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28 till
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Trevlig semester!

Omslagsbilden:F-dagen, dA anforvanter till de anstiillda pi sektor F
inbjOdsatt besokakanonverkstflderna,
bergverkstiidernaoch skjutfiiltet blev
en klar succe.
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VD manartill kostnadsjakt:

- Ensparadkronaperanstalld
med 13000kr
sdnkerkostnaderna

Arsredovisningenfcir 1975 har ny- Det har kunnat gOrasendastddrfdr,
ligenstintsut till Er alla.
att vi under iret utfaktureradeen stor
orderstocktagen i hdgkonjunkturens
Faktureringen
uppgicktill 1,709mkr godaprisnivd.
och motsvaradeprecis budget. Okningen i fdrhillande till l9i4
(1,495mkr) var i huvudsakinte en vo1976
lymokningutan betingades
delsav fcirvElrvetav Bofors-Akers,dels av den
Situationen1976ar en annan.Vi bestarkainflationen.
finner ossi en ligkonjunktur. De hciga
lcinekostnaderna
kvarstir och hdjs i 6r
Rdrelseresultatet
f6re avskrivninsar ytterligarekraftigt genomdet tviiriga
uppgicktill 179mkr, vilket var n6!ot avtalet. Den allmiinna kostnadsnivAn
biittretin fjoldret(173,5),men nastan har fciljt med uppit, och vi har kom15 9o underbudget.Det uppviigdes
av mit i obalansmed vira exportmarkett positivt finansiellt netto och vi nader, som har varit viisentligt mer
n6dde ett resultat fcire skatter och iterhillsamma. Det skall ses i frirbokslutsdispositioner
pd 142 mkr hillande till att ca hiilften av det vi
vdrt hittills biista.
tillverkar skall siiljas i lender med
liigrekostnadsnivi6n vir.

GLADJANDE
Det ar naturligtvisgliidjandeoch av
betydelseinte endast fcir aktietigare,
utan fdr samtligaanstiilldaliksom for
bolagetsOvriga intressenter,kunder,
leverantcirer,
lingivare och de kommuner i vilka vi bedrivervir verksamhet.
StyrelsenfcireslArdtirf<irocksi bolagsstammanatt hdja utdelningentill 9 kr
peraktie.
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KOSTNADER

Vira egna- Bofors' - kostnader
Siffror miste alltid lasasmed fdrsiktighet.Mot det godaresultatetstir t ex rasaruppiit pi ett for mig oroviickande
ett stort, uppdiimt investeringsbehov. siitt. Det tir diirfdr ncidviindigt, att
Vi riiknar med att 1976beslutaom in- vi alla nu igen tar ett krafttag fcir att
vesteringarfdr ca 270 mkr inkl plane- spara. Det giiller foretagsledningoch
rade fdretagsfdrviirv.Vi behoverdess- alla i chefsstdllning.Men det giller
utom ytterligareca 100mkr fOr att fi- ocksd f6r samtliga andra anstiillda.
nansierainflationens okning av virt
Varje sparadkrona per personbetyder
- huvudsakligenlager. totalt 13.000kr! Det finns ingen som
rcirelsekapital
Aven om en del av detta senareklaras inte kan spara ndgot - stort eller
genom fclrskott, tiicker det i och fcir smitt - allt iir av betydelse.
sig goda resultatetalltsi inte virt behov av medel.

S A NK N I N G
L ONEKOSTNADER
har under iret
Vira lOnekostnader
okat med niira 25 90. Detta har varit
starkt betungande fdr flera av vira
produktgrupper. Det ir dock gltidjande att vi totalt sett har kunnat klara av
det, och tindi ni ett hyfsat resultat.

Jag viidjar till Er alla att hilla igen
p6 alla onddiga eller tveksamma kostnader av alla de slag.
En relativ kostnadssinkning iir
ntidviindig fdr att behilla tillriicklig
lcinsamhet och dirmed mdjlighet til
fortsatt satsning inom samtliga produktomriden.

Ekonomidirektoren

Si vi har en bit kvar, innan vi kan
tala om tillriicklig lcjnsamhet. Och
svtingningar i lcinsamheten miste vi
alltid riikna med, med hiinsyn till konjunkturerna. Tyviirr kommer 1976 atI
bli ett siimre hr iin 1975 pi grund av de
kraftiga kostnadscikningar vi nu har.
- Ekonomidirekfir Bertil RobertsVi hoppas att 6ren diirefter blir biittre
son, dr det ett tillfredssttillande resul- men fdrst om och niir vi nir en setat fti r B oforskoncernen I 975 ?
nomsnittlig forriintning av det ar6e- Vi iir naturligtvisncijdamed det tande kapitalet pi mellan 15 och 20 9o
under en konjunkturcykel pd 4-5 hr,
resultat som uppnitts, stirskilt med kan vi anse oss ha en god lOnsamhetshiinsyn till konjunktursituationen. niv6, som ger oss mojlighet till exKoncernenhar som bekanttvd sektor- pansion, 6kad sysselsittning och 6kad
er - StAl och Nobel - som iir f0r- trygghet i arbetet.

- Hursterdettill

medlonsamheten?

koncernen och kommer att anviindas
till investeringar och annan kapitalbindning.
Spelar utdelningshcijningen nigon
roll fcir vir verksamhet fcir ovrigt?
Ja, den betyderbl.a.:
stt

aktiekursen hills pi en rimligt
hog nivi, d.v.s. att aktien kan
ansesvara eftertraktad.

att

det diirmed pi sikt kan vara
mojligt att hos aktieiigarna anhilla om en utvidgning av aktiekapitalet, d.v.s. att aktieagarnastiiller
fler riskvilliga pengar till fcjretagets forfogande,

hillandevis konjunkturkiinsliga. Vi
m6ste alltid riikna med att resultatet

att det d?irmed i sin tur blir m6jligt att, utan att fcirsiimra vir
soliditet (fdrhdllandet mellan egenkapital och skulder), uppta ytterligare l6n,

Utdelningshojning
pi aktierna.Varfor?
kan sv?ingafdr dessa. Fdr 1975 kunde
sektor Stil t o m fOrbiittra sitt resultat
jlimfcirt med 1974, medan d6remot
Nobel fick en drastisk fcirsiimring.
Sektor FOrsvarsmateriel iif den klart
slabilaste resultatenheten i koncernen.

Bolagets styrelse har i dr fcireslagit
bolagsstiimman att hoja utdelningen
till 9 kr per aktie.
Vad betyder den foreslagna hcijningen egentligen?
Ldt oss se den pil n6gra olika siitt.

Men iiven om resultatet fdr 1975 6r
det htigsta ndgonsin i absoluta tal fir
vi inte glcimma att inflationen urholkat resultatet med l0 9o jtimfort med
1974.
- Innebdr det redovisade resultstet
ott Boforskoncernen har en tillrlickligt
bra ldnsqmhet?
-Nej, det kan man inte siiga. Ca ll
Vo forriintning pa totalt arbetande
kapital kan ju inte accepterasntlr inflationen iir lika stor. Och dessutom
miste den uppnidda fcirriintningen beskattas med 55 90. Dels kriiver den
kraftiga inflationen en 6kad lcinsamhet
dels vill vi girna expandera volymmissigt, vilket ocks6 kriver en 6kad
ldnsamhet. Ju hogre inflationstakt, ju
hdgre lcinsamhet, desto snabbare kan
vi investera och cika sysselsilttningen.
Vi hoppas att 6ren dilrefter blir biittre,
men f6rst om och ntir vi nir en gecernerisexpansion sker pi ett balanserat satt, d v s vi fir se till att vAra skulder inte cikar snabbare iin de pengar
vi sjiilva tjiinar, d v s vira vinster. Vi
miste med andra ord sli vakt om vir
soliditet.
4

Utdelningenutgor 9 qo av det nominella aktiekapitalet. Bcirskursenligger
i skrivande stund pi omkring 290 kr,
d.v.s. den som nyligen kopt en aktie
har en avkastning pil3 o/0.
I forhdllandetill l6nerna:

att det diirmed blir m0jligt att finansiera en utvidgad verksamhet
eller nodviindiga forbiittringar av
vira anliiggningar av effektivitetseller miljcihiinsyn.
Det forhiller sig ju niimligen s6,
att vi idag inte tjiinar tillriickligt for
att tacka in virt investeringsbehov.
Vi kan alltsi f.n. inte klara av verksamhetengenom sjiilvfinansiering.

Koncernens
resultatrdkning
Mkr
1.709.5

Fakturcring

fillverknings-, fdrsdljnings-och administrationskostnader-1.476,2

Utbetalda l6ner
Utbetalda ldner

1975:.

644.3

mkr

1974: 517.8-mkr
6kning: 126,5mkr
eller 24,5 olo

Riirclsrcultat

Utdelning enligt styrelsensforslag:

-

19'15: 14.85mkr
19'74: 13.20mkr
okning:
I,65 mkr
eller 12.5 olo

fcirdelat p6 ca 17.000aktietigare.
Utdelningens andel av koncernens
vinst fcire skatter och bokslutsdispositioner utgdr 10,5 Vo. Resten, efter
avdrag av skatter, stannar kvar i

fiirc avskrivningar
..-

efter avskfvningar

.68,7
1i0,3

Utdelning pd aktier
lniaktsr;ntor
Kostnadsrdntor
Besltat

54,3
179,0

Avskrivningarenlagtplan...
Riircl$rcultat

Fcirdelat pi i medeltal 12.798 anstiillda.

-

Forskningsoch uturcklingskosrnader

O,4
S3,5
25,6

eftor fimnsiella

intekter

och kostnade..

.

138,6

Vinstvidfdrsaljningavanldggningstillgangar.......... 3,8
Extraordiniira kostnader 0.3
nesultat

ttirc

bokslutsdispositioner

ch

skatt

142.1

Avskrivningarutdver plan .. .. .
Avsattningar till varulage(eserver
Avsattning till investeringsfond f6r rorelse .
Avseft ningar till arbetsmiljcifonder.
Avs6ttningartill siiEkilda investeringsfonder.... .. .. .. .
Nedskrivningav aktier
..

2,O
r09,8

Resltat

30.0

fiirc skatt..

...

0.1
0,1
0,1

Skan. . . .

10,7

ArcB

19.3
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V I S A L D E V A R O R O C H T J A N S T E RF O R
DRYGT 1 709 MKR VARAV 42 Y. ETLER
7 8 2M K R T I L L A N D R A L A N D E R .

V I A N V A N D ED R Y G T 1 4 7 6 M K R F O RA T T
BETALA LONER. MATERIAL OCH OM.
KOSTNADER
F O RT I L L V E RK N I N G ,
F O R S A L J NNIG O C HA D M IN I S T R A T I O N .
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INVENTARIER.

SKILLNADEN MELLAN RANTEINKOMS.
TER OCH RANTEKOSTNADER
GAV OSS
E N I N K O M S TA V C A 2 8 M K R .
SUMMA:

110
+28
138
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N A L B O S T A D E R N AO C H M A L M G A R D A R N A F I C KV I E N E X T R A O R D I N A R
INKOMST
PA CA 4 MKR.
SUMMA:
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R E S E R VO C H V I G J O R D EE N D E L A N D R A
1 3 8 D I S P O S I T I O N EFRO R C A 2 M K R F O R A T T
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142
- 110
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-2

ATERSTAR:

V I B E T A L A D EK N A P P T1 1 M K R I S K A T T
A T ER S T A RA R E T SN E T T O V I N S T

-t

30 S T Y R E L S E NF O R E S L A RA T T V A R A 1 6 7 9 1
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Forendradeyrkeskravi Valsverket
Teknikenersatterkroppskrafterna
Vafsverkeniir den stora kunden hos v8rastilverk. Under 1976 96180-85 o/odv
i Kilstaddr stilet fir sin fortsatta
stilverkenstotala gtitproduktiontill valsverken
bearbetningtill dels ett mera ldtthanterligtformat fiir kunderna,smediornaiir
fcir den fortsattabearbetningen.
stiirst,och delsen ftirsta kvalitetsfiirbdttring
Den frin biirjan grovagiitstrukturenbryts ned och de inre bl6sor,som kan bil(trycks ihop undervalsviirdas vid smflltningenoch tappningen,sammanviillas
finkornigstruktur. Ett finmen) till en, vid tillrdckligtl6ngtdrivenbearbetning
dn ett grovkornigt.
kornigt stil har bdttre htllfasthetsegenskaper
I vafsverkeni Kilsta kommer under 1976 att, enligt prognos,valsasca 77 OOO
ton stil. Smedjorna,som 5r den stiirstakunden,svararfiir den fortsattabearbetningenav ca 60 % av de valsade
iimnenaellerdrygt 46 000 ton.

r"
Bofors har valsat stil i drygt 105 ir.
Tekniken att valsa i stiillet fdr att smida ut dmneniir ndstan 2OOhr gammal.
Den patentsOktes i England 1782 av
Henry Cord.
Valsningen dr en utveckling av smidet. En utveckling som inte mottogs
reservationslost av 18O0-talets s k
"Hammarpatroner", som var riidda
for att valsningen skulle ta "maten
ur mun" pd dem, ersetta hammarsmedjorna.

MAGN-O-MATIC
Pengar, 3 200 000 kr, har vidare anslagits till en MAGN-O-MATICSprickindikeringsutrustning. Idag betas iimnena i stora bad av svavelsvra.
Betningen iir nodviindig fdr att kunna
kontrollera att de valsade timnena
tir fria fr6n porer och sprickor i ytan.
MAGN-O-MATIC
iir en ny process
fcir s k ofdrstdrande provning, som
sker pi elektrisk viig. Dirmed f<irsvinner ytterligare en del av rcik- och
gasutvecklingen.

Fem boforsare
med rett att vals4...

Fem boforsare
fr6n MVK I

Men valsverket iir en arbetsplats,
som aldrig kan bli helt fri frdn bulValsverket och valsningen i Kilsta
ler, rOk och vtirme. Men vad som kan
gciras med dagens tekniska mOjligkan indelas i tre huvudgrupper, som
fdljer de olika bearbetningsstadierna, heter gdrs.
g6t-, medium- och finvalsning.
De problem som tidigare, innan
1970, och innan mekaniseringen av
Till valsningen hdr ocksi en fcirsta
valsverket fanns betriiffande personalvtrmebehandlingsprocess, en s k
rekrytering, existerar inte liingre, siiger
etappglOdgning,denna bidrar till att ge
ingenjcir StigLdfgren.
stdlet dess kvalitetsegenskaper. Vid
etappglOdgningensvalnas iimnena frin
valsningstemperaturenned till 650 grader, varvid det viite som finns i stilet
T E K N IK O C HK R O P P S K R A F T E R
drivs ut, samtidigt minskas di risken
- Valsverksarbetet har fcirdndrats.
fdr sprickbildning.
Det iir inte liingre kraven pi rent fysiska kroppskrafter som iir avgorande
for en god valsare. Idag kriivs istiillet
En materialman bcrjar sitt jobb 30
T E K N I KO C HM I L J O
en god koordinationsformiga, sam- minuter innan resten av skiftet komDen tekniska utvecklingen,som ordningsformdga.Vira maskinvalsare mer.
Han skall se till att skiftet kommer
skett inom valsverken,kan till allra skulle ibland behciva fyra hiinder for
att hantera alla knappar och spakar.
till "dukat bord", att arbetsorder iir i
st0rsta delen hiinf0ras till miljdfdrbiittDe jobbar ibland med armbigarna
ordning, att stiimplarna till stangerna
ringar. Miinniskan har tagit tekniken i
finns pd plats.
samtidigt som de anviinder htinderna,
sin tjiinst i och med den mekanisering
fortsiitter Stig Lcifgren.
Han skall se till att arbetet flyter,
dvervaka att stangerna blir klippta i
sorn skett och som pigir.
Arbetet har blivit tekniskt avancerat. bestiillda liingder, att godset hamnar
Handvalsningen och niirkontakten
pi riitt stille pA fcirridet och att ritta
med de heta iimnena, I 100 grader di
kvaliteter 0verliimnas till glOdgning.
Ansvaret for arbetsuppgifternahar
valsningen startar, zir i minga fall ett
alltid varit ett miste. Hiir handlar det
minne blott. Handvalsaren har blivit
K-G Larsson kallas allmiint fcir
om tiondels- och hundradelsmillimeter
maskinvalsare. Han har flyttats frin
i dimensionerna som amnet inte fir
"redakt0r'n", diirf<)r att han tidigare
golvet till en ljudisolerad och luftkonvara frir tunnt eller fdr tjockt. Valsarbetat pa tidning. Han bytte arbetsditionerad hytt.
paren miste vara exakt stiillda. Valsaplats frir itta dr sedan, vilket samtidigt
re och klippare fir inte gOra fel dA
innebar en fOrdubbling av l0nen. Han
har inte ingrat det steget.
Under sommaren 1974 byggdesden
kanske ett helt skifts arbete iir spolieforsta varms6gen in. Det bidrar till
rat. Arbetet iir ett lagarbete som kriiver
- I valsverket borjade jag som klipatt diimpa bullernivAn i valsverket
sin man eller kvinna.
pare. Att bli materialman fir man
som helhet. Under sommaren 19'76
skall den forsta sigaren byggas in.
De "pirkapojkar", l0-ll ir gamla,
viil ocks6 anse vara ett steg i riitt riktHans uppgift ar att siga av de valsade som assisteradevalsmiistarna i tidernas
ning, siger han.
timnena till <inskad liingd, ett arbetsbegynnelse, genom att knipa hetan
- Det ar ett ratt bra jobb trots att det
moment som har varit och iir bullrigt.
med en jiirnting, dA den kom ut ur
fcirsta valsparet och sedan springa med
kan vara bide bullrigt och smutsigt.
I finverket skall nu ske en "uppdet varma jiirnet 6ver golvet f6r att
Bullret har blivit biittre sedan de bygggOrelse" en ging fcir alla med rcikhetan inte skulle sno eller trassla sig iir
de in sigarna och klipparna. Jobbet iir
och gasutvecklingen genom installa- ett minne blott. Dagens valsverk har
fritt. Jag disponerar tiden i stort sett
tion av en rcikreningsanliiggning.Det
mycket litet gemensamt med den tisom jag vill och jag fir rdra pil mig.
dr hir, vid det fcirsta valsparet, som
den. Gemensamt ar dock ansvaret fcir
Jag tror inte att jag idag skulle klara av
ktillan till rcik- och gasutsltippenfinns.
det valsade stilet 80-85 9o av vir totala
att vara hiinvisad till samma stol eller
Pengarhar anslagits.
stilproduktion.
att sti vid sammamaskin en hel dae.

K-GLarsson

yrkeskravi Valsverket.. .
Fordndrade
-

GoranEdlund

Du skall veta att niir jag forsta
gingen kom in har i valsverket 1964
si tiinkte jag att hiir stannar jag
max tvi timmar . . .
Det har blivit 12 6r.

-

I stort sett si har allt g6tt jtittebra
6ven kontakten med "gubbarna"
som vil var lite tveksamma mot
mig i bcirjan, s6ger Maj-Lis Jacobsson som var en av vira f6rsta kvinnliga truckfcirare. Hon har sedan
avancerat till traversforare. Hon
styr skiftet frin ovan frin sin travers. Den bestiimmer mdnga ginger takten. Om hon inte kor si fir de
olika skiftlagen v6nta.

-

Arbetstiderna med tvi-skift iir positivt. Jag kan utriitta en hel del hemma pi fOrmiddagarna niir jag arbetar sent och 6 andra sidan iir det
en del kvar av dagen ntir jag gir
fcirmiddagar, tid tillsammans med
man och barn.

Han har jobbat 25 ir i valsverket
som valssvarvare.Samma syssla
hadehan i Hagfors innan han flyttadetill Bofors och Karlskoga.

-

Kamratskapoch lOneliigeiir skapligt. Det hir jobbet iir lika bra som
nigonting annat. Det ger dessutom
en vissfrihet. Man kan rdra pi sig.

-

Det 6r klart att jag under 6ren nAgon ging h6rt mig fOr pi annat
jobb men ldneliiget har avgjort.
Jag erbjOds ett annat jobb hos
ett annat f0retag. Efter tvi irs
yrkesvanadiir skulle jag fi en lOn
som 169tio kronor i timmen under
vadjagharhar...

Hans arbetsplatsiir en specialsvarv
fOr valsar. Han "skriiddarsyr" de
frin bdrjan sl6tavalsarna.
- Jag svarvarvalsspiren.Det medges
inga toleranseri det htir jobbet. Det
skall vara exakta mitt annars fir
gdt, stdngeroch trid fel dimensioner. Det gir inte.
-

DavidNordlander
-

Det iir bara bra hiir. Men allt kan
bli bdttre. Vi har fitt en jiimnare
temperaturnu, tidigare kunde det
vara 6msom fOr varmt och 6msom
fcir kallt.

Maskinvalsaren lir den som, frdn sin
ljudisolerade och luftkonditionerade hytt, besttimmer takten i skiftlaget och om ackordet skall gi ihop.
En fOr snabb eller for lingsam genomkdrning av imnena ger siimre
kvalitet och i siimsta fall kassationer.

AndersStenstrom
F0rst reglerare, sedanvalsare, sedan
stiillar;e och sedan . . Ja det fir
framtiden utvisa. Anders Stenstrcim
iir ir,ne pA sitt elfte 6r och sin tredje
befattning i valsverketsfinverk.
Som stiillare har han ansvaret for
att de 20 valsparen ger riitt dimension. Hdr 6r inga avvikelser tillitna.
Om dimensionen pi triden skall
vara 5.5 mm si skall den vara det
ocksd,inte 5,4 eller 5,55 mm . . .

Maj-Lis-iacobsson
-

Det var en vild chansjag tog niir
jag bytte arbetsplatsfr6n butik till
till industri.

Det fdr inte sli fel. Han ansvarar
ocksi for att det iir rtitt stil som
valsas.
-

Jag tror att vi trivs civerlagr?itt bra.

Jag kom till valsverket 1954. Aret
diirpi 1955 blev jag maskinvalsare.
Och trivs gcir jag. Kamratandan
och arbetsledningeniir bra.

-

En valsare kiinner pi trycket i valsarna om det iir ritt kvalitet i iimnet och om det har tillriickligt hOg
temperatur. Det syns ocksi pi utslagetav pendeln som mdter trycket.
Man0verborden i buren iir imponerande bide spakar och knappar for
sivlil viinster som hOger hand anvinds fdr att mala dmnena rdtt i
valsspdren.Det giiller att hdlla tungan ratl i munnen.
Manciverhytten har idag ocksi plats
fcir bord och stolar samt varmeoch kylskip. F,tir 6ter skiftlaget
sin lunch och dricker sitt kaffe.
"Rummet" har dOptstill sakristian.
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KORT.KORT
a 1946,8 mars - Oy SuomenBofors Ab inregistreras som fOrsta
utliindska bolag i Finlands handelsregister.
a 1946, - F0retagetsfdrsta hiirdverkstadinryms i vad som tidigare
varit en tviittstugapi TolOgatan26
i Helsingfors.
a 1949 - Htirdverkstadeni den f d
tvattstugan har blivit fcir tring.
Nya lokaler tas i ansprik pi Lcinnrotsgatan32.

a 1951- Flyttas ocksi huvudkontoret och lager till L6nnrotsgatan
32.
a
General konsul Sigurd Blomqv istj ubileumskdserade.
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1958- Oppnas den andra hirdverkstadeni Helsingforspi Vivaregatan7.

| 1969 - "Stugan har blivit t'6retaget fdr tring. Nya lokaler fcir
huvudkontor, lager och hiirdverkOy SuomenBofors Ab, virt dotterSom sig bor vid sddanahiir tillfillen
stad bygge pi Strdmbergsviigen
bolag i dster, har firat sin 30-6riga irades de som bidragit till den gynn(Sockenbacka).
Fastighetenblir en
tillvaro.
samma utvecklingen.15 av de totalt
viilknnd profil i stadsbilden.Buss150anstiilldatackadesfcir sina insatser
och taxiforare talar om BoforsVid en festligheti, den ocksi utan- under30,20, respektivel0 6r.
hcirnet.
fdr Finland bercimda restaurangen,
Tvi av dem, expeditionschef
Harry
Fiskartorpetbegicksiubileet i niirvaro av, fOrutom samtligaanstiillda med Andersson och huvudbokforerskan | 1966 - Oppnas den forsta filialen utanfOr Helsingfors.Den pla6kta h6lfter, dotterfdretagets styrelse RagnaLindqvist, har varit med allt secerasi Abo.
med
och representanterfor koncernled- dan starten1946.De dekorerades
ningen, koncernchefenC-U Winberg Centralhandelskammarens
medalj.
och ekonomidirektdr Bertil Robertsa 1969- Filial nummertvi oppnasi
.ron, samt informationschef Ullo CarlModerbolagetsBofors guldklocka
Tammerfors.
strdm.
filr 25 irs tjiinst civerltimnadeC-U
Winberg till de bida, Harry AndersTonirstiden men frimst iren 20-30 son och Ragna Lindqvist, och Over- a 1969-1971 - Ar en expansionspe
har priiglatsav en intensivexpansion. hiirdmiistareBjorn Antin.
riod. Sivtil lager som kontorslokal.
Den fOrsiktigastarten1946,de Bofors
er i Helsingforsutvidgas.Ny sepaCentralhandelskammarensmedalj
som fcirsta utliindska fdretag hissade
rat hiirdverkstadbyggs pi samma
den svenskaflaggan i broderlandet, filr 20, 15 respektivel0 Ars tjanst tilltomt. Den ersatterverkstadenpi
har hela tiden accelererat.Den fdrsta delades:
Viivaregatan7 somlliggsned.
hiirdverkstadensom inrymdes i en
f d tviittstuga i Helsingfors har ut- Verkst.-dir.Holger Blomqvist 20 dr
f 1974 - Det mellan Bofors och
vecklatstill att idag ofatta tvi hiird- AvdelningschefenKurt Strondell ?I ir
tecknadesamUddeholmsbolagen
verkstiideri Helsingforsfcirutomfilia- StalfdrsaljarenEine Pylkki)nen 2O ir
arbetsavtaletfor forsiiljningen av
ler i Abo, Tammerforsoch Vasa, diir Karkasijar(ydstiKuparinen
20 dr
stingstil leder till att Oy Suomen
verksamhetenunder 1975 komplette- Hiirdverkskontoristen
Bofors Ab ocksi fAr stilagenturen
rades med en hdrdftirkromninssan- SvenHenelius
15ir
fOr UHB. Pi grund dlrav uppf6rs
Itiggning.
Avdelningschefen
en separatldgerhalli Sockenbacka
Ksi-NilsNordsffAm
156r
Frigan losesgenom leasingav ett
Dipl.-ing.BirgerEkholm
15Ar
baracudatilt.
Den ekonomiskautvecklingenvisar Bitr. lagerchefen
John Karlsson l0 6r
en rakt uppitstigandekurva fr6n "fOr- Lagerkartotekbokfdrerskan
siktiga" 390 000 kr i oms?ittning1950 Norma Lehto
l0 6r a 1974- Filial nummer tre Oppnas
till ca 7l mkr 1975.
SlitdelsforsiiljarenLeif Siren
l0 6r
i Vasa.
KarkasijaMa t ti Saarinen
l0 6r
Reskontrabokfdreskan
| 1975- Hiirdverkstadeni Vasa utAntalet anstiilldahar en parallellut- Ethel Blomander
l0 ir
vidgas med en forkromningsanveckling.
Karkasija SeppoSinkkonen
l0 ie
liiggning.

Oy SuomenBoforsAb
sjelvstdndig
dotteri ost
- Jag brukar likna vf,r stilverksamhetvid en apoteksfrirsdljning,
sdgerdirekt<irHolgerBlomqvist,Oy
SuomenBofors Ab. Han dr den andragenerationenBlomqvistsom ledervirt dotterbolagi <ist.Oy Suomen Bofors Ab var koncernensfdrsta utldndskadotterbolag.
Att SuomenBofors skulle varaett apotek,den jdmftirelsengrundarHolgerBlomqvistpt att kunderna
hdr kan fi mycket speciellabehovtillgodosedda.Mycket sm6 kvantiteteri specialstEl
med en skrdddarsyddvdrmebehandling
kan effektueraslikavdlsomtyngretonnage.
Men det dr inte enbart st6l som sdljs,stundom6ver "disk", frin SuomenBofors.Ocksi dvrigaBoforssektorersproduktprogramfinns representerade.
Hdrfattasvarkenfdrsvarsmateriel,
elektronik,[emikalier
eller know-how- ett Boforsi miniatyr.
Med apotek ?vserHolger Qlomqvistocksi att det inte baradr Boforsst6letsom erbjudsvia f<irsdljarna.I
lagerhyllornafinns ocksSst6l frin bl.a. Uddeholmoch Fagersta.
- att vi har lyckats ta tillvara
de tillftillen som givits. Under hela 1960-taletgick ca 70 t/o av den legerade stingstilsimporten frin Sverige
till Finland genomoss.
- att en stor del av <ikningen
f0rklaras av det samarbetsavtalsom
sl6ts mellan Bofors och Uddeholm
AB, UHB, 1974. Det bidrag till att
tika vdr totala omstittning med 54 9o
Ekonomiskt iir de tre verksamhets- under1975.
grenarna - stilfdrslljning, slitgods- att, och det tir inte minst viktigt,
fdrsiljning och viirmebehandling vi har haft och har grrda medarungefir lika stora. De svarar for ca betare.
l0 mkr vardera i drsomstittning.Totalt har friretagetidag ca 150anstiillda,
varav hilften 6r tjiinstemtin.
SJALVSTAITIOIC
HCT
Frin en f0rsta frirsiktig start i Helsingfors med kontor pA S. Esplanadgatan8 och hirdverkstad i en lokal
som tidigare varit tviittstuga har Suomen Bofors utvecklats till ett modernt friretag med stil- och slitgodsfrirsdljningoch en modern verkstadsr0relsesom erbjuder viirmebehandlingstjiinsteiav alla slag.

lolger Blomqvist liknor fArsdljningen lrdn
Suomen Bolors vid en apotehsfdrcaliiims.
HdriJrdn kan man leverero specniliestailine;r,
istortsett 6verdisk.

Ett nationaldrag bland Finlands
miin och kvinnor iir sjiilvstiindigheten,
individualismen. Finliindaren i gemen
gir inte att dirigera - var och en
miste behandlasindividuellt.
- Det siitter spdr i vir personalpolitik, fortsEitter Holger Blomqvist.
Vi kan inte tilliimpa generella regler
f6r virt agerande. Sjiilvstiindigheten
har priiglat de forsta 6ren inom
Suomen Bofors. Dess fdrste VD.
Sigurd Blomqvist, kan ur sin minnesflora ge flera exempel pd sjiilvstiindigt agerande, tillfiillen di han 6sidosatt kanske vedertagna regler fcir att
finga tillfiillet i r6tt 6gonblick fcir
att nil sina och fcireagetsmil.
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Den ekonomiska utvecklingenhar
visat och visar en stadigt uppitg6ende trend. 1950 redovisadesen Arsomsiittning pd ca 390.000 kr. 1975
redovisadesca 7l mkr i omsittning.
Sedan 1960 har omsbttningenOkat
trettiofalt. Forklaringen 6r enligt Holger Blomqvist:

Om Suomen Bofors har en stor
marknadsandelfdr sin stilfrirstiljning
sd kan man visa en mycket stor
marknadsandelocksi fOr slitgodsf0rsdljningen.Dbr iir man t.o.m. sttirre
iin amerikanskaCarterpillar.En del av
hemlighetenbakom de framgingarna
ger Kurt Strandell, chef och ansvarig

10

for slitgodsftirstiljningen,
di han berattar om hur man valt att praktiskt
tilliimpa tesen om "r6tt man pi rtitt
plats", att ha f0rsbljare som kan
tala med b6nder pd bdnders vis
och med liirde pi latin. Vem skulle
bittre kunna siilja slitdelartill lapparna i norr om inteen sameo.s.v.
OverhdrdmiistareBjdrn Antin, som
riiknar 29 ir som boforsare, konstaterar dock att visst iir vi sjiilvstiindiga, men ett siiljstdd 6r ncidviindigt
frdn moderbolaget,ett st6d som idag
upplevs som stOrre frdn Uddeholm
6n frin Bofors, nir det giller stil.
Bekymrenfinns diir ocksi iiven om
omsiittningssiffrornavisar en stadigt
uppitgiende trend. Konjunkturnedgdngen har satt sina spir. - Idag
giiller det afi rAfia mun efter matsEcken,konstaterarHolger Blomqvist.

VERKSTADSRORELSEN
- Infor framtiden iir verkstadsrcirelsenden del som kommer att expandera,fortsiitter Holger Blomqvist.
Det 6r ocksi inom den delen av
verksamhetensom de stora investeringarna skett under de senaste6ren.
Suomen Bofors invigde 1974 en ny
hdrdverkstadi Vasa som 1975 kompletteradesmed en hirdfdrkromningsanliiggning. Tvi verksamheter som
kompletterarvarandra.
- I Vasa grovjobbar vi fcir att
skapa en ny marknad. Verkstiider
och industrier i trakten har varit
vana att ha sina egna ugnar, siiger
Urpo Tihinen, som pi inget sbtt kan
d6lja det svenskaarv som 13 6r vid
Brukensverkst?ideri Stockholm satt.
Hans finlandssvenskaiir stockhomska. - Hlr fAr vi Overtygakunderna

(lrpo Tihinen med rdtt att vdrmebehondla

"Hans" hiirdverkstad i Tammerfors ligger mitt i ett industridistrikt
medbl.a. Tampellasanllggningarsom
grannar. Men htir 6r ocksi nigot av
ett svenskdistrikt industrimiissigt,
dock inte sprikmiissigt.Bofors, Uddeholm och ASEA iir firmaskyltar som
mdter bescikaren.
Tammerforserbjuder ocksi en specialitetutover ett modernt fullstiindigt viirmebehandlingsprogram. I verkstadenfinns en hiirdpress, den enda inom Bofors, enligt
Kalle Saari. Den garanterarformbestiindighet fdr kiinsligt gods under
viirmebehandling.

en och en att specialisttjiinsteriir god
ekonomi. Den finska sjalvstandighet- NYA KRAV
en igen. Marknaden finns. En del av
iir kunde storre industrikoncernerna
Hbrdmiistare och vtirmebehandlare
der idag drygt 18 minader efter star- skall inte bara kunna viirmebehandten i Vasa.
ling. Han skall kunna marknadsfOra
- Men vi har ytterligarekaPaci- och siilja ocks6. Han har direktkontakt med kunderna.
tet och vi har tillviixtmojligheter.
Suomen Bofors mdter det kravet

Hon har varit med om hela utvecklineenfrdn bokfOrineenfOr
hand till dagens databolifriring.
Hon har ocksAupplevt siffermiis
sigt hur fdretagdt-stiindigt blivit
st0rre.

kiinner mig som den boforsaJae
-ias
re
6r. Iiformationen frin
morieibolaeetf6r -soin
iae bl.a. senom
personaltidiingen
vi laier.

Om f0riindringensiigerhon: Nog
var det blttre nir vi var mindre, ndr vi inte var si minga.

Ake Bergstrom,
lagerman,
Helsingfors:

och det behovet med en skolning
av sina anstillda i stiljteknik och
PR.

HARDFORKROMNING
For hdrdf6rkromningsanliiggningen
har Suomen Bofors patenterat en
specialmetod som man iir ensam om en metod som i princip bygger pA att
godset roterar i krombadet.
- Det ger en ytterligt jiimn krombeliiggning. Hirdforkromningen 6kar
livsliingden hos godset och ger rekonditioneringsmcijligheter.Dessutom
behovs inte den ompolering som tidigare var ncidviindig och som iir bide
kostsam, siiger
tidsodande och
Hannu Issakainen, ansvarig fcir h6rdforkromningen, och platschef.

- Viirmebehandlingen inom Suomen Bofors. den s.k. verkstadsrorelsen har ocksd fitt en ny roll. Den
iir inte liingre en servicefunktion till
siiljsidan. Den har idag en volym
som ger egen lonsamhet, siiger Holger Blomqvist. Bland kunderna finns
de st6rre industrikoncernerna i landet, t.ex. niimnda Tampella, Valmet
och Wiirtsila. Men ocksi de smd industrierna har liirt sig att htir finns service och r6d, know-how att f6.
Helsingfors, Abo, Tammerfors och
Vasa fdrsiiljning, lager och vtirmebehandlingpi sarntligaplatser - med
ett likformigt program i det stora,
men med varsina specialiteter som
kompletterar varandra till en helhet
diir personlighetenfir tala.

RagnaLindqvist,
ors:
Helsingf
huvudbokfcirerska,

Var lycklig for hiir 6r vi tillrick.
ligt lyckliga, sa Ake Bergsrr0
till adjo efter att ha deklarera
att det 6r bra att vara boforsar
hos Suomen Bofors. Kamratan
dan iir bra liksom arbetslednin
en.

Han dr lagermanoch sigareseda
156r.

Min forsta kontakt med Bofors
fick jag under kriget. Vi anvinde
40 mm kanonerna.Jag var solda
i sex6r.

Han iir fOretagetspoet och filosof.
Alster som ibland 6r sniilla och
ibland spetsiga.Han iir infOdd
finlindare men med svenskasom
sitt modersmil.

KalleSaari,
hdrdmdstare,
Tammerfors:
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Hannu Issakoinen dr finldndare med svenska
som modersmdl. Han svarar fdr vdr nya hdrdldrkromningsanldggning i Vasa och tir platschef.
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HARDPRESS
Kalle Ssari har ocksi ett svenskt
fOrflutet. Han har varit finsk invandrare i Sverige och dtirav sex ir
som friisare hos Bofors pi VV 2l
innan han itervinde till Finland for
fortsatta studier.

Jag har varit har i 30 ir. Jag borjade somspringflicka.
li

Du skall veta att det inte var sA
Htt att komma till Sverige och
Bofors utan att kinna nigon
och utan att kunna spriket.
Jag var frisare di, yrkesutbildad.
Efter att ha talat fOr mig, genom
en landsman, fick jag, trots ett
visst motstind frdn bdrjan, arbete inom mitt yrke.
Jag stannadesju 6r i Sverigeoch
pi Bofors. Jag arbetade pi avdelning VV 2l med Gillman som
avdelningschef.
Men jag ville hern fOr att fi en
ingenjdrsexamen.
Och idag 1r jag boforsare igen
pi hemmaplan. Kalle Saari ?ir
herdmestare ftir Bofors hiirdverkstad i Tammerfors med ansvar fcir verkstaden och 15 ansttillda.

Den 'andra generalionen' boforsare var vlil representerod.

F-DAGEN
SUCCE
F-dagen, sektor F0rsvarsmateriels ansvaroch major Sven Ljungmarker
stora besdksdag,kan sammanfattas och hansmannarsuppvisningpi skjuti ett ord - Succd. Aldrig tidigare filtet imponerade.
har si mdnga vandrat runt inom
OlliMaartonen,skiftbasVasa:
sektornsanliiggningaroch aldrig tidi- Att fa se den 'berdmda' stridsvagnS
gare
har si minga varit i tillftille k0rasomkring och skjuta, att pd nira
Jag dr hemma i Vasa igen efter
hAll se hur lattmanOvereradden till
6tta ir i Smedjan i Bofors. Jag att sesektornsfiirdiga produkter.
synes klumpiga FH 77-an 6r och
Aterv6ndeav familjeskiil.
Anf0rvanter, 6kta htilfter och barn, att se den st6ndigt lika aktuella 40-an
Jag trivdes bra vid 40-tons heja- samt fdretagetspensioniirervar in- skjuta en serie skott med spirljusren i MSK. Men det ar nog trots bjudna den hiir sdndagen.Och det arnmunitionblev en upplevelse.
var en dag d6 tillfdlle gavs att se
allt battre hlir hemma.
andra enheter inom fOretagetiin sitt - Det 6r ingen leksak 6ven om det
Olli Maartonen iir idag skiftbas eget. Och sist men inte minst visades kanskekan se si ut, var Sven Ljungmarkers kommentar di FH-77-an vifor ett av vdrmebehandlingsskif- fiirdig produkt.
sadesinaterrdngfSrdigheter.
ten i Vasa och nigot av htirdverkstadens allt-i-allo. Han kla- 2.500 personervar fdrhandsanmiilda.
rar servicefrigor och han klarar Men innan den hiir vackra scindagen, F-dagen var ett led i det informadi ocksi viidrets makter var mycket tionsarbetesom standigt pigir, ett
n0dvindiga reparationer.
vilvilligt instiillda, hade uppskatt- initiativ av sektorledningenoch fcireningsvis 4.000 gister besdkt kanon- tagsnimndensom bevisligenuppskatverkstiiderna, bergverkst?idernaoch tadesav sivil gammal som ung, boFAK-1,bibliotekfor sektorerforsareellericke.
skjutfiltet.
na F och E, flyttar under forsta
veckani juni m6nadtill nya loEtt jSttelikt kaffe- och saftkalas blev Brukstorget har aldrig tidigare varit
kaleri FK-huset.
det ocksi dir var och en trivdes, si fullt av m?inniskorsom innan grinvare sig man var pensioniir eller fdr- darnaslogsupp fdr denh4r premidren.
Vi vddjarom overseendemed
baskolebarn.De under lcirdagsnatten
de eventuellaproblemsom kan
kade 2.500bullarna fick en strvkande En premilir var det sitillvida att det
uppst6 i samband med flyttvar fcirsta gingen sektorns samtliga
Atging.
ningen.
anste[da inbjOds, pd en och samma
PERSONALEN
De modernamaskinernai verkst?ider- dag. Avdelningsvisafamiljedagarhar
na beriittadeom yrkeskunnandeoch f6rekommit tidigare och fcirekommer.
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30vuotta

tytdryhtiomme
iddssd
SuomenBofors

Maaliskuun 8 p:nii 1946 rekisterdi
tiin OY Suomen Bofors AB ensim
miiisentiulkolaisenayhtiOnti Suomen
kaupparekisteriin.

1946 - yhti<ln ensimmiiinen karkaisimo aloitti entisessdpesulassaT00lcinkatu36 Helsingissii.

19i49- Karkaisimo entisessiipesu
lassakiivi ahtaaksi.Uudet tilat Lonnrotinkatu 32 otettiin kiiytt06n.
l95l - Muutettiin piitikonttori ja
varastoLcinnrotinkatu32:een.
Kansikuvo: Mies joka aloitti - ptitikonsuli sigurd Btomqvist pakinoi menneistijajoisto.

SuomenBoforsviettae
hliaan
30-vuotisju

1958 - Avattiin toinen karkaisimo
Kutojankatu7 Helsingissii.

1960- 'Tupa' on jiilleen tullut liian
ahtaaksi. Uudet tilat piiikonttoria,
varastoaja karkaisimoavarten rakennetaanStrombergintielle (PitajanmaOY Suomen Bofors AB. itiiinen Kuten asiaan kuuluu iuhlittiin niitii ki). Kiinteist0stiitulee hyvin
tunnettu
juhlinut
jotka
tytiiryhtiomme on
30-vuotisovat olleet myOt?ivaikuttamassa profiili seudulle. Bussi- ja taksikulta olemassaoloaan.
tahan my0nteiseenkehitykseen.
jettajat puhuvatBoforsinkulmasta.
Juhlat pidettiin Suomenkin rajojen
ulkopuolella tunnetussaKalastajatorpassa.Juhliin osallistuivatpaitsi kaikki tyontekijiit puolisoineen,tytiiryhti<in hallitus ja yhtymiin johdosta piiiijohtaja C-U Winberg, talousjohlaja
Bertil Robertssonja informaatioptiiillikk<tUlla Carlstrdm.

l5:sta 150:stii tydntekijasta kiitettiin
heidiin tyclpanoksestaan 30, 20 ja l0
vuoden palveluksenjiilkeen.
Kaksi heistti, tsto piiiillikk6 Harry
Andersson ja piiiikirjanpitiijii Ragna
Lindqvist, ovat olleet mukana alusta
1946liihtien. He saivat Keskuskauppakamarin mitalit.

Teiniaikaa<mutta juuri 20 ensimm?iis- Ptiiiyhticin Boforsin kultakellon 25
ta vuotta on leimannut voimaperiii- vuoden palveluksen jiilkeen luovutti
nen kehitys. varovaisestaalusta 1946. C-U Winberg Harry Andersonille,
jolloin Bofors ensimmliiseniiulkolai- Ragna Lindqvistille ja ylikarkaisumessenayhticinii nosti Ruotsin lipun vel- tari Bjcirn Antinille.
jesmaassa,on tahti kiihtynyt. Ensimmiiisestiikarkaisimostajoka oli enti- Keskuskauppakamarin mitalin 20, 15,
sessapesutuvassaHelsingisstion ke- ja l0 vuoden palveluksen jiilkeen
hittynyt yritys jolla on kahdenkarkai- jaettiin seuraaville:
simon lisliksi Helsingissii,haaraosastot Turussa,Tampereellaja Vaasassa
missii toimintaa tiiydennettiinv 1975 Toimjoht Holgerblomqvist
20 vuotta
Osastopeallikk6
KurtStrandell
kovakromaamolla.
20 vuotta

1966 - Avattiin ensimmiinen haaraosastoHelsinginulkopuolella.Sijaintipaikaksituli Turku.
1969 - Haaraosastonumero kaksi
avattiintampereella.

1969-1971 Laajennuskausi.Varasto- ja konttoritilat Helsingissiilaajenevat.Uusi erillinenkarkaisimorakennetaan samalle tontille. Se korvaa
tilat Kutojankatu 7, jossa toiminta
lopetetaan.

1.974- Boforsin ja Uddeholm yhti0n viilillii allekirjoitettuyhteisty<iio
pimuskankiterziksen
myynistiiaiheut
taa, eftA OY Suomen Bofors saa
myos UHB:n edustuksen.pitajiinmlielle rakennetaanerillinen varastohalli. Asia ratkeaa vuokratun bara20 vuotta
20 vuotta cudateltanavulla.

TerismyyjiiEinePylkkdnen
Karkasija
KydstiKuparinen
KarkaisimokonttoristiSvenHenelius
l5 vuotta
Taloudellinenkehitysniiyttiiii suoraan osastopaellikkd
Kai-NilsNordstrdml5 vuotta
yl<ispiiinnousevaaktiyriiii'varovaises- DiplinsBirgerEkholm
15 vuotta
!974 - Kolmas haaraosastoavataan
ta' n 390.000kr vuosivaihdosta1950 apulaisvarastopeanikkO
JohnKarlsson
Vaasassa.

7l milj kruunuun1975.

TyOntekijOitten
lukumiitlri on noussut
tlimiin kanssarinnakkain.

varastokirjanpiteje
NormaLehro
kulutusosamyryjii
LeifSiren

13 ;ffilll
l0 vuotta

KarkasijaMatti Saarinen
l0 vuotta
AsiakaskirjanpitAjeethel
Blomander l0 vuorta
KarkasijaSeppoSinkkonen
l0 vuotta

1975- Vaasankarkaisimoalaajenne
taankovakromaamolla.
l3

SUOMENBOFORS
ITSENAAIN
ENTYTANIOASSA

luvun kulki n 70 s/o lejeeratusta
RuotsistaSuo- Kukapa osaisi myydii kulutusosia pakankiteriistuonnista
meenmeid?inkauttamme.
remmin lappalaisille kuin lappalainen

- Minii tapaan verrata meidtin te16stoimintaamme apteekkimyyntiin,
sanoojohtaja Holger Blomqvist, OY
Suomen Bofors AB. Htin on toista
polveablomqvistjoka johtaa tytiiryhtidtamme idiiss6.OY SuomenBofors
AB oli yhtymiin ensimmdinentytaryhtio ulkomailla.

itsejne.
Ylikarkaisumestari Biorn Antin on
Boforsilainen 29 vuoita sitten toteaa
kuitenkin, etta olemme itsen?iisiii,
mutta myyntituki piiiiyhticlltii on viilttamatOn, tuki joka tiiniidn koetaan
suurempana terdksen kohdalta Uddeholmilta kuin Boforsilta.

Holger Blomqvist perusteleevertailuaan, ettli Suomen Bofors olisi apteekki sillii, ettti asiakkaat voivat
saada hyvin erikoisetkin toiveensa
toteutctuksi.Hyvin pieniii miiiiriii erikoisteriistti, ltimpiikiisitelty toiveiden
mukaan voidaan toimittaa samaten
kuin raskaampaatonnistoa.
Suomen Bofors ei myy ainoastaan
teriistii, ajoittain yli -2tiskin'. MyOs
muitten Boforssektoreitten
tuoteohjelma on edustettuna.Taalta ei puutu
puolustustarvikkeita, elektroniikkaa,
kemikalioita taikka know-how - siis
Boforspienoiskoossa.

Vaikkakin liikevaihto osoitaa vakaata yl0spiiin menoa, on tietysti huoliakin. Suhdanteenlasku on jiitt?inyt
jiilkensii. - Tiin66n tiiytyy el56 suu
siikkiii myOten.
Holger Blomqvist vertaa myyntid Suomen
Boforsisto apteekkimyyntiin. Ttidltd voidaan
toimit taa erikoistilauksia kiiytdnndllisesti katsoenyli tiskin.
suuri osa lisiiyksestii lankeaa sen

Apteekilla tarkoittaa Holger Blomqvist mycis,etta se ei ole ainoastaan
Boforsteriistii,jota myyjdt tarjoavat.
Varastohyllyiltd lciytyy teriistii mm Uddeholmiltaja Fagerstasta.
Ensimmlisestii varovaisesta alusta
lahtien, konttori Etelii Esplanaadinkatu 8 Helsingissiija karkaisimo entisessli pesutuvassa,on OY Suomen
Bofors AB kehittynyt uudenaikaiseksi
yritykseksi,teriis-ja kulutusosamyynti sektiuudenaikainenkarkaisimojoka
tarjoaakaikenlaisialiimprikiisittelyjii.
Taloudellisesti ovat kolme suurta
toimintahaaraa,nimittiiin terdsmyynti, kulutusosamyyntija karkaisimopalvelut suunnilleenyhtii suuria. Ne
vastaavat kukin noin l0 milj kr
vuosivaihdosta.Kaikkiaan on yhtiOn
palveluksessa
nykyinsin noin 150henkeiijoista puoleton virkamiehiti.

30 KERTAALIIKEVAIHTO
Taloudellinen kehitys on niiyttiinyt ja
niiytlaii vakaata kehitystti yl6sp?iin.
1950 tilitettiin 390.000 kr vuosivaihto. 1975 tilitettiin noin 71 milj kruunun liikevaihto. Vuodesta 1960 on
liikevaihto lisiiiintynyt 30 kertaisesti.
Selitys on Holger Blomqvistin mukaan:
- etta olemme onnistuneet ottamaan
tilaisuudesta vaarin. Koko 1960-

menestykseen kertoo Kurt Strandell
kun hiin sanoo kuinka kiiytiinn0sii
toteutetaan 'oikea mies oikealla paikalla', siis myyjien tAy$y osata puhua
talonpoikien kanssa heidiin tavallaan
ja oppineiden kanssalatinaa.

yhteisty0sopimuksen osalle joka
solmittiin Boforsin ja udddeholmin
viililld 1974. se auttoi niin, ettii
meidiin kokonaisliikevaihtomme v
1975lisiiiintyi 54 Vo.
etta, ja se ei ole viihiten tiirkeiiii, meillii on ollut ja on hyviit
tycintekij?it.

IT S E N AISYYS

KARKAISIMOTOIM IN T A
Tulevaisuutta ajatellen on karkaisimotoiminta se joka tulee laajenemaan,
jatkaa Holger Blomqvist. Suurimmat
investoinnit viime vuosina ovat tapahtuneet juuri tiimiin toiminta-alan
sisiillii. 1974 vihki Suomen Bofors
uuden karkaisimon Vaasassa ja sitii
tiiydennettiin 1975 kovakromaamolla.
Kaksi toimintaalaa jotka tiiydentiivtit
toisiaan. - Vaasassa teemme tyOta
uusien markkinoiden saamiseksi. Ko-

Kansallisp.iirre Suomen miehissii ja
naisissa on itseniiisyys, yksilcillisyys.
Tavallista suomalaista ei kiiy johdatella - jokaista taytyy kasitella yksilonii.
Tiimti jattaa jAlkensA myciskin
meidiin henkilostripolitiikkaamme jatkaa Holger Blomqvist. emme voi vosoveltaa yleisiii ohjeita toimintaamme.
Itseniiisyys on hallinnut alkuajat Suomen Boforsissa. Ensimmtiinen toimitusjohtaja, Sigurd Blomqvist, voi
muistoistaan vetiiii esiin monta esimerkkiii itseniiisestiitoiminnasta, tilaisuuksia jolloin hiin ei ole toiminut
perinteisten siiiintcijen mukaan, jotta
hiinen ja yhtion tavoite saavutettaisiin.

K UL U T USOSAT
Jos Suomen Boforsilla on suuri osuus
markkinoista teriiksen myynnissii voi
se myos nayttaa hyvin suuren osuuden kulutusosien myynnissii. siellii se
on jopa suurempi kuin amerikkalainen Caterpillar. Osan salaisuudesta

Urpo Tihinen
Vaasassa.

omaa oikeuden

ldmpdkiisitelld

nepajat ja teollisuus seudulla on tottunut omiin uuneihinsa, sanoo Urpo
Tihinen, joka ei milltiiin tavoin voi
katkea ruotsalaisvaikutusta l3 vuoden
olon jiilkeen Brukenint tyopajoissa
Tukholmassa. Hiinen suomenruotsinsa on tukholmalaista. - Me saamme
todella vakuuttaa asiakkaillemme, ette
erikoistycit ovat taloudellisesti kannattavia. suomalainen itseniiisyys jiilIeen. Markkinoita on. Osa suuremmista teollisuusyhtymistii on asiakkaitamme runsaan 18 kk alun iiilkeen VaaSASSA.
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- Mutta meilli on viela suoritus- markkinoimaanja myym66n. Hiinelkykya j a laajennesmahdollisuuksia. lii on suoratyhteydetasiakkaisiin.

K O V A K R OMA U S
Kovakromausta varten on suomen Bofors patentoinut erikoismenetelmiin
jossa se on ainoa tiillii hetkellA -_
menetelm6 joka periaattessarakentuu
siihen ettii tuotteet pyririviit kromikylvyssii.

t
ll

*

- Se antaa erittiiin tasaisen kromipinnan. Kovakromaus lisiiii tuotteiden
elinik?iii ja antaa uudistamismahdollisuuden. Sittipaitsi siiistytiiiin uudelleen
kiilloitukselta joka aikaisemmin oli
valttamatctn ja joka oli sekii aikaa
etta kustannuksia kysyvZiZi, sanoo
Hannu Issakainen, vastuullinen kovakromauksesta sekti paikallinen johtaJa.

SuomenBofors kohtaa nama tarpeet
ja vaatimuksetkoulutuksestaty0ntekijoiltiiein
myyntitekniikassa ja
PR:ssii.
- LimpcikiisittelySuomenBoforsissa
on myOs saanut uudet kasvot. Se
ei ole eniiii pelkiistiiiin palveluosasto
myyntipuolella.Sill?ion tanaanvolyymi joka antaa aivan oman kannattavuuden, sanoo Holger blomqvist.
Asiakkaittenjoukossa on maan suurimpia teollisuusyhtymiii.
Ntiistii voi mainita esim Tampella,
Valmet ja Wiirtsilii. Mutta mycispienemmat teollisuuslaitoksetovat havainneet, ettii meiltii voi saada palveluita ja neuvoja sekii tietoutta
tehdiiasiatoikeallatavalla.
Helsinki, Turku, Tampereja Vaasa
myynti ja liimpdkiisittelykussakinpaikassa- suurissaasioissayhten?iinen
ohjelmamutta jokaisellaomat erikoisalansa jotka tiiydentiivdt kokonaisuutta siten etta jokaisen persoonallisuus.
tuleeesiin.

&

Afe Bergstrom

RagnaLindqvist

t

- Ole onnellinen, tiiiillii me olemme
tiiysin onnellisia, sanoi Ake bergstrdm
hyvtistiksi sen jiilkeen kun hiin oli
selostanut ettii oli hyvii olla boforsilainen suomen boforsissa. Meillii on
hyvii toverihenki ja tyrinjohto.
Hiin on varastomies ja sahaaja 15
vuoden takaa.
.-- Ensimmiiisen yhteyteni Boforsiin
sain sodan aikana. Meillii oli 40 mm
tykit. Olin sotilaana kuusi vuotta.
^. H_iinon yrityksen runoilija ja filosofi. Hiin huolehtii runoisti jh lauluista yhtidn juhlissa. Ne ovat ioskus
kiltteja ja joskus kiirkeviii. H-an on
syntyperliinen suomalainen iolla iiidinkieleniion ruotsi.

KalleSaari

Hannu Issokainen on suomalainen iolla on
ruotsi didinkielend.

KARKAISUPUSERRIN

I

I
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Kalle Saarella on myciskin ruotsalainen menneisyys. Hiin on ollut suomailainen siirtolainen Ruotsissa josta
6 vuotta jyrsijiinii Boforsissa VV
2l:ssii ennenkuin hiin palasi Suomeen
jatkamaan opintojaan.'Hdnen' karkaisimonsa sijaitsee Tampereella keskellii teollisuusaluetta mm Tampellan
laitokset naapurina. Mutta teollisesti
on ttimii ruotsalaisseutua, ei kuitenkaan kielellisesti. Boforsin, Uddeholmin ja ASEA:n kyltit kohtaavat tulijan. Tampere tarjoaa tiiydellisen liimpoklisittelyohjelmansa lisiiksi erikoisuutensa.Karkaisimossaon karkaisupuiserrin, ainoa koko Boforsissa,
Kalle Saaren mukaan. Se takaa muodon pitavyyden kun on kysymyksessii
muutoksille alttiimmat osat.

U U I S AV A A T I M U K S I A

- Olen ollut tiiiillii 30 vuotta. aloitin juoksutyttona.
Hiin on ollut mukana alusta liihtien
kirjanpidon kehittyessii taman piiiviin
datakiisittelyyn asti. Hiin on myos
kokenut numerollissesti kuinka vritvs
on alati kasvanutsuuremmaksi.
- Tunnen itseni boforsilaiseksi. sitiihtin olen. Informaatio ptiiiyhtioltii
kulkeutuu
m m
henkildstcilehden
kautta.

Karkaisumestarija liimp0kiisittelijii,
juu! Mutta ajat muuttuvat. Karkai- Muutoksista htin sanoo: Oli parempi
sumestarinei tarvitse osata ainostaan ennen jolloin yritys oli pienempi ja
liimpdkdsittelyii.Hiinen ttiytyy pystyii meita ei ollut niin monta.

Tuloni Ruotsiin ja Boforsiin ei
ollut aivan helppoa, en tuntenut ketiiiin ja olin kielitaidoton.
- Olin silloin ammattikoulutettu jyrsijii. Eriis maamieheni joka puhui
puolestani auttoi, eftA sain tyritd
omalta ammattialaltani huolimatta
miiiiriitystii vastustuk sesta.
Pysyin Ruotsissa ja Boforsissa
seitsemiin vuotta. Olin tdissii osasto
VV 21:ssii ja silloinen osastopaallikk6ni oli Gillman.
- Halusin takaisin suorittaakseniinsinci6ritutkinnon tiiiillii..
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- Ja tanaan olen boforsilainen kotikentillii. Kalle Saarion karkaisumestari Boforsin karkaisimossaTampereella ja hiinen vastuullaan on kar- Ngl-krut 77 dr arbetsnamnet pi det
projekt fcir modernisering av nitrokaisimonlisiiksi15tyontekijiiii.

Ny krutfabriki Bjorkborn

OlliMaartonen
I
!

I
t

I

N
I

- Olen taas kotona vaasassa kahdeksan Boforsin takomossa tyoskennellyn vuoden jiilkeen. Palasin takaisin perhesyistii.
Viihdyin kyllii huvin 40-tonnin
heijarilla MSK:ssa, mutta kaikesta
huolimatta kotona on paras olla.
Olli Maartonen on nykyisin vuorotyoesimiehenii Vaasassa ja melkeinpti
kaikki kaikessa. Hiin selviiiii huoltokysymyksistli ja viilttdmiittOmistii korjauksista.

Stor, storre,storst. . ?

glycerinkruttillverkningen vid Bofors
som koncernstyrelsen fattade principbeslut om i december 1975 och i
mars 1976. Projektet markerar slutet
pA en viisentlig etapp i ett mirng6rigt arbete fdr att fOrbiittra arbetsmiljon och hcija skyddsnivin i vir
kruttillverkning.
De anliiggningar som Bofors idag fdrfogar civer i Bjorkborn har vuxit
fram ur det nitroglycerinkrutbruk som
AB Nobelkrut 61 1902 beslutade uppfora bakom Alfred Nobels laboratorium. Nobel uppfann och patenterade
nitroglycerinkrutet under 1880-talet
och det kallades under denna tid ofta
fcir nobelkrut - diirav namnet pi det
bolag som bildades f0r att exploatera uppfinningen.
Den tillverkningsmetod fcir nitroglycerinkrut som hittills anvants - inte
endast i Bofors utan civer hela viirlden - bygger pi manuell hantering
av krutet under tillverkningen. Den
Overensstammeri sina grunddrag med
den metod som AB Nobelkrut anviinde
i sin fdrsta fabrik. Nuvarande nitroglycerinkrutbruket, NVK l, ligger
iiven pi samma plats som den ursprungliga anldggningen.
Inom Bofors har sedan mitten av
1960-talet pigitt arbete med utveckling av en ny process fcir krutframstiillning vilken eliminerar de skyddstekniska och miljdtekniska oliigenheter som tir forbundna med den iildre
metoden. Arbetet har nu fcirts si
lingt att principbeslut har kunnat
fattas om uppfcirande av en ny
fabrik fcir nitroglycerinkrut. Den kommer att fdrltiggas till norra delen av
Bjdrkborns-omridet, viister och nordviist om den nuvarande nitroglycerinoch krutmassafabriken i N3 l. Fabriksomridet kommer diirvid att utvidgas genom flyttning av staketet 400
meter norrut.

Forslagsverksamheten
vid NOHABi medvind
Fcirslagsverksamhetenvid NOHAB i
Trollhiittan seglar i medvind. Vid dess
senaste sammantrtide beslutades om
belclningarfOr sammanlagt 39.010 kr,
fdrdelade pd tio fOrslag.
Vid kommittens sista sammantrtide
1975 utdelades en av de storre bekiningarna genom tiderna. Kvartetten
GcistaGustafsson,Olof Bengtsson,en
ging Europamiistare i boxning och
kanske mera kiind under namnet
'Skofteby Bengtsson',
erhcill tillsammans med Uno Johansson och Roy
Johansson 18.400 kr att delds lika
fdr sitt f6rslag om dndrad byggmetodik fcir sidan till vagnskorg pi RCJok.
Vid kommittens forsta sammantriide
1976 belcinades Knut Hurtig med
23.200 kr fcir sitt forslag om iindring av ritsmetod for cylinderblock.
Enligt Hurtigs forslag skall ritsningen
utgi frin briinslepumpstativets inre
kant i stiillet fdr frin cvlindercentl6

rum. Fcirslaget innebiir en minskning
av justeringsarbetetpi blocken.
Knut Hurtig belcjnades dessutorn vid
samma tillfiille med 5.050 kr fcir sitt
forslag till riktbriide fOr motorblock
RlOR-R2OR. Det fcirslageteliminerar
reparationer som arborrning, montering av ringhalvor och svetsning.

Byggnadsteknisk och processteknisk
projektering av den nya fabriken pigir. Markarbeten kommer att pibdrjas under maj minad och hela anItiggningen planeras vara klar fOr intrimning i januari 1978. Den kommer
diirefter att sucCessivttas i bruk under 1978 fdr att vara i full drift i
januari 1979.
Den nya processen,som kan betecknas
som revolutionerande fcir krutframsttillningen, har utvecklats vid krutforskningsavdelningen NZK under en
tid av l0 6r, med avdelningschefen
Mats Olsson som friimste idegivare
och pidrivare. Processen,som huvudsakligen iir kontinuerlig, bygger pi
att krutmassan hanteras i form av
korn i en vattensuspension.Mats kommer sdjblv att beskriva processeni ett
kommande nummer av B-pilen.
Vissa delar av det befintliga nitroglycerinkrutbruket kommer att upprustas och behillas iiven efter igingstittande av den nya fabriken. Diirigenom kan tillverkningen fortsitta
fcir vissa specialkrut sdsom dimensionsvalsadekrut, raketkrut och trippelbaskrut vars slutbearbetning den
nya processen inte liimpar sig fdr.
Inklusive denna upprustning berliknas
investeringskostnadenkomma att uppg At i l l 6 8 M k r .
Arbetet
med framtagande av
beslutsunderlagsamt sammanhillning
och civervakningav konstruktions- och
anliiggningsarbetet bedrivs som ett
projekt med arbetsnamnet Ngl-krut
77. Huvudprojektledare iir Lars Mellquist frin sektor Fdrsvar med Olle
Holmen som projektledare inom sektor Nobel och med Leif Willnier
och Ake Hallin frin anliiggningsavdelningen som projekteringsledare respektive sammanhillande konstruktcir.
En utfcirligare beskrivning av de anliiggningar som skall uppfciras kommer att ges i ett kommande nummer.

Skall kommitten vid sitt niista sammantriide fi tillfalle att besluta om
linnu storre belciningar fcir bra fcirslag?
Vi ser det som mycket positivt
att intresset fclr fcirslagsverksamheten
iir i kraftigt stigande, siiger kommittens ordfcirande Olausson och hoppas
att den trendenskall best6.

t"
BRA BORJANPA 1976

lsskadorna
minskade
Olycksfal

Olycksfallsskador
Bofors/Kilsta/
Nobel

n Antalet olycksfallsskadorinom Nobelverkenminskade med
SO-procentunder forsta kvartaletjdmfort med samma period
s
forra6ret.
E Olycksfallsskadorna
inom Bofors/Kilsta minskade med 3G
procentfor sammaperiod.
!

Under forsta kvartalet 1976 intrdffade 71 olycksfallsskador totalt inom foretaget i Karlskoga.For forsta kvartalet 1975 redovisades104 olycksfallsskador,
inklusivefdrdolycksfallen.

50 procentfiirreolycksfall
1976 har for Nobelverkens del bdrjat relativt bra. Under f6rsta kvartalet intriiffade l3 olycksfall mot 2l
samma tid i fjol. Frekvensen sjonk
frhn 47 till 32 per en miljon arbetstimmar.
I januari noterades endats tvi
olycksfall. Bida var firdolycksfall.
Siffran steg under februari till 7. Av
dessa htirrdrde dock hela fyra fr6n
branden i NC 5. Medicinskt betecknades dessa som skriimselchock och fOranledde endast nigra dagars sjukskrivning. Ett av de dvriga februariolycksfallen hiinde vid fiird till arbetet.
Under mars mdnad intrtiffade 4
olycksfall. Samtliga med lindriga skador.
Niir tvi tredjedelar av april fcirflutit
har endast ett olycksfall anmiilts till
NS. Vi skall hoppas att den hiir gliidjande tendensen stir sig tiven i fortsiittningen.
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uppskiirradstiimningbland den ovriga
personalenpA NVK 2. Oron fdr arbetskamratenbidrog kanske till den
niimnda skr6mselchockensom drabbadefyra kvinnligaarbetare.

Vid genomgingen av kommittens
pipekandenfrin irsinspektionenkonstateradesatt ett ovanligt stort antal
ej hunnit Atgdrdas.En hidragandeorsak var nog att drsinspektionen6gde
rum senare6n normalt och att arbeteOrsakentill antiindningenhar inte na inte hann inplanerasoch utfdras
med full siikerhetkunnat faststiillas. undersemestern.
Troligast fcirefalleren upphettningav
krutet i kannan genom adiabatisk
FrAnskyddsombuden
hadetvi fr6gkompressioneller friktionsantindning or tagits upp. Den ena gillde stidi matriserna.Utredningen6r inte av- ning i personalutrymmenvid skiftslutad.
arbete dir man ansig att behov av
stiidning mera 6n en ging per dag
En rad itgiirder har efter olyckan fdrelig. RN fick i uppdrag att utreda
vidtagits for att forhindra ett iter- frAgan.
upprepande.
Den andra gblldeutdkning av tiden
FOrmanLars-Erik Karlssonbefann fOr irsinspektionen.Sedanliinge har
sig vid antiindningeni en angrtinsande tvd dagar v4rit anslagnafOr inspeklokal. Han ingrep snabbt och ridigt. tionen. Under 6renslopp har kommitFdrst genom att manuellt utlcisa tdn delat upp sig i flera inspektionssprinklersystemet
och sedanse till att grupper.Senasti fjol frAn tre till fyra.
Ovriga lokaler i byggnaden snabbt
utrymdesoch att brandkiren alarmeDet ansigs dock att dA man si sent
rades. Han kontrollerade ocksa ti[som i fjol delat upp sig i fyra grupper
sammans med driftingenjor Anders borde avvakta f0r att fi ytterligare
Malmo att ingen person fanns kvar i erfarenhet innan nigra indringar
pressrummet.
gors. Man orkar inte att med nigon
strirreeffektivitet inspekteratre dagar
Fcir sitt snabbaoch rAdigaingripan- i rad. Kommittdn beslOtslopa inspekhar han tilldelatsen belOning.
tionen av magasinsomridetvilket betyder en tidsvinstav tre timmar.

Den 17 februari intriiffade en brand
i stora presseni NC 5. Tiindningen
skeddedi man fOrbereddeett kortare
uppehdll i viintan pe ny krutmassa. Centrala
skyddskommitten
Sedankannanfyllts pressasnigot krut
fram genom matriserna.Det var vid
Den 30 mars h6ll Nobelverkens
denna operation antiindningenintriif- Centrala skyddskommittesitt ordinafade.
rie irsmcite med nye sektorchefen
Per-Olov Norberg som ordfdrande.
Lyckligtvis hann de tvi i pressen Nya medlemmari kommittdn f0rutom
sysselsattaarbetarna l6mna rummet han sj6lv var Gdran Stdhlberg, Sven
utan nigra skador.Ett rykte att en av Nordvall och Uno Persson. FrAn
de i pressrummetsysselsatta
ej kommit sprangamnesinspektionen
deltogbyr6ut orsakade fOr en stund en nigot direkt6r SvenSandbers.

Olle Holmen redogjorde fOr arbetsutskottets prioritering av 6rets ararbetsmiljOanslag,
200 000 kr pA Nsektorn och samma summa pa Fsektorns explosiviimnesavdelninea
Aven VN:s fOrslag till arbetsmiljobudget kommenteradesoch prioriteradesav arbetsutskottet.
Sven Nordvall och Gunnar Gren
fick i uppdrag att tillsammansmed
skyddsombuden
undersOkaom den av
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AU gjorda prioriteringen kunde godkdnnas. Orsaken till detta fcirfarande
var att arbetsmiljiifrigorna inte hunnit behandlas i alla skyddskommitder. Vi fir dtrfOr iterkomma med besked om beslutade itgarder sedan
slutlig prio;itering skett.

Ake Johannessonredogjorde slutligen tiven fOr den tillsatta personalrumsgruppensarbete. Ombyggnader
och fOrbiittringar av personalutrymmen for ca I milj. kronor har genomf6rts eller kommer att genomfciras
under1975och 1976.

Olle Holmen lilmnadeen redogcilelse ftir nglkrut-77 projektet och Ake
Johannessonberdttade om den beslutade ombyggnaden av fOrtr6ngningspressen
i NC 37 som dirigenom
i princip fir sammasikerhetsstandard
som den tidigare ombyggdapresseni
NC 2.

OrdfdrandenavtackadeInga Isberg,
som vid minadsskiftet skall gi i pension, fcir det arbetehon nedlagtinom
kommittdn. Han tackade ockshMartin Nilsson och StureKellen som sedan
f0regiende 6rsm0te liimnat kommitten.
Uno Lonnqvist

BoforsFoto'1976
FotottivlingenBofors-Fotosom n6sta ir kan fira 20-6rsjubileumhar nu
slutfcirtsoch avgjorts.Juryn, som har
varit Ornsk<ildsviksFoto Klubb och
Bild-Gruppen Reflex, Arboga, har
liimnat sitt omddme.
Prisutdelningenigde rum p6 Boforsgirden diir Arne Kjellberg nu kunde ta emot vandringsprisetfdr tredje
gingen genomirets segeri den svartvita klassen. Det innebir ocksi att
vandringsprisetnu stannar hos honom efteren tioirig vandring.
Totalt hadejury-grupperna60-talet
bilder att granskaoch beddma. Tiivlingsklasservar fiirg och svart-vita bilder med en A och B grupp i vardera
klassen.
I prislistan och bland deltagarna
m6rks minga bekanta fotografnamn.
Forutom Arne Kjellbergiterfinns diir
Tryggve Gustafsson,som kom pi en
hedrandeandra plats, och Rolf Aspman, som tir ett annat viilktint namn i
sAdanahiir sammanhangliksom Gunnar Lindsten.
Jury-gruppernasbedcimningargav
fdljandeplaceringi prislistorna:

Tackskallhanha
det gjordehanbra.

Ett stort tack och ett presentkort fick LorsErik Karlsson, NVK 3l av civilingenjdr Per
Nyberg, Skandio.

Stort tack skall han ha och har
filtt Lars-Erik Karlsson, NVK 3I som
genom ridligt ingripande vid den
brand som intraffade i en krutpress
pn NC5 i marsminad.
Fdretagethar tillsammansmed fcirsiikringsbolagetSkandia tackat L-E
Karlssonmed en slant.

vtinde in i lokalen diir det brann.
Han gjorde det fOr att fcirvissa sig
om att inga ytterligare m?inniskor
fanns kvar dlir.

Tryckfelsnisse

s/v klassA
l . A. Kjellberg
1
T. Gustafsson
3 . B. Bjurstr0m
s/v klassB
l. F. Falcone
2. L. Magnusson

FdrgklassA
Tryckfelsnisse,den lille mannen som
1. H. Andersson
stundom drtiller omkring i pressens 2. B. Bjurstr0m
Sjiilv siiger han: - Det hade viil
varit skamligt om jag inte handlat spalter, si ocksi i vir tidning B3. R. Aspman
och vetat hur jag skulle handla med pilen, iir bevisligensv6r att hitta spdren
Fiirg
klassB
min bakgrund. Han iir fdrutom f6r- efter.
pi
man avdelningenocksdbrandman. Nigra av vira l?isarehar varit hol. S. Persson
2. F. Falcone
nom mycket tatt i hdlarna.
- Det tir enormt betydelsefulltatt
3. K. Andersson
det finns folk som vill och iir beredda Red. tackar fOr hjiilpen att finna
att gora en insats for kamrater och honom genom att sdnda varsitt prevtirden. Det 6r ett gott fdredcime, sentkort d 25 kr till de skarocieda
- Du sl6r i spiken som en blixt,
sa civilingenj6r Per Nyberg, Skandia, l6sarna: Knut Carldsten, 6vre nau-asvbgen 10, Monika Blixt, Bodngsvigen sasnickarentill liirlingen.
och riverldmnadedet synbaratacket - Tycker ni att jag arbetar sd fort,
ett presentkortfrin Skriidderiaffiiren. 7 D, Ludvig Sterky, Kanalvigen 5
pojken stolt.
Lars Eklund, RK 7 och Svante Stdhl
- Inte precis det. Jag tiinkte fakUno Ldnnqvrst pipekade att L-E FMX.
tiskt pi att blixten aldrig slir ner tv6
Karlssonsinsats kriivde mod och att
ger pi samma stiille.
per
post.
han tog en viss risk di han 6ter- Presentkorten
kommer
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FrSnfacklighorisont:

GundeJohansson
underholl
de SALF:savd. 153blev60 6r

Lordagen den 6 mars arrangerade
SALF:s avd. 153 sin irsfest. som
s a m t i d i g tv a r e t t 6 0 - A r s j u b i l e u m .
Nobelverkens Fabriksklubb
av
Till festen, som h6lls pi FolketsSvenska Fabriksarbetarefdrbundets Hus, hade 100-talet medlemmar
avdelning 25 har haft drsmcjte.Klubmed damer mOtt upp. Bland delben har 957 medlemmar, fcirdeladepd
tagarna miirktes inbjudna giister
dtta sektionsklubbar.
frdn avd. 195 i Degerfors och kolEfter stadgeenligaval fick styrelsen legor fr6n avd. 153 som under
6ret
f o l j a n d es a m m a n s at tn i n g :
giitt i pension.
Ordf'drande - Gciran Stihlberg.
Efter det att avdelning 153:sordKass<ir och huvudskyddsombud fcirande Eric Ohlsson hiilsat viilSvenNordvall.
kommen och liimnat en tillbakablick over de g6ngna 60 Aren, avAts
en viilsmakandesupd. Till det efter6vriga fiirtroendevaldai styrelsen:
foljande kaffet underhOlls festdelLena Sundstrcim, Gunnar Cren,
tagarna av Gunde Johansson som.
Nils Nilsson, Rune Karlsson och Tomp A s e d v a n l i g ts a t r , b e r a t t a d eV 6 r m my Jakobsson Alf Pehrson valdes landshistorieroch sjcing visor. Nrir
till studieorganisatcir och Gunnar sd Gunde Johansson, livligt appl6Gren valdes som ombud till B-Pilens derad, ldmnade scenen, fortsatte
redaktionskommitte.

Fabriks

Fiirhandli ngsdelegerade:
Gciran Stdhlberg, Nils Nilsson, Birger Sciderman,Alf Pehrson och Allan
Reinholdsson.

Representanter
i de olika
ftiretagsndmnderna:
Sektor Nobel
G0ran Stihlberg, (Alf Pehrson)Nils
Nilsson, (Emil Pettersson)Rune Stenlund (Ingvor Jansson)IlseDjupfeldt,
(Annie HAkansson) Allan Reinholdsson, (Lisbeth Hammar) Sven Nordvall, (Algot Nilsson) Rune Karlsson,
(Margareta Johansson).
Sektor Fcirsvarsmateriel
Tommy Jakobsson, (Lena Sundstrdm) Birger Sciderman, (Ove Mads e n) .
AvdelningR
Alf Pehrson, (Helge Roos) Herbert
Lundstrcim,(Alf Viktund).

- Hdrde du mitt foredrag i radion?
- Nej, det gjorde jag inte.
- Det var tr6kigt.
- Jag^anade det, diirfOr knilppte
.
Jaglnte pa.

Styrelse och

funktionirer

under

r976:
Ordf.: Eric Ohlson,v. ordf.: Allan
Wahlberg, kasscir: Per Strdmberg,
sekr.: Rune Asbom, v. sekr.: Allan
Eriksson, ledamot: Lars Jansson.
Arne H6gberg,suppl.: Nils Larsson,
pengt Andersson,Lennart Karlsson,
Ake Haglund,RagnarGustavsson.
Ledamot av AB Bofors Fciretaesniimnd:
Eric Ohlson, Lars Jansson,Allan
Wahlberg,Arne H0gberg.
Ombudtill B-Pilen: G0staMoberg.

Ny foretagsndmnd
SektorElektronik
bildaregen
Sektor Elektronik har bildat egen
f6retagsniimnd. Diirmed har samtliga
sektorer och avdelning R egna niimnder.

ordfdrande och vice ordforande, val
av fdrslagskommittdoch representanter till arbetsutskott,som under fdrutsattning att Bofors fdretagsniimnd
si beslutaq,
ocksi kommer att fungera
fciretagsniimnds somekonomikommitte'.

Vid sektor E:s
fcirsta sammantriide. som holls den 27
april, valdes Svein Kalgraff till ordfclrande och Kalle Ljungberg, SIF. till
vice ordfcirande.

Information om inneh6llet i f6retagsntimndsavtalet,
de pigdende f<irhandlingarnaom foretagskcipi USA,
lingtidsplanen, lokalfrigan och om
- Vi har blivit sd stora, ca ll5 an- personalpolitikens
introduktion avstiillda, att vi vuxit ur SAKO som slutadedet fcirstasammantrtidetmed
samarbetsform inom sektorn, siiger fdretagsniimndenpi sektor ElektroSvein Kalgraff. Frin och med I janu- nik.
ari fick sektorn ytterligare atta tjanstemiin och fcir forsta gingen timavlcinad personal 35 anstiillda pA
elektronikverksatadeningdr i sektor E.

Bofors
Stdhlberg,(Birger Soderman)
. .Qo_ra-n
Alf Pehrson, (Rune Karlsson)Allan
Reinholdsson, (Herbert Lundstrom)
H e n r y C a r l s s o n ,( C u n n a r C r e n ) .

festen till klockan ett p6 natten med
dans till tonerna av Rotf Stockhaus
populiira orkesterfrin Orebro.

Overg6ngen frin SAKO-kommittd
till fclretagsniimnd innebiir en vidgad
verksamhet och vissa nya arbetsuppgifter.
Vid niimndens fdrsta sammantriide
upptog dagordningen utciver valen av
ordfcirande och vice ordf6rande. val
av f6rslagskommittder och valen av
Vid niimndens fcirsta sammantriide
upptog dagordningenrutOver valen av

Prisfor bdstaannons
till BoforsAmerica
B o f o r s A m e r i c a I n c . , v i r t f c i r e t a si
Linden, New Jersey, har genom sin
VD William Hahn, hedrati med utmiirkelsen och officiell uppmiirksamhet for biista annons i den irliga pub-som
likationen The Chemical Peddler,
ges ut av Association of the Chemical Industry Inc.
Diplomet, som dr det synbara beviset pd utmzirkelsen,overliimnades vid
fdrbundets drliga bankett av dess nyv a l d e p r e s i d e n rM r J o h n W C i u b i .
till Mr William J Hahn som iir dess
pastpresident.
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dela ut halmstrin 6t behovandei de
Enslutvinjett..
stora kunskapsluckor,som vi iinnu
fyllt. M0jligen kan viil naturens
Synpunkterpi forsk- icke
esna lakande resurser nigon gang
fi sig just den lilla puff
ning och utvecklinghErigenom
de kan behdva fOr att taga hem
i kampen mot sjukdom och
forr och spelet
av ldkemedel
dbd. Farmakologin och den levande

nu.

materienskemi - biokemin - gommer alltid en forstilig, om ocksdrofta
kompliceradlosning pi all medicinsk
problematik, vare sig det giiller jtimvikt eller brist pi jiimvikt, hiilsaeller
ohiilsa.
Kemisten, biokemisten, aPotekaren,
farmakologenoch klinikern samverkar
fdr att gdra patienten frisk pi kortast mOjligatid, under beaktandeatt
detta sker till en si 169kostnad som
m0jligt. Ibland sker detta med tillhjiilp av instrument, men alltid i fOrening medbiokemisktverksammavirdmedel. Oftast klarar man ju virdbehovenenbartmedliikemdedel.

ter om biverkningar. Lit oss ur Boskiirskida ett
fors ltikemedelshistoria
par liikemedeloch ge exempelpi hur
vira myndigheteriindrat kraven pi
bevisbordan fOr marknadsf6ring av
nya liikemedel under 60-talet, med
som
den k6ndaneurosedynkatastrofen
vattendelare i instiillningen till samhlillsansvaretbetriiffande dokumentationskraven.Neurosedynetgav fosterskador i form av mer eller mindre
grav extremitetsdeformation.Bofors
tillverkar tvi liikemedel med effekter
pi kirlsystemet. Dessa medel innehiller bida som vbsentligkomponent
nikotinsyra. Nikotinsyran bildar i
kroppen ett mycket betydelsefulltvitamin, som tillsammansmed olika energiciverforandebiokemiskakomponenter sorjer fdr en normal iimnesomsiittning.Bdggedessalakemedel,med
de viilkiinda namnen Hexanicit och
Perycit, har hOgt innehill av nikotinsyra,som med olika hastighet Over
blodomloppet avges till olika vitala
kroppsomridenoch -funktioner.

De moderna lekemedlenhar Hexanicit marknadsfdrdesunder slu-

Bo af Ekenstam
1938 borjade jag min anstallning
inom AB Bofors, i vilket f0retag
jag nu awerkat 38 arbetsir. Frin
hristen1939i andraviirldskrigetsskugga och med de direfter dkande fcirs6rjningsproblemenmed ltikemedel
har jag vbsentligenkommit att arbeta inom detta fdr sjukvArden si betydandeomrAde.Som pi minga andra
organiska kemister utOvade de tviirvetenskapliga aspekterna och den
etiska milsiittningen en stark dragningskraft. De farmakologiskaeffekterna av kemiska trmnen, mer eller
mindre komplicerade, med rika utgenom de orgavecklingsmOjligheter
niskt-kemiska strukturernas odndliga
variationsbreddinom en mikrokemisk
arkitektur, tedde sig som en av
'de skOna och skapandekonsterna'.
Grundf0ruts6ttningarnahar av en rikt
sldsandenatur konstfSrdigt hopats i
vir viig.

Mdnniskosldktetshistoria 6r

kort och medicinernashistoria iir ett
fragment. Vi skall virda dessamed
omd0me, vilket betyder att vi Lr
skyldiga att omsorgsfullt och omd6mesgillt sOkasambandetmellan orsak
och verkan, si att ett alltmera berikat medicinskt arv kan liimnas vidare till kommande generationer i
kampenmot nod och sjukdom genom
diagnostik,behandlingoch helst profylaktik. Astrologi, kristallkulor och
spigummor 6r knappast morgondagens fackelbiirare - m0jligen kan de
20

tillkommit under de senastetre 6rtiondena - lit oss endast niimna v6ra
antibiotika mot infektionssjukdomarna, kortikosteroiderna, de moderna
medlenmot hudsjukdomarnaoch astma, effektiva medel mot hOgt blodtryck och andra blodomloppssjukdomar samt effektiva medel fOr hjiilp
vid bristande balans i det centrala
nervsystemet.Okade kunskaPer om
vira egna naturliga, biokemiskabudbirare fcir normal funktion, hormonerna, och v6ra otaliga hjilpredor,
som otroligaenzymer,och vetskapom
vitaminer och exakt insikt om nOdviindiga f0dodmnen, har gjort ltikekonsten vida bilttre men ocksi mera
komplicerad.

tet av 50-talet och Perycit under
slutet av 60-talet och biigge preparaten har fAtt internati onell spridning.
Biiggemedlenkan betraktas som mycket ogiftiga. Det tog endast 3 ilr att
fi Hexanicit godkiint som likemedel,
medan det tog 8 6r att fi PerYcit
accepterat.FOr att fi Hexanicit godkant krevdes endast att vi kunde
bevisa att substansenicke hade biverkningarpd rittor som fcirsOksdjur
i en mindre f0rsOksserieoch att patienter under klinisk behandling i ett
par hundratal fall sade sig ha nytta
av preparatet dlrigenom, att de vid
kiinsla av kyla i benen pA grund
av cirkulationsstorningarerhOllen vdrmeklnsla i dessa,under ett allmiint
angivandeav ett Okat viilbefinnande.
FOrvira minstasjiilwerkandeenheter, Som grund fOr registreringenlig ett
cellerna, som bygger upp vir kom- par kliniska rapporter frin tvA sjukpliceradekropp, kan varje liikemedel hus, en frin Sahlgrenskasjukhuset
viixa till en miljtigift pi cellplanet. i Gdteborg och en frAn lasarettet i
Fdr litet och frir mycket kan or- Mariestad.
sakamer skadaiin nYtta.
Innan Perycit godkiindes frin MediVira samladepraktiska erfarenheter cinalstyrelsenkrdvdes en tung bevishar diirfor liirt oss att ytterst om- bOrda som omfattar rent kemisktsorgsfullt prdva ett nytt likemedels fysikaliska uppgifter, data om suballa egenskaperftir att utrOna dess stansens biokemiska s0nderdelning,
terapieffekt sdvil eventuella biverk- detaljerade farmakodynamiska effekningar. Det miste klarliiggas vid vil- ter pd cirkulationen, piverkan av centken niv6 ftirgiftningssymptom upp- rala nervsystemetmed sinnesorganen,
stir. Hirigenom kan ett likemedels blodtryck, hjiirta, lever, lungor, njuutvlrderas.
s6kerhetsmarginal
rar, blodklrl och blodets sammansdttning,mingdbesttimningi blodet pd
leverns och njurarnas funktionssitt
Under den moderna liikeme- etc. Vidare mAste vi visa att subgulddlder1940-1965
kriv- stansen icke visade sig ha skadliga
delsepokens
des en ganska liten bevisbdrda fOr effekter pi fosterutvecklingen eller
ett nytt liikemedels krav pA uppgif- annancelldelning.

Bofors har 1957resp. 1966sucessivt substansernas utnyttjande. Htirfor
fdrt ut tvi nya lokalbed0vningsmedel kriivs mycket utvecklingsarbete frin
pi viirldsmarknaden, och svensk kemister, farmakologer, toxikologer
anestesiologihar med medlen Xylo- och ej minst kliniker, di patientmacain, Carbocain, Citanest och Mar- terialets dldersfcirdelning och omfattcain kommit att globalt domineraden- ningen av behcivliga analyser redan i
na ldkemedelssektoroch harigenom sig innebdr en m4;<imal problematik,
fdrviirvat ett aktat namn inom sivtil bide med hansyn' till fdradksupplagginternationell kirurgi som tandliikar- ning, objektivt genomfdrande bih uipraxis. Astra banade med Xylocain viirdering av resultaten i jdmfcirelse
viigen for de nyare lokalbedcivnings- med redan viilkiinda liikemedel.
medlenav amidtyp.

virdsdkande patient har benligenhet
afje blodpropp eller bl0dning och
tillika den exakta graden av lventuelladefekter.
Smi peptiderar ytterst betydelsefulla
- speciellatyper finns t.o.m. i munhdlanssaliv. DA samurajernai gamla
Japan pA slagfiiltet sAradesi- strid
- spottadeden niirmastemedk?impen
-att
pi siret, fcir man hade funnit
sArendd liikte bAdebiittre och snabbare!

Carbocuin och Morcain kinnetecknas
Vilka ytterligare landvinningar
av sammaskillnaderi kravprofil frin
kan f6rvtintas?Svaretblir: inom alla Att arbeta med medel fOr siukvird
myndigheternas
sidasomdensomgiill- omrdden, ty vira llikemedelsbehov ar ett patagetstort socialt ansvaroch
de for Hexanicit resp Perycit. Medan kommer att formulerasallt pregnan- ger en stark motivation och tillfredsdet med begrtinsadedata betr. far- tare och kraven pi minskadebiverk- stiillelse.Det iir diirmed de mest optimakologi, giftighet och klinik var ningar sktirps, iiven om fortsatt malt fciriidladekemikalierna.Jag tillmojligt att fi Carbocaingodkiint inom miinsklig ofullkomlighet och djungel- iignar dessarader alla mina fina meden 3-irsperiod, kriivdes det 7 6r att mystik fortstittningsvis kan grumla arbetareoch vdnnergenom6ren, som
fi Marcain godkiint fcir klinisk bruk. bilden. Ldt gd fdr detta si l6nge delat detta ansvar och berikat nobelCarbocainvar det fdrsta, relativt 169- 'ont ej gdrsvirre'.
arvet med djup respekt och varmt
giftiga lokalbed6vningsmedel,
som i
tack.
stOrre utstriickning kunde begagnas Vi kommer att fa nya ldkemedel
utan tillsatsav bltidningsfcirhindrande mot minga gissel:cancer,gamla och
Bo af Ekenstam
medel.Marcain tir liksom Ovrigaami- nya virus, avstotnings-och civerkiinsder en kemiskt mycket stabil sub- lighetsreaktioner,
utvecklingsstorningstans, som ger l6ng bed0vningstid ar, hormonella rubbningar, multipel
och diirf6r medger en avsevtirdre- scleros; nya rekonstruktionsmaterial
duktion i frirbrukningen av narkoti- frir cirkulationens uppriitthillande;
ka. Marcain har fdtt en bred anviind- nya protesmaterialfcir ledrekonstrukning fcir smiirtfri fcirlossningoch har tion; nya behandlingsmetoder
mot de
dven rninskat behovet av narkosme- reumatiska pligorna etc. Vi komdel, som ibland kan bli en alltfdr mer att fcirsti sjiilva ildringsprocessvdr pifrestning f6r mycket gamla sen, si att vi kan g0ra de levda
patienter. iren rikare och n6got flera. Det eviga
medtagna
eller
MiljovSrdsprogram:
livet fdrblir fdr mlinniskandock hennes utopiska, biokemiska perpetuum
Kan ldkemedelsskatt€hvtterli- mobile.Solljusetoch cellproduktionen
gare berikas,da vi ju redah har bestdr, och i enzymernasviirld komalltfcir minga preparat, synonyma pre- mer vi att hiimta ltikemedelsskattens
parat, i alltfOr m6nga kompositioner, fcirkovran. En sund livsfdring, livsbaserade pi exakt samma aktiva gliidje, nyfikenhet,biokemiskttillverAnnu ett steg pa miljcimarknaden
kade smd och stora tiggvitetimnen,
substans(aktiviimne)?
proteiner eller peptider, kommer till- har tagitsav AB Bofors.
Naturligtvis mdste man objektivt sovra sammansatt skiinkaossbiittre m6jligSamarbetsavtal har tecknats mellan
och gallra i preparatfloran, men det- heteratt genomforskningoch utveck- Bgfgrs Plast och
Rotorsystem Milj6
ta miste ske viilbetiinkt och fclrsiktiet. ling ni fram mot en mer fulliindad AB i Norrahammar.
diagnostik,
effektivare
och
fdrkortade
Ett liikemedel iir inte bara den aktiva
substansen.Vi har tiven att taga hiin- virdtider med stora ekonomiskavinsBofors Plast kommer i fortsiittnineter, mindre stressadvirdpersonaloch
syn till dennas substans renhet frin
en
att tillverka all den utrustning soir
patienter.
Milet iir en lycklig
fdroreningar, kristallform eller korn- trygga
R.otorsystemmarknadsfdr fcir hoggrabarndom
fcir
alla
och
ett
verksamt
liv
storlek och behovet av olika effektdig rening av avloppsvatten.
perioder. En del liikemedel skall ha i hiilsa under varje miinniskaskorta
jorden.
pA
stund
hiir
sdviil

Nytt samarbetsavtal
for Bofors-Plast

snabb som varaktig effekt. Av
vissa lakemedel kriivs effekt inom
ramen fcir nigon minut, som t.ex.
vid cirkulationsvikt, chocktillstind
etc. Tvd identiska preparat fr6n tv6
olika ltikemedelsfrireta!kan ge olika
kliniska resultat, dirfer att den ena
firman lyckats bittre med sin komposltron.
Framtidens preparat kommer helt visst
att avsevart kunna fdrbiittras med
hdnsyn till kraven att skapa de mest
optimala betingelserna ftii de aktiva

Bevekelsegrunderna hos Rotorsvstem fdr samarbetetmed Bofors plait
6r som man uttrycker det att: "Bofors
Vi har i Molndal de tv6 senas- Plast fci,rfogar civer de verkligt stora
te iren 1973-1975
praktiskt taget ute- tillverkningsresurserna,
samtidigt
slutandetignatossatt syntetiseramyc- som fciretaget har ett stort tekniskt
ket sm6 proteiner, s.k. peptider, ett kunnande och en mdng6rig erfarenarbete som borjade 196l i samarbe- het, som i sig innebtir -preiisionstil!te med professor Jorpes liirjungar verkade enheter inom avtalad leveBirger och MargaretaBlombiick.Idag ranstid".
kan vi med dessa i vir hand till
Rotorsystem MiljO AB startade sin
sjukvirdens f0rfoga:rdestiilla en rad verksamhet den fdrsta januari 1975
diagnostiska hjtilpsubstanser, med efter att ha civerLagit Parca Norravars hjiilp vi kan besttimmaom en hammarsmiljdvirdsprogram.
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OAT ny avdelning
inom Koncerndata

Vi iir ett hjiilpmedeli det pigiende
utvecklingsarbetet.
Vi iir en funktion
underordnadutvecklingentill hjtilp f6r
anv6ndarna,siigerOla Sj0holm.

I OAT 6r det senastetillskotteti Koncerndataavdelningens
organisation.

Han menar dirmed, som sagts si
minga ginger tidigare,att data inte iir
till fOr teknikensskull utan for miinniskan

f OAT kan kort segasha som sin uppgiftatt forenklaoch rationaliserasystemutvecklingen
med optimaltutnyttjandeav
ADB-tekniken.T i OAT st6rfor just teknik.

OAT iir en ny enhet i organisationen. Erfarenheter och utvecklingen
har visat att ett mellanled av den hlr,
servicetypen6r nodvtindigt.

I OAT 5r ett nytt led mellanenheternadatasystemutveckling
och ADB-drift. Det utgor det avsnittinom dataavdelningen
som utover assistenstill specifikaprojekt,ser till aitterfarenheten frin tidigare projekt och system utnyttjas och strukturerasvid kommandeprojekt.Ddrmedges mojlighetertill
arbetsbesparing
och rationalisering
i det fortsattasystemutvecklingsarbetet.

OAT:s uppgift 6r inte "bara" att vara klar och vidsyntpi dagensproblem.
OAT skall ocksi se vad som hiinder i
morgondagens
datasamhtille.

t

OAT arbetarinte bara for och med dagensdataverldutan
ockse med sikte pi morgondagens.Inom OAT har man
samlatansvaretoch specialkunskap
avseendede olikatekniskahjiilpmedelsom stir till buds inom dagensADB. Exempel p5 s8danatekniskahjdlpmedeldr databasoch data,
kommunikation.

Tidigare databehandling arbetade
med stora datavolymer lagrade i register. Varje register anpassadestill
"sin" tilliimpning, vilket medfOrde
onddig dubbellagringav information.
Med databasteknikenhar den moderna databehandlingenfitt ett hjitlpmedel att samordnaminga skilda register och dirigenom minska dubbellagring. Databasar altsd inget annat
6n en samling av flera register som
gemensamtkan anvlndas fOr flera olika till[mpningar.
Erfarenhetenhar visat att ett behov finns av att tillfdra rent organisatoriska resurserpa metodsidan,i syfte
att bide fdrenkla och effektivisera
utveckling och drift av datasystem.
Ddrav den nybildade avdelningen
OAT.
AvdelningenbestArav fyra anstallda
med, Ola Sjdholm nyanstalld boforsare,som chef. Den skall arbetafOr att
systemarbeteoch programarbetekan
utfOras med mindre resurser,och att
dubbelarbetesom stundom fOrekommer, undvikes.
Milsiittningen iir sjiilvklart ockseatt
ni en bdttre standard, en effektivisering av morgondagensdataarbete.Ett
kan erhilfOrenklatutveckliqgsarbete
lasgenomatt bAttreta till vara de erfarenhetersom nitts i tidigareprojekt.

- Vi miste helatiden ligga stegetfdre
dagensteknik i virt kunnande, fortsiitterOIa Sjoholm.
- I den hiir branschentir det liitt att
gOra fel. Den datamaskin som var
mycket modern for 20 ir sedanfinns
idag pi Tekniska Museet, samma 6r
fdrhdllandet med datatekniken som
sidan.
- Vi inom OAT skall se de tekniska
mojligheterna,fcir att diirigenomminska problem och stOrningarhos datoranvtindarna,Vi skall sefcirdelar,nackdelar och begrtinsningari systemen,
helstredanpi projektstadiet.

DATAVARDAG
- Vi, OAT, 6r en grundorganisation,
fyra man stark, som mAstevixa, h6r
finns utrymmefcir expansion.
Avsikten iir att var och en av oss
skall ha sitt specialomride,men envar
miste spiinnaover minst tvi omriden,
anser Ola Sj0holm och har dlrmed
gjort en omedelbar effektivisering av
sinavdelningOAT, med 10090.

FORENKLING
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HJALPMEDEL

Databehandlingen
iir en del av vAr
vardag. Genom anviindning av datateknik i siviil offentlig tjtinst som inom
industri-och affiirsviirldmoter var och
en av ossdatabehandling
dagligen.Vi
har fdtt en datavardag.
Det iir bra. Det dr som det skall
vara. Vi har tagit datatekniken i
FOratt klara de uppgifternakrivs av mdnniskans
tjanst. Mdrk dock att vid
OAT-gruppen att man har inte bara eventuellafel finner man oftast orgod allmtinkdnnedomom dataarbetet sakeni den miinskligafaktorn. Vi bor
utan iven djup ktinnedom om ADB- gemensamt
verkafOr att fA bort det neteknikens mdjligheter och begrdns- gativauttrycket"det beror pi data".
ningar inom olika tilldmpningar.Tek- Genomen okad kunskapom datatekniskt kunnandetillfdres projektenge- nikensom ett hjtilpmedeli vdrt arbete
nom ett aktivt deltagandei projektar- bOr detta vara mOjligt, slutar Ola Sj0.
betetsolika faser.
holm, ansvarigfOr OAT.
Ola Sjaholm ny dataman pd ny avdelning.

Johansson
vissteniatt...Mats
y industriprtist
-

Volvo har byggt tre miljoner personbilar. Det tog 36 6r att bygga
den f0rsta miljonen, fem ir att
bygga den andra och nigot mer iin
fyra 6r att bygga den tredje.

-

Det iir dags fcir kyrkan att ge
ut i samhiillet - och i vrkeslivet. Vi skall inte bara triiffa miinniskor i srindagsstiimning,
vilket det sedan handlar om gliidje eller sorg, siiger han.

-

Fcir att kunna vara till hjiilp
och stOd, miste vi vara bekanta ocksi med miinniskans vardag och diirmed ocks6 hennes
arbetssituation.

Jubileumsbilen har skiinkts till ROda
Korset i Geneve.
-

Vid de traditionella tillfiillen
di vi priister mdter miinniskor,
begravningar eller brcillop, sd
iir det ingen helt naturlig situation. Det iir ginger d6 vi m6ste ge mycket av oss sjiilva. Det
kan vara svArt att gora pA ett
riktigt satt om vi inte f6r ta emot
ibland, att m?inniskor ger av
sig sjiilva till oss. Det kan vi f6
i t ex arbetsmiljOn.

Saab har byggt en miljon personbilar. Det tog 27 6r att uppni den
f0rsta miljonen.

I 6r rtiknar Saab med att bygga ca
100 000 bilar. Den miljonte Saaben
anvtinds av NTF i en kampanj for
reflexbrickor.

-

100 kr fdr 30 6r sedan iir vtirda
nasta 400 kr dag. Det som 1945
kostade100 kr fdr Du betala 382
kr fcir idag.

100 kr
t945
I 955
r965
19't5
-

kr

-

motsvarar
382kr
262kr
1 8 3k r
100kr

7{an.rrcC

gruvarbetarnahar den hogstatimlcinen bland landets industriarbetare. I januari i 6r var derastimldn i
genomsnitt2'7,69 kr. Gruvarbetarnas timlon har ocksi 6kat mest
procentuellt sett under 1975
23 s/o/SCB.
lagsta timlonen har textil-, bekllidnads-, litder- och liidervaruindustrin med i genomsnitt18,69kr
per timma. En dkning fr6n januari med 18,49olSCB.

Idag arbetas aktivt inom Kyrkan
fdr att na ut, nd vardagskontakt
bl. a. inom kommitterifcir Kvrka - Arbetsliv. Det har sk-rivits b0cker om amnet och man
anordnar kurser fcir kontakterna
Kyrka - Samhiillsliv och Kyrka - Arbetsliv.

-

Mats Johanssoniir en glad och
mycket naturlig vdrml6nning,
som nu knyts till Bofors,
fr o m I april, somindustripriist.
Han sersitt arbetehilr som relationsuppgifter.

-

Det iir det som religion handlar om i sin egentligamening.
ForhAllandenmellan medm6nniskor och frirhAllandetmellan
miinniskanochGud.

-

Si hiir i b0rjan tdnker han ha
pA sig i verksta'n.
sin priistkrage
Det iir mest praktiskt s4. Den
underliittar de fcirsta kontakterna,Mats Johansson
serg?irna
att vi gdr, somen del redangjort
vid hansfcirstabesoki verkstilderna,tar en spontankontakt
fcir att prata. Det behdverinte
vara religionsproblem.
Han iir
priist, javisst. Men som sAddn
iallra hdgstagradmedm6nniska.
Han ilr dessutomboforsareoch
viirmliinning.

Mats Johonsson dr vdr nye industriprcist.

-

arbetarna inom jiirn-, stil- och
metallverkentj?inadei genomsnitt
Htir kommerdet en priist pAverk25,47kr, som i sig innebiir en dk- stadsgolvet.
ning fdr 1975med 21,2 Vo. lnom
verkstadsindustrin
lAg timlonenpi
En industripriist- Mats Johans22,35kr, en dkning med 17,l Vo/ son.
SCB.
F6r boforsarnaiir det inte en
- totala antaletarbetareinom induhelt ny erfarenhetmed en priist i
strin var 2,9 Voltigrei januari l9T6
jiimfdrt med sammatid fdrra 6ret. verksta'n. Lars Lychou brcit den
"vallen". Men Mats Johansson.
hanseftertrtidare,ilr som mdnniska
- antalet kvinnliga ansHllda inom en ny bekantskap.
Och det 6r som
industrin under 1975 Okade med medm6nniskahan vill m6ta boforalo/SCB.
0,4
sarna.
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SektorForsvarsmateriel
Projektledning
FH77
lnom projektledningen frir projekt
FH 77 upprattasverkstiillandegrupper
med f6ljande medlemmar:
PJAS
Birger Kind rof, Proj ektledare.
StenHultgren, Systemobjektledare.
Stig Johnsson, Objektledare,konstruktion.
. Sven Friberg, Pioduktionsplanenng.
StigSwedberg,Produktion.
GAstuSamuelsson,Produktion.
Carl-GustavCarIson, Inkrip.
Bertil Nordling, Kvalitet.
Per-Ar ne Brtindemar,Marknad.
AMMUNITION
B irger Kindrof, Projektledare.
StenHu Itgren; Systemobjektledare.
G0sta Hdgberg, Objektledare, konstruktion.
,
Knut
Ndsman,
Produktionsplane.
nng.
Hjalmar Ogren,Produktion (detaljtillverkning).
Bjdrn Edman, Produktion (brisans
o. montering).
RuneStein,Froduktion (drivkrut).
Fredrik Jansson,Ink0p.
Hans-Ake Stittermann,Kvalitet.
Jan Lundberg, marknad.
Grupperna skall koordinera arbetet
mellan huvudavdelningarnasamt leda
och f6lja det lOpandeprojektarbetet.
Produktkostnadernaskall 6gnas speciell uppmiirksamhet. Gruppernas
sammansattningkan successivtanpassastill f6rekommandearbetsuppgifter, dessutomkan vid behov andra
medarbetare
adjungeras.

Kenneth EricssonlMSK
och mate'rial
Arne KarlssonlYA

21, Verktyg

2, Bearbetning

I ovanstiende frigor rapporterar Hcigberg till linjeorganisationen ooh projektledaren. Vid behov kan andra medarbetare adjungeras till arbetsgrup,pen.

Ola Sj0holm

SektorForsva
rsmateriel

Ingenjor Ola Sj1holm har fr.o.m.
den forsta mars anstdllts inom Bofors
Till dveringenj0r vid sektor F6r- Koncerndataavdelning,som ansvarig
svarsmaterielinom AB Bofors har fcir den nybildade avdelningen OAT.
utnamnts civilingenj0r Per-Arne Ingenjdr SjOholm kommer narmast
Bjdrnander, chef fdr Teknisk service frin SKF, Gdteborg.

Nyaoveringenjorer

inom Produktion, kapten Sven Edlund, f0rsiiljningschef- regionAsien,
ingenjOr Birger Kindrot, projektledare, samt civilingenjOrLors Mellquist,
chef fdr Centralplanering.

Fiir att utadbetaliimpliga arbetsrnetoder samt pla,nldggaoch genomfciraproduktio'nen av smide fiir grar-athylsa,kjol ooh
patronhylsbotten till ammunition frir FH
77 bildas en arb'etsgrupp.I arrb,etetskall
specie,l,lhiinsyn tas till wentuella konsekvenser fcir efterfciljandebeafbetning.
A,rbetsgruppenssammanvdttning
:
G6sta H6gberglKPtB, Konstruktion,
sammankallande
Tore ErikssonlP.AY,
nering
Lennart CarlstriimlMSK 4, Huvudansvarig MSK
Ragnar I iilmery dIMSK 4,
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SektorStel produktgrupp hdrdtjdnster
_ F! o m 1976-03-01 har ing John
Grell 6verf6rts fr6n avd SF qSq ti]|avd SH l.
Ing Grell skall som vtirmebehandlingsingenjdr pi legohiirdverkstiiderna
handha teknisk service samt utvecklingsarbete inom viirmebehandlinesomrAdet.

Per-Arne Bjdrnander

SvenEdlund

Anders Johansson lagerfcirestdndare Nybro Smide, Nybro, har fr.o.m.
den forsta mars flyttat till Bofors
Malmri-kontor som fcirsiiljare av slitdelar.
Personal
Till Overingenj6r i fOretaget har utndmnts Karl-Uno Lindgren, DPM.
Sdkerhetstjdnsten

SEKTOR
STAL
Arbetsgruppsmide FH 77

Koncerndata

Birger Kindrot

Marknadsforing

Lars Mellquist

Siikerhetschef fdr AB Bofors med
uppgifter enligt "Siikerhetsskyddsbesttimmelsefcir AB Bofors" mars 1974.
$, _3A,r chefen fOr FAS, ingenjOr Ake
Ahrell. Han tir i siikerhetsskyddsfrigor
foredragande infdr bolagets ledning,
dar dessa ?irendenhandlitggs av artilleridirektcir Lennart Pilsson.

Ingenjor Kjell BjArkh.rnd(signBdk),
fOr ndrvarandeanstiilldpi MGM, an- BoforsFrance
stiills frin och med 1976-06-01som
Verkstillande direktOr, Alain GieoffertingenjOr pi FMO med place.tec&e,kommer frin och med I april
ring pAFMO 2.
1976 att tilltrAda en tjanst utanfor
vdr grupp.
I(jell Bj0rklund kommer att pi
deltid tjiinstgOrapA FMO frire 1976Emellertid kommer Alain Giesecke
06-01, liksom motsvarande deltids- ocksi efter nlmnda datum, att agna
tjdnst kan f0rekommapi MGM under viss del av sin tid 4t Bofors France
en kortare Overgingstidefter detta och kvarstArtills vidare som verkstildatum.
landedirektdr.

SEKTORB

Tidersomvar

Carl-Gunnar Olson, sektor B, civergir till sektor Nobel fOr att bitriida
sektorledningen i den pigiende verksamhetsplaneringen.

Det skulle gHdja mig mycket att se
historier om bide glidjande och mindre glidjande episoder som upplevts
-inom Bofors under erenslopp.

Stig Rylenius, DER, tilltrider befattningen som controller i sektor B.
Inom koncernstab Ekonomi inrittas
en controller-funktion
med beteckning DEC genom sammanfcirande av
enheterna fdr budgetering (DEB), redovisning (DER) och ekonomiska
styrsystem(DES).

Isberg,.IngaOPH,
fcidd l4 september
1915,pensionerad
3l
mars1976.l3 anstiillningsAr.

Larsson,KarlRT
50, fctdd l5 februari
l9l l, pensionerad
29
februari 1976.20 anstiillningsAr.

Till chef f<ir controller-funktionen
har utsetts Per-Ove Morberg,DES.

ffmtlffRll{rn
Boman. SvenVT 50
fddd 14februaril9ll,
pensionerad27 februari 1976.4Oanstlillningsir.

Broms,Ezar RT,
f6dd 3l marsl9l l,
pensionerad
3I
mars1976,33anstiillningsAr.

Lethenstrdm,
.4rne
NVK 2, fddd 30januari l9l l, pensionerad3l januari
19'7
6, 25 anstallningshr.

Olsson, Srgfnd KA
64, f6dd 26 febrari
l9ll, pensionerad
29
februari 1976. 48 anstiillningsir.

Sundberg,Ernsl
EmanuelYA40, fddd
27 februaril9ll. Pensionerad27 februari
1976.38 anstiillninesdr.

Lundmark, Harald
P 10, fddd 13 febrari
l9ll, pensionerad29
februari 1976. 38 anste[ningsAr.

Nilsson,TureRT
81, f6dd 15 oktober
1916,pensionerad30
september 1975, 25
anstlllningsir.

in
Eklund Helge YP
22, f6dd 30 september
1919, pensionerad15
december1975.41anstdllningsAr.

Eriksson Hugo VV
20, fOdd 2 februari
1916,pensionerad15
december1975,42anstillningsAr.

Bjorklund, Tore, RS I f6dd 19 november
1914, avliden 3 februari 1976. 24 anstillningsAr.
Edberg, U/rrk FAS 20, fddd 3l maj l9l3
avliden l8 februari 1976. 36 anstZillningsdr.
Lilja, Ruben RI, fddd 8 april l9l9 avliden l7
m a r s 1 9 7 6 .3 4 a n s t i i l l n i n g s A r .

Eriksson,"/cins
NVK l. f6dd 23
augusti1916,pensionerad3 I december
1n5,25 anstlllningsAr.

Forsberg,E/in RS
I I, ftidd l2 april
1914, pcnsionerad l7
februari 1976. 2l anstflllningsAr.

Gustavsson, E/sa SAS I, fddd 9 november
1923avliden 26 mars 1976.29 anstiillningsAr.
Karlsson, Iage RN 62, fddd 7 maj 1925
avliden l4 februari l9?6. 9 anstitllninesAr.

Jag medsinder en sAdan historia
fOr ev publicering, skrev Eric Henlksqon bland sina synpunkterom nya
B-Pilen, synpunkter som i dvrigt vbr
positivavilket glider oss.
Vi publicerar Eric Henrikssonshistoria. Kanskedenmanartill efterfoljd.
miste ha intriiffat itskilliga epigenom iren, episodersom inte
aknar poinger och kanske sensmoal.
red.

Trdskruvochtreskruv.
Det var ndgon gdng1932eller 1933.
Jag tjinstgjorde di pi laboratoriet
vid ddvarande Nobelkrut och fick
vid denna tidpunkt taga hand om en
kommission frin ett land i Frimre
Asien. Chefen, en OversteI., var en
ling, magerkarl med ett mycket nervOst och ryckigt siitt och synnerligen
misstiinksammot allt och alla.
En dag kom han till laboratoriet
frdn ett besOki verken, alldelesvit i
ansiktet och skakandeav undertryckt
ilska. Han gav inget svar pd mina
frAgor om hur det var fatt utan rev
och slet i sina skrivbordslidor. Si
hittade han vad han sOkteoch pekande
med ett anklagandepekfinger i kontraktet sadehan: "Hier stedtim Kontrakt dassSie Holzschraubenverwenden sollen und doch habe ich in der
Fabrik gesehen
dassSieSchraubenvon
Eisenbenutzen!" (Hiir stir i kontraktet att Ni skall anviinda trdskruv och
har jag sett i fabriken att Ni anvlnder skruvav jiirn).
Mina forsrik att fcirklara skillnaden
mellan triskruv och traskruv b6tade
till intet: Han viigradehOgdragetatt
diskutera detta allvarliga brott mot
kontraktsbestimmelserna
med en unrhuggaresommig.
Endast der Herrn Generaldirektor
unde handlttgga denna allvarliga
k, si det var intet annat att gOra
L att fOlja Overste I. till generaldiektoren dvs disponent Herlin, som
ick f6rsoka fdrklara. Jag vet inte
r det avlOpte, endast att vi inte

vergick till skruvar av trii for tilltning av l6dorna.

Eric Henriksson
25

S Wgratulerar
BOFORS
5O-ARINGAR
Anst.dr
Maj
1940
I RuneLarsson,SFNH
194r
4 Stig Hammarb?ick,OPD 3
1972
6 Karl-Erik Wtirn, KA 3l
1940
9 Arne Johansson,MVK 3
1966
23 TageIsraelsson,VB
t949
25 Elon Str6m, VA 5
1965
3l AngeloPisoni,VT 38
1970
3l Birgit Karlsson,EDM
Juni
2 RuneCaanderyd,SF44
5 Elof Andersson,KPC
6 Siv Skogqvist,VE 75
9 Ethel Koski, VV 20
13 Wilhelm Heinen,MSK 70
20 Per Larsson,MRK 80
22 StigKarlsson, VP 60
28 Carl-Henric Hellberg, VO
30 Viljo Koikeroinen,VT 311

1940
1968
t9'14
r966

r963

1954
1940
1963
1948

Vtirmlandsdanskarna
valdeFreddyRasch

Den 28/3 -76 hOIl V6rmlandsdanskerne 75 sitt fcirsta irsmOte efter star60-ARINGAR
tendenl/ll -75.
Verksamhetsber?ittelsen
innehollbl a
Maj
Anst.dr
2 John Adolfsson,RU 14
1944 rapporterfrin festkommitten,idrottssektionen:Bofors Danskarnaoch frin
t94l
5 Olof Nordqvist,VKP 3
styrelsenang. foreningslokalen.
I I Rut Karlsson,RS I
195I
13 SvenEriksson,RT
1934 F0reningenhar idag ca 160 medlem13 Erik GoteLindskog,VV 20 1934 mar, varav ett 50-taliir barn och ung16 Karl Nielsen,RE 3
1 9 1 6 dom som frimst deltar i de idrotts20 ErnstPersson,MS 7l
1969 aktiviteter som VD 75 har; Bordten22 Einar Moller, MP
r966 nis, badminton,bowling, handboll pi
vinternoch fotboll pi sommaren.
Juni
Festkommittenhar planerat fester
7 BirgerEriksson,VT 26
1947
194r och utflykter fOr hela -76. Det som
8 Ivar Fredriksson,RT
9 Hjalmar Eriksson,RU 44
t937 iterstir dr: 3O/4 Valborgsaftonsbal,
13 FolkeJohansson,
RE2
1965 Hristfest4/9 i Degerfors,30/10 l-irs
l5 G<iteBrattstrdm,SF42
t944 jubileumsfestoch till sist fcir barnen
19 StenRyden,FAS 20
1938 ll/12 denstorajulfesten.
Dessutomiir ett helgbesokpi Stor0n den 19-20/6planerat.
NOBEL

NOBEL

Juni
Maj
28 Carl-FlorianMicu, NFO
1950 4 SonjaViola Lindstrdm,VN 5 1944
l2 BjOrnFornander,NT
3l Karen-Synnclve
Wikstr0m, NLD 4l
194l
13 Alf GunnarOhrn, NVP 5
1966
Wikstr0m, NLD 41 30 AndersJohanAndersson,NVM
3l Karen-Synn0ve
1957
1957

BTKtennisskolafor ungdom
Bofors TK avser att som i fjol genomfora en tennisskolafor ungdom
undersommaren.Det blir gruppundervisning med 10-15 deltagare per
grupp. Starten sker omkring den I
juni och instruktionen iir fcirlagd till
tidig kvtillstid pi vardagar eller sdndagar. Antalet lektioner beriiknastill
10, vilka fOrdelasungef?irlika f6re

och efter semestern.Liimplig ilder iir
8-15 ir.
BTK beriiknar att hcigst 35 barn
kan tas emot. Vid storre anslutning
fir barn till medlemmar fciretrtide.
Anmiilan sker till Atd/EKS fore
den 20 maj pi nedanstiende talong.

BoforsTK, ungdomskommittdn:

fullstiindigt fodelsenr.
(behiivsfor aktivitetsredovisning)

ftiriilderssign.o.avd.beteckn.

Den nya styrelsenfick fciljandesammansatming:
Ordfdrande:Freddy Rasch
Vice ordfdrande Eiv;indHansen
KassOr:Henry Larsen
Sekreterare:M. RenateKnudsen
5 styrelsemedl.:Jens Knudsen, Carl
Poulsen, Bent Nielsen, Vero Hansen
ochMartin Jensen.
Revisorer: Viggo Rasmussen och
JensChr. Jensen.
En av de viktigasteuppgifterna,den
narmasteframtiden,f0r den nya styrelsen,blir att aktiveras6mAngamedlemmar som mOjligt i sprikstudier i svenska. Det 6r ett medel mot en eventuell isolering.
VARMLANDSDINSKER NE 75
gm/ M. RenateKnudsen

F-folksp6rade
OCKSAETT
NOBELPRIS
Tipssom underliittar vid Jungfruboda
Det visste ni inte att ett Nobelvaletav rdtt mat . . .
Den sista dageni februari, en scin- pris
utdeladesen lcirdag i mars vid
Kostenoch hdlsan:

dag, hade FKK vikt fcir sitt skidm6sterskap. F-folket hade tumme med
Kung Bore. Efter en seg kamp mellan honom och gumman Td' blev
segernBores och diirmed kunde den
Niringsiimnena 6r indelade i sex popultira skidtavlingen genomfdras.
grupper: Kolhydrater, fett, protein, Totalt 35 spiinstiga F-are kom till
start, vilket ar att se som en bra
mineraliimnen,vitaminer,vatten.
siffra. Pd grund av dilig sndtillging
under vintern, som fdtt ge vika, har
Z Kolhydrater h6r till de vanligaste traningstillfallena
varit fi.
dmnena i naturen och iir miinniskans viktigaste energikdlla och iir
Klassegrareblev efter av samtliga
avseviirt billigare iin andra energikdl- vtil genomfdrdtavling
lor. Det 6r f6rst och frimst socLilian Roos, KKT, Damerna,H-E
ker och stiirkelsesom anvinds som Nilsson,KKS, Seniorklassen,
Y Stribrlinsle fcir att fi energi. Cellulosan dalen, Yngre Oldboys, E Samuelskan miinniskansmatsmiiltningsorgan son, KKS, Aldre Oldboys, H Nilsinte omvandla si att den fir en
son, KCC, YngreVeteraner,A Wate,
smiiltbarform. Men cellulosaniir vik- KKU, Aldre Veteraner.
ger
tig fcir den
fodan volym och
motverkarforstoppning.
Det iir liittare att viilja ratt mat
om man vet vilka funktioner de olika
ndringsiimnena
har i kroppen.

EFTERLYSNING
2 Fett anvdndervi ocksi som enerDu som gick "skol0s" frin hllsogiktilla. Med fettet fir vi ocksd
vArden
, Kilsta ta kontakt si fir Du
(A,
D,
de fettl<isligavitaminerna
E och K) och livsn6dviindiga demiter, mot beskrivning.
fettsyror.
Energi kan inte m6tas direkt.
En energikvantitetmtits istillet indirekt genom det arbete som produceras eller genom den vbrmmemiingd som alstras. FOdanseneriinnehill ber6knas med utgingspunkt frin dessf0rbriinningsvirme
och mlts med enheten kalori eller
joul.
I g kolhydrater ger ca 4 kcal
(kilokalorier).
I g fett ger ca 9 kca,

i
I
I
II

t_

A PROTEIN kallades f6rr iiggviteiimnen. Det bestir av ett antal
aminosyror ca 20. Atta av dessa
kan kroppen inte sjiilv tillverka
utan miste tillfciras med maten.
Man talar om fullviirdiga proteiner. Det iir proteiner som innehAller alla de livsncidviindiga
aminosyrorna. De flesta proteinerna frin djurriket ex kott, fisk,
Itgg iir fullviirdiga liksom sojaprotein frin viixtriket.
Proteinet dr oumbiirligt som
kroppens byggiimne men kan till
en del iiven ersiitta kolhydrater
och fett som energiktilla.

Det animala proteinet - mjdlk,
kott, agg utgOr en stor del av
vir mat. Men fOr att fd I kg
animalt protein ex notkOtt maste djuret fi 20 kg vegetabiliskt
protein. 95 slo gilr f6rlorat. Vill
vi ha mj6lk miste kon ges 4,5
ggr sA mycket vegetabiliskt protein som sedan fis tillbaka som protein i mjcilken. Det ar 7'l slo
svinn. Inom vilka produktioner
accepteras ett si stort svinn?
Man skall di ocks6 observera att
2/3 av jordens befolkning inte
kan dta sig miitta.
Murits Lennsrtsson

Lunedettill BerntRehnbergRN 62.
Det var ett h6gst inofficiellt Nobelpris fd,ranlett av goda prestatione
pi pimpelfisketsomride.

Traditionellt holls lordagenden 13
mars pimpeltiivlingen'Nobelpriset'pi
sjon Alkvettern vid Lunedet. I tivlingen deltog 50-taletnobelverkareoch
anh0riga.

Det av f0retagetuppsattavandringspriset'Nobelpriset',en vackerkristallvas, togs fOr andra iret hem av Bernt
Rehnberg.En inteckningtill och han
behiller vasen fOr gott. Har hotas
dock av Tore Svensson,NVP, som
tidigarehar en inteckningi vasen.

Tiivlingen inleddesi vackert vider
som dock visade sig en smula fdrriidiskt. Flimlen mulnade si sm6ningom. Fisket var inte heller det
allra bdsta. Men skam den som ger
sigoch nappenkom sdsminingom.
Segrare blev som nilmnts Bernt
Rehnberg,RN 62. Han drog upp 1035
gram fisk vilket visade sig racka till
en Overligsenseger. Ntist btist blev
Tore Svensson,NVP med 645 gram
fisk.

Hur har vi det med geografin

Jag befann mig i en ljus sinnesstim
ning och erinrademig det lilla rimmet
nedan, som jag diktade vid tiden
1969-1970,dA vissa miinniskor i Bo.
fors var Overtygadeom att Glasgou
liggeri England.
"Gud bevare vdr kung, ropadz
skottarna
Gud bevare ossalla ropade hon
och bevare ossfdr de sjdlvgoda sven
skorna
som inte vet vor Glasgowligger.
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att vi tignar onddigt mycken tid
dt ott ltisa och lyssna fAr att fid
information. Diirmed inte sagt att
informationen iir onddig. Nej tviirtom
vi har ofta otillriickligt underlag
fdr vdrt handlande. Men vad kostar
all den tid som dgnsts dt att ldsa
popper och "sitto av" olika slags m6ten? Vi kanske rentov struntar i att
skaffa oss information diirfhr att det
tir besviirligt.

hastighet beroendepd om syftet tir att
uppsnsppa tirendet, ta stiillning till
budskapeteller kritisera detsamma.
Med effektiv liisteknik dr man biittre rustadmot ddligafOrfattare.
Fdr ssmmantriiden kan jag se fem
huvudformer. Dessa fdljer syftet:
klticka ideer, planera, utbyta information, ta samrdd och fatto beslut. De
skillnader som bdr beaktas dr kraven pd program, farberedelser, kritik, ledning, deltagare och protokoll.
Naturligtvis fOrekommer blandformer
till defem mdtestyperno.Men eft mAtu
som iir annonserat att fdlja ett visst
mAnsturblir knappasteffektivt om det
vtixlar till en artskild mdtesform.

Vad kostar det t.ex. att liisa det
fullstiindiga protokollet frdn'ett sammantrddemedfdretagsndmnden?Hur
mycket gdr man miste om genom
att baro liisa ett kort referat? Hur
vanligt iir det att sammantriiden har
ett program med hdlltider, som tlr
presenterat i fdmiig och sedon verkDisponero btittre! Far from tirendet
Iigen fdljes? Ifur mdnga mOtesdeltagare iir fArberedda i de rirenden sd tidigt som mOjligt. Underloget kan
som behandlas?Hur mdnga sitter med komma senareoch detaljerna sist om
dom ubsolut behOvs.Detta giiller sdendast fdr att bevaku enstoka programpunkter?
viil skriftlig som muntlig framstiillning. Framfdr ullt ska man tdnka pd
Jag pdstdr alltsd att vi hor mycket liisarnas och lyssnornos informationsott liira rfrdsa om muntlig och behov. Inte pd att redogdrafdr hur
samvetsgronnmen varit som utredoskriftlig kommunikation, Jag tror att
det tir l0nsamt att vidareutveckla re eller sekreterare. Ordningsfdljden,
i vilken drendenahar behandlatsundessa'mtinniskoboserode'system lika
vtil som avanceradeADB-system. Tro- der utredningen eller sammantrddet,
kan ofta med fdrdel kustas om i
ligen uppnds inga dramotiska effekter. Men vi kan sdkert trdna oss rapportenellerprotokollet.
ott bli ndgot bdttre.
Fdrenkla och fArkorta! Varfdr sd
Variera mera! Ett genomgdendefel
m|ten och rapporter? Varfdr
ldnga
iir att vi inte utnyttjor mdjligheten
sd ldnga meningor? Och varfdr sd
att variera, Skriv-, ltis- och mdtes- konstigt sprdk? VorfAr t.ex. probleteknik mdste anpassastill den aktuella
matik, frdgesttillning, skrivning och
situationen. En skrift kan utformas mdlsrittning
nrir vi mensr problem,
olika beroende pd om syftet dr stt
och mdl? Jag tror att den
skrift
frdga,
uppmdrksamma ett tirende, ge oriensom uttrycker sig krdngligt gdr sd fdr
terande beslutsunderlag eller redoviatt ddlja osiikerhet.
jobb
sa ett arbete. Detta innebtir mer
men
de
mdnga
fdr fdrfattaren,
fler
Itisarno fdr det ltittare. Ibland kan
Ar det inte dags att vi kir oss
det vara motiverat att ge ut olika skriva, lrisa och sommontrddo effekversioner av en skrift
tivare? Det finns gott om passande
olika
ldngaoch mer olika sprdklig stil.
kurser. Det griller bara att erktinna
behovet. Sen hur vi det dcir med
Pd motsvarandesiitt kan man trdna vdra telefonvanor.Men det tir en ansig att ldsa med olika skltrpa och nsn historia.
Bo Ronnerstam

