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TIDNING F0R DT ANSTALLDA INOM BOFORSKONCERNEN

SAKO, SAMARBETSKOMMITTEERNA I

BOFORSI o AN
Av SekreterareARTUR

GRELL. Bofors

Samarbetskontmitt,lerna
uitl Baforsuerken,i dagligt tal beniimndaSAKO har nu t,erkat i 10 3r. Den fdrsta kontmittin bilclacleti Kanonuerkstaden
den
z5 'februari 1954. Verkumheten har seclanclessutb\ggts, s3 att det i dag 2r
totalt 21 kommittier i arbete.Verksantheten
bar uarit lialig och i hornrnitt,ierna
iir det ca 300 personernzer eller rnindre engageratle.Frdn starten, till dags
dato, har det hSllits ca 300 ummantriiden.
SAKO har sedan3r 1956 en genzenram
sekreterare,
Artur Grell, och B-pilen
har meclanledning au "10-SrsjabiJ,let"
anmodathonont.att liirnnaen kort reclogdrelsedaer de gLngnafrrensuerksambet.
ja p3' den fcirsta friI en introduktionsartikeli B-pilen reservationslcist
i bririan av verksamhetensammanfat- gan. Innan jag kommer att mera intades SAKO:s arbetsuppgifter och giende motiveramitt svar,kanskedet
program pi f<iljande sett: "GOr den rir nridvdndigt att redovisahur verkegna avdelningen till en mcinsterav- samheten har utvecklats och vilken
delning". Omkring denna paroll har omfattning den nu har.
man alltsedandesssamlats.Redanvid
starten var det klart, att detta samar- Utredningskommitt6
betehadeen stor uppgift inom Bofors.
Upptakten till SAKO borjade ir
Det understroksatt "det knappast 7952, de Fciretagsndmnden
tillsatte en
fanns nigon anledningfor nigon part kommitt6, som fick i uppdrag att utatt arbetai diliga lokaler, med fcirle- reda frigan om en decentralisering
av
gade metoder, men diliga maskiner fdretagsndmndsverksamheten
vid Boeller sdmre verktyg dn som dr ncid- fors. Kommitt6n skulie ocksi utreda
viindigt". Klart var det redan di, att och fciresli en lZimplig organisationsdet var ett arbetesom m&stefortsdtta form. Inom de flesta storafciretaghar
en ldngre tid. Det kommer att ta tid detta behov gjort sig gdllande, och
och krivs mycket arbete innan vi enligt en sammanstdllningffin 1956
kommer fram mot milet. Knapphet tilldmpadesdenna utbyggda fciretagspi kapital, investeringsbegrdnsningarnimndsverksamheti LL2 foretag.
osv. kommer att ldggahinder i vdgen.
Det kan ocksi mingen ging se mcirkt Fiirslag till sarnarbetskommitt6er
ut betrdffande samarbetet.Vi moter
Utredningskommitt6nunderstrciki
alla dessasvirisheter.Lit ossdi kom- sitt forslag,att det i ett fciretagav Boma ihig det gimla kinesiskaordspri- fors storlek inte dr mdjligt, att i fcjreket "Det dr bdttre att tdnda ljus ?in tagsndmnden
behandlade enskildaavatt fcirbannamcirkret".
delningarnasdetaljfrigor. Det zir av
Har man nu sedan detta skrevs praktiskaskzilomrijiigt, men kommit"tdnt ljus" eller har man "fcirbannat t6n understroksamtidigtatt det dr lika
miirkret" ?
ncidvdndigtatt dessaspeciellaproblem
Om denna sak kan man nog ge ett kommer upp till debatt och fir sin

lcisning. Kommitt6n pekade pi att
man hir, n:drmarc "verkstadsgolvet",
kunde ha civerllggningar om produktionsfrigor, verktyg, transporter, arbetsbeldggning,
information osv. Dessa fr&gor brir kunna behandlasenklare och kjsassnabbaredi parternapi
avdelningarnakzinnervarandraoch dr
vana att dagligen civerldgga i andra
frigor. Parternavet ocksi att de anstiillda i de flesta fall miste vara med
och ta ansvaretfrir att resultatetskall
bli tillfredsstdllande.Produktionsavdelningarnastir mitt uppe i en stdndigt fortlripande fcirbittring ay maskiner, metoder och verktyg. De dr
dagligen utsatta for alla fcirdndringar
som rationaliseringenmedfcir och utvecklingenpiverkas mera direkt. Hdr
kan ocksi trivselfrigor klarasupp, bagatellartadesaker, som oncidigt irriterar alla parter.
Begriinsningav verksamheten
Kommitt6n fcireslogen begrdnsning
i kommitt6ernasarbetsomride,att man
i dessa kommitt€er icke skulle behandla rena ackords-eller lcinefrtgor.
Inte heiler sd.kerhetsfr&gor
och fdrslagsverksamhet.
Dessa frigor skulle
hzinskjutastill de organ, som redan
finns hdrfdr.
Man fcireslogocksi, att forscikmed
denna decentraliseradeverksamhet
skulle gcirasi en driftsavdelning,innan man utvidgadedensamma.
Ftirsta kommitt6n
Det forsta fcirsciket med SAKO
forlades alltsi till Kanonverkstaden,
VK, och det fdrsta sammantrd.det
holls
ddr den 2) februai 1954 under ordfdrandeskapav ingenjcir Stig Olsson

TOnANDRINGAR INOM BOLAGSLEDNINGEN
varma erkdnsla fcir vad han under
dessair utrdttat till bolagetsnytta.

Vid sammantrddemed AB Bofors
styrelsei Stockholmden 4 sept.hemstlllde verkstdllandedirektciren,bruksdisponenten Suene R:son Sohhrtan,
att fh ld,mnabefaitningen sisom verkstdllande direktcir frin den I ian.
1966, ^nKe n&gotfdre intrddet i pensionsildern.
Disponent Sohlman anstdlldesvid
AB Bofors Nobelkrut 1927, blev vice
verkstdllande direktdr i AB Bofors
t935 och verkstdllandedirektdr 1916.
Styrelsenbeslcitatt bifalla dennahans
hemstillan, under uttalande av sin

Styrelsenbeslcitsamtidigt,att till ny
verkstdllandedirektcir och disponent
frin den L jan. L966 utse nuvarande
vice verkstlllandedirektdrenPer Odelberg.
Vidare besldt styrelsen,att frin 1
okt. T964 utse artilleridirektoren Bi)rje
af Klint till vice verkstdllandedirektcir och till direktdr ekonomichefen
Bert Henning.
Disbonent Sterre R: ton Soblman

Artilleridirektdr Bdrje af Klint

och i nirvaro av utredningskommitt6ns medlemmar, direktcir A. NTahlsteen, verkmdstare Tore Holm och
ingenjdr G. Kempe. Inbjuden var
dven divarandEvice ordf. i Fdretagsnimnden, Ragnar Olson. I denna
fcirsta samarbetskommitt6 fanns anst?illdamed, som fortfatande,efter 10
ir, tillhor densamma,ndmligen Tore
Vestmark, Arne Sundstrdm, Arne
Kadkvist, Gcista Ostling, Fredrik
Fredriksson och Lennart Lcifstrand.
Fcirfattaren iill denna redogtirelsevar
ocksi ledamot av samarbetskommitt6n,
och har sedanden tiden hillit kontakt
med densamma,ehuru i annan egenskap in ledamot.

V jce uerA.st.dir. Per Odelberg

till flera avdelningar. Ar 1956 var
i verksilunda 4 samarbetskommitt6er
samhet.Man besldt d& att anstilla en
gemensam sekreterarefcir alla kommitt6erna och fortsitta att utvidga
verksamheten. Till sekreterare fiir
kommitt6erna anstllldes Artur Grell.
Verksamheten har dlrefter utbyggts
si att det nu, som tedan ovan sagts,
i verksamat 2I samarbetskommittder
het. Detta t?ickertill stdrstadelen alla
i Bofors.
produktionsavdelningar
1r nu i arbete
Samarbetskommitt6er
pF;alla de avdelningar,som finns upptagnai tabellensid. 195.

Verksarnhetensomf attnin g
I verksamhetendr nu varje Lr ca
Gemensamsekteterareftit alla
300 anstillda engageradesisom ledakommitt6erna
mciter i SAKO, i gruppverksamheten
och som foredragshillarepi SAKO: s
Resultatet av erfarenheterna frin
kommitt6nsarbetebedomdessom gott, sammantrdden.
Sedanbdrian av 1954 och till 1963
att man besliit utvidga verksamheten

Bert H enning
EAonomid.ireAtdr

irs slut har det hAllits 282 SAKOsammanttlden. Hur minga gruPPsammantr[den, som har hillits under de
t0 iren ?iromdjligt att ta redapi.
Vad ?ir det di som behandlats pi
? Om man fordessa sammantrdden
sijker att grovt schematisera,si kan
imnena kanske inrymmas under foljande rubriker:
Information
Ekonomisk och teknisk upplysning
Sparsamhet
Grupparbete
Samarbete
Trivselfrigor
Information
En stiende punkt pi alla sammantrdden 1r information om avdelningens beldggning, personalbehov, fcirlndringar, investeringaretc.
Denna information har fyllt ett
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stort behov och har varit mycket omfattande. Alla betydelsefullafcirzindringar i organisationen,
driften etc.har
hdr meddelats.Det har sannolikt pf,.
ctt mycket verksamt sritt bidragit tili
upplysningar om fcirdndringar inom
fdretagetoch givit motiveringarfiir itgdrder, som fdr minga kan vara svira
att fdrsti innebcirdenav. Sedanfriretagsn[mndsavtaletomatbetatshar det
dven varit m<ijligi, att i SAKO liimna
informationerom arbetsstudier,
arbetsforenkling, MTM, UMS osv. Om det
vailt ffirga om viktiga rationaliseringsitgirder, har extramciten anordnats
ofta frjr att man dir skulle fi ge en
utfcirligareinformation i dessaf6gor.
Betrdffandealla stdrreinvesteringar
har det iven ldmnatsutfddiga informationer,och i en hel del fall i detta
sammanhangmed speciella grupper
diskuterat maskinplaceringar,lokalutformning, sanitetsfrS.gor
etc.
Samarbete
Har verksamheteninom SAKO bef.6mjat ett av huvudsyftena att fcjrbdttra samarbetet? Har det bara blivit
si att dir det fcirut varit gott ddr har
det ocks&blivit det i SAKO ?
Ett entydigt svar pi dessafrigor dr
svirt att ge. Ett objektivt svar er
omrijligt. Om jag indock skulle ge
ett personligt omdcime,si 1r det ett
klart ja pi den fcirstafrigan. I en hel
del fall har man tydligt kunnat se
hur parterna fcirsiktigt ndrmat sig varandra,att misstdnksamheten
genom de
niirmare kontakterna har smdlt bort.
I andra fall har man hcigljutt dammat pi varandra och dlrigenom kommit ndrmare varandra. Man har si
sminingom borjat forstt, att man f.rln
alla parter miste ge och ta skll och
att man miste isktdliggrira dem pi
ett sprik som alla fdrstir. Pi si s?itt
har det lven hdr blivit ett bdttre samarbete.Med detta vill jag inte ha sagt,
att man skall avsti frin de stora och
starkaorden, om man nu anseratt de
behovs,men man bcir spara dem tills
man verkligen kdnner att nu dr det
ncidviindigtatt hdr deklarerasin st&nd-ounkt.
Det andra svaret dr ldttare att ge.
Det dr klart, att ddr samarbetetfcirut
varit gott har det inte p3, nigot sltt
blivit fcirsdmrat. Kloka avdelningschefer har hdr tagit tillf?illena i akt
fcir att infrir valda representanter
fdr
sitt verksamhetsomrideredogcirafcir
sina bekymmer och minga ginger
svira stdllningstagande,
som ofta medfcir konsekvenserfrir alla anstdlldai
avdelningarna.Avdelningschefenhar
pi minga s?itt,t. ex. genom gruppar-
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Samarbetskommitt6er

verksamma den 1. 1. 1964 samt deras
sammansettning och verksamhetsomriden
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bete och dverliiggningari m8nga former, tillvaratagitden samladeerfarenhet som finns reoresenteradbland
personalen, och pb si sdtt minga
ginger, fcir fciretagetoch de anstdllda,
kunnat fatta bdttre avgcirandendn om
han p& egen hand och utan dessainformationer hade tagit stZillning till
frigorna och avgjort dem.

gnlla avdelningar som betrdffande
driften sorterar under skilda "6veringenjorsomriden".En hel del sidana
kontakter har tagits och de har fyllt
ett stort behov. Man har diskuterat
sakersom man inte kommit it "linjevlgen" och man har gjort det med
gott resultat.Man kan peka pi minga
exemDeli detta avseende.
I detta samarbetehar det lven ingitt en del stuSamarbeteiiver avdelningsgr?inserna diebesrjk.Di frdmst pi avdelningar
Redan ganska snart framkom det ddr man haft vissa mcijligheter att
cinskemil om att ett samarbeteinom kunna fi se hur de tekniska nyheterna
SAKO:s ram borde etablerasmellan tilldmpas. Dessa bescik har otvivelen del avdelningar,som har uppgifter aktigt medfcirt en stcirref<jrsttelsefrir
som sammanfaller,och ddr person- olika slag av rationaliseringsitglrder
kontakter hade utsikter att kunna frir- och lven bidragit till en stcire sambdttra samarbetet.Det kan iu t. ex. horighetinom fciretaget.

Ekonomisk och teknisk upplysning
Den ekonomiskaskolningen leder
automatiskttill en blttre hushillning
med fciretagetsresurser.Ndr de anstiillda ffu {akta om kostnader frir
verktyg, maskiner, ftirbrukningsartiklar, materialkostnaderetc., si ser de
pi dessating p& €tt annat sett an f6rut. Om man vet, att friretagets kostnader pi dessaomriden Zir stora, si
anvinder man inte medvetet resurserna pi ett felaktigt siitt.
som
Den storasparsamhetskampani,
pigick under nigra ir fcir att hamra
in priserna p& olika produkter och
tjinster, har sikerligen givit impulser till minga lokalt betingadeinitiativ fdr att inom den egna avdelningen
h&lla kostnadernapi fcirbrukningsmateriel nere pi en rimlig nivi. Kostnaderna fdr elljus, vatten etc. har sikerligen ocks&nedbringatsgenom de ini
tiativ, som tagits ute i samarbetskommitt6erna.
Kampanjen fcir att nedbringa kassationskostnaderna till fiirsvarbara nivier har f6ljts upp pi en del avdelningar pi sidant sdtt, att man redovisat siffror, som direkt kan avldsas
sisom klara signaler p& att hdr har
man lyckats. S& har man t. ex. i VF,
genom ett intensivt grupparbete, lyckats att bara ptL en produkt slnka
frin 12 d L4Eo
kassationsprocenten
till 3 e 4/o. Deana nedging innebdr
stora besparingar.
Den kampanj, som under nistan
alla ir p&gitt, ftir att inskZirpabetydelsen av att sammanblandningarav
skrot och sp&n av olika kvalit6er inte
fir ske, har bedrivits med tidvis mycket stor aktivitet. Hiir Zir ett omride
d?ir det tydligen fordras en viss kontinuerlig <ivervakning,fcir att inte fiirhillandena p& omridet skall iterfalla
i kaos. En del underhand vidtagna organisatoriska itg?irder medverkar nu
till att ge mera eftertryck it riktlinjerna pi omridet och inskdrpa betydelsen
av aft de eftedevas.

SAKO i aadelning MH (Virmebebandlingsaad.elningen). Sittande fr.u.: oerAmiistare S.
Lindahl, ingenjdr T. Liljeros, ingenjdr E, Hallgren (ordfi)runde), aerkmdstarc I. Nyl6n,
hdrdate E. Landahl. Stdende fr. t.: biirdare O. Hiigg, biirduerksarbetare G, Lduqaist, Aalkylchef E. Ols:on (inbjud.en'fdreliisare), hdrdare H. Ahlstnnd, Aalkylator N,lYahlberg
(inbiuden f|reldsare), kontorist K, Augustsson och Seh,reteraren i SAKO A. Grell.
Boforsfoto Falk.

betningsmaskiner,frekvensstudier,arbetsfdrenkling, arbetsvirdering,MTM,
UMS. Nybyggen, t. ex. nya plitverkstaden, nya gjuteriet, virmebehandlingsavdelningarna i Kilsta, kontroll,
ytbehandling, vdrmebehandling,elektroerosion, redogcirelserfcir Bantam,
fdr civilproduktionen, bl. a. den nya
traktorn.

Grupparbetet
Betrdffande det grupparbete, som
bedrivits i olika sammanhang,skulle
mycket kunna redovisas.I den ftirsta
kommittdn organiserademan upp ett
flertal fasta grupper och dessahar bestitt under alla dessatr. I andra sammanhang har man tillsatt speciella
grupper fdr ett begrdnsat uppdrag,
t. ex. medverkanvid granskningav nya
verkstider, placering av maskiner, organisering av fiirr&d, utrustning med
l?impliga verktyg, infcirande av frirebyggande underhill. Denna gruppverksamhethar medfrirt en yttedigare
decentraliseringav verksamheten,och
Fdredrag
hdr har det utfcjrts minga mycket beDet 1r omiijligt, att i detta sam- tydelsefulla insatser for kisningen av
manhang redovisa alla de omriden besvirliga problem, som man haft
inom fdretaget som blivit belysta ge- sv&rt att kunna kjsa linjevZigen.
Man har ocksi i gruppverksamhenom de fdredrag och de redogdrelser
som limnats i SAKO under alla dessa ten diskuterat personalfrigor, kassaL0 irs verksamhet. Listan pi dem iir tionsfrigor, sanitlra problem. Den
ling vid varje &rsredovisning. Vad form av gruppbildning, som finns i
man kan konstatera1r att det ldmnats VK, har arbetat pi s& sdtt, att man
redogcirelserfcir maskininkop, nyan- dlr ldmnat informationer om nya
liggningar, nya tekniska rdn som skall verktyg, nya arbetsmetoderetc. Man
praktiskt till?impas t. ex. redogdrelser- har iven lttit grupper besijka andra
na for quantometern, dataanliggning- avdelningar inom fciretaget f<ir att
en, nya bearbetningsmaskineroch be- ddr specialstuderaen del arbetsmetoarbetningsmetoder,automatiska bear- cer.

Avslutning
"Den allmdnna och vlsentliga fdrutslttningen fcjr att hrija levnadsstandarden dr en fortg&ende effektivisering av ndringslivet. Effektiviseringen m&ste vara fortlcipande inom
varje foretag fcir att det skall htlla
jdmna steg med den tekniska utvecklingen. Det Ir ett gemensamtintresse
fcir samtliga anstdllda vid ett fiiretag
att medverka till att derasforetag kan
hiivda sig i konkurrensen.De anstlllda har liksom varje annan samhiillsmedlem f6rdel av en rationalisering,
som leder till en dkad produktivitet
och ddrigenom i sin mln skapar undedag fcir en allmdn hdjning av levnadsstandarden.I denna rationalisering ingir som ett viktigt led ltgiirder,
som syftar till att befria produktionen
frin onddiga utgifter for material och
arbetskraft."
Detta citat ur den allmdnna motiveringen i ett avtal mellan SAF och
LO framhlver klart och koncist n6dvindigheten och betydelsenav ett rationellt arbetande ndringsliv. Den
grundsyn, som hdr kommer till uttryck, ett effektivt, konkurrenskraftigt
fciretag, ir det centrala i SAKO: s
verksamhet. De andra fr&gorna hur
viktiga och betydelsefulla de in lr,
miste gruppera sig omkring denna
kdna.
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Riister

om SAKO

Redaktionenhar vlnt sig till direktcir Per Odelbergoch till nigra representanteffdr bolagsledningenfcir att
fi derassyn pi SAKO.
D)rektdr Per Odelberg:
I ett fciretag av AB Bofors stodek
och synnerligenskiftande tillverkning
dr det inte praktiskt genomfcirbartatt
vid Fciretagsndmndens
sammantriden
i detalj redogrira fcir respektive avdelnings bel?iggning,personalproblem
osv. Samarbetskommitt6erna,
som ndrmast fir ses som fciretagsnlmnderi
miniatyr, dr ddrfcirrdtt forum fcjr denna information.
Niir det gdller strirre ombyggnader
och reparationer,installationerav nya
maskiner,ugnar, hjiilpaggregatm. m.,
kan det ocksi vara vdrdefullt att hcira
arbetarnasoch arbetsledarnas
syn pe
problemen.Ju allsidigareett prbblem
blir belyst vid en dylik diskussion,
desto stcirrefrirutsdttninsarfinns fcir
att kisningen skall bli dJr basta.larmed skapasocksi m<ijligheterfcir en
cikadtrivsel och en stcire samhcirishet
med fciretaset.
Samarbelskommitt6ernas
arbete under de gingna 10 iren synesha varit
mycketbetydelsefullt.

Verhmk:tare
ToreHolnt
Ordf.i SALF,aud. 153,Bofors
Med anledning av att SAKO-verksamhetenvid virt fciretagnu pigitt i
10 ir har B-pilen stdllt frigan om de
olika personalgruppernaserfarenhet
och instlllning till verksamheten.Att
i koncentreradform ge vdlmotiverade
och allmlngiltiga syripunkter p3. den
omfattandeverksamhet,som under de
tio iren bedrivits av SAKO-kommitt6erna dr ingalunda nigon ldtt uppgift.
SvaretIr iu ocksi beroendeav de forhoppningar och milsdttningar vi uppstiillt fcir denna form av orqaniserat
samarbete.
SAKO-kommitt6ernair - liksom
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fdretagsnlmnden - organ fiir information och samrid, men inom ett av
den egna avdelningenbegrdnsatverksamh'etsomride.Frir att ett fruktbiirande samrid skall kunna riga rum dr
frirutsdttningen,att de i sam"ridetdeltagandedro vdl insatta i de aktuella
frigestdllningarna och problemen.
Denna fcirutslttning ger ocks8.en natudig begrdnsningav SAKO-kommitt6ernasverksamhetsomriden.
I det stZindigtpigiende rationaliseringsarbete,som er en fcirutsdttning
fcir friretagetsutveckling och fortbestind, dr det av stor vikt att alla anstdlldaserfarenhetoch detalikunnande
blir utnyttjat.Nya, djiirva id6erkan fi
en effektivareutformning och de konfronterasmed praktiskt liunnandeoch
ertarenhet.
Ett studium av protokollen fren
SAKO-kommitt6ernasverksamhetunder de glngna tio iren bekrdftar, att
kommitt6ernablivit ctt forum fcir information,diskussionoch samrid, som
haft stor betydelsefcjr siviil de anstdlldasom fciretaget.

ram och mera informellt fi tillfiille
till diskussionerang&endearbetsproblemen.
Den senarekategorinhar tillfZilleatt
delge kommitt6n informationer frin
sin verksamhet och vdrdesitter myc'de
kct de insikter, som erhilles i
mingskiftandeproblem som stdllesunder diskussion.
Ett fortsatt framgingsrikt SAKOarbete i samma utomordentliga anda
ftir vidgad fcirstielseoch en allt effektivare produktionsapparatdr vad vi
alla cinskar.
*

Suaruare Nils Sdderbolnt
Vice ordl, i Fdretagsndnznd.en

Som representantfcir arbetarparten
ar jag mycket tillfredsstdlld civer de
resultatSAKO-verksamheten
nett un,
der de gingna tio iren hdr i Bofors.
Llser man protokollen, stimuleras
man minga ginger av friska debatter
och dppenhjdrtlig syn pi de olika
problem man mciter i arbetslivet.
Visst finns det mtirka fliickar, och iag
hoppastiden hj?ilperSAKO:s "kommunikationsminister"att sprida ljus
BruAstjiinstentan
AAeLbnnqaist
och framtidstro dver hela fiiltet.
Orclf. i StF,atd. 25,Bofors
Vi lever i en ftirlndedis vzidd och
fir aldrig stelnai formerna] I och med
10 irs SAKO-verksamhethar fd,r att vi gir mot st6rre enheter organitjdnstemlnnensdel varit synnedigen satoriskt sett, miste SAKO spridas
stimulerandeoch vdrdefull, d& mrijlig- vidare i underkommitt6eroch grupper
heterna i detta forum att diskutera ar- fcir att fi net fciretagsdemokratinpi
betsplatsernas
mingskiftande problem det egna verkstadsgolvet.
Dessavdgar
i en utomordentlig positiv anda stln- dr ju pnivade och bor utbyggas.
digt varit fdr handen.
Vi alla anstd,lldair mlnniskor med
Tjdnstemdnnenkommer in i SAKO fel och brister, minga ginger "enfrin tvi vdgar, den ena i egenskapav rigda", men vi miste i dessadagar klaavdelningschefer
eller drif tsingenjrirer, rare se betydelsenav samarbetetsivdl
den andra sisom utsedd av tjlnste- vertikalt, som horisontalt, om vi skall
menoen sjiilva, i sistnimnda fall ofta kunna hivda oss i den alltmer cikade
i funktionen planeringsman eller konkurtensen.
driftskontorist.
Mi vi fila a! negra grader pi den
Av naturliga skdl har den fcirstaka- egna prestigen och med gemensamma
tegorin tillging tiil atskilligainforma- anstrlngningar skapa frirutsdttningar
tioner for lcisandet av arbetsuppgif- fcir blsta mdjliga produktionsresultat.
terna inom avdelningen,men har sam- Sedan m3. det samlade resultatet s3.
tidigt stort behov av och uppskattar rlttvist som mdjligt fcirdelas.Men se
hcigt att utanfcir arbetstidensknappa det Ir en annan historia.

HUR OCH VARFON MAN SOTEN PATENT
Au CivilingenjorKURT LATJTMANN, Bolors
Det dr ju ofta s& att allminheten
Innan vi gir in p& sjiilva imnet, skriver nackdelarna och problemen
kan det vara liimpligt att frirst defini- med kdnda anordningar och till sist kan kinna till material, som en Paera vissa begrepp, och dirfiir kanske beskrives den gjorda uppfinningen tentgranskarei patentverket icke har
som mer eller mindre skall l6sa nimn- tillging till, och i si fall kan det hdnbegreppet patenterbar uppfinning
da att det icke blir nigot patent. G<ir
f<irstoch frdmst borde definieras.En- da nackdelaroch nlmnda problem.
Det 1r di l?impligt ait beskriva allmdnheten icke nigon invdndning
ligt den praxis man tilldmpar, si skall
en uppfinning f6r det fdrsta vara ny, sj?ilvauppfinningen tillsammans med gentemot en kungjord ansiikan, si
fiir det andra icke vara ndra till hands ritningar, som [r s& utfdrda att man kommer patentverket att bevilja patent.
liggande och fcir det tred'ie skall den med litthet kan fastst[lla uppfinningDirefter fir stikanden ett patentl2isa
sj?ilutan
att
behijva
karaktir
ens
ha teknisk effekt.
brev och sedanhar sokandenatt betala
En uppfinning, som uppfyller dessa va beskrivningen.
Det dr ju s&, att en patentanscikan irsavgifter varje hr, si llnge han onsvillkor, ir patenterbaroch medelstett
patent har man mdjlighet att forbju- icke enbart skall vara till ftjr specia- kar ha patentet vid liv. Slutar patentda atdta att industriellt anvinda den listerna. Ett patent kan dven bli fore- innehavarenatt betala trsavgifter fciruppfinning som man gjort och i Sve- mil f<ir en rdttssakinfcir domstol och faller patentet, och d& kan envar andi ?ir det ju synnerligenfdrdelaktigt vdnda uppfinningen, enir patentetdi
rige gdller patentskyddeti 17 ir. Det'dr
om domaren,som minga ginger icke fdrlorar sin rdttsverkan.
ta instrument, att ftirbjuda andra,
Ett beviljat svensktPatenthar, som
en belcining av samh[llet fcir att upp- er se tekniskt bevandrad,litt kan sitta
nimnts, endast rdttsverkani
tidigare
konstruktion
tekniska
in
i
den
sig
uppsin
finnaren tillst2iller samhdllet
Sverige.Vill jag iven ha patentskydd
civer vilken han skall skipa rittvisa.
finning.
Sedanmiste man tillfoga Patentan- utomlands,iir jag n<idsakadatt sdka
Denna fdrbudsrltt 1r en nagel i
Dessadr mer eller mindre den patent i varje land, dtu jag vill ha ett
det
sprik.
och
tigat pi minga mdnniskor
finns ldnder ddr man tidigare haft ett juridiska delen i en Patentansdkan. skydd. I regel gdr man si, att man
beslutar inldmnandet av utlandsanpatentvisende och ddr man tagit bort Patentansprikentalar ndmligen om ftir
av
vad
som
skyddas
allmdnheten
en
viss
efter
tid
detsamma.Efter en
Pa- s6kningar efter erhtllandet av det
sidan &tgiird har det visat sig, att nd:- tentet, siledes innebiirden av Patent- fiirsta fiireliiggandet i Sverige, som
ringslivet rikat i en sidan situation havarens fcirbudsr?itt.En si avfattad erhilles ungefdr ett halvt ir efter
anscikanutsdttes fcir granskning i det inldmnandet av ansijkan.S6ker jag nu
att det varit nijdvdndigt att iterinfdra
svenskapatentverket.Det innebir, att patent utomlands inom ett ir efter
ett patenftesende.
Ett land, som tagit bort patentvd- granskareni patentverketllser igenom inldmnandet av den svenskaansokan,
s3"hat jag, pi grund av en internatiosendet, eir Holland. Detta land blev ansokanoch bildar sig en uppfattning
om vad den gtr ut pi. Diirefter tar nell patentkonvention,rdtt att iberopa
dock tvunget att efter en viss tid iterinfiira patentvisendet.I Tyskland sak- han och bl?iddrari sitt mycket omfat- prioritet frtn den svenskaansdkansintande litteraturmaterial. som lr klassi- liimningsdag.
nades ett patentvdsendeitskilliga ir
Detta var nu en redogdrelseav den
efter andra viiddskriget. Dir var dock ficerat och ordnat i tiverensstdmmelse
trycket frtn niringslivet si passstarkt, med patentklassetna och som kan mer eller mindre formella delen av
bur man ftr ett patent. Den mera inatt man fick piskynda iterinforandet uppgir till atskilliga hyllmeter. Ur
genom att frirst ha ett provisoriskt pa- ndmnda material plockar granskaren tressaota delen ir aarfi)r man soker
fram de publikationer som nlrmast Datent.
tentvlsende.
'
Hir skulle man kunna indela pabeskriver inordningar som liknar den
hur
Jag skall nu itergi att tala om
tentverketsklienter, dvs. de som stiker
patentsdktauppfinningen.
man sijker ett patent. Har man gjort
Dlrefter studerar han materialet patent, i tre grupper, ndmligen de enen uppfinning och vill ha patent ddrmera
ingiende och jiimfdr detta med skilda uppfinnarna, de s. k. konstpi si skriver man en patentanscikan,
som lZimpligen inlimnas till det pa- vad som uts[ges i patentanspr&ken. nirerna och industrifdretagen.
Biirjar vi med den fdrsta gruppen,
Ar det si, att patentanspriken ticker
tentverk i det land ddr man bor. Ar
jag siledessvensk,si ldmnar jag in en vissa delar av det anforda materialet, si ir det ju si, att det finns ett mycpatentanscikanhos Kungl. Patent- och skriver han ett fcireliiggandeoch med- ket stort antal mlnniskor som genom
Registreringsverket i Stockholm. En delar scikanden att hans ansprik dr ett under vill fcir?indrasin ekonomiska
status.De vill ha nigot att hoppas p&.
sldan ansiikan ger enbart ett skydd fcir vitiomfattande.
Scikandenhar di att inllmna fcir- Till denna grupp rdknas de mdnnii Sverige.
Ansdkan best&r av tre delar ndmli- shg till nya ansprik, som ir si av- skor som spelar pi lotteri, de som tippar fotboll o. dyl. och de som gor
gen beskrivning, patentansprik och fattade att de icke tdcker de kinda
ritningar om sistndmnda ir erforder- konstruktionerna. Ndr s& skett utfdr- uppfinningar fdr att ft ett extra tillliga. Beskrivningenomfattar fdrst en dar granskarenett s. k. meddelande skott.
Som exempel kan jag ndmna, att
allmdn del som talar om teknikens om slutgranskning vilket innebdr att
jag
fdr mtnga ir sedan satt sisom
minader
under
tvi
utldgges
ansokan
gjoruppfinningen
innan
stindpunkt
des. Dlrefter ftiljer en del som be- si att allminheten kan ta del av hand- ridgivare fcir allmZinheten i patentlingarna och meddelapatentverketom verket i Stockholm, di en ging en
man kam fram till mig och var mycket
de anser att Datentverkethandlat rltt
Efter fdredrag hillet i Karlskoga S6draRohemlighetsfull. Han visade upp en
i att godk?innl anscikaneller icke.
tarvklubb.
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dr dess insatserp& det aktuella omridet be{dande. Under en f<iljd av &r
har man i Bofors arbetat med eldlednings- och robotsystem,ddr styrningsBofors etablerar samarbetemed amerikanskt
och reglerteknik, databehandling och
matteknik av avancerad art kommit
till anvdndning. Ett ndraliggande resultat av denna aktivitet ir det styrDen snabba utvecklingen inom Totalt sysselsdtter
fciretagetca 30.000 systemsom mcijliggjortkonstruktionen
elektronikenhar under de senasteiren personeroch har under senareir tillav den nya StridsvagnS. Pi det miliresulterat i organiserandetav flera verkat elektronikapparatur
till ett virtirtekniska omr&detdr dlrutciver pannya fciretag.Ett samarbetemellan det de av mer ?in20 miliarder kronor. Det sarvagnsrobotenBANTAM ett gott
stora amerikanska Hughes Aircraft
dr Hughes Aircraft Company som ligexempel pi forniimlig ingenjorskonst.
Company och AB Bofors har nu lett ger bakom siviil de aktuella telesate- Aven fdr det civila omridet har verktill bildandet av ett gemensamtilgt literna Syncom som Surveyor, rymd- samhetenvarit betydelsefull,och bofciretag,Bofors Elektronik Ahtiebolag. farkosten som berdknaskunna mjuk- lagetselektroniskamltteknik har komHughes Aircraft Co., som trots landa p3,minen.
mit till praktisk anvindning pi fcir en
namnet inte alls tillverkar flygplan,
Som ett m&tt pi foretageis dynamik stdrre allmdnhet s& ovdntadeomriden
?ir ett av vdddens ledande fdretag pi
kan anges,att det 31 1949 hade nigra
som medicinsk och kemisk forskning.
elektronikomrndet.Praktiskt taget var- f6. hundratal personeranstdllda.ForeBildandet av det nya fdretaget inneje gren inom detta ir fdremil fcir dess taget tillhrir Hughes-gruppen ddr
biir frir bdgge parter vdsentliga fcirmer dn 6.000 forskningsingenjcirers bl. a. dven Hughes Tool Companyoch delar i rikade mojligheter. De nlrintresse.Inom det fasta tillstindets fy- Hughes Medical Institute ingir. Dot- maste uppgifterna kommer att bli, att
sik, elektrooptiken,Iaser- och infriterfdretageller forsiiljningsbolagfinns tillvarata den samlade kunskap som
rcidteknikenhar stora och betydelse- upprdttadei ett flertal europeiskalIndessarepresenteraroch utnyttja dem
fulla arbeten genomfdrts. Bland ut- der: England, Tyskland, Schweiz fdr siviil militlra som
civila behov.
vecklingsresultatenmirks militdra och m. fl.
*
civila databehandlingssystem,
elektroAven om AB Bofors, di det giiller
niskt styrda radaranllggningar,navi- personella och ekonomiska resurser,
Till verkstiillande direktor i det nygerings- och kommunikationssystem. inte kan mitas med amerikanskamEtt, bildade Bofors Elektronik Aktiebolag

elektronikforetag

uppfinning som han gjort och t?inkt
patentera, och di han var ganska talfcjr, fick jag ocks&veta syftemilet med
hans handlande.Han hade nlmligen
dragit pi sig ganskastora skulder 6ch
hoppades att han med denna uppfinning skulle bli skuldfri.
Den andra gruppen, konstnlrerna,
ir den typ mdnniskor som tycker om
att leka och skapa i laboratorier. De
Ir i regel fullst?indigt ointresseradeav
ekonomiska ting, men trots detta st
scikerde mycket ofta patent och frukterna av dessapatent skcjrdari regel
icke uppfinnaren utan n&gon affirsman.
Nu kommer vi till den mera intressanta delen av denna redogrirelse,varvid jag skall fcirscikabelysaaarfdr man
scikerpatent och i synnerhetvarfdr ett
industrif<iretagsdker patent. Hdr skulle jag nog vilja s2iga- 4y dsn s1farenhet jag fl,tt att det dr ett
ytterst litet antal fdretag, som verkligen har mi.lmedveten patentpolitik. '
I de allra flesta fall sker patentsokandet relativt slumpartat.
Initiativet korimer i regel fr&n n3.gon anstilld som har p& kdnn, att han
gjort nigot extra och diirvid g&r till
sin ndrmastechef, som studerarproblemet och i regel beordrarett inldmnande av en patentanscjkanmed en
vanligtvis saklig motivering som man
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miste bcijasig frir. Sedanfdrekommer
det ofta, att ml.nga av dessa ansdkningar kanske icke dr av direkt nytta
f& if rigavarande fdretag, men att
man av personalpolitiskahinsyn gdrna
vill ha en ansdkaninldmnad. Jagkdnner till flera sildanafall, och dh har
det visat sig, att vederbijrandehar veiat ha ndmnda anscikansom merit,
t. ex. vid sdkandeav en Drofessur.
Sedan finns det vissJ fciretag dIr
man dt piskad att sdkapatent, och ddr
man ocksi regelbundet sriker patent,
men initiativet till patentscikandet
kommer i regel frin herrar teknici.
Sedan finns det friretag, som, nlr
de utvecklat en produkt, frir det forsta
konsekvent sdker patent pi varenda
detalj. och dessutomp3: alla mrijliga
tdnkbara varianter. Pl si sZittkan ett
s&dantfciretagbetr. uwecklad produkt
fi ett visst 6vertag over andra.
I detta sammanhang kanske det
dven kan vata ldmpligt att diskutera
hur patentering egentligen borde ske.
Det dr ju sE, att patentenmedfcir en
rdtt att frirbiuda. Vilka ?ir det di inom
ett fciretagsom verkligen har nytta av
ett patentskydd? Jo det dr fdrs2iljningssidan,och det d.r egentligenden
som skall avgoranir instrumentetpatent behovsoch i vilka ldnder. Enliqt
min mening bdr siledes,niir ett pr6jekt tas upp, patentproblemetdiskute-

ras med fdrsiiljningssidan fcir att utrrina om man inom den marknad, ddr
man tlnker marknadsfcira det nva
objektet,behciverha ett patent och di
aarfi)r.
Det kan di mycket ofta henda, att
man kanske kan s2ilja produkten pi
marknadenutan att den patentskvddas
med hdnsyn tilt att konkiurrenteinaIr
ofarliga, eller man behciverpatent med
hdnsyn till konkurrenterni, men d&
kanskeicke i alla llnder utan endasti
vissallnder. Har man dE faststZilltden
patentpolitikman vill fcilja, si bd,ranscikningar snarast inldmnas och di
med teknikernashjiilp fdr att i si stor
utstrdckning som mdjligt hilla konkurrenterna borta frin det omrtde
av tekniken som man vill bearbeta.
Under projektets utveckling har
man att hela tiden kollationera att inldmnade anscikningarlven tdcker under utvecklingen forekommande f<jrIndringar. Ndr sedanprojektet dr fdrdigutvJcklatb6r det, i^nnandetsamma
fcirs ut pi marknaden, f<irnyat diskuteras om patentsituationenfyller de
krav pi skydd som fdrsZiljarnabehdver. Ndr si skett kan frirsdljningen
startas. Sedan bcir man under fcirsdljningensging kontinuedigt kollationera om man kan lltta nigot pi
skyddet, dvs. lita inaktuella patent
fofialla.

)reringenjdr N.-E. Kiiller
har utndmnts 6teringenjdren NilsErik Kiiller (KC). dveringenior Kiiller kommer att med sin nya verksamhet dven fcirena vissa av sina tidigare
funktioner hos AB Bofors.

Anriral tr4cDonald och duriga giister hlilsas
aiilkotnna at artiJleridireAtdr af Klint.
Boforsfoto Tillman.

KaPten C. G. Santuelson

i foretagethar
Till fiirsZiljningschef
utsettskapten Carl Gu:taf Samuelson
(KM). Aven kapten Samuelsonkommer att i fortslttningen bibehilla vissa uppgifter hos AB Bofors.

Styr- ocb riAtningsrnasAinerier studerades
med. intresse. Boforsfoto Falk.

Donald till Karlskogaflygfalt och Bofors med helikopter,tillsammansmed
svenskemarinchefen,viceamiral Lin-

demalm,chefenfijr Marinfcirvaltningen, konteramiral Lagerman, militirattachen i \Tashington, kommendor

Marinenshelihoptrarhar landat pir Flygt'nltet. Bofotsfoto Tillman.
Regnet .fi;ll lnrni gt Pfr SAjutldltet, uilket fr)n,isso inte hindrade 6aningarna. Anziral
A4cDonalrJ
i bild.ensntitt Boforsfoto Tillman.

USA:s marinchef pfl Boforsbestik
Mindagen den 14 sept. anlinde
USA's marinchefAmiral David McKapten Ardbo bade ett intresseral aaditorium niir han talade otn Bolors nya kon.rtr u ht i on. Bof orsfoto Tillman.

200

Aven Mrs McDonald och Mrs Hawthorne samt fruarnaLindemaim,Lagerman, Rydstrcimoch Sandgrendeltog i
besciket.
Programmetvar omfattandeoch digert: anldggningarnavid Boforsverken, Kilstaverkenoch Nobelkrut studerades,information llmnadesom nykonstruktioner och utvecklingsprogram
m. m. och slutligenvisadesnya pjiser,
ammunition och annan materiel oi
skjutf?iltet.
*
Bofors

senaste nyheter

krigsmaterielomridet

pi
visade

Artilleridirektdr al Klint och d.isponent
Sohlnax sys hhr tillsammans med pressgAst erna. Boforsfoto Tillman.

Kungl. Arm6fcirvaltningenoch AB
Bofors ordnade den 24 seDt.en stor
uppvisning av Bofors senastekonstruktionelpi
krigsmaterielomridet.
Nilsson, CommanderMartin och Cap- Tiil denna visning hade ett antal intain Hawthornesamtnigra officerare, och utlindska militdrer samt ett stort
kommendcirkapten
Rydstrcimoch kap- uppbid av pressmeninbjudits.
ten Sandgren frin Marinledningen.
Uppvisningarra yat mycket realisIngenjdr IIdkan Ericson denzonstrerade
BANT AM. Boforsfoto Tillman.

Disponent Sohlnzan interujuas att Rune
Ruhnbro, St,eriges Radios Arebro-cbef.
Boforsfoto Tillman.

Tre S-tagnar ilsades under terriing- och hinderAiirning,Boforsfoto Tillman.

,4shidarbild lrdn Skjutlciltet:
Boforsfoto Tillman.

prcstnAn, atlAndska gdster och boforsare i :hdn blandning.

tiska.och de genomfcirdesmed stor
Preclslon.
Givetvis vdckte Stridsvagn S, minorna och BANTAM det strirstaintresset,men iven VAK lt t imponerade.
Artilleridirektcir Borje af Klint och
GeneralfdlttygmistareEdvard Malm
kommenterade
uppvisningarnaoch bida var hogeligenncijdamed de lyckade resultaten.
- i riks- och
Presskommentarerna
lokalpressoch dven utld.ndskpressvar genomgiendepositiva.
R
Magasinet pA VAK
155 ladda:
snabbt. Bof orsfoto Tillman.
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mlchet

skyttet vanns av Einar Edwall frin
allsvenskaDegerfors.

!l'

Deltagare frfin Bofors ocb Degerfors i gruppchelskursen satnladep3 Shagersbrunnstrappa.
Foto T. Gusiafsson.

Verkskyddare pi gruppchefskurs

Tore Magnusson, Tage l(/ablstrdm, Jonas
Larsson, Olof Pettersson och Beriil lernm n n u n d e t " a u r a s ln i n g e n ' ' .
Foto T. Gustafsson

ss
li

..

,;

SuSrocb grannlagablir ofta bevakningens uppgift och kravet pfi,, r?itt
man pi rltt plats, 1r mycket frc-mtradande, men efter att ha fdljt lektionerna vid Skagersbrunnvill man gdrna tro att bevakningenvilar
i siikra hiinder orn det hdnder vid
sivdl Bofors- som Uddeholmsindustrierna. Det var inte att ta miste pi det
allvar, som lades bakom uppgifternas
lcisande,och det intresseoch den vilja
att losa fcirelagdaproblem, som lades
1 Oagen.
Ett triaranat rninne i god kamratlig
'd.t
tnda
ocks& ett best&endeintryck,
som miste medtagasvid en summering
av intrycken.
Aner

Under tiden 24 augusti-2 september upplevde det fredliga och vackra
Skagersbrunn en orolig period di
"vildsdid och sabotagehandlingar"
h<jrdetill ordningen fcir dagen.Qnder
nattens morka timmar hcill sig dock
den "phule fi" for det mesta i lugn
och ro, fcir att
Bolortare ocb .uddeholmareskulle
ft njuta en vdlbehcivligscimnoch van i f.in form till nlsta dass lektioner.
Det hela handlade n?imlfuenom utbildning aY bevakningsledareoch
gruppchefer inom bevakningstjdnsten
vid Bofors och Uddeholmsvetken,enl.
Civilfcirsvarsstyrelsensriktlinf""gt.
I er.
Saenskurpremiiir var det samtidigt,
di det var fcirsta gingen efter civilfrirsvaretsomorganisationsom nigra
fciretagbeviljadesdispens,att bedriva
gruppchefsutbildningi egen regi. Ci-

Frit iclr ysseIsiittnin gen dominerades
av bocciaspelet
och riktningen var god
pi kulorna dven dlr. Nigon mlstare
indivicluelltkoradesaldrig. Det ryktades dock om att Putte Larsson,Degerfors hade bdsta precisionen, men det
blev nog inte helt utrett. Att han ddremot var obestridligmlstare pi spinnfiske stod fullt klart. (Sivida han inte hade sumpade fdrsdnkningar bortom udden).

Hans Strdmbeck spelar boccia. I bahgrunden syns Eric Andersson (OF) ocb Tore
Magnusson ocb Bdrje Gdtberfelt, Degerlors. Foto T. Gustafsson.

vilfcirsvarsstyrelsenhade, efter framstdllan frin Uddeholm AB och AB
Bofors, meddelattillstind att anordna
en kurs, di fijrutsittningar dzirfcir
fanns samt uppdragit it
Linsstyrelsen i Karlstad att utova
tillsyn och kontroll av utbildningen,
vilken i rivrigt leddes av de tvi garvade instruktcirernafdrvaltareGciterfelt,
Degerfors och inspektcir Ohrman,
Hagfors, vilka med den dran skcjtte
om "rektorsimbetet" vid den egna
" civilf drsvarsskolan".
Go mad, mde mad ocb nTadi riittan
rll ett skinskt valsprik, som fcirestindarinnan frciken Anna Larsson och
hennes assisterandeDegerfors-lottor,
fruarna Gullvi Jonsson,I(ario Ornby och MargaretaDanneborn, i hdg
grad gjort till sitt. Det fordradeshird
krirning i terrdngenmed gubbarna fcir
att inte matchviktenskulle stiga fdr
fort.

OIof Pettersson
FrfrnShagersbrunnskursen:
(KCR) idkar uapenaila.
Foto T. Gustafsson.

*
Arets veteranfest

Arets Veteranfest kommer att d:ga
rum lcirdagenden 28 nov. i Hdgre
Allmdnna Ldroverkets aula, med dirpi foljande samkv?imi gymnastiksaSkott P3 mdl i slatistiken visade Ien.
Antalet jubilarer Ir i ir nigot llgre
utan tvekan att riktningen pi avlossade projektiler var god och alldeles dn fotta Ltet: L2 veteranerkommer
stora
ovdntatyar det vdl inte att precisions- att erhilla PatriotiskaSdllskapets
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medalj, guldur och hedersnil for I0
tjiinsteir och omkring 240 anstallda
kommer att erhilla suldur och hedersn&l fcjr 25 tidrstehl Det blir silunda
sammanlagtminst 250 anstdlldasom
Bolaget pi ovanndmndasdtt kommer
att tacka fcir lingvarig och trogen
tilnst.
Frirteckning over irets jubilarer
kommer att publicerasi B-pilens nr
6_1964.
R
*
Bofors

Italianas

fotbollslag

segrade i Milanocup
Ylren L964 stiftadeden cisterrikiska
st&lfirman BOEHLER i Milano en
cupfotbollsserie- kanskenirmast lik
viia korpserier - mellan olika firmor
i staden. Bofors Italiana st2illde upp
ett lag, till stcirstadelen bestiende av
anstdllda vid fciretaget, dock med en
liten komplettering av deras vlnner.
Laget var mycket framgingsrikt och i
sista matchen besegradessjdlvaste
BOEHLER-laget med 2-0, varcfter
cupen under stort jubel hemfdrdesav
"boforsarna".
ly.

Bofors Italianas segerrika lag. Herrarna
heter Mitrani - Cambiaghi - Ferriani Priccbiazzi - Lombardi - Luzi - Barbieri Mosca - Proserp)o - Brandolese ocb Parolini. Foto fr. Bofors Italiana.

*

Det franrgrtngsriAa Bolort-Italiaxa lotbollslaget tillsamnzans med sliikt och ri)nner. Den
std./liga pohalen bAjs hdgt i lulten. Foto fr. Bofors Italiana.

Erik Olron till fdrman pe MVK 21
och herr Arai Teruolatnpi tiLLfdrman
I fcirra oumret av B-pilen meddelapi MSK 80.
des,att kaptenK. E. Plyhr skulle vara
Fdrman Ture Berg, KA 801, utkontaktman med Arm6fcirvaltningen
(KAF) betriffande bandvagnsfrigor nimndes den 1 okt. 1964 till verkm. m. Den 1 juli utsigs kapten Plyhr mdstarepe KA 8.
dessutom att vara stdllfdretrddande
Hett SieaertbRydb, utndmndesden
chef frir KM, samtidigt som han kvar- 1 sept. 1954 tlll fcirmanpe NVF 21.
stir som chef frir KMT.
Den 1 sep.anstd.lldes
herr Folke EngTitl stdllftiretrldande chef fcir rtri)m som brandfrirman pe NOX.
KMT utsigs samtidigtkaptenM. Ard*'
bo. Kapten Ardbo kvarstir som chef
fcir KMTM.

Personalnytt

Civilingenjor Lennart Pilston har
fr. o. m. den 1 dec. 1964 Arc:rz'r$tdllts
i bolagetfcir att direkt under artilleridirektciren vara sammanhillande fcir
alla med S-vagnsleveranserna
sammanhdngande lrenden. Ingenjcir Pilsson
kommer s&ledesatt ing& i den s. k.
S-vagnsledningensamt dessutomatt
vara ordfdrande i den "verkstillande
grupp" som skall arbeta permanent
med S-vagnslrenden.Ingenjcir Pilssons avdelningsbeteckning
skall vara
KS.

Civilingenj6r Christer HhAanton,
NZL, fisilgs den 1 septembertill asPR-chef vid Bofors
sistenttill chefen fcir ForskningsavdelKapten C. M. aon Arbin, som :un- ningen Nobelkrut (NZ) och skall i
der de senasteiren reDresenterat
Bo- denna befattning arbeta med civil
fors i USA, har efter iterkomsten frf,.n forskningsplaneringoch administraden 1 okt. 1964 tilltld;tt en nyinrdttad r i " " " n n - i f t - "
befattning sisom PR-chef, sorterande
CivilingenjcirAke Sonnebring, (tididirekt under vice verkstdllandedirekgare
VL 11) utsigs till chef fcjr KA 8
tciren.
I denna funktion skall kapten von fr. o. m. den 15 sept.L964.Frio samArbin, i samrid med ledningen fcir ma datum Zir ingenjcir Elis Israelsson
chef fcir sammaavdotterbolageninom koncernen.dven stdllfciretrddande
verka fdr en intensifieringoch i iZimp- delning.
lig omfattning samordningav dessas
Den 1 sept. 1964 utnlmndes herr
PR-verksamhet.
Bi)rje Hult till fcirmanpe VK 25, herr
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USA-resa i pris

Frdken Kristina Eriksson,V3, vann
en pristdvling i tidskriften "Hennes".
Tdvlingen gZillde att kort och koncist
motivera "varfdr jag vill resa till Las
Vegas" och priset bestod i en 2veckorsvistelsei USA med flyg tur
och retur. FrcikenEriksson ldmnade in
6 olika texter- men vilken som vann
vet hon dnnu inte. Resan var i alla
fall underbar och gav mersmak pi
USA.
Ett besdA pi d.et berdmda aAuariet "Marineland)' iltanfdr Los Angeles ingicA ocAsd i programmet. Hiir set fri)hen Eriksson
mata de lama defiinerna.
Foto G. Cedrup, Hollywood.

Bjbrhborns Ind.ustribrand.kfir bekiimpar brinnande l6sningsmedel
i 6 uni ngsh u set. Boforsf oto Tillman.

KarlsAoga brandkd.r angriper med tatlend.imma en brancl i 600
liter olia. Boforsfoto Tillman.

vid Nobelkrut
Slickningsdemonstrationer
Stora kraftiga rcikmoln syntesden
sisteseptemberp& eftermiddagenciver
Nobelkrut. Minga i Karlskoga frigade sdkert ocksi vad som hdnt. Det
rcirdesig dock endastom dvningar.
I sambandmed Orebro ldns brandfcirsvarsfcirbunds
irsmcite,som i ir var
fcirlagt till Kadskoga,arrangerades
en
demonstrationav sldckning av brand
i oljor och brandfarliga lcisningsmedel. Ovningarna hade fcirlagts till
Nobelkruts brdnnplatsoch omfattade
tre moment.
F<irutsdttningen
f<ir fcirsta momentet var, att en lastbil lastadmed bensin
hade vdlt och brand uppstitt i bil och
last. En enhet ur Karlskoga brandkir
ingrep med ett 300 kgs pulverdimaggregat. Efter endast nigta sekunder
hadebrandensldckts.
Ndsta rivningsmomentdgde rum i
<ivningshusetpi brdnnplatsen. Hdr
skulle Nobelkruts industribrandkiringripa och sldckaen brand i 600 liter
brandfarlig vdtska, som antogs ha
fattat elcl i en kemisk fabrik. Elden
angrepsfcjrstmed hjnlp av handbrandslickare med pulverdimma. Man lyckades dock inte sllcka elden, vilket
inte heller var meningen.Denna sldckningsinstansviile visa, att pulverdimBrand.beAlitnpningat en olfelastad bil sont
haaererat. Boforsfoto Tillman.

ma, trots sin effektivitet, inte alltid
rdcker till att sldcka stora ldsningsmedelsbrdnder.Detta beror pi det
kraftiga drag som uppstergenomfcinster och dcirrrippningar samt att jdnkonstruktionerblir si varma att iterantindning sker. I andra delen av 6vningsmomentetingrep en slickningsgrupp med skum. Pi grund av den
kraftiga hettan var brandmdnnenutrustade med alumineradeeldskyddsdrdkter fcir att kunna ni fram till eldhdrden. Efter insatsenmed skum var
man snart herrar river branden.
Det sistasldckningsmomentet
gdllde
brand i 600 liter olja. Sliickningenutfcirdes av en grupp ur Kadskoga
brandkir, som angrep branden med
tvi vattenstri.larfrin en tankbil. Pi
grund av den ridande kraftiga blisten
lyckadessldckningeninte helt. Man
satteddrfcir in -sekunder
oulverdimmaoch efter
var elden
endast nigra
slickt.
Fcir den i brandsldckning
mera initierade skall kanske tilldggas, att man
vid vattensldckningen
endastanvlnde
sig av smalslangoch vanliga reglerbara munstycken.Om specielladimmunstyckenanvdntshade resultatetsdkerligen trots blisten blivit ett annat.
Sidan utrustning disponerasdock i
regel inte av kommunbrandkirerna
och man ville i f6rsta hand demonskera sldckning med brandmateriel,
som finns tillg?ingligi kirerna.
En brand i 500 kg krut fick utgora
en effektfull avslutningpi de lyckade
sldckningsdemonstrationerna.Dessa
leddes av brandchef Sten Sandqvist.
Karlskoga,och ndrmare hundratalet
reDresentanterfcir llnets brandkirer
titlade pi.
Ltn.

Arbetsgrupp fiir S-vagnsfrigor
Enligt beslut av S-vagnsledningen
skall, fcir handliiggning av frigor rdrande konstruktion, tillverkning och
leverans av huvudserien, tillsdttas en
arbetsgrupp,bestiendeav representanter fcir de olika huvudavdelningarna
i Bofors som deltageri arbetet.
Sedanresp.avdelningschefer
nu utsett rePresentanter,har arbetsgruppen
foljande medlemmar:
C.' Ingenjcirernal. Kellerth (A), K.
Niisman (P),
C,-A. lYernhoff
(VB) och A, d:tblad (KA).
E: Hernr Y. lansson (EDX) och E,
Olsson(ED).
KK: IngenjcirS. Hultgren (KKF).
K^44;IngenjcirE. Hedenqtlrr (KMO)
och lcijtnant K. lonell (KMT).
NOHAB: IngenjcirernaL, Carlsson
och U, Tell,
Som ordfcirandekommer enligt tidigare beslut civilingenjcir Lennart
PLlsson(KS) att fungera. Sekreterare
och sammankallande
blir ingenjcirHedenqvist. Ldjtnant ]onell skall onom
gruppenhandl2igga
de tekniskafrlgor,
som ber<irKM.
*
Bofors

ungdomsgirds

program

fcir hcisten1964 bjtder en rik variation av kurser fcir sivdl gammal som
ung. De allra minsta kan leka, sliijda,
baka. spela teater och studera natur
m. m. Ungdomarna i toniren kan f.F,
lzirasig dansa,idka olika slagshobbyverksamhetex. smyckeslojd,tygtryck
osv., fcir flickor finns en speciell
klddscimnadskurs
och i "tonirstriffen"
kan bide flickor och pojkar diskutera
dagensproblem. For de zildre finns
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slutligen en stor uppslttning av kurser
och sfudiecirklar i spr&k, Iitteratur,
teater,klddscimnad,vdvnad och andra
textila handarbeten,snickeri, bokbinderi osv. Gamla brukspoikarsklubb
sammantrdde.uu.unnuri fredag, me"muntra fruar"
dan husmoderskedian.
och damkorentraffasvarie vecka.
Det 1r inte forsent att skicka in en
anmdlan om deltasandei kurser och
cirklar, och sammi trevliga och omomvdxlandeprogramblir-det givetvis
under virterminen.
R.
*
Sensationell ny metod att tniita
pifrestningarna
i hOftleden
En revolutionerande
mdtmetod,som
dr en vdddsnyhet, har mcijliggjorts
genom ett inspirerandesamarbete
mellan AB Bofors och Sahlgrenskasjukhusetsortopediskaklinik i Gdteborg.
Genom intimt samarbetehar man
lyckats fFLfram en md.tmetod,som dr
genialiski det att den gcir det mdjligt
att direkt mdta de pifrestningar hriftleden utstir, ndr en mdnniskarrjr siq.
Vissadelar av den utnyttjasvid justiring av benproteser.Apparaturenhar
visats p& en vetenskapligutstiillning
i Folkets Hus foaj6 i Stockholm, i
samband med den tekniska massan
"Instrumentsand Measurements",
som
pigick under tiden L4-I9 september.
Overingenjor Nils-Erik Kiiller fcirklarar hdr nedanhur den utexperimenteradeutrustningenfungerar.Milsdttningen vid metodensutformning har
varit att kunna utfcjra invindiga mdtningar av aktiva krafter i hoftleden.
Ndr en mdnniska dr i rcirelseutsdttessivii lirbenshuvudsom lirbenshals fcir beiastningar,vilka stdndigt
varierar i storlek och betriffande l&rbenshuvudetocks6.i riktning och ldge.
Dessa belastningar kan sdgas vara
sammansdtta
av tyngdkrafter,muskelkrafter och dynamiskaktafter.
Fdr att kunna kartldgga dessa aktiva belastningarersdtteslirbenetscivre
del med en protes,som invdndigt fcirsetts med l2impliga mdtorgan. Protesen miste vara tillverkad av ett synnerligen resistent material, som ar
vdvnadsvdnligtoch har stor motstindskraft mot korrosiva angrepp frin.
kroppsvdtskorna.Dess kliniska funktion miste a17ts6.
vara fullstiindist tillfredsstdllande
I samarbetemed dr Nils Rydell
vid Sahlgrenska
sjukhusetsortopeiiska
klinik, vars chef 1r professor Carl
Hirsch, har vid Bofors' silunda konstrueratsen protes av ett specielltstil,
vilken uppfyller alla dessa onske-
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Sigtard Ekdahl
Boforsfoto Tillman

Artu Karlsson
Boforsfoto Falk

Flitiga fcirslagsstdllare
belcinade
Vid Fcirslagskommitt6ns
senaste
sammantrddeden 28 sept. godk?indesett
stort antal fcirslagtill belcining.Under
irens lopp har mi'nga fcirslagsstdllare
iterkommit; flera har 3 eller 4 f6rslas
godkiinda, och det behrjvs alltsi bari
ett till fcir att den "magiska" grdnsen
till Kristallvasenskall uppnis.
Nu fick reparatiir Aiar Karltson,

VR92 (19425), och ugnsskcitare
Slguard Ekdahl, MH20 (2t996), tidigare
mobilkranfcirarep& RT, si minga fdrslag godklinda,att de erhiller vasen.
Annu har ingen fcirslagsstlllare
uppnitt 25 godkiinda fcirsiag, med
dlrpi friljande resatill Stockholmoch
medlemskapi TekniskaMuseetsVdnner som belOning.
L,

mil. Den dr fistad i mdrshilan och
civerensstdmmer
betrdffand! den yttre
uppbyggnadeni princip med den mest
anvdndahdftprotesen,modell Moore.
Invd.ndigt har den emellertid fcirsetts
med belastningsavklnnande organ,
viikas spdnningsfdrdndringaruppmltas med hj?ilp av tridtcijningsgivare.
Protesen uppmdter sex olika spdnningskomponenter,vilka samtliga erfordras f<ir att ge en fullstindig bild
av detta komplicerade kraftspel. De
tunna kopplingstr&darna passerar ut
genom en trycktdt nippel och sammanfcires i en vdvnadsvdnligt isolerad,
smal aoslutningskabel,
fcirseddmed en
trycktiit kontakt.
Sedanpatiententillfrisknat, uttages
kontaktenoch anslutesvia ett av patienten buret kopplingssklrp tiil fajta
mdtinstrument.

under ging, liter man dessutompatienten gi pi en s. k. gingvig. Den
bestir av tvi linga parallellavigbord,
avseddafor vdnster respektivehciger
ben. Vigborden vilar p3. kraftgivare,
konstrueradeav Bofors, och med vars
hjelp de vertikala och horisontella
belastningskomponenterna
kan uppmdtas.
Ndr mdtningarna avslutas kiippes

For registreringav dataanvindesen
sling-oscillograf,med vars hj?ilp spZinningsfdrloppenkontinuedigt upptecknas pi ett ljuskiinsligt papper. Med
hj?ilp av de si erhillna diagrammen
kan kraftspeleti hoftledenbestdmmas.
Pi Sahlgrenskasjukhusethar man nu
utfiirt mltningar pi patienter giende
och stiende under olika betingelser.
Frir att undersrikasambandetmellan
de krafter, som verkar i hciftledenoch
de, som upptrlder mellan fot och golv

Boforsmontern p6 "Instruments and Mea:uremenls".

Karlskoga-Bofors Civilfiirsvarsfiirening 25 6r

AtomsAyddsutstiillningen i Konstbellen studerades flitigt au sAolklasserna.

BoforsfotoJansson.

anslutningstr|dana till protesenbort
och dennatjZinstgcir
sedansom en helt
vanlig hdftprotes.
Med hjalp av gingvigen kan ocks&
ett annatviktigt problem studeras.Vid
utprovning av benproteserefter en
amoution. eller vid andra former av
gingrubbningarr,d'rd,etmycket vdrdefullt att objektivt kunna registreraden
f nmglng behandlingen haft eller fiilja-fciriindringar i patientensgingfdrmaga.
Det hdr relateradevisar klart vilka
vackra resultat, som kan erhi.llasvid
ett intimt samarbetemellan ldkareoch
tekniker. Kan en sidan verksamhetyttedigare breddas,torde inga grdnser
finnas f6r vad som dr utfdrbart.
*
Triiff

rned pensionerade

arbetsledare
Den traditionella och alltid lika
uppskattade triffen med arbetsledareveteranernafrin Bofors och Nobelkrut hdlls i &r den 5 okt.
Fcirst besigs Kilstaverken under
sakkunnig ledning. De nya stora smidesmaskinernavickte stor beundran
och alla var dverensom att det var en
imponerandeanl?iggning.
Si stZilldesfdrden till Missen, ddr
en god middag vdntade.Direktcir Per
Odelberg hiilsade vdlkommen och informerade om bolagets aktuella problem. Gdsternastack framfdrdes av
"ildermannen" verkmdstareD. Lindqvist.
DireLtdr Odelberg presiderade aid. middagen, T, a, arbelsledareileterznelnar netror,
uerkntdstare Lindquist. T, b. om dir. Odelberg ses berrar lVallstrdnt, Holnt och Sandberg. Boforsfoto Falk.

tq.

M8.ndagenden 5 okt. hdgtidlighdll
denna fdrening sitt 25-Ersjubileump&
Bofors samlingshus,i sambandmed
irsmcitesfcirhandiingar,som leddes av
disponentSverreSohlman.
Frireningen bildades hcjsten 1939,
under trycket av det II v?irldskriget.
Henar Engstrdm,Eridsson,Tillnzan, lYablOrdfdrande var under fuer. 1939berg och Flodman.BoforsfotoFalk.
1953 kommunalborgmdstare
Eric Ericson och dr nu sedan1913 bankdirektrir Fritz Berggren. Ordfcirande i ar- Klippt:
betsutskottet, tillika drivande kraft,
'Jiir sorn han jort"
var maiorenBertil Bostrcimunder alla
ir f nm till 1.963.
Stavningeni den nye handelsresanDet 6r hdr omrijligt att redogoraf6r dens brev chockeradefcirsdljningsavalla dem, som under iren dgnat tid, delninsensfolk:
"Jag har vare pt de h2ir stelle som
krafter och intresse it foreningens
mf,.ngaviktiga arbetsuppgifter.
aldri tjdpt for ett revdre av oss i jag
Till jubil6et hade inbjudits repre- sillde grejor fdr ndrahundratusen.Nu
sentanterfcir Orebro FO, Llnsstyrel- iker jag til Vester8.s".
Innan frirsdljningschefen
sen, Kariskoga stad, Civilfcjrsvarsfcirhann med
bundet,Lottakiren, Frivilliga bilkiren, att ge felstavaren sparken, kom lnnu
Rcidakorskiren, Hemvdrnetm. fl. or- ett brev:
"Jag kom hit i s&lldefcir en halv
ganisationer, med vilka foreningen
milion".
samarbetat.
,nada f,;r att avskedaoch rZidd fcir
Vid irsmritet talade avdelningsdirektoren Lennart Grape, Fcirsvarets att inte avskedaden obildadeprovrytatt lita
Forskningsanstalt,
civerimnet "Slker- taren besldtfcirs?iljningschefen
hetspolitikoch totalfcirsvarsplanering". VD losa problemet. Det gjorde han
I Konsthallen var samtidist en ocksi. Morgonen ddrp& satt de bida
'Atomskyddsutstdllning"
i hallen med
anoidnad. breven pi. anslagstavlan
Utstdllningen visade i modeller och ett brevfrin VD under:
"Vi har hillit pi fcir lenge i fcirfotomontage atombombernasfcircidanschcika
stavai stelle fcir i sella. Titta
de verkan, men ocks&hur man skyddar
pi
dom
hdr a(fdrcrna.Jag vill alla ska
mot
sig
desamma.Utstillningen besciktesflitigt av skolbarn och minga lesa brevenafrin Janssonsom e ute
och jcir ett fint jobb it oss,i ni ska gi
andraintresserade.
ut och jcirasom han jort."
*
("Din Bank")
*

Tli?irniiniimnden

dryftade framtiden och ekonomin vid
en konferens pi fritidsomr&det den
5-7
sept. f konferensen deltog
Tjdrndndmndens ledamoter, herrar
Lars Carlsson,Erik Karlssonoch Gunnar \Tahlstrcim, Bofors, samt herrar
Gunnar Petterssonoch Arne Kadkvist
frin Metall, Kad Andersson och
Helge Cadssonfrtn Bjcirkborns fackfcirening,Tore Holm frin SALF och
Ake Lcinnqvist frin SIF samt delegationer frhn Tidaholmsverken och

NoHas.

Med ABF:are pe studieresa
Det har blivit ndra nog tradition, att
ABF-avdelningeni Kadskoga ordnar
en studieresatill kontinenten under
Forts.Pfr:id.219
Pd. en utigg i "Gamla lYarszawa" bittar
rnan den blir minnestaalan, Texten lyder:
"Till minne aa de polsAa soldatemas och
'folAets bjnlrcddd pd
3O)-Srsdagen aa hutud.stadens befrielse lrin den saenska ocAupationen. Hyllning ffin TYarszauas medborpare,"

Det var frimst Tjdrncindmndens
ekonomiskasituation och olanerna fcir
framtiden, frdmst samarbitetmed de
som
stora personalorganisationerna,
diskuterades.VZidret var det finaste
tdnkbaraoch en och annan modig man
tog sig ett dopp i det lnnu sommarvarmavdsterhavet.
R,
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XOHAB
Andersson,Ake Asplund, Claes-Gciran
Bdckmark,Bengt Clement, Arne EdVida vyer erbjuder sig som bilden
strcim,Jan Hernvall, Kjell-Ove Hultvisar frin DN-husets hdgsta topp i
felt, Leif Ivarsson, Jim Johansson,
Marieberg och den 24 septembervar
Raymond Johansson,Ake Johansson,
det minga invigningsglster, som tog
Lars-Ove Johansson,Hikan JohansDe "prernierade"
hissen23 trappor upp fcir att beundra
son (premium), Lars-Olof Johnsson, ing. G. Sahlberg
det storslagna panor,,mat Invigning
- ja, fcirst nu var det si dags, trots Lars-AkeKjell (premium), Johny La- ning. Nohabfoto
gervall, Arne Lago, Bengt Larsson,
att NOHAB-Colormatic-pressarna
rul- Per-Olof Larsson,
Sture Larsson,Jan
lat i Marieberg sedaniriskiftet. Men
Lindqvist, Bengt Lindblad, Leif Magmycket har iterst&tt att fullborda, innusson,Leif Marberg,Bengt Marberg,
nan tidningspalatseti dvrigt stod fullt
Kjell-Ake Nilsson, Leif Nilsson, NilsfZirdigt i all sin elegansoch moderniErik Norberg (premium), GciranOlstet. Drygt 600 inbjudna tog under
son, Lars Oskarsson,Leif Pettersson,
sakkunniga ciceronerlokalerna i beJan-Olof Pettersson,Tommy Pettersskidande.
x
son, Per Rolander (premium), Ingemar Sundberg(premium), Lars Stark,
Kiiringiins fiirsta nybygge pi
Bengt Svensson,Sven-Erik Velander,
Per-Olof Verner (premium), Kaj ost,
30 8r fflr NOHAB-rnotor
Lennart Ostling.
DN-Expressenhuset

invigt

eleaerna tillsamrnans metl
ild fdretagsskolans .auslutG. Johansson.

1*Y

sorn drivrnaskineri

I slutet aY septemberupplevde
"sommarcin"
Kdringonen vdndpunkt Personalnytt
i sin historia.Stiltrilaren"Bornci"iade till vid sin hemmahamn- cins
fcirstanybyggep& lO ir - och senare
i hcist kommer nr tvi i sammaserie
med namnet "Polar". Tr&larca d.r
byggda i Osttyskland och utgcir de
fcjrsta i en serie ph 13 far\rg. Nr 3
i serien1r det s. k. NlB-fartyget, som
skall utrustasfcir en fiskeskolai Tunisien. Samtliga bltar i serien drivs
av NOHAB: s F-motor pe 700 hk.
*
Avslutning

vid NOHAB:s

fiiretagsskola
NOHAB: s fciretagsskolahat haft
sin sedvanligaavslutningpi Gullriset.
Det var 44 elever, som efter bide
praktiskaoch teoretiskastudiernu gir
ut till de olika avdelningarna,vll rustade frir kvalificeradeuppgifter. Personalchefen L.-O. Fryklund hilsade
vlikommen och ing. G. Sahlberg,chefen fdr skolan, redogjorde for verksamheten.Sedanblev det premie- och
betygsutdelning.Overing. N.-E. Vestergren tackade pi f<iretagetsvd.gnar
och rinskade lycka till. Vid kaffet talade verkstadsklubbens
ordf. hr Sven
Anderssonoch deladeut en bokg&va.
Fcirteckningciverde elever,som fitt
avgingsbetyg:
PierreAlmJan-Olof Abrahamsson,
kvist (premium), Lars Andersson,Ake
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CiviiingenjcirStigRuist, som hittills
varit chef for turbinfcirsiljningen,
civertog den 1 oktober ansvaret fcir
lokfcirsd.ljningen.
Frin samma datum civertog ingenjor Arthur Meland ansvaretfdr turbinforsiiljningen.

Kdringdns fdrsta stfrltrilare'ficA ett stdtligt
nott,tg.mde,nlir den f 6rsta gdngenhonztill
henznzaharnnen
Foto HT-Bild, Gdteborg.

Kilnteltex pd DN-Exprcssen-tkrapandr fr.o. dir. per Odelberg, DN:s t,erkst, dir. bi|
Hust, 'fru Monica Od.elbergsamt dir. Nils Kylberg med.dottern Christina.
Foto PressensBild, Stockholm.

Resemontdr Kuft Lorenrzon biinger pd det
l6rsta ll,Ly-loket i den nya serien medan
perkmi.stare Tdrner Saensson och lfulingen
Ulf Englund aaaahtar.
Nohabfoto G. Johansson.
Ndgra aa hantterAarna frdn DSB i uerkstii.derna. Nohabfoto G. Johansson.

Den nya serien NOHAB-GM
lok till

DSB har biirjat

Ur besiiksboken:

40 hiigre tjdnstemiin vid Deutsche
Bundesbahn
Den 1 oktober kom det fdrsta
I bcirjan av septemberresteen deleNOHAB-GM loket i serienp& t5 till
gation frin de tyska jirnvigarna runt
Hovedbangirden i K6penhamn. NIr
och studeradejlirnviigsfiirhillandena i
serien ar slutlevereradndsta vir, kom- Sverigesom SJ: gdster.Man
s
bescikte
mer det att finnas inte mindre dn I04
di ocksi NOHAB och vid rundvandNOHAB-GM lok i Danmark. Loken, ringen i verkstadentilldrog sig givetmed DSB:s beteckning My, har en vis tillverkningen
av de dieselelektriseffekt av 1950 hk och en max. hastig- ka loken det stdrsta intresset.
het av L33 km/tim. De sitts in i den
rikadetrafiken pi Sj?illandoch Falster. Sverigesambassadiiri Budapest
Vid en ceremoni hos den danske har besiikt NOHAB. Han fick en allgeneraldirektijren P. E. N. Skovs re- sidig information om fciretagetgenom
sidens 6verldmnade direktor Kylberg verkstadsvaodring och filmfdrevisen modell av loket samtidiet som det orng.
anlZinttill Kripenhamn.
Ifantverkare frin DSB
NOHAB-GM loken ir popul2ira i
Danmark. Under trens lopp har olika
personalkategorierbesrikt NOHAB. I
borjat av oktober kom en grupp pe 30
hantverkare, som ar sysselsattamed
eftersyn av loken. De fick efter korta
inledningsanforanden
selokfilmen, innan det var dags fdr verkstadsvisningen. Efter lunch bjrids deltagarnapi en
sight-seeing-fur
i Trollhittan.

levereras

Omfattande

viigarbeten utan-

lor Nogen
Alltsedan huvudsemesternhar man
hillit pn med omfattande vlgarbeten.
Det ir Kungsgatans fiidiingning i
Akerssjcivdgen,
som genomgir breddning, utritning och asfaltering. Pi
bron civer Vattenfalls jiirnviig har tidigare endast ett ligt axeltryck tilllitits. Nu byggs hela bron om, varigenom vdgenstransportkapaciteti sin
helhet utokas. Till?iggasbrir, att Skinska Cement har en omfattande anlZiggningvid slutet av Akerssjdvdgen.
*
Anslag p2 ett laboratoriunzi Cbicago
LOST OPPORTUNITIES?
There are no lost opportunities!
The other fellow will pick up the oves
you missed.
I saenskdaersdttning
Det finns inga f drspillda tillfAllen!
NLgon annan tar uarap2 dem Du fdrr//m/nA,/,

Ndgra aa de tysha giisterna i loLoerhstaden't'lanAerad.e au ing. G. Mossberg ocb ing. B.
Settung. Nohabfoto G. Johansson.

Sueriges ambassadiir i Budapest K, T,
Bmndel tillsammans nzed d.ir. d.e Vedier.
Nohabfoto G. Johansson.
Asfaltering
ao d.en nya bron franfdr
N OHAB: s personalaudelning.
Nohabfoto G. Johansson.
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Stagring ocb spiral fdr Boundary kraftstation ntonteras. Nohabfoto G. Johansson.

vdg, fordras ett omfattande fcirberedelsearbetei form av beredning, proDen fcirsta av tre turbiner fcir det
jugoslaviskakraftverket Bajina Basta grammering och utskrivning av hilremsor. Rent allmdnt kan man sdga,
ir nu i produktion sedan nigon tid i
att denna s. k. numeriska styrning ger
verkstdderna.Yarje aggregatkommer
den blsta ekonomi vid smi men ofta
att ge en max. effekt av 98330 kN7.
&terkommande
partier.
Anl2iggningen skall vara"klat 1966.
Det egentliga programmeringsarbeEn annan intressantanlZiggninggiiltet bestir i att skriva ner programmet
ler de fyra turbinerna fcir Boundary
pi
en llmpligt utformad blankett. I
kraftstation pi den amerikanskavistvarje order anges riirelseriktningen,
kusteni Columbiafloden.Ddr kommer
ev. fcirval av varvtal och arbetsmatmax.-effekten per aggregat att bli
ning samt rcirelsensl?ingd uppdelad i
167.100k\7. Denna anldggningskall
snabbmatning, arbetsmatning och
vara fdrdig 1967.
krypmatning. Ndr programmet upp*
gjorts, stansasen h8.lremsai en speciell skrivmaskin.
NOHAB
v?il framme med
Enligt kod fcir h&lremsa sker inprogramstyrda
maskiner
ldsningen i fyra steg. Remsan inneNOHAB har installerat flera oro- hiller i fcirstainllsningen upplysning
gramstyrdamaskiner.Det mest avan- om riktning och om kylviitska skall
ceradeexemDlet
-om 1r en vertikalfrdsma- tillsl5s.I andrainllsningen vd.ljsvarvskin. Aven
maskinen utfdr sina talet. I tredje inldsningenvlljs matoperationer automatiskt pi elektronisk ningshastigheten.Det fjiirde inldsStora turbiner

i verkst?iderna

Li;phjulet till en aa twbinerna ldr Bajina Basta h,iller pd att detaljmonteras.
Nohabfoto G. Johansson.

Programstyrd aertiAal 't'riismasAin i arbete.
Nohabfoto G. Johansson.

ningsstegetanger antingen viss mtttenhet samt forflyttningshastighet eller
om kontaktslyrning skall anvlndas.
Ndr maskinen ldser in den fdrsta
mittenheten startar den automatiskt.
Remsan fcirflyttas stegvis genom impulser fr&n maskinens pulsgivande
mdtdon. Beroendepi den kod, som
finns pi remsan,kan ett remsstegmotsvara en fdrflyttning p& 1 dm, 1. cm
osv. Vid decimeterkodenflyttas remsan fdljaktiigen ett steg fcir varje decimeter som aktuell maskindel har fcirflyttats etc. Efter sista framstegningen
i en order dr remsani liige frir att ldsa
in en ny order. Finns hiir i stZilletinformation om kodat stopp, sker ingen
vidare framstegning av remsan.Kodat
stopp anvinds, om verktygsbyte eller
kontrollmltning skall utfcirasfdre ndsta oroef.
*

Cupfotboll pe NOHAB
En cupserie i fotboll fdr 7-mannalag lockade 12 lag och samtliga matcher speladesp& den egna idrottsanldggningen Skogstorpavallen.I en del
matcherblev det storsegraroch det var
"lagen
tydlig klasskillnad pi
men det
fanns ocks& en del idmna och rltt
ovissa uppgrirelser. Cupmd,starefcir
iret blev avdelning79.
Fors,
Metodrnannen Olle And.ersson prdaar den
n!a pr ogrant st lrda uerti Aalf riis masAi n en.
Nohabfoto G. Johansson.

iiver de anstiillda, sorn under 1964

Ftirteckning
uppnitt

25 tjiinsteflr vid Bofors-Tidaholms-

verkens AB
Namn

F6rnamn

Yrkestitel

Abrabamt t on H jalmar Georg
Avsynare
Automatsvarvare
Andersson lvanErikFolke
Anderston
OTof Haluar
Forridsarbetare
Antontson
Gdte Lennart
Verktygsarbetare
Biickman
Olle Gustav
Godspackare
Borg
Arne Egon Gustav
Automatsvarvare
Bromeliut
Plastarbetare
Greta Marn
Dahlgren
Karl GerhardHerbert
Slipare
Ekuall
Godspackare
lohan Helge
Fogelberg
Gwtav Allan
Snickare
Hagstrbm
Bengt Georg
Fcirman
Hellquist
GilbertRickardNapoleonGodspackare
Hellstrand Ingrid Sylvia
Plastarbetare
Hernnantson Gdsta Sven Axel
Skumplastarbetare
Hdgberg
Fritiof Emanuel
Verktygsarbetare
Einar
acobtron
Yalter
Verktygsarbetare
f
John

ti
ti

Nils Oskar Yzgze
Erland GcistaNapoleon
Bror Eaald Rutger
Hans Bertil
SvenIngernar Yalter
Kad Oskar Mauritz
Axel Rud.olf
SueaMajket Klausina
Tage Eskil
KarIYngae Valdemar
Larc Emil Euan
Karl Nl/r
Paul Katl Ferdinand
Suen Hjalmar
KailEvert Henry
Bengt Evert Johan
Alvar Roustaz \Tillioth
Sigvard Standit
Elof Edvad
Nils Ture Harald.
Kail Gdran Alexander
Uno F':olf.Hjalmar
Per Guttau
Carl Alfrcd
Einar Gustw Gotthard
Erik Oskar Uruing
Giista Yaldemar
Ake Brynolf Erik

Flygmotor tog hand om misterskapet
men p& andra plats kom Ivan LundNOHAB : s Idrottsfcireningstennis- qvist, Nohab och pi tredje Sture Scisektions klubbmdsterskap2ir nu slut- der, Nohab. Oldboysklassen
gick fint
spelade. Bdst lyckades Kurt Sahlin hem fcir Nohabs del. Dubbelklassen
och Thomas \Tallin i klubbmdsterska- bjdd ocks& nigra Nohabfnmgilngar.
^pen eftersom de vann tvi titlar var. Aven hdr gick segern till Flygmotor
I A-klassenblev Kurt Sahlinklubb- men Kurt Sahlin,Nohab, som spelade
mdstare och som tvia kom Albert tillsammans med Osten Emanuelsson
Nilsson. B-klassenblev en triumf fdr fr&n Flygmotor kom p& andra plats.
Thomas \7allin. Aven nybdrjarklasFort.
s
sen vanns av Thomas \Wallin, som
allts& tog tvi misterskapstitlar. Oldboysklassen resulterade i det andra I trollspegeln
mdsterskapet fdr Kurt Sahlin, som
Tvi man pe NOHAB, som betytt
vann iven dennaklass.Dubbelklassen och fortfarande betyder mycket fdr
vanns av paret Bertilsson/Englundmed sporten, har nyligen fyllt 50 ir och
Cadsson/Gustavsson
pi andra plats. signaturenber att fh gratulerai efterFort. skott. Den ene dr Rune Sandh,mycket
1
duktig varpakastare.Han har gjort en
fin sdsongoch forutom att han blev
Korpm?istersl€pet i tennis i
trollhlttem[stare placerade han sig
Trollh2ittan
som etta i en tivling i Malmti. Den
Arets korpmlsterskapi tennis har andre )0-iringen dr Gdte Sahlberg.
awerkats i Trollhiittan och det har Det mest gHdjande Ir kanskeatt Gote
varit spel pi s& gott som samtliga nu tdnker siitta ig&ng med skyttet igen.
planer i staden.Nohab fick en enda
Flan har gjort uppeh8ll nhgta ir, men
korpmdstare, ndmligen Kurt Sahlin har varit en mycket sdker skytt med
som vann oldboysklassen.Ddr mdtte bide pistol och gevlr. Till hans tidihan i finalen Albert Nilsson frin
gare meriter kan rlknas att han varit
Nohab och vann, M?irkligt nog har f6rbundsmdstarepi gevdr i bide skoldessab&daspelarem6tts i inte mindre skjutning och f?iltskytte.
zin 3 finalmatcher denna hcist, och
Farlig hiirna
samtligahar vunnits av Sahlin.
En verkligt fadig hdrna dr korsI A-klassen gick segern till Flygmotor. Det gick b?ittre i B-klassen. ningen mellan Gdteborgsviigen och

Tennis-l(1Y1pe NOHAB

tl

I acobsson
Iohanron
lohansson
I ohantson
I obansson
I ohansson
fohantson
fobantson
lohanston
I ohansson
Karltson
Karlston
Karlsson
Karlsson
Lind.berg
Linclblad.
Ljangberg
Ljungberg
Ljunggren
Lund.gren
Lust
Nilsson
Perston
Sjt)gren
Striim
Sund.ler
Sundliiu
Saensson

Verktygsarbetare
Plastgjutare
Mont6r
Transportarbetare
Instruktiir
Planeringsman
Godspackare
Avsynare
Autamatsvarvare
Reparatcir
Fcirman
Parkeriserare
Grovarbetare
Elektriker
Instruktcir
Skumplastarbetare
Verktygsarbetare
Plastpressare
Verktygsarbetare
Automatsvarvare
Frisare
Verktygsarbetare
Skumplastarbetare
Montdr
Fdrman
Plastgjutare
Godspackare
Plastgjutare

Nysdtersvdgenuppe vid Gullriset. Diir
har man en tid hillit pi med olika
vdgarbeten.Varje dag har det varit
olyckstillbud men genom omldggningen hoppasman att allt skall bli b?ittre.
Tack Viinersborg
Grannstaden Vlnersborg sover i
mingt och mycket sin Tcirnrosas<jmn
men i ett fall fu man mycket mer
vakna in Trollhdttan. De har redan
idrottshall invigningsklar och de har
dessutomanlagten konstfrusenbandybana. Trollhittan hiller lnnu pi med
f6rberedandearbeten f6r idrottshallen
men man har ju inte hillit pfl s&m&nga ir innu.
Roddarliiger
Trollhlttan fick for nigra veckor
sedan vara med om n&got unikt f6r
svensk sport. Det var ett trlningsllger som startade. Samtliga deltagare
har fitt fcirbinda sig att trdna ntionellt flera hr frz;mEti tiden med sikte
pi olympiadoch VM.
Prat
En anstdlld pa NOHAB har kommit med en veikligt bra historia. Det
var med anledning av de nya avdelningsbetecknirrgatta..Han upptdckte
att fcir en hel del avdelningar hade
man satt ett P som begynnelsebokstav.
Frigan blev varfcir man inte satt ett
P framfcir RAT ocksi fdr det kunde
vdl varit befogat.
Fors.

210

tiitffi
:i

:

;'
l

Sittande i fdrsta raden lrin tiinster: Gdran Lust, Patl Kailsson, Hjalmar Abmhanrsson, Allan Fogelberg, Stand.it Ljungberg, Euald Johansson, FolAe Andersson, Gilbert Hellqtist och lohan E|uall. Stdende: Einar lacobsson, Gdte Antonsson, Arne Borg, Yngae lohansson, Eaan Kailssox, Haruld Lrndgren, Gdsta Hermansson, lngemar fohansson, Georg Hagstrdm, Olle BiicAnzan, Henry Lindberg, Erland. lobansson ocb Yngue Jacobtson'

Jubilerandetrotjlnare hyllade vid Tidaholmsverken
For att ge irets jubilarfest en extra
Antalet jubilerande trotjdnare vid
Bofors-TidaholmsverkenAB var re- klang hade Bofors Musikkir inbjukordhdgt - 44 st. - s11anlal 5ern dits, i Tidaholm sedan tidigare bestik
troligen inte kommer att civertrdffas hdgt uppskattademusikkir, hade ocksi infunnit sig manstark och vil trimpi liinge. Bland L939 &rs mln vid
mad. Antalet musiker lir endast ha
foretaget fanns ocksi fcir fcirsta ginvarit en mindre In antalet veteraner.
gen damer, tre till antalet.

Sedan vi hcirt Toccata frir bltsare
av Frank Eriksson inleddes hdgtidligheten med tal till jubilarerna av ijveringenjcir Ludvig Sterky.Efter hjZirtliga
vdlkomstord till alla och envar, framhdll talaren huru vid ett sidant hir
tilffnile tankarna gi siviil framit som

Sittande: IJno Nilsson, Fritiof Hdgberg, Einar Strdm, Suea fohansson, Greta Bronzelius, Ingrid Hellstrand., Rudofi lobansson, Brynoff
Saensson och Carl Sji)gren. Stfrende: Nils Karlsson, Herbert Dahlgren, Suen Carlsson, Bengt Lindblad, Gi;sta Sandli)u, Roustan Ljungberg, Tage Joltansson, IJrting Sundler, Hans !ohansson, Oshar Johansson, Haluar Andersson, Gustau Perston ocb Elof Lianggren.

21.1)

Personalnytt
Pi Ritkontoret TVB 1 tilltredde
den 7/9 ingenjciren Saente Myrin
(Mys) och den 8/9 L964 ingenjoren
Kjell lohansson (Jkj). Ingenj6r Myr6n lr bcirdig frin Avesta och ingenjcir Johanssonfrin Motala.
E. M.
*

pliker och av dennaanledningpopuliir
trots stor kdrvhet.
En man hdll p& att tjara tak pi
tdndsticksfabriken.Se fr&gade han
"byggen": "Kan jag f3, tjdringa pE"
ackord."
- "Det fln du frlga'ra."
*

Disponentenger strlnga order om
ordning pi fabriken (detta dr over 50
M?inskliga faktorn
ir sedan): "Alla som stjdl fir sluta
ogonblickligen!"
frin
TiDet var en intressantbild
- "Vem stdngerdi dora efter den
daholmsverkeni nr 4 som jag hoppas
siste
?"
blir uppmiirksammadi alla hdnseen*
Damerna tid. jubileet 1964; Ingrid Hellden. Portvakten gir alltsi ifrin sin
Med sin hustru levde "gamle bygsildnA, Grett Bromelius ocb Saea lohansbevakningsplats,med stora porten
gen"
tdmligen sams.Pi en iktur farned platschefen, Ate/ron till[alnffians
fullt dppen fdr bilar, lastbilar, hundar,
ingenjt)r Ludui g Ster6y.
miljen gjorde &t Acklinga sdger kusspioner, sabot<irer,nyfikna och givetken:
vis ocksi vanliga hedediga anstdllda.
- "Nu kommer vi snart till Gubbakit i tiden. Ar 1939, det ir d& datycker det pi sltt och vis hedrar
Jag
jubilarer
bero."
anstilldes vid fdretaget, den man som stod och vlntade; han
gens
- "Iu, kdringarofinns inte."
?ir ju siirskilt ddesdigertpi grund av kunde givetvisinte tdnkasig att nigon
vdddskrigets utbrott, finldndarnas av Tidaholmsverkens pliktmedvetna
*
kamp mot den ryska overmaktenm. fl.
vdktare gjorde pi det viset. Men lit
- bostdder fcir
"Solkullera"
Niir
hdndelser av sidan betydelseftir hela gi frir den mdnskliga faktorn ! Fast
arbetare
fcirmdn
och
pi
Vulcan - fdr
vidden, att exempelvisdet stora bro- man fir ju inte ta den till ursdkt ftjr
minga
ir
sedan
byggdes,
frigade snicrasetvid Sandcikommer i skymundan. vad som helst heller, eller hur vaktkaren, som hr;ll pn med avtrddena:
jubilarer
fick chef och vice vaktchef?
De flesta av dagens
Scrutator
- "Hur storahil skall vi gdra?"
ddrfcir anstdllning vid en produktion
- "Ta mitt pi Lundinsa!"
*
som var nodviindig, ndmligen ammuNimrod.
nitionstillverkning. Tiderna har for
*
viistgiitahistorier
nu
Nigra
sysslar
virt
fciretag
indrats och
med helt andraobjekt.
Alla varelserav mdnniskosllktetdr
Frin konferensernas
vdrld 1964
dveringenjdr Sterky framfcjrde si
mera lika dn olika, men vad som skilfciretagetstack till jubilarernafor vad jer iir tydligen mest intressant.Man . . . fcjr civrigt si vet vi egentligen rltt
de presteratoch hoppadesatt de, med talar om nationallynnenetc. och en lite om varfrir huvudet sitter diir det
god hZilsaoch friskt sinne skulle kun- ganska vidlyftig litterafur finns kring
sitter pi knappnilarna och likas&den
na mrita de fordndringar, som kan dettadmne.Till och med inom Sverige spetsiga delen. Jag tror fcjr min del
trdffa ossalla bide inom och utom in- tror man sig kunna spira olikheter att vi definitivt behcjvermera knappdustrin.
mellan smildnningar och vistgcitar, nilsvdnlig forskning... Den seriijse
stockholmare och ndrkingar osv. i
Bofors Musikkir biod sedan Pi
*
o?indlighet.Olika miljtier, vanor och
Melodi av Lars Erik Larssonoch ia
Cinquntaine av Gabriel-Made, va-rp| traditioner kan natudigtvis sdtta spir.
En barnhistoria
det var tid for hdrolden att kalla ju- Sedankommer reklamensom gcir att
Lille G har varit med sin mor och
bilarerna en for en uPP Pa podiet fcir man medvetetbetonarskiljaktigheter.
Pi hematt himta guldur och hedersnil. Smatt- Ndr skottarnablivit beromdafdr sn&l- hdmtatbilen hos reparatciren.
het si tiilverkar man iu skottehistorier vlgen mciter de mormor. "Kcir inte
rande upplider fcir samtliga.
pi mormor", sdger treiringen, "fcir
Forman Einar Strom framfcirde ju- i Aberdeen.
drasslgs
dlska
det
vi miste van raddaom vir bil". ltop
Vistgcitahumorn
de
att
om
erinrade
tack
och
bilarernas
gilrgna 21 hren varit hdndelserikaoch tiska och kortfattade.Ndr bondensig
det fcirolyckadeflygplanet pi vdstgtitaatt tillverkningens art och omfing
"Hade det var't
vdxlat. De anstillda vore tacksamma sldtten si sa han:
UVA-nytt
mening
att
folk
skulle flyga, d&
Guds
fcir att vara sysselsattai ett fciretag
med stora resurseroch en stark stdll- hade han gett dem vingar. Det hade Personalnytt
varit en sketsakfdr honom."
ning.
Verkstadschefen ingenjor Dauid
-*
Geller ldmntde fciretagetden 30 sept.
Sn foljde Jubil6eav Goldmann och
1964 for att driva egen rcirelse.
sedan kunde alla sli sig ned vid de
Vlstgcitar tycker inte om mingTill verkstadsingenjdrhar fr. o. m.
dukade borden och l&ta sig kaffe och ordighet och har ett flertal nedslttan28
sept. 1964 utsettsingenjdr Gunnar
tirta vil smaka.
de namn p& personermed detta lyte
Nifuman.
och
Om nu inte vddretvarit sAkallt
sisom "Bil6. bl|rL, tjita, sarja m. m.
regnigt hade musikkiren glstat Stads- Motsvarandenamn fcir manliga: BaTekniske chefen dveringen;'cirHaparken, men den gav nu i stdllet en lek. blareketc.
rald Sten ldmnar p& ny&retL965 t6rc"Gamle byggen" Johansson
inomhuskonsert, till vilken allminhetagetfdr att tilltrada en befattninghos
pi Vulten var vilkommen.
E, M, can var kiind fcir korthuggenhet i re- SverigesMekanfcjrbund.

212

WEDA

@"'-'

gjuteriet i slutet p& augustii ir. Tillbyggnaden,som er p& ca 1000 m2,
kommer att ligga mellan nuvatande
pressgjuterioch sliperiet. De vackra
popplar som var planteradevid pressgjuteriets sbdra vdgg 1948 frjll d2irmed fdr yxan. Fcirstaspadtaget,numera med grivmaskin, togs den 31
augusti.
Vi iterkommer med mer detaljerad
artikel i ett senarenummer.

Siidert?ilje-glimtar
har intligen fitt ett moSridert?ilje
dernt badhus, som varit efterldngtat
av mlnga under flera ir. Badhusetdr
uppfdrt pi dstra sidan om kanalen
och har bl. a. en 25 meters bassdns
inomhus och skall senaredven fi en
Mr lV. H. Bouman, HDA, pA lVedabesdk. t0 metersutomhusbassing.
\WedafotolX/esterlund.
Att badhusetvar efterldngtat kan
man fcirsti av besdkssiffransom under
Ur besiiksboken
de 3 forsta veckorna Yat ca 10.000
pi \Tedaverkenlcan ndmnas,att Mr.
Pefsoner.
De stora varuhusenssamt nya rid\7. H. Bowman frin High Duty
husets
byggnaderi Sddertilje centrum
Alloys, Slough, England var pi bescik
vdxer frir var dag. R&dhuset har nu
den3aug.iir.
kommit s& lingt, att man kan fi en
*
frirestdllning om byggnadensfdrdiga
gestaltning.Med sin vackra exterior
Tillbyggnad av pressgjuteriet
mot Storgatan,kommerdet att ge en
Fcir ndrvarandefinns efterbearbet- pampig och modern bild av det vdxningsavdelningarfdr pressgjutgodspi
ande SodertZilje.
4 ollka,stdllen utanfdr pressgjuteriet.
De nya varuhusens byggnader utFcir att fi en mer rationell efterbear- efter Storgatanhar nu kommit upp
betning samladunder ett tak samt er- till andra och tredje viningen och
hilla utrymme fcir stcirremaskinpark skall, om allt gltt bra, kunna cippnas
piborjades en tillbyggnad av press- vid Srsskiftet.

Fdrsta "spadtaget" till Pressqjuteriets tillbyggnad. \Wedafoto \7esterlund.

Popplarna laller fdr lxan
$Tedafoto'J(/esterlund.

Sddertiilie nya badbus rid kanalen, \Wedafoto 'i/estetlund

Rid.huset i Sdderthlje nlirmar sig lullbordan. Wedtf oto rrVesierlund.

Storgatan i Sdderthlje, lordorn kantad au
17)}-tals bus, bJir nu " uarabusgata".
\Wedafoto ti/esterlund.
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loban Erihsson
Bolors

Otto Haxssan
Bof ors

sorn
slumsinlanft:

Bof ors

Artbar Gerdtsson
Bol ors

Oscar Hansson
N obelArut

Harry lanssox
N obelkrut

EriA Joban Karlsson
Bofon

Hary Lekzell
Boforc

1'.. r.

LnRs.ton

Eriksson, lohan, fddd 10 sept. 1899, pensioneradL
okt. L964. Anstllldes vid Bofors och \Tikers AB i ian.
19'29 som apterare,utndmndesi jan. L94o till skogsftirman och har fr6:n april L949 varit skogvaktare.Erhdll
1954 medalj och gratifikation f6r Z5 tjiinsteir och kunde
s&ledesrdkna3) tjiinsteir ndr han slutade.

Hansson, Oilo, fddd 23 april 1897, pensioneradL
sept. L964. Anstilldes vid Nobelkrut i juli 1939, meo
flyttade i sept. s. i. till Bofors Byggnadsavdelning,ddr
han var grovarbetareoch murarhantlangare.Riiknade 25
tjdnsteir ndr han slutade.

Erikston, Karl Folke, f6dd 23 sept. 1897, pensionerad
L okt. 1964. Anstiilldesvid Bofors i mai 1.92Loch arbetade ftirst i Stilgjuteriet och vid Transportavdelningen.
Arbetade lgt}-LglI
vid Kilstavalsverket och tillhrjrde
195I-1'955 Vaktavdelningen. De senasteiren var han
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.Erh<jll vid jubileet
t946 medalj och gratifikation f6r 21 tjdnste&roch rdknade stledes ca 43 tjdnsteilr nir han slutade.

fansson,lohn Harry, fddd 28 sept. 1899, pensionerad
30 sept. 1964. Anstdlldesvid Nobelkrut den 5 mats 1943
som frirman vid Krutapteringen, fcjrst vid avd. NVK och
frin den 1 februari L9)7 avd. NVA. Denna befattning
innehadehan tills han gick i pensionoch riiknadedi 21
tldnsteir.

Gercllsson,Artltur, fddd 12 aug. 18!!, pensionerad
1 sept. 1964. Arbetadevid Bofors Konstruktionskontor
jan.-r934----okt.L94L och iterkom i apl:il1943 som konstruktcir och ingenjrir pi Automatkanonavdelningen
(KKT). Erhcjll rg6o medalj och gratifikation fcir 25
tjinsteir och riknade silunda ca 29 qd'isteir ndr han
avgickur tjdnsten.
Hantton, Otcar Bernbard, fodd 29 sept. 1899, pensionerad 30 sept. 1964. Anstalldesvid Nobelkrut som
laboratorieing"iiOt t< maj 1926, vilken befattning han
innehade di han gick i pension. Aren 1932-L935 tjanstgjorde han pi s?irskilt uppdrag for bolagets r?ikning i
Iran. Erhdll medalj och gratifikation 1951 och hade silunda 38 tjdnste&rndr han avgick.

Karlsson, Erik lohan, fddd 5 a;ug.t8)7, pensionerad1
sept. 1964. Anstllldes vid Bofors redan i dec. 1.912som
smideshjiilpare
och reglerarei Smedjan.Denna avdelning
tillh<jrde han hela sin linga anstlllningstid, 52 it, de
sista iren som fcirridsarbetare.Erhrjll vid jubileet L946
medalj och gratifikation fcir 34 tjd,nstefuoch mottog
1964 storamedaljen,guldur och hedersnil f<ir )0 tjZinsteat.

Lekzell, Guttau Harry, fodd 12 sept. 1899, pensionerad 1 okt. L964. Anstdlldesvid Bofors i juli 1939 som
ingenjcir pi Konstruktionskontoret.Arbetade dven l94L
-L943 vid Nobelkrut, varefter han Eterkom till Konstruktionskontoretoch dess Elinstallationsavd.(KKN).
Riiknadeca 25 ttd'nsteFtr
ndr han slutade.
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Ponlus Magtzusson
Nobab

Knut Quarnstrdtn
Nohab

Elol Marh
Bofors

Karl Saensson
N obelkrut

Magnusson,Frans Pontus, fddd 30 sept. 1897, pensionerad 30 sept. 1964. Anstdlldesfcirsta gingen vid
Nydqvist & Holm 1920, slutade1926 och iterkom iren
L927-I929 samt darefter L935. Arbetade alla ghnger
som filare och montrir vid Monteringsavd.,siv?il p3' lok
som turbiner och sistaperiodenfrjretrldesvispl kanoner.
Erhdll 1952 medalj och gratifikation fcir 25 tjdnste&roch
hade civer 37 irs sammanlagdanstdllningstidndr han
slutade.
Mi)rk, Elou Ernanuel,f6dd 25 sept. 1897, pensionerad
I okt. 1964. Anst?illdesvid Bofors 1,920 och arbetade
fram till 193L i Stilgjuteriet. Flyttade sistnlmnda ir till
Byggnadsavdelningen,
ddr han var grovarbetare.Erhcill
vid jubileet L946 medalj och gratifikation fdr 25 tj?insteir och hade sifunda ca 43 tjdnsrcerndr han slutade.
Neaelius, FolLe Valt'rid, f'6dd 12 okt. 1905, fdrtidspensioneradpi grund av sjukdom 1 april L964. Anstdlldes vid Bjcirkbornsjordbruk I febr. L94o och di jordbruket i nov. L948 upphdrde civerflyttadehan till Byggnadsavdelningen.
De senaste5 iren, fr8.n sept. L959 var
han fdrr8.dsarbetare
pi Emballagefdrridet. Ca 24 tjd.nstear.
Olofsson,Elsa Cecilia,fddd 13 sept.1897,pensionerad
30 sept. 1.964. Anstdlldes vid Nobelkrut 2 maj 1939
som sdmmerskavid krutapteringen. Oveifrirdes 1945 till
Huvudporten som visitatrir och bitr. portvakt. Frin den
L6 mat 1,949 har hon varit kontorsbitrlde och skijtt duDenna sysselslttninginnehadehon tills
pliceringsarbetet.
hon gick i pensione{ter 25 tjdnsteir.
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Elsa Olofsson
N obelknrt

FolAe Neueliut
N obelArut

Be*il Tobert
Bolors

Qaarnilrdm, Knut Sigfrid, fddd 8 sept. 1897, pensionerad 18 sept. L964. Arbetade fdrsta g&ngenvid Nydqvist & Holm 1913-1916 som pl&tslagerihantlangare,
&ierkom1918 som reparatoroch direfter f.rhn dec. L936
som verktygsfilare. Erhdll 1,9J2 medalj och gratifikation
fot 2) tjdnsteir och rdknade 6ver 37 tjiinste&rnir han
slutade.
Suenston,Karl Gustau,fodd 2t sept. 1897, pensionend 3o sept. 1964. Under &ren l9I2-I918
arbetadehan
omvixlande i skogs- och jordbruksarbete fcir bolagets
rlkning. Anstdlldesvid Bofors den 14 maj 19L9, och
riverfrirdes till Nobelkrut i jan. L925 p3' Nc-krutbruket,
fcir att sedermerariverflyttas till Ngl-krutbruket, dir han
huvudsakligen arbetat med valsning och knidning av
krut. Den 22 aug. 1962 flyttade han till Likemedelsmanufaktureringen som lagerarbetareoch grindvakt. Denna
sysslainnehadehan dt han gick i pensionmed uppntdda
50 tjiinsteir. Erhdll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation.
Tobert, EriA Bertil, fddd 1 sept. 1899, pensionerad1
okt. 1964. Arbetade iren I9L4-L918 vid Bofors sisom
snickare i Modellverkstaden samt j:uni L922-jan. L923
som ritare p& Konstruktionskontoret.
Aterkom som ingenj6r och konstruktdr till Konstruktionskontoret i mars
L942 och arbetadednr pt Filtartillerisektionen(KKF).
Erhdll 1961 guldur och hedersnil for b &rs tjinst och
hades&ledes
ca 28 tilnsteir n[r han slutade.

-DIN MEMORIAM

?
OsharErihsson
Bolors

Arild Carlson
Bofors

Paul Fahland.er
N obelkrut

Bertil Hilding
lY edaaerken

Daild Maxe
Bolort

Erikston, OsAar, fodd 24 maj 1904, avliden 6 aug.
1964. Arbetadevid Bofors jan.-juni I94L som transportarbetarei Stilverket. Aterkom i mars 1946 som biifcirare pi Transportavdelningenoch blev i jan. L957
kompressorskcitare
och reparatdrpi Byggnadsavdelningen. Ca 18 tidnsteir.
Fahlander,lonas Paulin (Paul), fddd 30 april 19t6,
dcid den 24 aag. 1964. Anstd,lldes
vid Nobelkrut 1t okt.
7945 som laboratorieing.,civerfcirdes1 juni 1946 tiII
Halvtekniska frirstiksanlziggningen
och blev I okt. 1,954
drifting. vid Organisk-kemiska
avd. Slutadep& egen begdran den 19 juli 19)1. Ateranstdlldesvid Halvtekniska
fcirsciksanldggningen2O maj 1960, och fri,n I ma.j I)63
drifting., vid Spr2ingiimnesavd.
Denna befattning innehade han intill sin bortging. Cirka 14 tjdnsteir.
Hilding, Bertil, fodd 9 febr. 1905, avliden 2I junr
1964. Anstalldesi jan. 1957 vid \Tedaverkenoch var
fcirst packare i Fcirridet, och flyttade i sept. 1953 tiil
Strdngpressen,
d[r han arbetadetill sin bortglng. Ca 13
tj dnsteir.
Holtngren, Axel Georg, {odd 24 juni i905, avliden
3I al.g. 1964. Anstalldesvid Nobelkrut i juli 1918 och
civerfiyttadei jan. 1927 till Bofors, dlr han arbetadei
Stilverket. Fiyttade i febr. 19'28till Valsverketsom vdrmare och vdllare och kom 1954 tiIl Kilstaverketi samma syssla.Erholl vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 26 tjanstehroch hade siledes ca 44 tjanstelr ndr
han gick bort.
lohanssort,Oskar Algot, fodd 2 mars 1902, avliden
11 aug. 7964. Anstalldesvid Bofors i april 1937 som

A. Georg Holmgren
Bofors

Dauid Ottosson
Bof ors

Nils Skotte
Nobelhnrt

urslagare och gkidgare i Mekaniska Stilgjuteriet. De
senasteiren, frin iuni t960, var han stddarei Precisionssmedjan.Ethoil L962 guldur och hedersnil for 25 tj?insteir och hade silunda ca 27 tjdnsteFtrvid sin bortging.
Carlson, Knut Araid, fddd 20 nov. 1906, avliden
13 sept. 1964. Anstdlldesvid Bofors i jan. 193) som
elektriker pi Elektriskaavd. Blev i aug. 195) kontorist
pi. Kilstaverkenselavd. Erhrjll medalj och gratifikation
fcir 25 tjiinsteltr 196Ooch hade silunda ca 30 tjdnsteir
vid sin bortging.
Maxe, Dauitl Roland, fddd 10 iuli 1900, avliden 10
sept.1964. Anstilldes vid Bofors i mars 191) som kopist
pi Konstruktionskontoret.
Slutadei sept. 1p18 och aterkom i jan. I9I9 p3,nyssnemndaavd. och tillhorde l2ingsta tiden Artilleriammunitionsavd.(KCA). Erh<jll vid
jubileet 1)46 medalj och gratifikation fcir 32 tjdnstehr
och rdknade siledes ndrmare 50 tjzinsteir vid sin bortging.
Ottossorz,
Dauid, fddd 19 aug. 1905, avliden 10 sept.
1964. Anstdlldesvid Bofors i mars t94O som hjiilpare i
Smidesverkstaden.
Slutadei sept.1942 och lteranstdlldes
i juni L964 som Valsverksarbelare.
Ca 3 tjlnsteir.
Skotte, Nil: Emil Gunnar, fddd 21 febr. 1903, ddd
tB sept. 1964. Anstdlldesvid Nobelkrut 14 jan. l)26
ddr han, pi grund av arbetsbrist,arbetadei olika perioder
till 12 febr. L932. FrFn sistndmndadatum var han anstllld som syrablandarepi Nc-avd. Denna sysslainnehade han intill sin bortging. Hade di en sammanlagd
anstdllningstidav cirka 36 tjdnsteltr.Erholl medalj och
gratifikation1953.
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SKYDDSTJANSTEN

eller arbetei verkstadsmiljr;- pojkars intresse fcir explosioner och
knallar skaparhcirhdrselnriskfyllda
srtuattonef.

' Vissa antibiotika kan skadahcirselnerven. Aven andra gifter, virusin.
fektioner, hj?irt- och kdrlsjukdomar
och inte minst stressfaktorerkan
ensammaeller i kombination fcirstciradelar av hiirseln.
. Under ett l6ngt liv glesnar nervelementen i hdrselsnd.ckan
och hdrseloerven.Aldersdrivhetdrabbarsnart
sagt alla och envar. Aven i svira
fall ger dock en rdtt utnyttjad hdrapparat och andra hjiilpmedel god
kompensation och fdrnyad kontakt
med omvdrlden.

skadornamed inie mindre d.n14, eller
ca,12 /s, i jiimfcirelsemed frirra 6ret.
Denna cikning torde i stor utstrdckRedan i fciregiende nummer av B- ning sammanhdnga
med det stora anpilen meddelades,att augusti minad talet nyrekryterade arbetare, av vilka
fitt en ur skyddssynpunktdilig start flertalet inte har nigon som helst tivid Nobelkrut. Fcirstaarbetsdagenef- digare erfarenhetfrin industriellt arter semesternintrd.ffade fyra olycks- bete.
L.
fall, ddrav tre vid en och sammaolyckshdndelse- en brand i ett krutvalsverk. Under hela augusti intrd'f.fade itta olycksfall som medfdrde sjuk- 6rat k?insligt instrument,
skrivning. Genornsnittliga antalet o- minga faror hotar vir hiirsel
Se upp med smiskador !
lycksfall per minad har under de tv&
Orat ir ett utomordentligt k?insligt
Kontrollundersdkningar d.r viktiga,
sista iren legat under tre.
instrument. Om alla vlra 384 iksframfcjrallt pi barn. Oskyldiga skador,
helt
var
olycksfallsfri
i
och sep- dagsmdn talade samtidigt och deras
Juli
som bara ger lock- och tryckkdnsla,ir
tember noteradestvi olycksfall. Totalt ljudenergi kunde omvandlastill eleksymptom som inte fir nonchaleras.
blev det 10 olycksfall under tredje tricitet. skulle de endast kunna hilla
Bcirjar barnens hcirsel kringla giiller
kvartalet. Antalet arbetstimmar under en torftig Lt watts lampa lysandet att fi ivlg dem till liikaren. Under
kvartalet 1r iinnu inte tillgiingligt di
de. Orats maximala k?inslighet d:t de fcirstaveckorna,kanskeminaderna,
detta skrives. men frekvensen torde 0,000,000,000,000,000,1
watt. Det be- rcir det sig om "slem bakom trumhinkomma att ligga pL ca 21,per en milhdvs ddrfrir inte mer d.n nlsra hundra nan", sorlt kan avldgsnas,kanske efter
jon arbetstimmar.Jdmfdrt med samma billiondelar av en riksdassriannastdmen kcirtel-bakom-ndsan-oDeration.
Vdnkvartal ifjol innebiir det en ganska mekraft, frir att virt ora"skall reagerL
ta inte for liinge - ..i,
det dnnu ir
markant uppging.
si mycket att vi mdrker att han satt i rinnande klibbigt kan det torkas av
Tvi av de intriiffade olycksfallen gang.
och skciljas ut. Men torkat blir det
var tiskador, som inte beh6vt hiinda
Men cirat dr ocks&utsatt fcir stdn- som segt,hirt klister.
om de skadadeanvdnt skyddsskor.
diga angrepp som hotar att fcirstcira
H&l pi trumhinnan kan kvarsti ir
Under de tre fcirstakvartalen i ir
dessfina instrument- genom sjuk- efter ii och hindra
god ljudupptaghar 27 olycksfall intri'f.f.at.Det ir ett domar, buller, mekaniskaangrepp och
ning, genom att ljudvtgorna ldcker ut
mindre in motsvarandetid fcirra iret.
ilder. Pi 1800-taletledde rironinflam- och in genom hilet.
Risken dr stor fcir
Vi hade dock mycket fi olycksfall sista mationernas komplikationer ofta till
nya
varbildningar.
Numera
kan man
kvartalet ifjol, och vi miste ddrfcir invaliditet eller ddden, konstaterarlaskirpa ossvisentligt om inte slutresul- borator Lennar Holmgren i m 24 av laga de flesta, iven smi, sidana hil
lite
hud
tas
strax
bakom
6rat,
placeras
tatet fdr 1964 skall bli en 6kning av Thules skriftserie Vir Hdlsa: "Hcir<iver det renskrapadehilet och l?iker
olycksfallsfrekvensen.
Ltn
selproblem" (kan rekvireras gratis Iast.
f rhn alla Thulekontor). Oronldkarna
*
hade Inda fram till 19)0-talet en si Otoscleros- vanlig hiirselsjukdom
Det innersta av hcirselbenen,stigvlldig arbetsbelastningatt hcirselv&rStigande olycksfallsfrekvens
den, forskningen och utbildningen bygeln, ?ir upph?ingdi den allra minvid Bofors 3:dje kvartalet
kom pi mellanhand- di fcirst kom sta lilla senring, med de finaste gingUnder juli minad intriiffade 8 rironllkekonstensandra, ndstan explo- jiirn praktiskt taget utan friktion. Om
senringenfririndras och blir till ben
olycksfallvid Bofors, under augusti18 sionsartatsnabbautveckling i ging.
kan svagaljud inte llngre sltta iging
och under september 24 - alltsh en
Hur uppkommer hiirselproblem ?
stigbygeln som skall kunna slttas i
starkt stigande serie. Sammanlagtblev '
Redan vid fcidselnhotas barnet av svlngningar upp
det silunda 51 olycksfall, mot 25 unemot 20.000 ginger
hcirselproblem - modern kan ha i sekunden.
der motsvarande tid fcirra iret. Av
haft rcidahund i brirjan av gravididessaolycksfall var det dock endast4
Siirskilt hos kvinnor dr siukdomen
teten eller fddossningen kan ha
som skeddevid fdrd, medan 47 intr:dfvanlig och den har en ofte;lig benevarit komplicerad s& att den nyfddfade i arbetet.
genhet att fcirsdmrasi samband med
de inte fick luft eller syreunder de
Fcir irets hittills forflutna nio mihavandeskap och amning. Hcirseln
fdrsta minuterna.
nader har sammanlagt132 olycksfall
sjunker kanske vid det fcirstaoch ytantecknats,mot 118 under 1963. I ar- ' M?issling hijr ocksi till de vanliga tedigare vid det andra barnet men
barnsjukdomarna. Oronikommor, dlremot inte vid de fciliande- eller
betet hdnde 120 olycksfalli ir och 9)
vdrk och flytningar fciljer ofta efter tvirtom. Fcirdndringarnadr mikroskoi fjol, en markant stegring. Fdrdbesvlrliga fcirlopp, ibland dven ef- piska och inte ens den noggrannaste
olycksfallenvar L2 i ir och 23 i fjol,
ter enkla fdrkylningstillstind.
alltse Ika stor som gl?idjandeminskinspektionkan avsl6jaatt fcirstelnings' Bullerskador hotar t. ex. genom processeodr igi,ng. Operation
nlng.
lyckas
Totalt blir det et iikninl av yrkesskjutningar under vdrnpliktstiden dock i mer ln 80 procentav fallen.

Augusti svir olycksfallsminad
vid Nobelkrut
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Hiirselnervskador
Tyvdrc ligger flertalet htirselproblem inte till si enkelt som de mekaniska felen, vare sig i friga om orsakereller itgdrder. De flesta,ungefdr
60 procent, har en annan orsak till
svirigheterna.
' Om bida fcirildrarna har hdggradigt nersatt htirsel av nervtyp f&r
minga av barnensammasvirigheter
eller blir helt ddva.
' Fostret dr synnerligen sirbart under de fdrsta graviditetsminaderna.
Den oskyldiga utslagssjukdomen
rcida hund kan ge bide liitta och
svira missbildningar om den blivande modern befinner sig i de 12
fdrsta veckornaav havandeskapet.
' Hcirselnerven1r den allra klnsligaste fdr syreunderskottdi barnet
fcides.
' Ndr barnei kommer till skolildern
dr situationen den att ungeflr ett
barn pi tusen har blivit helt eller
ndstan dtivt och ytterligare tvi i
tre p& tusen har fitt hdggradiga
hdrselnervskador.

"AJ! RYGGEN"

nom mlnniskans upprltta hflllning,
har de stdrstapifrestningarna.
Ryggkotanbestir av kotkroppen och
kotbigen. Kotorna ledarmot varandra,
dels genom de si l<alladeledutskotten
Av
och delsgenommellankotskivorna.
dessaleder ger mellankotskivornaden
stcirstarcidigheten.
Mellankotskivorna kan med en grov
jiimfrirelse liknas vid en liggande bilring. De bestir av gelatinliknande
broskvlvnad, som omges av ett yttre,
fast hiilje.

De flestaav osshar nog nigon ging
haft kdnningar i l?indryggen.Ibland
kan det ondakommasmygande,ibland
kommer det som en blixt frin en klar
himmel. Ibland iir kdnningarnaldtta
och snabbt <ivergiende, ibland pligsamma och lingvariga. Dessa obehag
brukar vanligen kallas ryggskott, som
nog fcir de flesta 1r ett vllbekant begrePP.
Tidigare hyste man i allmlnhet den
uppfattningen, att ryggbesvdr fram?ss!
forallt ?ir en fdljd av tungt arbete.P&
senaretid har man emellertidallt mer
kommit att luta it den isikten, att uppkomsten av ryggskott och ischias har
betydligt mindre med patientensyrke
att gcira, ein man tidigare fdrmodat.
Man har i stiillet konstaterat,att risken fcir ryggbesvdr mera sammanhdnger med sivdl vissa medfodda
egenskapersom med typiska ildersftirlndringar.
Vad dr det di f<jr fcirdndringar som
i rYggen och som dr sL van]lPstir
trga(
Frir att kunna fi svar pi den frigan
En miingd bullerskador kan trlffa
inifrin hotar gifter. En miste man fcirst veta nigot om hur
utifrin mycket stark tobakskonsumtion tror ryggraden Zir uppbyggd.
man hor till de riskabla. Ett annat gift
Ryggraden?ir uppbyggd av ett antal
ir arbetsgiftet- htirselskadorir innu
kotor, vilka dr stapladepi varandra Frestaihte ryggeni onddan,dA teAnisha
alltfor litet beaktadevid beddmningar till en pelare. Kotorna som bestir av bjAlpnedelfinnsatt tillgS.
av stresssjukdomarna.
ben, dr praktiskt taget oelastiska.Att
Pi grund av den belastning ryggen
vi trots detta kan biija ryggraden,beHiirselskadankan kompenseras
ror pi att det mellan kotorna ligger fir utsti under dagen,pressasdiscarna
I Sverige ligger man mycket lingt
elastiska broskplattor, som bildar ett sammanmen itertaga pi grund av sin
framme i ffirga om hdrselvird, forsk- slags leder och
elasticitetsin ursprungliga form sedan
96r ryggen bdjlig.
ning, upplysning och utbildning, be- Broskplattorna kallas mellankotskivor man vilat ryggen under natten. Detta
handlingaroch operationer,teknik och eller discar.
96r att mdnniskanpt morgonen Ir nimateriella resurser, f<irebyggandeoch
Discarna 1r hrigre ju liingre ned i got llngre Zinpt kvlllen.
socialmedicinskaltglrder. KaPitlet om ryggraden man kommer. Hdgst iir de
Mellankotskivornaundergir si smihur hrirselskadornahos de minsta och inom ldndregionen.Detta ger ldnd- ningom en f<irdndring. Genom mikrosm& kan kompenserassvlller ut allt ryggradenden stdrstarcirligheten,men skopiska undersdkningar har man
mer. Men ockii fdr dem, som fltt en det ir ocksi i dennadel som man, ge- kunnat konstatera,att en intorkningsgammal eller nedsliten eller skadad
horsel i fullt arbetsfdr ilder, finns det
hopp: den modernahtirapparatenkan
gtiii underverkom den vdljes ritt. Ett
annat hjiilpmedel ir t. ex. labiologi,
f<irmigan att ldsa talet frin ansikte
och lllppar. Det vlxer fram en ny syn
pi de hcirselskadadesproblem, som
!l
t_
lr
gir genom upplysning och erfarenhet.
sl
*
Ordst?iv
"Du dr en riktig sk[rbcina" sa' instrukttiren pi Industriskolan,till den
kvinnliga svarvareleven. Prr/X225

\t,

:!

- Det [r miirkligt vad verkligheten
ir full av realiteter.
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knappast nigon mdnniska som uppnitt 3o-irsildern har helt ofciriindride
discar.
Nigra direkt radikala itgiirder fcir
att kunna fcirebygga ryggbesvdr har
man dnnu ej lyckats faststdlla.Med
ganska enkla medel kan man dock
f6rebyggaatskilliga sjukdomsperioder.
En enkel S,tgerdar t. ex. att ha en
lnmpfig bddd, som ej frir mycket ger
efter fdr kroppenstyngd.
_ Av stor betydelsedr ocks&kroppsh&llningen. Dvs. att vi gir rdtt, stir
Fris6 rygghota. Vid di:cbrdck kan neruen konzna i kldnz aa den atbutrtande discen.
ritt och sitter rett, si att <iverkroppens
tyngd blir si j2imntfcirdeladsornmi;|process upptreder i discsubstansen. De fcirdndringarsom si sminingom ligt. HZir kan gymnastikvara till stor
Detta kan intrd,ffaredani 30-irsildern med stigande 6lder uppstir och cikar i
nyrra.
och ibland vid lnnu l?igreilder.
omfattning, medfcir visserligenen viss
. -Genom l2implig behandling pt ett
Genom intorkningsprocessenmin- stelhet i ryggen, men ofta dven att be- tidigt
stadium torde mycken skada
skar elasticitetenoch det uppsttr spric- svdren och smdrtorna minskar eller kunna fcirebyggas.Ddrf6r: Siik liikare
kor i discsubstansen
vilket kallas disc- helt upphdr. Ryggskottsattacker
brukar i tid!
degeneration. Discen frirlorar h?irige- lyckligtvis med iren minska i frekvens
All lyftning skall ske pi ett tekniskt
nom alltmer av sin motstindskraft och och intensitet.
riktigt sZitt. Lyft alltid med bdjda
nlr den utsdttesfcir tryck kommer den
Genom det stindiga tryck som mel- knd.n.
pi l?indryggen
.Pifrest^ningarna
att skadas alltmer. Den sjunker ihop lankotskivorna 1r utsatta fcir, kan en Dlrrmrnctfe
Dadet vrset.
och blir llgre och kotorna kommer att del av discensinre massakomma att
Tillse ati inga oncidiga halkningsligga allt ndrmare varandra. H?irige- pressasut genom en spricka i discens risker finns pi Din arbetsplats. En
nom gir si sminingom rdrligheten i
ytliga lager. Pi detta sdtt uppstir ett s3. halkningsolyckakan bli upph-ovtill ett
discenf6,dorad.
kallat discbrick.
besvdrligt och lingvarigt ryggont.
Den hdr beskrivna fcirstdrelseproNumera vet man, att ischias ofta
Frjrsdk aldrig lyfta mer dn Du vet
cessenfcirldper mycket lingsamt och beror just pi ett sidant discbrick, lo- att Du fdrmir I
tar i de flesta fall etskilliga er.
kaliserat till nigon av mellankotskiFrestainte ryggen i oncidan,di tekDiscdegenerationen
dr en vanlig or- vorna i liindryggen. Hur ett sidant niska hj2ilpmedelfinns att tillgi.
sak till det s. k. ryggskottet.Ryggskot- discbrick kan ge si svira smdrtor som
*
tet kommer som regel snabbt som ett t. ex. vid ischias, skall fdrklaras med
skott med hiiftiga smdrtor i ryggen. hj?ilpav bilden hdr ovan.
(Denna artikel bygger pi en broschyr,
Ryggen "l&ser sig" och man blir i
Frin ryggmiirgen utgir nerver, som utgiven av Stockholms Gatukontors sikerminga fall ofdrmogen att rcira sig.
lciper ut mellan kotorna i tringa kana- hetstjanst.)
Vad dr det di egentligen som sker, ler. Den storaischiasnerven
bildasjust
nlr man fir ryggskott?
av sl.dananerver fr6.n nedre delen av
ABF: are pi studieresaFortsfrdn sid.206
Nir en mellankotskivaboriar fijrstci- ryggmdrgen.
ras,minskarinte endasthciidenmellan
Nervroten och mellankotskivan ligBofors-semestern.
Tidigare resor har
kotorna. Den minskade hillfastheten ger normalt mycket ndra varandra.Vid
gitt till Sydtyskland1959, Osttyskland
i discen medfdr iven, att det kan bli
ett discbrick kan den utbuktande 1960, Ruhromridet 1962 och Bedin
smi fdrskjutningar i sidled mellan ko- discentrd.ngain i nervkanalenoch dlr
1963.
torna. Sidofdrskjutningarna medfcir, inkrdkta pi nervensutrymme. Nerven
Arets resagick till Polen och hade
att ledytorna pi kotorna icke kommer kommer di i kl?im. Si litet som utrym- samlat 35 deltagare.Gruppen bescikte
att ligga korrekt i f<jrhillande till var- met normalt dr, behovs det endasi en \Tarszawa, Zelazowa Wola och Szczeandra. Det uppkommer ett tillstind
obetydlig utbuktning av discen fcir att cin samt tillbringade en vecka pi badsom kan jiimfdras med en vanlig vrick- nerven skall komma att utsdttas fdr
orten Miedzyzdrcje vid Ostersj<ikusning, t. ex. i en fot. "Vrickningen" ut- tryck.
ten. De praktiskaarrangemangen
med
loser en kramp i den ndrliggande
Discbricket kan sitta pi olika hdjd resor, mat och husrum hade ordnats
muskulaturen.Denna kramp Ir smirti ryggraden. Sitter det i liindryggen av den polska resebyrin ORBIS. I
sam och utgcir orsaken tili vad vi i kan det trycka pi ischiasnervensrrjtter \Tarszawa hade man kontaktat Polskdagligt tal kallar ryggskott. Det la- och utlcisaischiassmdrtor.
Det Ir i ner- svenskafcireningen,vars medlemmar
tinska ordet lumbus betvder att det hiir
vens utbredningsomrtde som smlrvar mycket dlskvdrda,och fcirefrill att
till lZindryggen.Ryggskott kallas diir- torna kInns. D?irfcir f&r man vid vara mycket glada dver att fe lueffa
fcir oftast frir lumbago.
ischiasont i benet,trots att sj?ilvasjukSi sminingom kommer en iirrbilddomsorsakensitter i ryggen och ej i En bild. lrin "Ganla lYartzawd', tont
ning till stind i de skadadepartierna benet. Sitter discbricket ddremot i byggts upp exakt srt, som det sdg ut .fdre
av discarna och i de delar av ryggko- halsryggen fir man i st?illet ont i ar- RilPeL Foto IorItorna som ligger ndrmast mellankot- mafna.
skivorna. I vissa delar av den pi detta
Alla minniskor fir fdr eller senare
s2itt bildade irrvlvnaden inlagras ej fririndringar i sina discar.Discfciriindsiillan kalk, som man kan se vid rdnt- ringarna blir allt vanligare med stigenunderscikning.
gande ilder. Man rdknar med att
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vara helt fri frin piverkan frin regimens sida.
I det frire andra vdrldskriset helt
mari ev hur
frappcrades
tyskaSzczecin
helt forpolskadstadendr. Befolkningen, som uppgir till 310.000personer,
dr helt polsk. Gatunamn,butiks- och
reklamskyltar1r helt polska. Gamla
slott och minnesmlrkenfr&n en dldre
polsk tid har renoverats.Man kan inte
En liten sbt iiggldrsliljer:ka pi torget i
se annat dn att staden i m&nga irMiedzyzdro je. Foto fijrf .
hundrandenhar varit helt oolsk. Samsvenskaroch hjiilpa till med att visa ma \ar fcirhillandeti Miedzyzdroje.
sin stad. De flesta av fcireningens Hdr var det enda undantagetbusstidmedlemmarhade pi ett eller annatsdtt tabellernavid hillplatserna, som var
haft kontakter med Sverige,och fdre- tv&sprikiga.Polskaoch svenska!
Stolthet civer den gamla polska kulningen bedrev en mycket omfattande
turen, stolthet civer iteruppbyggnaden
kursverksamheti svenskaspriket.
efter kriget dr de tvi saker,som lyd\Tarszawadr en helt nybyggd stad.
lyser igenom ndr man talar med
Den blev under kriget praktiskt taget ligast
polacker. Fi kan tala om vad som
iimnad med marken. Det var helt
irende under kriget utan att falla i
folktomma ruinhogar utan vatten, gas
grit. Polackerna[r ett tjusigt folk, och
och elektricitet, som ercivradesay
ndr man besokerlandet dr det ingen
januari
i
ryska och polska trupper
Intressetfcir
L,3 miljo- nackdel ^tt \an svensk.
L945.I dag har Warsza:wa
Vissedigen
6r
stort.
utlandskontakter
ner invinare. Centrum. den s. k.
"Gamla staden",har byggtsupp exakt dr inte de politiska spdrrarnafdr utlandsresorfcir polackernaociverstiglisi, som den sig ut fcirekriget. I civrigt
ga, men de ekonomiskarealiteterna
utbreder sig modern bebyggelsemed
gor att endast ett f|tal har mrijlighet
heil.
breda, raka gator milsvift et a[a"
att resautomlands.
Bertil Krona
Stora industrier har vdxt upp efter
r*l
kriget. Bl. a. har man byggt ett stort
stilverk, med 7.000 anstdllda,vilket
"besiktigades"av sakkunnigaBofors-

e^.=

\Tarszawa d'r i dag en mycket vacker och mycketren stad.Man har lagt
ned enorma summor pi att bygga upp
kyrkor, palatsoch moscindersprdngda
nument. Kyrkan frjrefaller inte vara
stnfld pi undantag som pi minga andra hill i Osteuropa.
Levnadsstandarden
kan av natudiga
skll inte jiimforas med vir, men mdnniskorna ?ir viilkliidda och det mesta
av konsumtionsvarorfinns att k<ipai
affd'rerna. Nigon n<id i egentlig mening har man svirt att upptdcka,trots
att poiackerna sjalva slger att det
finns mycket kvar av fattigdom. Stcirre delen av jordbruket drivs av sjilvdgandebdnder.Bondernasstcirstaproblem ir, att de flesta har f6r smi
brukningsdelarfdr att fi en hygglig
forscirjning. Den personliga friheten
dr stcirre dn i nigot annat cjsteuropeiskt land, och konstenforefaller att
Mod.ern bebyggelsei If/artzaua med lloden
IYisa i bakgrunden, Foto fdrf .

XOHAB

v

NOHAB

Forts'
viird

koncerntennis

fiir irets

" Septembertiivlingen

1964"

R2ittaldsningen och prislistan
En arbetareaid Bofors iir i mLnga
fall en fackntan,si lyder den rdtta kisningen i Septembertdvlingen.
Det dr sdllan red. finner felaktiga
lcisningar i B-pilens trivlingar, men
denna ging var det sikert 1/3 som
gissat "sifferman, nummerman, talman, rutinman, eller t. o. m. rutinerad
man" i stdllet fcir fackman. De tio
fcirst cippnaderdtta lcisningarnavar
insdndaav:
1. Greta Bromelius,N. Kungsvdgen1), Tidaholm.
2. Anna Fredrihsson
(615), avd.
PVM '9, NOHAB.
3. A:trid Erikson, Fru, Box 532 A,
Granbergdal.
4. Gt)theNorrstrdm (3428), avd.
KA 802,Bofors.
). Ake Bergius (9It3), Svetsare,
avd.VP 24,Bofors
6. Erland fohantson (41146),
avd. 601, Tidaholmsverken.
7. Urtala Moreus, Fru, Sanddngsvdgen6, Kadskoga 5.
8. Erik Lind. (50770), avd. NX,
Nobelkrut.
9. Rolf Blomberg (T 2381), Praktikant, avd. EF 11, NOHAB.
LO. Gun Aronron (8>795),
avd. KA, Bofors.

Arets koncernmlsterskapi tennis
DamernadomineradeprislistanI Vi
har awerkats i Trollhiittan, dZir
alla vinnarna !
NOHAB svaradefcir arrangemangen. gratulerar
Som vanligt var det Bofors som noterade de stdrsta framgingarna, men
i singelblev Allan Svenssonfrin Ulvsunda koncernmdstare.I prislistan
foljdes han dock av tre bbforsare.
rApeNtltB <rt 5u,rcrnp
Dubbelklassenblev inte slutspeladi
Trollhdttan,beroendepi vzidret.Man
DO*I
hade kommit fram till finalen och i
\(
trBPt DiPFi2
/ usi !! ;PDET
TFottENl
Pi
denna var det 2 boforspar som var
m*r
B
uppe, och de fick gciraupp om mdstert,/'-'\
skapet i Bofors ist?illet.P& lordags/ a-t-: '
kv?illen var en festlighet ordnad pi
2-\
a
ot
Stadshotellet,och vid denna satt per1,"
ionalchef L. O. Fryklund som vdrd.
Revltal. Singel: 1. Allan Svensson,
7,',
Ulvsunda (koncernmdstare1964); 2.
Per-Ake Palm6r, Bofors; 3. Per Steniz7.
strcjm, Bofors; 4. Rolf \7edin, Bofors.
Dubbel: Till finalen gick Boforsparen Stenstrom/Palm6roch Bcirjesson/\fedin.
Fors.

Y_,,^'
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REDAKTIONS

KOMMITTENR

:

BOFORS
K A R L A N D E R S S O N ,E x p e d i t o r
Representant f6r Bj<irkborns Fabriksarbetarefackfiirening
ANDREE,
Fil. kand. (FRK)
Repr. ftir Avd. 24 av Svenska Industriti?instemanna-Fijrbundet

GOSTA
BERT

HENNING,

Direktor (E), Ordf.

Representant f6r AB Bofors ledning
RAGNAR

LINDAHL,

F i i r m a n( Y 2 0 )

Repr. fiir Avd. 153 och 281 av Sveriges Arbetsledarefijrbund
SODERHOLM,
S v a r v a r e( V R 9 0 )
Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

NILS

NOHAB
G O STA LARS SON, Verktygsslipare
Representant
fiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
B E N G T I v I OS S B E R G , B i t r . i n k d p s c h e f
Representant
fijr SIF Nohabsfiiretagsklubb
OTTO SKI LD, Verkm?istare
Representantfijr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenj'6r,Ordf.
Representant
fiir Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOH ANSSO N, Fiirman
Representant
fiir Arbetsledare(SAF avd. 70) o. Tjinstemin
(SIF avd. t9)
EVALD MOLIN, Brukstjiinsteman,
Odf .
Representant
f6r AB Tidaholmsverkens
ledning
CARL SJOGREN, Montiir
Repr. fiir Avd. 163 av Sv. Metallindustriarbetaref6rbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER

BACKMAN,

Fcirman

Representant f<ir Sveriges Arbetsledaref6rbunds f iiretagsklubb
THORE

Kirnmakare
JOHANSSON,
Repr. fdr Sv. Metallindustriarbetarfijrbundets verkstadsklubb

STEN LARSSON, Ingenji.rr
Repr. fdr Sv. Industritjinstemanna-F6rbundets fdretagsklubb
G O STA

LI NDH,
0veringenjiir, Ord.f.
Representantf6r AB W. Dan Bergmans ledning

GUNNAR
\7E LANDE
R, Verktygssvarvare
Repr. f6r Sv. Metallindustriarbetarefijrbundets verkstadsklubb

UVA
ROBERT ENG STROM,Montor
Representant
fiir UVA:s verkstadsklubb
'
ACKE HED^IAN, KamrerO
, rdJ.
Representant
f6r UlvsundaVerkstdderAB:s ledning
GOSTA Ll DV ING, Ingenjdr
Representant
f6r Sl F-klubben
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