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Utan redaktionensmedgivandefir text och bilder
NOHAB-biten.

Nu bestiller iiven tyskarna
NOHAB-motorer 60.000 sig Trollhdttefallen spela pA Fallets D^g - Filmnytt, dieselfilmen klar - NOHAB/ASEA: s nya styrverk
- Modell av loket "Trollhdttan" pi .jdrnvigsutstillning

-
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till Soviet -

v &z*

icke eftertryckaseller refereras.
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Fijrsta flytdockan levererad
"FijrmansUr Besciksbokenkurs" avslutad Ryssavtalet piL 2}-talet fir
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-
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S-VAGNSKONTRAKTET I HAMN
Au Bruksdisponenten
SVERRE R:SON SOHLMAI'J

Va
senaste halvi.rsskiftet hade virt foreiag
glzidjen att i sina orderbockernotera en ny krigsmaterielorder av betydandeomfattning och ddrfor
ocksi av utomordentligt stor betydelse for hela
koncernen.Det gdllde en bestdllning frhn svenska
arm6forvaltningen pL ett stort antal stridsvagnar
av den s. k. "S"-typen, avseddaatt successivtfornya
det nuvarande bestindet inom vhr arm6 av stridsvagnsmateriel.
Aven om flertalet av Boforskoncernensanstdllda
redan fitt kdnnedom om denna nya order dels via
resp. foretagsruimnder och dels genom officiella
meddelandeni press,radio och TV, kan det sdkert
vara motivetat, att iven i vir gemensammakoncerntidning lamna n8"gramera detaljerade upplysningar om besiillningen i frh.ga och dessbetydelse
for Bofors-industriernai allmdnhet.
Arbetet med "S"-vagnen tog sin borjan hzir i
Bofors for ca 7 ir sedan,di Kungl. Arm6tygforvaltningen uppdrog ht vh;r:tbolag att i samarbete
med imbetsverket soka utveckla och konstrueraen
"helsvensk" stridsvagnav helt ny typ. Vissa hittills
oprovade id6er, sisom den fasta kanonmonteringen utan varje form av konventionellt torn, den
hydrauliska riktningen i hojd samt riktning i sida
med hjzilp av bandutrustning angavs hdrvid frin
borjan som onskvdrda forutsdttningar for den
ifrhgasatta nykonstruktionen. D3. densamma av
vira myndigheter bedomdeskomma att innehilla
ett betydande antal helt nya och i vissa fall epokgorandekonstruktiva id6er och komponenter,stdlldes frin borjan mycket strdnga krav p6. sekretess
i alli som rorde arbetetmed den nya vagnen.
Under de 7 ir, som forflutit, sedan vi silunda
erholl det ursprungliga konstruktionsuppdraget f.or
S-vagnen, har arbetet plghtt inom vira konstruk-

tionskontor och verkstdder,dels i syfte att framstdlla vissa specialprototyper,dels for att f3. fnm
en forsta serie av dessavagnar, omfattande 10 enheter, den s. k. O-serien.
Prov har under hela denna utvecklingstid dven
utforts med ett stort antal av de komponenter,som
ingir i den nya vapenkonstruktionen,i avsikt att
soka istadkomma de mest ldmpade konstruktionerna. Helt avslutade ar dessaprototypprov dnnu
icke. Under kommande host planerassilunda nya
forsok med 0-seriens vagnar under framforallt
mera truppmdssigaforhillanden dn vad som hittills kunnat dga rurn.
De resultat, som uppnitts med forsoksmaterielen, har, ziven om desamma naturligt nog 2innu
inte kan betraktas som i alla avseendenhelt tillfredsstdllande,likvil overtygat vira militdra myndigheter om att den framlagda konstruktionenkan
Idggastill grund for en omfattandemodernisering
av vhrt pansarvapen vad stridsvagnar betraffar.
Detta forhillande har ocksi.haft till foljd att vira
forsvarsmyndigheternumera fattat beslut om utIziggning av den ovan nimnda betydandeordern.
Bestdllningen, som om{attar ett for vira forhhlPrototlpen till
rinteltertAng.

S-aagnen undergich, mycket hfrrda proa, bl.a. i

..,,": ;.:ie; :::iii'i;-:,

ent
senaste uersionen, Boforsfoto.
S-uagnens atseende, enligt

landen stort antal enheter, ror sig om ett totalbelopp av 500 milj. kronor. Den utgor ddrmed den
storsta enskilda order, som bolaget nigonsin mottagit och betyder dessutom for uppdragsgivarens
del den mest omfattande bestdllning, som dmbetsverket overhuvudtagetplaceratvare sig inom eller
uiom landets grrinser. Pi Boforskoncernenfaller
hdrvidlag caTO % av hela upPdraget.Som de mest
betydande underleverantorernatill Bofors i sin
egenskapav "huvudentreprenor" for hela uppdraget stir AB Volvo med drivag gregat, vdxellidor
etc. samt AB Landsverk med bromsar och slutvdxlar.
Man har rdknat med att for Bofors del - ddr
iiven dotterbolagen NOHAB, Tidaholmsverken
och UVA kommer in i bilden som medleverantorer
- det totala antalet arbetstimmarfor hela denna
bestlllning, kommer att uppgi till minst 6 mlIj.
timmar. Som jdmforelse kan ndmnas,att de mekaniska verkstddernai Bofors, exkl. ammunitionsavdelningarna, normalt raknar med en irlig arbetsbeldggning av ca I,5 milj. timmar samt att koncernens normalkapaciiet inom verkstadsomridet
trppgir trll ca 3,2 milj. timmar.
Leveransernaav de i serien ingiende stridsvagnarna berdknaskomma att borja under forsta halvhret 1967 och strdckasig in pi borjan av 7O-talet.
Det dr givet, att vira kanon- och montageverkstdder i forsta hand kommer att bli berorda av
denna stridsvagnsorder.I icke ringa omfattning
kommer emellertid zivenstilgjuterier och smedjor
att engagerasfor materialleveianser.

Vad NOFIAB betriffar, kommer dessandel att
frimst berora vagnskropparna,under det att Tidamed
holmsverkenhuvudsakligenfir sysselsdttning
tillverkning av magasin for den i vagnen ingiende
10,5 cm kanonen.UVA:s andel omfattar vissahydrauliska komponenter.
I Bofors kommer de nuvarande montageutrymmena inte att vara tillrdckliga for ett planenligt utforande av den nya ordern. Det har ddrfor visat
sig nodvdndigt att starta byggandet av en ny s. k.
Bandvagnsverkstad,
som fodagts till Gamla Backaomridet och berdknas bli inflyttningsklar nigon
ging under senaredelen av 1965. Det bor samtidigt omndmnas,att den nya verkstaden iven kommer att utnyttjas i betydandeomfattning for den
civila traktortillverkningenm. m.
Det finns forvisso goda skdl att hysa tillfredsstdllelseoch tacksamhetover att bolaget nu, efter
Iingt och mhnga ginger mycket modosamt arbete,
fitt sig tilldelat den stora stridsvagnsordern.
Pi samma ging bor di ocksi frin bolagsledningenssida ges ett varmt erkdnnandetill alla dem
inom foretaget, som energiskt medverkat till realiserandet av de ursprungliga planerna. Det gdller
hdr icke blott den ndrmast berorda personalen
inom konstruktions- och krigsmaterielavdelningarna utan dven i hog grad anstdlldainom verkstider,
planeringsorgan och den ekonomiska forvaltningen.
Yi fLr emellertid icke infor det nu nidda resultatet hinge oss it den uppfattningen, att problemen i samband med den stora S-vasnsaffdren
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- BONOFOAM
- BONOCBtt
URBTANSKUMPTAST
Ett mingsidigt

material

frin

Boforskoncernen

Av Dn ingeni\r R,4GN,4R HAUAN,
Man hcir ofta vid olika tillf?illenndra nog till leda - att vi lever i
plastildern. Om detta 1r sant eller
ej iir sZikerligensvirt att avgrira, och
B-pilen d.r knappast ritta platsen for
en diskussionom ett sidant pistiende.
Men ett faktum dt, att plastproduktionen i vddden Zir i stadigt stigande,
och att cikningen synes gi snabbare
fcir denna materialgrupp dn fdr nigon
annan.
Bland alla de nya plastmaterial,som
pi senareSren har utbjudits av industrin, har skumplasterna kommit att
omges med en sdrskild nimbus. Man
har ocks5.knutit mycket stora fcirvintningar till dessaplaster och kaoske
sdrskilt till den grupp som kallas fcir
uretanskumDlaster.
Anledningen hirtill ?ir vll ndrmast
dessa materials egenskaperoch den
lltthet, med vilken dessakan anpassas
till olika anvdndningsomrS.den.Eller

Nobelkrut

vad sdgsom en plast, som kan framstdllassom ett flexibelt, halvstyvteller
styvt material efter behag, med volymvikter frhn 6 kg till 300 kg per
m3 ? Detta betyder,att de hcir till de

littaste material vi kdnner inom tekniken. De kan dessutomgcirasmecl
cippnaeller slutna celler,som i det senare fallet kan vara fyllda med olika
gaserfdr att uppni sdrskildatekniska
effekter, eller - som i det fcirra fallet
- kan grirassi svamplikt, att det suger upp storamlngder vatteni frjrhillande till sin egen volym. Materialet
kan ocksi gcirasokdnsligt fcir de flesta
kemikalieroch ldsningsmedel,
och kan
dessutomgjutas pi plats i liimpliga
formar eller tillverkas fabriksmdssist
i [ndkjsa band, med upptill en meteis
tjocklek och tvi meters bredd, vilka
ddrefter kan skdras upp i lZimpliga
bitar med en glodandetrid. Plastkomponenterna kan lven sprutas pi ett
fciremil, ungeflr som man sprutar pi
en lack elier en fdrg, varefter de sedan skummarupp och bildar en uretanskumolast.
Bofors-koncernenkom oi ett rela-

1' LOCKFOAM f\rpolynter ,.u., en AatalT-satorN.h., i baAgrunden lormen som shall fyllat. 2. De bdd.ahonzponentelna hiillda tillvrntnans 2 seh. ft)re blandningen, 3. Sedan kompanenlerna blandats 20 sek. hdll: de i formen. 4. Resultatet efter 3 min. 200 gram LOCKFOAM har fyllt ut en 6 liters fornt. Boforsfoto.

skulle vara definitivt och pi ett tillfredsstdllande
sdtt losta. Det rider ndmligen ingen tvekan om att
vi framover, och i samband med vidarebearbetningen av detta stora projekt, kommer att mota en
mingfald svirlosta frigor, vilka vi kanske i dagens lege icke helt kan overblicka. Det rir dirfor
av se mycket stcirre vikt, att vi alla inom foretaget
anstrenger oss till det yttersta, di det giller att
medverka ti'll bdsta mojliga losning av dessauppgifter. Med hdnsyntill det pressadeprisldgetir det
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ddrvid icke minst viktigt att tillverkningskostnaden
for S-vagnenhilles pi ldgsia mojliga nivi.
Det dr ett stort och for foretaget drofullt uppdrag, vi nu silunda fitt oss anfortrott frin den
svenska arm6ns och det svenska forsvarets sida.
Det miste ddrfor fcjr ossalla inom koncernen,som
i en eller ^nnan form blir engageradei detta arbete, bli nigot av en hederssak,att vi pi ett fornzimligt och for kunden tillfredsstillande sdtt skiljer ossfrin uppgiften.

5. Inuhgning aa LOCKFOAM

FN-l10.

tivt tidigt stadiumi kontakt med dessa
intressanta plastmaterial, som synes
ha mycket stora tekniska mcijligheter,
genom Tidaholmsverken,som 1957
startade sin tillverkning av stritskydd
samt andra detalier frir bilar. R&varan till den stcitabsorberande
skumplasten,som gjuts i stdtskydden,kciptes till en borian frin FcirentaStaterna, men i slutet av fu 1959 tillverkades utgingsprodukterna vid Nobelkrut, sedan ett licensavtalhade upprdttatsmed Nopco ChemicalCorporation och Lockheed Aircraft Corporation i FcirentaStaterna.De uretanskumplastsystem,
som dr baseradepi
denna licens, marknadsfors under
namnetLockloam.

typer, kommer till varje tr runt om i
vdrlden - iven i Sverigeskall polyoler tillverkas i Stenungsund, av Mo
och Domsid - och det torde dlrfrir
icke vara nigon overdrift att peste,att
uretanskumplast framgent har stora
mcijligheter att erdvra nya marknader,
frjrutom att konsolideraden plats,som
de redan har vunnit bland plastmaterialen.
Med tanke pi uretanskumplasternas
mingsidighet som material betraktat,
och med tanke pi den sjudandeutvecklingen pi detta omr&de,g?iller det
hdr, som med si mycket annat, att
begrdnsasig och specialiserasig pi
7. Sti;tsAydd
till personbil(Volao) ao ABSsidant som ligger b?isttill ftir det en- lolie och LOCKFOAM F-l10.
skilda fiiretaget. En sidan specialisering skedderedan i det forsta stadiet
i och med det licensavtal,som redan
tidigare ndmnts, och som begrdnsade
sig till att omfatta sikallade prepolymefilrtent,
Man framstdller fabriksmlssist en
polymerprodukt genom att 16,t6fi,varorna rcagera med varandta si
lingt, att man fofifarande erhiller en
vdtska som kunden/fcirbrukaren kan 8. Handtag aa PVC till per:onbil (Volao)
blanda med en annan flytande kom- f yllda med LOCKFOAM F-110.
6. Fyllning aa form ned LOCKFOAM
mashin med en kapacitet p2 12 kglrnin,

R-551 nred anilindande aa PYLE sAumnings-

Hur gi5r man uretanskumplast?
Det skulle fcjra frir lingt att hdr
i detali beskriva de kemiska reaktio.r.r o.h de utg&ngsmateial, som ligger till grund fcir framstlllning av de
Lockfoam-system
som grirs pi Nobelkrut. Den intresseradeldsaren hdnvisas till det utmdrkta fciredrag som
civilingenjrir C. Hikanson hdll pi
Fciretagsndmnden
12.
i Bofors den'1..9'.
1963 och som finns refererat i bilagan till B-pilen m l L964. Det brir
dock framh8llas, att de tvi huvudrinimligen
varornafor uretanskumplast,
lsocyanater och Polyoler, som fdrekommer i flera varianter (sdrskilt polyolerna), dr petrokemiska jitteprodukter, som mrijliggcir relativt billiga
rivaror, vilket i sin tur Zirnddv?indigt
for att kunna finna avsdttning fcir
dessaskumplaster.M&nga nya anld'ggningar fcir dessarivaror, forutom nya
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get tagar Lr fonnen. Denna iir tilluerkad
au trii ocb aaxad med Sinzonize bilaax.

nenterna som ingir i ett Lockfoamsystemoch sedanqjuia den vdl blandade vdtskani det"fctremil som skall
fyllas med Lockfoam. H?irvid bildas
en gas,som bliser upp plastmassan
pi
ett_vdl avvdgt sdtt, antingen genom
kolsyrabildning eller genom att en
l2ittflyktig varska har tillsatts en av
komponenterna. Vdtskan (halogenkolvdten), som har hrigt ingtryck-vid
rumstemperatur, fcir8ngas litt av det
vdrme som utvecklas nir huvudkomponenterna reagerar med varandra.
Den uppblista plastmassanhd.rdarsi
sminingom. F6r styv skumplastmed
slutnaceller dr dessafvlldJmed den
gas som uppster vid ieaktionen (se
totonr 1-5).

l,,,.;.;
.';

ponent --katalysatorn - varvid produkterna fortsdtter att reagera uider
vdrmeutvecklingoch skumplast bildas.
Kunden kan alltsi framst?illa plasten sjilv genom att pi ett enkelt satt,
genom handblandningeller med hj?ilp
av en maskin, frirena de tvi komoo_

Det finns redanett flertal maskiner
att valja pi fdr gjurning av skumplast.
Efter noggrant;;rdiu; av dessa^,
har
en_maskintyp utsetts, som passar vdl
till vira Lockfoam-system,och som ett n;rf,.ro t,norndeskumplasten
l:ntls i fo*
amerikanskt fciretag Kent-Moore tillverkar i Schweiz f<jr den europeiska
marknaden under namnet pyLE11. speciali:olering ned saumprast.Den ytle
maskiner. Som ytterligare service it
formen, hdr aa aruniniunprdr, fyrts nzed
LOCKFOAM R.301,
vira kunder kan vi, iom agent fcir
denna firma, itaga oss leveians och
serviceav denna maskin (se bild nr
6;. Over_huvud taget dr seivicefrigan
3v 9t-or betydelse vid fcirs2iljning av
Lockfoam-systemenoch kan knappast
civerskattas.
Ett nytt material och en fcir kunderna. helt ny teknik har ndmligen
mist introducerasoch Nobelkruts iervicesektionfdr skumplaster(NLD-2)
fick, och har fortfar?nde, eit mvck.t
svert, men ocksi stimulerande,arbete
vid marknadsfdrinqen av Lockfoam.
Vi tror oss ha fu'nnit att kunderna
Ov91l-aghar varit mycket positivt instiillda till vir slogan "Ett-Lockfoamsystemoch en skumningsmaskin,,
samt
till det faktum, att Nobelkruts serviceingenjcireri kundensarbetslokalerldrt
upp personalatt handskasmed maskin
och skumningssystem.
HZirtill kommer
att kvalitetenpi den skumplast,man
pA.detta sdtt erhiller, dr mycket hcig
och jdmn, vdl mdtande sig med de-i
bd.stavira konkurrenterpr"it.rur.
Anvdndningsomtiden
Lockfoarn

f iir

1. Flexibelt och halvstyvt skum
Nobelkrut bcirjade utnyttja licensavtalet med att framstdlla Lockfoamsystem som var ldmpliga fiir Tida_
holms stcitskyddstilluerkni"g,sisom
redaninledningsvishar ndmnts.Detta
har efter hand resulterati att vi framstlller 2 olika Lockfoam,systemvid

1.57

13. Insprutning au LOCKFOAM R-551 i
plfrtyttertnanteltill ett kllsAdp.

Nobelkrut, nlmligen F-110 och F-l20
som bida ger halvstyv uretanskumplast, vilka givetvis dven kan anvdndas till andra dndam&l?in st<itskydd.
Samarbetetmed Tidaholmsverkenhar
varit si framgingsrikt, att Nobelkrut
- delvis i h&rd konkurrens med de
stora kemikoncernernai Europa har kunnat exDorteradessaLockfoamsystem till England, Frankrike och
Italien, samtidigt som Tidaholmsverken har licensierat sitt fcirfarande frir
framstdllning av stritskydd till samma
kunder. Dessutomhar Tidaholmsverken kunnat exportera fiirdiga stritskydd till England och Tyskland,medan givetvis Volvo och SAAB ir avndmare i Sverige (se bild 7). Konkurrensenhar dock skdrptsoerhcirtfcir
ndrvarandeoch enbart i England finns
det 5 firmor som tillverkar dylika bildetaljer.Lockfoam anvlnds frir ovrigt
till andra bildetaljer som exempelvis
dcirhandtag (bild nr 8).
Ett omride, som annars ligger viil
till fiir vhn halvstyva Lockfoamsystem, d.r emballage- och fdrpackningsomr&det,
di den stdtabsorberande
skumplastenir ett utomordentligt material hdrfrjr t. ex. fcir frirpackning av
6mt&ligaapparateroch instrument.Vi
utnyttjar sjdlva halvstyvt Lockfoam 12. Kilshapsdiirr isolerad med LOCKFOAMR-501,
fcir instrument fcir militlra iindamil
samt som transportskydd ftjr BANTAM. Dessutom anvlnds styv Lock- stir till forfogande.Vi hoppasemellerfoam fdr ingjutning av elektroniska tid, att s& mycket arbetskraft skah
detaller i BANTAM. Se fotos 9, 10 kunna sparas vid forpackningen, genom att man kan gjuta skumplasten
och 30.
En mera utbredd anvdndning av direkt i den kartong, som fciremilet
exempelvis en skrivmaskin eller
Lockfoam-skumfijr emballagelndamil annan dyrbar maskin innesluten i en
ir dock svir att inf6ra, di det finns si
mlnga goda och billigare material som plastpise- skall fcirsdndasuti. Den-

Ned:iinkning au Plungex.
15. Ilpptagning

16. En serie lternzantlar till kyl:Adp ldrd'iga fiir leoerans.

au plungen efter I nzin.
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17. AluminiumplSten saepsi)uer aagnensraxA. Som disransbirar
anaiind.s
blocAaa LOCKFOAM R-301,ca 100 mm breda.

na placerasi kartongen och Lockfoamkomponenterna h?ills i efter blandning, varefter skummet omger hela
f<iremilet. En enkel metod, som sAkerligen kan uppviga de hciga materialkostnaderna.Se iven foto 11.
Ett annat exempel,vid vilken skumplastensliga vikt och mjukhet har utnyttjats, ir industridammsugare,
Electrolux modell 72, som skall biiras pi
ryggen.

18. Stagf ormens exa balaa swtsas fast i rambalAen.

ledningstal, som ligger llgst av alla
hittills tekniskt anvdndbaraisoleringsmaterial, om man anvdnder sig av
liimplig gasfyllnad i uretanskumplastens slutna celler vilket torde framgi
av fciljandetabell:

ringsdndamil. Tyvlrr gick det inte di
att realisera detta, emedan Hmplig
plast ur diffusionssynpunktinte Jtod
till buds. Fcirst 30 ii senarekunde
Electrolux realisera iddn med hjnlp
av uretanskumplast, som dr myckel
t?it fcir tunga halogenkolvdten av typ
Materiat
"nT.'"t'flfiT'it Freon 1L. De fcirsta kylskipen med
Porcisatriifiberplattor
0.07
Electrolux 3 F-skum var fcirrestenfvllKork
0.035 da med ett Lockfoam-skum, som var
Mineralull, Glasull
0.032 speciellt anpassattill Electrolux cinskeStyrenskumplast
0.027 mil. Se f.oto 12.
Lockfoam (Nobelkrut)
2. Styva Lockfoam-system
0.016
Ndr isoleringsfrirmigan ir s& utUnder tiden arbetet med introduk- Bonocell(Tidaholmsverken) 0.016 mdrkt, borde Lockfoam kunna utnvtttion ^v vhra halvstyva LockfoamRedan 1931 tog en av Electrolux's jas iven till andra iindamtl an kyhftlp
system pigick, bdrjade Nobelkrut att ingenjtirer, C. Munters, f. d. en av och frysboxar, som fcir civrigt zir
en
intressera sig fcir styva skum-system. uppfinnarna till absorptionskylskipet, ganska stor potentiell marknad fcir
Ett av dessastyva uretanskumsviktiut patent (w 8264L) pi att anvdnda uretanskumplast. Fcir att visa, att
gasteegenskaperdr derasgoda varme- en tung gas i en porris plast frjr isole- Lockfoam kan anvindas frir transport19. InsPrutning aa LOCKFOAM R-301. Halaa mdngden inspratad.es blir. al.ltsd oid tanAsidans miu.
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20. Andra biilften au sAumplasteninsprutades harifrfrn, alltti
)aersida.
frfr.ntanAuagnens

r.-.

21., Nobelkruts tandaagn, isolerad nzed LOCKFOAM.

fordon, som behciverisolerasfor att
hilla innehillet pi en viss temperaturniv&, lit Nobelkrut en av sina tankvagnar fcir transport av formalin till
kundernaisolerasmed Lockfoam med
en volymvikt av ca 35 kg/ms (fotos
1J-2L). Denna tankvagn har varit i
vir tjdnst ett Par ir med gott resultat,
och vid ett tillf?ille konstateradesett
temperaturfall i vdtskan (formalinet)
p3. endast )o fr&n 43" efter 48 timmar vid en yttertemperaturpi 50.
Detta betyder ett stort framsteg vid
isolering av transportfordon, som hittills oftast har haft mineralull som
isoleringsmaterial.Detta material kan
under vissa fcjrhillanden ta uPP stora
mdngder vatten, varvid isoleringsftirmigan katastrofaltsjunker och vagnsvikten iikar med flera hundra kilo.
Med Lockfoam behciversidant inte
befaras, bortsett if.fin att isoleringsskiktet kan gdras mycket tunnare, varvid yttedigaretransportviktsparasoch
dkat transportutrymme vinnes. Dessutom kan isoleringen gdras fogfri och
konstruktionen fir dkad styrka vilket
bl. a. har utnyttjats fdr isolering av
midlktankar (se fotos 22-24).
Som vi alla vet, sprider sig anvlndningen av djupfrysta varor i Sverige
mycket snabbt, samtidigt som utvecklingen i de flesta ldnder har visat, att
det 1r mycket viktigt att transPorterna
mellan fabrik och kund sker pi ett
tillfredsstiillande sdtt, si att temperaturstegring undvikes, fcir att kvalitativt fdrstklassiga varor skall erhillas.
Isoleringsfdrmigan hos transportfordonen dr dirfcir av stor vikt i detta
sammanhang, vilket lven torde be-

tyda ett cikat intresse ftir uretanskumplast frir detta indam&I.
Det ir inte bara isoleringsftirmigan
och ldttheten hos materialet, som utnyttjas vid isolering med Lockfoam
fcir transportfordon,utan dven materialets styvhet kan utnyttjas i lZimpliga
sandwichkonstruktionerf6r detta dndam&I. Det ligger nira till hands, att
utnyttja denna skumplast for husvagnar och liknande fordon, och det finns
i Sverige flera husvagnsbyggare,som

23. Samnza kylare sedan plasten 'fyllt utrjnzrTzet ttellan lanAens ailgg och aluniniaml orrnpldten.

anvdnder sig av uretanskumplastens
fdrnlmliga egenskaper (se bild nr
25). Slutligen kan man dven utnyttja
uretanskumsflytfcirmiga, som dr mycket god, di 1 me endastbehdvervdga
30-40 kg, samtidigt som materialet
1r styvt, frir exempelvis bojar, ledningsrdnnorvid timmerflottning samt
fdr utfyllning av liimpliga utrymmen
i motor- och segelb&tar.Nobelkrut
har minga kunder pi smibitsvarven

22. En nii)lkhylare pi 400 I skall isoleras nzedskumplast.HAr inrpru,at LOCKFOAM
R-551.
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24. En 5.000 I mji)lhkylare a! roitfritt
FOAM,

stdl isolerad nzed LOCK-

(se bild ff 26 och 27). Uretanskumplast har ocksi anvints i dylika sammanhangfor storrefarkoster,speciellt
militlra.
Frtn hdr nimnda anvindningsomriden till byggnadsindustrindr steget
icke lingt, och even om exploateringen av detta omride lnnu inte har kunnat bcirja pL allvat, s& pig&r ftirsdk
och experiment med Lockfoam och
andra uretanskumplaster som skall
nimnas senare i artikeln. Anvlndningen av isoleringsmaterial inom
denna sektor ir mycket stor i Sverige
och dr av stodeksordningen1.5 miljoner m3 per ir. Man forscikerhdr
inte enbart att ersattatidigare anvdnda
isoleringsmaterial med uretanskumplast, med tanke pi denna skumplasts
civerldgsna isoleringsfdrmiga, utan
dven p& att utnyttja skumplastensom
konstruktionselement.Det dr ndmligen si, att uretanskumhdftar vid och
ger en fast fcirbindning med andra
material pa ett utomordentligtsltt, om

det gjutes pi plats. Man erhiller en
mycket fcirn?imlig sandwichkonstruktion med god hillfasthet, som kan anvindas fdr byggelement(se fig. 25
och 28. Det dr allts& icke n6dvZindigt
att klistra materialetoch sedanpressa
ihop det frir att fi ett fullgott byggnadsmaterial.Detta faktum torde gdra
uretanskum viil liimpat fijr fabriksmissig tillverkning av byggnadselement, vilka, som vi alla vet, 6r p&
frammarschi v&rt land.
Denna utveckling torde ddrfdr ha
goda fdrutsdttningar att git snabbt,
n?ir myndigheter och byggnadsindustrin sjdlv har fitt upp dgonenfdr de
stora mcijligheter, som dppnar sig genom anvdndning av uretanskumplast
vid fabriksm?issig produktion av
sandwich-element. Bofors-koncernen
borde ha goda mdjligheter att ligga i
tdten av denna utveckling, dels genom den ovan beskrivna utvecklingen
vid Nobelktut och de erfarenheter
som detta f<iretag redan besitter pi

26. LOCKFOAM't'yll: ) hfilrunztill en mcerbfrt.
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25. NAgra olika tlper ao "sandwichelemenf' ned. ytteruiiggar au
p\wood eller landr ocb nzed kirna au LOCKFOAM,

uretankeminsomride, dels genom den
utveckling som har skett pi senareir
vid Tidaholmsverken,genom att detta
friretag har utvecklat en metod fcir
maskinmissig framstillning av gjttna
uretanskumblock " B on oceI l" .
I Tidaholmsverkens vdl inkiirda
fabrik har, som bekant, materialet tillverkats frir isolering av det fdrsta tankfartyget frir transport av flytande gas,
som byggts i Europa, nlmligen "Paul
Endacott". Detta har redan utfcirligt
beskrivits i denna tidskrift (u 1
L964). Tidaholmsverken
har icke bara skaffat sig grundlig erfarenhet pi
att gjuta uretanskumblock,utan dven
att applicera dessablock medelstklistring. Med tanke p& det stendigt okade
behovet av flytande kolvlte-gaser i
Europa - man har redan biirjat transportera flytande metan till England
-_ si kommer Tidaholmsverken sannolikt att fi god nytta av sina erfarenheter pi detta omride. Sedan
kan man givetvis spekulera dver, att

27. Auershottetelter skumningenhar tuAng,ut ur bdlen,

28. Dessa tai uiiggar har samma K-aiirde.
den t. h.
Den t. a. isolerad med ninerallll
med LOCKFOAM.

skumplastenmed hjnlp av en blandningsmaskin.Fcir ca ett ir sedanbdrjade vi sjllva bygga uPP ett one-shot
system, och frir nigon minad sedan
kunde den fcirstaleveransenske av ett
sidant system,kallat Bonofoanz651
vilket ger en sjllvslocknande styv och
freonblist skumplast. Yttedigare ett
system- Bonofoam 601 - ir klart
fcir marknadsfriring och detta system
ger ocksi en styv freonbl&stmen icke
sjdlvslocknandeskumplast.Bonofoam
611 har redan provats av kylskipsindustrin, varvid det visat sig ge en
mycket kort formcykeltid - 8 minuter - det vill siiga den tid som itgir
ifrin att Bonofoam gjutes i formen
tills detaljen kan tagas ur denna.
Bonofoam-systemenbcir, enligt vira
provningar kunna hivda sig viil Pi
marknaden kvalitetsmdssigt, och det
dr vir fdrhoppning, att vi med Bonofoam skall sti blttre rustade dn frirut
i den priskonkurrens som pigir. Se
dvenfotosnr L3-I6.
I sambandmed marknadsfciring av
Bonofoam dr koncernen fcirst i Norden med att utnyttja den senasteutvecklingen pi rivarusidan i Fcirenta
Staterna.I dessasystemingir ndmligen en isocyanat,som kallas frir PAPI,
och som ger vissa fordelar, jnmfcirt
med de tidigare anvdnda isocyanaterna.

Fig. 30. Elehtronisk detalj till Bofors anti'
,ankrobor ingjaten i LOCKFOAM.

fors-koncernen torde vara vdl rustad
f<ir att ta upp kampen om den framtida marknaden. Dels genom Tidasteget frin att giuta block, till an
holmsverkenserfarenhet av fabriksg6ra fdrdiga sandwichelementur famissig formgjutning av sivdl halvstyv
brikationssynpunkt inte dr sirskilt
som styv uretanskumplastmed onelingt, och att Nobelkruts och Tidashot fdrfarandet samt av applicering
holmsverkens resurser bcir kunna utav uretanskumolast i olika sammannyttjas lven fcir byggnadssektorn.
hang genom Llistring av block av
Vid Nobelkrut har fdr civtigt yt"Bonocell". Dels genom Nobelkruts
terligare itgdrder vidtagits fdr att vaerfarenhet
av
prepolymersystem
ra fcirbereddiven fcir detta omride.
av
(Lockfoam)
och
one-shot-system
Lockfoamframstdllda
De hittills
(Bonofoam)
tillika
med
den fond av
systemenir nlmligen fdr detta indaerfarenheter
dels
som
servicesektionen
mil prismissigt sett inte sirskilt konfcir skumplast har samlat fr&n vitt
kurrenskraftiga, di konkurrensenfrin
skilda anvdndningsomriden och de
andra konventionella och billiga maomfattande
kemiska kunskaper som
terial, exempelvis mineralull, ir mycforskningsavdelning har
Nobelkruts
efter
ddrfor
siikt
har
hird.
Man
ket
forvlrvat
pi
detta specialomride. Vi
billigare system,som inte fordrar si
vigar
ddrfiir
hoppas p& att uretanhdga framstdllningskostnader som
framtiden
skumplast
i
skall bli ett
eller
prepolymer-systemen.
LockfoamFramtidsutsikter
fcir
Bofors-konstort
verksamhetsfiilt
Vira konkurrenter tillhandahiller recernen,
i
fcirsta
hand
och
Nobelkrut
nlmnda
Har nu de inledningsvis
dan si kallade "one-shot", tvikompoTidaholmsverken.
uretanskumplasfdrhoppningarna
pi
innebir
att
vilket
nentsystem,
Polymeten i vetkligheten infriats ? Tekniskt
hos kunden sker i
risationsorocessen
ett endi steg fram till den f'drdiga sett miste man obetingat svara ja. ORDFORKLARINGAR
ut- Freon. Ursptnngligen ett varumirke f ijt
Bortsett fr&n den marknadsmdssiga
bos styu LOCK' vecklingen f6r flexibel och halvstyv
29. TrycAbhllfastheten
Du Pont, numera allmdn beteckning fdr
FOAM proras rued hiAlp au elehtronisk uretanskumplast,har marknaden fcir
fluorklorkolvZiten tiilhiirande metan- och
skriaare. Tryck- och r}relsegiuama ir at
etanserien.
styvt material vuxit mycket l&ngsamBof ors egen tilluerAning.
Halogenholaiitea.' Kemiska f6reningar bemare i alla linder dn vdntat. Det rist&endeav kol och vdte och innehillande
der dock knappast nigon tvekan om
'dr
nigon eller nigra halogener (klor, brom,
att denna potentiella marknad
iod eller fluor). Freon hr siledes halovida stcirre fdr styvt dn ftir flexibelt
genkolviten.
uretanskum, men dels har nog forIsotyanat, Kemisk fiirening innehillande
vlntningarna hdr varit ftir hdgt upp-NCO grupper.
skruvade,di erfarenhetenvisar, att det
O
n e-sh ot" -f i)rf arand et : Fcirf arande vid viltar minst 8 ir f6r en ny plast att sli "
ket isocyanatdelen ej fiirreagerat som vid
igenom pi marknaden, dels behcivs
prepolymetf 6rf arandet.
det mycket stora industriella oml?iggKemisk f6rening med tva eller
Pollol:
ningar och investeringarinnan konf leta hydroxyl (-OH) grupper.
sumtionen blir stor och priset ligt.
Prepolynrer: Reaktionsprodukt mellan poSlutligen har konservatismhos beslulyol och isocyanat med isocyanatet i iivertande myndigheter och brandexpertis
skott.
betr. anvdndning av plast fdr bygg- Prepolyrner-f i)rfarandet : Teknik vid vilken
nadsdndamilvarit stdrredn vintat.
en prepolymerkomponent reageras med
Lit oss till slut hoppas, att alla,
dvriga skumkomponenter, vilka ?ir blansom vid Tidaholmsverken och Nobeldade till en s& kallad "katalysator".
krut sysslarmed detta mycket mingUretan: Reaktionsprodukt mellan en hysidiga material, mciter denna "utmaoch en isocyanatdroxyl(-OH)grupp
ning" med cjkadeanstrdngningar.Bo(-NCO)grupp.
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grdnsas i det dagliga skyddsarbetet.
Ndmnden rekommenderar att kursen
studerassisom grupparbete,men den
kan ocks8.Idsasenskilt.
Brevkursenhar utarbetatsav brandingenj6ren i Fcirs?ikringsAB Skandia,
civilingenjdr Curt Arveman, som tidigare varit knuten till Yrkesinspektionen, och granskats av expertis
inom Brandfijrsvarsforeningen, Arbetarskyddsnimnden m. fl.
Fcjr distribution och undervisning
svararBrevskolan,StocAltolmt5. Pl;is
per exemplarkr 10:-. Vid studier i
grupper och med svarsgranskningdr
priset 13:50 per deltagare.
*

SKYDDSTJANSTEN
Yrkesskadestatistik vid AB Bofors 1jan.-31 jruli 1964
Olycksfall 1963

Minad

vid fiird

13 st.

Januari
Februari
Mars..
April..
M"j'..
]uni. . .
Iuli ...

I

Olycksfall 1964

Totalt

5 st.

Summa

Totalt

14 st.
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14 ,,
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7,,
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Yrkesskadornas fiirdelning mellan M, V och R-avd. 1 jan.-31 juli
Olycksfall 1963
i arbete

st.
ZJ

23
Summa

Buss :

1 st.

78 st.

vid fird

5 st.

Totalt
37 sr..

q
l

18 st.

21

96 st.

i arbete

I vid fiird I Totalt

53st.
3*.
|
12,,
5,,
|
16" lt"

Yrkesskador i Sverige
fiirsta halviret
1964

under

Under fcirstahalv8ret 1964 anmaldes till Riksfdrs?ikringsverket
70.026
yrkesskador. Av dessa hade dock
7.L72 intrriffat under L963 eller tidigare.Silunda anmdldes62.8i4 skador
underden angivnatiden.
Motsvarandeantal anmdlningarunder sammatid i fjol utgjorde \g.ttg.
Det innebdr att i 6"r anmdlts 3.735
fler skador, dvs. en cikning med
6,3 7o.
Som en jlmfcirelsekan ndmnas,att
under fcjrstahalv8ret 1963 anmdldes
t,6 Vo fdrre yrkesskadordn under
motsvarandetidsrymd 1962.

56 st.
t7 ,,
1.7..

ffi

Fiirdolycksfallens fiirdelning under 1964
MC : 1 st.
Moped: 2 st.
Cykel- 2 st.

Av statistiken f:u;mgilt, att antalet
yrkesskadori arbetetunder tiden L/L
-3L/7
1964, har varit 81, mot 78
under sammatld L963.
Fiirdolycksfallen ander denna tid
var L964 9 st. mot 18 st. 1963.
Totalt blh summan yrkesskadorunder tiden I/L-3L/7
f6r L964 90 st.
mot 96 for L963. MinsAdng med 6
yrkesskadorhittills under 1964.

763

Olycksfall 1964

Giende:

3 st.

Sinhning med 6 %.
Den kraftiga slnkningen med 23
yrkesskador,som kunde noterasunder
de 5 fcirsta m&nadernat964 har tyvdrr ej gitt att bibehilla, di juni och
juli mtnad i ir visar en hrijning med
inte mindre in 17 yrkesskador,vid en
jlmfd,relsemed sammatid i fjol.

Ridigt ingripande vid briinnskada
Under gasskdrningav rostfritt skrot
fick gasskdrare
John Nord (MEK) etr
st?ink p& ena byxbenet, som fattade
eld. Nord blev tydligen chod<ad av
olyckshindelsen och frirmidde inte
sj[lv att sldckaelden utan lig och ropadepi hjalp.
Kranfdrare Egon Nordstrcim fattade snabbt situationen, skyndade
fram till den skadade och lyckades
kvdva elden. Han idrog sig d?irvid
sjiilv br?innskadorpi hilnderna.
Tack vare Nordstrcims ingripande
hindrades ocks8.Nord att f3. svirare
brinnskador.
L.
*

Skyddst?ivlingenvid Bofors
under 2zakva*alet 1964

gav sammanl^gtIL3r55 poiing och i
pengarkr 7.767:25. Ffin irets brirjan
har de )2 avdelningarna- tiivlingsenheterna- nu erhillitkr L4.30L 25
att fcirdela sins emellan. I tdvlingen
Lai deltog under 2 : a kvartalet 4365 timavliinade arbetare.
Inom Grupp A den "svtrare"
gruppen - blev MG li, 16, MV,
Arbetarskyddet
och brandMVK 20, 40, 4', MAK, MP, MS,
riskerna
MSK 60-90, VR, VP 20-22,8 gArbetarskyddsnimndenhar utgivit 23 och BAM helt fria fthn olvcksfall.
en ny brevkurs med titeln Arbetar- Fyra avdelningar ME, MG 10, 14,
& ycldet och brand.ritAerna.
MVK 21, 23, gO, MH 20-21 0ch
Kursen dr avseddatt bli ett hjnlp- RT erhdll inga po?ing. Hogsta prismedel pi arbetsplatserna
i samarbetet summornahar i denna grupp erdvrats
fcir att fcirhindrabrandskadorpi per- av MS med 715 kr (110 arbetare)och
soner och egendom.Den bcir diirfrjr B 9-23 med 747 kr (115 arbetare).
studerasav alla som har en uppgift i
MVK.2o, 40, 45, MSK 31-36, VR
skyddsverksamheteninom s|vd,l at- och B har fitt 6ver )00 kr.
betarskyddet
som brandskyddet.
Inom Grupp B noterade MSK 80,
Kursboken omfattar fyra studiebrev MG 40, 48, MRK, W 20, 22,24,YV
om tillsammans 105 sidor. Den be- 2L, 23, 2IT, VE, YA 20, VA 30, VA
handlar de glngse f6rekommande 40, VA '0, VK 23-24, VK 2', VK
brandriskernainom arbetslivetoch hur
22, 26, t0, tl, 53, VK 6vriga, VK
de kan uppspiras, bekdmpasoch be- 27, x 20, KMPS, P 10, KA 6_7 och

KA 8-9, alltse 19 av de 28 avdelningarna, intet olycksfall. I denna
grupp erhcill samtligaavdelningarpodng. De hcigsta summorna gick till
KA 8-9 med 552 kr (170 arbetare),
V V 2 1 , 2 3 , 2 r r m e d 4 8 7k r ( 1 1 0 a r b e t a r e )o c h W 2 0 , 2 2 , 2 4 m e d4 7 L
kr (l$ arbetare).Flera avdelningar
har fitt 3oo-390 kr.
L.
*

Fcir fiirdolycksfallenlig Bofors inte fullt si lyckligt tlll. 39 friretag var
helt olycksfallsfria; Bofors hade 33
olycksfalloch kom dlrmed ndsthdgsti
dennatabell. Frekvensenvar 3,5. H,it
blev det tyvdrr ett dodsfall och 2 invaliditetsfall. 6 friretaghade dock hogre
frekvens och antalet fcirloradearbetstimmar blev 7.024, eller 2I3 per
skada.
Vid de 83 fciretagenrapporterades
sammanlagt237 fadolycksfall, med
yrkesJiirnbruksfiirbundets
48.794 fcirloradearbetstimmar.
skadestatistik 1963
Tjdnstemdnnenhar s3. pass fi oFramemot halvS.rsskiftet brukar lycksfall i arbetet,att statistikenknapJdrnbruksfdrbundets yrkesskadestati- past tilliter nl.gra nd.rmarejlmfrirelstik frin fciregiendeir uppenbarasig. ser. Ett eller annat olycksfall kan hdr
For en kalenderbitareerbjuder denna ge vzildigautslag.Endast26 av de 83
statistik en mycket intressantllsning, fciretagenrapporteradeolycksfall av
frdmst genom mcijligheten til jam- detta slag.Bofors hade 3, med t.t83
fcirelsermed hur andra bruk har det. fcirlorade arbetstimmar och en freHdr nedan n5.grakorta kommentarer. kvens pi 0,3. Totalt intrdffade i riket
Antalet irsarbetarevid de svenska 58 olycksfall i arbetetfdr tjlnstemln,
jdrnbruken har under hten 7959'med 10.590 fcirlorade arbetstimmar
1963 vlxlat mellan 47.LOO och och en frekvenspL 2,L.
52.000. I statistikeningiende fciretag
Tjdnstemlnnens fd.rdolycksfallvar
har saktaminskat frhn 9O At 1959 till
likaledesfi, totalt 25, av vilka Bofors
83 fu 1963. Fortsdtter "idrnbruksdci- stod f6r 3, med 434 flilonde arbetsden" ? Antalet irsarbetarehar ocksl timmar. Endast 17 av foretagenrapvlxlat, frln 523 F'r L959 till )99 Ar porteradeolycksfallav detta slag.
L964 med en topp fu L96l pe, 612
*
E.L.
man. Yrkesskadefrekvensen
per 1 miljon arbetstimmar htr vixlat mellan Skyddsverksamheten
vid
ld,gst33,6 fu 1,959till hcigst38,I Lren Nobelkrut
I96O-6L och var 35,9 I'r 1953. Antalet fcirloradearbetstimmarhar ock- Fiirre olycksfall andra kvartalet
s& vdxlat mellan ldgst ca 503.000 ir
Genom att det i juni minad endast
1959 till hdgst ca t91.ooo tu 196r inttdffade ett olycksfall kunde en
3,r1963.
och var ca )29.OOO
sdnkning av frekvensen noteras fcir
Bland de i statistikenupptagna 83 andra kvartalet.Sammanlastintraffafciretagenligger Bofors, med 9,348 de sju olycksfall.Det gun in frekvens
milj., 2:a i antalet arbetstimmar, av 16,0 per en miljon arbetstimmar.
SandvikensJernverkd.rstdrstoch som Motsvarandesiffror fdr andra kvartaIet 19'63var 9, respektive20,1.
3'.a Ii ggerDomnarfvet.
Den fcirloradearbetstidenvar dock
Vid Bofors intrdffade 3r L963 1.42
yrkesskadorfdr arbetarei arbete,mot- nigot ld.gre,beroendepi ett par sedan
svarandeen frekvens p& 15,2 yrkes- fcireg8.ende kvartal
dversldpande
skadorper 1 milj. arbetstimmar.Sam- olycksfall,och en i borjan av kvartamanlagt fodorades 32.808 arbetstim- let intriiffad skada med lingvarig
mar, eller 23I per yrkesskada,vilket sjukskrivning.
gav en frinvaroprocent pi 0,4. Fcir
Tvi, av olycksfallen h?indevid fiird
6 skador blev frinvaron mer [n 90 frin arbetet.
dygn och sammanlagtintrdffade 1.1
Under juli minad intrdffade inget
invaliditetsfall, men lyckligtvis intet olycksfall. De flesta hade visserligen
dtidsfall. Det kan nimnas. att totalt semestermen ifjol lyckadesvi "stdlla
3.)68 yrkesskadorintrdffade vid de till" med. hela fyra olycksfall under
svenskailrnvetken, vilket - som re- samma tld.
dan ovan nlmnts - gav en frekvens
Tyvdrr blev iterkomsten fr&n seph 3),9 och en frinvaroprocent p& mesternmycket olycklig. Innan kloc0 ,t .
kan var halv nio pi mindag morgon
Endast B verk - samtliga mycket hade vi fltt fyn olycksfall. Tre man
smi - var helt olycksfria och endast erhdll brlnnskador vid en krutvals) hade ldgre frekvensdn Bofors. Hog- verksbrandoch en fick en gavelldm
sta frekvensenlig pi 111-1 15. Bo- <iverbenen vid lossning av jd.rnvdgsfors lig silunda mycket gynnsamttill
vagn. Ytterligare en olycka intrlffade
i statistiken.
senarei veckanvid fiird frin arbetet.
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"Tdtlingstermontetern" i N obelArats
Sk ydd spri stiit liag. Bof orsfoto.

Under semesteruppeh&ilet
kommer
man ur den invanda arbetsrytmenoch
man upptrdder mer eller mindre som
en nybcirjarep& arbetsplatsen.Dock
utan dennesnaturliga fdrsiktighet infcir det nya. Det intrd"ffar de lett
olyckshdndelser
genom den bristande
vaksamheten.
Skyddstiivlingen
De sammanlagdapremierna i den
nya skyddst?ivlingenblev fdr fcirsta

164

i
l

Bland de arbetsuppgifter,
somkommitt6n fir att sysslarirfd kan ndmnas:
1. Ombyggnad eller dndring ay xafikplatser, vigskdl, hillptitser och
parkeringsplatser.
2. Ilyttning eller lndring av vd,gmfuken, trafiksignaler, linjemarkering
m. m.
3. Ombyggnad eller iindring av redskap fdr vdg- och gatuhilhing.
4. Bedriva upplysning i frigor rdrande trafikomldggningen.
5. Ordna undervisningi reglernafcir
nogertratlk.
Hdgertraf
iAkontmittinsordfi)rand.e,
shyddsMe_ningarnahar varit starkt splittinspeutdrUno Ldnnqui
st.
rade betrlffande trafikoml?iggningen.
Beslutet dr dock nu fattat, och nigon
halviret 4.9:-1, kronor. Av denna lndring
av detta kommer inte att Jke.
summa gir h2ilften till fabriksklubbar- En
frirutsdttning fdr att oml?iggningna och den andra hZilften direkt till
en skall gi si friktionsfritt som mdimedlemmarnai tdvlingsgrupperna.
ligt och utan nigon rikning av den
Startenffu val betecknassom tlmredan fcirut dystra olycksfallsstatistiiigen lyckad, trots att en del av grup- ken ir, att var
och en intar en positiv
perna drabbadesav olycksfall alldelis stZillning till reformen
i bcirjan och fick bdrja om p& lligsta
premien, en krona per ansttlld bch
.Kommittdn undlar clkrft)r redan nu
tvi-minadersperiod. Ldngsta olycks- till samtliga anrtilldd om sr6d i f6rfallsfria arbetstiden hai grupp 3, bereclelsearbetet.
Vi iir tacksamnta{tir
-Deras
a.ll.fi)rqla& och Aommeratt omsoigtNVA 41 (K 19) presterat.
premie utgir nu med kr 5:40 per an- fullt behandladem i Aomrnitt|n,
stZilldoch tv8-minadersperiod.Bra till
Ltn
*
ligger ocksi grupp 34, NX 96, med
kr 4:lO och grupp 32, NB 93, med Beliinade
f iirslagstiillare
kr 4:00.
Som bekant har Fciretagsnlmnden
Den totala premien blir beroende
vid. Bofors b-eslutat,att alta fcirslagpi hur minga anstillda man ir i
gruppen. Sammanlagt fir grupp 6, std.llaresom fitt minst ) frirslag goJsom 1r RA, mestpengarmed 405 kro- kdnda, skall erhilla en extra behninq
i form av en kristallvas prydd mel
nor. Sedankommer grupp 16, 6VK2
(Hdgberg), med 2go kronor och Bofors lejonmdrke i gravyr.
Vid Frirslagskommitt6ns senaste
grupp 20, NVN 2, som fir 26) krosammantrdde i juni behandlades ett
nor fcir frirsta halv5.reiTdvlingen fortsdtter till irets slut. 40-tal fcirslag. Det befanns di, att
ytterligare tre fdrslagstdllareuppnitt
de 5 fcirslagenoch Jilunda kvalifjceNobelkruts hiigertrafikkommitt6
Enligt ett av riksdagen ifjol fattat rat sig fcjr "vasen". Hdr ovan visar
beslut, skall Sverige nigon ging pi
GunnarAndersson,
MSKg0 (24366).
viren eller fcirsommarenlg6T ovetsl
till hcigertrafik.Vi Zir idag det enda
landet pi den europeiskakontinenten
som fortfarande har vdnstertrafik.
Overgingen kommer att medfdra
etskilliga problem, som miste klaras
av till tidpunkten fcir omldggningen.
Vid Nobelkrut har ddrfcir tillsatts en
kommitt6, som skall handllgga dessa
frigor. Kommitt6n hade sitt fdrsta
sammantrddei bdrjan pi juni. Ordfcirandei kommitt6n ir skyddsinspektcir Uno Lcinnqvist. Ovriga ledamidter
d.r ingenjcir John Malmhester (v.
ordf.), ingenjdrOlof Streth (sekreierare),.ingenjrjrArthur Bengtssonoch
huvudskyddsombud
Martin Nilsson.
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R. Lundbgren,MVK2l

(19607).

Einar Siiderberg,VR92 (3776).

vi fotos av de framgi.ngsrika fcirslagstdllarna, nimligen"hirrar
Gunnir
Andersson,Einar Sriderbergoch Karl
Todenfelt. Det fj?irdefotoivisar herr
L. R. Lundhgren, som redan i mars
erhcill sitt ) : e fcirslag godk?int. (Se
f. <i.B-pilen nr 3/r964,'sid. 143.i
Vid_det hdr laget har 47 flitiga i<ir.
slagstdllareerhillit Kristallvasei.
L.
Kail Todenfeldt, VK 21 (1745).

fuMtu'z

vdl varit anskaffningen av timavlcinad personal.I viras fcirblttradeskonjunkiurliiget och orderingingen rikade
si pass markant, att vi helt pkitsligt
behijvde en kraftig personalfcirstirkning. I detta ldge,med viren och sommaren framfrir oss, di. folk slutar i
Fcir att effektivisera och bdttre sam- sektionen.Ingenjdr Hahn sorterardi- hcigreutstrdckningin annarsfcir olika
ordna arbetetinom Produktionsavdel- rekt under produktionschefen.
sommararbeten,
fcirstodvi givetvis,att
ningen kommer friljande lndrade ordet skulle bli svirt att fi fram persoganisation av avdelningen att under Tidsprogram fbr den nya organ)sa- nal, om inte extraordindra itgdrder
innevarandeir successivt
genomfciras. tionensgenomfdrand.e
vidtogs. Vira blickar riktades rnot
Som framg&rav nedanstiendeorga1. Sammanslagningen
av M 1 och Finland och genom vira kontakter
nisationsplaninnebdr de vdsentligaste M 2 berlknas kunna ske den 1.9. lyckadesvi fi till stind ett gott samlndringarna fdljande.
arbete med finska myndigheter och
1964.
fick tillstind att resaciveroch anstllla
Produktionstekniska
sektionen
2.
1. OveringenjcirBlomgren tilltrider
befattningensom assistenttill produk- berlknas kunna successivtskapasoch petsonal.
Nir vi anstdllersvenskarhar vi lltt
tionschefenfdr att ge cinskadforstdrk- organiserasunder innevarandeir.
att
via betyg, frirfrigningar frin tidining av produktionsledningen.
organisa3. Anl?iggningssektionens
Overingenjdr\Tahlberg 1r produk- tion kommer, med undantag frir vad gare arbetsgivareosv. skapa oss en
liimplighet och
tionschefens stdllfciretridare.
som sagtsom elektriskaavdelningen, bild av vederbcjrandes
person,
men
detta
dr
inte
si ldtt ndr
2 . M L o c h M 2 s a m m a n s l itsi l l e n att successivttilliimpas fr. o. m. den
det
folk
frin
gziller
ett
annat
land.
sektion M, Metallurgiska sektionen, r . 3 . L 9 6 4 .
Vi ville ocksi ha personal,som var
under civeringenjdrKreys ledning.
4. I och med den nya organisatiostabil och som vi kunde oirlkna skul3. En produktionsteknisk sektion nens genomfcirandekommer den nu- le stannai Bofors.Den 6estalcisningmed ingenjdr \X/ilsbysom chef bildas, varande allmdntekniska avdelningen en ansig vi ddrfcir v^n, att vi sjdlva
vilken skall handliigga och samordna att upphdrafr. o. m. derrL. 3. L964. for civer till Finland och, efter konde produktionstekniskaarbetsuppgifkommerdock takterpi orten, anstdlldepersonersom
Transportavdelningen
terna (arbetsstudier,arbetsberedning, att tillsvidare sortera direkt under vi ansig vara ldmpliga.Si skeddeockproduktkalkyler m. m.) pe samtliga civeringen
j cir Wahlberg.
si och efter en snabbaktionhade vi
sektioner.Instruktion betrdffandeanhdr efter 3 iL 4 veckor fitt en god
Information
olika
avdelningar
till
mellan den produksvarsfordelningen
kommer inom fcirstdrkningpi ca 80 personer,varav
tionstekniske chefen och resp. sek- och bercirdaDersoner
Vira erfarenheden ndrmasteliden att ldmnasav pro- en dei svensktalande.
tionscheferkommer att utfdrdas.
duktionschefensamt sektionscheferna. ter av den Dersonalsom di kom hit
4. Avdelningarna B, BA, X och
Ir, s3.vitt jig fl,tt hcira, i mycket hcig
*
samtliga reparations-och underhillsgrad enbartgoda.
avdelningar sammanfdrastill en sekSystematiskpersonalbediimning
tion, Anldggningssektionen,med inNigra aktuella personalI sambandmed det <ikaderekryteI.
som
chef.
genjor Svensson
problem
ringsbehovetgenomfrirde vi ocksi i
Ingenjcir Adelrot ldmnar sin nuvaB-pilens redaktcjr har uppmanat all stillhet en reform som kanske s3.
rande befattning fcir att sti till promig
att skriva nigot om aktuellaper- sminingom fir stor betydelse bide
for
duktionschefensfdrfogande
speftir att minska personalomslttningen
sonalproblem
och jag skall d?irfdr i
cialuppdrag.
och oka mcijligheternaatt fi rdtt man
stcirstakorthet frirscika att beritta niIngenjcir Hahn, som ndsta ir gir i
got om de aktuella arbetsuppgifterna. pi rZittplats.For den timavlcinadeperpension, kommer under viss tid att
sonalenhar vi ndmligen pi nigra avfortfarande leda delar av den elek- Rekrytering av timavliinad-personal
delningar brirjat med systematiskpertriska avdelningentill desstidpunkten
Vad som under den gingna delen
Forts.bdsid..168
befinnes l2implig fcir overforande av av iret rcint mest uppmdrksamhethar
hela elavdelningen till anllggningsDen 9 itli bleu d.et ,)tst och stilla i uer|-

for produktionsavdelningen
Ny organisationsplan

stiicler och t'abriker - lnen samtidigt vttes
det drliga underbrtlls- och reparationsarbetet
i g,Lng prt ugnar och stiirre rnasLiner. Fotograf

Suen FalA strtjuad.e onhring i de
lonzma aerAstiidernaocb tog bl, a. de lotos
tu)n aisas pi sidan t, h. 6uertt t. u. SrafI
uaraudelningen (VK zt 1, diir trauersbal- \)
harna hajde:. Sheppet intill fick helt ny
trauers fdrra so?nrnaren.- Ensam Auar p3
jobbet aar raArt/dre laar OhJson. - I Stdloerket (ME)
ommurades bl. a. E-ugnen
helt. - Dlirinaid. en bildfrfrn VK 21, nted
alla masAiner dolda under pressenningar.
Nederst tuci bilder lrin MSK, lisande
reparation au tufr oliAa heiare.
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Personalproblem
Fortt. fri.x :id. 166
sonalbedtjmningi samarbetemed PAridet. Hela arbetsledningen
Pe de aktuella avdelningarna har fett en
grundlig instruktion i systemetoch vi
avsernu att prdva metodenunder ett
F't. Jag f&r kanske anledning att berdtta mer om fdrsdketldngre fram.

Nya identitetskort
En annan sak, som har diskuterats
under iret, har varit frigan om identitetskortmed fotografi pi sammasdtt
som man sedanldnge haft vid Nobelkrut, men ddr man nu gitt in frir en
fcirbiittrad uppliiggning. Frigan har
hdr i Bofors sambandmed en oml?iggDen kvinnliga arbetskraften
ning av bevakningenvid portarna och
Ett annat problem, som vi haft att irendet kommer diirfiir att ta sin tid
brottas med, har giillt hur vi skall innan det blir slutgiltigt lcist. Om vi
kunna f& in mera kvinnor pi arbets- fir sidana fcirbittrade identitetskort
platsen.Detta problem kan man sdga hlr si 1r det meningen att vi skall inbestir dels i, att vi som arbetsgivare fdra dem for bide tim- och minadsskall accepterakvinnorna, dels i att avldnad personal.
kvinnorna skall accepterasav arbetskamraterna och dels i att kvinnorna Mrinadsavliinadpersonal
personaVad den minadsavlcjnade
sjiilva skall accepteranya arbetsuppvarit
har
rekryteringen
len
betrlffar,
for
gifter och verkligen intresserasig
dessaarbeten.Vi har ju arbetatefter lugnare dn betrlffande den timavlodessalinjer ldnge, men i viras gjorde nade personalen.Nigra sdrskildarekryteringsaktionerhar inte behcivtvidvi en kraftanstdngning. Vi fann di
tagas.Det dr visserligennigra speciatt antalet scikande kvinnor i Karlella avdelningar som beh6vt en viss
skoga for dessaarbeten inte var tillr?ickligt. Vi har d?irf6r fitt den upp- frirstdrkning, men denna har till stor
fattningen, att speciellaitgirder dr er- del kunnat istadkommas oi normala
vdgar.
fordediga fcir att vdckakvinnornas intresse.Dessutombehiiverocksl de sa- Liikemedelsfotskningen tiU Mitlndal
nitira anllggningarna fcirblttras pi en
En speciell frtga, som vi haft att
del verkstadsavdelningarfcir att vi
arbeta med, har varit flyttningen av
skall kunna ta emot fler kvinnliga arliikemedelslaboratoriet till Molndal.
betare.
Flyttningen f<irde ju med sig atskilliga
personalproblem,bide i friga om
Bofors har plats fiir fler kvinnor
ombyte av arbetsbostadsanskaffning,
Under tiden, som vi haft dessaunsom inte ville
uppgifter
fcir
personal
p&
dersokningar och ombyggnader
ging, har vi emellertid inte litit grdset flytta etc. Si sminingom har emelgro under fdtterna, utan driftsavdel- lertid efter vad )ag kan fcirsti allt
ningarna har gjort mycket ingiende ordnat sig till det bista och t. o. m.
undersdkningar 6ver vilka arbeten bostadsfrigan d.t tillfredsstZillande
som kan skrjtasav kvinnor. Som synts l6st, men jag miste erkdnna att det
i tidningsuppgifter i dagspressen,har har varit bekymmersammadagar.
resultatet av dessaunderscikningarbli- Personalkontotefhar hiigkonjunktur
vit, att vi pi ling sikt kan ha ytterliVad hiir ovan sagts tlcker inte pi
gareca L.000 kvinnor, mot f6r nerva- lilnga fi'gar alla aktuella personalrande ca 250. Detta innebdr givetvis frlgor, som nu dyker upp efter seinte att vi i dag kan anstdlla 1000 mestern. Avslutningsvis kan ndmnas
kvinnor ! Dessaarbeten skrits ju nu av att vi, ndr detta skrives omedelbart
mdn varav en del friska, som kan fiivarje dag haft mellan
eftei semestern,
ras civer till andra arbeten,men ocks8
50 och 100 sokandeatt ta emot. Perav betingat arbetsfora, som behover sonalkontoret dr ingalunda dimensioiust dessaarbetend& de inte kan skri- nerat fdr en sidan pifrestning, men
ia andra. Vi fir ocksi komma i hig,
alla har legai i efter bdsta formiga
att stcirre delen av de 1000 kvinno- och det hela boriar nu anta mera norplatserna kan besdttas med kvinnor
mala fotmer.
Hh/EP
endast under fdrutsdttning, att kvin*
norna genomgltt en l?implig utbildning. Vad vi d?irfdr i Kadskoga, enligt min uppfattning, miste inrikta oss
pi ?ir att se till att kvinnorna gir in
pn de utbildningsmcijligheter,som
det nu finns si gott om hlr i staden.
Likalcinsfrigan ir ju inget problem
lingre. Vi fir vdl se vad vi lyckas
driva fram fdr aktivitet i kvinnofrigan under de ndrmasteminaderna.

Personalnytt
Herr Gunnar Lagerstam,som Pensioneradesden 31 juli kvarstir t. v. i
sin gamla befattning som chef fijr den
tekniska planeringen, PK. Som assistent och stiillforetrZidarehar utsetts
berr B. Brodin, tidigare chef ftjr avd.
lI

).

Pi grund av den dkade arbetsbelastningen i anslutningtill de olika bandvagnsobjektenhar inom KM vidtagits
foljande itgdrder: lngenjdr EriA
Hedenaaisthar utsettstill sammanhillande ior affdrsmissigafrigor inom
bandvagnsomr&detoch dr fciredragande infor chefen fcjr KM. Ingenjor
Hedenqvist ersitter ocks&kapten C.
G. Samuelsson,
som i maj riverflyttade
till KC, sisom sekreterareinom Svagnsledningen.
*
Kapten K. E, Plyhr svararfrir kontakten med Kungl. Arm6fcirvaltningeo (KAF) i frigor av stcirre betydelse.
*
Den 1 aug. L964 utndmndes herr
Bror Rune Persson till forman p&
MEK.
*
P& Transportavdelningenutnlmndes den 1 juni nedanstiendeformln:
Ragnar Gu$aaston (86324) och Per
Olou Nord (86321) pi RT 54, Gunnar Olofsson (86326) pi RT 23 och
Oue Erick Lewitzki (86327) pi
RT 10.
Den L juni dverflyttade fdrman
Helmer Kihlstrdnz frin VK 60 till
VB, dvs. avdelningen erhdll ny beieckning.
Den L aug. 1964 utnimndes herr
Suen Engstri)m till forman pi KA 801.
*
Maior Suen Kjellberg (Kbs/KMR)
blev fr. o. m. 1 juli tl64 ordfcirande
i Brandskyddskommitt6n och fick
samtidigt ansvaretdver brandskyddet
vid AB Bofors.
*
Kungl.

Arm6tygf

iirvaltningen

(KATF) dndradeden 1 juli L964 beteckning och heter numera Kungl.
Armlli)rualtnin gen (KAF).
*
Miilndalslaboratoriet
Ndr detta skrives (20 aug. L964)
pig&r inflyttningen i det nya forskningslaboratorieti Mcilndal fdr fullt.
Bygget har blivit nigra veckor forsenat - det skulle annarsha stitt fir- och foljaktligen
digt till semestern
har ocksi inflyttningen fdrsenats.
Meningen hade varit, att detta nummer av B-pilen skulle ha innehillit en
utfodigare beskrivning av laboratoriet,
men av ovan anfcirda skdl kommer
reportaget i nista nummer.
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Bofors-nyheterpi slitgodsfronten
Som bekant kommer virt fciretas
ofta med epokgdrande nyheter pE
olika omr8den.Inom det ovanndmnda
omridet dr vi i en del fall ensamma
i hela vlrlden om att tillverka nison
detalj. BetrZiffandeandra artiklar "har
vi varit banbrytare och - trots konkurrens - kunnat h8lla vir stlllning,
tack vare vir h6ga kvalitet.
Hdrnedan fciljer en upprdkning av
,
Iandvrnningarnaunder senaretr:

Xo*lrobol
_- som Bofors [r ensammaom i hela
vidden.
KamprofilstSl
HIr har konkurrenter"hakat p&" men
ej lyckats uppni sammahdga-kvalitet.
Bandplattor
Dessa intar en sdrstillnins i vdrlden
beroende pi hrigv?irdigk-valitet och
iindamilsenlig utlormnlng.
Griit tiind er
Ln-mplig kvalitet och dndamilsenlig
utformning ger stcirre livsliingd oc[
optimal driftsekonomi.
Reparationupetsar f 6r grl)utiinder
Ndr dessalanserades,
var vi fcirstmed
vir typ. Senarehar svenskakonkurrenter i mindre utstrdckning bcirjat
tillverka en motsvarandetyp.
Holktdnder och holkar
dr den stora nyhetenf6r dagen.

Fdr grdv- och lastskopor, framfor
allt till mindre hydraulaggregat, hat
vi under senare tid konstruerat och
lanserat sdnksmiddatdnder av ny typ
i en serie stodekar samt hdrfdr dimensionerade sinksmidda holkar.
Dessa nyheter har vdckt stort intresse
b&de hiirhemma och i ett flertal lZinder i Europa och Afrika. Kombinationen tinder-holkar har mtnsa ftirdelar
j?imfdrd med konventione"lla gaffeltdnder eller de amerikanskahillarna
med pistickshlttor:
Kostnaderna fdr holkarna utgcir
nd,rmasten engingsinvestering,och
dessa,liksom instickstdnderni,blir
frirhillandevis billiga, eftersom de
sdnksmidasi stora partier.
Delar av skopbrristmed holkar och
instickstdnder (holkt?inder) ftjr
griv- resp.lastskopa.
Dessatdnder och holkar har vi efter
vunna erfarenheterutformat med hdnsyn till alla de faktorer, som inverkar
pi de mindre skopornas drift och
skcitsel.
Fbrdelar i driften:
Tinderna av insticAstyp- i princip motsvarande vanliga gr?ivtiinder
- Aan mabbt monteras i de dndamilsenligt utformade, slnksmidda
holkarna, som svetsasfast vid skopan.
Hirigenom kan man l?itt och imidigt byta ut tdndernaefter fcirslitning.
Lisningen av tlnderna, med en
b6jd jZirnteneller saxpinne,ir enkel
och pilitlig.

Aasyning au gri)usaopa med pisaetsade holkar och nzonrerade bor.atdnder. Boforsfoto.

De massivainstickstlnderna tilliter
lingre utslitningstid vid j2imfcirelse
med pisticksh[ttor - och kan till ftjrhillandevis ltga kostnader repareras
ett par tre ginger med Bofors reparationsspetsar.
Lutningen pi tdndernasdversida dr
anpassadtill tindernas placering pE
plana skir i skoporna. Tdndernas undersida Ir plan och ligger parallellt
med lastskopeskdrets undre plan.
Detta grir, att vid planstdllning av
lastskopankan denna anvindas fdr
planeringsarbeten,utan att tinderna
monterasav.
Det [r Htt att montera av tinderna
for planing med vinkelstilld skopa.
Vidare kan rnan ft med hela schaktmassanvid lastning frln plant underlag, och man slipp-erfi shdana"resthiigar", som uppstir mellan tdnderna,
di gaffeltiinder av olika typer anvdndes.
Tinderna och holkarna dr som
nimnts slnksmidda och hirdade. Materialet i tdnderna dr detsamma som
i vanliga sdnksmidda grdvtinder i
mindre dimensioner. Holkarna ir utfiirda i ett ld.ttsvetsat,men indl slitstarkt material, varfor de rivedever ett
stort antal tinder.
Holkarna svetsas fast vid skirets
undersida pi grdvskopor och invindigt vid bottnen pi. lastskopor.Vid
fastsvetsningenanvindes tanden som
"tolk" insatt i holken.
Fcir de olika serier vi lagt upp har
vi sammanstiillt speciella katalogblad
med fullstlndiga m&ttuppgiftei och
tekniska upplysningar.
Det ir gliidjande att konstatera,att
praktiska prov med ovan beskrivna
holktlnder gett bittre driftsekonomi
som medfrirt, att allt fler skoptillverkare vinder sig till oss f6r k<;p av
dessautrustningsdelar.
Em.
*

Arets Boforsstipendier
3, 2.ooo kr vardera, fcir studier vid
Karlskoga Tekniska Skola har tilldelats herrar Lars Edholm (KKH 70),
Gunnar Eriksson (A 41), per-Erik
F_o_rssmark
(KCF), Gunnar Hedberg
(KA 62) och Bernt Viktorsson

(x 50).

*
Ett par >ordstdvr>
Bio iir inte min teknologi, sa Heinelnan

Hiir ska tjdnas pengar, sa Bonnier,
kdpte B-pilen,
Mx.
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prontenarlt,ilgenut till Sandtorpsndden,biir ouan. Bilden till rhnsterlfrr tala'fdr sig sjlilu!
Samtliga fotos till denna artikel: Karlskoga Tidning.

Sverigeberlknades1963 tiII 840.000,
med ett antal civernattningarav cirka
3,6 milj.
Milsittningen fcir Kadskoga stad
blev, ndr beslutet att bygga .en camSIfEN ODBY, Kailskoga
Av ldrottsintendent
pingplats vid Sandviksbadetfattats,
att anldggningen skulle bli av hcigsta
av
turistanliggning
f<ir
en
l2impligt
fcir SandSi snart markdverl&telsen
standard.Campingturismeni Sverige
viksomridet var fdrdig pibiirjade detta slag.
en siirskild organisation- Rikshar
virt
i
utveckling
Campingturismens
Karlskoga stads parkf6rvaltning deCampingkommitt6
organisationernas
har
utomlands
dven
och
land
taljplaneringen.Det stod redan frin
- som skciterauktorisationenav camBland
de
varit
exDlosionsartad.
ndstan
anvinskulle
att
omridet
klart.
bcirian
das till fritidsZindamilfiir stadensbe- m&nga orsakeina hcir givetvis den pingplatserna.Detta organ uttivar en
folkning, men snart nog framkom kraftist okade motorismen. Antalet fortldpande kontroll och klassifierar
ocksi fdrslag att hit forlZiggaen cam- campiigturister okar ocksi stdndigt. anliiggningarnaefter detas standard.
pingplats. Liiget intill starkt trafike- Av frireliggandestatistik framgir si- De campingplatser,som har hcigsta
som "tretdnkbarastandard,betecknas
iade- E 18 ansigs utomordentligt ledes, att antalet campingturister i
"tvemedelklass
stjirniga", de av
"en6vriga
som
och
de
stjlrniga"
Niisran Aontinentalt plageJia liingt Sandaiksbadetsstrand
stjdrniga".
Projekteringen av Sandviksbadet
skedde i intimt samarbetemed campingkommitt6n. Speciellt intressedgnadesde sanitlra anordningarna,som
ju dr av vital betydelsevid en campinganllggning. I en fcirsta etapp
uppfordes en byggnad innehiliande
tvdtt- och toalettrum, samt en vaktlokal. Under vlren 1964 har sedan
ytterligaretvi byggnaderfiirdigst?illts.
Den ena innehiller kiosk, personalrum samt tvdtt- och toalettrum, den
andrautrymmenfcir matlagning,disk,
tvdtt och strykning, samt matsal.
Fcir planeringenav det ca 100.000
m2 stota omridet har Parkforvaltningen svarat.Vdgar och^parkeringsplatserhar iordningstdllts,modern belysning uppmonteratsoch stora fria
grlsytor skapats. I sammanhanget
skall inte heller den nyanlagdagingstigen ut till Sandtorpsuddensspets

Sandviksbadetav idag: Trestjdrnigtparadis!
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S-vagnskontraktet
aktuellt

i TV-

Mindagen den 6 juli tillkd.nnagavs
att KATF och Bofors undertecknat
kontraktet om leverans av S-vagnen.
Detta uppmdrksammades
givetvis sivdl av Radio, Dagens Eko som TVaktuellt.
Fiirhandlingarna vid Bofors och
Nobelkruts gemensamma Fciretagsndmndssammantrddeavbrrits si att
deltagarnaskulle kunna fi fdlja TVprogrammet i en speciellt installerad
appatat.
BoforsfotografenClemensTillman
foljde ocksi TV-aktuellt och tog
nigra bildrutor. Som synesdr dessa
hdmtadeur S-vagnsfilmen.
L.
*

Viadukten fardig
Fbrfattaren, intendent Saen Odby.

glcimmas.En promenadldngs den ger
sktinhetsupplevelser
!
Toialkostnaderna fdr Sandviksbadets omvandling till en hypermodern
bad- och campingplats har bokfdrts
till 440.000 kronor. Av Statensfritidsnlmnd har staden erhillit ett anslag pi 50.000 kronor. VII investerade slantar, tycker alla bescikare.
An en ging har stadstridgtrdsmdstare Cad Fredby litit sin trollstav
spela. Och resultatet kan alla Karlskoga-boroch gdstandeturister glddja
sig it. Vilken tillging att mitt i en
stadsbebyggelse
kunna bjuda pi ett
fritidsoaradisav Sandviksbadets
klassI

Helt utan stcirreceremoniercippnades viadukten mellan Kungsvdgenoch
Kanongatan den 24 juli. Ett litet antal
intresseradehade dock infunnit sig
och bevittnade ndr Gatundmndens
ordfcirandeGustaf Kadsson befriade
komiktningsskylten m. m. frin skyddande papper och sl2ppte ftam traf.iKen.
Viadukten, som verkligen varit efterldngtad, har redan visat sig vara
mycket nyttig b&de fdr genomfartstrafiken liings E 18 och fcir lokaltrafiken. Helt utan farligheter [r dock
inte korsningarna mot Kungsvdgen
och Kanongatan.
L.
Den nya aiaduAten rnellan Kungsuiigen
(t. h.) och Kanongatan. Foto 'frdn ett au
hiigh usen. Boforsfoto Jansson.
Boforsfoto Tillman.

*l

Lokalavdelning av
Riksteatern bildad
i Karlskoga

=.y\rc
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Vid ett sammantrlde pi Folkets
Hus den 26 juni, till vilket'herr Arne
Gillberg och teaterridet hade kallat,
beslcitsenhlilligt att bilda en lokalavdelning i Karlskoga av Riksteatern.
Fcirdelarnamed en lokalavdelning
dt m&nga. Dels har Karlskoga nu
stcirremcijligheteratt viilja pjZiserur
sdsongensrepertoar.Dels fir de enskilda medlemmarnamycketstorafcirminer. Arsavgiftendr endastkr 5:Foftt. b3 sid. 173
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Riksteatern. . .

Fortt.frfrntid. 171
Durrenmatt.I rollerna: Per OscarsHerr Pousette har redan tilltrdtt
son, Gun Robertsson,Fritiof Billtjlnsten. Han iinskas nu varmt vdlper er (sesong)och for detta erhilles
quist.
kommen till Bofors och till ett stimusivdl en betydande rabatt pt abonnelerandearbetepi Ungdomsgirden.
mangsprisernasom prenumerationp&
Onsdagenden 11 nouember
tidskriften "Teatern".
G'
),
GLADA ANKAN: Operett av Victor
Hdstens 6 teaterkvdllar innefattas i
Leon-Leo Stein. Musik: Frunz
2 abonnemang,varderaen operettoch
Lehar.
I rollerna: Etna Skaug,
2 komedier. Abonnemangsprisetdr
Arne Hendrikss6n, Leif Stilberg,
20 kt p3" 1 : a parkett (ordinarie bilArne Andersson,Kad Kinch.
jettpris 'dt 9 kr fcir operett och 8 kr
fdr spelpj?iser,
alltsi 25 kr for 3 fore- Torsdagenclen 26 noaember
stillningar).
Den nya lokalavdelningensstyrelse LEKA MED ELDEN: Komedi av
August Strindberg. I rollerna:
har nedanstiende ledamciter. Ordf .
Gunnar Hellstrcim, Lars Granberg,
stadsbibliotekarie Algot Holmstrcim
Lena
Gumaelius, Dagmar Bentzen.
(tel. 315 33, bost. 324L7), uice ordf.
redaktcir Egil Lonnberg (tel. 360 20, Fredagenden 11 december
bost. 337 13), sehr. brukstjdnsteman
TRETTONDAGSAFTON:
Komedi
Bertil Krona (tel. 360 20, bost.
av NTilliam Shakespeare.
I rollerna:
329 67), Aassiir fciresttndare Arne
Kim Procop6,Arne Strand,Gunvor
Giliberg (tel. 327 2), bost. 310 98),
Pont6n,Nisse Ericsson,Pia Arnell,
ledamot fru Maj-Lis Ljung (tel. bost.
Alf Ostlund.
i32 44).
Medlemsvdrvningenkommer sna- (Till "Leka med elden" hcir en fcirrast att starta och styrelsenhoppas gipjZis"Jungfruleken" av JeanGrenet.)
vetvis pi ett stort intresse.Arsavgif(Reservationfcjr ev. dndringar.)
ten, som ovan nimnts endast 5 kr,
Egon Jiinsson
*
kan inbetalaspi postgirokonto85560.
Boforsfoto Falk.
Lokalavdelningensadress ir Folkets
Hus, Kungsvdgen34, Karlshoga.

KAK-guld till Boforschauffiir

Fredagenden 18 teptetnber
MAN KAN ALDRIG VETA:
Komedi av G. B. Shaw (premid,r
fdr Sverige). Regi: Birgit'iinder.

Chauffcir Egon ldnssoa tillhrir de
skickliga och ansvarsfulla Boforschauffcirer, som ocksi belonats med
KAK's fcirtjiinstteckeni guld.
Belciningen erholl herr Jdnsson
fota ttet, och B-pilen har (tyv?irr)
fcirst nu ncijet att publicerahans foto
och framfora en lyckcinskan.

Tisclagenden 6 oktober
BLAJACKOR: Operett av Louis Lajtal. I rollerna: Nils Poppe, LisBeth Ohlsson,Tilly Stephen,Ingrid
Arnoldsson,Hilding Rolin m. fl.

"STANG DdRRA" ocAsdett rentestelfoto
Jonzrnaren
frfrx Bofors terAsrad.sornrsde.
1964. KansLeen "skyddsbild'/ Boforsfoto
Falk.

Karlskoga

Stadsteaters
program fiir hiistsiisongen1964

Ldrclagenden 24 oktober
FYSIKERNA: Komedi av Friedrich

Semesterbilder

€

Lats Pousette
Foto Artur Grell

Bofors ungdomsgirds nye
fiirestflndare

Till fciresttndare frir Bofors UnsRolf Aspman (KMPS) aar i tommar domsg8rd har nyligen bland min!'a
nere i TysAland och Belgien. duerst scikandeanstillts herr Lars Pousete.
t. a. en bild frLn Morcldalen med. en
Herr Pousettehar sedanL96I vait
ung fitkare uid byn Bremm. T. h. oin- personalchefvid Konsum i Sundsvall.
odlingar i Moseldalen. Under denna Han var dessforinnan verksam som
bild ett nzer ouanligt perspeAtiu p2 kurator hos Statens Vattenfallsverk,
Messaurebygget,ddr han lven svarade
"Atornium" i Brilrel, K.-E. lansson
for trivsel- och fritidsfrigor i anliigg(FRK) aar ocksSnere i Tyskland och
ningssamhdllet. Han har ocksi erfafiingsladet ddr au HagenbecAsberdm- renhet frin arbete inom hemgirdsrcid.a zoologiskatriidghrd. I mitten t.!.
relsen, di han praktiserat pi Birkaen au fSgeld,anrlnarnA
med.flamingos, girden i Stockholm och under fyra
cliirunder ett idylliskt "Gasthau!' och ir varit fcirestindare fcjr Hemgirden
t. h. 3 lterrar (?) i frack.
i Giivle.

1,7
3

dagars isbrytare. Vi fir se Frammotorns moderna efterfciliare
NOHAB Diesel - och glimtar frin
NOHAB:s arbete bakom hdstkrafterna. Hdstkrafter, som tar oss till
sjoss i ldttmancivrerade bilfiirjor,
starka bogserareoch snabba trilare.
Hdstkrafter, som tryggar den livsviktiga elftirs6rjningenvid vira sjukhus,
flygplatser och vattenverk.
I november i ir kommer NOHAB
att delta med sina tre nya filmer,
"Lok". "Turbin" och "Diesel" vid
den internationella industrifilmfestivalen i London.

a5P-

v
Nu best?iller lven

tvskarna

NOHAB-motorer
NOHAB har nitt ett intressantinsteg p& den visttyska marknadenmed
F-motorn. Det dr Handelsagenturen
Neptunus som fcjrmedlaten s. k. paketbestillning pi tvi fullt utrustade
trhlare av sammatyP, som v[stsvenska
fiskare nu anvlnder. Drivmaskineriet
blir ocks& nu en 6-cyl. F-motor pi
700 hk vid 750 vaw/min. Bakom bestdllningen ligger ett stijrre tyskt tralarrederi, som dmnar anvdtda fafiygen fcirr sillfiske.
*

60.000 sig Trollhiittefallen

*

NOHAB/ASEA:s nya styrverk

spela

pi Fallens Dag
FallensDag 1964 blev en succ6fcir
turismen i Trollhittan. Det berdknades, att ca 60.000 mbnniskor frin
olika hill i virt land och frin utlandet bescikteTrollhiittan den 16 juli.
Vid sju tillf?illen sliipptes fallen pi,
sista gingen i strilkastarbelysning.
TrollhAnelallen i strdlLastarbellsningFoto G. Johansson.

Film-nytt

-

Dieselfilmen

ldilr

Filmprogrammet kompletteras alltmer, och nu fcireligger dieselfilmen i
f?irdigt skick, b&de i svensk och
engelskversion. Den tar oss med frln
Roald Amundsens "Fram" till vtra

ex uppleuelse16r fiudl trollhiittebor ronz turitter.

Sedan nigon tid tillbaka tillverkar
NOHAB och KMW ett s. k. enhetsstyrverk till ASEA: s elektrohydrauliska turbinregulator. Tidigare har
man haft var sin konstruktion, men
nu har ett gemensamtstyrverk utarbetats, dir hinsyn tagits till de erfarenheter man fttt under de ca 20 hr
denna turbinregulator varit i drift. Resultatet har blivit ett sfyrverk med avsevdrtmindre dimensionerin tidigare
konstruktioner. Det lr ocksi utformat
fdr att kunna byggas in i utldndska
turbinleverantdrers utrustningar. Ur
reservdelssynpunkthar stor omsorg
lagts ner pi att ge de olika komponenterna en sidan utformning, att de
liitt kan monteras och demonteras.
Styrverkets prestanda har fcirbdttrats.
Ddrmed har den elektriska regulatorns
tidigare mycket goda egenskaperytterligare <ikats.
Hittills har ett 40-tal styrverk tillverkats och yttedigare )0 exemplar
finns i produktion.
Bilden riur ett enhetsstyruerA nted aolyft
AApd. Noh^bfoto G. Johansson.
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Den l6uta aa d.e bfida rl,ssdocAorna, sorn
besttillts bos Gbtauerken bogseras hlir gen onz harnni nl op p et, F oto Gcitaverken.

Fiirsta fytdockan
till
Utstcillningen au ilirnadgsrnaterial i Nd:sjd tilldrog sig stort intretse. Hiir ses en del au
den ned NOHAB; s och ASEAS; s ruonter i baAs.runden.Foto ur Nohabs arkiv.

Modell av loket >Trollh?ittan>
pi j ?irnvngsutstdllning

Utstlllningen tilldrog sig mycket
stort intresseoch flera lokentusiaster
frin kontinentenoch England besdkte
densamma.

I sambandmed 100-irsjubil6etav
SJ:s bandel frin Falkdpingvia N2issjo
*
till Malm6 anordnadesen utstdllning
i N?issjrisstadspark.SJ stZilldemedel
i V-form
till fcirfogandeoch desspersonalsam- Fiirsta F-motorn
lade pi sin fritid in och sammafl- fiir propellerdrift
stlllde utstdllningsmaterialet.
A. F. 56derstrrims Skeppsstuveri
NOHAB deltog i dennautstillning AB i Stockholm- Groggbolagetkalmed en bildkavalkad,som visadedess lat - har hos Asiverken Amil
i
betillverkning av rullande materiel un- stdllt en bogserbit fcir leverans nista
der 100 ir. Tyngdpunktenladesemel- ir. NOHAB har hdr fitt fcirtroendet
lertid p3, de moderna loken, som vi- att levererasin F-motor i V-form sadesi fiirg. En kuriositet pi utstiill- en V-8 pi
900 hk vid 750 varv/min.
ningen var modellen av NOHAB:s
Det blir den fdrsta marina installatioforsta lok, "Trollhdttan", som levere- nen av V-versionen.
rades 1865 till divarande UddevallaVlnersborg-Herdjunga J dnvlig.

levererad

Sovjet

Den fcirstaav de b&da 27.000-tons
flytdockorna, som V/O Sudoimport
bestiillt av Gcitaverkenoch som officiellt rivertogs av bestlliaren i samband med ministerpresidentChrusjtjevs besdki Goteborg,startadei bcirjan sin linga resa till destinationshamnen Odessa.Den bogseradesav
en stor rysk tanker och tvi bogserbitar.
Fartyg pi upp till 45.000 ton d. w.
kan torrsdttasi dockan,vars lingd dr
218 m och bredd 40,1 m. Den dr
sjiilvfdrsrirjandemed elektrisk energi
och har en kraftstation pi 15oo k\7,
som drivs av fyru NOHAB-motorer,
typ SF15RS,vardera pE 560 hk vid
750 varv/min.
Vy i)aer en del au hraftcentralen i 't'lytdockan, I 'fdrgrunden ett du aggregaten ,neA
NOHAB: s F-motol ,
Nohabfoto G. Johansson.

F1,{"'',;

;::i:s

NOHAB: s F dieselntotor i V'f ornt testas i
diesellaboratoriet. Det lir denna ,lp son
na besthllts sont dritmaskineri i en bogserbit. Eoto G. Johansson.
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man ocksi artaflgerat fcir filmvisning
och fciredrag.Nigra av glsterna hade
damer med sig, och dessafick genom
Turisttrafikfcirbundets fcirsorg se
Trollhdttan med omgivningar.
Fi lip p in sk AraftuerAsdeI egation

Direkttir
Kylberg
hdlsar Die Deutsche
Schi'ffbautechnische Gesellschaft udlkomnzet i NOHAB: t nlaste lerAoadsaadelning. Nohabf oto _J.Carlsson.

En filippinsk delegation pi kraftverksomredetgjorde i juni en resa i
EuroDaoch USA. Avsikten med resan
var itt knyta kontakter med leverantorer av elektrisk materiel och maskinell utrustning. Gruppen bestodav 12
personerjimte damer. Vid besiiketpt
NOHAB intresseradesig gdsternagivetvis mest fdr dieselprogrammetoch
turbintillverkningen. Fcir damerna
ordnadesen sirskild sight-seeing-tripi
Trollhdttan. Som en kuriositet kan
nemnas, att SverigesRadio uppm?irksammat NOHAB-besciket och hZilsade
vdlkommen i en sirskild turistsdndning sammadag.
Tilliiggas bcir, att NOHAB:s 6vermontcir Paprota nu befinner sig pi
Filippinerna, och hiller pa att montera upp en N-motor vid Capiz Electric and Ice Plant i Roxas City pi <in
Panay.

Ingenjdr Sixten Hagqaist, kornrnendi)rAapten Lindmark ocb yrAesliirare Allan Eriksson rcr p& niir ,a2 aa de teAnitAa stipendiaterna beAantar sig med F-motorn, Nohabfoto G. Johansson.

var ordfdranden i polska jttunvdgsmannaftirbundet E. Grazhal samt ledamoten av samma styrelse ingenjiir
Z. Kozaczek De ttfdljdes av tolken,
lektorn i svenska vid universitetet i
N7arszawa,fru Anita Thierry. Som
reseledare fungerade "Signalens"
chefredaktdr Henry Kjellvard.
*

N IB-stipendiater frLn T unitien
Som bekant bedriver NIB en utbildningsverksamhet i fiskerikunskap
i Tunisien. Genom Handelsagenturen
Neptunus frirsorg byggs nu ett komplett fiskefartyg av samma utfdrande
som de m&nga vistsvenska stiltr&larna, vilket skall tj?instgdra som skolfarfyg. Det kommer att drivas av en
Ur besiiksboken:
NOHAB F-motor pa 7oo hk.
I slutet av juni besciktesNOHAB
Besokenduggadetett sistamEnaden
av organisatcireroch instruktcirerinom
fcire huvudseffrestern.Vi plockar ur
detta verksdmhetsomride med komnhgrai kronologisk ordning.
mendorkapten C. E. \7. Lindmark i
T yska Sk eppfi yggnadsteknis
ka
spetsen. Stipendiaternastannade en
vecka pi NOHAB ftjr att sitta sig in
Sillskapet
hanteringen av F-motorn.
Detta sdllskap, som bestir av fors- i
kare och varvsledare,hade i ir fcirlagt IsliindsAt aiinorxbetdk
sin sommarkongress till Gciteborg.
Trollh?ittan gistadesi bdrjan av juli
Kongressprogrammeti stort var mycket pfessat, men trots detta besriktes av en grupp isllnningar frin KeflaNOHAB den ) juni. Det var ett 4o- vik. Minga av dem hade anknytning
till fiskeriniiringen, varfor det lEg
tal gdster som kom med professor H.
Lerbs i spetsen.Direktd,r Kylberg h?il- nZiratill hands att fi se NOHAB och
speciellt desstillverkning av fiskebttssadevilkommen i nya verkstaden,dlr
motorer. En av deltagarna hade f. o.
tidigare varit med om att montera en
Ingenji)rerna Hagquist ocb Arthur Melaxd
NOHAB-motor p& Island.
uar ciceroner niir den f ilippinfia
Araf tDe polsha giistema fotograferade franz'fi)r
motorn till ett diesel-elehtriskt lok, till:ammans med PR-nzannen Tore JerAenstatn ocb
ingenjdr IY. Bengtsson. Nohabfoto G. Johansson.

oerAsdelegationen gd.stade N OH AB.
Nohabfoto T. Carlsson.

En glad Aaartert efter ndgra 3r aa krifuande
afiete 'fdr ingenidr Gbthe Sahlberg, som
iir cbef fdr yrAesunderaisningen, ta.nt, fi;r
eleuerna Knut Fihn, Hasse Gdthe ocb Holger Holm. Nohabfoto G. Johansson.

>FiirmanskursD

avslutad

Sedan m8nga ir tillbaka utbildar
NOHAB fdrmd.n och produktionstekniker i samarbetemed Trolhiittans vrkesskolor.Nu har det varit avslutninq
pi den kurs, som pigitt sedanfebrul
ari 1962. All undervisninghar skett
pi kv?illstid.
Polska jiirnudgsnrdn
Det dr ett omfattande undervisDagen fcire huvudsemestern fick
ningsprogramman har att fdlja. MateNOHAB bescik av ett par toppm?in matiken leder med 140 timmar, ndrinom den polska fackfrireningsrcirel- mast fcilid av materiallira och svenska
sen, som befann sig i Sverige som fcir att bara nimna nl.gra av de m&nga
glster. Det dmnena.
Jdrnvdgsmannafrirbundets
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Foljande gir nu vil rustade ut till
sina respektivearbetsomreden:

gdsternasafton di de sj?ilvahar st&tt
frir programmet, vilket livligt uppRune Almroth, Kad-Erik Berg, skattats.
95 pensiondrerhar dven i ir gdstat
Kurt Fihn (premium), Hasse G6the
(premium), Holger Holm (premium Ulv<inen veckamed det finastevddret
och kursetta), Per-Olof HZigg,Heimo som de haft pi minga &r, och det
Isokoski, Morgan Klasson, Gtjsta mirktes att de trivdes alldeles utLarsson, Tore Lundberg, Gunnar mdrkt, ty de sken ikapp med solen.
Fredagen den 7 augusti fick Ulvdn
Lddf, Bengt-Erik Rosendahl, Tore
Schild, Egon Strcim och Arne orberg. bescikav den man, som en ging byggt
upp det som nu Zir NOHAB's arbeta*
res semesterhem,nlmligen byggm?istare Andr6n. Trots sin hdga ilder (36
Ryssavtalet petz}-talet fir be- ir) kunde han lekande liitt gi omkring och visa alla arbetensom han
riim i sovjetisk press
gjoft sedanT934.
Lagom
till
ministerpresident
I skrivande stund har nu ABF: s
Chrusjtjevs bescik i Sverige publice- Trollhiitteavdelning en veckokurs pi
rade den ryska tidskriften "Novaja
semesterhemmet,
sedaoskall SAAB : s
Vremja" en ling artikel om det fcirsta verkstadsklubbha en konferens under
sovjetisk-svenska affirsavtalet. Nyden fredag, lcirdag och srindag, och
qvist & Holm fir berdm frir sitt forsom avslutningpi Ulv6n kommerstifutseendegenom att enligt detta avtal telsen sidlva stl som vdrdar fcir seIeverera1.000 inglok. Eftersom frire- mesterhemskonferensenden 29' L 30
taget inte kunde tillverka alla loken augusti, och sedandr det dags att iterresten fick tillverkas av tyska, igen stinga igen. Besciksantalet
har i
engelska och kanadensiskafirmor ir varit mycket gott.
H. M,
hj2ilpte Nydqvist & Holm ryssarnaatt
*
fi kontakter med vdst,varigenomhandelsblockadenbrcits, skriver man i ar
vid NOHAB
tikeln. T. o. m. de svenskabankirerna Tiivlingsskytte
fir rosor, eftersom de trots guldDet sedvanliga t?ivlingsskyttetmelblockaden ldste in det ryska guldet. lan PVP och PVM gick av stapeln
mindagen den 1 juni p& Klillstorps
*
naturskdna skjutbana. Vi infann oss
ca 20 m^fl med supporters. Solen
sken, vinden bltste snil, men pi tdvlingshumciret var det ingen som tog
miste; alla strilade i kapp med solen.
Skjutledningen, Larsson och S7estman, hade dagen tidigare sett om
skjutjlrnen, si det var bara att sdtta
igSLng.
4 man i vardera lagen fick order att
llgga sig pi den allt annat in m;'uka
vallen, fdr att prova in sig med 3
provskott.
Nlr detta var gjort var man lagom
om i kroppen fdr att bdrja tivlingen,
och d& kom det fcid<isande
ordet: "10
skott
eld".
S&
boriade
kanonaden.
H jalnzar Granlund oclt byggtndstare AnSedanvar det dags fdr ndsta grupp
drdn i solshener. Nohabfoto G. Tohansson.
att genomg8.sammaprocedur som den
fcirsta. Efter detta stllldes kosan till
Nigra glimtar frfln Ulviin
skjutpaviljongen, ddr varmt kaffe med
Somrnaren 1964
dopp intogs under de angenimaste
Aterigen har snart en Ulvcisommar f,ormer. Men det lEg andi, lite spdngitt till dnda med varierande vider.
ning i luften, resultaten vdntade alla
Hcigsta uppmdtta temperatureni vatt- pi. Efter en stund kom intligen hernet har varit 2I,5 grader. Om det nirar \Testman och Larsson och medgon ging varit mulet vdder, har g1s- deladedessa.
ternas humcir varit pi toppen. Varje
Det blev stor gliidje i PVMJaget,
vecka har det anordnats fisketdvlinq i synnerhet di N7estmanoch Larsson
fcir gisterna med goda fiskeresultat] civerllmnadeett fcirndmligt vandringssamt danskvdllar torsdasar och lor- pris, som skall ercivras3 h f.or att fFr
dagar. Torsdagsdansenhir kallats for
behillas frir sott.

1,77

Vi iir una att se lastning au turbiner och
dieselnrotorer frlin "RyssAajen". Hiir en
hld. frin tid.iga 2O-talet, d,ci de 500 lokex
sAeppades t ill Soujetanionen.
Foto ur Nohabs arkiv.

En sexlett Nohab-pensiondrer p2 IJIa6n,
dcirau 5 pfi "ljugarebiinken",
Nohabfoto G. Johansson.

PVP-laget blev heller inte utan
pris, de erhcjll en snygg Elefant, som
sannerligeninte skdmdesf6r sig.
Sedan tivlingsledarna tackat skiutledningen fcir en lyckad kviill, itervinde alla hem, var och en till sitt.
Ti
P. S. Det fcjrlorande laget stg lite
misstlnksamt ut, nir segrarna Iven
tackadenzarkdrerna,D. S.
*
Tvi

NOHAB-veteraner

Herrar Axel Cadsson och Gustaf
Petterssonslutade den 1 iuli arbetet
efter mycket linga anstiiliningstider.
Sevidareunder Personalia.
Niirmare 106 tiAnsteAr tillsanmans hade
aelerdnerna Axel Carlsson och Guslaf Peltersson, niir de afiacdad.es den 26 iuni,
Nohabfoto G. Johansson.

son (Metalls ordf6rande) under slutmontering av gjuteriformmaskiner,
och hiller pi
som komplettbearbetats
att fdrdiestailas.
D& m.-an
har i itanke, att den sven-

HJo-pressfor plastpi platt

*1"H'T:-"tr-;,';#1.;;f,*,'j

press,avseddfor taljer.Fcir att man skullefi upp i::#l&tf'?iffiff
En hydraulisk
"dd.

golv och
pressning av arme?atformgods, har dessa,miste de hriias
"Tl]u"
under j,ini-juli minader installerats tak medelst pallning. D6 pressenju
var mittbestdlld efter byggnaden i
i hus 40, Foimgodsverkstaden.
takhtijd kan ndmnasatt endast,l cm
MeHjo
vid
Pressendr tiilverkad
kaniska Verkstad och dess datad* ef- skilde overstycketfrin taket di det
ter BTV:s forhillanden imponeran- skulle svdngas90o och trddaspi koDet var spdnde: Presskraft200 ton. boidstorlek lonnernasdragskruvar.
2.20A>'L.2OO flfl, pressgap 2.300 nande minuter, d& detta moment pimm, slagldngd r.zoo mm och total gtck'
Betrdffande-civriga detaljer,,:e.toT
nOld e.o"ooLm. Maskinens hciid iir
cylindrarna och. ol.ietank
de
b.rta-d av takhojdeni uppstiillnings.trenne
fanns.inte iyftmed
lokalen.
P.umPag.gregat.
.
lokalen
for- att
i
h6id
tillgiinglig
i fyrpelarDen dr av civerkolvstyp
.dilyftes dirDe
dem.p1
plats.
upig'ir
till
vikte'n
utfcirandeoch totala
iekt ryi?
anvdndas,
26.000 kg. Som extra skyddslotrost- fcir si lingt blocken kunde

i:ff";td;Jt*

Lu., Lundgren o.tistor.
bild 4,
Anderssonsvetsarund"erredettill en
tankkdrrafcir arm6n, som tillverkats i
stort antal. Likasi har tillverkats ett
stcirreantal chassierf6r verkstadsklrra
for arm6nsrdknins.
obBland mera pre"cisionsbetonade
jekt kan ndmnai ett mindre antal motorblock som komplettbearbetas.Vi
ser pi bild 5 hur hrne Anderssoni
Oeriikon koordinatborrmaskin kontrollerar instdllningenav verktygetfcir
finborrning.
Aven m"ycketkompliceradeldttmefulltalldetaljerfcir flygplin bearbetas

i:3;*^J*'fllii"lHJ;ffi::;
ffi?,.':t:'TX1n'r;"oi:s""Jil
li-:::1
:n-hut'lt,im1"ri1,i,.iJ
ningssidan.
,{at fa maskinenpi nlars samr utfora det grrivre -"ti,.ti"gr"rb.i",
hade uppd#gits
'o.,d?, it niv,s briftavingenj<ir Ak. t.r.,ddelningi
viks le"dning.
vi frngar ingenjcir Lundvik hur

temPon'
i_.^^ -.^r
var
Arbetet, som fdref<ill och lven
tidscidande,var mycket i**'::1"'
ttIIrum utan mtnsta .9ill
dgde,dessbdttre
bud till olycksfall'
E. o.
*

via kopierfrdsmaskin.
Dei fi.r.rs ttotid,nareiven pi Bofors-Tidaholmru.ik.n och i sl'iprummet ddr verktygsskdrpningdge.r-rum,
trd:f.far^vi
pn Ka'rl JohanssdniskZirpartagen'Se bild 7'
John B&gei kontrollavdelningendr

en'vg.
"
i
brickringet
rvM
lffiX.j#trl",fitXif,f.j.#-r:: I den mekaniskasektorn har pro- ;,ii',i".;ir1i!fackfcireningsmannen
il:,:"'*
,uartigi'i"ttullationsarbetet.
pi'grund av pressensstora tyngd,
i fcirhillande till birighete., i-roi u"utmiie den placeras
u.., i bygg.roden,
'.?'
i keliuruiningen befintlig
orrurpa
bdrande \d,gg. presseni underborf,
bragtespi plats g.r,o;'ur, ;itp;; pt
i;iJ.l.h.
.,ttu"gao'rziisskenSr,;;;
;y;t?;". Takkonstrukti;;;" i bylgg*
d..r-.,o, fcir svag fcjr att tillita'.?iil

dukterna varierat^ganska-vdsentligt
under de senasteiien. Man har till
stor.del varit hinvisad till den civila
marknaden,en i och fiir sig intressant
och stimulerandeuppgift,^slg som dock
med
problem av
drar
onekligenolika imfattning och sv?righet.Kostnadsfrigan Lanskeosdkt kommer in i
medvetindet mera matkant ?in tidi-

--Y1"g?tigt
Nils Holmer och hans kollega i svarvaryrket Edvin Freed dr i full verksamhetvid sina maskinerpi bilderna
9 och 10'
Vidare fortjtinar framhillas att
TVM tillverkar de populdra Bodex
vdndskdreni .seriemdssig.produklion,
vartill vi kanskeskall iterkomma i ett
kommandenummer'

iy;g'.a.
avo"'ig"
rekt
upphissa.'dE
^itililtffl"Jil,:'rjff,T;,::,Tr;T
f:li",llt.,o3...'""'lo:,,'ni"lu,',11flX
moderbolaget'Pi vir

dl) tten nya 200tonr
Fri, ntonterinsen
pret.telr.
P,i lotor ,ro., i',i,,il"uii,i, i#,
K. G. perssan'r;;G;';r;;;;,:
Karrsson,
raurjon.BTV-foto.

1!iFl*ssss

allt hogre krav pi de olika produktionsme-dlen'
Sett pi Iitet ldngre sikt fcir TVM:s
till
Lrrr
lleveranser
trvcl4rlJsr
lfciru'lom
utuLUrr]
kofoimer
K
o[uIleI
cclel
el
moderbolagetproduktionsprogrammet
att till stor del inriktas pi civila objekt av seriekaraktdroch ett fdtre antal kunder.
vi kan i detta sammanhangvisa ett

h.tj-lt:::.
till
sistabild fdr dennaging skciterLajos
k"Bordcz rattarnap_nHYDRo-TI
pierfrdsmaskinfor verktyget HA-82.
N.N.
*
Personalnytt
t$f:.?t:i:".*'".i:*

",-::^5:r*":tT
q* o^,"f'li'i,'
r,,{{:":r: t?**lg',,,.#t:t',
j",:l
.,itifiiyi;;;:,r:i::;;
;

*

u

-re-

f

p_--

av

tvenne

botorssmtdda

Dlloetal,er'

ll4lI

uLll

r

lurr

4rrJr4urr

ltvNvtt

'\^

,^.^^-^"^.r.'

-T ;"c-"If .ii* l*-p'i"'.til ffi '"?;::^":Jluu,"ro,,"u,,
rvM
inom
nyligenuPPstartats'
rPi fcirstabilden ser vi Gunnar Jooch
hanssonvid \7. & S. halvautomat,
nzistabild visar Leif Karlssonvid Sol-

ta har msd tilltrede den 17 augusti,
"?j.1
anstdlltsherc Saen IN/ikstriim (lVi:).
P& RitkontoretTVB I hat ingenidr

-ffi|Ist-.ffif;bergaborr-ochgdngautomat..Gdrat1P't,ers,o,,!.(P,,,9T.'":'ll1li'':1tillverkningsgren som konstruktcirfrin den ) oktober.
I'nom en utr"nun"
M'
kan vi pi bild 3 se Gunnar Christens-
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V
>Vi pi arbetsplatsen>

TVM

ri:lii1
,:.i

ti':t
.ir,1

riska dgonblick blev s&ledesinte f6revigat (fdr-evigat, hur minga llste
fore-vigat?).
En som diremot ei frirsummade
tillfiillet var Gunnar Olson som
kndppte elefanterna (med kameran)
rad i rad utanfcir radhusen.Till minnet av Elvira Madigan, som den 24
juli frir 75 ir sedan sl tragiskt gick
bort, visar vi en sentida efterfoljare
pi sin vita springare.x) En indisk

dess forsta 8r och som dessforinnan
dven lgnat fciregingarna AB Volator,
och framfor allt Tidaholms Bruks AB
sina tidnster.
inledDet festliga avskedstagandet
des av civeringenjcir Ludvig Sterky,
som med vdl valda ord betygadeveteranen sin aktning och framfdrde fciretagets tack jdmte blomsterhyllning.
Frin kamrater, dvs. samtliga arbetsledare och tiinstemin, riverlimnade
ingenjcir Stig Claessonen tavla av
tidaholmskonstndrenEvald Gillbrand
som ett tack fdr gott samarbeteoch
kamratskap och framfdrde en lyckdnskan fcir framtiden. Hiri instimde

Mdrkeliga djur pd. Tidaholm: gatof, men
si. Aom de ocksdfrfrn Hjo.

Cirkus i stan
Brazil Jacks son direktcir Trolle
Rohdin gistade p& fdrsommarenTidaholm med sin cirkus. Elefanternafick
taga eft promenad landsvdgen frin
Hio och var vid framkomsten bide
Ormmiinniskan med skdn bartner !
Rdkning l6rbjaden !

Obs !

ormmdnniskamjukar upp sig pi podiet och om redaktriren har plats si
visar vi iven en bild oi cirkusensexteridr. Det dr inte var dag det 1r
cirkus i stan.
Sixten.
*)

LiAsomen flab frdn forna tider!
tdrstiga och dammiga. Enligt uppgift
skulle de pi natten vid 4-tiden ha
sli&t tdrsten i fontdnen vid von
Essensplats. B-pilens redaktion och
pressfotograf,vanligtvis si pipassliga,
var tyvdrc ej tillhands och detta histoVi bifaller giuetois fdrlattarcns i)nsAan ont
plats t'6r en bild au cirkustdltet!

Om inte red. minns fel var Elvira Madigan lindanserska.

Ti dnst enzannaklubbens ord.'ldrande iiaerIiimnar blommor.BTV-foto.
ordforanden i tjlnstemannaklubben,
hr Grista Johansson,som aven dverllmnade blommor. Valter Johanssons
uppbrott frtn sin arbetsplatsfilrevigas
h?ir i ett par bilder och i de viilfiirtj[nta hyllningarna instimmer B-pilens tidaholmsredaktion.
Gr.
*
Miinskliga

faktorn

Under semestern- det var en av
de diir hdrliga varma dagarna,som ni
slkert kommer ihig - utspelade sig
fdljande lilla hiindelsei tidig morgonstund. Skideplatsvar storaporten vid
Bofors-TidaholmsverkenAB.
Portvakten hade vid femtiden g&tt
fdr att starta en kompressor.Nir han
Platscbelenocb teteranen tacLar tarandra.
kom tillbaka stod en av dem som
BTV-foto.
jobbadeunder semesternoch ryckte i
lilla g&ngporten. Han undrade lite
2ildste
Tidaholmsverkens
sm&tt om det inte skulle sliippas in
tjiinsteman
avtackad
n&gra arbetaredenna dag. Portvakten,
Varmt och hj?irtligt hyllad blev som varit i tj2inst hela natten, befann
planeringsmannenValter Johansson, sig ?indi pi ett strilande morgonhuBTV, vid sin avging ur tjdnst den mcir och invdnde bara helt stillsamt
att det gick ju bra att anvdnda sig av
10 juli. Men si var det ocksi friga
stora
porten den hade ndmligen
om en verklig trotjdnarc, som varit
hela tiden stitt oppen.
med oi Bofors-Tidaholmsverken
frin
H. F.
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UVA och irets internationella verktygsmaskinutstlllningar

"*.','"-**-"'

q
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- Varje ir har UVA offrat mycketpE mer hdgkvalificeratfcirsd,ljningsarbete
deltagande i internationella utst?ill- miste ddrfcir bedrivas frin UVA:s
ningar fcir verktygsmaskiner,och detta sida fcir att s?iljade nya id6erna,och
deltagande utgor fciretagets frimsta
utstdllningsdeltagandetIr ett led i
propaganda-och ackvisitionsanstrdng- dennakampanj.
ning. Med de relativt sett mycket biVir viilkiinda standardmaskin
U-55
grinsade personellaresurser,som det vjsadrs ocksi pi Olympia i sin nya
?ir mojligt att fcirfoga dver ndr fcir- elhydrauliskaversion U-5tE. Det nya
siiljningsprogrammetir specialiserat utfiirandet gcir maskinen-". u.rpuirsom det ?ir p& UVA, dr utstdllningar ningsbarfcir specialuppgifter
dn-den
det mest effektiva sittet att komma i
tidigareversionen.samtidigtsom inkontakt med en stcire kundkrets.
stdllningsorganen gjorts bekvLmare
Kostnadsutvecklingeni virt land, fcir den som betjlnar maskinen.Den
plus ett starkt tryck frin de utlindska engelska kundkretsen tycktes snabbt
konkurrenterna,hargjort det allt nod- uppskattade nya fcjrdelarnaoch fiera UVA: s helaatomatisAa innerslipmaskin lor
vdndigare att cika specialiseringenpi
exemplar sildes under utstdliningens Aullagerinnerringar U 551 C2H "Centric"
JETSIZER. Foto frin UVA's arkiv (Bengts
vira produkter. Samtidigt blir emel- gang.
Foto, Bromma).
lertid dven fdrs2iljningenmer kompliBesciksfrekvensen
frin engelsk sida
cerad, eftersom den stegradekomplivar mycket tillfredsstiillandi. Tyverr mancjvrerasvia knappar
pi elskipets
kationen hos maskinen fordrar mtra miste man emellertid sdga,att de konDaneI.
specialkunskaper
hos forsiiljningsper- tinentalabescikarna
inte var si talrika
Detaljens vig genom maskinen ir
sonalen.Utvecklingsarbetethar fram- som man hade hoppats.Orsakentorde
fciljande: I en vibrator pi maskinens
fcir allt de senasteiren varit utomor- vara den allt rikhaltigare floran av
baksida trimmes detaliernaoch dessa
dentligt dynamiskt pi UVA och har lokala utstdllningar pi kontinenten.
vandrar dariffiLn via en rdnna ner till
resulterat i en del patentsciktanykon- Fcirscikenatt begrd.nsadessa till de
chuckdockan, dZir de matas ner i en
struktioner med ndrmastsensationella s. k. Europautstdllningarna vaftanrtat
indexerande skivas uttag. En kolv
prestanda.
ir i Bryssel, Hannover, Milano och kontrollerar ddr
at en dltali verkliUnder den nyligen avslutade stora Paris har inte lyckats, utan nationella gen finnes
pi plats. Detaljen matas
och viktiga verktygsmaskinutstillning- arrangemanghar blivit allt vanligare sedan
ned mellan en drivhylsa pi
en pi Olympia i London presentera- pL f.lera platser under mellaniren. chuckspindelnosen
och en tryikplatta,
des en del av dessanyheter och rrinte UVA miste sjiilvfallet begrdnsasitt
som 1r kullagrad och pnuematisktpimycken uppm[rksamhet bland ex- deltagandeoch viilja de platser som verkad,
och kldms efter centrerinqfast
perterna. Det var framfd,r allt vira
bedcimessom viktigast. I ir 2ir vi pt
mellandessa.DetaljensJipasochlfter
nya maskiner f6r kullagerriogar, Uvdstsidanendastmed pi Olympia.
fiirdigmitt vixlas den ut i en utlopps55L C2H Centric Jetsizeroch U-i51
Utover London-utstdllninqenhar vi
rdnna till en uppsamlingsburk.
Tiden
CZB ShoetypeJetsizer,som utgjorde emellertid ocksi deltagit mid ett in- fcir
slipning ink1. vlixling och skdrpde stdrstanyheterna.
formationsstindi Poznan.Den polska ning av slipskivand,rca Lt sek. SpridDen fdrstnimnda maskinen med marknaden har alltid varit en av ningen i mitt ligger inom
0,002hm.
sin synnerligen tilltalande yttre de- UVA: s mest betydandeoch det ir
Denna noggrannhethar S.stadkommits
sign, som utarbetats i samrtd med ddrfor mycket viktigt att man atmin- genom UVA:s nya mdtsystem"JETgreve Sigvard Bernadotte, var ett stone en ging om iret pi ort och
sannskyldigt dragplister, och konkur- siiille fir tillfiille till personligakon- Den helautomatisAa slipnashinen ll-jj
renternasavundsiuka men erkdnnande takter med kundkrets6n. Nte-ra ma- C1H, son leaererades till Sunclstrand Hv
kommentarer utgjorde ett talande be- skiner stdlldesemellertidinteit detta draulic AB, Huddinge. BTV-foto Nellmer.
vis fcir en lyckad produkt. Vi hoppas ir'
*
att denna maskin skall utvecklas till
en framgingsrik forsZiljningsprodukt.
Vad som framfdr allt kdnnetecknar
U-551 Centric Jetsizer dr, att man Ny helautomat levererad
med denna maskin kan producera
Strax fcire semesternlevererades
till
ringar av mycket hiig kvalitet, samti- SundstrandHydraulic AB, Huddinge,
digt som produktionshastigheten dr en helautomatisk slipmaskin U-i5
utomordentligt stor. Fcir att kunna ut- ClH frjr slipning av s. k. rollers,vilka
nyttja maskinens prestanda fordras, ingir som ett element i oljepumpar
att. man gclr en viss anpassning
- av fcir oljebrdnnare.
hela ringtillverkningstekniken. Ett
Maskinen dr av elhydraulisk typ och
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Dumparoch kapacitetener ca 300.000
inheter/ir. Moderforetaget ligger i
USA.
Tilliiggaskan, att U-)5 C1H-maskinen kommer att ersdtta tvfl tidigare
slipmaskinersarbete.
Botse

gamla kartorna inte alltid var si tillforlitliga.
Med stcirsta noggrannhet har de
bida kartritarna gitt till verket. De
har hillit pi ungefdr 1,5 ir och nedlast i runt tal 1.100 timmar. Kartan
zir"nu under tryckning.

Korpfotbollsserierna
Tyvdrr blev det inte
Forts. ir nu slutspelade.
nigon stcirre framging for NOHAB,
som deltog med ett lag. Det gick fint
Personalnytt
i bcirjan men si fick sjuan - det dr
Ingenjdr Sixten Hagqui:t (DKL)
Detaljloto ilsande chuckningsanordningen.
enbart 7-mannafotbollman kcir inom
BTV-foto Nellmer.
tiiltreder t okt. 1p'64 befattningen korpen i Trollhittan - en del nederex- lag pL halsen och de h6gtflygande
som chef fcir Dieselavdelningens
SIZER", ddr matarverketstyresav en portfcirsiljninC(DE). Att t.v. upp- planerna pl seriesegeri klass I fick
lufttolk som gir in i hilet sttax efter rritthilla funktionen DKL utses sam- skrinllggas. Laget intog en placering
tidtgt ingenjdr l. Oltson (DKL 12). i mitten av tabellen.Den interna fotdet att slipningen pibdrjats.
Slipskivan, som utnyttjas mellan
i ndsta
Herr Bengt Mossberg tilltr?idde 1 bollen 1r det full fart pi och
g 9 mm och @ 7,8 mm, ricker till ca
litet
vi
kan
presentera
kanske
nummer
a,tg. 1964 befattningen som inkcips4 it 500 detaljer bl. a. genom att
om
denna.
chefens stdllfrjretrddare, med funkskdrpningenkan hoppasdver med ett
tionsreferensPPI 10. Ansvaretfiir DE
valt antal ginger, t. ex. skdrpningvar
bibehiller herr Mossberg samtidigt Bovjagare
annan ging. Ndr skivan blir fcir liten
fram till I okt. 1964.
Klllarmdstare Bror til7aern Pi
siir maskinen automatiskt ifrin och
Gullrien signallampatinds.
Ingenji)r Gdte Sahlberg, rektor fcir NOHAB's personalrestaurant
kommer att frin 1 juni
set var med om en dramatiskhdndelse
Produktionen frin denna maskin foretagsskolan,
fdr ett tag sedan,ndr han pi bar g[r7964 centralt samordna NOHAB's
klarar dagensirsbehov hos kunden pi
ett par tjuvar. Med
ning civerraskade
interna utbildningsverksamhet.
ca 7 m&nader.
den ene blev det en vild brottningsSundstrand Hydraulic AB, Hud*
match. Tjuven lyckadeskomma undingeverkstaden,tillverkar endastoljedan, men han hade taPPaten del paPper, si det var bara ftir polisen att i
pfr "sundfirands-maskiMandaerpanelen
-IoIo
dessase efter vad han hette.
Nellmer.
nen". BTY

NOHAB-biten

NOHAB-blinken

Ny orientedngskarta
En verkligt fdrn?imlig prestation
har NOHAB-anstillde ingenjorenUlf
Smedberg utfcirt. Tillsammans med
Lars-Erik Kristianssonhar han gjort
upp en karta tiver trollhdttetrakten i
skala1 :21.000.Ulf dr en verklig stororienterareoch ldget fdr orienteringsklubbarna dr sidant, att man miste
fcirsoka skaffa fram egna kartor till
tdvlingarna. Detta beror p& att de
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Akerssjiiviigen
Nu verkar det som om Akerssicivdgen dntligen skulle f& den permanentning den si vdl behdver.Vlgen har
varit urusel ling tid men nu arbetas
ddr. Bron civer ravinen fram till
NOHAB hiller man pi att bredda
och tillfartsv'agarnafrin stadssidandr
redan klara. Alla hoppas nu, att det
inte skall droja si virst ling tid innan
vdgen framfcir NOHAB blir i farbart
skick, oberoendeav vdderleken.
Boxning
Trollhdttans Edvin Ahlqvist heter
Harry Vennersten och han arbetarpi
NOHAB. Han har brida dagar nu.
Boxarna i stadenhar bciriat med trdningen under ledning av Olle "Skofteby" Bengtsson,och man siktar nu pi
att under hdstenkunna ordna tvi boxningsgalori staden.Det var linge sedan sist, och nog vore det roligt om
projektetgick att realisera.Det dr alltsi tvi Nohabiter som hiller i "boxningstridarna",ty Olle arbetarju ocksi pi NOHAB.
Fors
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vlrEDA

@..'''
VEDA:s

pumpserie vdxer
En ny typ i lilZedaverkensserie av
drdnkbaraldnspumparir nu klar att
sdttas in i produktionen. Den nya
pumpen,som f. n. dr den stcirsta
i se_
rien, typbetecknas
\7EDA L 800. Den
maximalavolymstrcimmen
vid fritt ut_
lopp ?ir ca 6.500 l/min och vikten dr
ca I2O kg.
Pumpenhar tillverkatsi ett mindre
antal exemplar, som utprovats dels
inom foretaget, dels vid bfika arbets_
platser (bl. a. Seilsjcibygget,
beskrivet
i B-pilen nr 2-64). Er'fiienheternaav
dessaprovningar har varit positiva.
iyggnadsfciretagoch entrepre..Hos
ncirer finns ett markerat behov- av
Bengt Gastaasson, lY edaaerAens lArlin gspumpar av denna storlek och WEDA
shola, placerade sig fint i EuropeisAa
L 800 kommer att bli ett vdlkommet
gjuteritiialin gen 1964. Foto Vedas arkiv.
tillskott till de dvriga pumparna.
'Wedalarling
Kapacitetsdiagrammetvisar pum_
fint placerad i
'med
pens
prestanda i ilmfcirelse
europeisk t?ivling
\Tedaverkens civriga pumptyper.
D:.1 Europeiska giuteritevfingen
\Wedaverkens ldnspumpar
...
..
arbetar
,.
fcir ld.rlingar hrjlls i &r i Heneel"o i
pq .mlnga olika arbetsplatser.
"delta_
id.rg
Holland den 11-15 mai. tg
B_1.
a.. vid brobygget civer SciSertiilje
g?re fri;n Danmark, England, FrankKanal, ddr omstiende foto ir taget.
rike,
.Holland, Sverige,-V. Tyskland
samt Osterriket?ivladJi teoretiskaoch
IfaEDA L80O tdnLs ner i seraiceter|stapraktiska prov. Bengt Olof Gustafs_
dens proutank. lX/eda-foto.
son frin rJ/edaverkens ldrlingsskola
placeradesig p3,2:a platsen iyrkesV/EDA L600 - tidigare dex stijrsta tyben
ritning uLIr
rrLu[rg
och pa
pi r:e
3:e pratsen
platsenri pfakttska
praktiska - breduid nyhomlingen ly/EDA L 800.
prgv_en samt kom totalt pa 4: e P
plats
ri nela
hela tZivli
tavllngen. bland
Bland domarna
domarni var
var
dven en $7eda-representant, nlmligen

Fdrsliljningsing. Harry Karlsson (FAy) p,fi
s.tudiebesdhpfr. lYedauerhen g6r ett p:.;u_
/ylr. r'/eda-foto
'AND

civeringenjcirGcistaLindh.

Bengt Gastaussonlfrr pris och diprorn uid prisutderningeni
gjutningsntiistersaaber.
Foto frin
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ITedas arkiv

!

24. Karlsson, Nilt Tage, Bitr. fdrman, KA 91
) s Flod., Nih Hugo, Forman,VK 2)
zl).
Suendsen, Ad ol-f Mar i ni us, Sm.-hj'dlpare,MSK
28. Hedland, Ture Reidar, Brukstjdnsteman,KCT
28. Eriktson, Ture Emil, Ingenjcir, KCR
t o Age, Erik Birger, Kontrollant, KA 7
, U . Eriksson,Nils Lennart, Kopplare, VK 51

50 aah6o-futuqaz
IV kvartalet

tg64

BOFORS
50-iringar
Oktober
Anst.-tr
4. Mossberg,Otkar Halaard, Rev.-svarv.,VA20 1936
8. Gustautson,Knat Gt)sta,Verktygsfriis.,YY 20 t928
Lo. Malmquist, Per-Olou Fredrik, Brukstjm., IK 1934
Io. Perston,lohan Helmer, Maskinst?ill.,VA 30 L938
MLM 1960
11. lYahlquist,Anna Conslance,Brukstjm.,
l9tt
L2. EriAtson,Thure Holger, Brukstjm., EPT
L5. Forslund, lobn Berndt Georg, Ingenjdr, A 6 1948
L7. Caimotto,Leonello,Hirdhetsprovare,MSK 50 1947
1933
26. Karltson, Nih Eugen, Forman, KA94

November
2. Franston, Stig Vilhelm, Ugnssktitare,MRK
5. Olsron, Frans Oloa, Fdrnicklare,YA40
8. Bergilrdm, Otkar Arne,Brukstjm., OAR
9. Landerholm,Eric Gutlaa Tbeodor,Brukstjdnsteman,PR
9. Kahlin, Thore Allan, F6rman, YK23
12. Anderston, Einar Harald', Finsnickare,MG 40
1.3. lnsulander,Slen Gustaa,Brukstjinsteman,FB
17. Boox, Hilleai Gunuor,Brukstjlnsteman,KKI
L9. Bji)rkluncl, Tore Herbert, F6rman, MRK 20
24. tYagnsson,Ake Axel, Sadelmakare,VK 71

'WEDA-glimtar

Forts. lrin

L9'55
r929
L940

r936
t9r6
1950
L94r
L9'62
L952
L954

1950
19)3
r959
1928
r9t8
r930
1962

December
L9>5
2. Axelron, Axel Helge, Bilftlrare, RTK
L9,37
2. Nilston, Viktor OsAar,Murare,B
2. Settergren,Karl-EriA Herbert, Ingenicir,KKM 1936
1934
4. And.eiston,Alf Enar, Plitslagare, VP
1958
5. Flatby, Paula Nathalle, Stlderska,SS
L9'42
Nils Oskar,Snickare,KMPS
7. EriAs:son,
7. Karltson, Karl Anton Fritiof, Ingenjdr, B 1 l94L
1949
L9. Maltnberg, lohn Helmer, Fcirman,MVK
20. Eklind, GdstaEriA lYilhelm, Brukstjm.,RT 10 1951
1944
Fiirman, VF 21
20. lohansson,Elon Ferd.inand',
21. Erikston, Gunnar Oloa, Gasskdrare,MG 1-5 193,
L942
21. Broms, Knut Erih, Verktygsslipare,YA 4l
L957
21. Karlsrcn, Karl-Erik Reinhold, Eldare, B 39
l94L
24. Hallin, Karl GustauAlbin,Frlsare,YP2T
L938
2). HamrL, EriA Gannar, Ingenjcir, KMTA
Axel Edaard,Gnistprov.,MVK 20 L956
30. Saensson,
60-iringar
Oktober
4. Aronsson, Erik Gerhard, Murare, B
9. Olstoyt,Eric Gustau,Brukstjllnsteman,FRK
12. Bj|rk, 6iar Leand'er,Fdrman,VK 2t
2L. Birath, Karl Euert, Ftirman, VK 28
22. Skoglund,KarlVilhelm, Sttlverksarb.,ME20
Fritz Birger, Handform., MG 10
23. And.ersson,
28. lohansson,Rolf Fritiof , Verktygsslip.,VK 10

1932
1918
l9t9
I9l9
19t5
1918
1933

sid'. 183

7Y/edaaerkens liinspump i arbete' B\ggnadsplatsen ir den n|a
bron fdr E 4 tid Sddertdlie i mai 1964. \Tedafoto \fleseerlund'

Liter/minut

1.84

November
2. Rctare,Birger Olou, Filare, VK )1
4. Mdnsson,Olof Ragnar,Ingenjcir,KKT
). lonsson, Karl OsA1r,TelfJrkrirare.Mp 21
8. Karlsson,Axel Erland, Transportarb..RTK
9. Morberg. Carl Teodor, Bas f3r stansicjrrid.
MSK
Sa.ed.berg,_Ni Is CharI et Rei nh oId, Verktygs_
hirdare, FHM
19. Erlanclsson,Karl Gunnar, Svarvare.VK 21
26. Alm, Bror Oskar,Synare,MVK40
28. l_ohansson,
Magnut Emanuel,Sted.,MVK 30
29. Karlsson, Grstau Etnil, Synarestingstil,
MVK 30
December
7. Berggren,Oskar, Smed,ME 20
8. Ohrn, GustauEmanuel,Kranfcirare,VK j0
9. Saenston,Gdte Ruben,Brukstim., KKX
L4. Hofstrdm, Franr Helge Isedoi, Svarv.,VR
90
17. Christiansson,Carl A4aurilz, Ineenidr. KKT
21. 6rn, Oshar Emanuel,Suarvare.'VK2t
24. Andertson, EriA Adam, Excenterpress..
VA 40
29. Hriglund, Per Eduard FolAe, F6iman. X 2o

L930
r940
L917
L96L
L934
r979
1935
t929

1936

December
L. Hdgberg, Suen,yerktysskonstruktdr,VpV
2. lohansson,Gustal, planeringsman,Vpp
7..
lind1ll, Thttra, lngenjc;r,KA
74. Bjrtbnch, Olof, plitslagare,VT
I,Y.en-nerrten,
Harry, plineringsman, Vpp
?7.
3L. Lindquitt, Birger, Filare, Labl

I%0
t%7
r9r2
1960
T929
ryr2

1918
L928
196I

Oktober
60-iringar
7 T.orerron, Torild, Verktygsslipare, VA
L8. Anclersson,Eualcl,tngenji;r, KrcV

L936
1935

L935

November
Il. Niltron, lohan, pliltslasare, VT
L3. Dahlli)f , Gastaf, Rcirarbetare,VH
L8. lohansson,Alaar, Modellsnickare,VG

L920

December
L. Hjort, Oshar, Konespondent, FK
3L. lobansson,lohn, Aviynare, KA

L947
192I

1935
1929
7947
1955

7928
19'?7

TIDAHOLMSVERKEN
December
50-iring
Ll. Tei6e, Marks Arne Lennart, Slipare

1941

1935

60-iring
November
L7. Dablgren, Hans Guttau, Skumplastarbetare

L962

L928
L937
L950

!7EDA

NOBELKRUT
50-itingar
Oktober
14. af Ekenttan, Bo Tburesson,Dr. phil.. NG
22. Falk, Hans Seaed,Rcjrmontcjr,Nb SO'
26. Reinholdtson, Knut Allan, Apparatskrit.,NVF
November
lO. Bjdrck, Oscar,Ingenjdr, NVF
12.. Niltson, Brita ViEniia, Amm._arb.,NVA 4
24. Granberg,Karl Signar, Kontrollarb., KA
9,
December
l. Karlston, Bror Sixten, Bitr. fcirman,NVA 4
2. Berggren,Anders Luduig, Grovarb.,NB 40
Oktober
60-iringar
8. Hellstrr)nt.,Nils Guttaa lxef Verkm., NA
18. Lundberg, Karl Tore, Forman, NVN

1938
L))

/

1935
L937

Oktober
50-fuingar
L. Ekberg,Ragnar,Fdrman

1943

December
2. Kuist, Einar, Senicearbetare
27. Gunnarsson,Per, pfanedngsman

1962
1950

60-tringar
November
17. Karlsson,Algot, Smdltare

L928

December
II. Norstrdnt.,Rolf, Smdltare

1940

L924
793t

November
2. Erihsson,Petrtts,Krutknidare, NVK I
20. Oscarston,Nils, Grovarbetare,NB 40

1924
7937

December
12. Olsson,Annie Elaira, Amm._arb.,NVA 4
27. Eriktson, EiA Et,ert, Reparatcir,NVI( Z

L92l
L9L7

UVA
NOHAB

5O-iringar
November
2. Kar/tson, Karl Euert,Kipphyvlare

19 t 0

Oktober
50-Sringar
76. Karlsson,Stlg, St?idare,EIF
L7. Eriksson,Karl-EriA, Fcirridsarbetare,EIF

1956
L9'56

December
4. lohanssotz,Harry, Tempoarbetare

November
9. Sundewall, Erik, Ingenjrir,
-FS VH
2L. Coos,Suen,Kontorist,
24. Bentzer, Eric, Motorkranfrirare, EIF

1958

L945
1943
L9'56

December
60-tring
26. Skarln, Emil Gi)tta, Tflnsteman

796L
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sornsluwsin! anft:

Gastal Alnrroth
N ohab

Eric Biiire
Nobab

G. F. Danielsson
N obab

Alice Greek
N obelkrut

Herman Berggren
Bolors

Axel Gustafsson
Nohab

Hjalmar Berggren
Bofors

Guslat

Guttatsson
Bof orc

Almroth, Gastaf Emil, fodd 18 sept. 1895, Pensionend 3 apfil 1964. Anstdlldesi nov. 1951 vid NOHAB
och flyttade
som filare och montrir i Dieselmontageavd.
Ca
1958 till Diesellaboratorietsom laboratoriearbetare.
13 tjdnsteir.

Danieltson, Gustau Frithiof, fddd i febr. L902, f6ltidspensionerades
pi grund av sjukdom lo apl:il L964.
Anstilldes vid Nydqvist & Holm i okt. L920 som rensare i Gjuteriet och hade denna sysslahela sin anstdllningstid ca 36 Lt. Erhcjll medalj f6r 25 tjdnste&tt952.

Biiire, Eric Adol't', fddd 4 juli 1899, pensionerad31
juli L964. Anstllldes vid NOHAB-Flygmotor 1 okt.
1931 och var fdrst ritare och konstruktcir,blev 1936 plitslageriingenjciroch iren l94L-1942 assistenttill verkstadschefen.Blev 1942 chef frir Byggnads-, El- och
Reparationsavdelningarna
och hade Lren L942-1948
dven hand om anstdllning av timavlcinadpersonal.De
senasteiren var han iven NOHAB's sikerhetschef.Erholl L962 guldur och hedersnil for 2) tjdnsteir. Rdknade
ndrmare 29 tjd',rctelrndr han slutade..

Greek, Alice Vilbelmina, fitdd 26 april L897, pensionerad 8 juli L964. Anstdlldes vid Nobelkrut den L aug.
1937 som baderskap& Badhuset och innehade denna
sysslaintill det hon gick i pension efter 27' tjd,nstet,r.Erhcill hedersniloch guldur 1962.

Berggren,Karl Herman, f6dd 26 aag. L8)), pensionerad 1 sept. 1964. Atstdlldesvid Bofors i april 1933 som
grovarbetarep& Byggnadsavdelningen,
ddr han 1 jan.
L939 utnimndes som fdrman pi Byggnadssmedjan
(B 21). Erholl 19t0 medalj och gratifikation for 25
tjdnsteir och rdknade siledes ca 3L tjdnsteir ndr han
slutade.
Berggren,Erik H jalmar, fddd 8 aag.1897,pensionerad
1 sept. 1964. Atstdlldesvid Bofors redan j marc L9I2. i
ddr han arbetathela sin linga anstlllSmidesverkstaden,
ningstid, 52 ir, huvudsakligastsom kranfrjrare.Medaljor
vid jubileet 1946 med 34 tjdtstel,r. Erhcill t962 stora
medalien.hedersnfltoch gratifikation fcir 50 tjdnsteir.

Gustafsson,Axel lalius, fddd 25 mars 1897,pensionerad 3 apil 1964. Arbetade fiirsta gingen vid Nydqvist
& Holm 19'2I-1922, iterkom L923-1924 och fr&n
1928. Hela sin anstdllningstid,sammariagt ndrmare39
ir, arbetadehan i Plitslagerietsom plitslagareoch som
specialistpi valsning i storaplitvalsen. Erhcill L9)2 medalj ftir 25 tjinstetu.
Gustaasson,Gustaa Fritiof, fddd t juni L897, pensionerad 1 ju,li 1,964.Anst?illdesvid Bofors i aug. 1928 pi
Reparationsavdelningen,vadfrhn han riverflyttades till
Kanonverkstadendir han var som monterinssarbetare
tills han avgick med pensionefter cirka 16 tjiiristeir. Erhdll medalj och gratifikation frir 25 tjdnstefu L953.
lacobsson,Eduin Augustinut, f.6dd 1S juli 18p6, pensionerad I juni L954. Arbetade vid Bofors nt.gra mlnader 19'16 som granatsv&ryare
pe Ammunitionsverkstaden. Ateranst2illdesi mars 191t2som kolfatare i Hyttan
och blev i aug. L943 mejslare i Valsverket, dir han se-
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Edain lacobsson
Bofors

Axel Catlsson
Nohab

Gustaf lobansson
N obab

Knat Johaxsson
N ohab

FeJix Karlsson
Bofors

nare hade olika sysslor,bl. a. som generatoreldare,
gdtfraktare m. m. till april t954, d& han iiverflyttadeliil
Kilstafcirridet som fortdsfdrman. Hade ndrmare 23 irs
anstlllningstid ndr han slutade.

Suen Kraft
Nobab

Knat Jobansson
N obeJkrut

Gunnar Lagerslam
Bofors

der arbetat i gjuteriet och som ritsare. Medali<ir vid
NOHAB's lOO-irsjubileum 1947 med 36 tjlnsteir. Erh6ll 1961 storamedaljenfor 50 tjlnsteir.

. loltansson, Gultaf Rudolf, f6dd 21 febr. 1897, pen91on5rad3o maj 1964. Anstdlldesfrirsta gingen-vid
Nydqvist & Holm I9I2 I Plitslageriet som Erpojke,
slutade1)I7, arbetadepa sammaavd. 19,18-1 9Lg: I9l9
-L920, L922-1924 och frin sept. L927 och utbildades
ddrunder till plitslagare. Hade detta yrke till han slutade
efter nermare 46 8.rstjiinst. Erhcill vid NOHAB's jubileum 1947 medalj och gratifikation fdr 29 tjdnste6r.'

Karlsson, Frans Felix, f6dd 7 juli rcgZ, pensionerad
I aug. 1964. Anstllldes vid Bofors redani iuli rgrO och
arbetadef6rst i Jordbruket,varefter han kom till Stalverket som transportarbetare.Utbildades diir till smiltare
och hade detta yrke till dec. 19'60.Yar de sistatren stilverksarbetare.Erhcjll vid Bofors jubileum 1946 medali
och gratifikation frir 36 tj?insteiroch 1960 stora medaljen frir 50 tjdnsteir. Riknade silunda mer In j4 i,t i bolagetstjdnst ndr han slutade.

lohanst,on,Knut lahob, f6dd 16 juli 1899, pensionerad lr juli 19'64. Anstd:lldesvid Nydqvist & Hdlm redan
i dec. 1912 som springpojkepi Avkiningskontoret.Detta
tillhcirde han heli sin^linga^anstnllningitid,civer )1 ir,
som tidskrivare och avicininqskontorist.Medalior vid
NOHAB's l00-irsjubileum t6ql med 37 tjiinsteir, erholl han storamedaljenoch guldur frir 50 tjiinstefuL962.

Kraft, Soen lohan EriA, fddd 30 mars 18p!, pensionerad 31 mars 1964. Arbetade vid Nydqvist & Holm
sept. L923-'aug. L)24 som filare och iokirovare. Aterkom i okt. 1927 som lokprovare, utndmnd-estill fcinnan
fcir lokmontaget i febr. t93O och blev verkmdstarepii
sammaavd. t jan. L943. Denna tjdnst hade han till sin
avging efter ca 37 irs tjiinst. Medalj 1952 fot 25 tjdnste-

lohanston, Knut Martin, f6dd 20 juli t}9l, pensionend 3l juli 1.964.Anstllldes vid Bofors den 25 aug.
I9L3 dfu han, pi grund av arbetsbrist,arbetadei flera
perioder som svarvare till den 8 februari L922. Anstdlldes vid Nobelkrut den 17 aug. L923.som svarvarepe
Reparationsverkstaden,vilken sysselslttning han inriehade tills han gick i pensionmed cirka 47 tJZinsteir.
Vid
jubileet L946 erhdlI han medalj och gratifikation fd,r 30
tilnsteir.

af-

Carlsson,Karl Axel, fddd 1 mars lgpJ, pensionerad
I i:uJiL964. Anstdlldesvid Nydqvisr & Holm iedan 1908,
slutade 1p15, iterkom t9I6-I919
och direfter frin
1921. Stcirredelen av sin l6.ngaanstdllningstid,nlrmare
53 Lt, var han modellsnickare,men har ocksi kortare ti-
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Lagerstam,Gunnar Emanael,'tddd 24 iuli 1899. pensionerad 31 iuli t964. Anstalldesvid ilofors redan i
mars 19,13och arbetadei Kanonverkstadens&somsvarvare, borrare, filarc och frisare till okt L926, di" han
dverflyttadetill Planeringsavdelningen,
som han ddrefter
tillhdrde, se senareiren sisom chef f<jr avd. pK, den
tekniska produktionsplaneringen, tills han avgick efter
ca-.51irs tjanst. Erhdll vid jubil6et tg46 medaljoch gratifikation fcir 33 tjeinstefuochl963 stora medaljerr,gJldur och hedersnil fcir 50 tjdnsteir.
I idttrdm, Gustaf Yngue, fddd 5 juli L892, pensionerad 1 aug. 19'64. Anstdlldesvid Bofors i 'tilt
ianuaii I94o I
Valsverketdir han arbetadesom valsare
aug. 1.954

Yngue Lidstrdnt
Bofors

Karl Persson
Bofors

AJbin Pettersson
N obelhrut

Gustal Pettersson
Nohab

Per Olsson
N obelkrut

Gustau Sjdgren
Bofors

Oscar Striint
Bolors

f,eq'

Oscar Pettersson
N obelhrut

d& han blev smcirjarepe samma avdelning. Citka 25
tjdnstetr.
Persson,Karl Rudolf, fddd 24 juni L89'7,pensionerad
L juli 1964. Anstdlldes vid Bofors i febr. 1929 som
kranfcirare i Kanonverkstadenoch hade denna syssla,
med ett kortare avbrott hr 1936, till iuni t964 d3' han
slutade. Erhijll medalj och gratifikation fcir 21 tjdnstelr
L947 och rdknade siledes ca 42 tjdnstelr nlr han slutade.
Pettertsorz,Karl Albin Laurentias, fddd 15 juli t9gl ,
pensionerad3L juli 1964. Anstdlldesvid Nobelkrut den
16 jan. L926 ddr han, frinsett ett par kortate perioder
pi grund av arbetsbrist,arbetadesom trdarbetaretill den
5 mars 1928. Anstdlldesvid Bofors den 8 maj L928 p3,
Byggnadsavd.som byggnadssnickare,
sedermerasom timavlcinadfcirman. Overfordestill Nobelkrut den 7 mars
1930, dtu han sedan huvudsakligenarbetat som binkInnehadedenoch maskinsnickareoi Snickarverkstaden.
na sysslatills han gick i pensionmed cirka 38 tj?insteir.
Erhcill medalj och gratifikation 19')1.
Pettersson,Gustaf Robert,fddd 7 juni 1897,pensionerad 1 juli 1954. Anstd,lldesvid Nydqvist & Holm redan
i juni 1p11 som springpojke och utbildade sig dlrefter
till maskinarbetare,
supportsvarvare
och frisare. Arbetade
storsta delen av sin linga anstdllningstid,,s3&r, i Maskinverkstaden.Erholl vid jubileet L947 medalj och
gratifikation for 36 tjdnsteir och 1961 stora medaljen
f6r 10 tjlnsteir.
Pettercron,Knut Oscarlulius, fodd L6 jan. 1897,pensionerad8 i:uli 19'64.Anstdlldesvid Nobelkrut der 26
juli 1939 som elmontcir pi Elektriska avdelningen, under de tvi sistairen arbetadehan som svagstrdmsmonttir
pi KC. Innehadedetta arbetedi han gick i pensionoch
hade di 25 tidnste&r.

Olsson,Per EriA, fddd 31 juli 1899, pensionerad31
juli L564. Anst?illdesvid Nobelkrut den 18 sept. 19)0
som kontorist vid avsindningsforridet fdr utllndska projekt. Flyttade 1 dec. 19)8 till Viirderingsavdelningen,
ddr han arbeiade till uppnidd pensionsilder. Ca L4
tjdnste&r.
Sjitgren, GustaaAdolf , fitdd 28 juli 1899, pensionerad 31 juli 1964. Anstiilldesvid Bofors i okt. 1914 som
svarvarepi Ammunitionsavd. dd.r han arbetadetill aug.
1918. Aterkom i sept. L923 som svarvarepi Kanonverkstadens siktavdelning. Utndmndes L jan. L938 till f<irman pi denna avdelningoch hade denna tjiinst tills han
avgickefter ca 45 fus tj?inst.Erhdll vid jubil6et L946 medalj och gratifikation f& 27 tjdnsteir.
Stri)rn,OsLar Valfrid, fddd 29 juli 1897, pensionerad
29 iuli 1964. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1919 som
hantlangarei Stelgjuteriet.Arbetadeddreftervid Smidespressensom smideshj?ilpare
och i Hdrdverketsom hirdningshj?ilpare
till maj L946 de han dverflytiadetillByggnadsavdelningensom grovarbetare.Hade denna syssla
tills han avgick efter ca 45 hrs tjlnst. Erhdll vid jubileet
l)46 medalj och gratifikation fcir 27 tjdnstefu.
Vesterlund,Karl Ruben,fddd 29 maj L897, pensionend 28 maj L964. Anstilldes vid Bofors i juli rgzs och
var f<irst transportfrirman i Ammunitionsverkstaden,ddr
han senare blev granatkappar.e.dverflyttade L944 till
Hirdverket, slutade i aug. L)4), men iterkom i okt.
samma ar ti[ Stalgiuteriet, ddr han arbetade till maj
1952. Aterkom till sammaavd. i juni, blev i juli pumpskcitare i Kilstasmedjan och kom i aug. till Ammunitionsavdelningen. Slutade 6nyo i febr,. L959 och blev i
febr. 1960 stddarepi Transportavd.Medaljdr 19)3 med
Fom. Pdsid.190
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Ture Andersson
Bofors

Conny Jobansson
Bolors

MEMORIAffi<

Gunnar Bjdrn
Bofors

Kdfl

KarlJ.fon

Nobelbut

And.ertson,Ture Arne Aruid., fodd 3L aug. L923, avliden 16 juni 19'64.Anstilldes i oktober 1953 som avsynare pe Kontrollavdelningensom han tillhrjrde till sin
bortging. Cirka 11 tjdnsteir.
Bjdrn, Erik Gunnar, fddd 29 nov. L904, avliden L3
juni 1,964.Anstdlldes vid Bofors i jan. I9I9 som elmontcir p& Elektriska avdelningen och hade detta yrke
hela sin anstdllningstid,cirka 45 3,r. Erhlll vid Bofors
3OO-irsjubiletm 1946 medalj och gratifikation for 27
tjdnsteir.
Hagberg, Eilk Leander, fodd 22 juni rlr1, avliden
11 juni L964. Anstdlldesvid Bofors i jan. t9'29 som
svarvarepi Projektilverkstadenoch hade ir 1958 hemarbete,varefter han var bdnkarbetarei Ammunitionsavdelningen.Erhdll medalj och gratifikation f<ir 25 tienste1r 1954 och hade siledescirka 35 tjdnsteir nlr han avled.
Hammarstrbrn, Saen Karl Didrik, fodd 2t mai 1904,
avliden 3 aug. L964. Anstilldes vid Bofors i aug.L)2)
som ritare och konstruktdr pi Konstruktionskontorets
Fdltartilleriavdelning,som han tillhrjrde - med undantag ay nigra minaders tjdnst I95I p3,Transportavdelningen - hela sin anstdllningstid,ca 3i fu. Erholl t9>4
medalj och gratifikation fcjr 25 tjdnsteir.
f ohansson,ConnyLennart Bertram,fddd 21 jan. I9'4O,
avliden 26 juli L964. Anstdlldesvid Bofors i aug. 1954
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Erik Hagberg
Bofors

Carl Eaert Maxe
Bofors

Sten Hamrcarstrdm
Bolors

Anders Thuresson
Bolors

pi Liirlingsverkstadenoch blev efter avslutad utbildning
binkarbetarei Ammunitionsverkstaden.
Ca 10 tjdnsteir.
Karlston, Karl lulius, fddd 14 maj 1898, ddd 14 juni
1964. Anstdlldes vid Nobelkrut den 2 jan. 1940 som
byggnadssnickarepi Byggnadsavd. Denna anstdllning
innehadehan intill sin bortging. Cirka 24 tjlnsteir.
Maxe, Carl Euert, f.odd L7 |uni 1906, avliden 5 aug.
L964. Anstd.lldesvid Bofors i maj 1.926 och arbetade
fcirst ett par Ftri Jordbruket. Kom i mars t928 tifl PlAtslageriet som plitslagare, blev i maj L9'49 frlsare pt
samma avd. och L953 avsynaresamt i mars iter frisare.
Erhcjll 1951 medalj och gratifikation fcir 2) tjdnstelr
och hade silunda ca 38 tjdnsteir nir han gick bort.
Thuresson,Anders Ture Albin, f6dd 1 mars I9'!9, avliden 12 jvli 1.964.AnstZilldes
vid Bofors i jan. I)43 och
var forst diversearbetareoch snickarepi Transportavdelningen. Kom i maj IgJo till Modellverkstaden och var
fdrst mribelsnickare,
ddrefterfinsnickare.Ca 2I tjiinsteir.
Agren, Ake lohan Rafael, fodd 29 sept. 1940, avliden
15 iuli I9r54. Anstdlldesvid Bofors i nov. 19t9 i Stelgjuteriet, ddr han arbetadesom hantlangare,kranfcirare
och uppslagare.Slutadei mars 1p61, men Sterkomi nov.
1963 och var fdrst smideshjiilparei Kilstasmedjan,senare transportarbetare
i MSK 80.

Forts.frdnsid.188
Veteraner som slutat sin tj?inst
2) tjdnstelr, riknade han ca 34Yz tjdnstei,r ndr han
slutade.
6sterlund, Karl Georg Ottian, fddd 6 mars 1892, slu22 maj 1964. AnstZilldes
tade vid uppn&ddpensions&lder
i St&lgjuvid Bofors i febt. L942 som transPortarbetare
teriet, arbetadeddrefter som 2: e uppsittare i Hyttan,
mejslare i Smedjan och Pressmedjan,som gaseldarei
Stilgjuteriet och frin 1946 som trdarbetarep& Byggnadsavdelningen och spinfraktare och krankopplare i VerkSlutadei mars 1959, men iterkom i april
tygsverkstaden.
1960 som stddarepi Transportavdelningenoch var de
Hade samsista 2 iren krankopplarei Kanonverkstaden.
manlagt cirka 2I tjZinsteirnlr han slutade.
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L. Herr Kurt Lindkvist (T 1123), avd. DRS L2,
NOHAB.
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Georg Osterlund
Bolors

Sifferkorsordetvar tydligen en ganskaspinnandetdvling, ty den samlade ett stort antal liisningar, av poststdmplarnaatt ddma frin samtliga koncernfdretag.Samtliga kuvert, som red. rippnade i sambandmed dragningen hade ocksi korrekta lcisningar. Detta ir ftjrvisso inte
i vanliga korsord, ddr enstakabokstdverkan
iiTij."t:t"

SIF FE RKORSORDET
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Ruben Vesteilund
Bofors

7
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2. Brukstjlnsteman Per Sam6n (86105), avd. MLU,
Bofors.
3. PensiondrGust. Ekendahl,Skogsrundan32 B,
Kadskoga.
4. Pensionlr Erik Engnell, Smiltarevdg.6, Karlskoga.
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5. Ingenjcir G. Liliegren (80323), avd. MSK, Bofors.
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6. Fru Elsa Ahlqvist (531), avd. PVM 59, NOHAB.
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Anna Lind (81072), avd. KMEA,
7. BrukstjZinsteman
Bofors.

5 6

-t &

q q f

8. Praktikant Rolf Blomberg (T 238r), avd. EF 11,
NOHAB.
9. Lokfijrare Lars G. Haag (62), avd. RTK, Bofors.
10. Herr Holger Lindqvist (940), Offertavd., \Veda-

SE PTEMBE RTAVLING 1"964

iffifuPcH\ N6
A

Fdr minga ir sedanfick redaktionenovanstiendeteckning, en rebus i gammal klassiskstil. Den dtta lcisningen dr kanskelitet Bofors-betonad,men vi hoppasatt detta
inte skall avskrdcka ev. "ltisare-lisare" Pa koncernfciretageo att fdrscikasig pi en tolkning.

HHE

Rebusen1r tecknadav Elon Myhr, avd. 6V.
Siind in losningen i ett vanligt litet brevkuvert (alla
stcirre kuvert liigger vi tt sidan), och adresserakuvertet
"SeptembertivlingL9'64",B-pilensredaktion,Bof ors.
Tlvlingstiden utg&rden L okt.
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ABF och TBV i startgropaflra
Forts.

Intagningarna till Industriskolan
p3'g3'rf . n. fcjr fullt (25 aug. 1964).
Antalet scikandehar i ir vatit omkring 100, kanske n&got fdrre dn tidigare ir, men "konkurrensen" med
Centrala Verkstadsskolanoch dvriga
tekniska kiroanstalteri staden miste
iu bli mdrkbar. Till den mekaniska
yrkesutbildningen och den kemiska
laboratorielinjen dr kurserna fyllda
med resp. 32 och 8 ldrlingar, ddrav
3 resp. 8 flickor. Den nya metodtekniska linjen iir likasi fylld med 8 l?irlingat.
Intagningarnatill den kemiska fabrikslinjen och metallurgiska linjen
pigir, och hittills har ett 1O-talpojkar
antagitstill de omkring 20 platserna.

L.

Rekordsiisong pe Storiin
Den 23 aug. stdngdessemesterhemmet Storcin efter en mycket lyckad siisong, som med all sannolikhet kommer att uppvisa nya rekordsiffror, nir
rikenskaperna vdl dr klara.
Boforspensionlrerna btde inledde
och avslutade sisongen och dessemellan kom alla "ordinarie" gister. Antalet utbytessemestrandehar i ir varit
strirre dn vanligt. Minga boforsarehar
i sin tur anvint denna vilorganiserade
semesterformtill att bescikaolika semesteranldgningar pi Vistkusten, i
Mllaren eller i andra landsdelar.
Lordagen den 22 aug. var det stor
avskedsfest, diir bl. a. Ojebokdren
medverkade.
R.

)TBANTAM

Inom de stora bildningsorganisationernahiller studieorganisatrjrerna
f. n.
pi att finslipa programmen.
ABF i Bofors-Kadskogakommer
med en hel rad nya kurser, bl. a. i
Fciretagsekonomi,Filmen som konstatt, Lokaliseringspolitik, Teaterkunskap (bl. a. i samarbetemed Riksteaterns nya lokalavdelning) samt
dessutomi sprik och en ling rad allmdnbildandeimnen.
TBV bjuder bl. a. kurser i 7 sprik:
engelska,franska, latin, ryska, spanska, svenskaoch tyska. I konst- och
konsthantverkfinns ett 10-tal olika
imnen, bl. a. i antikvitetskdnnedom,
krokiteckning, flamskvdvnad, tre- och
smyckeslcijd, keramik, mosaiklZiggning, fotografering osv. De ekonomiska och tekniska lmnena dr ocksi
talrika och sdrdeles"matnyttiga" fdr
de boforsanstdllda som vill fcirkovra
sig.
Bilkurser av olika slag, egnahemsoch trZidgirdskurserm. fl. fritidsbetonade kurser torde ocksi vara lockande.

Hundpensionat i Bjiirkborn
Frin och med september kommer
herr P. R. Gimmi - viilk2ind fdr alla
hundvinner och anstdlld vid Nobelkruts vaktavdelning att <ivertaga
Nobelkruts hundgird.
Denna st&r nu tom, sedan Miilndalslaboratorietsdjurhus och -stallar
tagits i bruk. Hundstallet i Nobelkrut
dr modernt och vdlinrett. Det har
bl. a. elektrisk uppvirmning och har
vintertid plats fcir 8 hundar. Under
rommarmi.tadernakan bortit 25 hundar tagasemot.
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- Fiirr hette det att tanken hade
vingar. Numera har den larvfiittcr.

Ndrmare upplysningar kan ldmnas
av herr Gimmi, Timmermansvdgen
1 0 . T e l . 5 1 19 8 .
*
Si var det en historia
Tidaholm

frin

En tidaholmare hade tagit in pi
hotell i Stockholm och treffade der
en excentrisk amerikan, som hade till
hobby att bese vlddens stdrsta broar.
"Men hir i Sverigehar Ni vdl inga si
stora broar som i USA ?" sadeamerikanaren.
"Jo", sa' tidaholmaren, "vi har
Vdsterbron h?ir i Stockholm" vilket
fcirmodligen var den enda bro han
kiinde till.
"Hur ling ir den?"
"Det vet jag inte, men man fir ta
mat med sig om man skall gi liings
hela bron."
Yankeenskaffadesig smcirgisaroch
mj<ilk ( ?) frin hotelletskiik foljande
morgon, och begavsig till Visterbron.
Invid brofdstet trdffade han oi en
dam som just gitt 6ver bron. Hon sig
trdtt. ut och var ganska tjock runt
mldjan.

I

i ,

\*.;

"Hur linge har Ni gitt", frigade
vir vdn.
"Atta minader", svaradedamen.

D,T.
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Det uppgivei att avslttningskrisen
fcir pappersmasseindustrinupph<irde
nlr. Bofors kiirde i gtng sin datamasKln.

snarast!Planterablomsterlokarna

Liikuaxteri grasmattan
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Om man anslir ca 20-25 kronor
till grdsmattansftirskdnande?ir fdljande komposition vdrd att ta fasta pi.
Sorterna dr numrerade och samma
nummer tterfinns pi planteringsskissen.

:
Tulpaner
Nr 1. 25 st. TulipaKaufmanniana
Nr 2. 10 st.Mrs Moon

Nigra effektfulla f?irgklickar i grismattan skall vi ha till nista vir. Det
blir pricken civer i fcir vir vilskiitta
tr?idgirdst?ippa.Men hZir?ir det betydligt svirare att vdlja sorter. Men bli
inte besvikenom nigra av de hir ftireslagna lcikarna eventuellt skulle vara
slutsllda, for stdant hdnder om man
ej gor inkopen i tid. Det finns minga
likv?irdiga bland de tusentals sorter
som de skickliga hollZindskalcikodlarna trollat ftam.
Men liigg pi minnet att de strama
och stela rabati-tulpanernapassarinte
lika bra hir. Man bcir ocksi tZinkapi
att de kommer att fcirsenagrismattans
skdtsel,ty vem vill sli grlset si ldnge
tulpanernablommar.Bist dr alltsi om
jag kan settalokvexterna i grismattans
utkanter eller kring och in under buskar. De hindrar dt inte att jag'tu p3,

mattan och fcirsv&raroch ftirsenar inte
skcitseln. Jag kan naturligtvis ocksi
vnlja tidigblommandesortersom t. ex.
botaniskaeller tidiga enkla som gor
att jag tidigare kan klippa mattan.
Lcikvlxter i en grismatta bor alltid
planterasi oregelbundnagrupper, avskilda frin varandra eller si att firgernagir i varandra.
En annan fordel med planteringen
i grupper, fcirutom den rent konstnlrliga effekten, 1r att klippningen av
grlsmattan g&r ldttare. Man kcir med
griisklippningsmaskinenrunt gruPPerna s& nira det gir och klipper sedan
fcir hand runt lcikvdxterna.
Effektfulla sortimentf<irslag for
grdsmattani nigra andraprisldgen:

Crocus:
Nr 3. 10 st. Jeanned'Arc
Nr 4. 10 st. Queen of the Blues
Nr ). 15 st. PoeticusActaea

Karlstad 1964. Neruar

Ttycksaker 407010

Fdr ca tio kronor:
Tulpaner: 15 st. Eichleri. Crocut:
10 st. Sieberi Violet Queen och
Pingstliljor: 10 st. PoeticusActaea.
Fdr ornkring trettio hronor:
Tulpaner: 2) st. Eichleri, 25 st.
Mrs Moon. Crocut: 20 st. Jeanne
d'Arc och 20 st. Tomasinianus\7hitewell Purple. Pingstliljor: 15 st. Poeticus Actaea.Scilla: 25 st. Scilla Sibirica.
Striicker man sig till en femtiolapp
kan man f3 fdljande:
Tulpaner: 20 st. Kaufmanniana,10
st. Eichleri, 20 st. Olympiade, 10 st.
Vermillon Brilliant och 10 st. Nivea.
Crocus: 20 st. ChrysanthusE. A.
Bowles,20 st. Jeanned'Arc och 20 st.
Queen of the Blues. Pingfililior: L5
st. PoeticusActaea.PLskliljor: Io st.
King Alfred. Scilla: 30 st. ScillaCamoanulata.
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