
Under mellankrigstiden utvecklades
luftvärnskanoner för att möta flygets
utvecklinE. Materialförvaltningen gav
1928 AB Bofors uppdraget. Bilden är
tagen i Göteborg 1938.

Bofors proglam 1965
i enbart Karlskoga

omfattade cirka
200 produkter,

förutom stridsvagnar
och kanoner även

sjukvårdsmateriel,
civil elektronik,

verktyg och
schaktmaskiner.
En sållsynt bredd

av industriell
verksamhet på ett
och samma stålle,

Bilden publicerades i
Dagens Nyheter under

rubriken: "Bofors
bedövar, plåstrar om

och söver".
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Per-Eric Bolindel
började på Bofors

som montör och
slutade som

försäljningsansvarig
på haubitssldan

där han fick hålla
reda på 1.500

detaljer från olika
underleverantörer.

Han har också köd
eller åkt S-vagn i
40O mil och varit

med om att plocka
isår vagnen vid

serietypprov där man
bland annat mäter

slitage. I dag är Per
Eric guide på museet.
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Kanonen som erövrade världen har en central plats på Bofors ind.ustriT.ut:1T 
-t l3-tltkoga' 

Bofors 40 millimeters

luftvärnspjäs blev fätdig r"ån1 tiii andra världskrigets utbrott och var direkt avgörande i luftförsvaret av London

under Blitzen. Effektiv a""".år ii""f.skjutande pläs under invasionen av Normandie'

Kanonföretaget

ofofs
För ungefär hundra år sedan började Bofors

göra sig ett internationellt namn som tillve rkare
av kanoner. En av dem skulle bli världens mest

kända luftvärnspjäs. Företaget hade också
en omfattande civil tillverkning.

Historien berättas på Bofors industrimuseum
i utkanten av Karlskoga.

Av Per Stern (text), Roine Lundström (foto)

en 16 augusti 1,879
levererade Bofors till
Ma rinförvaltni ngen
ett särskilt framtaget

stålgöt till en fyrpundig slätborrad
kanon. Derr färdigtillverkades av
Finspångs bruk, som vid den tiden
varit Sveriges största kanongjuteri
i 300 år.

Syftet rned beställrringen var att
marinen genorn provskjutning ville
ta reda på hur det rrya Boforsstålet
stod sig ijämförelse rned Firrspångs
pjäs, tillverkad i tackjärrr.

I boken "Bofors 350 år." av Stig
A. Fransson berättas att röret på
Finspångspjäsen sprängdes efter
219 skott och ett n-raximitryck av
3.900 atmosfärer, medan Bofors-
pjäsen hö1l f& 322skoft och 5.000
atmosfärer. Ansvarig för provskjut-
ningen, kapten Barnekow, konsta-
terade att Bofors osmidda gjutstål
var överlägset.

Nu såg försvaret en framtida
möjlighet att tiilverka inlremska
moderna kanoner, och man
skulle c-lärrned slippa att vända

sig till tyska Krupp, vars produk-
ter imponerade stor.t på sverrska
toppmilitärer.

Bofors i Kar"lskoga, eller Carl-
skogha med derr äldre stavrringen,
lrade sedan 1600-talet varit en clel
av järnhanteringen i Ber.gslagen.
Trots det var det egendomens
jord- och skogsbruk sor.rr långt in
på 1800-talet drog ir.r rnest perrgar..

Bitter strid
Med sitt nya stål oclr provskjtrt-
ningerrs utfall tog Bofors nu första )
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Bofors-produkter som inte är lika kända som kanonerna, Till vånster olika typer av, faktiskt dekorativa, typer av
fängelseEaller. Till höger ett turbinhjul till en jetmotor och dåremellan vevaxlar, framaxlar, grävmaskinstånder och
bandplattor. Bofors tillverkade dessutom en rad olika slitdelar till Caterpillar.

\/

Civilingenjören Arent Silfversparre uppfann och konstruerade den ogivala
skruvmekanismen som i ett snabbt handgrepp åstadkom god tätning i
kanonens bakre del. Under någla år konstruerade han flera pjäser i en ny
snabbskjutande generation åt svenska flottan och kustaltilleriet. Det var ett
hårt slag för Bofors når Silfversparre 1902 omkom i en skjutolycka.

Bofors skjutbana kom till på civilingenjör Arent Silfversparres initiativ.
Tragiskt nog var det också här han gick en alltför tidig död till mötes
når en kanon sprängdes i samband med en provskjutning.
Fotografiet är från en provskjutning 1914, tolv år efter olyckan.

) steget mot att bli en av världens
främsta tillverkare av kanoner.
Det blev också inledningen på
en utdragen och stundtals bitter
tvekamp om beställningarna
mellan Bofors och Finspång. I
slutet av 1883 vinner Bofors igen,
när man tar hem en order från
marinen på tio fästningskanoner.

Nu hade man visserligen fint
ståI, men inga vidare kunskaper
om hur man bygger kanoner,
och leveransen till marinen blev
mycket riktigt ordentligt försenad.
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Den som skulle rädda upp
situationen Var den unge Arent
Silfversparre, en sällsynt teknisk
begåvning som under några år
hade arbetat som vapentekniker
i England.

Under Silfversparres och den
dynamiske disponenten Carl
Danielssons ledning tog Bofors
fram kanonenn;.lSg, det var en
15-centirneterspjäs som mari-
nen inköpte fyra exemplar av
för 27.300 kronor styck, för att
bestycka pansarbåten Göta. Snart

beställdes ytterligare sex pjäser, till
bland andra pansarbåten Thule.

Silfversparres mest betydande
konstruktion var den ogivala
skruvmekanismen som redu-
cerade de nödvändiga lnomen-
ten till endast två när kanonens
bakstycke skulle förslutas. Skru-
ven svängdes irr och vreds sedan
med ett snabbt handgrepp in i

gängningen. Hans geniala id6
bidrog starkt till Bofors tidiga
framgångar på kanonsidan, och
när Si Ifversparre omkom i en

skjutolycka 1902 skulle produ
tionen närrnast lamslås under t

lång tid framöver.
Ytterligare fyra person,

omkom i olyckan när bakre dek
av en kanon sprängdes i småbitr
Bakstycket var inte Silfversparr,
ogivalskruv och inte från Bofo
över huvud taget, utan en engelr
konstruktion.

Ätta ftaskor champagne
Vid stora Stockholmsutställninge
1897 ställde Bofors för först
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Under andra världskriget importerades inget stenkol
från Tyskland och i stället fick mas- och härdugnarna

eldas med flis som framställdes i stora mängdet vid
"Tuggen" några hundra meter nor om

Bofors järnvägsstation. Flisen
transporterades med en elevator upp

till flisfickorna för lastning på jårnvägs-
vagnar och vidare transport till

Flisplan på Bofors industriområde.
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gången ut sina proclukter. Kur-rg

Oscar II lät mecldela att l.ran skulle
besijka båcle Bofors ocl'r Finspängs

paviljonger.
Fiirsta irrrh.rlt blcr,' Boiors-

p.rviljoneen cliir kungen bjiicis
på c.r-r luncltul övel vilken han
tuttrr cktc rirr lrcunrlr'.rrt irtrtart
han tackarle ja till erlrjucltrnclet
om en liien fiililiskning. Butel-
jerna, sä snrår.rir.rsorl titta styckc'n
irrr-rehållarrcle kungens favoli t-
clt.trtrpagrtt'. \('rvL'r'A(lL'\ r'itcr a I I

rle anlrint nrecl en amllLlrlitions-

Ur Alfred
Nobels land-
vinningar
inom krut-
området
och hans
labora-
torium i

Bofors
föddes
1898,
två år
efter

Nobels död,
dotterbolaget Bofors Nobelkrut.

Det skulle i framtiden bli verksamt
inom framställning av krut, spräng-
ämnen och andra kemiska produkter,
exempelvis läkemedel.

iijre sekelski ite.t. Lågkorrjr-rnkttr -

re4 leveransproblem och itrveste-
rinsar sor-n dr'öjtle r-neci att betala
sig gjorcle att fajrctaget närr.nast

val konkursmässigt. Tack vale
a tt Ctrte.borgsbaserade Kjel lberg
& Siiner; sor-r'r skötte försäljnirrgen
åt Bofors, clels eitelskänkte lån,
dc.ls tillförde nya r.r-reclel knntle
situationen räddas.

Nobel gör entr6
Åh.ninstone för stunden. I början
av .l890-talet var clet osäkert otn )

= ffifi

hiss. "Fiiltrriiiligt!" rrtbrast
kungen eiter sar-nkviimet ocl'r

Lrestär-rrdc. att I'ran r-rrr var nöjd och
ville t.rr'.r henr till slrrttet.

Till Finspångs stora fijrtret,
eftersoln de inte fick n.igot bestrk.
Och än v;irre skulle clet bli. Inonr
r.rägra år l.rade Boiors tagit över
sorn svensk kanonleverarrtör' clch

vicl årsskiftet 1910-191I var det
dcfinitivt slut nred vapentillverk-
ningen pri Finsp;ings Lrrr-rk.

Äverr Bofors upplevde en svår
ekonor-n i sk si tr-r ati on årtirlnclena

Museiguiderna PeFEric Bolinder, Stefan Nyl6n, Mats Karlsson och Göran
Sundma. hal samtliga lång tjänstgöring inom Bofors och fortsätter
numera efter pensioneringen sitt engagemang inom verksamheter som
Brukspojkarna och Bofors luftvärnsförening. Gemensamt för dem är också
att de trivdes gott med Bofors som arbetsgivare.

I
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I slutet av 1800-talet började Bofors tillverka egna kanoner efter att under en
tid ha sålt kanonämnen till Finspångs bluk. Gullspångs bruk köptes upp och
1873 blev Bofors aktiebolag med namnet AB Bofors-Gullspång.

B med en pil, det är Boforspilen. "Håll alltid B-pilen blank" har varit ett motto
genom tiden. Boforspilen inregistlelades som bruksmärke 1867 och hänEde
med ända in i Celsiuskoncernen på l99o-talet.

Sommaren 1964 beställde svenska försvaret 290 exemplar av stridsvagn S, inom armdn kallad stridsvagn 1O3. Det var
den dittills största ordern Bofors fått, tillika den största beställningen Arm6förvaltningen någonsin tecknat.

1912 ville Algentina köpa pansarbrytande ammunition av Bofors.
Men först ville kunden förstås se vad man fick för pengarna. Sagt och gjo
den här pansarplåten av samma typ som utrustade tidens modernaste
pansarbåtar sattes upp på skjutbanan. Resultat av ammunitionsprovet
bör ha blivit med väl beröm godkänt.

) Kjellberg skulle klara de nya
ekonomiska satsningar som kräv-
des för att göra Bofors konkurrens-
kraftiga inom den internationella
vapenindustrin.

Det var då den 60-årige uppfin-
naren och affärsmannen Alfred
Nobel kom in i bilden. Över-
tygad om vikten att upprätthålla
en svensk försvarsindustri köpte
han Bofors, där han satte upp ett
laboratorium för tillverkning av
kanonkrut. Trots att han endast
hade tre år kvar att leva gav han
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Bofors den stabila finansiella
grund som.var förutsättningen
för en framtid som tillverkare av
både kanoner och ammunition.

Med tiden växte den internatio-
nella respekten för den svenska
kanontillverkaren och i mitten
av 1930-talet levererade Bofors
försvarsmateriel till 25 länder i
tre världsdelar.

Med början 1885 och fram till
mitten av 1940-talet tillverkade
Bofors också valfångstkanoner
som exporterades till främst

Norge och även England, Tysk-
land, Nederländerna och Japan.

Genombrottet
Det stora genombrottet kom 1936

med Bofors 40 mm, världens första
helautomatiska kanon. Den anses

som en av vapenhistoriens mest
uppmärksammade pjäser och
andra världskrigets mest fram-
gångsrika luftvärnspjäs. Den var
avgörande i de allierades stri-
der i Stillahavsområdet och för
Englands framgångsrika försvar

Under 1g3o-talets orostider i Eurc
fanns ett överhängande hot om
luftanfall mot Bofolsområdet. Bof
luftvärnsförening bildades formell
1938 efter att man redan dragit i
gång frivillig utbildning av befäl fö
ortens luftvärn och luftbevakning.
När andra världskriget bröt ut
organiserades luftvärnsförbanden
föreningens medlemmar.

av London mot de tyska bor
planen under Blitzen.

Efter kriget fortsatte Bofors
vara en framgångsrik leverar
av försvarsmaterial, samtidigt s

man startade en omfattande prod
tion av civila produkter. Kuln
nåddes 1970 när företagethade ci

10.000 anställda. Tjugo år sen

gick Bofors upp i Celsiusgrupp

Sedan har företaget ingått i ol

ägarkonstellationer och samordr

dag under svenska industriföreta
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