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Sd var vi drir igen.Julen stdr
fdr ddrrensom detpopukirt uttryckt heter.Ett avjultecknen
inom Bofors tir den traditionella medaljfesten.Den dag
dd ldng och trogentjr)nstfdr
sin officiella bel1ning.Det tir
sjiilvklart ott B-Pilensjulnummer ocksdblir ndgot sv vdrq
vetersners
nummer.Stor del
just
upptas
av reportsgeom
dessamtin ochkvinnor som
iignathelasitt verksammoliv dt
AB Bofors.

tidsintressedelar med sigav
sinanaturupplevelser
i ettfotoreportoge.Han kan bercittaatt
Skjutfdltettir ndgotav ettfdgelreservatjust p g o verksamheten.
B-Pilen hor lcingesaknat en
egenfilur.Nu kommerhan.
Hqn heterBo Fors.Meningen
rir att honskall htickla osslite.
Fdrsokaattfdnga boforshumorn.
Du rir vcilkommenatt hjiilpa
honompd troven.

.-l

Ett korsordsrindervi somjul50 dr hossammoarbetsgivare, pysselfdr familjen och drirmed
irltt
rir en livsgtirning.De synesvara ber Redaktionenatt fd tacko
anskdr
av ett stirskilt skikte dessostdlfdr det hiir dret och Anskaer
BoforsPers.rest-SARA
AB
alla boforsareoch Avrigaltisare
och krutmrinniskor.De har
glimteni Agatoch ksn med
en riktig God Jul ochett Gott
* vtirmlrindskhumor bertittaom
NyttAr.
IF personerde mdtt och upplevelKarin Jansson
tt serfrdn sitt ldngayrkesliv.
-tt'

t-

Avd 25 i Karlskoga av
Svenska Fabriksarbetarefdrbundet 0nskar sina
medlemmar vid Nobelverken, LIAB och Larsbo-
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Styrelsen fcir LindesbergsIndustri
AB har utnamnt
overingenjdr
Tage Lindberg till
verkstiillande direktcir i bolaget.
Tage Lindberg
ersdtter Rune
Rothelius som avsagt sig uppdraget fdr att iigna sig dt andra arbetsuppgifter inom Boforskoncernen.

B-Pilenforsdker att fdrmedla ndgot av den bertittargltidjen
i "Veteranersom minns" utan
att gdra ansprdkpd att gora
dessaboforsarefull rrittvisa.
Boforsareavfadelsenrir Nils
Wahlberg, info r mationschef
vid sinpensionering.Han
fdddespd Bofors 1906drir hans
far var artilleridirektdr. Nils
Wahlbergberrittarom sina
tidiga minnenfrdn Karlskoga
och Bofors dd sekletvar nytt.
Om ddtid och nutidpd BjArkborn berrittarAIlan Reinholdsson. Trotssju-skift under ldng
tid srbetademan aldrig ndgon
julhelg. Det gjordehan dock
som I}-drig kolardrting dt sin
far.
BengtLundberg,boforsare
medSkjuffiltet somsin arbetsplats ochfotograferingav skogensvilda djur som sitt storafri-
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Omslagsbilden.'En stitlig tjiidertupp "fdngad" pi Bofors skjutfiilt av Bengt Lundberg Naturfotograferna.
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Julh?ilsning

Det fdrsta dret av det nya
vtindigt. Ingen av vdra andro
decennieti,980blir i hdg grad
verksamhetertir starka nog i
ovgdrandefdr hur vdrframdagensk onkurrenssam
hriIle at t
tid skall gestaltasig.Den viktiga bli htimmadav en enhet,som
inte enspd kingresikt kan std
frdgon om kdrnkraften skall
g0
av ras vid enfo Ik omrdst ning. pd egnaben.
Egentligenbordefrdgan inte
handlaom kiirnkraft och alternativ till den.Det verkligoproblemetrir att vi i Sverigevarken
hor olja eller gas. Vi mdstehitta
ett slternativ till oljan, som
sinar och i denprocessenblir
dyrarefdr varje dag. Frdgan
gtiller om vi rivenifortsrittningen vill vara ett industriland.

Infdr julhelgen i dr har vi inte
bara ett drsskifte framfdr oss
uton vi kimnar ett helt decennium bakom oss.
70-talet har framfdr ullt varit
prriglat av att man ltimnade 60talets konsument- och f6retagsinriktade politik och koncentrerade sigpd krinslor - i synner het k rinsIo r fA r indiv idens
tillvoro i det industriella samhrillet. Det har vril inneburit
mycket gott. Men samtidigt har
alla nya dtgdrder och iiven den
aIlmcinna ins triIIningen b idra g i t
til I at t sd fd rri ndra fo retogsamhetensvillkor att vifdtt till stdnd
en odnskad stagnotion av hels
det vrist erliinds k o indust risamhiillet. Tyvtirr har Sverige lett
tillbakagdngen och homnat i
ett ofdrdelaktigt ltige i forhdllande till vdra konkurrentItinder.
Sverige kan inte i dessaavseendenfora en egenpolitik.
Omvtirldens inflytonde och pdverkan rir helt avgdrande f1r
vad vi kanfdreta oss.Den kdper
nrira 50 %io
av det vi tillverkar.
_*_

Bofors stdr ovanligt bro
rustat infdr det nya dret,ja
t o m infdr det kommandedecenniet.Ldt ossddframfdrallt
hoppaspd att den avtalsr()relse
somjust nu har bOrjotinteskall
bli sd bitter som mdngafdrespdr. Det r)r av yttersta vikt fdr
vdrfortsatta utvecklingatt vi
intefdr fdr vdldsammakonfrontationer utan att en tirlig
Som boforsarevill jag hoppas somarbetsviljamellan olika sampd en merabalanserqddebatt,
hrillsgrupperbestdroch vidarede)ri synnerhetenfortsatt ututvecklas.
byggnadsv vattenkraftenbl a till fdrdel fdr Bofors-Nohab
_*_
- kan bli aktuell.Detfinns
fortfarande mdjlighet till utSlutligen viil jag uttala ett
byggnadqv dlvor motsvarande varmt tack till alla
fdr goda
ungeftirhalva vdrt ktirnkraftsinsatser under det gdngna dret.
program. Uton tvekandet mest Ett qlldeles speciellt tack
till
miljdvdnligaav samtligaenergi- ledning och personal inom
alternativ.
Stdlsektorn, som efter mdnga
Fdr Bofors del har den helt
avgdrandehrindelsenunder
1979givetvisvsrit beslutetom
Kilsta och denstorapressinvesteringendrir. Med detta har
vifunnit en ldngsiktigochsund
l6sningpd vdra vrisentligaste
problem som stdlfdretag.I synnerhethar det medfdrt att vi
blir av med vdr stdrstafinansiella risk ochfdr ryggenfri f6r
satsningpd vdrasundaverksomheterfrrimst inomfdrsvorsmateriel,kemi och elektronik.
Uppstridningsprocessenhos
osshar liksom i andra stdlf1retag varit ldng och i vissastycken smtirtsam.Verksamheter
har logtsned tiven i Bofors; senast vdrt ondra och endakvorvorandestdlgjuteri. Det rir beklagligt men det har varil nAd-

hdrda och besvrirliga dr nu
tycks ha ldst sina mest vtisentIigaproblem. En God Jul och
ett Gott Nytt Ar fill Er atla.

I MEDALJFESTEN

I

Vad sa VD till Signor Perico?
t

Stund av hdgtid och att minnas, Gunnar Hedenqvist, FAT-2, fdr 50-drs medali.

Inte mindre [n 19 boforsare dekoreradesvid
irets medaljfest med Kungl Patriotiska Siillskapets silvermedalj av 1.:a storleken fiir 50
tjiinsteir. De 19 har ignat hela sitt yrkesverksamma tid it ett och samma ftiretag eller
giort tillsammans 950 arbetsir.
I sanning en beundransvf,rd insats, sa
bruksdisponentC-U Winberg.
L57 boforsare mottog Bofors hedersnil
och guldklocka fiir 25 tjinsteir, bland dem
en mycket lingviiga boforsare Divide Perico,
Bofors Italiana.
Vir VD gav honom en hYllning Pi hans
eget tungomil, italienska. Men vad sa C-U
Winberg egentligen till Signor Perico. Jo,
han sa att: "Bland oss har vi Divide Perico
som fdr 25 hr sedan btirjade arbeta vid virt
italienska dotterbolag endast 15 ir gammal.
Han var di sysselsatti verkstaden med vflrmebehandling av stil. Perico har sedan fiiljt
Bofors ltaliana i dessutveckling och har bl a
haft hand om reparation och underhill av
Yeda-pumpar, dieselmotorer och Bofors
grensletruckar. Direfter har han fortsatt sin
verksamhet som fiirsiljare med mycket goda
resultat. Jag tackar honom ftir det arbete
han utfiirt och fiir hans fiirtroende ftir namnet Bofors iiven under svira tider.
Han understr6k ocksi det strilande arbete
som utfiirts inom sektor Stil under hela
1970-talet.Bofors iir ett av de mycket fi stilfiiretagen i Sverige och annorstiides som
kommit helskinnade ur krisen.

Det skulle bli mera italienskt denna eftermiddag. Rolf Bjiirling uppskatta{ giist tillsammansmed sin ackompanjatiir Jan Eyron,
sjting tvi italienska singer, som bevisligen
titltalade den stora publiken mycket. Appli'
dernavar extra varma.
Med applider hiilsades ocksi piannonseringen av "Du iir min hela virld". Och vad
vore en Bjtirling-afton utan "Tonerna av
Sjiiberg?
Bofors Musikkir iir alltid lika popullir
som viilljudande. Deras avslutningsnummer
Star and Stripes Forever stflmde alla till fest.
Till mycket aktuell nutid ankntit C-U Winberg i sitt hiigtidstal till 1979 irs veteraner di
noterade det iidesir som inte bara Bofors
utan Sveriges alla medborgare stir infiir.
Om endast fyra minader skall vi gi till
folkomriistning i en fOr industrins framtida
dimensionering avgiirande friga: "Skall vi
i fortsiittningen satsa pi kiirnkraft fiir virt
energibehoveller skall vi avveckla den?
Nigon tvekan betriffande jubilarens energi rider inte. Den ir bevisad. Er energi, Er
stabilitet och Er lojalitet under alla ir i ftiretaget, i siviil med- som motvindar ir en tungt
vigande del av Bofors arv till nista generation. Boforsandan som den utvecklats ocb
hillits i hiivd av Er iir allas vir bflsta ftirsiikring infiir framtiden.

- Er boforsanda
vir fiirsflkring
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infiir framtiden
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Aterigen har vi samlats fcir att hylla ett
stort antal boforsare som varit verksamma i fciretagetunder 50 resp 25 6r.
Vi har i dr 19 boforsare, som iignat
hela sitt verksamma yrkesliv, 50 dr, it
ett enda foretag. Det iir i sanning en
beundransviird prestation.
157 anstiillda markerar idag 25 irs
arbete i Boforskoncernen. Av dessa
vill jag siirskilt hiilsa en ldngviiga boforsare viilkommen, Dtivide Perico,
frin Bofors Italiana i Milano, inledde
bruksdisponent C-U Winberg sitt hogtidstal till 1979-6rsjubilarer. Han konstaterade att: - "Det har bldst bdde
kalla och varma vindar sedan Ni jubilarer blev boforsare. Bofors har under
70-talet i likhet med stora delar av
svensk industri haft sina bvirigheter.
Frtimst inom stil och annan tuns hantering.
Vi har ltinge hillit pd med en oms"trukturering av dessa verksamheter
Aret 1979'sallt civerskuggandehiindelse fcir Bofors ar att vi fitt till stind en
l6ngsiktig losning av vira problem i
Kilsta. Den stora presseniir redan bestiilld och kommer att installeras1981.
Med denna ldsning har koncernen ocksA blivit av med sin stcirsta finansiella
risk och vi har f6tt ryggen fri att satsa
nigot friskare pi vira sunda enheter.
Investeringsaptiten iir gl?idjande nog
enorm, i synnerhet inom Fdrsvar, Kemi och Elektronik. Vi behciver dock
tjiina nigot biittre innan vi kan tillfredsstiilla hela denna hunger.
Vi har i uppstiidningsprocessentyviirr ocksi i 6r ncidgatsbesluta om nedliiggning av virt andra och enda kvarvarande stdlgjuteri. Personalproblemen klarar vi av genom interna omplaceringar och naturlig avging.

sittandefr. v.: Per Andersson, vr, GustavKarlsson, vr 726, Nils Gustavsson,vr 21, K-E pettersson, VM 23, OIov Olsson,VM 25, Knut Palmquist.KKA och Uno SundstrAm,VM 23.
stdendefr. v.: GunnarHedenquist,FAT 2, Bernhardolsson, NVK-L, sven Eidvall, FI, Arne Carlsson, NVR 62, Ingvar Albinsson, VT 25, Gustaf Fagrell, VM 23, Ingvar Aspeldf FI och Ingemar
Forsberg, VT 80.

Sittande fr. v.: Kenneth Dahl, OPH 20, Kerstin Johonsson, DFP-2,
DFp-2, Ingrid Nordell,
Karlsson. OPH-20.
Stdende fr. v.: Dtivide Perico, Bofors-Italiana,
OPU-3 och Lennart Forsbers, Wikers.

Karl Engstr\m,

OpH-I
OpH-1,

nrh.\tio

Larsbo Kolk AB, OIof Persson,

Det har utfcirts ett strilande arbete
inom St6lsektorn under hela 70-talet.
Bofors ar ett av de mycket fi stilf<iretagen i Sverige och annorstddes, som
kommit helskinnadeur krisen."
C-U Winberg gav diirefter, som traditionen bjuder vid denna hogtid, en
iterblick pd de aktuella dren 1929 och
1954. De 6r di 6rets jubilarer b6rjade
sina anstiillningar i fdretaget. BAda iren utgjorde pd sitt siitt miirkesir inom
AB Bofors.

1929
sittande

v.: Gdte Pettersson,FAK-2, Bo Rddesjd,

Kpu-|,
KPU-1, Irene
fr.
Irene Nettelvik,
Nettelvik, FKK,
FKK, Birgitta
Birgitta Seiver,
seiver,
F6r verksamhetsiret 1929 redovisades FMT, Carl
Hjelm, FI 3l och GunnarEriksson,FL.
en fakturering om 19,9 mkr och en sndglde v.: John Palmetun, FAE, olof Larsson, KCM, Bertil
fr,
Eriksson, KpF, Bertil Bdvander,
orderstock pA 36 mkr - en klar forKKB, Lars Lundin, KKL, sttgPeterson,KPD, Arne Kaltin, FAS-20och Lennart wrireby, FA.

biittring redan fr6n 1928 som kunde
betecknassom ett genombrottsir.
Under 2O-talets sista 6r hade tillstromningen av .fcirsvarsorder okat
starkt. I januari 1929 inkom t ex en
stor kanonorder frdn Turkiet till den
di fdr tiden imponerande summan av
l4 mkr.
Som en direkt foljd av uppsvinget pi
fdrsvarsmaterielsidan bestiimde Bofors styrelse att ansl6 medel fdr uppforande av ett nytt brukshotell, Bofors Hotell, som kom att sti fiirdigt
1930.
FOr hela landet sig den ekonomiska
framtiden si passljus ut att Kung Gustav V i sitt trontal vid riksdagens cippnande i januari kunde meddela att
"med hiinsyn till de ekonomiska utsikterna kommer siviil inkomst- som
fOrmcigenhetsskattersamt vissa konsumtionsavgifter att sdnkas".
Som vi alla vet skulle dock dessa
ljusa fcirhoppningar infcir 3O-taletinte
komma att infrias.

Sittandefr. v,: Rolf Jonsson,KA 7, Ake Emtds, KA 4, Sivan Johansson, KA 94 och Gunnur Caser'
sten.KAP 14.
Stdende fr. v.: Ernst Zetterlund, KA 7, K-E Larsson, KAP l, Bertil Murell, KA 7, Bernt Johonsson,
KA 7, Axel Ohlsson, KA 3 och Tage Molin, KAP.

Klimatmiissigt ridde narmast vargavinter de forsta minaderna 1929. I
vissa Lapplandsorter visade termometer -48o under flera veckor i februari och iiven Sverige i dvrigt hrills i
ett jiirnhirt k0ldgrepp.
Till och med Rivieran i Sydfrankrike upplevde svira sncistormar.
Viren kom dock sA smdningom, Pii
mer 6n ett sdtt. Karlskogaborna blev
bildningshungriga. FOr fdrsta gingen
startade en elementiirkurs i engelska
fOr vuxna i staden.
April medforde ett svirt avbriick fdr
minga smisparare, da Bergslagens
Sparbank i Orebro gick i konkurs. 60
9o blev den slutliga utdelningen till
dem som anf6rtrott den banken sina
pengar.

Sittande fr. v.: K-E Edstrdm, PTM, S-A Nilsson, VKR 22,Knut Ohrnstrdm,VKR 33, U-B Olsson'
PTF 60, Margot Berg, PA, Randolf Allansson, PTU I och S-E Edgren, PTG 42.
Stdende fr. v.: Kjell Jansson, PA, P-O Nord, PTM 3, S'ren Korlsson, VKR, Bengt Skyllkvist' VKP'
Bernt Fredriksson, VO, Sune Holmstrand, PPK, Rune Liljeborg, PTG 2, Vilgot Aldell, PTF och
Lennart Kilestod, PTG 42.

Den 17 april annonserade AB Bofors om utfOrsiljning av hela sin kreatursbestittning: 16 rcidbrokiga kor, I
tjur och 8 ungdjur.
Diirmed upphcirde Bofors att vara
jordbrukare. Stallet har vi som bekant
kvar till gliidje fdr vira giister och oss
sjiilva.

1954
Niir dagens 25-6rsjubilarer 1954 bcirjade i Bofors kunde fOretagetredovisa
en fakturering om 278 mkr - och en
"betydande orderstock".
Karlskoga hade vid 6rets inging
32 9'72invinare och visade alla tecken
till att viixa, vilket bl a medforde en
svir brist pi bostiider.
I januari blev projekteringen fcir
riksviigen Stockholm-Oslo klar och
6

Sittandefr. v.: ToreAndersson,VT 26, Karin Bostrom, VP 82 och GdteEdberg, VT 22.
Stdendefr. v.: Bill Nordgren, VT, Rolf Berglind, VT 41, P-E Eriksson, VT 62 och L-A Karlsson,
vT 726.

bygget av den nya v6gen, som vi idag
kallar E 18, avsigs att starta under :,,
1955.
:1::
Fartbegriinsning till 40 km fcir alla
fordon infcirdes i Karlskoga och blev
fOremdl fcir mycket diskussioner och
kritik.
I Aftonbladet kunde man liisa att
"Huset Bonnier skall konkurrera med
Bofors - kciper ammunitionsfabrik".
Artikeln giillde en nystartad liten fabrik i Lindesberg. LIAB, som bl a skulle
pressa kroppar fcir laddning av granater. Idag hor LIAB till Bofors-familjen. Si klart.
I april invigdes Bofors nya telefonviixel i Bodsberget. Idag,25 6r senare,
har den ntistan tjanat ut - en ny an- Sittandefr. v.: S-EAndersson, VM 24, BernhardEnmark, VE l2l,
l?iggning iir pd vtig.
strdm, VM, Lennart Karlsson, VM och Arne Kjellberg, VM.
Om vintern inte blev lika kall som
1929 blev den i geng?ild mycket ldng.
Si sent som pi Valborgsmlissoafton
yrde sndn civer de boforsare som samlats fOr att hiilsa vdren vid Huvudkontorets trappa.

Lilly Olsson, VE 115,.Svea Hed-

Stdendefr. v,: Ove Johansson,VM 14, LeifEdstr6m, VM 26, GerhardSundkvist, VM ll, Gunnar
Gustavsson,VM 22, Volmar Vilftn, VM 26, Hans Ericsson, VE, Simon Gustavsson,VM I4 och
Anders Cardeberg,VM 12.

Inte heller sommaren bjcid pi vackert viider. Juli gav boforsarna en av
de blcitasteoch kallaste semesterminaderna i mannaminne.
Den 12 juli kunde man liisa om en
forskriimd liten isna som irrade omkring i staden. Det var Bofors s k "experimentisna" som ltimnat sin trygga
tillvaro i priistgirdsstallet fdr att titta
pi sta'n.
Om 1929 och 1954 var nigot av
miirkesAr i fdretagets historia sd stir
Sverige vid utgingen av 1979 infcir ett
cidesdr,eller som C-U Winberg sa:"Jag kan inte leta bli att vid detta tillfiille notera, att vi nu vid utgingen av
1979, sthr infdr ett cidesir - inte som
boforsare utan som svenska medborgare. Om endast fyra minader skall vi
ga till folkomrdstning i en fcir industrins framtida dimensionering avgcirande frdga: "Skall vi fortsatt satsa pi
kiirnkraft elier skall vi avveckla den?"
Vi vet vid nuvarande tidpunkt inte hur
frigorna kommer att stiillas. Vi har
inte heller fdtt nigot som liknar uttcimmande information om riskerna
med kiirnkraften. Och vi har - och
det iir vdrre - heller inte fitt ndgon
information om riskerna vid alternativa driftskallor som t ex kol. Ar det
t ex civerhuvudtagetmOjligt att skicka
hundratusentals mtinniskor i Belgien,
Tyskland, England och annorstiides
tillbaka till kolgruvorna?
Det enda vi som icke iir specialister
vet tir att oljan sinar och i processen
successivtblir dyrare och dyrare. Diirf0r vet vi ocksi att vi 6ven med kiirnkraft kommer att fA banta svensk industri - som nast den amerikanska tir

Sittande fr, v.: Bengt
Bengt Sandstrdm,
Sandstrr)m, VA
VA 22,
22, Helga
Helga Persson,
Pe ,son, VN 33,
33, Atlan Jonsson, VN och Henry
Jansson, VN.
Stdendefr. v.: StureEklund, VA, Leif Edstr6m, VA:, Bdrje Forsberg, VA, Samuel Andersson, VN,
OveJohansson,VA 90 och Nils Nilsson,VN 55.

Sittandefr. v.: Gdte Johansson,ME 20, G6the Ortqvist, MEC, Egon Jensen,MAK 30, Bo Olsson,
MEK, Erik Bergh, MP, Bengt Zetterblad, MSM ochArne Bood, MCL.
qfllelleft: v.: Bengt Moberg, SDL 6, K-G Ericsson, SRV I, TryggveMyrstad, SRV10, Sven Gerdin,
MVK 4, Lars Berndt, sDL 6, odd Lindman, MD 22, Knud Andersen, ME 20, sune Johansson',
Bosve3 och K-E Lyckeborn, SRV20.

vEirldens mest energiberoende. Utan
kiirnkraft kommer denna bantning
givetvis aIt git snabbare och liingre.
Det kan drabba ocksi Bofors genom
politiska beslut."
Ar detta di positivt eller negativt?
Det tillkommer inte mig att siiga'.
Det beror naturligtvis pi hur man
ser det. En del av oss kommer si att
saga att fi atergi till landet och naturen. Jobb liir det dock inte bli brist pi
ntir vi skall anviinda muskelkraft i stiillet fdr elektricitet och dieselmotorer.
Och det 6r till syvende och sist det
som folkomrdstningen handlar om.
Nog om det! Men viktigt iir det vad man iin cinskar sig.
Di det gtiller Er energi, iirade jubilarer, kan jag dock forsiikra att 6sikterna iir entydiga. Er energi,.Er stabilitet och Er lojalitet under alla ir i foretaget, siviil i med- som motvind, dr en
tungt vigande del av Bofors arv till
niista generation. Bofors-andan som
den utvecklats och hillits i havd ar
allas vir biista f0rsiikring inf6r framtiden.

Sittande fr. v.: Gdsta Grtihs, MSK 88, Eivor Engdahl, MRK 42, Holger Pettersson, MRK 42 och
Sven Fredriksson, MRK.
Stdendefr. v.: Lennart Malmgren, MSK 50, Hans Jungnickel, MSK 85, Benny Nilsson, MSV, Ake
Hult, MRK 80, Enar Gustavsson, MSV och Gunnar Nordn, MSK 70.

Jag tackar Er alla varmt fOr Era insatser till eget och till foretagets basta
och onskar Er lycka till i fortsiittningen.

F
Hedenqvist, Gunnar FAT 2, Aspel6f, Ingvar
FI, Eidvall, Sven FI, Palmqvist, Knut KKA,
Andersson, Per VT, Ldfstrand, Gunnar VT,
Albinsson, Ingvar VT 25, Gustavsson,Nils
VT 21, Karlsson, Gustav VT 726, Forsberg,
IngemarVT 80, Fagrell,GustafVM 23, Olsson,
Olov VM 25, Pettersson, Karl-Erik VM 23,
Sundstrdm,Uno VM 23.

Sittandefr. v.: Roger Ohrn, RM 30, YngveBergdahl, RM 66, Mary Larsson, RM 50,Henrich Kaiser,
Anderstorp och Bertil Gustafsson,RM 30.
Stdendefr. v.: JensMadsen,RM 22, ReinholdAxelsson,RM, Einar Sjdsten,RE 5, Kenneth Wickberg, RM 20, Olof Mdrgdrd, RM i0, SuneMalmberg, RM 40 och Uno Johansson,RM 66.

S
HenryMCG,
Brattstrom,GdteSWP,Johansson,
Alf MSV2.
Sjdberg,
N
ArneNVR
NVK l, Carlsson,
Bernhard
Olsson,
62.
Bofors hedersnil och guldklocka fiir
25 tjiinsteir
Koncernstab och ortgemensam
serYice
KerstinDFP 2, Nord6n,Ingrid
Johansson,
OPH I, Dahl, Kenneth OPH 20, Karlsson,
Stig OPH 20, Persson,Olof OPU 3, Forsberg,
Lennart Wikers.

Larsbo Kalk AB
Bofors Milano-Bomil
Perico. Divide.

Sittandefr. v.: GundeSundelt,NVK, May Ostby,NVT, Gunhild Karlsson,NVP och StenKarlsson,
NVP.
Stdendefr. v.: Stig Spennare,NVS 3, Anders Mikaelsson,NVn 1, Arne Arvidsson, NVX, Erland
Berggren,NCT och Hans Karlsson-Tell,NVR 82.

ridet har under 1970-talet minidatorn
gjort sitt intig med kiinda konsekvenser.
Vi vet att robotar och datorer skapar
problem fcir oss, minskar antalet arbetstillfiillen. Hiir krtivs aktivt fackliet
arbete.
Frigan iir vilken fortsiittningen skall
bli. vad hiinder i framtiden?

Vad vi vet om framtiden iir att vi
miste popularisera industriarbetet.
Det arbetet miste bcirja redan i skolan.
Bofors beh0ver skickliga yrkesarbetare.
Med det vill jag tacka for de hedersgivor vi idag f6tt mottaga. Varmt tack,
slutadeRolf Berglind.

Fiilj ande boforsoreerhiill
medaljer och hedersgdvor
Kungl Patriotiska Siillskapets silver-

BengtMSM, Musikka,oskariMSK 21, Orte-

F

ni**l'Hi",:E#l".Jsk*i?:[ll
F:tr
3fili'$Si,"aSliiil':A?*:l^Xi,"
L. Olof

medatj
av1:astorleken
ochguldklocka
Y"i,i,i.t;!lifi:
E:!ilil1',XifiJ*'r3'$1,,T
riir'0tjiinsteir

Varmt tack
so R Berglind
Efter viilljudande Rolf Bj<irling tog en
annan Rolf med efternamnet Berglind
uppmtirksamheten i ansprdk. Han
frambar jubilarernas tack fdr de minnesg6vorde fitt mottaga.
. 1929 niir 6rets 50-6rs-veteranerborjade sin ansttillning i fdretaget var
lcinen ca 19 kr fcir 96 arbetstimmar.
en tvd-veckors period.
. 1954niir 25-iringarna intriidde i Bofors var l6nen 4,80 kr per timma
eller 460,80kr fdr 96 timmar.
Hyreskostnadenfcir en modern tv6rums-liigenhetvar 164kr per miinad.
Idag tir lonen ungefdr sex gdnger
si hcig liksom hyreskostnadenfor en
likviirdig bostad.
Med den jamfdrelsen inledde Rolf
Berglind, VT 41, veteranernas tacktal
som han fitt hedersuppdragetatt framfcira. Han gjorde den bl a mot bakgrund av minga samtal med en miingd
boforsare som han som facklig f6rtroendeman inom Metall haft fcirminen att komma i kontakt med under en
ling fciljd av 6r.
Han erinrade ocksi om den utveckling som skett siviil tekniskt som av
anstiillningsfcirhillanden inom industrin.
En av milstolparna tir infcirandet av
40-timmars arbetsvecka som skedde
1971, konstateradehan och sa vidare
att: - Hela 1970-talet har priiglats av
reformer som kriivt stor och bred facklig verksamhet.
Fdrbettringar av ansfiilldas fOrhillanden har ndtts och vi fdrsciker
frin fackligt hill stiindigt att ni nya.
Siirskilt glada iir vi it utvecklingen pi
pensionssidan. Pi det tekniska om-

Eriksson, Cunnar FL, Wiireby, Lennart FA.
Starud, Ingvar FAD, Palmetun, John FAE.
pettersson,G6te FAK 2, Kallin, Arne FAS 20:
Jivetoft,Karl-EricnI, Hietm, CarlFI 31, Larsson, Uno FM, Nordin, Bingt'FMT, Seiver,Birgitta FMT, Edlund, SvenFMX, Larsson,Olof
kCM, Neueluik, Iiene rrX, lia*"A.il'S"riii
KKB, Lundin, Lars KKC, Ridesjct,So KpU t,
Petersson,
StigKPD, Eriksson,s.riit fpf , Loistedt,Elov KPY, Ve-string,
Arne KPR, Ohlsson,
Axel KA 3, EmtAs,Ake Xe 4, Johansson,
Bemdt
KA 7, Jonsson,Rolf KA 7, Meurell, Bertil KA 7,
Svahn, Anna-Greta KA 72,^T,etterlund,Ernst
KA 7, Johansson,Sivan KA 94, Molin, Tage
KAP, Cassersten,
Gunnar KAP 14, Larsson,
Karl-Erik KAP 1, Fredriksson, Bgrl{ vo,
Kias, Hans VKP, Skyllkvist,Bengt VKP, Andersson,InezVKR, Karlsson,SdrenVKR, Wretting, Erik VKR, Nilsson, Sven-Ake VKR 22,
Ohrnstrdm,Knut VKR 33, Berg, Margot PA,
Jansson,Kjell PA, Holmstrand, Sune PPK,
Edstr6m, Karl-Erik PTM 3, Nord, Per-Olof
PTM 3, Liljeberg,RunePTG 2, Edgren,SvenErik PTG 42, Kilestad,LennartPTC 42, Aldell,
Vilgot PTF, Olsson,Ulla-Britt PTF 60, Allansson, Randolf PTU l, Nordgren,Bill VT, An-

dersson,
Torevr 26' Boo,Lennartvr 1?,Edberg, GOte VT 22, Johansson,

Bo VT 25, Skoda.
Wilhelm VT 24, Wennstrdm, Stig VT 24, And e r s s o n .T o r s t e n V T 4 l . B e r e l i n d R o l f V T 4 l

MSV 2, Fredriksson,
SvenMRK, Gill.ars
blad, Evert MRK' Engdahl, Eivor
42,
"MRK
p-ettersson,
Holger MRK 42, Hult, Ake
MnX
80,-Sjdsten,Einar RE 5, Axelsson,Reinhold
RM, I\{adsen,JensRM 22, Wickberg, Kenneth
ll,4-20, Gustafsson,Bertil RM 30, Mirgird,
Olof RM 30, Ohrn, Roger RM 30, Malmberg,
Mary RM 50, Bergdaht,
!-uneRY,a9, L-arsson,
YngveRM 66, Johansson,
Uno RM 66.
l\
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son, Arne NVX, farlsson, duntrild NVp,
Karlsson,StenNVp, Mikaelsson,AndersNVI{ l,
Sundell,GundeNVK, Karlsson,Hans NVR g2,
Berggren, Erland }.icr, Nilsson, sven-otto
NCT.
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VETERANFESTERi dagarnafyra
Under 1979 pensionerade medarbetare vid AB
Bofors i Karlskoga med minst 25 hr i ftiretaget
har avtackats och festat i dagarnafyra, en dag
fiir varje sektor.
I

Aret minnesgiva iir en litografi
o Sektor Stil inledde raden av s k Veteranfester. Drygt 50 giister trivdes tillsammans i Stadshotellets festvAning.
Viird var sektorchef Bo Gustafsson
som i sitt hogtidstal tackade f6r gjorda
insatser och nAgot pdminde om tider'
som varit.
Lax Maritine, antilopsadel, BadenBaden och glass med hjortronsylt samt
kaffe och avec var den vtilkomponerade menyn den hiir kviillen. G1sta Eriksson framforde veteranernas tack. Utover det timliga bjods det pi underhillning av Sve-n Charlie Fslk och
skdnsjungande A ke Karlsson, tidigare
viilkbnd revyaktdr i Karlskoga.
Ett annat uppskattat inslag var visningen av filmen fr6n Bofors 300 6rsjubileum och diirmed ocksA foretagets
fdrsta och storsta medaljfest genom
tiderna.
Kviillen avslutadesmed dans till Sven
Charliestrio.

o Sektor Nobel hade ocksd l a r valt
Bofors Hotell som platsen fOr sin veteranfest.
28 veteraner fick hiir sin hyllning
och varmt tack fcir goda insatser. Ett
tack och minnesgiva frambars postumt till Allan Nilsson, NVK-2, som avlidit under iret. G6van dverliimnades
till hans hustru.
- Det iir svArt att ersiitta Era yrkeskunskaper och den kiinsla Ni visat f0r
f6retaget, sa sektorchef P-O Norberg
som tillsammans med hustru Kerstin
svaradefor viirdskapet.
Oscar BjArck, NVP-I, beskrev sig
sjiilv som prototypen fdr en bjdrkbornsarbetare di han tackade fcir maten, minnesgivorna och tryggheten i
att de har kunnat tjiina sitt levebrOd
under si minga 6r. Han kunde gora
sA. Det iir viil fi, om ens nigon som
kan gora honom den rangen stridig.
Oscar Bjcirck har inte bara 5l 6r i fdretaget. Han iir dessutom f6dd inne pA
omridet.
Miissingsextetten Limpan svarade
for uppskattad musikunderhillning.

avkarlskoga-

konstnflren Berne Nilsson, Motivet flr som sig
btir en vy frin det Karlskoga som fiirsvinner.
De min eller kvinnor som inte tidigare erhi[it
guldklocka och som uppnitt 45 anstillningsir

medbide tavla
uppvaktas

;:lill"fflsionering,

o "Vi pi Ftirsvar"
Vi har bildat ett team
meden andasdfin
Vi pd Fdrsvar
det hsr gnisslatiblsnd
menvifdrt det i lond
Vi pd F1rsvar
av tidensomgdtt vi har tecknat
en del
menmerfinns att srigaom
Vi ej tar fel
det berrittar Vi btist
nu i kvrill pd vdrfest
Vi pd Fdrsvor.
visa sjongs
Sektor Fdrsvarsmateriels
inte bara en ging utan pA allmiin begiiran tvd g6nger dA fciretagetskanonbyggargiing triiffades till sin fest pi
restaurang Wictoria f6r att med god
mat, uppskattandeord, blommor och
hedersgivor tacka och hylla sina 9l
veteraner.
- 25 ir eller flera iir en betydande
del av en miinniskas arbetsliv. sa sektorchefen Lennsrt Pdlsson som tillsammans med hustru Birsitta stod f6r
vtirdskapet och dverltimnade givorna.
Lennart Pilsson. som av kviillens
toastmasterSune Olson, presenterades
som lagledaren visade i sitt tacktal pA
nigra paralleller mellan tidiga Ar och
dagens situation for svensk fcjrsvarsmaterieltillverkning.
o fOr 100 ir sedan Bofors levererade
sitt f0rsta eldrcirsgdt.
o fcir 50 6r sedan lamnades fdrsta forslaget till konstruktion av en halvautomatisk kanon, som tills nu, fast
i betydligt f6riindrad skepnad varit
till nytta och gl?idje fcir f6retag och
anstallda.
o for 25 6rr sedan hade tillverkningen
overgitt till nykonstruktioner som
gjorts efter kriget. Vi hade lost svirigheterna och fitt till stind en biittre ekonomi.
- Ni har alla bidragit till och skapat den situationen vi har idag di jae
skulle kunna uttrycka mig med samma
ord: - Vi har betydande nykonstruk-

tioner och vi har kommit tillriitta med
sv6righeterna.
Hur nir man di det, frigade Lennart Pilsson och svarade sjiilv: - Jo
genom att var och en arbetar pi sin
plats.
Ni pensiontirer har vidmakthailit
den situationen si att vi idag kan siiga
att vi har ett bra fdretag och konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter.
Ett tack till Er alla och banden bryts
inte mellan Er och oss i och med pensioneringen,slutadehan.
Veteran bland veteraner den hiir
hdgtidskviillen var Hulvard Grell, som
utover minnesgiva uppvaktades med
ett fing rOdarosor fcir sina 5l 6r i Forsvarstjiinst.
Blommor fick ocksi Erik Age som
just den hiir dagen fyllde 65 6r.
- Jag iir ingen vdn av pi forhand
stora skrivna ord och jag tror inte att
det behdver vara si hiir. Vi har alla
kiint oss vtilkomna, sa Gustaf Fagrell
i det tack han framfcirde frin veteranerna till Lennart och Birgitta Pilsson,
sektor F och AB Bofors samt alla viirdar den hiir minnesviirda kviillen.
Han ville vidare tacka fdr att han
och veteraner i fdretaget haft ett ordnat arbete under sAminga ir.
Metall tackade genom Josef Larsson
for veteranernas insatser inom den
fackliga r6relsen som medlemmar eller
fortroendevalda.
Och vad skulle kviillens giister pA
scenen "Trio md Bumba", som ocksi
svaradefor dansmusiken,inleda med
efter alla dessa vackra ord om inte
- "Man skall leva fcir varandra".

o Fest fiir tre D + O
Till Bofors Hotell och direktionsmatsalen hade D och O forlaet sin Veteranfest.
De tre trotjiinarna Alva Hasselgren,
OBH, Olle Holm, OPU, och Sven Gerdin, DU, harangeradespd ett mycket
personligt satt av direktcir Nils Csrbonnier.
Sven Gerdin tackade for maten och
senare ocksi fcir erhillna minnessavor.

Under 1sterlandetssol mottog Sven Edlund och Uno
Larsson, bddo sektor F sina utmcirkelser fdr 25 drs tjdnst i
foretaget. Guldklockorna |verltimnades i Kuala Lumpur,
Maloysia, av Lennart Pdlsson och Martin Ardbo.

31, Ingvar Aspel6f, FI 35, Axel Axelsson, PTG,
Ove Bjornsson, KPH, Gunnar Bokvist, VM 23,
Knut Broms, VA 6, Frank Brunstedt, KPE,
Gunborg Danielsson, OAD, Gdsta Eklind, PM,
Harry Engberg, KA 6, Lars Eriksson, VN 4,
Nils Eriksson, KAP I, Ture Eriksson, KPR,
Gustaf Fagrell, VM 23, Harry Fallstrdm, VM 2,
Nils Flod, VT 70, Halvard Grell, FV, Rune Gyllstr6m. VT 80. Erik Gustafsson. KA 66. Nils
Gustavsson, VT 21, Folke Hallstrdm, PT, Gunnar Hamri, FMX, Marianne Hedenquist, VA
9, Sten Hultgren, FKK 3, Ingrid H6gberg, FAI,
Sten Insulander, FAD, Karl Johansson, VKR
22, Elly Johnsson, VM 52, Egon J6nsson, PT,
Bernt Karlsson, VN, Bror Karlsson, VN 44,
'726,
Gustav Karlsson, YT
Henry Karlsson, KA
66, Bertil Landin, VM 52, Conny Larsson, PF,
Tage Lind, KA 6, Sonja Ludvigsson, VKE,
Olov Lundkvist, VT 722, Brita Nilsson, VN 52,
Johan Nilsson, PTG, Otto Nilsson, VP 60,
Gcista Nordahl, VN 5, Cdsta Nygren, VKR 22,
Henry Ohlsson, PPV, Olov Olsson, VM 25,
Helmer Persson, VA 31, Karl-Erik Pettersson,
VM 23, G6sta Rand6n, PA, Anna-Lisa Rosengren, KA 63, C6sta Sjogren, VKR 33, Wilhelm
Skoda, VT 24, Axel Strombiick, VT 72, Nils
Sundman, VP 82, Lars Sundman, FMT, Stig
Svedrin, VKP 5, Henry Thyberg, YT 72, Harald
Wallstrdm. VN 11. Frida Wester. FAI. Artur
Okvist, PTM, Sven Biirjst2itt, VKR 45, Fritz
Eriksson, VM 11, Nils Eriksson, VM 25, Ivar
Fredriksson, PTM, Bertil Graneskog, yT 722,
Ture Hedlund, FKR, Britta Hellstrdm, F, Ruth
Henriksson. KA 32. Elna Johansson. VKE. Nils
Johansson. KA 92, Gustav Jonsson, PPF 19.
Lars-Erik Malmborg, KA 6, Halvard Mossberg,
VA 22, Irma Skovdahl,FI 23. Ake Ze(terstrdm,
PF. Ake Ahrell. FAS.
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Ake Karlsson och Sven Charlie Falk
gav siillskapet sin musik och singarhyllning.

Hedersgivor overliimnadestill :
N
Oscar Bjorck, NVP 1, 5l Ar, Magnus Hindersson, NVK 1, 50 6r, Arne Carlsson, NVR 6, 50 er,
John Myhr, NLK, 48 Ar, Allan Reinholdsson,
NVP 2, 44 Ar, Nils E Hagberg, NVK 2, 43 6r,
Anders Berggren, NVR 5, 42 hr, Holger Sundsrr6m, NAS, 42 Ar, David Ohlsson, NVP 2, 4l
Ar, Einar Ljung, NVK 2, 4l Ar, Hilding Sandberg, NVP l, 4l dr, Helge Gustavsson, NIT,
4l Ar, Kjell Seth, NVR 7, 4l ir, Tore Svenss o n , N V P 2 , 4 l f u , V i l h e l m A n d e r s s o n ,N V N l ,
40 ir, Ernst Wikstrand, NVN 4, 40 ir, Aina
Gunnarsson, NVT 3, 40 ir, Hans Falk, NVR 6,
40 ar, Britta Ohlsson, NLM, 38 ir, Stig Winterquist, NIT, 37 ir, Knut Peijron, NIM, 32 ir,
Ragnar Larsson, NVK 2, 30 6r, Emil Pettersson,
NVN 2, 30 Ar, Ingegerd Thorin, NVK l, 27 ir,
Hanna Blom, NVM, 27 ir, Viola Stolpe, NVM,
26 Ar, Verner Remmert, NVK 2, 26 ir, Postumt
Allan Nilsson, NVK 2 25 ir.
DochO
Sven Gerdin, DU, Olle Holm, OPU, och Alva
Hasselgren,OBH.

S
Bengt Eriksson, MS 20, Arvid Lundberg, MH
24, Edvin Andersson, MS 90, Harald Andersson, MG 40, Johan Bergstrdm, MVK 31, Denis
Boman, MEK 90, Leonello Caimotto, MSK 50,
Herbert Christiansen, ME 10, G6sta Eriksson,
MH 22, Gosta Custavsson, MSV 2, Sigvard
Jansson, MSK, Bertil Johansson, RM, G6sta

Johansson, MH, Arne Jonsson, ME 20, Ragnar
Karlsson, MCC, Martin Ljungberg, MH 22,
Helmer Malmberg, MVK, Sven Norberg, RM.
E r i k P a l m e h a g , M S K , E r n s t R o s e n b e r g ,M A K
50, Sven Sandberg, MG 30, Herbert Wendelskog, MSK 50, Algot Woxnerud, MH 24, PerOlof Malmqvist, SI. Elof Eriksson, MY, Uno
Grdnlund, MRK 52, Erik Jonsson, RM 45,
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Naturen pA Bofors skjutfelt bestir av barrsk
verksamheten med dinande kanonsalvor dag
naturrikedomar. Jag vAgar t o m gi sA lAngt sol
inverkan och gynnar djurlivet. Fremst p g a a
strovomrade av rekreationssdkandemiinniskor
Skjutfaltet har diirf6r blivit mAnga utrotning
stad. Skjutningarna har de anpassat sig till' oc
sig inte om. Med andra ord kan man pasta att s
fdr mdnga arter.
Personligen har jag lagt ner mycket tid fdr t
om djurlivet inom omridet samt att dokumen
nio drs erfarenhet kan jag konstatera att Bof(
barrskogsomrAde nir det giiller artsammansiitl
biotop.
Aven vilttillgAngen i 6vrigt torde ligga 6ver
mycket kraftiga stammar i omrAdet' Niir det
inte mindre iin 115 olika arter htickar pa skjutl
som upptriider hiir under flyttningarna mer ,
arter. Flera av de hiickande arterna tillhdr kate
ir vitryggiga hackspetten som uppskattningsv
Pa skjutfeltet fdrekommer 2-3 par av denna
<irnar, och som det ser ut idag finns iiven goc
6rnen som hickfigel pA skjutfaltet.

Det som annars karakteriserar det rika fAge
under vernatter och tidiga mornar i barrsk<
Piirlugglans poande lite samt storlommens r
vildmarksstiimning At landskapet. Ute frAn t
gdl, medan orrarnas kutter stiger och faller i
medan ljungpipare, gr0nbenor och skogssniip
dver virens ankomst. Numera iir det ocksa n
de undang6mda bldtmyrarna, att fi se den b
den iir oerhdrt skygg. Men blotta vetskapena1
fAglar kiinns oerhdrt skont.
Det finns mycket att skriva om den rika na
mAste jag begriinsa mig, varf0r jag hiinvisar ti)
vill jag dock tillagga, det allra viktigaste: -'
av m?inniskor opiverkad natur. Det ar en av
behilla det rika djurliv som nu finns. Det ar a'
har forstdrts av skogsawerkningarna. De tjl
tiden. Det gar att uppratta nigra sammanhd
framtiden utan alltf6r stort bortfall pi skogs
gir inte att komma ifrdn. Men det finns myc
gynsamma fdrhillanden fdr viltet. Inte minst
sin existens.

Texto bilder: BENGT LUN

kjutfalt
lreservat
, stora myrmarker och minga sjdar. Trots
na i iinda har omrAdet mycket fdrniimliga

att pAstaatt just skjutningarnahar enpositiv
att skjutfaltet i ringa omfattning utnyttjas som
, dartill ansesomrAdet som alltf6r ohiilsosamt.

och st6rningskiinsligafigelarters fride granater som briserar i terrlngen bryr de
skjutfliltet fungerar som ett val tilltaget reservat
rventera och forsdka att fi en uppfattning
upofattnins
att inventera
mina upplevelser med kamera. Idag, efter
skjutfZilt utan tvekan tillhOr landets finaste
.genav hiickande fAgel for just denna typ av
genomsnittet, speciellt alg, rAdjur och riiv har
giiller figel, har jag under dessa Ar noterat att

tet. Och tittar man pi observeradearter, dvs
eller mindre regelbundet stiger siffran till 149
in utrotningshotade i virt land. Ett exempel
inte finns i mer ?in 30-talet par i hela landet.
raritet. Vintertid hyser omridet l5-talet kungsfdrutsattningar att i framtiden riikna kungsiir mAngfalden av de liiten man kan hrira
dunkel och bland myrarnas vitmarker.
r1p iir siillan lAngt borta och ger en frirtrafflig
n{yrvikarna._ropartranan och smAlom frAn sin
rsitet.Over
i intensitet.
Over myren
mvren briiker
briiker enkelbeckasiner,
enkelbeckasiner.

jagar fram i ilfart och sjungerut sin gladje
rop lAngt inne frdn
It att hdra sAngsvanens

.ndvita stolta fAgeln iir mycket svirt eftersom
den nu kan riiknas till en av skiutfiiltets hiickvi har pA skjutfiiltet, men av utrymmesskdl
ill bilduppslaget som fAr tala fOr sig sjiilv. En sak
Vi har av skjutningarna fAtt en strirningsfri och

f6rutsattningarnafdr att vi i framtiden skall fi
viktigt att sli vakt om det som finns, mycket

som nu ar kvar miste tryggasi framfAgelskyddsomrAden som kan avsattas i
. Att AB Bofors vil sdrier fcir viltverden
som kan frirbiittras ytterligare f6r att skapa
genom att spara det livsutrymme de kriiver fdr
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I Despyt i "torrakqn", en krdka sk(iller ut den mtiktiga kungsornen.
2 Rddjur i ymnigt snofall, trots vinterkylan lever de i vdlmdga pd Skjutftiltet.
3 Snok pd jakt efter byte.
4 Vildminken, hatad sv mdnga fOr sina egenskopersom utomordentlig
jtigare.
5 Barrskogens smd troll och ugglevc)rldensBenjamin - Sparvuggleungar.
6 Duvhdken sponar qv sina jaktmarker i novemberdiset.
1 Vaksomt promenerar tranorna pd ne)ringssoki myren.
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Det kom ett julbrev
frdn Afils Wahlberg
Nils Wahlberg, under mdnga dr
namnkunnig profil inom Boforskoncernen. Han tir barnfddd pd
"Bruket", som ddtidens Bofors
kallades. Skillnaden var stor mellan Bofors och ddvqrande "byn",
numers Karkkogo. Hun beriittar i
sitt julbrev till B-Pilens ltissre valda
bqmdomsminnen frdn tiden dd
seklet var ungt pd ett fdr honom
mycket vdlbekant och fdr oss underhdllqnde siitt.
Jag skall f6rsoka att beriitta lite om
Karlskoga och Bofors fdr omkring 70
ir sedan. Det iir mina allra tidigaste
barndomsminnen - nigot utdrygade
med sidant, som jag senare hort bertittas eller liist.
Jag f0ddes 61 1906 i Bofors, d?ir min
far var artilleridirektcir. Karlskoga var
1910en "kyrkby" med drygt I 000 invinare. Bofors 169i Karlskoga socken.
Men griinsen mellan Bofors och "byn"
var klart definierad. Den gick i GrOnfeltsgatan. Slagsmil mellan ungdomar
frin de olika metropolerna var inte
ovanliga.
Torget i Karlskoga fanns redan di.
Diir stadshusetnu ligger 169 ett spruthus. Den irliga marknaden var ett
stort evenemang. Bl a fick man ika
karusell, som drogs med handkraft.
Mitt emot kyrkan lig Tingshuset. Det
var ett triihus med krusiduller och
snickargliidje. I det huset lagforsAlfred
Nobels viktiga testamente. Bakom
Tingshuset lig finkan. Det huset finns
alltjiimt kvar i form av stadensvackra
konsthall. Litet liingre upp liings Kungsviigen invigdes l9ll minnesstenen av
Karlskogas grundare, Karl IX.

"Karlix"
Apropi Karl IX si miste jag ntimna
den ingbdt, som dd trafikerade sjOn
M6ckeln. BAten hette Karl IX men
kallades aldrig annat iin Karlix. Oriikneliga utflykter har tigt rum med Kalix
- med eller utan lcivad prim pi sl6p.
Strax ovanfcir den nyssniimnda minnesstenen 169 Rehnbergs bokhandel
och ntira Centralplan (fast den hette
nog inte si pi den tiden) bodde bYns
tandliikare. Pontus Larssons gird nuvarande ABF-huset - fanns natur-
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ligtvis, och mitt 6ver gatan it jiirnviigen till 169Centralhotellet - byns sivitt
jag vet enda hotell och ntiringssttillepi
den tiden.
Om jag nu 96r over till Bofors si
ridde ddr en sjudande verksamhet
under 6ren fcire och under fdrsta viirldskriget. Minga utliindska officerare
kom fdr att ta del av Bofors konstruktioner, som ju tack vare bland andra
civeringenjcir Arent Silfversparre fdtt
ett gott namn bdrde inom och utom
Europa. Silfversparre omkom tyviirr
vid en olycka pi Bofors divarande
skjutfiilt redan 1902.

toria. Det sista av fartygen (som liinge
varit ur aktiv tjiinst) skrotades 1970.
Fcir provskjutning av 28:orna var
den gamla skjutbanan vid Bofors station otillrdcklig, varf6r det nuvarande
skjutfiiltet anlades i Kilsbergen. Det
t o g si b r u k i r 1 9 1 3 .

25 6retill pansarbatar
Sjiilv minns jag mycket tydligt en tidig
morgon 1912, ndr min far tog mig ner i
verket for att se niir det fOrsta 28 cm
eldrriret f6r pansarbtrlen Sverige hArdades. Det var ett maktigt skddespel
niir det grova eldrciret r0dvarmt stinktes ner i ett oljebad. Svart oljerdk steg
kanske 100 meter upp i luften. Dessa
28 cm kanoner, de stdrsta pjiiser som
Bofors nigonsin tillverkat, har en stirskild historia. Det spiinda politiska
liiget hade givit anledning till att Marinfcirvaltningen planerat ett pansrat
artillerifartyg fcir virt fcirsvar i OstersjOn - den s k F-biten. Fartyget bestiilldesir l9l I under Arvid Lindmans
regering, men di regeringen fOll och
den Staafska regeringen tilltriitt, avbestiilldes F-biten. Det viickte en kraftig
reaktion hos alla fdrsvarsviinner i landet och en riksinsamling igingsattes.
Den har kallats l9l2 hrs pansarb6tinsamling. Den inbragte l7 miljoner
eller ett par miljoner mer iin vad biten
kost4de. Sjiilv bidrog jag med 25 6re
eller hela det kontantbelopp, som inbringats genom att jag tappat min fcirsta tand. Bidraget Overldmnadesh6gtidligt till den fyra ir iildre Sverre Sohlmon, som i scoutuniform gick runt i
familjerna med en insamlingslista.
Bofors fick di tillverka dels de fyra
28:orna och dels dvrigt artilleri fcir Fbiten, eller pansarbiten Sverige, som
den dOptestill. Det var 6tta 15 cm och
sex 75 cm kanoner. Dessutom fick Bofors bestiillning pi kanontorn och pi
pansarpl6ten.
Senarebyggdes de liknande pansarbitarna Gustav V och Drottning Vik-

Vardagsliv
Livet pi Bofors pi den tiden kanske
verkar idylliskt sett med vira Ogon.
Hur levde miinniskorna d6? Arbetstiden var ling och iiven ofta hird. Fritiden, iiven semestern,var mycket kort.
Men en viss tid till vila och rekreation
fick man dock. Det var viil framfOr
allt lordagskviillar och scindagar. Pi
lOrdagskvtillarna sdps det nog en hel
del, om man skall vara 2irlig. Men roligt hade man, ddrom vittnar massor
av historier och anekdoter, som lever
kvar iin. Och pi sdndagarna bedrevs i
stor utstrtickning jakt och fiske. Omgivningarna tir ju gynnsamma hbrfdr.
Utfiirderna med Karlix har jag redan
n?imnt. En annan utflyktsform var att
lina hiist och flakvagn i bolagets stall,
packa familjer och matsiick pi flaket
och sedan6ka till Karisforsen, som pi
den tiden var fri och ottimjd och en
miiktig fors pi vArsidan. Roddturer till
den hlirliga sandstranden vid Val6sen
invid Svartiilvens utlopp i Mclckeln
minns jag mycket viil. Den sandstranden iir fdr ltinge sedan annekterad av
Valisens sigverk.

Familjebiten
Sommaren l9l3 hade min far inkcipt
en stor motorbit. Den var av mahogny,
ett rymligt sittrum i aktern och en riitt
nyckfull motor i foren. Det var den
vackraste biten i sjdsystemet och den
fyllde mitt sjuiriga hjiirta med omiitlig
stolthet. Utflykterna uppfdr Timsiilven, 6ver Lonnen (eller L6en som det
skall uttalas), slussningenvid Knappfors och strandhuggensedanvid strdnderna av Alkvettern och Frcivettern,
dem minns jag iin som det varit igir.
Mina fordldrar utnyttjade biten fcir
representation, dvs vi hade alltid med
oss nigon familj med barn och allt pi
dessa sOndagsutflykter. Dessa olika
miinniskor satte pdrsi siitt sin fiirg pA
de olika utflykterna. Jag tror att det iir

forklaringen till att jag iinnu minns
nastan varje sondag den sommaren hur viidret var och var vi slog till fdr
bad och iitning. Det enda giisterna beh6vde medfdra var dricksvatten. Det
fcirvarades i en l0-liters mjolkflaska,
omsorgsfullt omvirad med tidningar
f0r att behilla friskheten. Jag minns
hur d6varande disponentens son Rulger Wijkander, dir 13 ir gammal, fick
en utsktillning av min far fcir att han
kom med vattenflaskan omlindad med
Stockholms Dagblad i sttillet for Aftonbladet, som var beordrat. Anledningen
hade inget med politik att gora. Aftonbladet hade pi den tiden mer papper
iin andra tidningar och gav silunda
biittre isolering. Att utskiillningen bara
var skoj begrep jag fcirst senare. Sommaren l9l3 minns jag, tack vare motorbiten, som den lyckligaste under
hela min barndom. Niista sommar var
min far borta och familjen hade flyttat frin Bofors.

Motorexperten i Bofors hette Hugo
Mordn. Han bodde pi Bohult och ikte
omkring pd en motorcykel, fdrsedd
med en sidovagn i form av en vanlig
korgstol. I slutet av april l9l3 hjrilpte
han min far atI montera in motorn i
den nyinkopta motorbdten. Det skedde
i bdthuset vid kanalen en lcirdagskviill,
si sminingom till skenet av ett par
stallyktor. Jag satt tyst som en mus i
ett mdrkt hcirn. Miinnen hade totalt
glomt bort min ndrvaro. Motorn vredskades och jag minns iin hur imponerad jag blev av det svenska sprikets
uttrycksfullhet vid dylika tillftillen.

Kusken vid Bofors hette Aronsson
och minst tre av hans soner blev chauffdrer vid bolaget. En av dem, Gottfrid,
var i tjiinst ?innu i slutet av 40-talet.
Gamle kusken triiffade jag vid ett studiebesciki Bofors 1928. Han kdrde di
en Buick, men verkade i iildsta laget
jag frAgade hur det
Det stora originalet, bokhdllaren Zo- for bilkdrning, si
gick
fcir
honom
att
k0ra bil. "Jo",
rentz Backelin lar en ging ha svarat
min far. som lade bort titlarna med sa Aronsson, "da gir felle bra, men
jag tog 6v te hdger ve Strcimhonom en lordagskviill pi Brukshotel- igir niir
t6rp,
si
small
dii te' lite diir bak. Se'n
let: "Stir de ve' lag i mora??"
tyckte jag att dii va ni't som pep, si
En ging viintades en argentinsk offijag stanne och kan en tiinke siig - diir
cerskommission till Bofors fcir leve- hiingde e' motorcykel bakpi bilen" !
ranskontroll. Den skulle ocksii ha en
underofficer med. Pd den tiden fick
inte en underofficer bo tillsammans
Ja, det hiir var nigra hdgst personmed officerare. Min far bad di Backe- liga minnen frin min barndom i Bolin att mcita underofficeraren vid tiget
fors. Jag skulle vilja sluta med att
och se till att han blev inkvarterad pdr framhilla nigot som jag tror iir riitt
Centralhotellet, medan officerarna karaktaristiskt f0r Viirmland och
togs emot pi Brukshotellet. Niista dag viirmliinningarna och som jag funnit
frigade min far Backelin, vart hans iir annorlunda i andra landsiindar, diir
argentinare tagit viigen. "Jag tog fell jag varit bosatt. Pi de andra stiillena
emot'en igir, jag, men han t6ld' inte var det inte riktigt fint, "comme il
ve't", sa Backelin. Det visade sig att faut", att vara ett original. Miinniskor
Backelin fcirst gl6mt bort saken men som stack av mot miingden och uppsent pi kviillen kommit pi det, begett triidde pi ett siireget satt betraktades
sig till Centralhotellet, viickt den stac- diir med misstiinksamhet, fcir att inte
kars argentinaren, som trodde det var siiga avoghet. Men i Viirmland betrakhemliga polisen. Sedan tagit ner hon- tar man sina original med stolthet och
om till ungkarlshotellet Strdmsbro, beundran och deras egenheterrelateras
givit honom punsch i otroliga kvanti- med fortjust intresse. Historier och
teter och sedan dterfort honom till
anekdoter om och av dessa beriittas
hotellet, diir han lig for ankar i tre frdrn far till son, och dom brukar inte
dygn.
bli siimre med tiden.
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Det vare en spanjor i Toledo
som friga "Va faen ii Bredo"
iir det en galeas
som seglatpi grund
eller ett styrsystem
av John Blund.
Christopher Columbus

Sk(tll vi fd ett Metallstcingsel inom Fabriksomrddet?
"undrande Nobelare"

Vem fdrsoker
tivtrafiken?

sqbotera kollek"Tid S nssssren?

B-Pilen presenteror nu en egen
filur. Han heter Bo Fors. Meningen rir ott han i fortsrittningen
skoll dyka upp lite dd och dd
med stundom kanske lite spetsig
tunga eller som talesmanfdr den
s k boforshumorn.
Du rir vrilkommen att hjrilpa
honom. Inforda bidrag honoreras. Adressen rir B-Pilens Red.
att: Bo Fors avd DKI, Box 900
691 80 Bofors.
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Ett julbrev kom cinda
frdn Singaporeoch Elsie Tuy
Hur firar man jul i Singapore?
Yad iiter man?
Hur dekorerar man hus och
hem?
Ger man varandra givor?
Gir man i kyrkan?
Ar man bland sliktingar och
viinner?

mtissqnoch lyssnotill jubelsdngen. Hela familjen avser att gd
dit tillsommansdet hrir dret.
Men julen Dverskuggasoy
vdrt kinesiskanydrsfirandesom
startar den 16 februari och pdgdr under 15 dagar. Jag deltar i
det ocksd. Det iir dd kinesiskq
mtinfirar ankomstenav det
nya dret genomatt skdlo med
varandrai konjak.

Nrir ni sriger "skdl" sriger vi
"Yom Seng". AIlt annat stannar praktiskt tagetav under den
hiir tiden. Den kan man kalla
den riktiga kinesiskajulhelgen.
Dd fdster det kinesiska folket
lysande skyltar med orden
"Lycka till" pd sino ytterddrror.
Elsie har vinligt svarat pi alla
Varje familj hringer ocksd upp
vira frigor. Hon har gjort det i
rdd satin-duk, vanligentre
en
form av ett personligt brev till
dm
bredoch3,6 m ldng6ver
alla sina viinner hir i Bofors och
ddrren
fdr att symboliseralycka
till oss alla som iir intresserade
ochframgdngfdr familjen. Varav julseder i andra liinder.
je barn eller ogift vuxenfdr en
"Ang Pow", eft rAtt paket som
innehdlleren liten summapengar. Det rir ett teckenpd lycka.
De
vuxna har ocksd en onnon
K?iravdnner
c Kalkon
sed. Ntir de besdker varandra
o julkaka
Fdrst av allt vill iag onskaer
tar de vanligenmed sigtvd elcurryky ck ling med kinesisk a
alla en riktigt God-Jul eller som
lerfyra apelsinersom de byter
bAnor
vi scigerhrir i Singapore"Sen
med vrirdfoIk et. A pelsinerna
BeefRendang- currykrydTannKwoi Ler".
symboliserar vriIgdngsdnskningdad biff
ar inf1r det nya dret. Vi brrinSom ni alla kanskevet rir iag
Roti Plantoand Chapatiner rAkelsepinnor, ttinder rdkkristen till skillnadfrdn mina
brAdsom rits med currysds
offir, i form av guld eller silversltikt ingar,fam ilj emedlemmar,
Otah - kryddatfiskk1tt
har
dtirsom rir buddister.Julen
ftirgade popperspengor, till de
i bqnonblad
kinesiskagudarnafdr att bedja
fdr en olldelesstirskild betydelse
SantanJelly-coccosmj Alk geld om lycka.
fdr mig. Men trots att minfaoch naturligtvismassorav
milj inte tar del i mina religidsa
Avslutningsvisskullejag vilja
olika slogsndtter
ceremoniersd htingerde sigalla
tacka qlla i Bofors far deras
enstor skdl med ris och en
dt julsttimningen.Vi har enjulvtinliga tillmdtesgdende och
stor kannahett kinesiskttea.
gron som vi kkir pd precissamhjrilp under 1979.Jag vill ocksd
Som du kon se ov matsedeln ta det hdr tillfrillet i akt att 6nma siitt som ni gdr i EuroPa.
vill vi ha vdr mat starkt kryddad ska Er alla en God Jul och ett
Ett av mina stora ogonblick
och med massorav chillie.
Gott NyttAr
tir den trqdition vi har pd konVi tir lyckligt lottade dtirft)r mdngavtinligahrilsningar
toret varjejulafton innan vi
att vi har fdrdelen ov ott ha
slutar arbetetfdr dagen.- Vi
Elsie Tay
har enjulgran som vi alla hitilps praktiskt tagettvd hOgtider.
dt att stitta upp och vi bYter
Fdr mig rir den religidsajulen
julklappar. Var och en tar med
i
december,
neir vi firar Jesus
sigen liten julgdva. Var och en
fOdelse.
ov ossbidror ocksdmed varsin
Pd julaftons kvtillen skall jag
rtitt till vdrt gemensammaiulgd
i kyrkan fDr ott delta i .iulbord som bestdrav:

Alla de hir frigorna och nigra till stiillde B-Pilen till Elsie
Tay, en av medarbetarna pi Bofors Singapore-kontor. Hon iir
kinesiska till bOrden men bekiinner sig till den kristna tron.
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Det kom ettjulbrev frdn Allan Reinholdsson

- Jag har aldrig arbetat nigon
julhetg pi Nobelverken trots att
jagjobbat nflstan45 hr och hela
tiden i skift. Diiremot har jag
jobbat en jul i en kolarkoja tillsammans med min far. Den
gingen var jag tio ir.
Det beriittar Allan Reinholdsson, namnkunnig profil inom
Nobelverken, som i htist avgitt
med pension efter 44 hr och sju
minader i fiiretagets tjiinst.
Niir Allan Reinholdsson 1935
btirjade inom Bofors si var valsverket hans f0rsta arbetsplats.
- Det var inte riktigt diir jag
ville vara si niir budet kom att
jag hade fitt jobb pi gamla Trotylen i Bjiirkborn si tog jag det
giirna, berittar han idag.

och hade julgran si klart. Det hiir Aret
kom mor ut till oss med en matkorg
och jag tror att vi var hemma till nyirsaftonen. Jag kan inte komma ihig att
jag tyckte att det var siirskilt besvtirligt.
- Jag har heller aldrig haft ont av
att jobba skift. Jag har istiillet haft
svirt att tiinka mig att jobba dagtid.
Jag tyckte inte att jag fick nigon fritid
civerd6. Det har passatmig.

i kyrkofullmiiktige. Det iir en stor verksamhet och minga stora frigor som
skall behandlas. Jag tror inte folk i allmiinhet vet riktigt hur viktigt det iir.
Om de visste si borde valdeltagandet
- Innan dessarbetadejag hemma hos
vara stdrre, siiger han och tillagger
far som hade jordbruk. Mina broder
att: Men det blir kanske annorlunda
och pojkarna omkring hade redan tindr man stir mitt uppe i det.
digare sokt sig till Bofors och BjorkEtt lika ofcirgldmligt som ofOrklarborn. Jag sig ju hur de fick det. De
ligt
och ruskigt minne kan han beriitta
kopte motorcyklar och snygga gingfrAn en olycka i nya krutbruket.
kltider samt hade kontanter att rdra sig
- Jag hade jobbat i "kniden"
med. Det hade inte jag. Det var inte si
SA siiger en rutinerad och aktad
under
en tid isttillet frlr en annan man.
pi den tiden om man var hemmason, fackfdreningsrepresentant.Allan ReinMen jag trivdes inte riktigt bra. Si niir
jordbruket gav vad man behovde, mat, holdsson var fackligt aktiv i 36 6r av
basen kom och frigade om jag ville gd
klider och tak Over huvudet. Diirfrir sin boforstid. Den allra stdrsta fack6ver till "knyten" istiillet, diirfOr att
jag
jobb
scikte
ocksi
i sta'n. Jag sclkte liga framgingen anser han den f0rden man jag ersatte nu ville tillbaka till
bide i Bofors och Bjdrkborn. Man handling vara di han och hans kamsin gamla plats, si tackadejag glatt ja.
gjorde si ftir att vara siiker pi att fi
rater fick fasta lOner istiillet fdr ackord.
Det betydde att jag fick byta skift och
plats pi nigot stiille.
Utvecklingen pi arbetsskyddsom- diirmed var jag hemma pA m6ndagens
- Min drcirmvar att fi se mig om i
ridet har ocksdrvarit stor. Hiir blev
fOrmiddag. DA small det pa min arbetsvirlden. Amerika och Hawaii hiigrade. tingens ordning en annan di arbetar- plats. Mannen jag ersatt pi "knAden"
Mina planer var att jobba mig runt pi
skyddslagen kom 1949 och skydds- och tvi andra kamrater omkom.
nigon bit. Men det blev inte s6. I kommittEerna nigot senare.
Om det var hOgre makter eller forstiillet for att resa ut kOpte jag mig en
- Da fcirdes protokoll, vi fick
synen som riiddade Allan Reinholdsgammal bil. Och sen fanns det inga
skriftligt pi vad vi kommit Overens son den gingen skall ingen spekulerai.
pengar kvar att resa fcir.
om. Nu kunde ingenting gldmmas
- Men riidd har jag aldrig varit.
- Vi jobbade sju-skift och var le- bort. Han minns
en frirhandlingsom- Det
"tuffa och small" ibland. Men det
diga det ittonde. D v s fabriken gick gdng som "uteblev" med divarande
var av det vi liirde oss vad som var
kontinuerligt med undantag for just chefen f6r Nobelverken Ni/s Csrbonfarligt. Inte heller fanns det den utjul och semestern, som oftast inf<tll i
nier, han sa ja till stiillda krav utan inrustning
och kunskap som vi idag har.
samband med midsommarhelgen.
vEindningar.- Jag blev flat. Hade vi
Hiir har det verkligen gitt framit.
- Kontinuerligt skulle ocksi kol- begiirt for lite? Men sanningen var Med cikadekunskaper har miljon blivit
snarare den att Nils Carbonnier visste
biittre. 1940 var det ingen som visste,
milorna diir hemma pi girden g6. Diir vad
det handlade om. Han fclrstod.
varken vi eller fciretaget. Det fanns
var det milan som bestiimde. Det gick
Men sjiilvklart sa han vid andra tillheller inte de material vi har idag.
inte att skynda pi den. Ett 6r si kolade
fiillen lika bestlimt nej.
far och jag tvd milor pi samma botten.
Det gjordes sd gott det gick med de
- Att vara pensioniir iir skcint. resurser som dd stod till
Den andra hann inte att bli fiirdig till
buds. sumjulen si det var bara att stanna diir Men det iir klart att jag di och di sakmerar han. Nu skall han fira sin f6rsta
man var. Mor tyckte viil att vi kunde nar mina arbetskamrater. Dd dnskar jul som pensioniir. Det gor han och
ha stdkat undan sA att vi hade hunnit jag att jag varit f6dd lite senaresi att hustrun Elna hemma tillsammans med
hem till julen. Det var en minst lika jag fitt vara med nigra ir till, fortstit- barn och barnbarn. Julottebesoket
stor h6gtid di som nu. Det slaktades ter Allan Reinholdsson. Men ldngsamt forliigger de om viiglaget iir bra till
och det bakades fcir att julborden iir det inte. Han fciljer med i massme- nigon av de mindre, utsocknes kyrkskulle erbjuda fest. Vi fick julklappar
dia och han ir numera aktiv ledamot orna.

t7

minns
Veteraner
som
300 boforsdr i sqmmq
familj

Om nigon sagt till mig niir jag
fick min fdrsta lonl929 phl9z7.0
kr fOr tvi arbetsveckor,dA 96
timmar, att niir Du blir pensionir frin Bofors si kommer Du
att fi lika mycket betalt fiir 30
minutersarbete,ja di hadejag
trott att vederbiirandefantiserat. Men det iir den utveckling
jag upplevt pi ltinesidanunder
mina 50 ir i ftiretaget, siiger
Gustaf Fagrell, en aY irets 50irsmedaljtirer.
Arets "S0-iringar" biirjade
nistan samtligasom 13-eller L4iringar i fiiretagetoch som springpojkar. Liinen var di 15-20tire
per timma.
Minga av dem fick sin yrkesutbildning vid lirlingsverkstaden, som vid den hiir tiden antog
sexeleverper ir. De var minga,
minga fler som siikte och hoppadespi en av de eftertraktade
platserna.
Drygt 300 boforsir har Knut
Palmqvistsfamilj; far, fyra brtider och en systergiort tillsammans. Knut iir den tredje brodern som nu fir medalj fOr 50irig trogentjiinst. Han var L3 ir
och 142 cm ling di han gjorde
sin fiirsta arbetsdagit fiiretaget
som springpojke pi avliiningskontoret.

Drygt 300 boforsdr har S0-drsjubilerande
Knut Palmquists,KKA familj gjort.
Hcir tillsqmmans med Ingvar Aspeldf.
Arets "50-6ringar" har verkat under
sex bruksdisponenter, Hans Th Holm,
Sven Wingquist, Evert Wijkonder,
Sverre R:son Sohlman, Per Odelberg
och C-U Winberg.
Ingvar Aspeldv minns en av sina
fdrsta arbetsdagar. Han blev som
springpojke skickad med ett bud till
Inktipskontoret. Kamrer Bratt hade
bescik av artilleridirektrir Ilessle och
disponent Holm. Unge Aspeldv ombads att hiimta disponentens pincen6,
vilket han ocksi gjorde. Disponent
Holm fr6gade om han kunde stava till
det sviira ordet. Di kunde jag men
frdga mig inte idag, siiger Ingvar Aspel0v.

Om den upplevelsen bidrog till att
just Inkcip kom att bli hans arbetsplats under minga 6r f6r vara osagt.
Dock tillfrigades den unge, alerte
Bofors, som dd inte inkluderade Nobelverken, hamtade avlOningspengar- springpojken skiimtsamt om han var
na i en speciell plAtlida pA Skandi- den nye ink0pschefen.
naviska banken. Ldnesumman till
2 368 arbetare uppgick 1929 till ca Ingemor Forsberg bcirjade sitt yrkes260 000 kr. Pengarna f6rdelades sedan arbete 14 dagar fcire midsommar 1929.
I samband med midsommar infoll 6rets
till avloningspdsama pd Brukskontoret.
semesterpi tre dagar. Jag cyklade till
Ibland hiinde det att fjiirdingsman tog
sin andel direkt ur kuvertet fOr den Gullsping pi min pi avbetalning nyinsom 169 efter med t ex skatteinbetal- kclpta trampcykel. Diir drack vi svagningarna, som vid den tiden inte drogs dricka innan vi iterviinde hem. Jag
tror inte jag druckit den drycken se'n
vid kiillan som det heter.
dess,piminner han sig idag.
Natten till avkiningsdagen sov en
Man kan bertitta om upptig och ribevlipnad polisman Jonsson i det rum
valitet mellan de olika stadsdelarna i
d?ir pengarna fdrvarades, beriittar
Karlskoga. Det glillde att hilla sig inKnut Palmqvist. Han kan ocksd berlitta att han vid varje avlciningstillfdlle nanfcir givna griinser, inte bara att
vara pi riitt sida av den numera rivna
sedan pappan gitt bort i unga 6r fick
"Kdlbroa". Var man frin Hiignan,
fem kr i extra dusclr.

Backa, H?istingeneller Skranta si var
man. Ve' den som stal en flicka frin
friimmande mark, di var han i fiendeland. Uppgorelserna skedde handgripligen.
Det speladeskort och det dracks ocksd
stundom. Ingen fest var en riktig fest
utan ett rejtilt slagsmdl. Varje omride
hade sin givne ledare, den som var
stcirst och starkast. En av dessa var
Dubbel-Kalle, som efter en festkviill
vid dansbanan pi Lustig-Hej pi Riiviskullen stolt beriittade att niir morgonen grydde var det bara han som stod pi
benen. "Men si fick ja l6v te i pulse i
krager och kravetter te knlina". Ltir
han ha berattat.
Att man med viss oro ser pi dagens
utveckling och den situation som dagens ungdomar befinner sig i iir kanske
ganska naturligt. Man cinskar inte dagens unga samma kiirva villkor som de
stundom upplevde sjiilva, inte minst
genom att ibland fA liigga sig hungrig.
Men man cinskar dem i minea avseenden en annan tillvaro.
Aven om deras unga dr var klirva si
var det en tid dd man mera brydde sig
om varandra, fick ta ansvar f0r sitt
arbete, uppfylla stiillda krav och kiinna
yrkesstolthet. Boforsandan levde. Den
var kamratskap i betydelsen att man
stiillde upp fcir varandra och satte en
iira i att g0ra ett bra jobb, att inte k0ra
"varj", att vara noga. Kort sagt att
vara lojal mo! fOretaget i betydelsen
att gdra ett bra jobb.

Vigratulerar
5O.ARINGAR
Anst.dr

Januari

Rosengren, Anna-Lisa,
KA 63. F6dd den 26 september1919.Pensionerad
3l oktober 1979. 32 anstaillningsfu.

ffmtlnrnrilrn

r

F

9 Per-Gdsta
Ryrfeldt,
l0 BerndtJohansson,
VM 3l
l0 BerntAndersson,KA 741
16 Anna Arvidsson,FAI 5l
2l StigDahl6n,KA 4
3l John-AkeOhlsson,VA 3

Adamson, ,Ehd, VN 52.
Fodd den 19 september
1921.Pensionerad
31 oktober 199. 15anst-lillnings-

KCO

r969
t944
t9'75
1978 tu.
l95l
1966

StAmbtick, Axel, YT 72.
F0dd den 2l september
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d2 l
september1979. 36 anstiillningsfu.

s
14 Toivo Jurmu, MSK 50
29 RuneNorman,MSK 85

Insulander, S/e4 FAD.
Fddd den 13 november
1914.Pensionerad3l oktober 1979. 39 anstellningsAr.

R
6 Nils Larsson,RE 71
l6 StigEriksson,RT 51
16 RolandJatko, RE 2

1964
1956
1954

N
14 Tord Olsson,NVR 82

1947

Februari
F
4 Elli Kinnunen,FAI 5l
I I SvenStanser,VKR 45
14 SonjaWennerholm,FAK 35
16 Ulla Gavelin,FI 3l
16 EvaFrogner,VN42
24 Kurt Rudolfsson,VT 721
28 Kar[Eiik Skilberg,VP 55

t9-t4
1947
t969
1979
t9'r2
1962
1973

s
2
7
l3
l3
20
26

Bertil Eriksson,MRK 3l
Mikko Puranen,,MEK 2
JohannesSyviioja,MG l6
RubenStigell,MSK 50
Jarl Kaappola,MVK 4
Per-OlofJohanSson,
SWE I

Ase, Erik, VM 54. Fddd
den 29 november 1914.
Pensionerad3l oktober
1979.50anst6llningstrr.

Thyberg, Henry, YT 72.
F<idd den 25 september
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d2 l
september1979, 44 anstiillningsAr.

Andersson, Erik, FAI 2,
Fddd den 16 december
1916.Pensionerad31 oktober 1979. 25 anstallningsir.
Apelgren,Britte, FAK 3.
Fdddden24 okrober1917.
Pensionerad3l oktober
1979.35anstdllningsAr.

1959
1969
t9'70
t9'70
t973
1957

Mossberg, Halvard, YA
22. Fddd den 4 oktober
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 44 anstiillningsir.

HelmutMaier. RM 6l
8 PercyIsraelsson,
RT 8l

Ljung, Einar, NVK 2.
Fddd den 16 september
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 42 anstiillningsar.
Falk, Hans, NVR 62. FOdd
den22 oktober 1914.Pensionerad 30 september
1979.48 anstdllningsAr.

Nikson, Brito, YN 52.
Fddd den 12 november
1914.Pensionerad
3l oktober 1979. 35 anstallningsAr.

Nilsson, Allan, NYK 2.
Fddd den 19 september
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 29 a\stelhingstu.
Tidemalm, Gustav, KKH.
Fddd den 27 april 1918.
Pensionerad 3l oktober
1979. l8 anstiillningsAr.

R
J

N
Winterquist, S/rg RT 82.
Fddd den I juni 1914.
Pensionerad den 31 maj
1979. 38 anstiillningsAr.

1969
1960

1965
I 953

N
6 GunnarHede,NVP
12 SvenCarlsson,NVR 53

l96l
1964

6O-ARINGAR
Januori

Anst.dr

F
4 Hult Nils, VT 22
6 Lundberg Rune,VA 30
9 Eriksson,Birgitta,VA91
9 Grell Gulli, VN 32
12 Karlsson Ake,YT22
14 RoutsalainenErkki, VA 6
l7 GustavssonEster,VN 32
l8 JanssonGiista,VT72l
28 Lock Einar,KCS
29 ErlandssonAlf, VT 62
29 Norling Annie, KKE

1934
1947
I 938
1953
1949
tg'r0
1964
I 935
1970
19'76
193'7

N
9 Wistling Gunnar,NVK 2

1948

S
8 Byman Harry, MSK 80
1 6 Verner Gustav, MS 20
1 7 Ldvgren Lennart, MSK 70
1 7 Hedelund Gunnar, MVK 4
1 8 Persson Gcista, MVK 5
2'7 Kyyranmiiki Ahti, MH 20

1939
193'.7
1945
1959
1945
1974

FIod, Nib, VT. Fddd den
25 november 1914. Pensionerad31 oktober 1979.
45anstiillningsir.
Granberg,Signar, \t'l 42.
Fddd den 24 november
1914.Pensionerad
3l oktober 1979. 29 anstellningslr.

Olsson, OIov, VM 25.
Fddd den 5 november
1914. Pensionerad 3l
oktober 1979. 50 anstiillningser.

Oscarcson, Mildred, FAI
52. Fddd den 13 oktober
1916. Pensionerad 30
september 1979. 2l anstiillningsir.

Reinholdsson,A Ilan,NYP
2. Fitdd den 26 oktober
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 45 anstaillningser.
Erikson, Svez, VA 903.
Fodd den l7 september
1914.Pensionerad
den 3l
augusti 1979. 46 anstallningsfu.

Stolpe, Viola, NVM l.
Fddd den 13 september
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 27 anstiillningsar.

Palosaari, Kati, YA 93.
FOdd den 2 juli 1935. Pensionerad 15 oktober 1979.
l2 anstiillningsAr.

'u"l
Hedlund,
Znre, FKR.
Fddd den 28 november
1914. PensioneraC 3l oktober 1979.51 anstallningsir.
Hdgberg, Ingrid, FAI 52.
Fddd den 13 maj 1919.
Pensionerad 15 oktober
1979. 37 anstelhingser.

Percon, Helmer, YA 31.
Fddd den l0 oktober t914.
Pensionerad 30 september 1979. 4l anstillnings-

nr.

Pdhlman, Carl-llilhelm,
VKR 22. Fddd den 17
oktober1918.Pensionerad
15 oktober 1979. 9 anstiillningsfu.

yT
Andersson, Arnold,
41. Fddd den 7 augusti
1914. Pensioneradden 3l
juli 1979. 43 anstellnings-

S
Muhli, Aino, MSK 80.
Fddd den 4 september
1923. Pensionerad den 5
juni 1979. 9 anstiillnings-

ar.
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-\{azorc?

Till chef fOr Systemservice,OAU, har
fr o m 79-ll-12 utsetts Staffan Jackson, f n regionchef vid Data Logic,
Gciteborg.
Till chef fcir AU-service, OAL, har
fr o m 1979-ll-01 utsetts Rolf Wiksten, OAM.

Till chef for avdelningDU, Koncernutveckling,
harfromdenl
januari1980utniimntsdirektOr
Cqrl-Gunnar
Olson.
Styrelsenfcir Bofors Aerotronics
AB har till verkstiillandedirektor
utniimnt civilingenjOrZarsGOranAndrdn.
Han tilltriider befattningen1980-

02-0r.
Lars-G0ran Andr6n iir fcir ntirvarande anstiilld som utvecklingschef vid
Pharmacia Fine Chemicals AB.

SEKTOR STAL
Maj-Britt Reinholdssontilltrader den I
januari 1980 den nyinriittade befattningen som ansvarigfcir leverantorsfaktura- och kassafunktionerinom

sw.

Crister Heingdrd, tidigare Stora
Kopparberg, har fr o m 80-02-01 anst?illts som chef fdr polymeravdelningen NZP.
Inom NZL och avdelning Z 30 har
anstiillts Per Eriksson. NZE har utcikats med Kjell Forsberg och Hdkan
Persson.

AB Bofors Plast
Joschim Otto har
tilltriitt befattningen som produktionsdirekt0r
vid f6retagets
fabriker i Tidaholm, Ljungby
och Gdteborg.
Joachim Otto
kommer narmast
frin Kockums Industri AB diir han
haft liknande arbetsuppgifter.

Februari
F
9 Leijon,Ake vtzt
l0 JakobssonAnton, PTM 3
10 Storm Elva.VA93
14 Hjortsberg lrma, PPM 3
14 Bostrom G6sta.KCZ I
20 Karlsson Ake. vR z0
22 Andersson.Knut, FMA
23 Kihlberg Arne, KKJ
Z AxelssonG6sta.VP 50

s
I Petruska,Franz,MAK 50
I Jagrova Zdenka,SAS8
13 AnderssonRudolf. SRV20
l3 Eriksson Bertil.BOSVEI
17 Aldenstil Gunnar.MG40
29 Grrinlund Roland.MG 10

" Den inre bevakningen iir beroende av Din vaksamhet, misstiinksamhet
och kunskap. Bidra till den gemensamma siikerheten genom att hindra
obeh0riga att fritt rcira sig inom det omride som utgOr vir arbetsplats,
uppmanar Per-Anders.
Vad gor Du t ex niir Du under lunchtid i verksta'n, ndr korridorer och
kontor lir ntistan folktomma, ser en okiind man med portfolj som ktinner
pi dcirrhandtaget till ingenjcir B:s rum. Du vet att ingenjci,rB iir bortrest
idag.
. Tycker Du att saken inte angir Dig eller

t95'l
t973
1952
1938
1939
1935

S
Andersson, Harald, MG
z|o.F0dd den 12 november 1914.Pensionerad3l
oktober 199. 29 anstiillningser.

Caimotto, Leonello, MSK
50. Fddd den 17 oktober
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. 32 anstiillningsfu.

Gustav$on, Gds/4 MSV
2. Fddd den 8 oktober
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979, 5l anstdllningsAr.

Kolmert, Karm, SAS 3.
Fddd den ll augusti1919.
Pensionerad3l oktober
1979.2l anstiillningsir.

Saramaa,Johannes,MNK
30. FOdd den 22 oktober
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 0
september1979. l0 anstaillningser.

Nilsson, Hdkan, LTA 2.
Fddd den ll november
1 9 1 4 . P e n s i o n e r a d3 l
oktober 1979. 15 anstaillningsar.

tAS och Per-Anders
pdminner om allas vdrt
ansvarfiir den inre
bevakningen
Vi har som Du vet en yttre bevakning. Den
ansvarar FAS 2 och 3 fdr. Men det iir inte
tillriickligt. Den viktiga funktionen miiste
kompletteras med en inre bevakning. Det iir
diir vi alla miste hjiilpa till.

1954
1956
1946
1950
1935
t940
t947
1948
1937

I

DOTTERBOLAG
Jonson, Gunnar, TYk 5.
F0dd den 4 mars 1922.
Pensionerad I oktober
1979.13anstallningser.

gdr Du fram till den okande och frigar vem han sciker.
Visst kan Du tycka att det springer si mycket folk hiir i huset och den
hir mannen ser ut som en hcigre tjansteman, sd det iir siikert okej, dessutom kiinns det pdfluget och nyfiket att frdga Jag gcir miga bara lojlig.
Men Du skall absolut inte kiinna Dig ktjlig och Du skall heller inte tveka
om att hjiilpsamt friga efter den okiindes iirende.

Hiltula, Yrjd, MH 20. F0dd den 23 december1938.Avliden den I oktober 1979.9 anstlllningsir.

Det iir Du som svarar fcir den inre bevakningen i en s6'n situation. Du
har b6de riitt och skyldighet att ingripa. Upptr?id hdvligt men bestiimt.

Kyyrdnmltki,Ahti, MH 20. Fddd den 27 januari 1920.
Avliden den l2 oktober 1979.5 anstiillningsir.
Lundberg, Hans, YT 726. Fddd den I maj 1936.Avliden den7 september1979.29 anstillningsAr.
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Nflstan100Vo!
| 482svarade
pA "hudenkflten"
Pi hiilsovirden i Nobelverken fir vi
tacka for att alla anstiillda slutit upp
och besvarat virt frigeformuliir. Vi
har fitt in | 482 svar! Diirtill har vi
feft 46 blanketter tillbaka frin sddana
som under ling tid sista 6ret ej varit i
arbete. Uppslutningen har sAledesvarit
niistan hundraprocentig ! Tack !
Av Er alla som svarat har exakt
I 000 personer angivit att Ni inte haft
hudbesvdrunder sistairet och inte heller innan anstiillningen i Nobelverken.
Ett fital personer har inte haft hudbesviir unde de tider vi frigat efter men
tydligen haft sidana tidigare under ansttillningstiden i Nobelverken och di i
38 fall tyckt att samband fcirelig med
arbetet.Endast 185 personerhade haft
hudbesviir innan anstiillningen i Nobelverken medan 394 personer angett besviir under sista 6ret. Hela 265 personer har haft hudbesviir under sista
6ret och tycker att besviiren haft samband med arbetet. I fdrsta hand iir det
den gruppen som vi kommer att gir
igenom. Du som ingir i den gruppen
kommer si sminingom att kallas till
yrkeshudliikaren Lena Widstrdm eller
tlll Marie-Louise von Posl. I fcirsta
hand kommer Du att kallas till mottagningeni byggnadenA 16, dvs OPH
8, diir vi hoppas kunna ta emot bAde
Dig och Lena Widstrom.
Vi kommer nu att fcira civer svaren
pi hilkort fcir att lattare kunna gruppera dessa. Vi kommer nog att gcira
underscikningarnaavdelningsvis. For
dagen kan jag inte siiga riktigt hur
liinge det drojer till dess att vi hcir av
OSS.

Mdlsiittningenmed denna undersokning iir att ta reda pi om vi med alla
vira kemikalier i Nobelverken har en
hcigrefrekvens av yrkesbetingadehudbesviir iin vad som ar vanligt pi andra
hill. Jag tror att det fdrhiller sig sA.
Vi vill sA noggrant som mcijligt reda
ut orsaken till hudbesviiren fcir att fcirhoppningsvis kunna byta ut eksemframkallande amnen och att iiven genom andra itgarder i framtiden radikalt
kunna minska fcirekomsten av hudbesviir.
M-L von Post

Omtanke dr handling
inte bara sympati iiiii
Rodokorsef
/orroqoo aoo-o

ill$$

130 nya befattningar
vid Bofors i Karlskoga
Inom AB Bofors i Karlskoga har under
Totalt har antalet tjiinstemannabetiden januari-september nyanstiillts to- fattningar inom AB Bofors i Karlskoga
talt 522 personer, arbetare och tjiinste- <ikat med 13 och antalet arbetarebemtin. Av dessa var 346 miin och 176 fattningar med I17. Totalt har 130 nya
kvinnor.
befattningar tillkommit under rap398 personer har rekryterats frdn porteringsperioden.
Karlskoga-Degerfors omrddet och 124
Antalet befattningar uppgick vid
utanfdr.
samma tillftille till 3 505 for tjiinsteAv nyanstdlldpersonalsvararsektor miin och 5 246 fdr arbetare. totalt
8 751 befattningar.
Fdrsvarsmaterielfcir 214 personer,ll8
miin och 96 kvinnor och sektor Nobel
Antalet deltidsanstiillda var 955 perfdr 187 personer, 122 miin och 65 kvin- soner pd 478 befattningar, 440 tjiinstenor. Inom sektor Stil har nyanstiillts miin och 515 arbetare.
82 personer,73 miin och nio kvinnor.

BOFORSFOTO1980
Arrangiirer: Boforsgdrdeni samarbetemed B-PILENoch
KarlskogaFotoklubb.

Tdvlingen dr individuell och omfattarfoljandeklasser:
F d r g ( D i a p o s i t i vf)o, r m a t 5 x 5 , 7 x 7
Svart-vitt, storstaformat30 x 40 cm. Minstasida18cm.
A. Deltagaresom erh6llitprisitidigarefototiivlingar.
B. Deltagaresom intefdtt prisi tidigarefototdvlingar.

I varjegrupp liimnastv6 bilder.Den sammanlagdapoiingsummanfor bildernablir avgorandefcirplaceringen
i gruppen.
Berdttigade att deltaga i tdvlingen: 1. Anstdlldavid AB Boforsanliiggningar
i
Karlskogakommun
2. Bosattai Karlskooakommun
Priser: Hederspriser
till bdstafjdrdedelen
ivarje klass.
Tdvlingstiden utgSr m6ndagen den 4 februari 1980,och tdvlingsbilderna
skallvara
inliimnadetill Boforsgirdensenastdennadag. Mdrk forsdndelsen"Bofors-Foto1980"
jdmteklassbeteckning.

Fiirpackning, montering och mdrkning:
Svart-vitabilderinliimnasomonteradeellermonteradep6 stodkartong,dvs utan vit kant.
Fdrgdiapositiven
skallvara monteradeenligtstandard.Dettainnebdr,att ner bildenbetraktasrattvand,skallden upptillvaraforseddmed vit remsa,avseddfor mdrkning.Ingen annanvit miirkningfir forekomma.Ingenbildtitel.
Bildernabehoverendast mdrkas med klassbeteckningen.
Den tdvlandeinsdnderen
namnsedeltillsammansmed bilderna.Namnsedelnskall upptagaden tdvlandesnamn
och adress.Svart-vittoch fdrg inldmnasi skildaforpackningar.
Anmdlningsavgift.
kr b:per grupp,skallmedfoljaforpackningarna.
Avgiftengdr till priser.
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TaTViD in tj enst i arbetet
gor ett eget VIDEO-program
OPU-1har kunskaperna
och den utrustning
Du behover
VIDEO ndr?
o vid introduktionav ny
personal,till studiebesok,
av nya processer,nya
produkter. .
o for informationom andrade rutiner,svira process e r .. .
o utbildning
o forsiiljning

VIDEO varfiir?
o Du kan beskrivadven normalt s k farligaprocesser
eller"forkorta" de lSngsamma
o Du ger exaktsamma info
dven om den m6steupprepasinfor minga grupper
o Du kan f5 Din info, introduktion, ellerlektionp6
tv6 spr6k

Ar VIDEOn6gotfor Dig?
KontaktaIngemarGarlsson,Cri,OPU-1,tel 3691.
gdrnaDinaide6roch har kunskaperna.
Handiskuterar

Samgiendet iir ett resultat av Nobeltjiinstemiinnens, till avdelning l8 framfcirda, cinskemiil om att ingi i Boforsklubben. Avdelningsstyrelsen samtyckte. Diirmed har Boforsklubben
redan tidigare relativt stora medlemsantal okats med ca 300.

Bengt-Olov Bdckman, SIF-Nobel 6verltimnade ktubbens tillgdngar till Bofors SIF-kassir Lors-Olof
Myrman.

Organisatoriskt bildar Nobelklub
bens tre sektionerNl. N2 och N3 sektorkommitt6n N inom Boforsklubben.
Nobel representerasi styrelsenav vid
6rsmdtet nyvalda Gunillq Norddn,
NLU, och Bengt Andersson NCK. I
och med samgiendet blir tjiinstemiinnen inom Bofors i Karlskoga en fcjrhandlingspart i med fciretagetcentrala
civerliiggningar.
Ramforhandlingar
for respektive avsnitt skrits av respektive sektorkommitt6 varfcir Nobel liksom tidigare svarar fcir sina medlemmar,
Tjiinstemannaklubbenpd Nobel bildades 1941. Viss facklig verksamhet
hade fcirekommit redan under 1930talet. Klubben bildande var ett resultat
av pitryckningar frdLn i den aktiva
tjiinstemiin.

NOBEL och BOFORS
blev en SlF-klubb
I niirvaro av respektiverevisorer, kasKasscirenBengt Olof Bdckman 6versdrer och de i Bofors SIF:s klubbs liimnade Nobelklubbens tillgingar,
styrelse ingiiende, nyvalda ledamclter- kontanter och viirdepapper, till kolna, som representerarsektor Nobel, legan i Bofors-klubben Lsrs-Otof
ladessistahandenvid samgAendetmel- Myhrman. RevisorernaFolke Ekstrdm
lan tjiinstemannaklubbarnaSIF Nobel och Tomas Eldh kontrollerade.
och Boforsklubben.

NYA KLUBBSTYRELSENFOR SIF BOFORS
Svenerik Werner, OPU
Bengt Nordin, FMT
Rune Nystrdm,FAK
Lars-Olof Myhrmqn, FAT
A nne-Msrie Johsnsson. OPU
Gunillq Norddn, NLU
J o hn- O lof H erm a nsso n, KCC
Sven Eldh, MSF
Gunnqr Pettersson, SDL
Lennort Carlsson, SAP
Bengt Anderssor, NCK

ordforande
1:evice ordfcirande
sekreterare
kassor
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

B-PILEN - TIDNING FOR BOFORSANSTALLDA

Dess forste ordforande var Hqns
Gustsvsson.
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Ldnajulbdckerna
pdjobbet . . !
Du som jobbor pd Bofors i Karlskoga
hqr s(ikert sett affischen om "Bocker
pd jobbet". Den tslar om att Du kan
ldna bdcker pd ett smidigt s(itt pd jobbet. Du behdver inget ldnekort. Du tqr
bara en bok i Din boksnurra, lciserden
och ritsr sedan ett kryss i rutorna lcingst
bsk i boken som ett tecken od att Du
Itist den.
Antingen striller Du sedan tillbaka
den drir Du tog den eller ldnsr den vidsre till en jobbarkompis. Vi hoppas ott
urvalet sksll vara sd varierat att det
skall passa alla. Det finns civen bocker
pd finska.
Finns inte den bok Du sdker pd snurrun sd kan Du bestrilla den genom att
Itimna en lapp till den tjej eller kille
som kommer frdn Biblioteket en gdng i
veckan.
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Boksnurror finns pd Markan och
ND 4 i Nobelverken, i Matsalen i Berget och i Friltverkstadens matsal samt
Mstsalen och MSK i Kilsta.
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Bibliotekspersonalentriif f as:
Berget tisdagar
kt 11.00-r2.30
Fiiltverksttorsdagar
kl r 1.00-12.30
Markan, Nobel torsd
kl Il.l5-12.30
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BIBLIOTEKET
KARLSKOGA

ARBETSPLATS
BIBLIOTEK

BJORKBoRN
KILSTA
BOFORS

ND 4 torsdagar
Kilsts, Matsalen
fredagor
MSK fredogar

t2.15-',3.00
kl il.00-tI.4s
kl 12.00-12.4s

S- O Lundb erg, arb etsplat sombud
Nobelverken

