas

Extra tappningsbas

Polng

TimI6rdelning
Grad Tim. Poiing

23r5
793330
4234
2210
843440
4234
2

4

/i

4

5

1

Smiltare E-ugn

96

Hejarsmed5oo LH
Pressmed13oo MP

2210
983220
4468

Hejarsmed 1400 PH
Hejarsmed looo LH
Pressmed1600 MP

Lt2

Hejarsmed20, 12, 8 MH

L22

Hejarsmed ltoo LH
Hejarsmed 5 o. 21/zMH
Pressmed600 MSM

138

2
4

32
+o

t/

s,

ABC
100- 150- 200149
199
249
grupp ?oeng

DEFCH
250- 100299 149

IJ
,50199

400449

450499

500- 5505+9 599

KI
600649

650699

Vid faktorjiimfrjrelsen har de timfcirdelade poiingsummornav?igtsihop fcir de olika befattningarna,varigenom i gtirligaste min inbdrdes balans istadkommits. Se
tabell h?ir invid.
Ritsning, m&ttstiillning, godsmottagning samt arbeten
i verktygsmaskiner av tempokaraktdr ger 40 poiing
(grad 2).
Arbete i stdrre verktygsmaskinerger 50 poiing (6 tim.
i grad.z ocb 2 titn, i grad S).
Elreparationer, pl8.tslageri, maskinreparationer samt
fordonsreparationerger 60 poiing (4 tim. i uardera graclerna2 och 3).
Befattningari stilverk och smedjor har grupperatssilunda:
Motivering till timf iirdelning
Kontrollarbete.
Kokillresning.
Gjutning och utlastning.
Kopplingsarbete.
Rensningoch smdrjning.
Skyffling.

20
)L
2t

Overvakning och annat ldtt arbete.
Slaggavdragning.
Avlagning och malmning.
Justeringsarbeten,framtagning av fdrbrukningsartiklar.
Hantering med ting av yarma, medeltungadmnen.
Hantering med ting av yarma, tunga dmnen.

z
o

10
r02

20
102

20
68
t0

Byter verktyg samt utfcir justering vid verktygsfcirskjutmng.
Hanterar med ting yatma, medeltunga 6mnen. (St&r
mestadelspi ett ben, d. v. s. i obekvim st?illning).
Verktygsbyte,justeringsarbete,anskaffning av f6rbrukn. artiklar.
Hanterar med ttng varma, medeltungaimnen.
Grad 3 vald d?irfrir att strirre delen av arbetstiden 1r
Storre delen av tiden utsatt fdr vdrme.
Verktygsbyte, justering, anskaffning av fcirbrukningsartiklar.
Hanterar med t&ng varma, medeltunga dmnen.
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Faktor 5
Med utgingspunkt frin viss grad som tilldelats lokalen (lZigstagrad inom lokalen) har i timfcirdelningen
andra grader tilliimpats med hdnsyn till ftirekommande
oldgenhetervid den aktuellaarbetsplatsen.
Po5ng

Yrke

P to
Fiirridsman,kanonordedager,

Timftjrdelning
Grad Tim. Poiing

r7

St[dare, MSK 90

AA

Riktare, MH 24

j0

Oversynsman,
VP 10

38

Forridsman,slitgodslager,P 12

4t

Pressriktare,MH 20

\)

7
10

Kontorslokal.
Starkt buller i plitverkstaden. Lokalen: gtad 4.

24

Verkstadslokal med smuts, buller och rok. Lokalen:
grad 2.

z

18
L2

Siirskilt riktningsrum.Lokalen-grad 2.
Arbete i hirdavdelningen.Lokalel:grad 3.

2

6
2

18
20

Forridslokal: grad 2.
plitverkstadel: grad 4,

2
3

I3
742

1
I

z

7
1

6

l1

7042
6I

Kokillresare,ME 20

80

Tappningsbas,ME 20

90

ME 20
Skdnkskdtare,

100

Hejarsmed15oo LH, MSK 31

110
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30
20
20

loLals11:grad 3.
Arbete vid och med ugnar:grad 4.
Utlastning av glddgat nlalsdal: gtad 6.

80

Buller. damm. rok och strilvdrme: 4.

4
t

6
2

60
30

;eft2lsn:grad 4.
Arbete under intensivstr&lvirme:srad 5.

I

6

o

2

60
40

l6[a161:grad 4.
Arbete under intensiv strilvirme:grad
gel ur skdnkar).

I

2
6

20
90

gokalsfi:grad
smidet:grad

5

fiir ett antal olika

Stddare .
Fijrridsarbetare, metal lskrot
Ftirridsarbetare, el.-material
Spinfraktare
S p i n k r o s s k d t a.r.e. . . . . . . . . . .
Klippare
Kranfiirare 1,0-306,70-307
Reparatdr el.-material
Maskinriktare
Sprutmilare
Traktorftirare
1: e fiirridsman, el.-material
Lastmaskinsftirare . . .
Gasverkskiitare
Skiiggpressare, mek. press
Bilf6rare, dumperbil
Kranfdrare 10-018 .
Ugnsskdtare, el.-ugnar
Ultraljudprovare .. ..
E l e k t r o e r o d e r a .r .e. . .
Generatoreldale.....
Bilfdrare,l-3 ton, 2 axl. .
Kontrollant
Avsynare. smidesverktyg
Etappg[6dgare
Avsynare
Ritsare
Lindare

:. ....:

loLalsn:grad 3.
Besvlrande vdrme- grad 4.
I reglerarkur: grad 3.
Besvlrandevdrme frin varmt material:grad 4.

3530
4330
35

Exempel pi totalpoiing
befattningar

Forridslokal: grad 2.
Utomhusarbels:grad 3.
42
10

^ l

Reglerare,mediumverk,MVK 22 60
Etappglddgare,MVK 20

Motivering till timfiirdelning
Kontorslokal.Lokalen: srad 1.

8

Forridsman,VP 11

Verkstadslokalerhar som regel placeratsi grad.2 (med
undantagf<jr VA 30 som placeratsi grad l).
Lokaler i de metallurgiska avdelningarna har som regel placerats i grad -3 med undantag fiir stilverk och
smedjorsom placeratsi gracl4.

VK 2', P1O
Pl5
P10
VA 30
ME
MVK 22
VK 21
P10
MVK 30
vK 72
RT
P10
RT
VP 70
MSK 30
RT
IVIE 20
MH 22
MH 80
vv 20
MH 20
RT
MSK 70
w 801
MVK 20
KA 8OO
YV 2r-23
x20

Podng
1,34
203
242
)a^

288
)q1

299
305
jr2
327
^)s
313
i37
340
145

345
356
3t8
164

6. (River ur te-

4.
5.

Svarvare, stor kopiersvarv
H j n l p s m ? i l t a rDe -, r r g r , . . . . . . . . . : : : . : :
Hyvlare
Elmontijr, svagstrtjm
Vir-marbas
Gdngslipare
Filare, mont6r
Radialborrare
Pressmed, i600 MP
M a s k i n s t d l l a r ef .l e r s p . m a s k i n e r . . . . . . .
Svarvare, support 703-705
Plitslagare (grovplit)
Reparatiir. allm. mek. rep. . . .
Elreparatiir, skiftelektriker
Hejarsmed 500 LH
Plitslagare, montijr .
Hejarsmed,20 MH, 12 MH, 8 MH ...
Hejarsmed, 1500 LH
SmZiltare, R-ugn .
Smiiltare, D-ugn .
Stlllare .
Grovsmed

VA 20
ME
MSK 90
x20
MVK 21
vY 24
VK 2'
vK 26
MSK 34-35
vA 30
vR 90
VP 20
MSK 90
x20
MSK 33
YP 20, 22
MSK 31
MSK 31
ME 20
ME 20
MVK 22
MS 21

434
44r
449
459
469
474
489
494
507
518
524
511
)JO

547
tt8
\1')
50t
orf

618

63r
665
692

)I\

37r
187
399
402
409
419
429

Avslutning
De hittills vdrderade346 befattninearnautg<ir den f6rsta etappen i virt arbetsvlrderingsarbete.Det totala antalet arbetsvlrderingar som skall utfciras uppgir till ca
Forts.pi ntistasida

BOFORSNYA BANDTRAKTOR

BS rs

Au Ingenj6r ALV AR jIOHNSSON, Konstruktionskontor
et, B ofors
ar

).dun bolagetsledning beslutatut<ika Bofors civila tillverkningsprogram med tyngre f?irdigprodukter i
form av entreprenadmaskiner, fick
I(onstruktionskontoret vl.ren L959 j
uppdrag att konstrueraen bandtraktor.
Att just en bandtraktor valdes, beror dels pi att ing8.ende material i
stor utstrdckning utgdres av tungt
smide och gjutgods, dels pl det fdrhillandet att Skandinavien saknar
tillverkare av denna typ av jordfdrflyttningsmaskiner. Dirtill (o-m.r,
att Bofors sedanca 13 ir tillbaka med
framgEng tillverkat och fdrsilt hejarsmidda och gjutna slitgodsdetaljertill
bandtraktorer, och hirigenom gjort
sitt namn viil k?iot pi entreprenadmarknaden.
Beslutet att konstrueraen bandtraktor hade fdregitts av en marknadsundersdkning, fcir att bland annat utrcina
l?implig storlek, typ ao arbetsredskap
m. m. Det slutliga valet f<ill p& en
schaktbladsutrustadmaskin i 19-tonsklassen,dvs. en medelfung maskin.
Den L4 september1963 rullade den
f6rsta av sex Drovtraktorer ut ur verkstddernai Bofors.
D& det stora flertalet av koncernens
anstdllda endast torde ha rinea klnnedom om det nya projektet 6ch hur
det tillkommit, skall hdr en kort redogcirelse ldmnas <jver det arbete, som
ligger bakom den nu fram till slutprovning f'dtdiga produkten.

Den fdnta mashinen ldntnar uerkstiiderna nzed prouningsledarex ing, Gunnar Cassersten
aid tpakarna. Band ned plana plattor bar pd]agts fdr att ei r)igbeliiggningen inom oerastadsonzrddet sAall sAadas. Boforsfoto Tillman.

form genomfcirdes. Till denna hcir
uppl?iggning av ett eget bibliotek,
l?impligt registreringssystem,ritningssystem,ddr hinsyn tas till reservdelshillning och service,samt mycket annat, som miste bli speciellt i f<jrhillande till vad man valit van vid, men
som d.ndi miste hillas inom ramen
fdr gZillandesystemoch rutiner.
Efter detta var man alltst framme
Fiirberedande arbete
vid den tidpunkt, di det egentligaf6rSom fcirsta t,tg?ird skapadesen ci- arbetet p6. traktorkonstruktionen kunvilt inriktad avdelning inom konstruk- de pibdrjas.
tionskontoret. Valet fdll h?irvid pi
Att intrdnga i en helt ny marknad,
avd. KKY, som tidigare varit en ma- ddr en htrd konkurrens rider, dr allrinartilleriavdelning, men som alltmer tid stimulerande fiir konstruktciren.
brirjat sysslamed bandgiende artilleri, Om entusiasm dven skall rida nd.r
filtluftvdrnspjdser och vissa civila ob- produkten slutligen kommer ut i
jekt, sisom atomreaktorer.
marknaden, dr det emellertid synnerAvdelningen flyttades till verksta- ligen viktigt, att den konstruktionsden nzidiggande lokaler, och en fdr
vdg man v'aljer dt vbl civertdnkt.
civila objekt liimplig organisationsDet finns tvl vdgar att fcilja. Den

Arbetsviirderingz forts. oehslut
Av de S.terstiende
har i nlsta etapp utvalts ca 2iO befattningar vilka i huvudsak sakna motsvarighet bla"ndde
hittills vdrderade.
De befattningar som iterstt efter etapp 2 berdknas
kunna inplaceras i fiirhillande till de i elapp L och 2
vdrderadebefattningarna.

ena dt att man si noggrant man kan
ritar av en i marknaden erklnt bra
maskin. Man har di istadkommit ett
s. k. plagiat. Riktigt lika kan det dock
siillan bli, eftersom det ofta finns
patenterade konstruktionsldsningar,
som miste kringgis.
Om detta alternativ tillgripes, ligger fdrdelarna i att arbetet gir fort,
inte kriver speciellt kvalificerad arbetskraft och utrustning, och kan siledes utfriras till relativt ringa kostnader.
Till nackdelarna hdr fdrst och
frdmst, att alla de fel och brister medtages som den kopierade maskinen Ir
beh?iftad med. Dessutom infiires sdkerligen nya missfunktioner, och resultatet blir en sdmreprodukt dn den
man efterapat. En annan fcirarglig
nackdel d.r, att den maskin, man si
energiskt kopierar, under tiden kan-

Kommitten berdknasha virderat samtliga befattningar
tnder 1.964.
Overfdring av podng till pengar kommer senareatt bli
fciremil frir fdrhandlingarmellan parterna.
Kii!lskrifter.
"Handledningi arbetsvdrdering".
Jdrnbruksfdrbundets
Redogdrelse
fiir verksamheten
inom AB Boforsarbetsvlrderingskommitt€
augusti1963.
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ske moderniserats och fdrbattrats.
Man kommer di ut i marknadenmed
en omodernmaskin.
Den andra vdgen dr betydligt mcidosammareoch krriver helt andra resurser. Den innebdr, att man genom
egna studier skapar sig en uppfattning om hur maskinenbcir vara konstruerad.Bland annat genom att studera konkurrerandemaskineroch deras arbetsprestanda,
med hjZilp av berlkningar, utnyttjande av moderna
mdtmetoder samt genom kontakter
och intervjuer med entreprencirer
och
deras anstlllda skaffar konstruktcirerna det underlag som erfordras.
Om detta alternativ vdljes, ligger
nackdeleni att det kostar mera pengar
och tar ldngre tid. Fcirdelarna dr
mlnga, men den kanske viktigaste dr
att siutresultatetbdttre kan beddmas,
eftersom man sjdlv skaffat sig kZinnedom om vilka krav som bdr stdlias.

bl. a. hade till uppgift att konstruera
och utprova serviceverktyg,
bisti provande avdelning, uppfcilja montagearbeiet och slutligen svara for fdltProven.
Under det fcirberedande
arbetethatie minga iakttagelser
gjorts, som var
vdrda att beakta.I marknadenfanns
ett stort antal fabrikat, vilka gjordes
till fciremil for ingiende studium.Det
konstateradesatt entreprenoretnai
stor utstrdckningmiste forstirka sina
maskiner redan innan de insattes i
drift. Detta stdmdevdl med den allminna uppfattningen att det krlvdes
robustarekonstruktionerfcir skandinaviska frirhillanden. Det miste alltsi
tillses att Bofors konstruktiontillfredstdlldedessakrav.
Detta och minga andra iakttagelser
utgjorde klara konstateranden,som
man hade att beakta.Men det uppstod
problem, som var betydligt svirare att

d
exh

Funktionsprou nzed uiixellfida, hJdruali:kt aiixlingsaggregat och bydraul)skt nandurerad
ntotorAoppling. Miitatrustningen till 6uerttiigande del att AB Bolors egen tilluerkning.
Boforsfoto Falk.

Di det inom Bofors finns erforderIiga specialavdelningar
frir berdkning,
metallurgi, hydraulik, mdtteknik och
provning var det naturligt, att det
alternativ valdes som kunde fcirvdntas ge den bdstaslutprodukten.

angripa. Det giillde att komma ut i
marknaden med en modern maskin,
och det kunde fcirvdntas,att konkurrenterna vid den tidpunkten presenterade nya serier. I vilket avseende
dessaskulle komma att awika frin
tidigare utfciranden var naturligtvis
Konstruktionsarbetet
omdjligt
att fastsli. Endastgenom att
I slutet av oktober 19)9 kunde det
egentliga konstruktionsarbetetpibor- studera den tidigare utvecklingen,
jas, och vid irsskiftet 196r/1962 ha- miste man bilda sig en uppfattning
de det mestaav ritningsunderlagetdi- om vad som var att vdnta och konstribueratstill planering och verkstd- strueramed detta fcir dgonen.
Nu, nlr provtraktorernabdrjar gi
der. Under tiden hade avdelningens
att
arbetsstyrka
utdkatsmed personalsom ut i praktisk clrift, kan konstateras,
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Belattningsprot, med atixelltida. Son drirAiilla anaiind.estrdktoms dritnrotor och be'
lastningen frstadAon.tnesrned den till hbger
synl i gt aatterelf eht br ornt en.
Boforsfoto Falk.
de antaganden

som

gjorts

i allt

vd-

sentligt varit riktiga. Fcir civrigt kan
slgas, att storreprincipiella skillnader
gentemot andra fabrikat inte fcirefinnes. Konstrr,rktcirerna
har i forsta
hand anstrdngtsig att skapaen robust
maskin, som til frirekommandepifrestningar. Mycket arbete har nedlagts fdr att gdramaskineniltt manovrerbar och bekvlm ru forarsynpunkt,
och med hjnlp av sdrskilt anlitad
formgivarehar man fcirsoktatt istadkomma en ren och tilltalandeexterior.
Med undantagav drivmotor, pumpar,
elektriskakomponenteroch vissa andra standardelement,
Zirmaskinenalltigenom av Bofors egen konstruktion.
Detalj aa ouansldende.Mitt i bilden synes
aiixellSrlan. Vid manontetrarna slnes laboratorientiissigt appAopplade tariabla tentiJer och kranar Jont. dnrAnts 16r aft :lutgiltigt rlimensionera mtnttueraentiler m. n.,
till Mxlingsaggegatet. Boforsfoto Falk.

Under konstruktions- och tillverkningsskedethar traktorprojektethaft
typbeteckningenB 71. Denna har nu
lndrats till BS-19, ddr B syftar till
bandgiende,S till schaktareoch siffnn 19 anger viktskiassi ton. F?irdigstdllandet av BS-19 utgcir f<ir konstruktcirernaendastbiirjan pi ett omfattande arbete. Di det gdller en ny
konstruktion miste man rdkna med att
mycket kan inttdffa, som inte kunnat
fcirutses. En noggrann uppf<iljning t::qi
blir d2irftjr nridvdndig, fdr att snabbt
notera och r[tta till eventuellamissarbetsutrustning
funktioner.
Den
provmaskinernafcjrsettsmed ir bara
av en typ, men det ftirekommer minga andta redskap,som miste studeras. ','n'.i
n'"rj.
Till sist dr det v&r fdrhoppning och
tro, att BS-19 endastutgiir borjan pi
en hel serieav typer och storlekar.
Fiirsiiljning och service
Minga entreprenorer har sagt, att KK-chefen |teringenj}r Sten Henstrbn granskar kritiskt nranbt,ert'unAtionerna assisterad.
de hellre kciper en maskin som de vet at ing. Cassersten.Boforsfoto Tillman.
har sdmre prestanda dn ett anrnt [abrikat, om de bara garanterasen god derlydandefilialkontor ute pi distrik- tag hiirvidlag. Vi miste d?irfrir se till,
service.Om en aldrig sE bra maskin ten. Hdrndsand,Stockholmoch Mal- att i maskinernaingiende detaljer uttvingas sti overksampi grund av dimci, ha redan utbyggda verkstdder formaspi ett ur tillverkningssynpunkt
lig service,ger den betydligt mindre med stor kapacitet och gciteborgskon- lZimpligt sltt, och att produktionen
fdrtj?inst in den som normalt inte toretsserviceverkstad
dr planerad.Den sker rationellt. Stora anstrdngningar
presterar lika mycket, men i gengdld femte iterfcirsdljaren dr ett fciretag griresemellertid i rationaliseringssyfte,
alltid kan hillas verksam.
utanfdr Akermans organisation, belloch vi hoppas ddrfrir, att Bofors goda
Av det sagdaframgir, att den bista get i Vlixjci. Serviceverkstadendr ddr namn och rykte framgent lven kommaskinen,om den iven erbiuds den under byggnad. Akermans har egna mer att omfatta entreorenadmarknabista servicen, f<ir entreprencirenbcir iterfrirsdljarkontor i Oslo, Kdpen- d e n .
*
te sig idealisk. Betrdffande vir traktor hamn och Kciln samt licenstillverkare
och dessprestandamiste vi vdnta och i Finland. Dessutomdr Akermansrepresenteradegenom agenter i minga
se vad den formir i praktisk drift,
men vad kan di erbjudas ifriga om ldnder, s&vdlinom som utom Europa.
service?
Solnedging i Geilo, Norge, foto
Bofors saknaregen serviceorganisa- Vidare utveckling
K.-E. Jansson(FRK) - $66s141s1e1tion fcir detta verksamhetsfdlt, och
Det tillkommer inte artikelfrirfattaman har dlrfor ansettdet liimpligt, att
ren att sia om framtiden, men nigra gon i storskogen,foto Lars Tersmedvedita sivll forsiiljning som setvice
den, Vikersvik - I Berlins ruiner,
synpunkterskall ?indi framldggas.
till annat fciretag. Avtal hirom har
Det har inte saknatspessimistiska av Ake Krona (MG 30) - "Strandtrdffats med Akermans Verkstad AB i
Eskiv, som hiir skall ges en kort pre- tongingar betrdffande traktorprojek- flickan", foto K.-E. Jansson(FRK).
tet. Man har i friskt minne att Bosentation.
*
Friretaget grundades ir 1890 och fors tidigare varit inne pi samma
har f<ir nirvarande ca 280 anstdllda linje, men att det till slut inte blev
"det dir med trakvid verkstddernai Eslciv. I mitten av nigonting av
torer".
Vad
man
emellertidgldmt dr,
o
2o-talet kom Akermans in i entreprenadbranschen genom att de upptog att fcirhillandena di och nu inte 1r
tillverkning av vd'gvdltatoch vighyv- desamma,eller man l<anskeinte vet,
lar. L938 b<irjade man tillverka att si ir fallet. Det har frin ansvarigt
grdvmaskiner,som sedan dessfcjrsilts hill med skdrpa deklarerats,att trakRedaktionenhar pi senastetiden
i <iver2.600 exemDlar.Fdr ndrvarande tortillverkningen denna gl,ng har
kommit
frir
att
kan
stanna.
Sidlvfallet
mottagit
n&gra insdndarefrigor utan
producerasfdrutom grdvmaskineroch
dettaske endastom produktionenkan namnsedel.
tillsatsaggregat till dessa, 2iven tippgciraskinsam.
truckar (s. k. dumpers).
Vi Ir givetvis tacksamma for alla
Virt bolags m8.tto dr kvalitet, men bidrag, men det d'r gammalgod publiAkermans har fem svenskaiterfcirsdljare, av vilka fyla dr dotterfciretag, det fir inte vara kvalitet till vilket
cistisk sed, att frjrfattare uppger namn.
beldgna i Hirncisand, Stockholm, G6- oris som helst. Numera ir konkurenRedaktionen
garantetar givetvis full
teborg och Malm6. Kontoren i Hdrnci- ien hird inom alla omreden.och enutgdr intet undan- anonymitet.
sand, Stockholmoch Goteborgha un- treprenadbranscheo
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Meddelanden
frdn

skilde arbetaren,som p& sin arbetsplats blir f<jremil frir itudier och av
dessa studier senare betingade omldggningari arbetsmetoderna,
eller av
fackfcirening eller klubbar utsedda
fcirhandlare,eller skyddsombud.
Om en s&danuppfattning sprider
sig pi vira arbetsplatserkan den bli
oerhort fadig frir vira gemensamma
striivanden,att grira arbetsplatsernasi
sundaoch sikra som det <iverhuvundtaget dr mrijligt. S[kerhetsarbetetfir
inte - och skall inte - uppfattas
som en faktor, som fdrhindrar en
rationell produktion. Det dr ju i verkligheten tvdrtom s&, att en sund och
sdker arbetsplatsverkar friimjande fcir
uppniendet av en hdg produktivitei,
ja rent av ir en hcigstvdsentlig fcirutsdttning h?irfcir.
Det borde idag sti klart fcir alla, att
den maximalanstrlngning som fordras
inte kan uppr?itthillas, om ej hrigt
stlllda krav pi arbetsmiljcioch sdkerhet iir uppfyllda. Ar vi alltsi enseom
detta faktum, som inte torde ifrtgasdttas av nigon, borde det inte fi
smyga sig in tvivel om att nigon har
fcir avsikt, att genom isidosdttandeav
sdkerhetskraven,
fdrscikavinna en fcirdel i produktionshinseende.
En s&dan
uppfattning lir bide orealistisk och
farlig. Det har med ritta framh&llits,
att alla forscik att gi fdrbi sikerhetskraven,alltid leder till en ijkad olycksfallsfrekvens.
Se bara pi olycksfalleni trafiken.
Vad dr det som i de flesta fall fcirorsakar dessa?Jo, just att mao tar en
chans och hiller en sidan hastighet,
eller pi annat sitt isidositter sikerhetskraven, att man inte ldngre behlrskar situationen.Och si dr olyckan
framme.
Vad har man di istadkommit med
den hoga hastigheten?Jo, istZilletfcir
att komma fortare fram, har man inte
kommit fram alls. Man har kanske
hamnat i en sdng pi lasarettet,som
man kanskesedanfir ldmnasom invalid, eller i vdrsta fall ffu ldmna f. v. b.
till kyrkogirden.
Det ir sammaforhillande i arbetet.
Ingen anstdlld, vare sig i ledningen,
eller i den direkta produktionen,kan
ha nigot intresseav - eller tj'd'nanLgot pe - att chansa fcir att komma
fortare fram, om detta sker pi bekostnad av slkerheten, och innebdr
risker fcjr skador p5. mdnniskor eller
pi produktionsapparat.Villkoren fdr
upprltthillandet av hcig produktion,
som vi alla dr beroende av, lr fortfarande desamma,vilka rationaliserings5.tgirdersom an kan bli aktuella.
Och ett av de vdsentligastehiirvidlag

SKYDDSTJANSTEN
Inneb2ir rationaliseringar

och derav betingade ilndringar

i arbetsprocesserna iikade risker fiir olycksfall ?
F6r bibeh&llandet,och en fortsatt
fcirbiittring, av vlr hdga levnadsstandard, som mrijliggjorts geoom den
fulla sysselslttningenoch en hdg produktivitet, st?ills fortlopande krav pi
att vtt produktionsapparat i fortslttningen ges cikade mcijligheter att utnyttjas under si rationella betingelser
som dr m<ijliga. Detta fcirhillandet
har medfdrt, att nya metoder att studera produktionsbetingelserna och

deras rationella utnyttjande genomfrjrts, och st?indigtmlste genomfdras.
Tyvdtr har dessaitgdrder medfcirt,
att farhS.gor uttalats ftjr att de nya
metoderna skulle innebira dkade risker frir olycksfall, eller att man rent
av [6r att uppni en hdjd produktion,
skulle ersdtta kraven pi sdkerheteni
arbetet. En sidan uppfattning ffu absolut inte vinna insteg bland de anst?illda. Vare sig det giiller den en-

Ytkesskadestatistik vid AB Bofors lll-3019
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Olycksfallens fiirdelning mellan R. M och V-avd.
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Olycksfall 1963
t -b".T"id I

I
8
1.4
Summa
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25
42
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f iirdelning

I Moped:

Av statistiken framgir att antalet
yrkesskadori arbetet under 3 kvartal
1963 har varit 96, mot 123 under
sammatjd 1962. Allts& en minskning
med 27. FdrdolycAsfallenunder samma tid var 22, vilket utgcir en mintAning med 8.
Totalt blfu summan vrkesskadorunder tiden r/r-30/9
idr I963:tt8,
mot 153 f& L962. Minskning siledes
med 35 yrkesskador hittills under
1963. En siinAning med z3 7o.

29
48
41.

4
6
1,2
|

t.f J

Fiirdolycksfallens
Bil:

26
81
46

Summa

fd.d

118

1| t-30 19 1963

5 Cvkel:9

Giende:

5

Kan yrkesskadornaunder de iterst&endeminaderna frir 1963 hillas
qere, finnes goda fdrutsdttningar, att
antalet skador kommer att understiga
ir 1958, vilket dr det ir som hittills
noterats fdr liigsta antal yrkesskador
vid AB Bofors. Fcir de fcirstakvartalen 1958 noterades122 yrkesskador
mot 118 under sammatid i ir.
Med gemensammainsatser borde
finnas storamcijligheteratt underskrida 195s irs yrkesskadesiffror. Lai
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dr, att sd.kerheten
aldrig ifrigaslttes.
For att uppn8.denna sdkerhetdr det
nu och allt framgent si, att alla parter
i ett gemensamtoch frirtroendefullt
samarbetegcir vad pi dem frirekommer, fcir att hilla sdkerhetstanken
levande och aktuell.
Osr

strin och ndrstiende branscher.
Olycksfallsfrekvensen
angivenper en
miljon arbetstimmarframghr av nedanstiendetabell.

-:lLXi:r""'r
.$'l!N[Y/r^
+-'!-htllllltrlZi.

2,) 4
Kemisk
Ldkemedels
28,5
Ovrig kem. t e k n i s k i n d . . . . . . 30,0
Gasfabriker
167
Sprdngimnesfabriker
Tindsticksfabriker..
40,9
Medeltal frir kem. ind. m. fl. jo,2

*
Skyddstiivlingen

vid Bofors

3:e kvartalet 1963
Skyddstdvlingen vid Bofors har
t. o. m. 3:e kvartaletgivit klubbarna
en prissummap6' kr 16.244: 10. Senaste kvartalet cikade summan med
k r 1 . 0 4 1: - .
Samtliga deltagande tdvlingsenheter-klubbar har ocksi fitt pengar;
nigra vissedigenendast en 100-lapp
eller mindre, andraupp till 1000 kr.
I grupp A ligger Byggnadsavd.
frdmst med 1.008 kr, vilken summa
skall delas mellan avd:s 280 man.
Plitverkstaden (VP) fl,r 745 kr p5,
180 man och Transportavd.(RT) 729
kr pi 13t man. 10 avd. var helt
r

7

-{::";,,:p

4

Se till att uisarna pd NobelAruts olycAs'f,ir ert 4nndt liige under
sista
fallsklocha
kt.vrttlet 1963 !

."

o l v c K s l a l l s t"r.l a .

I grupp B var 16 avd. olycksfallsfria och de 10 andra avd. hade endast 11 olycksfall.Hcigstaprissumman
fir Verktygsavd. (VV) med 878 kr
pi, 295 man. Kontrollavd. (VA 8-9)
f l t r 4 7 1 k r p i t 7 1 m a no c h E l e k t r i s k a
avd. fir 4tS kr pi 130 man.
Per kapita virierar prissummorna
hcigst v;isentligt. Medeltalet ligger
omkring 3 kr och hcigstasumma ca
6-8 kr.
O
*

men

,

nicot

.,;..

simre

dn

motsvarande

kvartalltrol.
Frin irets bcirjanredovisastotalt 26
olycksfall, mot endast 20 under motsvarandetid 1962. En frekvensjdmfcirelse blir ytterligare nigot ofcirdelaktigare, di antaletanstdlldasjunkit uncletiret.
Vid en jdmfdrelseav olycksfallendr
det givetvis inte enbart antalet, och
frekvensen som skall beaktas utan
dven olycksfallens svirighetsgrad.
Trots ett cikat antal olycksfali har
frinvaron, pi grund dv dessa,under
iret minskatmed ca 1000 timmar eller
Olycksfallen
vid Nobelkrut
20 procent. I realitetend.r olycksfalvisar en stigandekurva
lens svirighetsgrad och den fcirlorade
tiden av stcirrebetydelsefcir bide den
Under tredje kvartalet intrlffade
7 olycksfall vid Nobelkrut. Antalet enskilde och f<iretaget dn antalet
arbetade timmar dr inte tillgZingligt olycksfail. Sett ur den synpunktendr
di detta skrives,men frekvensenkan irets resultatgott. Erfarenhetenvisar
prelimind.rt berdknasligga ph ca 11 dock, att cikningari antalet olycksfall
ldtt drar med sig ett eller annat svirt
per en miijon arbetstimmar.Det ir
bdttre in fcirsta och andra kvartalen, olycksfall.
En uppging av antaletolycksfalleller av frekvensenm&stediirfdr bli ett
observandumocir en oiminnelse om
skdrpta itgdrder mot riskmomenten
pi arbetsplatserna
och de faktorer som
utlcisersjiilva olyckshdndelserna.Ltn
*
Yrkesskadorna
kemiska

inom

den

industrien

Fijr 7962 har Arbetarskyddsndmnden gjort en underscikning river
olycksfalleninom den kemiska indu-

21,5

Yrkesskadorper
1 milj. arb.-tim.

Bransch- Industri

'/e

Medeltaletfcjr SvenskaArbetsgivarefcireningenssamtliga branschervar
3),2 per en miljon arbetstimmar.Av
sammanstillningen
framgir
att
sprdng[mnesindustrinligger mycket
val tili. Betrlffande Nobelkrut, som
storleksmlssigt dominerar gruppen
springdmnesfabriker,var frekvensen
dZir fcir 1962 74,I per en miljon arbetstimmar.
Ltn

I
Skyddst:ivlingenvid Nobelkrut
3:e kvartalet 1963
Premiernai skyddstiivlingenuppgir
tiil och med tredje kvartalet till
6.92o: - kronor. Biist i A,gruppen
?ir NC klubben med 86J i - kronor,
tdtt fdlid av Brisansklubben med
795: - kronor. Bida klubbarna har
arbetathelt oiycksfallsfrittunder iret.
I B-gruppenhar RA-klubben tjlnat
mestoch har, trots tre olycksfall,kom-;$

,,^*

:

I

i.<

T./.

-

l,-^nor. Pi

ArV.

andra

plats kommer NVF-klubben, ldkemedelsavdelningen,
med 325: - kronor. De har inte haft nigot olycksfall,
men dr betydligt firre anstdllda. Lm
*

Biittre bortkomm.en och bli ontAdrd,
An ontkomrten och bli bortkdrd,

[--

At@M.//'thrz

gor och fcirbtagsekonomiska,EEC,
m. m. och kastadeut minga brandfacklor fcir debattundedagunder samvaron.
Till middagen,ddr Bofors stod som
vdrd, talade direktdr Per Odelberg om
akfuella spcirsmel fcir fdretaget och
alla dessanstlllda.
Torsdagen ignades At speciella
spiirsmil i anknytning till rationaliseringen och utbildningen.
Ingenjrir Lars \Tilsby gav en orientering om Bofors aktuella liige i "Arbets- och meritvirdering". Ingenj<ir
Vilsby gav vidare en information om

pf, Stortinitir klubbordiiirande
Iniorrnationskonierens
Bofors fciretagsledninghade, tillsammansmed Metalls avd. 76, utatbetat programmet fcjr denna konferens, i vilken Bofors samtliga klubbordfrirande,arbetsledarnas
styrelseoch
representanter
fr&n foretagsledningen,
med direktcirerna Odelberg och Casperssoni spetsen,alltsi summaca 50
personer,deltog.

Diredtiir Stig Caspersson talar om bolagets
intesterin gar.

nyttjat var sin veckasvistelsep& dn pE
Boforsbolagets bekostnad. En giva,
som veteranerna mycket uppskattar.
Och s& var det dags att ktira igtng
Det sAiina ijr det starAa tirt. Herrar Tore
Konferensledningen.
Fr. a. Arne KailAuist, konferensen. Metallordf. Arne KadHoln ocl: Nils llsahlberg tog aiil hand ont
Nils lYahlbergocb Lars lYzihby.
kvist h<ill i ledningen och produkAonferensens enda danz, fru A$ild Elgh,
tionschefen,direktor Stig Caspersson, oT.
Kursdeltagarna mcittesvid bryggan var ftirste talare med lmnet "Bofors
av Storijns nya "hornmusikkir" i dagensl?igeoch foretagetsframtids- "Hjnlpmedel
vid ackordsittning",om
20 betande och rimande kvigor, som planer".
"MTM" och "Standarddata".
frislZippts
endr de sista semesterOvan nlmnda arbetsstudietekniska
gdsterna ldmnat dn. KonferensdeltaG
frigor
blev ocksi fciremtl ftir en livlig
garna omhdndertogs av fcirest&ndare F,.
debatt.
Lundquist, som ocksi vid konfeVad har "MEC" frir sig? Detta fick
rensens bcirjan gav en resum6 civer
konferensen
svar pi av dveringenj<ir
den gingna sdsongen.Bland nyheterNils
\Tahlberg,
som redogjorde fdr
"Sohlmans
na pi <in mdrktes
vig"
pigiende och planerade rationalise(vid speciella vandringar bendmnd
ringsarbeten, speciellt di betdffande
"Kdrleksstigen"), en underbarpromeinterna
transporter.
nadvdgldngs strandenfrin dansbanan
Overingenjcir Alex Blomgren beupp mot Gisskdr. Semestersdsongen
handlade rationaliseringslZiget for
hade i &r varit fullbokad, och bl. a.
smedjor och valsverk. Sista punkten
kan ndmnas, att 400 pensiondrer utMetalls ordf . Arne Karlkaist tolar sigutanfdr reslaaranten.

Ciailedonom
TorbjdrnLanemark,LO, tog
igen sig nzellanslagenild. en hopp Aaffe.
Gdsta6uling, VK 5Z och Nils Sdderbolnz,
VR.90 flanAerarhiir direktdrStig CaspersDirekt6r Casperssonscippna redovjsning mottogs med stort intresse,
och alla ansig att denna var konferensenstyngdpunkt.
Efter detta fciredragf<iljde en frisk
debatt.
Eftermiddagen anslogs till Meiallekonomen Torbjorn Lanemark, som
talade dver ett dmne betitlat "Samordnad nlringspolitik". Herr Lanemark berorde nationalekonomiskafri-
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Konferensdeltagarna i tufr. grupplotos. T.-u. i)oeruiigande Alubbordlbt,rnde frfin Verkstdderna. T. h. daeruigand.e frdx Metallurgiska

Nfrgra aa Giutamas reprcsenlanler, fr.a,
Aruid lYahlberg, Gustau lYablsten, Carl
Pollack och Birger Andersson.

Ett Imne, som ocksasamladem&nga
debattinlZigg.
Konferensfacit: Innan konferensen
avslutadesframforde flera talare sin
pi konferensensvarade<iveringenjcir tacksamhet till foretaget och Metall
Wahlberg fcir, med sin redog6relse frir att denna konferens kunnat komfor utbildningen inom AB Bofors. ma till stind. Forhoppningen bland

"EftersnacA" nzellan Nils Karlsson MH 24,
Lennafi Ldogren X 20, Harry MartinsJon
MSK 5o och Sren Nilsson MS 2().

aad,

Kdgelspel mellan 'f)redrugen.Fr. !. Gustaa
IVahlkuist MG, EriA Lundahl MH 24, Lars
Dabl.inAtG 30 ocb Mogent Lohse MG 15.
var ockst, att
konferensdeltagarfl
liknande sammankomster skulle hillas
litet oftare. Det var nog alla parter
ense om,
Samtliga lotos B-pilen.
Snt

i den fortskridande rationaliseringen ingenjdr Bengt Gamner som gemenmot allt stdrrefackliga enheter.
sam chef. Nya avdelningsbeteckningarbetarfiirbundet
tar farv?il
Men nog miste det beklagas,ndr en ar infdres samtidigt.
YLV er k stadslaboratorium, chef ing.
Frin och med den 1 november gammal traditions- och anrik fackfdrkan
man
Gamner.
ening
yrkesfackfdrening
1963 kommer Gjutarnasavd. 25 i BoVL r Metodlaboratoriunx (Nuv.
sd'ga- miste ge upp fdr ijvermakten.
och lofors att, enligt kongressbeslut
VX),
G.1'utaryrket
hade
kanske
inte
samma
chef ing. Gamner.
kala forhandlingar, g& upp i Metall"klang"
de
gamla
VL
2 Ytbehand.lingslaboratorium
som
smedyrket
pfl
76:an. StorebrorMetall kommer ddrmed att 6ka med ca I4O medlemmar. bruken, men gjutarna var en fast sam- (nuv. VY), chef ing. Harry Boberg.
Fcirhandlarei sammansmiltningenhar mansvetsadyrkeskir ocli bland gjuvarit frin Gjutarna C. Pollack, Algot tarna fanns det i forna tider btde
Den 1-augusti utniimndes herr Stig
Petterssonoch A. \Tahlberg, frin Me- stora personligheteroch stora original.
Lennart
Eriksson till fcirman oi Konmln
rlknade
sig
som
fria
Gjutarna
tall expeditrirG. Pettersson,A. Kadtrollavdelningen,KA 91.
inte
arbetet
ett
tog
passade
pi
bruk,
kvist och N. Sciderholm.Gjutarnas
*
tre klubbar sammanslistill en, somut- man sina verktyg pi ryggen och vandser adjungerandeledamot i Metallsty- rade till ndsta.
Guld till brandmiistaren
-ln.
*
relsenintill irsmcitet.
I samband med Svenska Brandki*
rernas Riksfcirbunds och Svenska
Personalnytt
Brandskyddsfdreningens 8ri;mrite i
B-pilen har vdnt sig till Gjutarnas
slaboratoriet
Sundsvall den 3o-31 mai L963 overordfcirande Cad Pollack, som med V er A.rtad
Frin och med den 1 september llmnades Svenska brandskvddsf6revisst vemod endast kan konstatera
7953 ovefiores Ytbehandlingslabora- ningens industribrandskyddimedalji
fakta.
Det Ir ocksi Karlskogasildsta fack- toriet (tidigare NLD 3) till Verk- guld till brandmdstareBernt Carlton,
fcirening som frirsvinner, som ett led stadslaboratoriet(VL), med civil- Bofors Nobelkrut.
E*f
Avd.
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25 Bofors

av Sv. Gjuteri-

m
En halv rniljon vevaxlarlevereradetill Volkswagen
Den 1.3 sept. levererades den
100.000: te vexaxelnfr&n Kiistasmedjan till Volkswagenverkeni VdsttyskIand.
Detta evenemang celebreras hlr
med ett reportagefrin Kilstasmedjan.
Bilderna f?tr tala fdr sig sjdlva.Om vi
llser dem frin riverstt. v. till nederst
t. h. samt hdr ovan, ser vi ett antal anstiillda och nigra arbetsplatser,som
1r aktuella fcir denna tillverkning.
MSK-chefen ingenjbr Rune lohnsson nedldgger den 500.000: de aetaxeln i VIY speciellabehdllare.
Med Aranbil la:tas behLllarna p2
jdrnaiigsaagn fdr transport till Tyskland.
Bild au Mastey 1600 MP II srnidesprest ocb Richter skdggpre:: med
lransportdrer.

Mecl en :nidestLng tar 20929InngPlanering.rmanClif f orcl Luthrnan
nickel ut en t,eaaxelfrdn :Aiiggpres- konlrollerar att erforclerligt antal
uerktygfinnes i lager fire inplanering
Jen,
Ing. Stig Saiird,och 25418 Lento i 'Pret:eit.
*
aid Richter skiiggpres.r.
25 362 Holmer ntider ueuaxlar i
Det ir ju utomordentligtgl?idjande,
att Bofors, tack vare Kilstasmedjans
1600MP II,
Richter sAiggpre.r:mecl transport- fcirndmligamaskinpark, kunnat konl<urrera med Europas civriga hejarband.
2 3031 Dorllinger brinelltryckeroch smedjor. Hiir skall inte fdrdriljas, att
auliiserhdrclhetenefter det 21627 Ols- den frirsta Volkswagen-ordern var
son har shpat aetaxeln diir tryckning- frirknippadmed betydandestartsvirigh,^teroch att Bofors hade betiinkligen skall utt'dras.
Sandbl2:tring at reaaxeln nt'f6res heter redan innan ordern tecknades.
au 6189Adin.
Men svirigheterdr ju till frjr att civerIng. Nils Carlsson ditkaterar ett vinnas och den fcjrstaordern ha fdljts
slutsyningsproblem
med 15 358 Griih:. av flera.
I anledningav l2-miljonsleveransen
Magnafluxprouare 15139 Drugge
kontrollerar att inga .rpricAor fore- framfor vi vira hj?irtligastegratulationer!
komnter.
R

Studietriff fttr Metallarenled avd. 76 som vtrd

Tillegg till FAM-notisen

Rcportaget f rin invigningen av
ringschefenA. Elfstrcimoch ingenjcir Malmcjkontorets nybygge blev tyvdrr
G. Stark, vrilvilligt stdllde upp som inte fullstdndigt i alla delar.Hela prociceroner. Efter denna intressanta jekteringen ^v den betydelsefulla
har utfcirts
vandring i forntiden stdlldes fdrden Hzirdverkstadsavdeininsen
av Elektriska avdelningen (avd. X)
till Lunedets Fritidsgird, diir sjiilva
i Bofors. Denna avd. har ocksi civerl:onferensen var ftirlagd. Hilding
vakat och lett montaget av ugnar,
Lcirdagsformiddagenanslogs fcjr Eriksson.Bofors. var konferensledare stdllverk m. m. och slutlisen utfdrt
studiebesoktill Sveafallen i Deger- och Metalls nye studieombudsman, intrimningen av hela ugnsanliiggfors, ddr "fal1"-specialisterna,
plane- Nils Gunnarsson,premidrtalade.Tre- nlngen.
kamoeni studieflit mellan de tre olika

Metalls avd. 76 Bofors stod dagarna 24-2) augustisisom vdrd fcir den
traditionellastudietrdffen,som metallavdelningarnai Linkciping, TrollhZittan och Bofors brukar hilla varje
host.

Be.rbk uid SueaIa]len i Degerlor.r.
Foto N. Sdderholm.

avdelningarna fortsdtter vidare.

.... Deltragarn.oriett/e,a.ront Lunedetsfritid.s
-nr.-& gird. Foto N. Soderholm.

Bolors MusiAkir

samlad till konsert pfr Stadsteatern KailsAoga. Foto Sch6nning.

Boforskiren blev nter europamistarei tavlingenmellan
amatdrmusikknreri Luxemburg
Si var vi hter pL vdg mot en spannande uppgcirelse med det bdsta
Europa har i amatcjrorkestervdg.Tvi
ginger tidigare hade vi lyckats bra,
och det var inte utan dn att det kittlade litet i maggropen,ndr man tdnkte
pi vad som fcjrestod.Vid varje t?ivling fir man mtita stiindigtnya orkestm ftl.n de olika llnderna. Man vet
d?irfdr aldrig hur hird tdvlingen kan
bli.
Boforsmusikerna(m&ngahade sina
fruar med) avreste torsdagmorgon
den T2 sept. frin Kadskoga med buss
till Mjdlby, och ddrifrin st?illdeskosan direkt mot Luxembourg med tig.
Resan, som var ritt pifrestande, tog
ett och ett halvt dygn. Ju ldngre sciderut man kom, desto mer fick man
kiinna pi den go'a vdrmen,som ocksi
stod sig hela vistelsen i Vlsteuropa.
Bara nl,gra timmar efter ankomsten
till Luxembourg pfl fredag em. fick
k&ren stllla upp pa parad, tillsammans
Rudc,lf lYad:tedt Sanlixgshusets n1e
uaAlmiislarc roldr sig lramldr en ganzmal bastion. Foto R. Skeppstedt.

med 18 andrakirer, ddri inriknade de
sex som deltog i tdvlingen. Stadenvar
vackert illuminerad, di den i ir firade
sitt 1000-irs jubileum. Under paradmarschen fick vi en fcirsta kontakt
med stadensskdnhetsvdrden.
Utan att
slga fcir mycket kan man pisti, att
den sdregnastaden zir en av de vackrastepi kontinenten.Den dr beliigen
pi bergknallar och i djupa raviner,
vars vdggar skvallrar om att en gtng
i urtiden hade nog si starka forsar
brusat ddr. Fcir att fi en ordnad fdrbindelsemellan stadsdelarna
pi cimse
sidor om ravinerna gick trafiken pi
hriga stenbroar, vilkas mdktiga valv
strickte sig bortit 100 meter cjver ravinens botten. Dessa broar dominerade faktiskt stadsbilden.
Pi l<irdageftermiddag fick samtliga
tdvlande orkestrar spela upp ett s. k.
pliktstycke, som denna ging hette
"Genoveva", och som speciellt var
komponerat fd,r detta tillf?ille av belgaren Guy Duijck. Uppspelningen
gick infcir en jury, vars podngsdttning
skulle bli avgcirande frir tivlingen.
Redan pi l<irdag kv?ill fick vi spela
det, genom lottning pi scenen,dragna
stycketav de tre, som vi hade med oss
i- tdvlingsreportoaren. Det av Stig
Gustafson lottade verket blev Finalen
ur Antonin Dvoraks ) : e symfoni fr&n
"Nya vidden".
Senarepi kvdllen kungjordesjuryns
utslag, vilket kid: Bofors Musikkir
1 :a Dris och Linz Polismusikk8.r
frin
osteirike 1:a pris. Utslaget utlciste
givetvis ett glddjerus hos oss Boforsare, och vi hastade iviiq fdr att f)n

Typiskstadsbildt'rfrnLuxemburg.
FotoArneAndersson.
hdgtidligheten med ett glas chamPagne.
Pi sdndag kviill fcirr?ittadesprisutdelningen och vir dirigent Stig Gustafson och kirens ordf. Nils Hahne
fick gi upp pa podiet fdr ^tt taga
emot den stora pokalen. En orkester
fr&n Hamar i Norge fick en 2:a placering, s&Norden hrill sig vil framme.
Ddrmed var yttedigare en fjider
fdst i hatten,och Boforsarnamed sina
D)rigenten Stig Gustafson skidar ut dter
nejden. Foto Arne Andersson.

t"
den sdllsyntautmdrkelsenhemvdrnsplaketteni guld.
IngenjcirBertil S7allerdvedlmnade
frin stiftelsen FcirsvaretsGird, som
har Bertil Bostr<imatt tacka fcir sin
tillblivelse och snabba utveckling till
en samlingsplatsfrir vira fcirsvarsorganisationer,en av Eric Olssonutfcird
tavla, visande FcirsvaretsGird med
major Bostrdm svivande6ver anliggningen, ddrmed symboliserandeatt
hans ande eller anda vilat och vilar
dver anldggningen.
Vidare erholl han frin Hemvdrnsfdreningen och Bef?ilsfcireningen
diplom och kallelse till hedersordiorande.
>2777>
a
1963 irs koncernmdsterskap
Boforsvakt

blev verkskvdds-

mdstare
I hostens sttirsta kpisttd.vling om
Kilsbergskannan placerade sig 808
Nils Katlsson, Kilstaporten,som bdste verkskyddsskytti linet. Han tog
ddrmed en inteckning i Degerfors
Jlrnverks vandringspris fcir bdste
verkskyddsskytt
med 45 tdffat. Aner.
*
Major

Bertil

Bostriim

avtackadesfcir sina stora insatserinom
hemortsfbrsvaretoch de frivilliga fcirsvarsorganisationerna
i Kadskoga vid
en fastlighet p& ForsvaretsGird, den
13 september.Samtligaorganisationer
var fciretrd.ddamed representanteroch
6vedimnade genom Luftvdrnsfcireningensordf., ingenjcirStenHultgren,
en bricka med samtliga organisationers emblem.
Fobef, dversteG. von Dribeln, riktade i sitt tal ett tack till Major Bostrom frin fcirsvarsomtidet frir alla
hans insatseroch den stora kunskap
och entusiasmmed vilken han bidragit
till ldsandet av fdr oss alla viktiga
frigor. Fcir alla sina insatsertill hemvdrnets fromma civerldmnaderiversten

fruar kunde se mot nya ciden och
6ventyr. En resa till Koblenz vid floden Rhen stod o& tur. Ddrifrin med
hjulingaren "Loreley" till den lilla
vinstadenRiidesheim.
Dir sitter vi punkt fcir den hiir lilla
skildtingen. Sdgaskan, att tdvlingarna
och vistelseni Luxembourg,och ddrpi ftiljande utflykter, kommer att forbli ett oforgkimligt minne i Boforskirens historia
A. An.

22L

i tennis
Den 2L-22 septemberhcills koncernmlsterskapet i tennis, denna
gingen i Bofors. Arets mdsterskapvar
det ):e i ordningen, och tdvlingarna
gynnades av strilande sol och h?idig
sensommaduft.Arets tivlinsar hade
samlatstort deltagandefrin I\OHAB,
\trEDA, BTV, UVA, Bofors och, som
nytt fd'r iret, dven deltagande frin
Viinamo Hlrdverkstad.
Deltagarna samladesvid en kopp
kaffe pi l<irdagsmorgonen
vid 10-tiden pi Tjdnstemannamdssen,
varvid
nlrmare informationer ldmnadesdeltagarna. Tdvlingarna bcirjade sedan
kl. 11.00.
Singelklassensamlade for 8,ret 25
startandeoch i dubbelklassendeltos
l2 dubbelpar
K on cernmlistarei sin geIk lassen blev
i ir frir ):e gingen i fr;ljd Allan
Svenssonfrin Ulvsunda. Han visade
iter sin goda klass och sldppteunder
sina fyra matcher endast 10 game, vilket visar stor riverldgsenhet.
R. \7edin
frin Bofors mcitte Svenssoni finalen
frir 5 : e gingen, men fick i ir liksom

tidigare se sig slagen.Till semifinalen
i denna klass lyckadesA. Nilsson frin
NOHAB och P. A. Palm6r. Bofors.
kvalificera sig, men blev ddr utsiagna
av resp.\7edin och Svensson.
I Dubbel€latsen gick favoriterna
Lilja/Wedin och Palm6rlStenstrcim
frin Bofors fram till finalen efter relativt ldtt motstind, dven paret
Tamm/\Ternhoff, Bofors, gjorde en
god insats genom att vinna fijrsta
matchen mycket lltt, frjr att i ndsta
match knappt fcirlora mot Ahlberg/
Eriksson fr&n \7EDA.
Finalen i dubbel blev en ren Boforsuppgorelse ddr Palm6r/Stenstrcim
segradeliksom &ret fcirut, siffrorna
var 6-3, 6-3, ddilgenomhar Bofors
under de fem Sren tdvlingen har genomfcirts vunnit
dubbeltlvlingen,
Wedin/Lilja 3 ghnger och Palm6rl
Stenstrcim2 glnger.
Frfrn tdalingarnakannoterasminga
jdmna matchermed bra spel och ddr
Forts.bfrsid.226

Ti)alande och 'funktioniirer oid Aoncernmiisterskapet i trennis. Boforsfoto.
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Jobbet i blickpunkten:

NOHAB :s reparationsavdelning
Reparationsavdelningenom{attar4J
man, med verkmdstareAxel Mattson
och fcirman R. Bylund i spetsen.Fcir
tid- och maskinskrivning svararfrdken
I.-L. Johansson.Av de kollektivanstiillda dt 25 repantrirer, resten fcirdelar sig pi olika yrken som svetsare,
plitslagare, smdrjare, rcirarbetare,maskinister.milare och svarvare.
Avdelningens centrala verksamhetsomride Ir reparation,underh&ll och
nybyggnad ay maskiner, Iyftinriittningar samt sanitd.ra anllggningar.
NIr en maskin gitt scinder,kontaktas
reparationsavdelningen,
och arbetsbefdlet rycker ut fcir att inspektera felet
och ge sina medhjiilpare direktiv om
itgdrder fcjr att avhjd,lpadet. Maskinen miste i minga fall helt demonteras. Di. visar det sig kanske,att vissa
delar miste omkonstrueras,andra nytillverkas,reparerasoch vlrmebehandlas pi riitt iatt. Sedan monteras maskinen och provkdrs. Anteckning grirs
pi maskinkortetom orsakentill felet.
Pi det viset kan man alltid genom
verkmistare Mattson fi reda pi vad
den eller den maskinengir fcir.
Som nimnts ir det inte bara reparation och underhill, som utfcirs.Avdelningen tillverkar ocks6. maskiner
frir verkstadens behov. Bland stcirre
kvalificerade arbeten kan ndmnas
golvsvarven i avd. 89, som kan bearbeta arbetsstyckenpi upp till 14 m
diameter, en vevaxelsvarv,som levererats till Schweiz ( !) och en kopierfrdsmaskin fcir skovelbearbetning.
Avdelningen svarar ocksi f<jr ledningar och central fd,r komprimerad
luft. I luftcentralen finns 4 st. halvautomatiska luftkompressorer vardera
med en kapacitet^u 36 s$/min. Luftfdrbrukningen vid NOHAB stiger
st?indigt. Personalenbestir av 2 man
som handhar skdtsel av centralen,
rensning och rengciring av vattenfilter, luftkonditionsaggregat, slangreparation frir gas och luft etc. De har
ocksi till uppgift att rena maskinoljan
'_ mellan 400 och 500 liter per vecka
-_ sanrt maskinolja frin dieselprovning och verktygsmaskiner.

len samt ett garage, dlr rundsmcirjning och reparationer av truckarna
kan ske. I civriga fall miste man lita
till de maskiner, som finns fcir produktionen. Det Ir inte alltid si l?itt att
fL btyta en produktionsseriefcir att fi
en detalj maskinbearbetad.Men genom ett gott humcir och en god laganda p3. avdelningen lyckas man lciia
minga svira problem.

Virmecentralens bida maskinister
sorterarocksi under rep.-avdelningen.
Hir finns 6 st. oljeeldade pannor, n ' l 1 . 1
.
vardera p3,tzo mz eldyta. En panna Sllctsldan Vlsar:
Ir avsedd fcir sopeldning. En 1000
k\7 el.-ingpanna pi 12 ^to tillvaratar Hiir en bild
frSn udrmecentralen.Mariverloppskraft pi srin- och helgdagar.
tkinis, EriA Sundberg slhr till trtimDen uppvdrmda byggnadsvolymen brytaren
fi)r el-pannan,medan matAidr ca 800.000 m3. Frir att f& cirkulanist Stig Cl/ment fyller olia pfr extion pi varmvatten till de olika lokapansionskiirlet. Verkmiistare Mattslerna finns en centrifugalpump, vars
kapacitet tit 7.100 11t./m1n.Dessutom son aaliiser utgSende temperatur p3
!4ttnel,
har avdelningen ansvaret fcir virmesystemeti NOHAB:s villor samt alla
Fdrman Reinbold Bylund t. a. oclt resanitdra anordningar och rcirarbetet i
paratdr Bill Brandt undersdker ett
sambandmed detta.
Vattenverket har en kaoacitet av aentilfel p3 pumpaggregat fi)r bord8.000 l/min. och ett tryck av 6,, k&/
hyael.
cm2. Det Ir uteslutandes. k. tekniskt
vatten fcir produktionen, som gir ge- Maskinist Erik Almquist
iusterar en
nom verket'.Att det Zirkraftiga grejor aulastningsaentil luftcentralen.
i
fcirstir man, ndr en av ledningarna
har en diameterav 350 mm. Vattnet.
Smi)riarenNih Artur Stensson(n)irsom tas frin kanalen, fyller inte alltid
nast) och tnhlaren lohan Tdrnqaist
mittet ens som tekniskt vatten. Dlr(lingst upp) utfi)r smdrinings- resp.
fcir lr det en utredning p& ging frir
m.Slningtarbeten
p3 den s. A. "Rystatt undersdka,om det |ir mrijligt fcirse
kranentt.
anldggningen med reningsverk.
Avdelningen frirfogar ocks& <iver
mycket fcirniimliga anordningar fdr
Rdrarbetarna Oscar Cl|ment och
reparation av skador i produktionen. Gi)fia lobanuon hfrller pfr med ri)rOm ett missddeintrlffar vid borrning arbeten i plLtslageriuerAstaden.
och gdngning av olika detaljer, t. ex.
om en gdngtappeller borr brister och Fbrman
Reinhold.Bylund flankeras au
blir kvar i detaljen. Reparationsavreparatdr Karl-Gerbard Liunggren
delningen har sedan f.lera fu tillbaka
en apparat, Disintegrator, som genom och Bo Harelberg, niir han daeraakar
arbetet med att monterd pri:man till
hogfrekvensprincipen smdlter kirnan
det sotn fiall bli uerLstadensstdrsta
av gdngtappenoch detaljen 1r riddad
arborruerA i nya maskinaerk$aden.
frin kassation. Avdelningen har pi
detta sitt riddat stora pengar it fiiretaget. Vidare finns ocksi en modern Trauerseni den nya maskinaerAstaden
metalliseringsanldggning,som vid re- lyfts upp. Den har en spi)nnoid.dau
p,arationsarbetensparar bide tid och 3 0 n t ,
pengar. Rostskyddssprutningmed zink
fcirekommeri mycket stor omfattning,
ReparatdrLjunggren i NOHAB: s aatIven hirdbel?iggning av detaljer frir
lenuerk rilltammans med perkmittare
tidningspressarna.
Lokaliteterna och maskinutrust- Axel Mattssond.hrd.ejusteraren cenningen ir ett problem fcir reparations- nif ugalpamp.
verkstaden. Visserligen fcirfogar man
<iver n8.gramaskiner i maskinverkstaden och nigra spridda p& andra stdl- Samtliga fotos NOHAB-foto G. Johansson.
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Perspektitshiss i)rer paltens)rstemetAing Messaure och Porsi krat'tstationer

den. Porsiturbinernaav kaplantyp Ir
och laboratorier.Gisterna hann ockSverigeskraftigaste i sitt slag, med s& med en snabbtitt i staden.ReorePorsi invigda
dryga 130.000 hk per aggregatvid sentanterfrin ASEA medfcilydeockDen 3I augusti invigdes under provdrift. Porsi har ocksi virldens si delegationen.
pomp och stit Vattenfalls anliiggning- stcirstaspiral. Den har en inloppsdia- Rysk handelsrepresentation
ar Messaure, Porsi och Lexede av meterpi drygt 8,6 m.
De utldndska delegationernasbescik
statsministerTage Edander. NOHAB
*
hos
NOHAB har duggat tdtt under
har som bekant levererat turbinerna
den
senastetiden. Den 2)/9 var det
till de bida frjrstn1mnda kraftverken,
Sovjets tur, som representerades
av
Ur NOHAB:s besiiksbok:
vilka slir flera rekord.
fvn
hernr
frin
sovietambassadens
Turbinerna i Messaurekraftstation, Polsk jiirnviigsdelegation
handelsavdelning.Gdsierna fick en
som dr av francistj'p, utvecklade beNOHAB gdstadesden 20 septem- allsidig information om foretagetmed
tydligt dver 200.000 hk vardera vid
ber av en polsk delegation,som stude- foredrag, filmfcirevisning och besok i
leveransDrovenoch dr ddrmed bland rade jdrnvlgsmaterieli
Sverige.Fcirst verkstider och laboratorier.
de kraftigastevattenturbinernai vdd- informerade
direktrjr Kylberg om fdretaget och dess verksamhet,varefter De ryska gdsterna lillsannans
ned
Ett omfattande Aontrollprogram md.ste geoveringenjcirKeller hrill ett fiiredrag NOHAB-aiirdarna, ldrste man lrin uiinster
't'rdn ,Ansler innonzfdras, innan den maskinella utrustningmed liusbilderom NOHAB:s loktill- direktdr de Verdier, rredje
en kunde liimnas t)rer till Aommersiell
genjdr
Bengt Mossberg ocb ldngst t. h. inverkning. Sedan visades verkstdder
(t.u,)
Kraftverken

i Messaure och

drift. lnspeAtdr Gunnar Andersson
ocb diplomingenjdr Rasmus Bratland frin
NOHAB iiaeroaAar hiir att allt klat'far son
d.et shall. Foto ur NOHAB: s arkiv.

Den polsha delegationen i NOHAB: s loklnontage. Liingst t. b. dteringenjJr Keller.
Nohabfoto G. Johansson.

genjbr Fol6e EriAsson. Nohabfoto G. Johansson.
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DireAtbr de Verdier auracAarherr Einar
Kopp '1615o firs tiiinst aid NOHAB.
Nohabfoto G. Johansson.

Tvi SO-irsveteraner
avtackas
Sparbank en avdelning pi Gullriset
fcir inlcisenav checkar.Var fiortonde
dag kommer banken t. v. att besti
med denna service.Den 22 aususti
var det premilr.

Herr Klas Andersson aatackades med. Aristallt,as och blomrnor, nlir han slutade efter
50 drs tjiinst uid NOHAB. Nohabfoto G.
Johansson.

Ivarssonoch Rune Jonssoni spetsen
fcir en 40-mannastyrka.
Gdsternavisades runt i verksiider och laboratorier,
och givetvis tilldrog sig POLARmotorn, fyp F, det stcjrstaintresset.

*

NoHAB-turbiner till Jugoslaviens stiirsta kmftverlc

ChecAar inl6ses pfi Gullriset. Trollhiittans
SparbanA bciller en aadelning ttar't'fortonde
d.ag. BaAonz dishen ses banhdireAti)r Bergluncl och hanuer Matts[on tillsannzdns
ned sina medhjiilpare. Nohabfoto G. Johansson.

Bank pi Gullriset
I sambandmed att dven de kollektivanstdllda fick sin avloning pe
checkrdkning, cippnade Trollhittans

NOHAB fick i somrasen bestdllning pi tre francisturbiner till den
jugoslaviskakraftstationenBajina Basta, beldgen vid den historiskt kdnda
floden Drina. Det dr en affd:t o3.ca
6 mili. kronor. Turbinernaskall utf<iras i samarbetemed den jugoslaviska firman Titovi Zavodi Litostroj,
som efter NOHAB :s konstruktionsritningar skall tillverka vissa delar.
L<iphjul, axlar, lager och andra funktionsviktiga delar samt regulatorutrustningenkommer dock att tillverkas
i Trollhdttan.
Turbinerna skall utveckla en sammanlagd effekt p& ca 360.000hk vid
en fallhdjd av 65,L
aggfegatet berdkn^s\lara
mitten
av 1966.
*
Stort intresse i fiskerikretsar
fOr NOgAB:s
F-motor
' I ir har NOHAB haft ghdien att
vid flera tillfiillen visa fiskareoch deras fcirtroendemdn,vad fciretagetkan
erbjudaifriga om maskinerifcir trilare. Den 76/8 vat det strcimstadsfiskarnas tur, med ombudsman Roger
NSgra au deltagarna i strdtnstadslisAarnas
besdA med en aa udrdarna, ing. Mats Olsson, i baAgrunden. Nohabfoto J. Carlsson.
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*
Avslutning

Fiiretagsskolan

vid

Den 30 sept. fick en ny kull pi 12
ldrlingar diplom fiir lyckligt och
skickligt genomgingen utbildning vid
NOHAB: s Fciretagsskola.
Se foto och
noils Pa slcl. J).

*
Lyft vid rysskajen
I brirjan av septemberlastadesmotorn i det skrov, som om nigra minader skall bli en isbrytandebogserbit
fcir Kotka hamn i Finland. Skrovet
bogseradesfrin Asi-verken i Amil.
Motorn dr en MN16S Da 1650hk vid
)5> \Arv/mln.
Det senaste POLAR-lfitet
Nohabfoto J. Carlsson.

tid

Rysskajen.

NOHAB-pension[rer pi
Ulvii-semester
Liksom tidigare ir gdstadeNOHABpensiondrernaUlvdn p& fdretagetsbekostnad. Sammanlagt87 hade hcjrsammat inbjudan att fi en veckasvistelse
pi kusten. Det var ndjda gdster som
iteryInde hem efter en hddig vecka
p& semesterhemmet.Den nybyggda
restaurangenvar mycket uppskattad,
men inte minst uppskattadesden nyasfalteradev1gen, som var mycket litt
att g& pi nu i de storabackarna.GIsternas ildrar varierade frln 67-Lingar
till en 86-iring, ja alla lika friska och
krya.
Samtliga pensionlrer vill h2irmed
tacka fciretagetfdr en si trevlig vistelse de fir pi Ulviin.
H. M.
Nrtgra aa de dJclsta deltagalna i pensioniirsteckan pfi. Ultdn samlade i dagrumnet. Sittande fr. adnster: Hjalmar Granland S1 dr, Adol'f Bergqttitt 82 cir, Karl Karlsson 85 dr,
Karl Ytterberg, 83 2r och Gottt'rid. Tdrnqaist 83 frr. Stdende fr. ttiinster: lohn Lundgren
78 ir, Anders Enrtnuelsson 74 d.r, Gustau Penertson 80 r?r.Nohabfoto J. Carlsson.

Ir statuterna fdr koncerntennisoriset fiiljande:
Dubbel
Singel
1 : a . . . . . . 5 podng
3 podng
)'^
4
T,,
3: e och 4: e 1
,, vatdera
Om en klubb lyckas uppni 50 po?ing,
tillfaller vandringspriset klubben fdr gott.
Resultat frln hittillsvarande koncernmds-

terskap:

1959
1960
196r
1962
1963

Fro

.^ta<E
<5€InF
>:3OF,h
>dtrzF>
5
5
t
5

8
8
9
8
8

Summa 25

47

Personalnytt:

1
11

Tidaholmsverken

Sisom utvecklingsingenjcir inom
TYZ I har ffin den 9 sept. anstillts
herr Hans lYi)rth (Sfii),bch frin 1
Aftenpostens rtla Colornatic-press under slatt'asen pci NOHAB. I "|aerufrningen" ses
Aontrollant Sten Bejgdrd ocb montijr Lars Ldbf. Pd golttet sfir't'r.u. nzonrijrerna Carlokt. civilingenjor Bengt Stt)br (St).
Hugo Alnzqrist ocb Bernt Johansson, Aternzontiir Euert Lddl och fdrman Lennar, CarlsHerr \Tiirth kommer sisom huvudraz. Nohabfoto G. Johansson.
uppgift att sysslamed utvecklingsobjekt av armeradplast. Ingenjcir Stdhr
kommer
ndrmast att sysslamed termoTennismiisterskapenForts.frfr.nsid. 221 4I pod:ng,UVA 2t, Tidaholm och
plastmaterialoch polymerisationsproNOHAB 2 poarg.
goda kdmpataktervisades.Specielltvicessef.
sadesig R. Ahlberg, \7EDA, som den
Arrangemangen genomfordes proPi ritkontoret, TVB L, har s&som
verklige kdmpen, genom att under gramenligt av Bofors Tennisklubb, gruppchef frin den 1 okt. anstdllts
lcirdagenstdvlingar spela inte mindre rgycket tack vare det stiliga vldret,
ingenjdr Torsten Akeron (Ak). De
iin 105 gamesoch \{arapL bananfrin
och den goda andan hos samtliga senaste11 iren har A. varit verksam
kl. 12.00 till kl. 18.00, med endast spelare. Man kan utan civerord sdga, vid Skinska Attikfabriken AB.
korta kaffepauser.
att irets koncernmdsterskao
i tennis
Frin den 1 okt. har sisom sekreteTiiulingarna avslutades pi scindag varit till stor gliidje, o:h en nyttig rare fdr TVZ, inkl. dokumentationseftermiddag, varefter prisutdelningen samvarounder vistelseni Bofors.
tidnsten,anstdlltsfru RoswithaMalmfrirrdttades, och
vandringspriset,
berg (Mgr).
Poingstillningen om vandringspriset i
skdnkt av AB Bofors, gick liksom tiDen 1 augustiutndmndeshert Eaan
Koncernmisterskapet i tennis
digareir till Bofors. Podngstillningen
Karhson
till fdrman oi MaskinverkEnligt iiverenskommelse med koncernIr nu efter 5 omgingar att Bofors har tennisklubbarna i Scidert?ilieden 10.9 1961 staden,TVM 8.
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ddrfcir med den stora korg, som syns
pi bilden.
Od6n.
*
pt besiik
kans gud bl. a. - tdnkte man pt bull- Bofors-konstruktiirer
ret. Troligare ?ir kanske, att namnet vid Bofors-Tidaholmsverl{en
skulle betecknastyrka). Dess motor
Bofors-Tidaholmsverkenhade den
Bofors-Tidaholmsverkenhade in- hade 4 cylindrar och vlxellidan 3 vlx"Sek- lar for f.ramht drift och r for baktt. 2 sept. bescikav ett 4o-ta.1ingenjcirer
bjudit SvenskaPlastfcireningen,
tionen fdr plastglas", att fcirl?iggasitt Kraftriverfciringen skedde med kedjor frin Bofors med overingenj6r Sten
hcistsammantrlde till Tidaholm den till de stora trdekerhjulen,som hade Henstrcim,KK, i spetsen.
BTV:s inbjudan avsig att genom
5 och 6 september.
stilskenor och var 6 tum breda. LastFdrsta dagenskv?ill hdlls pi Stora fcirmigan var fem ton och bilens konstruktcirernasprida kd.nnedomom
Hotellet sammantrdde,vilket <ippna- nettovikt 2,7 ton. Hastighetenuppgick foretagets plastsida, samt om mc;jligheterna att anvdnda olast fcir olika
des av sektionensordfcirande,dispo- vid full belastningtill 10-1) km/
konstruktioner.
nent R. Nilsson, SkandinaviskaEter- um.
nit AB. Sedan fcireningsangellgenhe- Konstrukttiren hette Gottfrid LindProgrammet btirjade kl. 10 med
ter dryftats, avslutadei digen med strtjm och var bordig frtn Sandhem, vilkomsthdlsning av civeringenjcir
subskriberadsuo6.
dir han med sina brdder drev en verk- Ludvig Sterky, som even llmnade en
Pi fredagen var BTV vdrd fcir sek- stad fcjr tillverkning av cyklar. Alla
allmln orientering.
tionsmedlemmarna, och samlingen delar tillverkades vid bruket, motorIngenj6r Yngve K2illberg talade om
skeddei Personalhuset
pi morgonen, block och kolvar gcits i gjuteriet, ra- indelningsgrunder fcir olika slag av
varvid platschefen civeringenjdr Lud- men blev till i smedjan,transmissions- plast samt gav typexempel. Om
vig Sterky, h?ilsade deltagarna vlldelarna i maskinverkstaden,triarbe- BTV:s plastprogramtalade ingenjdr
komna. Tekniska fciredragav dr. phil.
tena i snicl<eriverkstaden.
Ja, praktiskt David Bickel, som dven informerade
F Esser,Rcjhm& Haas GmbH, Darm- taget allt gjordes pt platsen, t. o. m. om den utveckling som dgt rum sedao
stadt, och M. N Simonet, Soci6t6 frirgasaren. Gjutningen av cylinder- starten 1949, med s2irskildtonvikt p&
Armovyl, Paris, fdljde nlrmast och blocket och deckeln hdrde till de sv&- egna arbeten. Ingenjdr Olov Nyholm
ddrefter en ljudfilm "Thermoplastics raste uppgifterna, ty det gZillde att redogjorde fcir formgods av AP (arin Industry". Under cirka en timme klara problemet med motorns kylning. merad esterplast). Uretanskumplast
visadessedan valda delar av BTV:s
Ldsningen blev att man omsltit motor- var fcirem8.lfcir ett anfd,randeav civilplastavdelningar.
ingenjdr Harry Mattsson, som dven
blocket med en mantel av koppar.
Efter lunch pi Holmagirden talade
Bonocell.
Pi hcisten 1903 gjorde Gottfrid demonstrerade
ingenjiir D. Bickel ijver imnet
Sedan gemensamlunch intagits pi
Lindstrdm sitt fcirsta startfdrsdk. Det
"BTV:s hittillsvarande tekniska verk- lyckadesover fdrvintan, och frir egen Stora Hotellet visades plastfabriker
samhet. Egna arbeten, Aktuella ut- maskin under dunder och brak rullade och plastverkstdderunder ledning av
vecklingslinjer". Hr B. Skerd6n skild- den fcirsta Tidaholmaren ur ur vaqn- 5 ciceroner.
rade "Inrikesfcirs?iljningen
av BTV:s
verkstaden.Jubel och hurrarop.
I Personalhuset folide sedan deplastprodukter, sdrskilt avseende laVagnen sildes sedermeratill Norrmonstration av utstillda formgodsgertillverkade produkter".
land eller Finland. Den skulle anvln- fdremtl jiimte frigestund och diskusRektorn vid SkaraborgsLdns Lands- das ftjr trlkolstransporter och frirsigs slon.
E, M,
tings Centrala Verkstadsskolai Tidaholm, greve Gilbert Hamilton, h6ll
Den fdrsta lastbilen't'rin Tid.ahobnsBrua. vid ratten rynes honstruAtdrenGottfild Lindrtrdm. Fotot tillhdr J. Lindgren,Tidaholm.
ett orienterande fdredrag med titeln
"Vilka fdrutslttningar finns fdr en
central plastteknisk yrkesutbildning i
Sverige".Friredragetfoljdes av en livlig diskussion, varefter &terfdrden
skedde till Tidaholm och sammankomstenuppkistes.
E. M.
Svenska plastfiireningens
tionssammantr?ide

Fiirsta lastbilen

sek-

frfln Bruket

Som alla vet, si. har pi senareir ett
stort intresseuppkommit fdr det gamla
Tidaholms Bruk och dess tillverkningar. En kommitt6 verkar energiskt
fdr att samla och bevaravad som finns
kvar av bilar och bildelar m. m.
Vi har pi detta satt fatt en tydlig
och bra bild av brukets fcirsta automobil, och iierger den hdr i B-pilen och
kan ocks& ldmna nigra data om fordonet.
Vagnen kallas Tor I (Tor var &s-
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Skytterapport
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I(lubbmdsterskapetavhcills i ir pi
Spinga skjutbana lcirdagen den 14
september.Tdvlingen kunde ddr genomfciras i relativt hyggligt viider.
Mcijligt ir, att den rltt hirda blisten
satte de 16 tdvlande pi prov att i
rdtta cigonblicketavlossaskotteni kndstiende och st&ende,ndr pipan bliste
fcirbi pricken. 16 deltagarepi ett KM
visar att intresset fcir skyttet inom
UVA iir stort. UVA:s suverdneskytt,
"Sigtuna" Andersson, fcirsvaradesin
KM-titel genom att skjuta I9I,2 poing, vilket dr rekord. Det fanns ingen
som kunde gcira striden jrimn mot
"Sigtuna" om medaljen. Silver lade
brodern R. Anderssonbeslag pi g.nom sina 176 podng,och bronsetgick
till K. E. Lundgren p3' 173 poiing.
*

.t

Klubbmatchen mellan UVA och
\7EDA var i ir f<irlagd till Spinga
skjutbanaoch gick lcirdagenden2I/9,
med UVA som vdrd. Vddret var det
bdstatdnkbara,med strilande sol och
svag vind. Tlvlingen genomfcirdes
tdmligen snabbt, med sdkre H. Rask
sisom skiutledare. Resultatenkunde
varje skytt avldsaomgiende pi resultatbarometertavlan.\7EDA:s Svenstam riknade ihop podngenoch myste
belitet, ty WEDA ledde skyhiigt, men
ingen glZidje varar bestdndigt. Riiknefel kan uppsteibland. Det konstaterades till sist, att UVA vunnit med 780
podng mot \7EDA:s 775. Ddrigenom
tog UVA sin 2;a inteckning i vandringspriset.
Skyttarnabdnkadesig sedaninne i
skyttepaviljongen och fcirtdrde kaffe
och smcirgisar.Mackorna hade strykande itging och damerna,med fru
Lindkvist i soetsen.hade all heder fcir
dessa.Sedan vidtog prisutdelning av
ordf . R. Abefors och
UVA:s
\7EDA:s ordf. L. Eriksson.Det var
ett rikhaltigt prisbord, och samtliga
skyttar fick pris. Ndsta irs sammandrabbning blir hos \7EDA i S6dertiille.
Individuella resultat frin klubbden 2r/9
matchen $7EDA-UVA
1963.
lJass I
l . L . H r l l e n s j o .U V A . . . .
2 . N . O . O h l s t r c i m. . . . . .
3 . A . L u n d g r e nU, V A . . . . .

96P
94 ,,
94 ,,

2r.
1.
2.
3.
4.
1.
6.

Klabbnzii:tershapet 1419 1963. Fr.t. R.
Andersson, A. Andersson ocb K. E. Lund.greu. Foto R. Abefors.

4.
5.
6.
7.
B.
9.

P . F o r s e l l\,t r E D A . . . . . .
O. Adermark,UVA . . .. .
H . E d b e r g ,U V A . . . . . . .
L. R.undkvist,
\ZEDA . . ..
..
R. Nor6n, UVA
J. Andersson,\7EDA . . . .

Klass 2
1 . N . T u n h o l m ,\ 7 E D A . . .
2. S. \7allin, \7EDA . . . ..
3. A. Lcivgren,\fEDA . . . .
4 . R . A b e f o r sU, V A . . . . . .
5. U. Karlsson,\7EDA . . .
6 . H . N y s t r d m ,\ 7 E D A . . .
\7EDA .. .
7. G. Svenstam,
8. R. Andersson,UVA . .. .
9. B. Thinnerholm, UVA . .
1 0 . L . S e r a n d eSr ,7 E D A . . . .
, VA ......
1 1 . V . E d l u n dU
12. B. Nellmer,UVA......
1 3 . K . E . S e g e rU, V A . . . . . .
t4. K. E. Lundgren,UVA . .
lt. L. \Taldemarsson,UVA .
16. J. Carlsson,\7EDA . . . .

90
84
83
83
78
74

p.
,,
,,
,,
,,
,,

9 9 P.
94
94
9l
90
87
87
87
83
81
81
80
78
78
78
74

Klabbnzatchen not TYeda 2119 1963. Segraren i AJa.r.r1, L. Hallensj|, studerar rcsultatbaronetern belStet. Foto R. Abefots.

U. Ridde,\7EDA . . . ..
\7EDA .. . . .
J. Jansson,
M . J o n s s oU
n ,V A . . . . . .
, VA . ........
I. FreijU
T. Egefors,\7EDA . .. .

74
72
7I
6L
60

J

R . J a n s s oW
n ,E D A . . . . .
O. Bjornberg, \7EDA . . .
t ,V A . . . . . .
I . L i n d k v i sU
H. Johansson,\fEDA . . .
G . J o h a n s s oUnV, A . . . . .
V . J a n s s oW
n .E D A . . . . .

80
79
78
7I
70
30

Klass 4
1 . A . A n d e r s s oUn V
, A .....
2. L. Eriksson,\7EDA .. . . .
, VA . ........
3 . H . R a s kU
4 . S . O l s s o n\,7 E D A . . . . . .
5 . T . H d g s t r d mU, V A . . . . .

93
77
77
72
70

Lagresultat
UVA
Klass 1 L. Hallensjd
N. O. Ohlstrdm ...
A. Lundgren
K l a s s2 R . A b e f o r s . . . . .
R. Andersson
K l a s s3 I . L i n d k v i s .t . . . . . .
G. Johansson
Klass 4 A. Andersson . . . . .
H. Rask

96
94
94
91,
87
78
70
93
77
780 P.

\TEDA
Klass 1 P. Forsell
Klass 2 N. Thunholm . . . . .
S. \Tallin
A.Lcivgren ......
U.Kadsson .....
Klass 3 R. Jansson
O. Bjornberg
K l a s s4 L . E r i k s s o n. . . . . . .
S. Olsson
*

90
99
94
94
90
80
79
77
72
775 p.

"Norra Fcirstadskorpen"avgjordes
p8,Jawa skjutbanalcirdagenden 28/9.
Arrangcir var i Lr Sweda.
UVA-skyttarna holl sig vdl framme,
men brist pi. bra 3:e och 4:e klassare gjorde-att lagresultatet,7 -mannalag, inte blev si bra. Men frirutanmdlt
5-mannalagvann UVA pi 426 po2ing.
I ncJi aiclueI la resultat
KIai:

1

2. N. O. Ohlstrdm
3. L. Hallensjti . .
1. K. Manscher. .

96 P.
95 ,,
89 ,,

2
Klass
y.
Edlund
7.
9. K. E. Lundgren

9r

Y.

90
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ErrrcEc ri urrrw(<
,6^a &:s..

/
77. B. Nellmer
20. R. Abefors

88 P.
85 ,,

Klass 4
1 . A . A n d e r s s o n. .
10. H. Rask

88 P.
o/ ,,

1.
2.
3.
4.
5.

. .. .
SNTBDA
RIFA
......
DIAM
.. .. .
. .....
UVA
S r E \ T E R T S. . . . . . .

Vcde f,o iou
Lc y'eeas?

Spinga Skyttefcireningsserietdvlingar
1963. TvSLainom samma klass blev
dven en UVA-skytt, nlmligen Helge
t'MaJgntt
Raskpi 2r9 podng.

YJ:"T
-::.fs

vi*r&'-r.(

i.6'
't
,

*

NZir hcistsdsongen biirjade med
Stockholms Schackfdrbundskorporationsserie, hade UVA fcidorat sin
andrabordsspelare,vilken slutat sin
anstdllning. Di dessutomfcirstabordsspelarenvar sjuk, begirde vi att fi
Fdrutanmiilt5 -rnannalag
1. uvA
. . . . . . 4 2 6 poZing spela i andra div. i stZilletfdr f<irsta,
som vi tillhdrde och spelat i det se2. sstrEDA
.... 478
naste aret. Det fick vi. DZir gick det
... .. 4r2
3. DIAM
s& bra, att vi fick uppskov med fcirsta
4. ASEA .
.....407
matchenoch i andraspeladesoavgjort,
UV A-laget, 7-manna
till den tredje hade fiirstabordsspelap. ren tillfrisknat. Han kunde nu vara
Klass 1 N. O. Ohlstriim . . . 96 -,,
med, och i gliidjen speladekamraterna
L. Hallensjci
95
si bra. att vi vann den matchen med
Klass2 V. Edlund
9L ,,
I fortsiittningengick det si
3)-0,t.
K.E.Lundgren.... 90,,
vd.l, att nir serien var slutspelad stod
Klass 3 I. Lindkvist
60 ,,
UVA som segrare.
K l a s s4 A . A n d e r s s o n. . . . . 8 8 , ,
H.Rask
....
67,,
Slattabell,Diu, 2
Matchp. Partip.

587 p.
96 p.
9t ,,
90,,
85 ,,
50,,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UvASK ........ 3,t
Systemet
...3,5
Alifa-tryck . .. . . . . 3,,
K o m m u n a .l . . . . . . 2
Sv. Metallfdriidling. 1,5
G r o v a r b e t a r n a. . . . 1

r2,)
1L,5
l},t
9
8,t
8

S{

roq v, gg 5oq

t
wo4.

;64,

426 P.

Bra placeringar i andra tdvlingar
kan ndmnas:
Allan Andersson "Sigtuna" l:a placering i klass 4 pi 226 poing inom

229

srs ,arp
llstaie
qa6
Hqaa
*.A
2!. .3e kLl*r

FE!
erEc M;NaA
@r_
Fd€rl.erNaae
Ud! Ea
LE k6MkE{GeA
sA{cd.

As"FLYftAe
ta€
&rcE

owew,60e

9a' gy4

brsbErt/ad

,-.,.".. !f;l-"o"

Som reserverhar vir nye elektrikerbas Edlund och G. Petterssonspelat
var sin match med remi som resultat.
Nu skall vi pi UVA spela en
"blixtserie" om ett frir tvi 6r sedan
uppsatt vandringspris, i vilket Lars
Olsson och Jakko Luukonen har var
sin inteckning.Bida har dessvlrresedan dessslutatpi firman.
Schackklubbarinom koncernen,som
dr intresseradeav nigot schackutbyte,
kan sdtta sig i fdrbindelse med UVA
Schackklubb.
I, F.

For UVA spelade: Bord 1 Iwan
Freij, bord 2 BiengtSdderstrcim,
bord
3 Ernst Jarl och vid bord 4 Eero BoI och med Norra Fcirstadskorpens man.
tZivling den 28/9 avgjordesplaceringen inom seriehandikappstivlingen,
som pigitt hela 6ret. "Sigtuna" seg- I -f6rra numret omtalades, att BolorsAoncernens alla ffuetag deltog
rade dven har p8"874,45 polng, men gentensd?nmonler, Hiir otan uisas UVA-NOHAB-IYEDA'delen au
om de ndrmastfdljande platsernavar
striden hird in i det sista,ty alla ville
ha hrig po?ing, endr L963 irs resultat
och 1964 irs dr avgdrandefcir vilken
som fir prisgevlret.
30 skyttarhar i 8r krigat om poingen. De bdsta resultateniro f<iliande:
A. Andersson . . . . 8 7 4 , 4 5 p .
L. Hallensj<i
....819,0
R. Abefors
....8t5,0 ,,
K. E. Lundgren . . . . 8 5 2 , 0 , ,
R . A n d e r s s o.n. . . . . 8 5 1 , 0 , ,
I. Lindkvist
845,7
H. Rask
.....937,0 ,,
8. V. Edlund . . . . . . . . 8 2 8 , 0 ) ,
9. N. O. Ohlstrcim . . . . 8 2 0 , 0
7c\) I
10. K. E. Seger. . .
*

B-

y''

6 2 2 Poang
602
594
t87
582

UVA-laget, 5-manna
Klass 1 N. O. Ohlstrom . . .
L. Hallensjri
K l a s s2 K . E . L u n d g r e n. . . .
R. Abefors
I ( a s s3 I . L i n d k v i s.t. . . . . .

]i^*'"o.^.

-"J

.#

Rapport frin UVA:s schackklubb

Lagretultar
/ -mannat.ag

,"u., ,'0"...
t
T-7-.
(EosrvrNsi
g

f/-

i Poznan-rniistan i en
denna n?onter,
NOHAB-foto.

->lN MEMORIAffi<

losef Glimster
UITA

Gdtta Gaslaasson
N obelkrut

Fol6e Maxe
Bofors
Glimster,

losef

Manfred

lYallentin,

Karl losef Jentin
UVA

Elna Olston
Bofors
fitdd

15

1896, avliden 2L juli 1963. Anst?illdes11 april L9i4 som
verkmestarepi Verktygsavdelningenvid divarande AB
Nomy, senare Ulvsunda Verkstdder AB och innehade
denna tjdnst till lppnidd pensionsilder. Han civerflytades di till Metodavdelningen
Metodavdelni
frir utarbetandaav operationsanalyser. Erhiill guldklocka och hedersnEl for 25
tjZinsteir t959 och hade sammanlapt
tilnsteir
sammanlagtca 29 tjdnstetr
tidnstelr ndr
nil
han gick bort.
Gustausson,Gdsta Gilberl, fddd 10 april l)2L, avliden
10 okt. 1963. Anstdlldesi sept. r96oie Llkemedelsinformationen (NFL) vid Nobelkrut som apotekare.
lenftn, Karl lotef , fddd 19 mars !)02, avliden LL maj
L963. Anstdlldes vid UVA i mai L94I som slipare och
arbetadedlr till 31 iuli L942. AtLnnstZilldes-.f ,^--u
yrke i juli L944. Tjdnstglorde even som sjukvirdare och
skyddsombud.Ca 20 tj?insteir.
Karlston, lohn E,, fddd 13 mars 19d0, avliden 16

lohn Karlston
lYedaaerAen

Yngte Petlersson
Bofors

sePt. 1963. Anstdlldes som snickare pt \Tedaverkens
Byggnadsavdelning4 april L9>>. Ca S lj2inste&r.
Maxe, Karl Folhe, f.6dd 25 aug. 1898, avliden 3 sept.
L963. Anstdlldesvid Bofors redan i marc L9L3 som [opist pi Ritkontoret, blev i aug. L9L7 frdsare i Kanonverkstaden, ddr han arbetade till juli 1918. Aterkom i
juni L)L) som ritare pi Konstruktionskontoret, ddr han
senare blev fcirestindare f<ir kopieringsavdelningen.Erhdll vid Bofors 3O0-&rsjubileorritg46 medalj oIh gratifikation fcir 33 tjlinste&roch hade allts& hunnit
:O
"ppna
tjinsteir ndr han gick bort.
Olsson,Elna Gunhild, fodd 14 okt. r9rz, avhdet 24
sept. 1963. Fru Olsson anstllldes som stdderskavid
Bofors i juli 1951. Ca 8 tjdnsteir.
Pettertton, Erik Yngue, fddd 29 nov. 1908, avliden
24 aug. 1963. Anstdlldes vid Bofors i febr. 19)3 som
godsmottagarei Kanonverkstaden och blev senare fdrridsarbetare pi Ceniralfcirrtdet. Blev 1955 eldare pi
Panncentralenddr han fr8;n L95Oarbetadesom reparatcir.

EFT
'_ Enskilda Fciretags Tjdnstepensiondrsfcjrbundlr en
sammanslutning,som bildats till gagn frir de tjdnstemdn,
som efter avglng frtn aktiv tj?inst ej l?ingre tillhrir nigon llmplig organisation.

Adress:
Rtlambsviigen21, Stockholm,tel. os/50G3 83 eller
Fack 1.9,Osterskdr,tel. 0764/202 09.
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solnslumr
sinEtinft:

Gustau Anderson
Tidaholnuterken

Klas Andersson
NOHAB

Ka,'l LttkJsor2

Rudolf Guoausson
Bofort

Bofors

Clces Arnald
Bof ors

JVilliarn Gbratzsson
Bofors

Carl Bergb
Tid.abolmsuerhen

I(arl Hedenhuist
Bolors

Andersson,Ragnar Gustau,fddd 18 okt. fs96, pensionerad 19 okt. L963. Anstiilldes vid Bofors-Tidaholmsverken AB 1 nov. L937 som filare och montor och hade
detta yrke till 1960, di han blev reparatcir.Han anstilldes
rcdan L9L4 vid Tidaholms Bruks AB och arbetade ddr
tills fciretagetupph<irde.Ldngsta tiden var han di chauffdr it brukets disponent. Erh6ll L962 hedersntl och guldklocka f6r 25 tjZinsie&r.

Erikston,Karl Gereon,fddd 2 sept. 18p8, pensionerad
30 sept. 1963. Atbetade vid Bofors frin mars I9I3 tlll
mars 1918 som montcirp& Elektriskaavd. Arbetadevid
Nobelkrut L924 och tterkom som elektriket i marc I92).
Utndmndes I jan. I)4L till forman pi Elektriska avd.
och hade denna tjinst tills han avgick efter ca 4O trs
tj?inst.Erh<ill vid Bofors jubileum medalj och gratifikation fcir 27 tianstefu.

Andersson, Klas Ferdinand, fddd 7 maj 1893, pensionerad 30 jr;li 1963.Borjadearbetavid Nydquist & Holm
rcdan 1907 som frdsare i Maskinverkstaden.Slutade
1911, men tterkom 1912 som filare och slutade1915.
Blev inyo frlsare L92O och hade detta yrke till r9r>.
d& han blev verktygsjusterarepi Verktygsforridet. Riiknade 50 irs tjdnst n'arhan avgick. Erhdll medalj for 34
tjinsteir vid NOHAB:s jubileum 1947.

Gustausson,
August Rudolf, fddd 30 juni 1901, pensioneradI |oni L963. Anstllldes vid Bofors i aug. t942
som sp&nkcirareoch kranfcirarei Kanonverkstaden.6verflyttade i marc 1,946till Transportavdelningen,som han
tillhrjrde till juni 1962, de han erhrill fcirtidspensionpt
grund av sjukdom. Ca 20 tj'd'nstelr.

Arnald, Cles Gerbard, fddd 23 sept. 1898, pensionerad 30 sept.L963. Anstllldes som arkivariepi Konstruktionskontoretsritningsexp. (KKX) i juli 1939, blev i
'1940
nov.
konstruktrir pi Utrustningsavd. (KKU) och
hade denna tienst tills han slutadeefter ca 24 fu i bolagets tjdnst.
Bergh, Carl Harry, fddd 18 sept. 1896, pensionerad
20 sept. 1963. Anstiilldes vid Bofors-Tidaholmsverken
AB 1 aug. 1936 som filare och montiir och hade detta
yrke till 196L, de han blev avsynare.Erhiill vid Tida,
holmsverkens2)-irsjubileum Lg6L medalj f<ir 2) tjZinste8r och hade silunda ca 27 tjdnstel.rnir han avgick.
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Gt)ransson,Olof lYilliam, f6dd 1L sept. 1898, pensionerad30 sept. 1963. Arbetadesept. l)I2-maj
l9L5
som kopist pi Konstruktionskontoret i Bofors, var ddrefter maskinarbetare
i Kanonverkstadenjuni 1915-juli
L9L7 och laboratoriebitr?idepi Metallurgiska laboratoriet
sommaren1918. Blev efter examenritare pt Konstruktionskontoret sommaren 191) och frin juni L92O till
maj L)26. Efter nigra ir i USA iterkom han till Konstruktionskontoreti febt. 1933, ddr han arbetadesom
konstruktciroch blev 1953 sektionscheffcir FZiltartilleriavd. (KKF). Medaljdr 1951 med 25 tjlnsteir, kunde
han rdkna ca 37 tjdnstelrrnlr han avgick.
Heclenkuist,I(arl Gereon,fddd 7 sept. 18p8, pensionerad 30 sept. 1963. Arbetadevid Bofors frin sept. 1912

Carl Holmqri.rt
NOHAB

Einar Kopp
NOHAB

Verner lakobsson
Bofors

Fritz Karlsson
N obelArut

Knu, Kat'lsson
Bofort

F. V. Larsson
T id.aholritste&en

Hugo Lund.gren
NOHAB

AxeJ Norin
B of ors

tiil jan. 1919 som gjutare i Stilgjuteriet.Aterkom r samma yrke i mars 1930 och blev i nov 1933 maskinistpi
Bofors Kraftstation. De sista fem iren, frin febr. 1958,
var han kontorist pi sammaavd. Medaljrir 7949 med 25
tjlnsteir, hadehan ca 39 tjdnsteltrnar han avgick.
Holmqui.rt, Carl Sanfrid,,fddd 14 juli 1898, pensionerad 31 jr:,li 7963. Anstdlldesvid Bofors 1933 s&som
verktygskonstruktcir,blev 1935 verkstadsingenjcirvid
Kanonverkstaden, flyttade 1937 till Tidaholmsverken
som verkstadsingenjoroch blev platschefoch civeringenjdr ddrstides l)42. Tjd,nstgjode 7)41 vid Bofors sorn
stlllfciretrldare for verkstadschefenoch flyttade L)46
iter till Tidaholmsverken.Ar 1948 utsigs han till cjveringenjciroch verkstadschefvid NOHAB och hade denna
tjenst tills han avgick efter ca 30 irs tj?instinom Boforskoncernen.Erholl i91B medalj for 25 tjd.nstehr.
lakobston,GustaaVerner, f6dd 7 a:ug.1896,pensionerad 1 sept. 1963. Anstiilldesvid Bofors i mats 1929 plt
Transportavdelningen.Han flyitade senaretill F2iltverkstadensom packareoch hade dennasysslatills han avgick
efter ca 34 tjdnstehr.Erhlll 1954 medalj och gratifikation
ror z) flanstear.
Karlsson,Fritz Gerhard, fodd 24 sept. 1896,pensionerad 27 sept.1963. AnstZilldes
vid Bofors i febr. 1913 och
arbetadei Stilgjuteriet under flera periodet tiIl r92o, de
han kom till Nobelkrut, ddr han i okt. s. i. permitterades.
Ateranstdlldesi aug. 1923 vid Nobelkrut och arbetade
ddr, omvdxlande som nitrerare pi Nc-avd. eller som
martinarbetarevid Bofors fram til april 1933. Dlrefter,
fram till avg&ngenefter ca 43 tjdnstelr, var han nitrerare
pi Nc-avdelningen. Erhcill vid jubileet 1946 medalj och
gratifikation fcir 26 tjdnsteir.

Karlsson,Knut Augustinus,fodd 20 juli 1896, pensiorad 1 sept.1963. Anst?illdesvid jordbruketi Bofors i maj
1929,lvefi1yttade till Byggnadsavdelningen
i aug. L93O
ddr han med nigra kortareavbrottarbetadetill nov. 1933.
Han blev di smed p3. Smidesavdelningen
och arbetade
dlir till nov. 1958, di han blev portvakt. Erhdll t9j4 medalj och gratifikation for 21 tjZinsteiroch rlknade stledes 34 tjdnsteS.rndl han avgick.
Kopp, Karl Einar, fodd 12 aug. 1893, pensionerad
3l all.g.1963. Arbetadevid Nydquist & Holm f.rln 26
jan. L9O7till 4 mars 1915 fcirst som ldding, senaresom
filare i Montageavd.Aterkom i mars 1921 som kalkylator pi Offertavd. och hade denna tjdnst tills han avgick efter ca )Olz irs tji.nst.Erhcill medalj f& 34 tjlnsteir vid NOHAB :s 1OO-irsjublleun1947.
Larsson,Fritz Vilhelm, fddd 1 sept. 1896,pensionerad
3o al;'g.1963. Atstdlldes p& Apteringsavdelningenvid
TidaholmsverkenL94L och arbetadediir till L945. Aterkom i juni L946 och blev i jan. t947 vetktygsarbetare
pe
Maskinverkstaden.Hade denna sysslatills han avgick
efter sammanlagtca 22 tjdnsteir.
Lunclgren,Hugo, fodd 12 maj 1898, pensionerad31
jili t961. Arbetadefcirstagingen vid Nydqvist & Holm
L9r3-1916, ddrefte1
r 9 1 6 - 1 9 2 4 , L 9 2 7 - I 9 3 L o c hf r i n
19fi tills han avgick efter ndrmare 43 tjd:rcteir. Stdrsta
delen av anstdllningstidenvar han ritare pi Konstruktionskontoret.
Medalj vid NOHAB:s 100 irs jubileum
1949 for 25 tjanstefu.
Norin, Axel Auguttinus, fddd L4 aug.1896,pensionerad 1 sept. 1963. Arbetadevid Bofors i sept. I924-dec.
1925 som grovarbetarep& Byggnadsavdelningen.
Ateranstdlldesi atg. 7926 som sigverks-och skogsarbetare
och

232

r'*

Karl Ol.r.ron
NOHAB

Harry Sahltn
N obelkrut

Tor.rten O/sson
NOHAB

lohn lYelander
JYedauerAen

Medaljdr vid Bofors 300-irsjubileum 1946 med 34
tjdnsteir. Erholl L962 stora medaljen, guldklocka och
hedersnil fcir 50 tjdnsteir.
lVeland.er,lohn F., fddd 12 jan. 1904,pensionerad21t
iuni 1963. Anstdlldesvid \Tedaverken13 mars I94O och
arbetadehela sin anstdllningstid,ca 23 ir, som flaskreparatriri Gjuterier.

Siaert lYidin
Bofors

Gerhard Asterland
Bof ors

hade dennasysslatill fefu. 1912, di han blev fdrridsarbeErhdll 19t0 medalj och
tare pi Anidggningsavdelningen.
gratifikation for 25 tjdnsteir och rdknadesnlundaca 38
tjdnsteirnir han slutade.
Oltson, Karl Rud.olf, fddd t aug. L8)6, pensionerad
) a:ug.1963. Anstdlldesvid Nydquist & Holm redan i
och hade detta
maj L)I4 som frdsarei Maskinverkstaden
yrke hela sin instdllningstid,ndrmare )0 &r. Erholl mevid NOHAB:s 100-irsjubileur.r.
delj for 33 t1d',nstefu
Olsson,TorstenHerbert, f6dd 16 dec. 1895, pensionerad 9 aug. 1963. Anstdlldes vid Nydqvist & Holm
11 aug. 1928 och slutade i dec. s. i. Arbetade senare
nars 1929-okt. 1931, nov. 1932-maj 19fi och frnn
maj L934 tills han slutadeefter sammanlagtca 33 tjinsteir. Var hela sin anstdllningstidsnickare, deis vagnssnickare och dels byggnadssnickare.Medalj for 2t
q a n s t e arry ) ) .
Sahlin, Harry Eugen, fddd 21 sept. 1896, pensionerad
20 sept. 1963. Anstiilldesvid Bofors redani aug. 1911
pi Modellverkstaden,kom i ;'an. 1916 till Projektilverkstadensom svarvareoch ddrefteri sammayrke till Kanonverkstaden.Overflyttadei mars 1924 till Nobelkrut och
var fcirst ca 74 ir reparatcirpi Trotylfabriken, och kom
ddrefter till Reparationsverkstaden
NB 90, ddr han arbetade tills han avgick efter ca 51 tjZinste&r.Erholl vid Bofors jubileum L946 medalj och gratifikation for 33
tjdnsteir och mottog 1962 storamedaljen,guldklockaoch
hedersnil fdr 10 tjzinsteir.
Thiiring, Paul Alf Sylaias,fddd 13 aug. 18!8, pensionerad 1 sept. 1963. Anstdlldesvid Bofors redan i juli
1912 som kontorsbud.I nov. 1918 blev han kontorsbitriide pi Bostadskontoret,
kom i jnli 1920 till Planeringsavdelningenoch i jan. 1922 till Materialbokfdringsavd.
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Wicl6n, Karl Siuert, fddd 19 aug. 1898, pensionerad
L sept. 1963. Anstiilldes i maj L921 p3,Verktygsavdelningen i Bofors, dlr han i jan. L933 utnd.mndes
till frjrman och i jan. 1934 till verkmdstare.Overflyttadei febr.
1942 till Stelfdrseliningens
kalkylavdelning,som han tillhorde tills han avgickefter ca 38 tjinsteir. Erhrill medalj
och gratifikation fcir 2) tjdnstefu 1950.
Asterlund,GustaaGerbard,,fddd 4 sept. 18!8, pensionerad 30 sept. 1963. Anstilldes vid Bofors redan i dec.
t9l2 och arbetadede frirsta iren pi lantbruket.Blev i
dec. 191) filare p6. Kanonverkstaden,ddr han i april
1935 utndmndestill fcirman och 1 aug. 1942 till verkmdstarepi Montageavdelningen(VK 51). Erh<jll vid
Bofors 30O-irsjubileummedalj och gratifikation for 14
tjdnsteir och mottog 1962 storamedaljenfrir 50 tjlnsteir.

Bofors-misterskapet

*

A

i fotograGring1964

Arrangcirer: Bofors Ungdomsgird i samarbetemed
B-pilen och KarlskogaFotoklubb.
Tdvlingen d.rindividuell och omfattarfdljandeklasser:
A. Fiirg (Diapositiv)
F o r m a tt x t ' , 7 X 7 .
1 . Deltagare,som erhillit pris i tidigarefototdviingar.
2 . Deltagare, som inte fitt

pris i tidigare fototdv-

lingar.
3. Ungdom upp till 20 er.
Tre bilder, som inte tidigare prisbelonatsi allmdn
fototdvling, eller publiceratsi tidning eller tidskrift,
fir insdndas.Ur kollektionen utvdljesoch prisbeldnas
den blsta bilden. D?irtill fir bdsta kollektion ett hederspris.
Viind!

B. Saart-oin
Stdrstaformat 40X40.
1. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototivlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till zo ir.
En bild, som inte tidigare prisbelcinatsi allmdn fototdvling, eller publicerats i tidning eller tidskrift, f&r
rnsancas,

Fdrpacdning,lnontefing och ntirkning
Saart -uit t bi Id er na inlij;mnasomonteradeeller monterade
pi siodkartong,dvs. utan vit kant.
Fdrg: Diapositiven monterade enligt standard. Detta
innebir, att nlr bilden betraktasrettvend, skall den upptill vara fdrsedd med en 3-) mm bred vit remsa,fdr
forekommande mdrkning. Denna remsa fir gdna glt
upp pe 6verkanten,men ej ner p& baksidan.Ingen annan
vit mlrkning f&r frirekomma.

Beriittigadeatt cleltagai tiiulingen:
Alla som 1r bosattainom Kadskogastad.
Priser
De tre biista i varje klass erhiller diplom, ddrutdver
kommer ett antal priser att utdelas. Fcirste pristagare i
grupp A: 1 och B: 1 fir vardera100 kronor.
Alla bilder, som publicerasi B-pilen, fir, utcivereventuellt pris, ett honorar.
T?ivlingstiden utglt tisdagen den L8 febr. 1964 och
t?ivlingsbildernaskall vara insdnda till Bofors Ungdomsghrd senastdenna dag.
Mdrk frirsdndelsen"Bofors-Foto 1964" iiimte klassbetecknins.

Varje tiivlingsdeltagare ,juil Orroru ett tillslutet kuvert innehillande uppgift om namn och adress.Utanpi
kuvertet skrives (liksom p& bilderna) den tlvlandes ticknamn samt den klass i vilken bilden deltar. Bilderna
skall vara v?il frirpackadei kartong eller ask.
Deltagarna i tivlingen underkastarsig tdvlingsbestdmmelsernai och med inslndandet av tdvlingsbilderna.
'Anmdlningtaagift kr 2: - i varje klass (girna i frimdrken) bifogas t?ivlingsbilderna.Pengarna kommer att
anvindasfcir inkdp av priser.

Forts.: produktionsfiirbetedelse fiir >S-vagnen,>

vagnars2,t-3 m), den kan "simma"
och den fdrsesmed ett framdrivningsArmdtygfcirvaltningen har nu givit
vudleverant<ir.inneblr att arbetetmed maskineri bestiende av en dieselmotor
AB Bofors order om s. k. produktions- anskaffandetav erforderliga ritningar,
p3'240 hk och en gasturbinpe 330 hk.
fdrberedelse fcir serietillverkning av verktyg m. m. ofdrdriijligen s?itts
Bevdpningen huvudbeviipning
- 10,t cm automatkanon,sekunderden nya stridsvagnen"S". Detta kunde iging.
preliminirt meddelas vid FciretagsDet slutliga kontraktet ir innu inte beviipning - kulsprutor - sitter fast
ndmndens senastesammantrlde i Bo- klart och fcjr att vinna tid l?iggerallts8 i skrovet som pi ett stridsflygplan och
fors. Disponent Sverre Sohlman kom- arm6tygfcirvaltningenut en order om vinder allts& som flygplanet nosen
menterade od<si denna stora order i
produktionsfrirberedelse. Fcir Bofors mot mtlet vid skjutning. Ett sAdant
"mellankvarten" i program 2 i ndio
vidkommande betyder dock ordern riktningsf<irfarande har kunnat kisas
den L1 oktober och konstateradedlrklartecken fdr stridsvagn S och betyd- tack vare en sinnrik hvdrostatisk<ivervid, att bestillningen sigs med stor ligt rikade arbetstillflllen.
lagringsstyrningoch .n hyd.opo.o*"glZidje och tillfredsstZillelseav fdretaStridsvagn S vdckte ett avsevdrtintisk hjulfj?idring.
get. I ett senareskedekommer bestZill- tresseb8de inom och utom Sverigenir
*
ningen sannolikt att medf<ira 6kning den publicerades.Den helsvenskakonav personalstyrkanoch mdjligen nya struktionen ansigs saknamotsvarighet Personalnytt"
byggnationer. Tillverkningen kommer pi andra hill i vZidden.Den d,rlittare
Den 1 sept. utnemndes herr Srlg
att fcirdelaspi koncernensfciretag.
dn andra vagnar av motsvarandeslag
Anclerston
till fdrman p& AmmuniDetta avtal om produktionsfrirbere- (36-37 ton), den saknar torn, den
delser frir tillverkningen av den nya kan helt skcjtasav en man, den har tionsavd.(NVA 5) Nobelkrut.
Till Allm?inna tekniska avdelningstridsvagnen, d?ir AB Bofors dr hu- mindre ml|yta (Z m hdjd mot tidigare
ensorderkontor avd. NB 8, Nobelkrut,
dverflyttade25 sept.fdrman Nils AnderssonNB 93 och verkmdstureKarl
Olston NB 92. F<irmanBror Sandelin
flyttade 16 sept.frin NVF 11, Salicylsyrafabriken F 26 b till NVF 32, Attiksyreanhydridfabriken F 32 eftertrddande frirman Harry Gullbrand
som samtidigtflyttade till NVF 11.
BOFORS-sidan.

3o4rLigftning
En rcirmokareslnde sin hjiilpare fiir
att hdmta ett stenborr frin arbetsblnken. Denne kom efter en sfund tillbaka och rapporterade,att det ej fanns
nigot sidant f<ir nigon hade haft
"b6rt bort b6rt".
O2/1

,'-

Arbetsledareveteranerp3.
BOFORS-tr?iff
Mindagen den 7 okt. hade bolaget
och Salf-avdelningarnai Bofors och
Bjorkborn inbludit sina veteranertill
den traditionella trdffen.
Ett )0-tal pigga och nytra f. d. basar, i ildern friln ca 66 upp emot och

Hiir

blir det viadukt

liirrztiigsundergdngen aid' Viad.uAtgatan skall nu iintligen bygga:. Fi)r att und.erliittaschakrningen genotn den gamla frirnuligsbanAen, byggdes en prouisorisA jdrnfigsbank. H6ghuset
t. b. pd bilden iir nybygget ild brandstationen. Bof orsf oto Tillman.

VerhmiistareLindqaist (fi;rr prt.X), disPonent Soblmanoch uerAmlistare
Tore Holnz,
'

OasarnaJ" ot'AI I botot's.

<iverde 80, hade hcjrsammatinbiudan
och strilade samman vid Samlinsshuset.
Programmetinleddeshdr av direktrir Stig Caspersson,
som fdrst hdlsade
vdlkommen och ddrefter informerade

des "S-vagnsfilmen" i fiirg och diirefter foljde en sm&tt historisk film,
inspelad i Bofors L923 och nyligen

omkopieradoch omredigerad.Denna
film vlckte mlnga minnen till livs
och kommenteradeslivligt.
Viind!

Direktbr Odelberg och hdrd.miistare Gustaf
Tillntan lyssnat intresserat.

Fiirman Hrigg och direht6r Caspersson tentilerar gemensamna smed-tninnen,

NOHAB-biten.

Forts.

allsidiga utbildning en foretagsskola
av det hdr slagetger.
Avslutning
vid Fiiretagsskolan
Verkstadsklubbens
ordfrirandeSven
Anderssondelade ut "Metalls HistoDisponenten i samtal med tterhniis/arna
Den 30 septembervar det avslutHenriksson (t.a.) ocb Bodin (uice ordl. i
ria" och yrkesombudetJohan Nilsson
ning vid Fciretagsskolanp& Gullriset.
Salls BolorsaM..).
hcill ett anfdrande.
SammanlagtL2 eleverfick sina betyg:
Som avslutningsammanfattade
ing.
om det aktuellaldget, bolagetssenaste
Jan Andersson, Dag Andreasson, Sahlberg verksamhetenunder sfudieinvesteringaroch nirmaste framtids- Rolf Carlsson,Lennart Hasselstrcim, t1Clen.
planer. OveringenjdrNils Carbonnier Per-Arne Herbertsson,
Jan-ErikKarlsgav dZirpi liknande information om son, Kenneth Lindgren, Ingvar Ldv- Kart-AAe ParASs gratuleras au personalcbeNobelkrut. Tv8, filmer avslutade gren,
L.-O. FryAlmd och sholant chef, inJan-Olof Nilsson, Kurt-Ake fen
denna del av programmet.Frirst visa- Parkis, Bert Sandblomoch Kjell Sj<i- genjdr Gdte Sahlbers ser beldten ut.
Nohabfoto Jiirgen Carlsson.
gern.
En skara f, d. och nuaarande arbetsledare
Hdgtidligheten brirjade med att
o)ui dnar b ucr)n genjdr Carbonn ier.
skolans chef, ing. Gcjte Sahlberg,h2ilsade vdlkommen, varefter personalchefen L.-O. Fryklund delade ut diplom, premier och avgingsbetyg. De
som fick premier var Kurt-Ake Parkis, Dag Andreasson och Per-Arne
Herbertsson.Det fdrtjdnar nemnas,att
Kurt-Ake Parkis i 3r uif<irt ett mycket
kvaiificerat svarvprov i Verkstadsfcireningensregi - trots att han inte 1r
svarvare till yrket. Ett bevis pi den
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Deltagarna promenerade direfter
ned till Tjdnstemannamlssen,
dir en
god - och ur alla andn synpunkter
angenlm - miltid serverades.
Disponent SverreSohlmanpresiderade,hdlsade vdlkommen och tackade alla fot
vdrdefulla insatserunder gingna ir.
Verkmistare Holm tackade i sin tur
pe veteranernasvdgnar, och si avslutades dagen med angendmnt samtal
kring kaffet och avecen. Det var
minga minnen som ventileradesoch
minga frigor som stdlldes,ty veteranernas intresse fcir sitt gamla friretag Bergsmantyxa,kdppyxa,frdn Falun, darerad1609 men du 1700-talsrlp.Har tillbdrt Bergdr stort och levande.
nzdstareFrans Adolf rcn Scbiele,- Tillbar TedniskaMuteet.
Samtliga fotos Boforsfoto Tiliman.

*
Septembertiivlingen
>Lita pi BOFORSD
var lcisningenpi vir septembertdvling.
Denna samladeett mycket stort antal
lcisningar, varfor redaktionen beslot
att dela ut ett strjrre antal trcistpriser
dn vanligt.
Prislistanfick nedanstiendenamn:
1. Folke Scirenson(UVA), Tredgirdsgatan285, Sundbyberg3.
2. Martin \Tagnegird (14834),
Vdrmlandsvdgen22 B, Karlskoga.
3. Birger Carlson (2543), VA 30,
Bofors.
4. Jan Hafstrand (FAG), Avenyen 21. Gciteborg.
5. John Bill (91401), Faktorivdgen4 A, Bofors.
6 . Lisa Hagberg,Box 2187, Bofors.
7 . Ivar Eriksson, Halldnningsgatan2L A, Kadskoga.
Bengt-AkeKarlsson (25315),
MH 2, Bofors.
o
Folke Hallstrcim(728) VK t2,
Timmermansvdg.1, Kadskoga 1.
1 0 . Ake Eriksson (85488) IKL,
Bofors.
1 1 . Birgitta Therman,SuomenBofors
Ldkemedelsavd.,
Strrimbergsvdgen 10, Sockenbacka,
Finland.
t 2 . Teknolog Nils Engnell,Smdltarevagen 6, Kadskoga.
r t . Ester Skoog (6$9), Hopslagarevdgen28, Karlskoga5.
L 4 . Mary Andersson(40040), TidaholmsverkenAB, Tidaholm.
1S
Gunnar Olsson (75464, avd.
NPA), Bofors Nobelkrut.

Vi lyckrinskaalla pristagare
I
*
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BERGSMANSKAPPEN
Ursprungligen anoiind som uhrcligbettecAen bleo bergsmanskilppen
tenare Sren ett uid malmuppsdkning brukat redshap, och p3 1700- ocb
1800-talen en promenadkAppfdr bergntkn och bruhspatroner.
De dldsta avbildningar i virt land
av bergsmansk?ippar
Eterfinnasi nlgra
gruvkartor f.fin L6oo-talet ijver Falu
gruva. Av bilderna att doma fir man
det intrycket att kiippen med all sdkerhet tillh<irde gruvpersonalensdagliga
utrustning. Nigra kiippar frin denna
tid dr emellertid icke bevarade,utan
de iildsta hirrcira ffin L7}}-talet och
finnes bevaradebl. a. i Nordiska Museetoch Tekniska Museet i Stockholm
samt i BergslagetsMuseum i Falun.
Till Stora Kopparbergetkom bergshanteringenredan pi 1200-talet,och
troligtvis hade de frin Tyskland hitflyttade bergsmdnnenmed sig eo yx
"av nigon fdr oss obekant typ". Ursprungligenhar k?ippixanutvecklatsig
ur vapenlxan och tillh6rde d& de vapenbdrandeb<indernasstindsutstyrsel.

Man skiljer pt tvi kategorier kdppar, dels pi lyxkiippar, dels pt sidana
som uppbdra en tradition. Bergsmanskiippen har framfdrallt varit i bruk
kring Stora Kopparberget. Aven vid
Salasilvergruvahar fcirekommit bergsmansklppar, dlr burna sisom vlrdighetsteckenav vissa h6gre gruvtjinstemin. FransmannenA. de la Motray
som tr 1716 besciktegruvan sktev:
"Gruvf<irminnen vid Sala gruva bira
en sortsliten yxa, fastsattpi en k?ipp".
Av de gamla bergsmanskdpparna
dro
i regel endast kryckorna, "bergsmansyxorna" bevarade,di sjiilva knppen i
allmdnhet ej motstttt tidens tand utan
gitt s<inder.Materialet i yxorna lro i
regel j2irn eller st&l, i de s. k. lpkepparna oftast av mdssing eller annan
metall.

Klippta

Viistgdtahumor

citat

Slalomlr den dummaste
lan tvi punkter.
Gi)staBernhard

Grafiska Serien
Man mi slga vad man vill om ett
Bladen"Hyttan" och "Strcimsbro" syndigt leverne - men allm[nbildandr nu silda. Av "Faktoriet"iterst&r de dr det.
Hialmar Bergman
ett fetal exemplar.

Karlstqd 1963. Nerwans Trycksakeri08099

dr snickare.Ja,det sigs pi'n.
Johansson
Byggmdstare Kadsson iir dod. Han
scirjesndrmastav 2 brdder.
En blind gick in i Tidaholms Jdrnhandel, kcipte en yxa och sig.
Vitsordas: Ferdinand.
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