Proces måling og analyse.
Trykmåling og styring.
Udvikling og konstruktion.
Produktionsforberedelse.

1 februar 1966 – 30 september 1971.

Udviklingsingeniør.
Lego Billund.

Lego A/S Billund.
I December måned 1964 var jeg ansat på General Instruments i
Vorslunde Give.
Her blev jeg kontaktet af en hr. H Schiess fra Lego.
Med ønsket om jeg kunne komme ind på Lego i Billund en dag
efter fyraften. Det var et godt møde. Og jeg fandt at Hans
Schiess var en meget interessant mand. Så den 1-2-1964 tiltrådte
jeg en stilling som ingeniør på Lego.
Jeg blev LEGO's ingeniør nr.: 5.
Stillingen var delt op i to: Proces og projektleder Lego tog.

Proces: ① Jeg skulle være Hans Schiess højre hånd når det
gjaldt måling og registrering af procesparametre. Sikrer at
måleopstillinger var korrekt opsat, og at udstyret var korrekt
kalibreret. Måling med strenggate, af deformationer og
udbøjning af formplader og holme, under støbeprocessen.
Det var en helt ny verden, Hans Schieses verden.

”Lær at læse dit emne, det er som en åben bog”
>>Jeg lærte bogstaverne, at stave, og til sidst kunne jeg læse!<<
Det arbejde som Hans Schiess udførte i tresserne resulterede i
en forbedret kvalitet af LEGO klodserne, samtidig med en
væsentlig nedsættelse af cyklustiden. a). Desuden var Hans
Schiess arbejde et væsentligt bidrag til hvad der senere skulle
blive kendt som Mold Flow, TMC concept mf. b)
a) Se forord til Sprøjtestøbeteknik 10 kursuskompendier fra LEGO a/s.
b) I Plast Teknologi, Erhvervsskolernes forlag findes kopier af Hans Schiesses
tegninger, dog uden kildeangivelse.

Projektleder LEGO Tog 4,5 og 12v. ②
4,5v: Motorenheder. Batterikasse, hjul, dæk, skinner,
skiftespor,
Styreenhed kontrolleret af lys eller lyd: Frem, stop og tilbage.
Legetøjsfabrikken var det første firma der fik lavet en
kundespecificeret IC fra Phillips i Eindhoven. (Vi var på forkant!)

12v: Ledende skinner, strøm aftastnings enhed, transformator
med skiftepulte. Skiftespor, Lego fik tilbudt patent på min
konstruktion af skiftesporskontakten.
Indkøring af emner med proces optimering, efter HS metoden.
Diverse: Til måling af trykket i formhulrummet, udviklede jeg
sammen med B&K, med bais i deres peso elektriske
aksolorometer, en tryktrancduser. (1967)
Andre enheder for styreng af tryk. (Det må bemærkes at den
gang styrede man direkte på ventilerne).
Magnetiseringsudstyr for magnetkoblingerne for
sammenkobling af LEGO toget.
Osv..

 styret af lys eller lyd.

Kompendierne der siden blev til denne lille bog er skrevet
først i tresserne. Siden er skitserne blevet vist i mange
artikler og lærebøger som vist på næste side.

Dette er fra kapitlet om
den viskose sjæl fra et af
Hans Schiess 10 kursus
kompendier på Lego.
I sin tid ,1965 lavede vi
kompendierne på en
simpel duplikator. Det var
mange år før der var noget
der hed PC, mold flow,
m.v.
I 1971 udgav teknologisk
institut, disse kompendier
på eget forlag.
Hans Schiess skrev, få år
før sin død, forord til
udgivelsen.

De samme skitser, og flere
andre, finder vi, uden
kildeangivelse i :

Plast Teknologi
Erhvervsskolernes Forlag
fra år 2000.
(Og sandsynligvis også i
senere udgaver.)
Det viser Hvor langt foran
sin tid Hans Schiess og
dermed LEGO var på
daværende tidspunkt.

Han er jo ikke værktøjsmager !
--- Kun maskinarbejder.




Legos år startede efter lejetøjsmessen i Nyrnberg. Futura kom med deres ideer til næste års
nyheder, i 1965 kom 4,5v toget, med motorenhed og batterikasse og hjul mm.
I år skulle programmet udvides med en 12v motor, transformator, skiftepulte, ledende skinner,
strømaftastning og et skiftespor. Prøveemner skulle være færdige til september konferencen,
hvor de skulle præsenteres for alle LEGO’s salgs schæfer, fra de forskellige lande.
Efter pinse var jeg kar med fem forskellige modeller af skiftesporet, alle med slæbekontakter.
Samme princip som Merklin og Fleismann. Efter en tur hos Gotfred var tommelfingeren vendt
ned fem gange. Der skal være mere sikkerhed, LEGO står for kvalitet!
På vej til bage til afdelingen fra Gotfred, fødtes tanken om en magnetisk ”flip flop”. Man slap
for friktion, kontaktmodstand, og magneterne hjalp selv med til at udføre den sidste del af
bevægelsen.
Jeg måtte selv fræse tandhjul og tandstænger på den lille Deckel i forsøgsværkstedet.
September konferencen var en succes: 12v programmet blev godkendt, og værktøjerne bestilt
hos Kohler, LEGO’s egen værktøjsfabrik i Hoenveststed, Nordtyskland.
Værktøjer til tandstænger og tandhjul var de sidste der kom. Ved prøvekørsel viste det sig at
det dobbelte tandhjul med indbyrdes primiske tænder, havde knopper på tænderne!
Skiftesporet virkede ikke.
Der var panik!
Tidligere havde jeg fræset tandhjulene i pom. Så hvorfor kunne jeg ikke lave dem i kobber.
Ovre i Knudsens kælder – formværkstedet, stod en af de få gnistmaskiner der var i landet.
Jeg fik en aftale med Knudsen om at jeg kom en aften, så ville gnistmaskinen og operatør være
klar. Operationen lykkedes og skiftesporet kom på messe til tiden.
Vi havde den glæde at ingen af vores skiftespor havde havari på grund af brændte spoler,
Derimod skiftede vores konkurrenter adskillige spoler på grund af slæbekontakterne.
Så Gotfred havde ret! Også denne gang.
Efter denne episode hørte jeg aldrig mere at jeg kun var maskinarbejder!
LEGO fik tilbudt patentet på skiftespors kontakten,
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