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Krira Ltisare!

"Vad vill Du

frdga YD" B-PILEN
fiirmedlar
svaren

Slikett har Du nAgongdnE tdnkt ott "Det hdt skulle jag vilja frdga disponenten om" eiler "Hur ldnker hon, Winberg, i den hdr frtigan om Bo-

Nu har Du mdjlighet!
Skriv tiil B-PILEN ! Redaklionen fdrmedlar fniSor och svar i Din peryo'
naltidning.
Vi tror alt mdnSo boforsare i koncernen bdr pd mAnga frdSot om vdrl
fdrclaE, rdr arbetsplols.
Vi vet all C-U lryinbergalkid Anskor alt han hade mera tid orer fdr all
ta diekta personkonlaklet ule pA ardelningatna. B-PILEN kan bli den
Hdr gdller, som ffu insdndare, alt Din anontmitel at sklddad om Du sti
skulle vilja. Politiska fftgor htu inte hemma hellet hdr. BofolsfrdSot av
boforcarc till en boforsore.
Redaklionen har answret fdr redigeringen ar maletialet. Det lir ju inle
bli sd, hur iillressanl det dn skulle varu, atl frdSot och swt I!ll?r tidningen.
En begftnsning kan b[i nddvdndig.
Skriv DinJrdga till C-U Winberg.

B-PILEN:s red
ovd DKI
Box 900
690 20 ROFORS
Mdrk kureilet "Fniga YD"

sig ha bevis fdr att ndgon ny viixel
skulle inte vara nddviindig inom 6verVdrenhar kommit enligt almanackan. skddlig tid.
Viidret och de temperaturersom vi fdrknippar med "skdna maj" tycks dock
Olycksfallsstatistiken fdr Bofors i
drOjaiinnu ett tag.
Karlskoga har presenterats B-PILEN
redovisar innehdllet och huvudskyddsVilka vdra personliga vdrtecken tir ombudenger sin syn pd utvecklingen.
ja det tir svdrt att stiga. B-PILEN har Sd gdr ocksd Bertil Ekonder ytterst
frdgat ndgra boforsare vilka deras tir ansvarigfdr fA retugshiilsovdrden.
och svareniir lika mdnga.
Sektor FOrsvarsmaterielsbesdksdag
Ett vdrtecken tir Bofors bolagsstdm- blev dterigen en stor succ6. Ett bildrema. Den brukar vara samtida med portdge bekriiftar det stora intresset.
bjOrkarnasfOrsta spiida lAv. Aterstdr
Motionsintressethar dkat inte bara i
att se om sd blir fallet ocksd 1979.
Karlskoga utan ocksdpd andra BoforcBolagssttimma betyder drsbokslut. orter. "Prima Liv i en aktiv koncern"
Ett drsbokslut bertittar om verksum- tir mottotfdr vdren.
heteni sammandragsett ur ekonomiskt
perspektiv.
Ndcken, korpens onsikte utdt fortstitteratt gegoda rdd.
Tema i Bofors drsredogdrelsefdr
1978 dr investeringar, ett sjiilvklart teMotion ja, att dka lilasa-loppet lir
mo fAr ett verksamhetsdrdd investe- fdr mdngen kronan ^pd verket. Men
ringsnivdn vorit rekordhdg. Och det i vaffir gAr man det.Atta mil pd skidor
en tid dd 6vrig svenskindustri uppvisar dr ju ingen vanligsdndagsutflykt.Lenen motsatt riktning.
nart Johannessonhar i ord beriittat
om kiinslor och "vedermddor".
Den flitige liisaren av drsredogdrelsenfdr en bra bild av vdrt fdretag och
Det var ndgot av innehdllet i den
detfdretag vi iir verksammai.
B-PILEN som Du nu har i Din hand.
Vril bekomme!
Samtliga ansttillda inom koncernen med vdnlig hiilsning
fdr drsredogArelsenhem i sin brevldda Karin Jansson.
Vilken information tar dd den enskilde
Iiisaren till sig av oll den som stdr att
fd i dennadrsskrift?
B-PILEN har frdgat fyra personer,
med olika arbetsomrddenoch kanske
olika intressen, om vad drsredogdrelsen beriittqrfdr dem, vilka synpunkter
de har pd verksamhetenmed drsbokslutet som utgdngspunkt.
Bofors sttimmer KemaNobel dtirom
har B-PILEN beriittat tidigare. Men
vad har htint sedan, Ja turerna har
varit mdnga.Dem berdttar vi om nu.

Telefonentir ett av vdra ksnske vanligaste hjiilpmedel i arbetet. Att den
i dessa dagar inte ldter sig hanteras
helt komplikationsfritt erfar vi ofta.
FArklaringor finns.
Att inget iir nytt under solen berdt- Omslagsbilden: En ogonblicksbild
tar tidningenom i en artikel. Vdxelnvar fr6n SektorF:s Familjedag.
ny 1953och fdrhoppningorna pd den- TomasSritterman, KAP 24, var fotosamma mvcket stora, Man trodde dd graf.

ROBOT 15 och SBMC

-

Regeringenhar beslutat att uppdra it Ftirsvarets Materielverk,
FMV, att fiirhandla med SAAB
Bofors Missile Corporation,
SBMC, om utveckling och anskaffning av Robot 15.
Robot 15 iir en sjOmilsrobot
med ling riickvidd, som skall
beviipna flottans torpedbitar.
Ordern viirderas till 655 mkr i
den nu aktuellafiirsta etappen.
Robot 15 kan iiven avskjutas
frin flygplan. En andra etapp
av robotanskaffningenavseratt
tiicka flygvapnets behov av sjtimilsrobotar med ling riickvidd
under 9O-talet.Beslut om fortsatt anskaffning fiir flygvapnets
behov behOverdock inte fattas
fiirriin senare.

- Den fir dock inte bli ett isolerat
projekt. Det skulle betyda en aweck- Iing av svensktrobotkunnande,enligt
marknadschefMartin Ardbo, Bofors
och ledamot av SBMC:s styrelse.
- Svenskatekniker bOr redan efter
I Robot 15-projektet skall Saab4-5Ar ha ett nytt projekt att bita i.
Scania och Bofors samarbetainom
ramen f6r konsortialavtalet(SBMC- Det giiller att fa til stind ett avtalet), som i sina huvuddrag siger
jiimnt utnyttjande av de mycket dyr- att:
bara utvecklings- och tillverknings- - SBMC formellt svarar fdr offertresurse-rna,
stigerBofors utvecklingsgivning och kontraktsskrivning
chef. Ake Isaksson.
medFMV och underleverantorer.
- Saab-Scaniaiir huvudleverantcirtill
SBMC och ltimnarkomplettoffert.
_- Bofors ansvararfcir exportforsiiljning.
- Bofors ansvararfor tub- och ddrmed sammanhtingandeutskjutningsanordning.

o
;tstnu

I beslutet stiider sig regeringen Sjrimilsroboten iir det fcirsta projekt
bl a pi flygindustrikommitt6n, fdr det nystartade fciretaget SBMC.
moderfdretagen Saab-Scania
som enhilligt menar att det iir Fdrutom
och Bofors, medverkar Philips elektroviktigt att inom landet utveckla nikindustrier och en rad andra svenska
och tillverka robotsystem. En fciretag i projektet. Huvuddelen av utfiirutsiittning ir att den svenska vecklingsarbetet sker vid Saab-Scania
robotindustrin fir ett samarbets. och Philips elektronikindustrier. En
anskaffning av roboten inom landet
projekt, som kan stiirka dess ger
sysselsiittningAt ca 170 man.
konkurrenskraft gentemot utlandet.
Att Sverige har ett robotkunnande
- Det iir utomordentligt viirdefullt
att berorda svenska fdretag etablerat
fasta samarbetsformer fcir att fcirverkliga detta projekt. Det ger mdjligheter
till en samordnad och rationell produktion av robotar fcir det svenska
fdrsvaret. Det iir en stor siikerhetspolitisk betydelse att vi har robotar med
svensk profil, siiger fcirsvarsminister
Lsr de Geer.

tekniska och ekonomiska utredningar
marknadsfdring,offertgivningoch
fOrstiljning samt kontraktsskrivning
val av huvudleverantdr,planering
och f6rdelning av resurser samt
informera.

iir tidigare dokumenterat bl a genom
Bofors RBS 70.

- Bofors och Saab-Scaniahar genom
samarbeteti SBMC etagit sig att aktivt
bidraga till en strukturering av svensk
robotindustri, siiger Lennart Pdlsson
vidare och fortsiitter:
SBMC skall gciradet mcijligt att:
- samordna ldnsiktplanering och
studieverksamhet
:- effektivare utnyttja fOretagskom- SBMC iir plattformen for robotpetens
samarbetet framfOrallt mellan Saab- - minska syssels?ittningssvlingningar
Scania och Bofors. Robot 15 iir det - undvika dubblering av resurser
fcirsta projekt som gcir att samarbets- - samordna exportverksamheten
formerna kan provas. Detta projekt
miste genomfdras med stor kraft,
SBMC skall utover det niimnda svasiiger artilleridirektOr Ze nnart Pdlsso n, ra fOr:
Bofors, och ledamot av SBMC:s styrel- - kontraktverksamheten med mynse.
digheter och f6retag

Bolagethar en fyra man stark styrelse,diir Bofors representeras
av Lennart
Pdlsson och Martin Ardbo, och SaabScaniaav Tore Gullstrand ochIngemor'
K Olsson.
Personal,fyra personer,iir rekryteradetvi frin varderaBofors och SaabScania:Axel Odelbergoch Jan BArjesson frin Bofors och TorstenEriksson
ochBertil Kdnig frdn Saab-Scania.
Chef och VD tir Arne Hult, tidigare
VD fdr BofrosAerotronicsAB (BAAB),
och hansassistent
ar lrdneEkmark.

RATTELSE
Arskronikan uppgav helt riktigt att
Bofors och Saab-Scania
bildat samarbetsbolag pi robotomridet. Dock
uppgavssamarbetsbolagets
namn felaktigt. Det heter SAAB BOFORS
MISSILE CORPORATION.

Boforsdret1978

Rekordhiig investeringsniYi
Tema i Bofors irsredovisning fdr 1978,som nu presenterats,iir koncernensinvesteringsverksamvarit rekordhiig.
het. Btt sjiilvklart tema ftir ett ir di investeringsverksamheten
-

234 mkr har nedlagtsi maskiner och byggnader.Det hittills hiigsta Arbeloppetinom Bofors.
Det ir en fortsatt iikning av en redan tidigare hiig investeringsnivl
De tre senastelren har investeratsfiir 560 mkr exkl ftiretagsfiirviirv
En fortsatt hiig investeringstaktplaneras.Under iren 1979-1981beriiknas beslut kunna tas
om investeringar pi ca 5(X)mkr, friimst avseendespecialiseradeverkstadsutrustningaroch
processanliggningar.

De svenskaindustrif0retagensinvesteringarhar minskat kraftigt de senasteilren. Investeringar
i effektivare maskiner, fabriker och produktionsprocesseriir ett av medlen med vilka fiiretagens
konkurrensfiirmAgabyggsupp. Nedglngen i industrins investeringariir dirfiir oroandemed tanke pl de svenskafiiretagensfdrutsittningar inftir 8O-talet.Fiir att stimulerainvesteringsverksamheten har olika itgirder vidtagits frin statsmakternassida. Trots detta viintas ingen uppging i
industriinvesteringarna,itminstone inte i ilr.
Orsakernatill nedgingeniir flera, t ex att
det fortfarande finns outnyttjad produktionskapacitet
de senasteArensotillfredsstillande ltinsamhethar fiirsvagat fiiretagensfinansiellastyrka
det flr fiirenat med svlrigheter att fi fram nya, biirkraftiga produkter.
Mot den bakgrundenframstlr koncernensnuvarandeinvesteringsnivisom mer iin glidjande.
I linje med lrsredovisningenstemabehandlasi en specialartikelinvesteringsproblematiken.
(sid36-40).

Forbiittrat resultat
Koncernensresultat efter avskrivningar och finansnetto uppgick till ll7
mkr mot 92 mkr f0regAende
Ar, dvs en
Okningmed 28 0/0.| 19776rs resultat
ingick 6ven statligt lagerst0dom 20
mkr. En ytterligare Okning av koncernresultatet beddms sannolik fOr
1979.

1978
Mkr
BOFORSF O R S V A R S M A T E R.I.E. .L
1-I1
B O F O R S - N O B .E. .L. . . . .
43
--38
BOFORS-STAL
--35'
B O F O R S - N O H A.B. . . . . . .
BOFORS-ELEKTRONIK.... 16
BOFORS-UVA
1
- 6
Ovrigt .
92

1977
Mkr
84
39
-54
-18
e

-19
2

vid omSamtligaresultatenheterftirbiittrade . exkl positivaresultatposter
strukturering
avverksamheten,
12Mkr.
sina rOrelseresultatmed undantag av
Bofors-NOHAB, vilket framgir av
vidstAende
tabell. Fdr Bofors-NOHAB deringingen6kadetill2,9 miljarder kr
var den stora kapitalfrigorelsentill och orderstockenvar vid Aretsutg6ng
foljd av omstruktureringen av verk- 5,0 miljarderkr.
samhetenmycketpositiv.
Rtintabiliteten - resultat i fdrh6llKoncernfaktureringen0kade med ande till insatt kapital - frirbEttrades
20 9o och uppgicktill2.788 mkr, varav efter att ha varit sjunkandede tre seca 60 9o avsig utlandsmarknader.Or- nasteAren(sediagram).Fdrr6ntningen
4

f0re skatt pi totalt arbetandekapital
uppgick till 8 90, dvs lite drygt bankriinta. Vid nuvarande inflationstakt
bOrriintabilitetenliggapi l5-20 9o fdr
att varatillfredsstillande.
Koneernen. Rantabilitet, liire skatt,
pA totalt arbetande kapital

10
I
6

2
0

Soliditeten - som visar hur stor del
av koncernens tillgingar som iir finansierade med eget kapital - fortsatte att sjunka trots forbiittrad lonsamhet och 6r nu nere i 27 s/0. Koncernens mdl iir att en tredjedel av tillgingarna skall vara finansierade med
eget kapital

FOrsvarsmateriel
Faktureringencikademed drygt 40 0/0.
Flera nya produkter b<irjadelevereras
bl a Fiilhaubits 77 till svenskafdrsvaret.

Nobel Chematur erhcill i brirjan av
1978en order om drygt 500 mkr avseendebyggnads- och monteringsarbetenfOr ett kemiskt anliiggningskomplex i lran. En fdrutsedd cikning av
faktureringen kan komma att begr6nsas av oroligheterna i landet. Arbetet
har dock hittills kunnat fortg6 p6 arbetsplatsen
om en i reduceradtakt.

Orderingingen sjonk som fcirutsett beroendepi minskade materialanslag till svenskafdrsvaret. Denna
Likviditeten - dr fortfarande till- minskning har inte i full
utstriickning
fredsstdllande. De likvida medlen har kunnatkompenseras
Bofors Plast fdrviirvadeunder dret
med6kad export.
dock sjunkit med l'77 mkr och var 553 Inneliggande orderstock
uppgir till AB Trelleborgplasti Ljungby. Detta
mkr vid 6rets slut. Dessa kassamedel 3,6 miljarderkr.
innebar en angeliigenstrukturrationautgcirs i stor utstrackning av erhillna
liseringav svenskplastindustri.Vidare
f6rskott frin kunder och kommer att
Under aret har den nya filtverkstaden tillfdrdes Bofors Plast kvalificerad
tas i ansprdk fdr upparbetning av pro- samt springtimnesgjuteriet
fiirdig- kompet6nsfor utvecklingoch tillverkdukter i arbete avseendetecknade or- stiillts.
ning av plastkomponenter f6r frirder. Dessa medel ar siledes ej disposvarsmaterielindustrin.

nibla fOr investeringar eller andra utbetalningar.

Styrelsen fciresldr att utbetalnineen
h6js frdn 4:- kr till 5:- kr per aklie.
Detta innebdr att utbetalningen totalt
uppgir till20,6 mkr. I detta sammanhang kan det vara viirdefullt att htinvisa
till sid 4l i irsredovisningen diir koncernens utbetalningar till olika intressenter finns redovisade. Dtirav fram96r att utbetalningarna till aktie6garna
dvs utdelningen utgOr I go av koncernens totala utbetalningar. Denna
relation har varit ofciriindrad sedan
1974. Yidare kan konstateras att utbetalningarna till den offentliga sektorn i form av kiillskatter. sociala av-

gifter, bolagsskatterm m har 6kat
mest under den senaste5-irsperioden,
och iir nu praktiskt tagetlika stor som
lcineutbetalningarna
(efter k?illskatteavdrag) till personalen.

Inflationen

,urholkarrt

Botorskoncemen.
Anlaggningsinvesteringar
i Mkr
och i procent av laktureringen

Utvecklingen fcir Bofors-Nobel iir
positiv inorn praktiskt taget samtliga
produktomrdden. En viss fdrbtittring av resultatetbcir kunna uppnds
under 1979.

7

stel

6

Bofors-Stil har tiven under 1978 pAverkats negativt av det svaga affiirs100
l6get f0r specialstilindustrin. R6relsefOrlustenminskadedock bl a genom
omfattande itgiirder fdr kostnads2
silnkning. Vid enheternai Karlskoga
minskade antalet ansta[da med liO
personer,huvudsakligengenomnaturlig
Fakturerings0kningen
avging. En fortsatt personalminskmedforde en
vtisentlig hojning av resultatnivin. ning fOrutsesunder 1979.
som framgir av ovanstdendetabell
bidrog sektorn med I I I mkr till konI b0rjan av innevarandeAr slutfdrcernenstotala rorelseresultat
efter av- des den omfattande utbyggnaden av
valsgjuterieti Akers.
skrivningar
somuppgick
till e2mkr'
5

150

A

Den stora orderstockeninnebiir en
hdg och jiimn leveranstaktunder de
Aven i 6rets redovisning(sid 34-35) narmasteiren, vilket ocksi gliller reg0rs ett fdrsrik att redovisainflation- sultatet.Forsvarsmateriel
utgOr basen
enseffekt pi koncernensegetkapital. fdr koncernensfortsattaverksamhet.
Dessaberiikningar 6r svira att g0ra,

det egnakapitalet

fritmst vad gsller faststiillandetav
NObel
^ \'

viirdestegringen pd byggnader och ma-

skiner. FOr 1978uppgick tillvdxten av
det egnakapitalettill 5,5 9o medaninflationen var 7,5 slo,Detta innebiir en
real fdrmcigenhetsminskning
om 2 90.
Trots en f0rbattrad lOnsamhethar siledes koncernensegna kapital "urholkats", detta iir helt otillfredsstiillande. Tillvdxten i det egna kapitalet
miste vara stdrre iin inflationen frir
att koncernensfinansiella styrka skall
kunna bibehillas och f0rbiittras. Detta
6r en fcirutsiittning fdr att 6nskv6rda
investeringar skall kunna genomf0ras
av egenkraft.

Av sektorns 6tta produktgrupper
redovisar endast tre positiva rcirelseresultat, niimligen Slitdelar, Hiirdtjiinster samt Specialstilprojekt. Mot
denna bakgrund framstir en fortsatt
strukturering av sektorns verksamhet
som helt n0dviindig. De nu pdgiende
utredningarnaom Kilstaverkensframtid iir diirvid av avgOrandebetydelse.
Ett besked om den framtida inriktningen beriknas kunna ldmnas under
hosten.

Nobel Kemi uppvisaren fortsatt gynnsam utveckling med viisentligt fcirbiittrat resultat bl a till fOljd av 6kad
fakturering avseendekemikalier och
explosiviimnen.Volym0kningeninom
Ndgon mer
explosivdmnesomrddet
har uppndtts verksamhetenallmitn uppging i affiirsforutsesej f0r 1929.pAgenom att den nya nitroglycerinkrutgiende 6tg6rder beriknas successivt
fabrikentagitsi bruk.
kunnaminskadentotala fOrlusten.
Bofors Lakeway i USA redovisar
Okadfdrstiljningoch resultat.Investeringar i en nitreranliiggning samt i en
restsyraanliiggning
baseradpA Bofors- Bofors-Nohab dr utan tvekan den
Nobelsteknologiskallgenomfciras.
koncernenhetsom genomgitt de mest

NOHAB

genomgripandefdriindringarna av sin
verksamhetunder iret. Den mest avgorande var dirvid dverfcirandet av
aa
till det med Oy Wiirtsilii
dieselrdrelsen
Ab bildadebolaget,Nohab DieselAB,
till vilket 330 ansttillda har dvergAtt.
Detta tillsammansmed Ovrigaitgiirder
har medf0rt att antalet anstiillda nu
uppgir till ca I 200 mot I 900 f6r ett
Vi silde varor och tj iinster fdr sammanlagt2 787,5 mkr , varav58 9o(l 270mkr)
6r sedan.
till andraliinder.
har
Den betydandercirelsefdrlusten
2 7E7,5
flera orsaker bl a ligt kapacitetsut- Tillverkningen loner, material,fcirsiiljning,
-2 593,5
nyttjande, eftersliipandekostnadsan- administration
osvkostade2 593.5mkr
passningsamt h0ga utvecklingskost194,0
nader fdr tryckpressar.Omstruktureringen av verksamhetenhar dock
medfort en betydande kapitalfrigorelse, drygt 100 mkr, varigenom fOre19410
for att tiicka viirdeminskningar
tagetsfinansiellasituation har stabili 102mkr reserverades
-10210
pA
verktyg
ovriga
och
byggnader,maskiner,
serats.
inventarier
At".rtflr
9Zr0
De genomfdrdaitgiirderna har skapat fdrutsbttningar fdr en f0rbiittring
av Bofors-Nohab'sframtida situation.
FOr 1979 fdrutses en minskning av
92r0
Skillnadenmellan riinteinkomsteroch ranteutrorelsef0rlusten.
gifter gaven inkomstav drygt 25 mkr.
+ 25,0

BOKSLUTET 1978
''NOTSKAL"
ETT
I

Elektronik

(verkligt resultat)

Den omstruktureringsom genomfdrverksamheten
desunder 1977avseende
i Karlskoga har givit avseddeffekt och
Fcirsiiljningen
av kraftverksriittighet,en del
er positivt.
rOrelseresultatet
fastigheteroch delar av dieselverksamheten
For de amerikanskaenheterna,BLH vid NoHAB tillf0rde "kassan" 2l mkr
och Dynisco, har siviil faktureringsom
resultatv6l motsvaratuppstiilldamil.
FOr nirvarande p6gir en viisentlig utbyggnad av produktionskapaciteten Omstruktureringen
av civrigaNOHAB ochvissa
vilket kan bidra till att ytterligare fOrvid BoforsLakewaykostade
redanunder 1979. miljOvdrdskostnader
battra lcinsamheten
ca l0 mkr.

UVA
Bofors-UVA har lyckats v6nda de senaste irens negativa resultatutveckling,
fr6n -19 mkr 1977till + I mkr 1978.
Orsaken hirtill 6r en intensifierad
marknadsbearbetning samt vidtagna
rationaliseringsdtgSrderbl a ett bittre
utnyttjande av produktionskapaciteten.
Antalet anstillda har minskat med 150
personerunder de tvd senasteiren.

Ca 90 mkr avsattstill varulagerreservoch vissa
fonder fOr att underlitta den framtida egna
finansieringen.

117,0
+ 2lr0
Summa 138,0

-

139,0
10,0
12S^0

-

12E,0
90,0
38,0

Aterstir

Aterstir

Av dessabetalasca 15mkr i statlig och kommunal
skatt, varefter iterstir Arets
nettovinst24 mkr.

Under iret har en ny generation
rundslipmaskiner introducerats och i
slutet av 1979 beriiknas en ny innerStyrelsenf0reslAratt 16 168aktieigare fAr
slipmaskinvara i serieproduktion.
delapA20,6mkr, knappt2l mkr. Det betyder
Den nu pAgiende resultatnivin be- en utdelningmed 5 kr per aktie.
riknas kunna bibehillas under 1979.
6

11.7,0

Summa

-

3E,o
15,0
24r0

24,0
-

Aterstir

21.10

f ,O(f,l)

Kommentarer.Bokslut 1978
Stig-G6ran Bjorkqvist

om riitt till ledighet for vird av barn iir
sd svira att tolka och hantera admiDet iir givet att det iir tryggt att arbeta nistrativt plus att under senare ir tilli ett fciretag som ger vinst. Det iir ju en komna arbetsriittsliga lagar lett till en
cikande tidsdtging fOr sammantriiden,
f6rutsiittning fcir ett fackligt aktivt
fcirhandlingar och fackligt arbete.
arbete, med lcinefr6gor, miljdfrigor
osv.
En 6rsredog6relseiir ju alltid en 6rsVad det gliller de olika sektorernas redogorelse, mer eller mindre latt att
inverkan p6 resultatet, ser jag ju att plcija igenom. Lokalpatriot eller ej stilsektorn inte utgcir n6got undantag och med mitt mett miitt tycker jag att
fcir svensk stilindustri i allmiinhet. Det Bofors irsberiittelse iir tydligt redigerad
har dock skett en resultatfcirbiittring i och andas en fdrhoppning om fortsatt
fdrhAllande till1977 6rs bokslut, detta "vind i seglen".
trots att avtalet med Avesta Jiirnverk
blev en besvikelse frirr oss. Det avtalet
har inte gett oss nigonting
Liiser man i bokslutet om investe- Om man ser till hela koncernen sA verringar finns mycket att saga. Diir fram- kar det som om det iir ett bra bokslut.
Men det finns en del grenar av kongdr vikten av en riktig planering "Planera fdrst - investera sedan". Planer cernen som inger oro f6r framtiden.
har funnits fdr Kilstaverken i flera 6r. Jag tiinker dd friimst pi Kilsta diir anmen fciretagsledningen har visat ett talet anstiillda minskar. En del gliidjeIjumt intresse fcir investeringar pd den- iimnen som man kan se iir att investeringarna totalt sett har cikat och friimst
na sektor.
dA inom Nobelverken dtir jag jobbar,
Fcir Ovrigt hoppas jag som sA minga
har ju investerats i en nitroglycerinandra att de problem som i dag finns krutfabrik och spr6ngtimnesgjuteri.
pd foretaget kommer att l6sas pi biista
Ndr man di bedomer de miljdinvestesiitt tillsammans med personalorga- ringarna man har gjort pA
Nobelverknisationerna.
en ska man komma ih6g att vi hade
Till sist anser jag att fciretaget inte och har viildigt nedslitna och gamla
borde hojt aktieutdelningen ett 6r ntir arbetslokaler, det 6r alltsi gamla synbehovet av investeringar iir stort pa der som vi lever med idag.
stAlsektorn. Jag iir medveten om att
Om man gdr in pd de tvi olika sekdet 16r sig om rnarginella pengar men torerna
som jag kommer i kontakt
synestindi som opsykologiskt handlat. med och
bcirjar med sektor F si ser det
ju bra ut. Vad man di frtlmst tror pi
iir viil Fiilthaubits 77 och robottillverkningen och inbrytningen inom Nato
AB Bofors irsredogdrelsefdr 1978har med 57 mm och stora order pA lysamkommit. Av koncerndversiktenfram- munition ser viildigt bra ut. Sektor N:s
gAr att utsikterna fdr 1979 iir goda. kemikalier och explosivdmnen stiljs
Gliidjande liisning for bide ansfiillda fortfarande bra och investeringarna
och aktiedgare.
var relativt h0ga under 1978 men ser
Den forutseddaresultatutvecklingenut att ge ner under 1979. Framtidstron
har infriats. Antalet anstiillda har ser ljus ut inom sektorn om man fortOkat- ocksdgliidjandei dessadagar. siitter med den satsning inom forskning och utveckling som man haft
Arsredogcirelsen
innehiller miingder under Aret.

Tommy Jacobsson

Anna-Liso Harling

av stapeldiagram,vilket iir bra och ger
Nobel Chematur 5r ocksd en verkliisarenall information den kan cinska.
Aven den som inte 6r si insatt i eko- samhet som borde ha framtiden fcir
nomiskafrdgor fAr en god uppfattning sig med tanke pA det hOga kunnande
om t ex personalkostnader
och sociala som finns inom sektorn.
kostnader, varje sektors rcirelseresulFciretagetssyn pA vad och var man ska
tat efter avskrivningarm m.
investera kan jag inte stitlla upp pi di
Man fir ocks6 veta att de arbets- man inte pi nigot vis tar htinsyn till de
riittsliga lagarna,semesterlagen,
lagen ansffillda och samhallets biista.

Okning av loner och socialakostnader redovisasviildigt ingiendepi flera
stiillen, men man redovisarinte med
ett ord hur mycketvarje anstiilldarbetar ihop i vinst 6t fdretaget.
Man skriver ocksi att fdrst sedan
var och en av de Ovrigaintressenterna
fitt sina villkor tillriickligt tillgodoseddablir nigot 0ver till det resultat
som ger fdrriintningenav koncernens
egetkapital dvs aktieligarnasdel i f<iretaget.Om jag har fdrstitt detta riktigt
si vill jag skickatillbaka dettatill fdretagetsforhandlare fdr diir finns enligt
min meningmycketkvar att gcira.

ValborgEhrnstrom
Jag tycker det iir bra att regelbundet
fi en presentation av fdretaget och i
detutf0randesomirsredogorelsenhar.
Den tir fin dtirftir att den dr informativ. Den iir viil viircl dcr pris som jag
vet att den vunnit. Vird som ger mig
mest ar Tio-6rs-0veriikten.Den ger
klara begreppom bl a relationstalen.
Dem kan jag inte riikna ut pi egen
handoch det beh6vsju inte heller.
Andra transaktionerhar jag betydligt svirare att fOrsti liksom vissafackbegrepp.
Investeringsartikelnhar jag ocksi
liist med intresse.Fdr mig ilr den en
kort lektion i fciretagsekonomi.Det
kan man giirna fortsitta med under
andratemanett annat6r.

Stereo-test
I radions program 3 siinds dd och di
ett stereotest, for att man ska kunna
justera sin stereomottagare. Men det
iir ju inte alltid man har mojlighet
att passajust dessatestsiindningar, si
diirfcir vill vi rekommendera en kompletterande metod: Lyssna pi vAra
partiledare, ntir de framtriider i radio.
Om apparaten ar ratt instiilld, ska
Olof Palmes r0st komma frin viinster
sida, och Gcista Bohmans frin hcieer
sida. Torbj<irn Fiilldin ska hciras fiAn
en plats mitt emellan hdgtalarna, och
Per Ahlmarks rost ska komma frdn en
obestiimd plats i rummet.
(AGA-klipp)

Omtanke 5r handling
inte bara sympati iir;
Rodokorsei/qrro
o* roo-o
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Har du l6st Arsredogcirelsen?
Har du det si skall denhdr tipsraden
inte villa dig stirskilt stora "bekymmer". Testadig sjalv!
Ldsningen sdndestill B-Pilens Redaktion, Avd DKI, AB Bofors Box 9il)
690 20 Bofors.
Miirk kuvertet - "Tipsraden".
Svarenvill vi ha senastden I juni.
Till de tio fOrst <ippnaderiitta lcisningarna <iverlimnar vi Bofors-paraplyer.

''TRYCKT''
VARDET HAR
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Chalmers jubilerar
ChalmersTekniskaH6gskolafyller 1506r under 1979och har med anledning av det organisertaett jubileumsprogramsom amfattar en rad ingenjorskonfereriser,internationellavetenskapligakonferenser,kurser och
andrastdrrearrangemangunderpraktiskttagethela6ret.
Aven siirskilda konferenserfor allmiinhetenkommer att ordnas och
naturligtvisblir det utrymme fcir spex,jubileumscabaret,Oppethus och
andraj ubileumsarrangemang.
Den som vill fd vidareinformation om Chalmersjubileumsdrkan viinda
sigtill Jubileumssekretariatet tel 81 01 00 ankn 1552eller 1272i Gdteborg.
dr ChalmersTekniskaHiigskola, 412 96 GOTEBORG.
Postadressen

med flexibel arFOrsoksverksamheten
betstid, populSrt kallad FLEXTID,
har utokats inom Bofors. Frin och
med april minad flexar nu ca 1 000
boforstjiinsteman.
Dammbrokontorets personal har
flexat i snart ett ir.
De anstiilldai Huvudkontoret,Personalhusetoch NC-huset 6r tinnu sA
liinge"nyborjare".
Den pdgiendef6rs0ksverksamheten
kommer att utOkasytterligare.Minga
<inskar flextid. I startgroparna ligger
nu FV och dessplaneringsavdelning.
Parallelltmed fcirsOksverksamheten
arbetar en utredningsgruppmed uppgift att sehur de praktiska konsekvensernai betydelse,tidsregistreringoch
dlrmed sammanhiingande frigor i
framtiden skall losasadministrativt.
Praktiskt innebir att de ca I 000
"flexarna" markerarvarje in- och utpasseringvid nyuppsatta stiimpelur,
en ny bekantskapfcir tjiinsteminnen.

''I\YA''Vffi
BOFORS
Rubriken iir hiimtad frin en artikel i
B-Pilen nr 2 1953. Rubriken dr "rykande" aktuell igen. Den gingen handlade det om installationen av v6r nuvarande vtixel. En kort "vd.xel-historik" beriittar att:

1898
"Den I januari 1898 tecknade Aktiebolaget Bofors-Gullsping kontrakt
med Kongl. Telegrafstyrelsen om
abonnemang pA tre rikstelefoner att
uppsattas i Bofors Herrg6rd, Disponentens kontor och Brukskontoret. Aret
dtirpi, ndrmare bestiimt den 16 aug,
tecknades kontrakt fdr tva telefonabonnemang frir Bjdrkborn. Fortstitter man att viinda bladen i gamla folianter avspeglasutvecklingen i en lingsam men stadig clkning av antalet telefoner. SA sminingom fAr kamrerkontoret, gjuteriet, valsverket och ritkontoret telefoner. Vid denna tidpunkt voro alla telefoner anslutna till Bofors
Telegrafstation, en fdregdngare till den
nuvarande stationen i Karlskoga. Telegrafstationen var beliigen i Bofors fastighet Skogsbo. Namnet Karlskoga erhOll stationen vid flyttningen 61 1907
till fastigheten mitt emot Karlskoga
Jtirnviigsstation" .

mer for intern trafik slopades. Pi
hotellet och Skjutfiiltet tillkom manuella viixlar anslutna till automatviixeln.

ket liinge. Genom underscikningar som
redovisades i diagram grundade pi sannolikhetsbertikningar si ldg: "Tidpunkten si lingt fram i tiden att man
redan nu kan pdsti att detta iir Bofors
sista telefonviixel. Niir en iinnu storre
Utvecklingen gick nu vidare med viixel behOvsdi ar redan ficktelefonen
stora steg. Den 2 nov l94l oppnades var mans egendom" Det var insttillByggnadsavdelningens
underviixel. ningen 1953.
Huvudviixeln, som ir 1937 startade
med 400 nummer, byggs ut etappvis
och var den 16 sept 1945 utokad till
maxkapacitet 900 nummer, med 810
Bide fclretaget och telefonkommuanslutna linjer. Den iterstiende reserven 90 nummer var fcir knapph?indig nikationerna har utvecklats avsevart
sedd p6 langre sikt och utredning pd- sedan dess. Vi ska komma ihig att det
borjades i bOrjan av hr 1946 om an- gittt 32 dr sedan nuvarande viixel beskaffning av en 4-siffrig viixel. Den 14 stiilldes.
maj 1947bestalldebolaget av TelegrafDen skulle fcir dvrigt ha levererats
verket en ny 4-siffrig automatisk abon- 15 april 1951, men fcirsenadestill den
nentvtixel f6r leverans den 15 april
13 april 1953. En fcirsening av den
1951".
storleksordningen, fcir den nu bestiillda vtixeln, skulle innebiira katastrof.
Den ficktelefon, som man 1953 ans6g
skulle bli "var mans egendom," hai
iinnu inte fdrverkligats. Vi iir fortfarande ledningsberoende.

t947

1979

-a

1937
"Den l5 febr 1937var fcir Bofors ett
mdrkesir inom telefonutvecklingen.
Di inkopplades den av oss alla viilkiinda 3-siffriga automatiska abonnentvdxeln, som fram till den ll april
i ir gjort l6ng och trogen tjiinst. pi
goda grunder kan man tala om en trotjiinare, om iin inte i alla delar si tillfdrlitlig. Ty enligt expertisen var vir
gamla viixel Sveriges hirdast belastade, varfcir vi nog sjiilva i h6g grad
medverkat till att viixeln stundtals
viigrade ge ifrin sig den minsta lilla
"ton". Vid demonteringen,som p6gdr
niir detta skrives, visar sig, att endast
Att viixeln fcirst den 13 april 1953
sidana delar, som tillkommit under kunde tagas i bruk hade minga orsaker.
senare 6r, lcinar sig att tillvarataga. I Orden "nykonstruktion" och "laboradvrigt fdrvandlas viixeln helt till skrot".
toriefrirscik" talar fcir att fdrseninsen
hade sina giltiga skiil. De senaste6r-ens
"Automatiseringen 61 1937 med- telefonsvdrigheter
hade viil de flesta
fcirde en viilbehdvlig rationalisering av vid
det laget gldmt.
bolagets telefontrafik. Krutbrukets telefoner inf6rlivades i Bofors telefonHur ltinge skulle 1953 ilrs viixel motniit. Den pd huvudkontoret ir 1933 svara fciretagets behov? - Ja svaret,
uppsatta lokala vtixeln med 200 num- var dd att den skulle vara modern myc-

I 953

Diiremot si ingir en sd kallad ficktelefon (tridlos) i televerkets nya personsokarsystem.
Si hiir skriver televerket om ficktelefonen. "Vanliga personsc!karsystem har den nackdelen att nar lampan
blinkar eller scikmottagarenpiper miste den sokte iviig till sitt rum eller till
narmaste telefon fdr att svara. Televerkets personsokarsystemhar istiillet
ficktelefoner. Den s0kte kan svara
direkt i sin ficktelefon och fi besked
om vad saken giiller. Ficktelefonen
kan tiven anviindas utomhus - upp
till en kilometer frin siindaren',. Det
tir trots allt en bit kvar innan vi har den
"riktiga" ficktelefonen.

FAK4 Rikstelefonservtce
En stirskild servicefunktionmed ansvar fcir rikstelefonfrdgor, rikstelefonvdxeln, teleabonnemang,installation
och flyttningar av teleapparater,intern
telefonkatalog,inkl person-och signaturregister, inrittas med beteckningen
FAK 4. Chef 6r Carl-Ivar Nettelvik,
(Nkc).

Bofors och Nobelminnena:

Vi kiinner stor gemenskoP,
med Bofors, sa Stig Ramel
skapsakademien,eftersom vi iir
ett hiigteknologist fiiretag. Vi
har aldrig fiirutsatt att symposiets tema skulle ha nigon anknytning till vir verksamhet,
men att just det hiir symposiet
har potentiellafOrbindelsermed
Bofors och Bergslagenkan sjiilvklart ge ossimpulser att spinna
vidarepi.

och diskutera gjorda rOn och upptiickter. Vetenskapsminsom nu, kanske fdr fOrsta gingen, fir tillfiille att
prataman och man emellan.

Den vetenskapligatiteln och det
mycketstoratidsperspektivet
har bokstavligenen mycket jordndra anknytning och inte minst i vira trakter.
Alfred Nobel6gdevid sin dOdAB Bofors, var dessstyrelseordfcirande
och
hade sitt hem pi Bj0rkborns Herrgird, i bergslagstrakterdiir jordens
mineraler lagt grunden till traktens
niiringsliv och dagens moderna samhille.

Arets Nobelsymposiumkan bidra
till att aktiveravar och en av oss.Hur
besvaraderedan titeln pi den inledande forelEsningen,
som hdlls av professor Frans E Wickman "Hur kan detta
symposiumbidragatill en framgingsrik mineraljakti Sverige?"

Med dessauppriktiga uttalanden besvaradeStig Ramel och
C-U Winberg den direkta frigan
varfiir Nobelstiftelsen iter fdrliigger ett Nobelsymposium till
En ging tir ingen gdng. TvA gdnger
Bjdrkborn och Bofors och variir en vana. BjOrkbornsHerrgird och
fiir Bofors i sin sida itar sig Bofors iir iter skideplats fdr ett Noviirdskapet.
belsymposium.Dessaviirldenssdneri
Stig Ramel, Nobelstiftelsen, och C-Il Winberg,
Bofors hor bl a Alfred Nobel som gemensomt
intresse.

Nobels anda iterviinder giirna till
"rOtterna" Alfred Nobels hem och
1978var det 6r di miinsklighetenkan- hembygd.
ske mera aktivt an nigonsin bOrjade
att sdka sina rcitter. Nobelstiftelsen Prof Wickman:
fdrlade ett av sina vetenskapligasymposiertill BjorkbornsHerrgird, Alfred
Nobelshemvid hansddd, och Bofors.

- Vi kiinner en stark gemenskapmed Bofors och Bjdrkborn
av historiska skil. Det iir ju tack
vare Alfred Nobel som stiftelsen
Viirldens samlade vetenskapliga
kunde skapas. Vi kommer till- kunnande,representeratav ett 30-tal
aktivt sysselsatta
med
baka si linge vi iir viilkomna. vetenskapsmiin,
Och vi har fitt minga bevis fiir att sOkamtinniskansursprung samlades for att diskutera"Det senasteom
att fiirra irets symposiedeltagareden tidiga miinniskan".
Vi fick genom
stortrivdeshiir, sa Stig Ramel, en rad intressantafdreliisningaruppdirekttir ftir Nobelstiftelsen.
leva hur miinsklighetenblev miljoner
- Vi har inget som helst emot
att sti som viird fiir dessasymposier, sa YD C-U Winberg.
Tviirtom iir vi istillet angeliigna
om att befista och stiirka de
Nobel-minnen som fiiretaget
och bygdenhar med Alfred Nobel.
Vi vet att namnet Nobel giort
Bofors namn kint i viirlden och
att aktiviteter kring Nobel ir
till gagnfdr Bofors.
- Vi ser ocksl ett oerhiirt viirde i ftirbindelsernamed Veten-'
l0

6r gammal. Bland de 50 fOrslagtill
symposierha fOr 1979utvalts professorFrans E Wickmanmed titeln "Chemistry and Geochemistryof solutions
at high temperatureand pressure"eller
fritt Oversatt"Bergarters reaktioner
vid hciga temperaturer och tryck".
Symposiet 6r klart inriktat pi framtidsforskning men kommer iindi att
bitvis fdra ossytterligare bakit i tiden
- ja, i princip till tiden fdr jordens
tillkomst som exakt kan anges 4,55
miljarder ir, ursprungetf6r vira mineraler och bergarter.
Den 17 septembertrEffas iterigen
virldens samlade vetenskapligakunnande, nu pA ovan nimnda omride, i
Bofors fOr att under fem dagar byta

-"Amatiirer bista
mineralletaren"

"Nu sittervi har igen", var en spontan
reaktionhosminga av de Ahciraresom
lyssnadepi professor Frans E Wickmans fdreldsningmed titeln "Hur kan
detta symposiumbidragatill en framgingsrik mineraljakti Sverige?"
Vi sitter hdr igen i betydelsen att
professorWickman vdckte ett intresse fcir mineraler och dessframtida betydelse i allm6nhet och fcir mineraljakt i synnerhet.
Professor Wickman gjorde ingen
hemlighet av att 6rets Nobelsympo-

sium ar svert att f0rstA,ja i vissastycArets Nobelsymposiumi Bofors iir och dessolika skiktningar med hjiilp
ken mycket svirt fdr den oinvigde. det forsta i sitt slag. Amnet har valts av vetenskapligardn fram till dagens
Men inte destomindre gav han svarpd pi fOrslaginliimnat av professorWick- energi- och milj0debatt, parad med
en rad grundliiggandefrigor och Opp- man, som till sAsentsom tills i ir varit fciretags- och nationalekonomiska
presesi Kungl Vetenskapsakademien.aspekteroch konsekvenser
nadeframtidsperspektiv.
kan tyckas
Han sa ocks6, att just den i iimnet Han iir professori geologioch landets vara en omcijlig balansakt.Men prookunnigeiir den som aktivt kan bidra endegeokemistoch kristallograf.Han fessorWickman lyckades.Vi sitter hiir
till att gdra nya mineralfyndigheter. iir dessutomledamot i Vetenskaps- igenochvi vill vetamera.
Den som inte 6r "tyngd" av fackkun- akademiensplaneringsgruppfdr 1979
skaperinom geologins0ker fOrutsiitt- 6rsNobelsymposium.
ningslOst mineraler pA platser, diir
lattare och stikrarekan observeras.I
vetenskapeninte anser det rimligt att
Att "lotsa" en publik, utan fack- produktionenrcintgasredan idag gramineralerbordefinnas.
kunskap, genom jordens innanmiite nater rutinmiissigt. Med bildbehandlingsmetoderhoppasman kunna automatisera underscikningarna.Planer
finns pA att underscikagranater med
datortomografi
dvs samma metoder,
Ur en intervju ned vir VD, Claes. Redaktionentir Avertygadom att
som
likarna
anvinder
vid t ex underLllrik Winberg, i VeckansAffiirdet finns mdnga fler likartade
scikningav skallen. Sannolikt kan en
arbetsplatser inom kttncernen.
er frin den22 februari citerar vi:
okad kunskap om bildbehandlinghos
Arbetsplatser, diir ni rir mdng"Bofors har idag 8 500 anstiillKPO resulterai en siikrare detekteda i Karlskoga. 5 000 av dessa sysslare och har arbetsuppgifter
ring av sprickoroch sprickbentigenhet.
ni tycker tir annorlunda och
jobbar med fiirsvarsmateriel, som
Sektor Nobel har f6tt tjbnster och
spiinnande. Skriv till B-PILEN
1 500 arbetar pi kemisidanoch
apparater frin KPO. Studerar man
och berdtta.
t ex de patent, som ligger bakom den
2 000 pi stilsidan. Men det finns
Det iir m6nga tjiinster, som man kan helt nya krutteknologin
i NVK-6-anen direkt koppling mellan de fi utforda pi KPO. En hemmabyggd liiggningen
si finner man TorstenPersolika
Yerksamhetsomridena.svepspektrometer kan anviindas fdr son,snamn tillsammansmed de tidigFiirsvarsmaterieliir den genom- unders6kning av spektralfdrdelningen are i B-Pilenviilfcirtjiint uppmiirksamgiende biirande passbiten,som hos ljuskiillor, filter och detektorer. I made krutgubbarna.Nya matriskonett "rent rum" finns en vakuumanstruktionerfor t ex 7-hils- och l9-hilshiller ihop hela koncernen.Ke- liiggning
f6r att gdra ytbeliiggningar
krut
har han konstrueratliksom ett anmi och stil iir si att siigafunk- till speglar och strildelare. Mdnga
tal krutskiirmaskineroch en kruttork
tioner av ftirsvarsmaterielpro- miitproblem har fitt sin lcisninggenom fcir att krutet skall f6 riitt fuktighet.
KPO, antingen genom direkt ridfrigduktionen".
Fcir att kontrollera att krutet iir porning eller genom experiment.
fritt har KPO 6ven konstrueratprovDet finns emellertid en liten
Optiklaboratoriet har svartmilade
ningsutrustningarsom arbetar med
avdelning, som alldelessirskilt viiggar fcir att undvika reflexer och dar ultraljud. Hittills har KPO lagt ned ca
stiillerupp pA det dir med kopp- finns bland all optisk utrustning lasrar, 6 000timmar pAkrutteknologier.
ling mellan verksamhetsomrid- kalibrerade normallampor och luxDe metoderfcir ofcirstorandeprovBofors har av Statens Provning (bl a ultraljud och rcintgen),som
en. Den heter KPO, tillhiir sek- metrar.
ningsanstalt utsetts till auktoriserad
tor F, medadressRA L6, Nobel- miitplats nr 17 (AMP l7). Betriiffande anviindsfdr fiirdig ammunition, kan
sjiilvfalletocksi till?impaspi rena maverken.
fotometri har KPO ansvaret fdr att terial.
inte minst stil. Samarbetetmed
auktorisationen uppriitthilles si att stillaboratoriet (SDL
63) har ltinge
KPO, avdelningen fcir instrumentkon- t ex skjutfiiltets luxmetrar kalibrerats varit gott och just nu hiller KPO pA
struktion, har som sin friimsta uppgift si att de visar riitt. Ingenjdr Sune med en kalibreringsutrustning
fcir de
att ge service i form av fungerande Jonsson har hand om denna del av ultraljudkristaller, som regelbundet
miltinstrument och tillforlitliga mlit- verksamhetenoch sk6ter den pd ett f6r
anviindsp6 sektor Stil. Tidigare har
metoder. Denna service tillkommer i hela bolaget tillf0rlitligt och vederhaf- KPO tagit fram den analysutrustning,
forsta hand avdelningar som organisa- tigt siitt.
som finns i Kilsta, fcir bestiimningav
tionsmiissigt ligger niira: FKP-konsyre, vate och kvilve i metaller. KPO
FOr att studera trotylens vidhiifttorets sektioner, speciellt FKP 3, dit ning granater
har
ocksi bidragit till l?icksdkningav
i
har man just nu ett
KPO hor. Bland de miingder av appastort projekt, ULTRASID, p6 g6ng p6 vakuumsmiiltutrustningar.

"Det er vi som dr KPO"

rater, som tillverkats pi KPO, hittar vi
hrighastighetskameror, apparater fcir
bestiimning av kornstorleken hos materiel i pulverform, blockbad fdr underscikning av termisk stabilitet, apparater for miitning av antiindningstemperatur och tandkanslighet. KPO har
ocksi gjort holografiska underscikningar pi lyskroppar och liicksokning
av ammunitionsdetaljer.

KPO. Med ultraljud avscikerman hela
granatsidan och registrerar automatiskt spalter (springor) och variationer
i vidhiiftningen.
Det framtida KPO kommer kanske
till viisentlig del att handla om bildbehandling, d v s olika metoder att paverka och variera bilder bl a med datorns hjiilp, si att viisentliga detaljer

Fcir nigra mAnadersedanfick I(PO ny
chef, Lars-Ake SvenssonHan kommer niirmast frAn BAAB, Liding<i,
och genom att han i 6r arbetat en del
av tiden pi BAAB som konsult och
utbildare,kan man kanskev6ga p6sti
att KPO's verksamhetsomrdde
numera
utg0rsav nestanhela koncernen,frin
Lidingd i cistertill Kilsta i vdster.
ll

Intresset fcir ett arrangemang kan miitas pi mingahanda siitt. Det kan t ex
miitas genom det utrymme som massmedia iignar it evenemanget och det
kan miitas i antalet bes0kandevid publika tillstiillningar.

Nu fick man chansen inte minst pi
Skjutfiiltet diir IKV, Infanterikanonvagnen, fcir fcirsta gAngen visades fdr
"allmilnheten" och di de niirmast berdrda "tillverkarna" och Fiilthaubits
77 som nu finns p6 svenskafcirband.

Ntir Bofors sektor Fcirsvarsmateriel
Att den viilbekanta 40-ian fortfarinbjrid sina anstiillda och dess anfcir- ande tir lika aktuell som for snart 40 6r
vanter till en besoksdaggav bdda dessa sedan framgick ocksi klart. Sjiilvklart
mtitmetoder samma besked.
har det fciljt med i den tekniska utveckSiviil tidningar som radio 2ignade ling som 6gt rum, inte minst inom elekstor uppmtirksamhet ef 1979 irs F-dag troniken.
och antalet besokande var rekordartat.
Att en svarv alltid dr en svarv dr en
I runda tal 7 000 personer vandrade sanning med modifikation. Nya Fiiltden hiir dagen runt pi olika arbets- verkstadens moderna fleroperationsplatser. Hustrur, iikta miin, barn och maskiner viickte stort intresse bland
ungdomar i alla ildrar tittade intresserat pA de olika arbetsplatserna, den
miljO som deras ntirst6ende vistas i
stora delar av sin vakna tid.
Att intresset ocksA tir stort fcir de
olika produkter som blir resultatet av
egna arbetsinsatseriir minst lika stort,
diirom talade de spontana positiva
kommentarer som besokarna flillde.
Dessavar tdmligen likartade och helt i
linje med de mdls?ittningar som arrangoren, sektor F hade. M6nga av de anstiillda g0r var och en sin del i det som
i slutprodukt blir, i det hiir fallet, tekniskt avancerade fcirsvarsmateriel.
Minga tir de som under ordinarie arbetstid inte har mcijlighet att bescika
andra avdelningar eller att se slutprodukten.
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Bergverksttider och Monteringsverkstiider var lika populiira bescj,ksmil den hiir dagen si ocksi de nya anliiggningarna
Sprtingtimnesgjuteriet
och Krutfabriken.
MiljOvirdsanlaggningen pi Skjutfiiltet gav direkta besked om de krav
som sttills pi fcirsvarsmateriel. Inget
fAr ltimnas 6t slumpen. Fcirsvarsmateriel m6ste fungera i alla liigen, oberoende av vilken behandling eller vilken
hantering den varit utsatt fOr under
transporter, lagringar . . . osv. Htir i
den nya anldggningen kan pi teknisk
eller mekanisk viig fingeras 6ken- eller
arktiskt klimat eller milslinga transporter pi skakiga viigar.

ASTRA-BOFORS i samarbete
Astra och Bofors har ndtt en prelimintir averenskommelse,som nu rir f\remdt f6r MBL-diskussioner. Uppgdrelseninnebdr i huvudsak:
- Produktionsbolaget Astra Sdderttiljeverken |vertar ltikemedelsfobriken i Karlskoga
frdn Bofors. Efter ombyggnadskall den anviindasfdr tillverkning av s k geler (enform ov loiolbedavningsmedel),vissasalvor samt tondkriim. Denna verksamhetkommer i Astra's regi att sysselsiltta ca 50 personer. Helo personolen erbjuds fortsatt ansttillning - eventuell resterandepersonal inom Bofors.
lstra Sdderttilieverken tillfhrc frdn Karlskogo-fabriken tillverkning av tokalbeddvningsmedel.
Denna gdr in i en nyligen ftirdigstlilld anltiggning i Sdderttilje, som svarar mot 1980-talets
kv ali tets- och siikerhetsk rov.
- Viss substanstillueykningflyttas frdn SOderttilje till Bofors Nobelverken i Karlskoga och btir
diirmed ett betydelsefullt led i Nobel Kemi's satsningpd finkemikatier tiil takemedelsindustrin.
Strukturfdrtindringen medfar stora fdrdelar fdr de inblandode fhretagen. profileringen blir
sddanfdr de nu aktuella produkterno att Bofors tillverkar aktiv substans-fhr Bofors lttkbmedet,
A,st1aSddertiilieverken tillverkar kikemedel av substansenoch Astro Ltikemedel ansvarorf6r produktutveckling och marknodsft)ring. Genom specialiseringenblir vi effektivore, stigerjareiagsledningarnafdr Astro och Bofors.
Bofors Nobel Kemi flir genom detta avtal mdjlighet att bygga upp en ny kemikaliefabrik och
diirmed ytterligore stiirka sin sttillning som tillverkare av kvalificeradb speciatkemikatieV.

NOIIAB-I)IESEL:s
F30
ifi;j:3.?1ili,ffil
Bofors Nobel Kemi arrangeradei april
mAnad tvi seminarier i Japan. Mdlgrupper var forskare och produktionsledande personal inom kemisk industri.
Milsiittningen att, locka, 50 deltagare fdrdelade pA tvi seminarier, ett i
Tokyo och ett i Kyoto/Osaka 6vertrEffadesstort. 70 deltagarekom.
Frin Bofors deltog dr Erik Bengtsson, forskningschef, professor Kjel/
Sjdberg och marknadschef Hdkan

d

Frdn och med den I januari 1979 har av den tidigare
dieselavdelningen inom AB
BOFORS-NOHAB i Trollhiittan bildats ett separat
fdretag, NOHAB DIESEL
AB, dgt av AB Bofors i
Sverige och Oy Wiirtsilii
Ab i Finland. Det nya NOHAB DIESEL AB har egen
fdrsiiljning, konstruktion,
installation, sevice och tiWverkning och kommer genom samarbetet med Wiirtsiki:s Yasafabrik att kunna
ytterligare stiirka positionernap d viirld smarkn aden.

Vid OTC-konferensen i Houston,
Texas,USA, i biirjan av maj och NorShipping '79-utstiillningen i Oslo introducerar NOHAB DIESEL den nya
F3O-motorn.Den ir en vidareutveckling av F-serien, vilken under den
senastel0-irsperioden varit en stor
framging prflvdrldsmarknaden.bide
som marin huvud- och hjiilprnotori si
gott som alla fiirekommande typer av
fartyg
hamnbogserare, offshore
supply-fartyg och stora tankfartyg.
F-seriensmotorer finns vidare i bostadsplattformar, stationiira kraftaggregatfiir siviil baskraft som reservkraft, i allt frAn kraftstationer i avliigsna byar i Saudi-Arabientill ytterst
driftsikra reservkraftaggregati atomkraftverk.

" Arb e/sskadestatistik en"
Bland Boforskoncernens12 619
lrsanstilllda i Sverigeintriiffade
under 197t 531 olycksfall i arbetet. Dessa ledde till 12 060
frfinvarodrgar, en minskning
jiimfiirt med 1977 med 2 fi)l
dagar.

- Milslttningen fdr skyddsarbetet
vara ett annat sAtt att se pe arbetsskador dvs att man idag anmiler en miste alltid sAttashOgt. Skyddskomskadasom arbetsskadasom man tidig- mitt6ernamiste arbetaaktivt och stlndigt vara alerta.
are settp6 pi ett annat satt.
- Just nu pigir ett mycket aktivt
- Som jamfOrelsekan niimnas att
verkstadsindustrins yrkesskadefre- arbete och dA inte minst med vidarekvens1976i genomsnittvar 51 arbets- utbildning av de kommitterade med
miljOfrigor i centrum.
skadorper i miljon arbetstimmar.

Antalet olycksfall i arbetet
iikade med 13 samtidigt som an- Uno Lhnnqv ist, skyddsingeni6r
talet lrsanstillda Okade med Nobelverken stiger att :
- Ett stort antal skador drar glrna
205.
En nirmare granskning av
den nu presenteradeaftetsskade
statistiken fiir Bofors i Karlskoga visar att inom sektor Fiirsvarsmateriel minskade antalet
arbetsskadormed 19, sektor Stll
15, Bofors- och Kilstaverken,
redovisar en Okning med 15 arbetsskadormedan sektor Nobel,
Nobelverken redovisar en iikning med 21 arbetsskador.
Olycksfallsfrekvensenblir fiir
Bofors-Kilstaverken 25'9 arbets.
skador per 1 miljon arbetstimmar. Motsvarande siffra fiir
Nobelverkenblir 49,6.
Totalt sett innebiir det en
minskning av antalet arbetsskador inom Bofors- Kilstaver'
ken och en iikning fOr Nobel'
verken.
- Stlndiga diskussionerfcirs om den
fysiska och psykiska arbetsmiljon med
ansvarig lokal arbetsledningoch skyddsombuden. Vi f0ljer kontinuerligt utvecklingen, sagerBertil Ekander, chef.
f0r Bofors f0retagshilsovird. Han
fortsitter:
- Utbildning ar ett instrument liksom 0kad information fOr att forsOka
komma till ratta med antalet arbetsskador. Den statistik som nu presenterats lr ett av vira hjalpmedel. En f6rklaring till redovisade Okningar kan

en och annansvir skadamed sig. Detta
besannadesocksi under fjoliret dd vi
drabbades av en olycka med dddlig
utging och en med svira kroPPsskador. Bida pi ammunitionsavdelningen.

- Just nu studerasde kemiskahtrlsoriskerna. Studiepaket med buller
som tema stir hiirnlst pi schemat.
- Inom ramen fOr CentralaSkyddskommitt6n har bildats en Kemikaliegrupp f6r Bofors och Kilsta. Dlr har
vi kommit iging med en inventeringav
de kemikalier som anvinds inom vira
arbetsomriden.

- Som en jimforelse med fjolirets
- Det iir en hel del som hinder,
kan ntimnas att i som 6r planerat och som skall ske.
arbetsskadefrekvens
mitten av 60-talet noterade vi en ar- Men 6n en gdng,virt arbetemiste vara
som 169 under 15 aktivt.
betsskadefrekvens
per I miljon arbetstimmar.
- Det hir kan inte fd fortsiitta. Karl-Eric Brednert/SlF
Orsakerna till uppgingen miste klarItiggas.Ingen tror viil att den kan fOrKihlstrOm/SALF
klaras enbart med att arbetsmiljOerna Helmer
ger ett tydligt
blivit si mycket simre eller att arbets- Arbetsskadestatistiken
minsktempot stigit i sidan grad att det blivit beskedom att skadefrekvensen
allt farligare att arbeta.
ar. Efter en markant topp 19756r den
nu nerei tal som fOrekomi mitten pi
- Ett forsta led i kamPenmot ar- 60-talet.Visserligenhar nog personalbetsskadorna6r en noggrannareut- minskningar spelat in, men de kan
redningav anmilda arbetsskador.Den tiinkas uppviigasav det stora antal om6gnasidag pi flera hAll inte tillriicklig placeringarsom har iigt rum. I sidana
uppmirksamhet. lntriffade arbets- fall iir ju inte personalen"nyanstiilld",
skador skall anmilas per telefon till men den miljo den kommer till iir ju
helt ny och dtirmed Okar riskernafOr
skyddstj6nst.
arbetsskador.
- I det fdrebyggandeskyddsarbetet
Inom tjinstemannaomridethar det
har uppmdrksammandetav olyckstill- ocksi skett en minskning av antalet
bud alltid ansettsvara mycket viktig. arbetsskador.FOr 1978 har vi fyra
Olyckstillbuden skall hjelpa oss att skadori arbetetoch tvi fiirdolycksfall.
spdra upp farliga arbetsmilj0er och Som jiimfdrelsekan niimnas 19756rs
arbetssitt si att itgiirder kan vidtagas siffror som var itta arbetsskadoroch
innanolyckorhlnder.
fyra firdolycksfall.
Bland de grupper som tir speciellt
utsatta fOr risker kan riamnas postdistributOrerna.For dessautg0r trappor,
dcirrar och trcisklar ett faromo- Arbetsskadestatistiken fOr 1978
ment.
visar en positiv utveckling fOr vir del,
Vi mdste vara uppmiirksammapd
vilket lr glldjande att konstatera.Men
det [r ingenting som vi fir sli oss till att det 6ven inom kontorsmiljderna
finns faromoment och att beaktadessa
ro med.

Henry "Arboga"
Andersson,Metall

i samband med nybyggnader och ombyggnader.
En sak som kan ha medverkat till
att vi fitt ett minskande antal fardolycksfall iir de flextidsforscik som p6gir och som medfcirt att vi fitt en
stdrre spridning av trafiken, sdviil pi
lunchen som pA morgon och kvtill.

SvenNordwall,
Fabriks
Orsakerna till uppgingen kan vara
minga. Jag tror inte att det enbartberor pA att arbetsmilj6nblivit siimre.Vi
har frin fackets sida under minga 6r
drivit krav om utbildning/introduktion, revidering av gamla arbetsinstruktioner och framtagandeav nya,
diir forutsiittningarna har fdrandrats.
For att fi ett bdttre forebyggande
underhill fordras 6kadepersonellaresursersivtil lokalt som centraltpi underhillssidanoch mer personalatt yara behjtilpligavid sjukdom pd avdelningen.
Vi har fortfarande minga gamla,
tringa och nedslitnalokaler med gammal utrustningbide i och omkring arbetsplatserna.De nya arbetsplatserna
har fciriindratsmed bl a ny teknologi
med pifdljd att nya grepp och arbetsrdrelser m6ste inarbetas.HOg personalomsiittning pa vissa avdelningar
g0r att inskolningentillsammansmed
erfaren kamrat inte blir ett naturligt
satt att viixa in i det nya arbetet.Detta
giilleriivenvid omflyttning av personal
mellanavdelningar.
Detta samt en eftersliipning av
skyddsfr6gor och mycket mera har
facket vid minga olika tillfiillen belyst vidan av. F<!r att vtinda denna
trend m6ste stora insatserg0ras frAn
f6retagetssida. Frin vir sida mdstevi
se till att fOrslagstills, utredningarav
tillbud och olycksfall anm6ls och utreds.Kartliggning av risker, att hjiilpa
de nya in i sitt arbetepi ett riktigt siitt,
stddningoch underhill miste kraftigt
fOrbtittras.BAttre inflytande i arbetsorganisationen,
dar vi alla i ett tidigarc
skede fir mdjlighet att piverka v6ra
arbetssituationerpi fabriken fcir att
gciraarbetetmera berikandeiir andra
viigaratt viindatrenden.

Omtanke dr handling
inte bara sympati r.s
Rodokorset/oiro
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BOFORS- FOTO 1979

"Telefoneliindet" Bjurstrdm och Kjellberg segrare
NLJ-situationenTraditionellt arrangerasvarje ir tbv- Arne Kjellberg, YM 41, och Tomas
De stora problemen i dag iir
anknytningsbristenoch de tiverbelastade ledningarna, och di
inte minst fiirbindelseledningarna mellan Bofors- och Bj0rkbornsomridet. De som kiinner
av de hflr problemen mer iin de
flesta av oss, iir personalen pi
vilr telefonviixel. De har dessutom ett annat problem, niimligen att fl kontakt med oss
abonnenter. Telefonpassningen
ute pl avdelningarna varierar.
Frlgan om hur man skall fi en
biittre telefonpassningkommer
att tas upp i Telekommitt€n
som ir sammansattav representanter fdr sektorer och ortgemensamma enheter. Telekommitt6n arbetar med de dagsaktuella problemen. Hiir kan vi alla
hjnlpa till genom att beritta fiir
dessmedlemmar om vilra problem och ge fdrslag till ltisningar.

lingen Bofors-Foto i samarbetemellan
Karlskogafotoklubb och B-PILEN.
Tiivlingen vinder sig i f0rsta hand
till fotograferingsintresseradeboforsanstiillda.
Bland de tdvlande dterfannsi ir liksom tidigare ir vilkiinda duktiga amatOrfotografer.
Biista svart-vita bilden, klassA, var
enligt juryns bedOmninginlbmnad av
BengtBjurstrdm, KA 9ll.

Siitterman,KAP 24, placeradesig som
tvia respektivetrea i sammaklass.
I fiirgklassA var ordningeni toppen
pi prislistanden omviinda. Arne Kjellberg nidde basta placeringmed Bengt
Bjurstr0m som tvia. Trea blev FrancescoFalcoue.
Jury var Filipstadsoch Arjangs fotoklubbar.

OM VATTEN

ImperialChemicalIndustrieshar meddelat att man uppttickt ett nytt eldbekdmpningsmedelsom fett namnet
VATTEN (VtitskeforskningAdekvat
Toppeffektiv och Totalverksam Eldslicknings-Nyhet). Det ?ir siirskilt
liimpligt vid briinder i byggnader,
Arets Nobelmiisterskapi pimpelfiske brtidgdrdar och magasin och 6r relabjOd pn varierande vlderleksfcirhil- tivt billigt att framstalla. Man avser
landen. Sol, sn6, blAst och regn prag- att lagra kvantiteterpi cirka fem miljoner liter i dppnadammarellertankar
ladetiivlingsdagen.
Tiivlingen som var fdrlagd till Blinis ntirasttideroch hOgriskinstallationer.
lockade hela 78 deltagare.Bista fAngVATTEN stciterredan pd hdrt motsten bland herrarna bargade Bernt stind frin olika siikerhets-och milj6Rehnberg, NVR 62. I 595 gr blev grupper.En miljriaktivist har pApeka
hans "segerskord". Bdsta dam blev att om nigon sticker huvudet i er
fOr Karin Johanssor,,som 27 ggr vittjade spannVATTEN kommer han att av
Projektorganisationen
"TELEFON 80", har nu fast- sin krok. Bland ungdomarnalyckades lida redan efter ca tre minuter. Var
Eva Olsson, NVK, biist med sina 790 och en av de fcireslagna
tankarnakomstiillts.
gr fisk.
mer att rymma tillriickligt med VATTotalt "vittjades" M0ckelnpi drygt TEN fOr att fylla en halv miljon tioProjektet 6r organiserat i en beslutslitersspannar.Varje spann kan angrupp och en ledningsgruppsamt fem 100kg fisk.
v?indas
minst hundra g6nger,och det
undergrupper fOr lika mdnga arbetsfinns
alltsd
tillriickligt med VATTEN
omriden.
Rdultat:
i
fOr
en
tank
att dOdahelabefolkningOrdf6rande i beslutgruppenilr Slig TJNGDOMAR
en
i
Storbritannien.
7Ng
NVK
Rylenius,FA. Han arbetar diir tillsam- 2I EvaOlsson,
375 gr
RogerOlsson,
En talesman fcir brandmilnnen utmans med Gunnel Werner, DS, Lud370 gr
3 Liselotte Bichler, NVR 65
trycker
oro 6vervad som kundehdnda
gr
l,l0
vig Sterlcy,NB, C/aesLindgreen, SAU, 4 NESvensson,NVR62
lzt0 gr med detta medel niir det utsattes fOr
Rolf Torvald, KCN, personalreprsom 5 Niclas Lind
759
6 Lennart Pettersson
intensiv viirme. Han hade hOrt att
har Ulla Nilssonsom suppleant.
65 gr VATTEN 5r en bestindsdeli 61. Inne7 Peter Widgf,en
bar det att brandminnen skulle bli beBo RonnerstamLr ordt'Orandei led- DAMDN
som
ningsgruppenoch ingir dlrmed
700 gr rusadeav rOken?Medlemmar-av milI Karin Johansson,27st
7(n gr j6gruppen"Jordensv6nner" framhrill
f0redragandei beslutsgruppen.I led- 2 Karin fubom, l7 st
TI4 g
3
MaudWidgren
att de hade fett ett VATTEN-prov och
ningsgruppenarbetar vidare Rune Nyll0 gr funnit att det krymper kliider. Om det
4 ElsyPersson
Nettelvik,
strdm, FAK, Carl-Ivar
82gg
5 Brita Rehnberg
Fak samt en representantfrin Tele- 6 Etty Johansson
38 gr gir si med tyg, hur ska det di inte piverka mlnniskor?
37g
7 Maj Eriksson
verket.
I Underhusettillfrigacies inrikesmiRune Nystrbm tidigare SAU har HERRAR
nistern
om han tlnkte fOrbjuda fram0vergAtt till FAK fdr att fortsitta det I BerntRehnberg,NVR62
I 595 er
I ,185 er stEllningenoch lagringenav detta farutredningsarbetehan deltagit i inom 2 TomasJohansson
I 380 eF liga iimne. Han svarade att en fullramen fdr arbetsgruppen. Han an- 3 WinzentStein,NVN
l?,/,8 gr
4 Johan Johansson,VN
st6ndig utredning beh<lvsoch att Nasvarar inom projektet f6r bl a behov- 5 Ari Satta, NVK
I 095 gr
analyser, systemutformning och ut- 5 Alf Berggren,NIM
I 084 gr tionella sikerhetsridet se smaningom
855 gr ska avgeen rapport.
7 KnutPersson
bildning.

Bernt Rehnberg
vann Nobelfisket

3:w€

7 000 boforsare,direkt eller indirekt. fr6n faten denna Bofors-miirkta familfannspi plats.200boforsarearbetade, jedag.
trots sOndagstid,
fdr att ge en realistisk
bild at visningen.6 000 koppar kaffe,
Sektorledningen vill framfdra sitt
3 000 festisoch 6 000 bullar fdrsvann varma tack till alla er som bidros till

att g6ra F-dagen till en lyckad Familjedag. Om det stora antalet bescikare
iir utslag att ett behov finns av sidana arrangemang - ja dn vill man
ocks6 giirna iterkomma.

Ntir b6rjar varenfor Dig?

-frdgan

Niir jag kan borja med att gora i ordning triidgirden. Di iir det vAr. Men
just idag, ndr Du frigar, kan jag ocksi
svara att viren redan har bdrjat. Jag
6r med i Ojebokdren och vi iir mitt
uppe i en intensiv virperiod med fdrberedelser infor uppfclrandet den 26
maj av ett kcirdramatiskt verk baserat
pi Aischylos trilogi Orestien (frin ir
4 5 8f K r . ) .
Jdrgen Lilja/FMO 2
Viren bdrjar for mig niir Iaxoringen
nappar.
Rune Lsrsson/FP

Viren iir f0r mig, som arbetar i Kilstaverken, den dag jag kan cykla hem
efter arbetet utan att anviinda "bromsen" dvs cykelljuset och niir Kilstabacken fylles till sina briiddar med smiiltvatten och sydliga vindar drar civer
gdrdena. FOr oss fiskare lir det vir niir
snon smiilter pi de isbelagda sjoarna
sdratt vi med sparkstotting kan 6ka till
vira fisketurer.

Viiren kommer inte pi en ging. Viren
ar en mognadsprocess.Det ska vara
ljust ute niir jag gAr till jobbet. Jag har
borjat bdka i triidgirden. Mdckeln iir
isfri och dikeskanterna lir gula av tussilago. Det hiir iir nAgra saker som
m6ste vara uppfyllda fOr att jag ska
kiinna att det iir vir. Det finns iiven inre. mer svirdefinierade kiinslor som
miste mogna innan jag i\r overtYgad
om att det iir vir.
Heikki Salo/FP

"Vdren borjar niir griiset blir grOnt
och sipporna sl6r ut. Den kdnns ocksd
i luften. "
M ona C hristiansson / NVM-M7

I marginalen

STEN-AKE WALLER berdttarom sitt jobb

Har du nigot annat du tycker flr
viktigt niir det giiller reklam och
information?
- Viktigt ar att vi verkligenfOljer
koncernensgrafiska profilprogram
somfinnstryckt. Di och dA serman
pA awikelser.M6nga
skrtickexempel
tycker att det inte tir si viktigt att stilar
och fiirger, iir enhetliga. Men bcirjar vi
ge avkall pA dessa enkla regler, iir vi
snart l6ngt ute. I de flesta fall beror det
pA att man inte iir insatt i de hiir frdgorna.
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Alla som pi n6got siitt iir ansvariga
fdr reklamtryck miste ha virt profilprogram i sin hand. Och iir nAgon
tveksam om hur det ska anviindas miste den ansvarigeveta vart han eller hon
ska viinda sig fdr att fi sakkunnig
hjiilp. FrAga giirna mig eller Informationsavdelningen.

Var arbetardu och vilka arbetsuppgifterhar du?
Jag jobbar pi NFI och NPI. Det tir tvi
halvtidstjiinster. Pd NFI iir jag ansvarig fOr reklamitgiirderna fcir kemi-

kalier, polymereroch likemedel. NPIjobbet ar till stora delar att g0ra sektorns personaltidningNobel-Nytt. Hiir
vixer dock behovetav annaninformation till personalen.
Som jag niimnde i fdrra frigan 6kar
behovet av information. Det viktiga
hdr, och det gtiller nog stora delar av
Bofors, iir att det inte tir mdngdeninformation som ska dka utan kvaliteten.
Med kvalit6t pA information menar
jag, att informationen ska vara intressant. Man miste vara medvetenom
att man upptar dyrbar tid fOr den som

l6ser.Har du di ingetatt sagasi tr0tt- ring av firmanamnen AB Bofors Nonar folk snart pi dina skriverier.
belkrut och AB Bofors Nobelpharma
mitte hivas p g a att firmorna inte
varit i bruk unde de senastefem iren.
Vi miste ocksi jobba hirt med att
fd informationen att se intressant ut.
Vid fOrberedelsenden 17 november
A4-sida upp och ner i maskinskriven yrkar KemaNobel AB ocks6 att
text g0r ingen minniska glad. Hiir Stockholmsmdletskall vara vilande i
rekommenderas
applikationstekniken. awaktan pi slutligt avg0rande av
KLIPP ur tidningar och liknande.Be- Karlskogamilen.
rika ditt budskap.Skriv kort och rakt
Den I december1978beslutarStockpi sak.
holms Tingsritt att AB Bofors talan
Anpassaalltid texten till dem som d6r bolagen AB Bofors Nobel, AB
skata emotden.
Bofors Nobel-Ammunition, AB Bofors
Nobelkrut, AB Bofors Nobelpharma
och AB Bofors Nobelverken6r kiirande (de som stammer)skall vila i avvakpi slutligt avgdrandeav Karlskogasa liid rybrikerna i minga av de tan
milen.

BoforsstemdeKemaNobel

"Bofors stflmmer KemaNobel".
svenskatidningarna i mars 197t. saken vickte ocksl uppmarksamhet llngt utanfiir landetsgrinser.
AB Bofors limnade den I mars tillsrmmrns med dotterboragen
AB Bofors Nobel, AB Bofors Nobel - Ammunition, AB Bofors
Nobelkrut, AB Bofors Nobelpharmaoch AB Bofors Nobelverken,
in stimningsansiikrn vid stockholms Tingsritt mot KemaNober
AB.
I sin ansiikan yrkar Bofors att ritten mitte
dels hiva- Kungl Patent- och Registreringsverketsregistrering av
den 24januari 197t av firman KemaNobelAB
dels ftirbjuda KemaNobel att vid vite av l(X) milj kr i forbithingen
anvinda firmanamnetKemaNobelAB och namnetNobel ensamtelleri kombinationmedannatord
dels rdrplikta KemaNobel att ersiitta Bofors derasrittegingskostnader.
Registreringen
har enligt Bofors sketti
strid mot firmalagen. Genom begagnandet av firmanamnet KemaNobel
AB sker intring i Bofors riitt till ett
antal i ansdkan uppriiknade niringskinnetecken - dels tre varumtrken i
vilka namnet Nobel ingAr och dels de
fOr Bofors v6l inarbetade ntiringskiinnetecknen Nobel, Nobelgruppen,
Bofors Nobel, Nobel Kemi, Nobel
Chematur och Nobelverken.
Bofors piminner ocksi om att Alfred Nobel61 1894f0rvirvade majori
teten av aktierna i AB Bofors-Gullsping och att han samtidigt bosattesig
pA Bj0rkborns Herrgird. Namnet
Nobel har sedan dess varit ouppl6sligt f6rbundet med Bofors verksamhet sivbl inom som utom landet.

pdstiendenatt boforsnamnenNobel,
Nobelgruppen,Bofors Nobel, Nobel
Kemi, Nobel Chematur och Nobelverkeniir vdl inarbetade.
KemaNobel AB hdvdar vidare att
Bofors inte har ensamratttill namnet
Nobel och att KemaNobel AB kan
hiirleda namnet Nobel som ursprungsbeteckning6nda fram till Alfred Nobel
genom sitt dotterbolag Nitroglycerin
AB, som bildades1864och som 1965
byttenamntill Nitro NobelAB.
Sommaren1978planeradeshuvudfdrhandling 6ga rum vid Stockholms
Tingsrdtt 4-5 december.Vid f0rberedelse den 17 novemberbegirde Kema
Nobel AB att den planerade huvudfdrhandlingenmitte instillas.
Den 15 november stemmer Kema
Nobel AB AB Bofors. I st6mningsanVad har hilnt sedan?
sOkningarsom inlimnas till Karlskoga
Tingsrltt, yrkar KemaNobel AB dels
Jo, den 27 april 1978 svarar Kema med iberopande av varumirkeslagen
Nobel AB skriftligen till Stockholms att ratten m6tte hiiva AB Bofors varuTingsriitt. Man tillbakavisar Bofors mirkesregistreringar dels att registre-

Den 8 februari 1979stiimmer Nitro
Nobel AB vid Karlskoga Tingsr?itt,
AB Bofors och yrkar att: ratten matte
vid vite av 50 000 kr fdrbjuda AB Bofors att anviinda kilnnetecknenNobel,
Nobelgruppen,Bofors Nobel, Nobel
Kemi, Nobel Chematur och Nobelverken.
Samtidigt stammer Nitro Nobel
ocksi boforsf6retagen AB Bofors
Nobelpharma, AB Bofors Nobel-Ammunition, AB Bofors Nobelverken
och AB Bofors Nobel. I stimningsansOkanyrkar Nitro Nobel att registreringenav dessafirmor skall hiivas
diirfdr att Nitro Nobels firmaregistrering beviljades redan den 9 augusti
1965, vilket innebiir att Nitro Nobel
har biittre riitt iin de fyra svarandebolagen till frlrviixlingsbar firma vari
ordetNobelingAr.
Ett genomgiende argument i alla
stimningarna mot Bofors ar att Bofors
itgtird att stamma KemaNobel fOrsvirar genomfOrandet av en fusion
mellan KemaNobel och Nitro Nobel
och att Bofors diirfrir skall fOrbjudas
att anvdnda namnet Nobel i nigot
sammanhang.
I praktiken inneb?irdet att i nulbget
den riittsliga prdvningen ligger hos
Karlskoga Tingsrtitt. Stockholmsmilet har sedermerai sin helhet f0rklarats vilande.
En fdrberedandef0rhandling i KarlskogamAlenar utsatt till den 14juni.
- Det var naturligtvis vAr forhoppning att fi en dom i huvudmdletredan
i december1978.Men genomde olika
stdmningarsom motparten tagit ut se
har avgOrandet kraftigt frirsenats,
s6geradvokat Fritz Engstrdm, Bofors
juridiskaombud.
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BOFORS- O KILSTAVERKEN
BITDAR KEMIKATIEGRUPP
Vid Bofors- och Kilstaverken Eftersom Arbetarskyddsstyrelsen
arbeanviinds siviil inom produk- och flera branschorganisationer
tar med skyddsblad och kartliiggning
tions- som kontorsavdelningar av kemiska hiilsorisker iir en annan
ett stort antal kemikalierdelsdi- uppgift fOr gruppen att aven fOlja utrekt i produktionen och dels vecklingen pi det omridet.
som hjiilpmedel fiir utrustning
Risker med kemikalier 6r en inveckoch underhi[ i byggnader,ho- lad och besviirlig friga. Antalet iimnen
iir Overviildigandeoch varje iimne kan
skineroch inventarier.
Frigor som beriir hanteringen
av kemikalier har varit ett verksamhetsomride fiir minga instanser.Fiir att fi en mera styrd
och samlad verksamhet inom
Bofors- och Kilstaverken har
Centrala skyddskommitt6ntillsatt en sirskild grupp, som ska
fiilja upp dessafrigor.
En av gruppensfOrsta itgiirder iir att genomde lokala skyddskommitt6erna inventera anviindningenav kemikalier.
En hel del har gjorts och gdrs. Arbete
med att reducera anviindningen av t ex
kvartshaltiga material, kadmium, bly,
f?irger med vissa pigment, asbest, aromater har pigitt i flera ir.
Man fdrsOker anvtinda ett sa litet
antal oljor, rengciringsmedelm m som
mojligt. Farliga kemikalier och hantering av dessapd olika arbetsplatserhar
studerats. Dragskip, utsugningsanordningar och andningsskydd har anskaffats.

Varudeklaration
I fortsattningen ombeds iiven inatt tillstiilla grupkOpsavdelningarna
pen varudeklarationerpi ink0pta kemiska varor. En milsittning iir ocksi
att ta fram egen skyddsinformation,
s k skyddsblad fOr de kemikalier som
anvinds inom fdretaget.Det tir ett omfattandearbetesom kommer att ta tid,
varf6r en fdrsta milsiittning 6r att godk6nna de kemikalier som ska fi anviindas.
l6

kriiva omfattande underscikningar.
Men vetandet cikar och det leder till
bl a att alltfler iimnen klassas som
giftiga eller v6dliga. Amnen kan reagera med varandra och bilda nya iimnen med nya risker. Si iir t ex fallet med
nitriter och aminer, som bildar cancerfarliga nitrosaminer.
Produkter, som dr giftiga eller vddliga ska vara riskmiirkta, di de anltinder till fciretaget och di de utliimnas
frdn fOrriden och (givetvis) tiven de
mindre f6rpackningarna, som kanske
iordningstiillts pd fcirriden.

Vid inkOp begiirs varu- och riskdeklarationer, vilka t v ligger till grund f6r
skyddsitgiirder. Leverant6r eller importor av kemikalier iir i regel skyldig
att deklarera dessa till produktkontrollniimnden. Till kunder dr man
skyldig att deklarera om varan innehiller nigot som kriiver skydds- eller
fdrsiktighetsitgiirder.

niskan och massmedia har presenterat
dessa rapporter som "miljoskandaler". Myndigheter presenterar undan f0r undan nya lagar, fOrordningar
eller frireskrifter om nya griinsviirden.
Exempel pi detta tir lagen om hiilsooch milj0farliga varor, miljciskyddslagen och arbetsmiljcilagstiftningen.

Ofarligt?
Egentligen iir ingentig ofarligt - det
ar snarast en fr6ga om hur stor cios
man til. En del amnen behciver m6nniskan i smi eller mittliga doser. Men
de kan vara skadliga om vi inte fAr
dem alls eller i for stora doser. Fluors
nytta och skadlighet for tander och
benstomme har debatterats i flera 6r.
Ren syrgas kan skada synen vid lingvarigt bruk och det liir ha hdnt, att
minniskor som fcirsdkt rena kroppen
genom att dricka stora kvantiteter
vatten. har drunknat. Vatten har via
blodet trangt in i och fyllt lungblisorna.
Gdran Frykskog/OPH 7

NY BOK
Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut en
bok om kemiska 6mnen, "Skyddshandbok I : Kemiska iimnen ".

Snabb dkning

Boken tar upp de ca 200 6mnen som
finns med i Arbetarskyddsstyrelsens
griinsviirEtt mycket stort antal kemikalier anvisning "l0 Hygieniska
den".
producerasnu industriellt och antalet
I boken beskrivs dessaiimnen niirokar snabbt. Dessutomfinns en rad
amnensom utvinns direkt frin jorden mare betriiffande utseende, egenskapeller viixter. Olika besked om hur er och risker samt anviindninssomminga iimnen som finns har liimnats. r6den.

Men antalet iir avseviirt- sannolikt
Boken ges ut med bidrag fr6n NiimnOverI miljon - och varje ir tillkomden fcir samhillsinformation.
mer tusentalsnya.

"Skyddshandbok l: Kemiska iimAntalet kemikalieri praktiskt bruk
nen" fis utan kostnad frin:
iir liigre. Enligt uppgift har i Sverige
A r bet arsky d dssty re lsen
produktkontrollniimndenfitt anmiilPublikstionsservice
an om drygt 100000produkter.
Fsck

Den tekniska utvecklingenhar lett
]OO 26 STOCKHOLM
till en del svira misstagp g a bristande
Bestiillningsnummer for boken iir
kunskaperom farorna. Forskarehar
kartlagthur kemikalierpdverkarmiin- ADtt42.

BOFORS-UVA
Storrysk order
BOFORS-UVA har fitt ytterligare en
besttillning frin Avtopromimimport i
Moskva pA ett stort antal maskiner fcir
invandig slipning av detaljer fdr br6nsleinsprutning. Ordern 6r viird l6 mkr.
Ryssland Eir en traditionellt stark
marknad f6r BOFORS-UVA. Fdretaget har tidigare tecknat och erhdllit
order av samma omfattnins

Tro't om ni vill
Fdrviintade tekniska genombrott iir
fciremAl f0r en amerikansk delfistudie
av McGraw-Hill's Economics Department, som refererasi IVA Snabbnytt.

50 -hrigt sam arbete
med finska marinen
For 50 6r sedan, ndrmare bestiimt 26
januari 1929, tecknades ett kontrakt
mellan finska marinen och Bofors angiende leverans av bestyckningen till
pansarskeppen Vciincimdinen och Ilmarinen.
Den grova kanonbestyckningen var
av 28 cm kaliber och siikert kommer
minga gamla boforsare ihig dessa
kanontorn.
Kontraktsbeloppet var
kronor.

o Elbilar iir i allmiint bruk 61 1995.
Syntetbriinslenpi icke petroleumbas
iir i allmlint bruk ir 2000.

5.128.000

De bida pansarskeppen har gitt
olika oden tillmdtes.

NOBEL KEMI

Vtiintimdinen "Overtogs" vid fredsslutet av ryssarna och lar fortfarande
anviindas som depifartyg.

Bofors Nobel Kemi, Karlskoga, civertog i mars 1979 marknadsfciringen av
Synecon Chemicals AB's kvartiira ammoniumfcireningar - si kallade Q-salter som ar ett reaktionshjiilpmedel vid
kemiska processer. Synecon, som ligger utanfdr Stockholm och 6r ett utvecklingsbolag, blir per den 3l december 1979ett boforsiigt fciretag.

Pi "50-6rsdagen" gjordes en uppvaktning hos chefen for finska marinen, amiral Jorma Hoapkyki och en
kopia av det gamla leveranskontraktet
civerliimnades av dveringenj6r Erik
Hedenqvist frin Bofors och direktdr
Sigurd Blomqulsl, Suomen Bofors. Pi
andra bilden syns pansarskeppen med
"uppvaktning".

0kad forsknings- och utvecklingsfunktion samt moderniserade och nya tillverkningsenheter tlr Bofors Nobel
Kemi nu vtil rustat att tillfredsstiilla

Ilmarinen minspriingdes under andra viirldskriget utanfdr Utd i finska
skiirgirden, kantrade och sjcink. Det
var en av de st6rsta olyckorna inom
finska marinen.

Nigra av slutsatserna:
o Flygplan med ca l0 dB liigre ljudnivd iin dagens iir i allmrint bruk
1986. En 50 procents reduktion av
briinsleforbrukningen
("per-seatmile") har uppndtts ir 2003 (!).
e Rorliga trottoarer fcir lokala persontransporter viintas fi ett omedelbart
fcirestiiendegenombrott.
. Ett elektroniskt system for opinionsundersokningar vtintas vara tillgiingligt f0r stora befolkningsdelar ir
1992. Tre ir senare (1995) riiknar
man med att elektroniska system ersiitter konventionella affiirsbrev.

kraven pi sdviil kvalificerad organisk
kemisk syntes- och processutveckling
som tillverkning av motsvarande produkter.

Nytt marknadsbolag

Marknadsfdringen av stilgjutgods
frin stilgjuteriernainom Bofors och
Wiirtsilii, Finland,samordnasfr6n och
med den I maj 1979via ett gemensamt
F0rvdrvet fcirstiirker ytterligare Bo- 6gt marknadsbolag,Bofors-Dalsbruk
fors' sttillning som kvalificerad leve- Steel CqstingsAB, med siite i Karlrantdr av mellanprodukter och finkemi- skoga. Bolaget hyr erforderliga konkalier, huvudsakligen till liikemedels- torslokalerav produktgrupp StAlgjutindustrin. I kombination med en ut- gods.
Chef f<ir bolaget ar Claes Hriger.
Gunnel Janssonsvarar fOr sekretariatet och Lennart Winnfors och Bjdrn
LyckstA m fdr forsiilj ning.
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Borg, Bengt, SAE.
Fddd den 8 januari
1914.
Pensionerad
den 3l december1978.
42 anstdllningsAr.

-Na.tnrtq

Axekson, lvaa NVP 4.
FOddden27augusti1914.
Pensioneradden 3I
januari 1979. 8 anstlllningser.
Myhr, John, NLK. Fodd
den 20 april 1914.Pensionerad den 3l mars
199. 49 anstellningsAr.

Karlsson, Henry, KA 6.
Fddd den 9 februari 1914.
Pensioneradden 3l januai ln9. 39 anstdllningsAr.

Norberg, Svez, RM.
Fddd den6 juni 1918.
Pensioneradden 3l
juli 1978.4l anstiillningsir.

Svensson, Iore NVP.
Fddd den l7 juni 1915.
Pensioneradden 3l mars
1979.4l anstlllningsAr.

Eriksson, Gdsta, MH
22. F6dd den I mars
1914. Pensionerad
den 28 februari 1979.
43 anstillningsAr.

Koncernstab Finans - DF

R

Styrelsen f0r AB Bofors har till direktcirer i bolaget utnamnt Per Ove
Morgerg, DE och Ingemar Visleus, DF.

N

Hallstrdm,Folke, RT 32.
FOdd den l8 februari
1914. Pensioneradden
3l januari 1979.37 anstallningsAr.

Falk, Kerstin, NOB.
F0dd den 3 januari 1917.
Pensionerad den 3l
januari 1979.18 anstallningsir.

llester, Frida, RAT 12.
Fddd den 19 mars 1914.
Pensioneradden 28 februari 1979.27 anstallningsar.

Karlsson, 8ror, NVP 4.
Fddd den 17 mars 1914.
Pensionerad den 28
februari 1979.l0 anstellningser.

D+O
Ahlberg, Karin, OAD 2.
Fddd den 19 juli 1921.
Pensionerad den 28
februari1979.34 anstellningsar.

Iyikstrand, Ezst, NVN
4. FOdd den 19 februari
1914. Pensioneradden
3l januari 1979. 40 anst{llningsAr.

Nr'Isson,Gds/a. DEF l.
Fddd den 16 november
1913.Pensionerad
den l5
februari 1979.44 anstellningsAr.

Inom Koncernstab Finans har en finansplaneringsavdelninginriittats med
beteckningen DFP. Chef iir Hasse Davidsson, DFP. Avdelningen omfattar
finans- och likviditetsbudgetering,rnedelsf6rvaltning, huvudkassa och resetjiinst.
I samband med kassor Nils-Gdsta
Nl/ssons pensionering i februari 1979
har Folke Engmon, tidigare SAE, tilltriitt kassorsbefattningen inom huvudkassan.

Brandfiirsvaret,OPH 20
Enligt tidigare beslut skall Bofors
Brandforsvar och NobelverkensBrandfOrsvar sammanslis till en organisation "AB Bofors Brandforsvar", avdelningsbeteckning OPH 20, som stationeras vid den tillbyggda Nobelverkens brandstation. 6verflyttning beriiknas ske under augusti 1979.

Larsson, Conny, PF.
FOdd den 28 februari
1915.Pensionerad
den3l
mars 199. 4l anstallningsAr.
Gustavsson, Herbert,
MAK 90. Fddd den 7
juni 1915. Pensionerad den 8 februari
1979. 24 anstiillningsAr.
Israelsson, Slen, MSK
50. Fddd den 2 oktober 1916. Pensionerad
den 3l januari ln9. 42
anstiillningsar.
Larsson,Karin, YE ll3.
Fddd den l augusti 1922.
Pensionerad den 3l
december 1978. 16 anstallningsAr.
Sundman, Iars, FMT.
Fddd den 7 mars 1914.
Pensioneradden 28 februari 199. 4l anst5llningsAr.
Wernhoff, Carl Axel,
VKU. Ftldd den 19november 1913. Pensionerad
den 3l december 1978.
25 anstallningsAr.

Redan 1 februari civerg6r ansvaret
f6r Bofors Brandfcirsvar fran FAS till
OPH. Samma dag tilltriider Uno Ldnnquist, OPH 10, befattningen som
brandforsvarsledare for det sammanslagna brandfcirsvaret.

Ghsta,
Johansson,
MH. Fddd den l5 september 1916. Pensionerad den 28 februari
19'19.39 anstillningsAr.

SektorFtirsvarsmateriel
Marknadsftiring
Fr o m 79-04-01dverforsSvenChurlie
Falk och Johnny Petterssonfrin FMA
till FMT.
Fr o m 79-04-01drteruppstir
FMT 7
under ledning av Sten Bjuring. Grup18

Bergstrdm,
Johan,
MVK 31. Fddd den I
mars 1914.Pensionerad den 28 februari
1979.39 anstdllninssAr.

L_iungberg, Martin,
MH 22. Fddd den 13
maj 1919. Pensionerad den 16 januari
1979.37 anstlllningsAr.

ffmt'HrRm

pen fir i dvrigt nedanst6endesammansiittning:
FMT 7 Produktinformation
Bjuring, S/er, Bgs x2019/140, Dyborn, Lennarl, Dnl x1151/148,Eriksson, Maino, Erim xll51, Falk, Sven,
Falk x2008/161, Pettersson, Johnny,
Prj 1438.
Olov Aronsson (Ako) dverf6rs fr o m
1 9 7 9 - 0 3 - 1f5r i n F M O I t i l l F M A 4 o c h
kommer att handliigga underhdllsfrigor rorande pj iiser.
Kent Andersson (Andk) overfors
from
1979-03-01frin FMO 2 till
F M O 3 och kommer att handliigga
offert- och orderiirenden betriiffande
iindring och underhAll av robotmateriel.

R
29 SonjaSvennberg,
RT 42
N
6 Odd Hunnes,NVR
l 0 Max Ehn, ND
29 SuneLindell,NC I

2
l3
20
20
23
29

S t i g A n d e r s s o n ,V E l 2 l
A k e E r i k s s o n ,F I
Bengt Davidsson, FMT
Gosta Magnusson, VP 50
Anders Larsson, FKC
Evert Gustavsson,VP 55

25 Magda Pedersen,MEK 5

ro?n

R
20 Gdsta Hedlund, RK 5

4 Eric Fredlund,NVK 2
8 RuneNilsson,NVR 82
l 7 Nils Andersson.
NVR 52

4 Barbro Svensson.OPH 8

Juni
F
14 SvenEngstrom,VA 6
l6 SvenEriksson,YT '721
l8 RagnarAxelsson,P l0
l9 TorstenAndersson,VT 4l
2l PamelaKarlsson,VA 93

1969

1978
1960
I 965

so-AnrNcln
Anst.dr
l96l
1947
1966
t9'13
1976

Anst.dr
I 950
1933
1946
t954
I 948

1969
1963
1960

R
29 PareliusFrisk, RM 40

1936

Bokvist,Gunnar,VM23.
FtHd den 7 febnrari 1914.
Pensioneradden 3l januari ln9. 5l anstellnings-

Henriksson, Ruth, KA
32. FOdd den 9 februari
1914. Pensionerad den
3l januari 1979. 39 anstAllningsAr.

1935
1954
l94l
1944 Elwin, Tore, KKY. FOdd
1976 den 28 februari 1914.

1935
1970
1939
1945
1938
1939
l95l

Ganneskoz. Bertil. w
722. Fdddden 2 fibruari 1914.Pensioneradden
3l januari 1979. 4l arstelningsAr.
Jenberg, Hermon, W
25. FOddden 25 februari
1914.Pensioneradden 3l
januari 199. 25 anstellningsir.

Haapanen,Motti, MH 20. Fddd den

Hult, Mortha, VN ll.
F0dd den 2O december
1920.Pensioneradden 3l
januari 1979. 24 ansHllningsAr.

Pensioneradden 3l januari 1979.45 anstdlningsAr.

s
5 BirgerZiljat, MSR
6 FolkeBlomquist,MD
7 TageSvensson,MH 20
l 3 CdstaMAnsson.MRK 24
20 Karl-EricHedfelt.MCG 7
22 GereonJohansson,SRV 20
30 GdstaEdlund.MVK 9l

Bergquist, Olof, PFF 10.
FOdd den 23 mars 1914.
Pensioneradden 28 februari 199. 23 ansullningsAr.

Gustovsson,Nrts, VT 21.
F0dd den 6 februari 1914.
Pensioneradden 3l januan lm9. 49 anst{llningser.
Hedenquist, Marianne,
VA. FOdd den 14 mars
1917.Pensioneradden 3l
mars 1979. 4l ansteilningsAr.

tu.

4 ElisabetAndersson,SAS3
l7 GerhardFrantzen,MG l0
l8 BertilForsman,SHG

Ansvaret fdr det ortsgemensamma Juli
slutarkivet civerfcirestill avd FAK. F
Ansvaret fdr Direktionsarkivet, har 4 Elis Andersson,VN 22
Edlund,FMX
sisom tidigare, DS. Fdr ortsgemen- 55 Sven
LarsEngberg,KKA
sammabiblioteksfrdgorsvararbiblio- 14 Henrik Steffner,KPC
29 Elvy Green,VN 23
teketFAK-1.

Vi gratulerar

Hellstdm, Britta, F. Fbdd
d e nl l j a n u a r i1 9 1 7P. e n sionerad den 3l ianuari
l99.,lO anstalningsAr.

N

Sten Hultgrer pensioneras den 30
juni 1979.Till ny chef fcir FKK fr o m
S
den 1 juli 1979 utses Stig Jonsson.

FAK Centralarkiv
och
bibliotek

Grell, Halvard, FV. Fodd
den Z januari 1914.Pensioneradden 28 februari
199. 5l anst{llningsAr.

1966

6O.ARINGAR

Arne Berglund, tillfirordnad chef for
KKF sedansept 1977,utsestill ordinarie chef f6r samma avdelnine fr o m
79-04-01.

3 Karl-Erik Johansson,SRV 30
9 Karl-Erik Jansson,MSK 3l
t 9 Stina Bengtsson,MSK 90
28 Kurt Gryneberger,MG 15

1961
1961
195l
l95l
I 968
1961

S

Han har tidigare varit anstiilld pA
YT 224.

S

1959 er.
1970
1968

F

o

Juni
F
8 TageCarlquist, PAO
l l Bertil Johansson,VKR 44
l l Annie Olsson,FAT 23
23 Gunnar Rydh, VA 20
30 Sigfrid von Wolfersdorff, KKS

Fodd den 25 mals 1914.
Pensioneradden 28 februai lng. 3l anstillnings-

Juli

Gerhqrd Nilsson (Nng) har fr o m
l9'79-04-17anstiilltspi FMX I ddr han
dr placeradpd Grupp Centraleuropa.

Sektor Fiirsvarsmateriel Utveckling

F

1969 Anderson, Harry, YA 4,

I iuni 1928.Avl96l lidenden l9 januari1979.4 anst{llningsAi.
l96l
1970 Lagerqyist,Olof, RE 4. F0dd den 12januari 1925.Av1952 lidenden I I januari 1979.2l anst6llningsAr.

Aspelof, Ingvar, FI. Fddd
den 3 septanber 1915.
Pensioneradden 3l man
199. 50 anstellningsAr.

Larsson, Anton, VA 22.
Fddd den 18 mars 1914.
Pensioneradden 28 februari 1979, .16 anstellningsAr.
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Hur gdr det?
"Prima Liv i en aktiv koncern," l6d
uppropet inf<ir virens motionsaktiviteter.
Hdr kommer en stilla pAminnelse.
Hur gir det? Har du ditt startkort fullt
snart?
Att antalet motiontirer med Korpen
har dkat d6rom talar deltagarsiffrorna
i promenaderoch andra arrangemang
sitt tydliga sprik bide hir i Karlskoga
och pA andra orter dar Bofors-fciretagenfinns.
Det tir tal som liter som musik fdr
"Niickens" ciron. Si ocksd fcir vira.
Det iir alltid trevligt att notera gensvar
pi aktiviteter.
Niicken sfrider sin visdom omkring
sig. V6l bekomme och lycka till i
motionsslingorna!
Motionsidrotta- det tir vad mdnga
<)nskargciramen har svirt att komma
sig fOr med. FOrmodligenhar vi alla
liist och h6rt hur nyttigt och hilsobringandedet lir. Lika hiilsobringande
som regelbundenfysisk aktivitet iir att
tillfdra kroppen en riktigt sammansatt f0da.
Vi som arbetar for och med motionsidrott fOrsdkeralltid finna en inkcirsport for den som av en eller annananledninginte kommeriging.

STARTKORT
DEI.TAGARE

siigia tll

PR'MAL'Y
meo

B.PILEN
och

KORPEN
Cykla till och fr5n jobbet, promenera, simma
sommaren till m6tes, gymnastik, badminton,
golt, skogsvandringar (bdrplockning) bowl r n gm m .

Nestan alla alternativ for fritiden ar bettre en
slotittande framfor TV:n. Engagerade, aktiva
menniskor som gdr nagot ar de som fer ut
mest av tillvaron. LAt oss se till att det blir fler
av den sonen, och att Du blir en av dem som
sAget ja till ett PRIDIA LlV.

Ar Du ny motionar, bdrja lugnt i Din egen
takt.
Tala med Korpen ner det galler molion.
tl

UU

Och Du, planera in negra halnimmar I vec
kan ldr den motionsform som passar DIG
Notera dem pa detta startkort s6 har Du
chans att vinna en weekendresa fiir tva tii
Helsingfors och manga andra priser

!
t

bdrjar sina. Vi miste diirfdr sparapi
energibide i industrinoch i hush6llen.
Men det finns dock kvar en energikilla som har en hel del Overskottsenergi.Den kiillan iir Du sjiilv.
Si niir Du iker cykel till och frin
arbetetspararDu pd bensinoch g0r i
stiilletav medDin egenenergi.
Det var bara ett exempelpA argument fdr den som inte tir motiverad
fdr aktivitetenmen medveteni enereifrigan.

ghdje och tillfredsstiillelse i Ditt
motionsidrottandesom pdverkarDig i
riitt riktning.
Lit startkortet i B-PILEN bli till
hjalp de forstasvira gingerna.
Bertil "Ndcken" Johansson

PS Senastden8 juni skall
startkorten vara Korpen tillhandaunderadress:
KarlskogaKorpen
Kyrkotorpsgatan3
Varfdr inte fdrsOkamed energiftirOch Du blivandemotiondr, om Du
691 00 Karlskoga
brukning?Alla 6r vi nog i dag medvet- har svirigheter att komma ig6ng, fcirna om att jordens energitillgingar sdk hitta argument si att Du finner

Info frin Fabriks
Gdran Stdhlberg, NVT, ordf, Tommy Jakobsson,VN 32, v ordf, Sven
Nordwall, OPH, kassor, Kjell Eklund, NVR 62, sekr, Ingvor Jansson,
NVK 6, v sekr,GunnarGren,NIM 4, samtNi/sNi/sson,VN 55.
Styrelsesuppleanteriir Vriind Similii, NVP 43, Uno Hellberg, NVR 54
ochAlf Pehrsson,NVR 62.
Styrelseelev
ar Mats Eriksson,NVP I l.

Info frin SALF ayd 153 Bofors
InfOr verksamhetsiret1979harstyrelsenfdr avd 153Bofors av SALF friljande sammansittning:
Ordf Eric Ohlson, SekrRuneAsbom, kassOrPer Str\mberg.
Ovriga styrelseledam
6ter dr Lars Jonsson,GdstsMoberg, Lennart Karlsson och SdrenEriksson.
Som nya huvudskyddsombud efter Helmer Kihlstrdm valdes, Bt)rje
Eriksson avd MP for Boforsverkenoch f6r KilstaverkenvaldesArnold
Mdrsch avd MVK 40.
Till ny studieledarevaldesIngemor Carlssonavd RT 42.

kers-stipendium
ftir 15 000kr utdelade
BergsingenjcirOla Forslund, Sandvik
AB, Sandviken,har tilldelatsAB Bofors-Akers stipendium 1979 l0 000
kronor fdr studier av utrustning och
processer
inom friformsmide,Diplomingenj0r Nils-Gdran Mattfolk, Oy
Wiirtsilii AB, Dalsbruk, Finland, erhdller 5 000 kronor for studierav moderntridvalsning.
Stipendiebeloppet
skall enligt stadgarna anviindasfdr studiereller forskning inom valsverksindustrinsdsom
studieresorellersiirskiltangivnaforskningsuppgifter.
Utdelareav stipendiettir Valsverks- en sammaningenjdrsfOreningen
slutning av skandinaviskavalsverksingenjcirer.Stipendiatenskall ha sin
verksamhetfcirlagdtill valsverksindustrin.

Uppsiittningen iir ett bestiillningsverk av Rikskonserter,som svarar f0r
en stor del av kostnaderna.Orebro
liins Landsting har ocks6vitlvilligt och
generOstbidragit ur sina kulturanslag.
Vad tycker vfua sjungandeboforsare
om detta sitt "fritidsarbete". Ar det
m6dan viirt?

Anna-LenaSundh/F
Jag iir relativt ny i Ojebok0ren och
kom med i inledningenav arbetet med
det hiir verket. Vi var pi SaltOoch diir
fick vi b0rja triina r0relser och allt
annat som man normalt inte 96r i k6rsing. Det h6r ilr ju nigot helt annat iin
vanligt kcirarbete. Normalt stir man
ju bara "rdtt upp och ner" och sjunger.
I och med sddan triining fOrsvinner
blygheten och man jobbar mera som
en enhet.Det ger v6ldigt mycket At var
och en, samtidigt som gruppk6nslan
stirks. Men naturligtvis tar det mycket
tid i ansprik.

Henry Stridh/OPC
Jag har varit med i kOren sedan 1958
och har vil en bit <iverI 000 nirvarotillftillen. Jag har nog haft planer p6
att sluta men nu n6r vi bOrjade med
det hiir arbetet si har jag t6nkt om.

B OFO R SARE SJUNGER UT gar
ff,',M:,1:''T:b:I},.
At mycket fritid. Men det positiva
_

fir lsrasigsi mycke
OPC, KCN, VKR, KCF, F, NCK, VB, FMO ... I'*il-"t mannytt utoversjiilvasingen.

Vad har dessa avdelningar gemen_ Musik och texturv" n-11_rr:Ir,_l
samt?Det kan ju vara flera sakermen kompositdrenKurt tfudtr1!:-L9l
fg
vad vi tilnker pi 6r niirmast att d6r ar- reografin svarar hans fru
betarboforsa." so* tar ton. De sjunger scenografinhar gjorts ^iff:r':';:;
i ojebokoren'
riksson'
just
Jdrgen
Lilia
tycker
att
kdrarKdrensarbetehar uppmiirksammats
betet iir hans vir. Han beriittar htir lite inte bara i Sverigeutiri o.lsal Gr;d
mer om kdrens stora satsning pi en land. Forhandlingar pagir om ett
helt ny korform, ett kcirdramatiskt framtriidande i Atin som

Forutom i krirsymposietsA kommer
vi ocksi att g6ra ett framtr6dande i
Leksandundei den s k siljans-veckan.
problemet nu 6r hur vi skall fe tid att
6va in en ny repertoar fdr andra typcr
av framtriidandin.

verk,sombvgger
pdtexterur orestienojebokorens
Rolf
medtemmar'Ht"?r1?11

&i'#Y*l;tii','i"tfffiii*i",:*
urivit
uevaia.
Trilogin uppfOrdesforsta gengenpe
Dionysosfesteni Aten 61458 f Kr. Det
iir de tvi f6rsta delarna i tritoei;esamemnon och gravoffret som f.[ien{ar
valt att arbetimed
r;;;;i,
1il6
".h
godamisegra!"

Torwald/KcN

uppreverse.
visst
iirdet
i:,'i,9,H.','frt'5jl,t#!3l-ilt-*:fFnfantastisk
ginrramrordes
i rarrsror,::":i,"rll'll;
i:hiiil ili';,,tT$%ilt,"j:rT,l?,
preliminirt uppf6rande a
sxer vid en nationell ilrii#;#;:
komst "Musik vid Siljan" i sommar.
Det egentligauppf0randet sker i Karlskogai hOst.

borjan di allt var si nvtt ftir oss'
Att fe arbeta pd scensom en rO{[
91uppiir oerhort stimulerandeoch dla
hjiilps 6t pA ett fint stitt. Vir korso-

.oieb
o,r6d-;l"i#?lfHr1"il&'
;:l*:"#l'Jj
mcidosam

de id6n pi ett storre kordramatiskt
Handlingen iir sv6r att beskriva helt arbete foi sina dokumenterat duktiga
kort med alla intriger och hems-kdtid. singare. Det skeddei ett samtal mid
Den borjar dock med det trojamska kompositoren Kurt Lindgren,
kriget och hiindelserdiiromkring

vilg. Frin de allra forsta
stapplande stigen, diir vi fick iigna
mylket tid bari tili forsoket att ' 'ft[a
upp" en scen till idag di vi boijar
firrgeru ro- en enhet.
2l

En boforsaresbektinnelse:

Hur man blir Vasaloppsikareoch varfdr
Skidor kan ikas pA olika sett. Man kan idka slllskapsliv i lAngaliftk0er fdr att under nAgra korta
men interuiva Ogonblickkenna Stenmarks.glorian
svavadver hj6ssan.Man kan g0ra utflykter, dA
man makligt hasar fram i mer eller mindre
obanad terreng utan tanke pA Akteknik eller
fysisk prestation och njuter av sol, luft natur och
medhavd matsdck. Eller man kan Aka skidor
som sport eller motionsaktivitet med mer eller
mindre uttalade prestationskrav.Sjllv h0r jag
sedannAgraAr till den senarekategorin skidAkare.
Det hela b0rjade fdr nAgra ir sedannlr 50Arsdagenbdrjade skymta vid horisonten. Detta
tillsammans med mAnga Ars pipr0kning och
fysisk inaktivitet, gjorde att massmediasdiskussioner om hjlrtinfarkt och propaganda fOr
motion forefdll riktade speciellttill mig.
NAgot borde alltsAgdrasoch som vinteraktivitet lAg ju skidAkningnermast tillhands. I sportaffdren Overtaladesjag motvilligt att avstA frAn
de breda och "slkra" terrlngskidor, som jag
tinkt mig, till fdrmin for ett par letta, smala
"slanor", som jag med viss b6van pr0vade pAfdljande s0ndag. Detta fdrsta fdrs0k var inte
slrskilt uppmuntrande. Fem km i, den visserligen oltlndiga, Lunedsterringen tog nastan en
timme. SA smAningombdrjade frAn ungdomen
halvt bortgldmda kunskaperi emnet att gdra sig
mera gAllandeoch samtidigt uppteckte jag att
"slanorna" var bAdel6ttare och roligare att ika
pA ln gamlatiders "laggar".
Jungfruboda blev snart ett stAendeutflyktsmAl pi ldrdagar och sondagaroch de vllpreparerade spAren med kilometerangivelserinbjod
till tidtagning, even om detta frAn bdrjan inte
varit avsikten. Snart visadedet sig att ungdomens prestationerkunde inte bara kopieras utan
till och med dvertreffas, mycketnaturligtvistack
vare den modernamaterielensOverlegsenhet.
Dirmed hade det som var Hnkt som ettldr.si,ttgt motionerande fAtt en ovAntad och mycket
stimulerandeny dimension.
Fem kilometer ir en aktningsverdstrackafor
en ovan skidl0pare och fOr vem som helst tillr{ckligt for att ge ordentlig traningsverk,om det
ir frAgaom den forsta turen fdr slsongen' Efter
en tid finner man dock, att en mil Ar ett mera
passandedagsverke,men Aker man bara 5-10
ginger per sisong n0jer man sig f0Smodligen
med det och kommer inte l6ngre. Aker man
ofta och regelbundet,vaknar emellertid intresset for llngre strlckor och snart 1r det irliga
markesprovetpd tre mil mAletf0r sasongen.
Vid sApasslAngastrickor blir det aktuellt att
tenka pe tekniken Qchatt fdrsdka komma in i en
kraftbesparandestil. Istillet fdr att fllnga fram i
hdgstamOjliga fart, studerarman medvetetsina
rdrelser och fdrsoker hitta fram till det besta
settetatt tackla Akningensolika moment:
- hur man sviktar i kn6t och spenner foten
fdr att fe rejil frAnspark med bibehillet flste
- hur man f4r det framAtpendlande benet att
hlnga avslappnatsom en ddd snok - hur man
placerartyngdpunktenoch belastarskidorna fdr
b{sta balansi kurvor och utfdrsl0por osv.
Allt sidant kan man med lite koncentration
sj6lv klnna efter och registreraoch det blir si
mycket roligare att Akaner man vet vad man gdr
och varfor. Och efter ett tag finner man att en
mil "pA tomgAng" gAr pi sammatid som tidigare i flAsfart.
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varmt strykj{rn, ytterligare ett par lager llggs pA
med tanke pA strickans l6ngd och poleras till
spegelglans.SA var det dA dags att ge tiil sengs
tidigt infdr den sista, betydelsefulla fdrberedelsen:sdmn.

Nu upptridde ett inte helt ov6ntat problem.
Jag er av naturen "nattuggla", och er van att
l6sa ett par timmar i sengeninnan jag somnar.
Det gick inte hir av h|nsyn till omgivningen.
Snart instillde sig ocksAen temp€raturoch luftkvalitet, som jag inte upplevt sedan rekryten.
I sangenbredvid h0rdesl6nge vakna stdnanden
frAn Goran, vilket i det l6get skam till slgandes
snarastkindcs som en trdst. Nir vf,ckarklockan
skrillde halv fem pi morgonen, hade jag sAvitt
jag sj6lv kundebeddmaennu inte somnat.
Men mat kan ersettamycket, bl a somn, och
De flesta min, och - som detta er gett bevis
nu vlntade redan en riklig frukost. HavregrynspA - tydligen 6ven rnAnga kvinnor, har vil
nAgongAngtdnkt att "det skulle vara kul att Aka $dt med mycket socker, lgg, kallskuret och
mAngasm6rgAsar:kolhydrater lr viktiga s6ger
Vasaloppeten gAngi livet". Aven jag hade lekt
med den tanken, men utan att egentligentro pA vetenskapen.Och vidret: klart och 7'.kallt. Har
vi vallat fdr rnjukt? Nej, i den l6nga backen i
att den nAgongAngskulle fdrverkligas.Men nu,
bdrjan 8r ju fistet viktigast och n6r solen kom"pi Aldernshdst", framstod den plotsligt som
mer upp blir det vll varmare. AlltsA ivig till
en inte bara lockande utan ocksA en realistisk
starten.Kl 7.01 stdmplasvira kort och vi slussas
mdjlighet. 1977v|gade jag mig pA att sendain
min anm6lan. Jag hade tur sAtillvida att det ut i spAret.
Startplatsenir inte den ordinarie och redan
Aret bjdd pA en rejil sndvinter och goda tr6efter ett par hundra meter er vi framme vid den
ningsmdjligheter.Si lAngt som 86 km hadejag
dock aldrig Akt fdrut och respektenfdr streckans lAnga,om inte sAoverveldigandebacken.Gdran
sticker iv{g uppfdr i ungdomlig yra, medanjag
langd gdr ju att man inriktar sig pA att ta sig i
med Aldernsvishetv6ljer att sparapA krafterna.
mAl i fdrsta hand.
Vel uppe pA myrarna, dir den riktiga skidAkTiden blev alltsAinte imponerandeoch till min
Overraskningfann jag att det som var tlnkt som ningen bdrjar, visar sig f0ret vara ratt karw.
Aven sedansolenkommit upp och bdrjat verka,
istillet hade blivit en uten engingsupptevelse
er sndn kallare 6n berlknat. AlltsA en liten vallmaningatt gora bettre nestagAng.
ningsmissmen ingen katastrof. Skyltar med en
1978var det Ar di Vasaloppet flddade Over kilometersmellanrum anger hur langt man har
och h{lften av de anmllda - diribland jag
Mora. Man har sAledesingen chansatt
- inte fick Aka. Under tiden hade kollegan kvar till
gldmma vad man gett sig in pd. Men psykoGdran Wid€n och jag alltmera b0rjat trdna tilllogiskt er man hela tiden installd pA nesta matsamman.Vi anmilde oss gemensamti god tid
kontroll, vilket hjilper till att hAlla hoppet och
av
till Arets"dppna spAr", dvs vardagsversionen
humdret uppe. Visst har man schackningsperioVasaloppet,som kordes under tre dagar veckan der, vanligen strax f0re en matkontroll, men
fdre det ordinarieloppet.
efter ett par minuters uppehill och ett par muggar blAbdrssoppaeller Gatorade lr man beredd
Mora-Nisse Karlssoz har sagt att man b0r ha att ta nya tag. Utan stdrreproblem nAr jag alltsA
50 triningsmil i kroppen fdre ett Vasalopp.Just mAlet i Mora, dAr jag m0ts av G0ran, som
detta ar fordelen med att sAtta upp Vasaloppet drygat ut sitt fdrsprAngtill nio minuter. MAlet
som mAl fOr skidsdsongen.Det giller ju dA att 8r ltmpligt fdrlagt intill badhusetoch efter en
"samla mil", och alltse ir man igAngsAfort det dusch och omklidsel 6r vi hungriga men inte
blivit vitt pA marken och sedankan varken kyla, Overdrivettrdtta. Tiden - drygt etta timmar tdvdder eller snOyraavhAllaen frAn att ta vara er bettre en ventat och vinternstr{ning har alltsA
pAalla trlningsmojligheter,
gett gott resultat.
Ldrdagar och sondagarreckte snart inte till,
NA, nu ir man vll ndjd dA och kan leva lugnt
utan det fick bli nAgra varv en kvill i veckan pA pi sina lagrar i fortsflttningen. Ingalunda! Det
nAgotav de elljusspAr,somKarlskogahar garska flr sAmed Vasaloppet,att har man ikt en gAng
gott om numera. Och nlr tiden var inne hadevi
iker man flera. SA roligt 6r det faktiskt. Och
fAtt ihop ungeflr de 50 milen och kdnde ossrltt
nesta gang kanske man 6r utsdvd och lyckas
v6l f0rbereddaoch fulla av tillfdrsikt.
perfekt med vallan. DAj|klar . . .
Sekretariateti Mora hade anvisatoss f0rllggLennart J ohonness
on/ D U
ning i en liten gArd ett par mil frin startplatseni
SAlen.Det var rett primitivt och trangt: fem man I vasaloppsspAret
fanns den hAr gAngenocksA
i dver- och underslafar i ett ganska litet rum. boforsarna Gdsta Korlsson, NVP I, Leif FredLika minga i ett angrensande,lika litet rum. riksson, RE 7, Svez Andersson, NVR 6 och
Men maten var riklig och god och alla gemyt- Erik Berg, MS 90. Sikert har minga flera visat
ligt fdrenadeav och koncentreradepA morgon- samma spenst utan att det nAtt redaktionens
dagensstrapatser.Det enda TV-program, som Oron.
intresserade var vlderleksrapporten: vackert
v6dermed temperaturnara noll.
Dlrmed kunde dagensviktigaste och smAtt
ritualb€tonadehandling ta sin borjan: vallningen. Gdran, som pA svagagrunder betraktar mig
Polisledningen hsr i sitt senaste ansom auktoritet pA omridet, overlat det viktiga
polisbristen
avgdrandetpA mig. Jag besldt chansapA (som slagsdskande beskrivit
termen lyder) Ble xtra, en burk "vitt" i fickan med ett konstapeldiagram.
fdr att bettra pA fdstet llngre fram pA dagenoch
en burk "rott', att anvendasi virsta fall. "Klis- Sku ni hs en ny kalender nu igen?
ter" borde kunna undvaras. Det fdrsta lagret
- Ja, jag tir kalenderbitare.
masserasin omsorgsfullt med hjelp av ett halv-

Men man iker inte tre mil fdrsta veckan pA
sasongen.Atminstone inte nar man 6r i Aldrarna
6ver 50. DA behdver man 10-15trlningsmil innan man Akertvd mil i ett passoch bortemot det
dubbla innan man ger sig pA tre mil. Regelnlir
att man aldrig skall Aka sig uttrOttad. Efter en
stundsvila skall man i princip vara pigg pe ytterligare nigon mil. Och den dagen det kiinns si
efter ett tremilsloppborjar en tanke sli rot i bakhuvudet. . .

FK-mcisterskap
Fdr tionde iret i rad arrangerade vi i
ir FK-miisterskapen pi skidor vid
Jungfruboda den 10 februari. Som sie
bcir vid ett jubileum var viidret stril
lande, sndtillgAngen god och temperaturen lagom (-8'C). Inga vallningsproblem.
Det blev ocksA rekorddeltaeande
bdde av tavlande och medikande familjer som avnj0t en hiirlig vinterlcirdags alla frcijder, med skidor, kiilkar
och pulkor. Inte att fcirglcimma den
go'a stugviirmen och "gdrgdtt" kaffe.
G|te Eriksson hade som vanligt ordnat
med utomordentliga spir.

Koncerngolf

Resultat:
Damer2.5 km
I LisbethSandberg,KKE
2 Annika Renstrdm,KKS

9,N
ll,l9

Seniorer5 km
I S/rgNi/sson,KCC
2 BengtJans,KKQ
3 B Lindstrdm,KKF

l7,M
18,33
t8,42

Yngre oldboys5 km
I YngveStrddalen,FKP4
2 H-E Nilsson,KKS
3 Ingemar Ryen, KCF
Aldre oldboys5 km
I ToreOlsson,FKCl
2 Rolf Lundin,KKQ
3 Kjell Eriksson, KKR

18,l8

r8,23
18,45

20,28
20,51
22,t1

Yngre veteraner5 km
I E Samuelsson,KKS
2 Bertil Gustavsson,KKF
3 AxelOdelberg,F

))

Aldre veteraner5 km
I Roland Lindfors, KKP
2 NilsSjdgren, KPR
3 LennartPdlsson,F

21,18
26,O9
28,51

20,2s
20,36
t1

-filfi,?fHlllJ#T*:$:

Sivardetdags
igen
angora
upppa iw?ril2i2i:ow::,1irlX,,#;
greenerna'
K-oncerngolfspeladesfdrsta gangen
pi Kob_ergs
vackra golfbana med Bofors-NoHAB so-mviirdfciretag.1978
svaradeBofors-Akersfdr vtirdikapet.
Och nu er turen kommen till moderforetaget.

Bengt Alfredsson, BAAB, eller kan
goral diiekt till Toivo litixt, ptJA,
Bertil Book, FAE 2, Anders Rykfori,
NCT, flani Magnussont,Ncr'.l.i
Runepersson,Nf.

Tiivlingen spelasldrdagen den 30 Kdlle stdr i spdrvagnskAn och bolmsr
pd en cigarr. Framfor honom stdr en
juni pi Karlskogasnya golfbana.
dam i pdls. Hon vcinder sig om och
Tiivlingen spelas som poiingbogey sdger:
civer18hdl. Var och en kan ocks6delta Std inte sd ndrs att ni brrinner min
i en scratchtiivlingvari segrarenkoras prils
for ni skulle inte kunna betalu
till koncernmiistare.
den.
Vandringspriset, som uppsattes - Nej, medger Kdlle, men jag skulle
1977,hembarsfOrra6ret av Rolf Ram- vtil kunna
fd dverta avbetalninsskonsenius som dd detroniseradeJdrgen trsktet?
Karlsson,NOHAB. Aterstir att se-om
prisettivendetta6r skall stannai Karl- - Nu
fdr ni sluta som chauffdr hos
skogaeller?
mej. Idag vsr det ondra gdngen pd tvd
Gemenskapen
slutsvid en subskribe- veckor som ni holl pd att kdra ihjtit
rad tillstlillning i Boforstjiinstemtin_ mej.
nens klubbstuga Labbsand vid sjOn - Sntills direktdrn, ge mej en chans
MOckeln.
till.
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Jobbet

lnskolningen Ansvaret

Arbetet krdver att du kan en Ndr du dr klar med utbildJg.bbetdr PROCESSOPERATex hurden ningenfAr du handom en viss
TOR.Arbetsplatsen
dr Nobel- del om processen.
verkensenhetfor tillverkningreagerarvid olikaproduktions- tillverkning.Du har en sjdlvav avanceradekemiskapro- stadier och att du utfcir vissa stdndigsyssla.lblandkommer
dukter.Dethdrgoren process- uppgifter med absolutstdrsta processarbetetatt krdva det
operator:
noggrannhet.
ddr lillaextraav dig. I gengdld
Ldser recept och kdrorder. Fdr att bli processoperatorfAr kan du ta en vdlfortjdntpaus
Stdllerin tryckochtemperatu-du gd i ldrahososs.lvArskolfa- efterdt.
rer.Viigeroch mdterupp ma- brik.DufArlcinunderdentid du Dethdrdr ettjobb ddr ingenf6r
terial. Skriverjournaler,och dr elev.Det tar dig ca 1-2 mA- jdmnan hdnger trver dig. Det
gor egenskapskontroller.
Job- naderatt bli utbildad,beroen- hdr dr ett jobb diir mycket
bet dr indelati 2,3 ochS-skift.de pA inom vilket omrAdedu hiingerpA dig.
Du mAstevara bereddpA att vdljeratt jobba.
det iblandkanvaratungtoch
smutsigt.
Du iir vdlkommenatt ringael-

BOFORS
NOBELKEMI

lerskrivatill osspd Personalavdelningen.BoforsNobelKemi,
Box 800, 690 20 Bofors.Telefon 0586-360O0ankn3644 eller 3150. Fackligkontaktman
dr Gdran St6hlberg, ankn
3112.

