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Några drag ur den Kjellbergska epoken i Bofors Historia 

Anförande på Bofors Samlingshus den 5 september 1953 i samband med Kjellbergska 
släktföreningens möte i Bofors, Karlskoga.  

 

 

För 100 år sedan ägdes Bofors av brukspatronen och assessorn Pehr Lagerhjelm, en av 
sin tids dugligaste bergsmän. Under de första två århundraden av Bofors historia hade bruket 
föga utvecklats: det hade förblivit en liten vattendriven hammare, föga större eller märkligare 
än de 100-tals andra liknande hammarsmedjorna och bruken här i trakten.  

Under Pehr Lagerhjelms tid utvidgades bruksrörelsen, en ny smidesmetod, 
lancashiresmidet, infördes och Bofors utvecklades till ett av de större järnbruken i Sverige. 
Lagerhjelm hade också planer att vidare utvidga driften med valsverk och flera härdar, med 
dessa planer kunde icke förverkligas bl. a. av ekonomiska skäl.  

Innan assessorn år 1856 slöt sina ögon, hade Bofors övertagits av hans son, Pehr 
Lagerhjelm, som vi brukar kalla Pehr d.y. Denne hade börjat som officer vid Svea Garde, men 
utbildade sig senare i bruksmannayrket för att bereda sig att övertaga Bofors.  

Pehr d.y. fullföljde faders verk, byggde valsverk och utvidgade smedjan, så att Bofors 
vid 1860-talets slut stod som en av Sveriges största tillverkare av smitt och valsat stångjärn.  

Konjunkturen för den svenska bruksrörelsen började vid denna tid att hårdna. 
Konkurrensen med det billigare engelska järnet blev kännbar, sedan järnvägar och 
ångbåtstrafik underlättat förbindelserna och importen, och för en så framstående bruksman 
som Pehr Lagerhjelm stod det klart att smådriftens tid, brukspatronernas hammare och 
bergsmännens hyttor, snart var förbi. Järnbruksrörelsen måste kraftigt rationaliseras, mindre 
lönande bruk nedläggas och driften koncentreras till några få större bruk. Alla förordningar 
som reglerade järnhanteringen upphävdes samma tid och aktiebolagsformen innebar en god 
lösning på problemet att skaffa medel till omorganisation, utvidgningar, rationaliseringar och 
nybyggnader. 

Under år 1872 inledde Pehr Lagerhjelm förhandlingar med sina kapitalstarka vänner om 
stiftande av ett aktiebolag för inköp av Bofors, Gullspång och flera andra bruk i trakten. 
Främst vända han sig till Carl Ossian Kjellberg, som, jämte sin broder Jonas Henrik Reinhold, 
var innehavare av firman Kjellberg & Söner i Göteborg, vilken firma sedan länge skött Bofors 
försäljning av järn och som även tidigare försträckt Lagerhjelm med nödiga krediter.  

Därmed äro vi framme vid den tidpunkt i Bofors historia, som för Eder, mina damer och 
herrar, medlemmar av Kjellbergska släktföreningen som Bofors idag ser som mycket 
välkomna gäster, har det allra största intresset. 

C.O. Kjellberg, som från och med nu 1872 kommer att spela en stor och inflytelserik 
roll i Bofors historia, var en av de ledande personerna inom Göteborgs affärsliv och förfogade 
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över betydande kapital. Han hade också tidigare djupa förbindelser inom bergslagsindustrin, 
bl.a. ägde firman Vägsjöfors bruk, längre fram även Rämen-Liljedals bruk. Firman ägde 
också Kramfors sågverk och bedrev en mycket omfattande handel med järn och trä. 

Tillfrågad av Lagerhjelm om Kjellberg ville gå med i det planerade Boforsbolaget, 
svarade den senare genast ja – vilket föreföll helt naturligt, eftersom Vägsjöfors bruk också 
skulle ingå i koncernen.  

Vid den konstituerade bolagsstämman i Bofors i januari 1873 stod Lagerhjelm som 
störste aktieägare med 120 aktier av 384, medan C.O. Kjellberg ägde 100. Genom sina 
svågrar, brukspatron Lindberg på Karlsdal och köpman Kobb i Göteborg samt sina syskon, 
representerade Lagerhjelm en knapp majoritet. Dessa siffror ändrade redan vid den första 
ordinarie bolagsstämman, som hölls i september månad samma år, då Kjellbergska 
handelshuset var största aktieägare med 134 aktier. Då meddelade också, att aktiekapitalet på 
2 milj. Kr var fulltecknat och att bolagets tillgångar i bruksegendomar, Bofors, Björkborn, 
Skagersholm, Vägsjöfors, Gullspång samt gruvandelar i Striberg, Wiker, Järnboås, 
Rälsberget, Malmhöjden,  Lönnhyttan, Granbergsdal, Kvarntorp, Klacka, Lerberg, 
Haggruvan, Hjultjärn m.fl., samt inventarier, representerade ett värde på sammanlagt 4,2 
miljoner kr.  

Det nya bolaget skulle arbeta med järntillverkning, skogsbruk, sågverksrörelse och 
lantbruk. Den ekonomiska kalkyl som uppgjorts visade sig emellertid icke bärkraftig och 
utvecklingen på det ekonomiska området gick icke alls i den riktning, som man beräknat. I 
stället för högkonjunktur och stigande priser inträdde en avmattning, som efter några år 
utmynnade i en svår ekonomisk kris.  

Styrelseprotokollen från denna tid berätta om alla svårigheter. Dock är att märka, att 
själva järnbruken vid Bofors och Björkborn gick bättre än skogs- och 
lantbruksförvaltningarna vid Vägsjöfors och Skagersholm. Man satt emellertid sin lit på 
framtiden och tvekade ej att modernisera driften. Nödiga medel erhölls genom förlagslån mot 
inteckningar. En masugn byggdes vid Bofors och stod färdig i drift 1874. Nya vällugnar, 
gasgeneratorer och blåsmaskiner installerade och 1875 intog Bofors främsta platsen i Sverige 
i fråga om produktion av valsat stångjärn; och detta för lägre kostnader än något annat bruk. 
Krisen fortsatte 1877 och 1878 och såväl styrelse som revisorer klagade. Till optimisterna 
hörde C.O. Kjellberg, som redan nu hade ett stort förtroende för det nya bolaget och 
understödde detta på allt sätt.  

Mitt i krisen fattade styrelsen beslutet att utvidga rörelsen med ett stålverk, utrustad med 
en Siemens-Martin-ugn. Initiativet togs av den unge ingenjören Carl Danielsson, som 1874 
anställs i Bofors som driftsingenjör. Pehr L., vars stora bergsmannakunskaper genast fattade 
metodens möjligheter, understödde förslaget, men det var säkert C.O. Kjellbergs förtjänst att 
den nya ugnen byggdes.  

År 1878 kunde Lagerhjelm meddela, att man i den nya ugnen framställt stål av 
överlägsen godhet och att Bofors på världsutställningen i Paris samma år erhållit guldmedalj 
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för sina utställda produkter. Lagerhhjelm underhandlade samtidigt med fransk ”La Societé 
Anonyme de Fer” om licens att tillverka gjutstål enligt den s.k. Terrenoiremetoden.  

Den svenska järnkrisen förvärrades emellertid, dels på grund av sjunkande priser och 
dels på grund av stora och dåligt planerade och beräknade investeringar. Till dessa hörde bl. a. 
järnvägsbyggande – icke på grund av förvärvsbegär utan i tron att därmed gagna 
järnhanteringen – i denna del av Värmland. 

För att icke skada bolaget drog sig Lagerhjelm tillbaka från disponentposten vid 1878 
års utgång. Säkert kändes det tungt för honom att lämna det företag där han vuxit upp och till 
vilket hans släkt så länge varit knuten. Hans avskedsansökan bifölls, men styrelsen fann med 
”bolagets sanna fördel förenligt” att alltjämt anlita honom såsom rådgivande expert. Till 
efterträdare på disponentposten utsågs Lagerhjelms frände brukspatron Carl af Geijerstam på 
Ribbingsfors.  

Att bröderna Kjellberg högt värdesatte Lagerhjelm framgår också därav, att han senare 
blev disponent för Kramfors sågverk och länge hjälpte firman med malm-, skogs- och 
järnaffärer i Bergslagen och Norrland. Även Skandinaviska Banken utnyttjade Lagerhjelms 
stora kapacitet och erfarenhet. Det var en vänskap som alltså bestod, trots Lagerhjelm 
personliga misslyckade i järnvägsaffärerna.  

I och med Lagerhjelms avgång från disponentbefattningen fick grosshandlare C.O. 
Kjellberg större anledning att ägna sig åt bolagets verksamhet och gjorde även kraftigare sitt 
inflytande gällande. Han och firman Kjellberg & Söner engagerade sig även djupare i 
företaget, förvärvade nya aktieposter och lämnade nya krediter. Rörelsen fick fortfarande med 
förlust, men grosshandlare Kjellberg förlorande inte sin tro på företagets framtid och tvekade 
inte att komma med förslag till bruksledningen om nya moderniseringar. Särskilt intresserade 
han sig för gjutstålet. 

Carl Danielsson svek inte de förhoppningar som man ställt på honom. Trots många 
motigheter lyckades han i slutet av år 1878 framställa ett gjutstål med högkvalitativa 
egenskaper, så förstklassigt, att den ansågs vara bättre än de smidda världsberömda Kruppska 
stålet. Nyheten om det nya Boforsstålet spred sig snabbt och nådde även de militära kretsarna. 
För att utröna stålets egenskaper och lämplighet för kanontillverkning beställde 
Marinförvaltningen, efter prov utförda på provständer, ett provgöt till en 4-pundig slätborrad 
kanon. Götet bearbetades och provades, och stålkanonen befanns vida överlägsen de bästa 
tackjärnskanonerna och likvärdig en kanon av smitt stål. Det skulle föra alltför långt att tala 
om den kamp som därefter utvecklade sig mellan å ena sidan Finspång, det anrika 
kanongjuteriet och dess ägare brukspatron Carl Ekman, och å andra sidan det lilla okända 
bruket Bofors med herrarna Kjellberg och Danielsson, samt även om Boforsledningens försök 
att vinna gehör för svenskt material till svenska stålkanoner. De svenska militära 
myndigheterna voro, i likhet med många andra länders, helt intagna av Krupp, vars stora 
anläggningar givetvis imponerade och vars konstruktioner också var förstklassiga. 
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I Bofors kamp gentemot den mäktige och politiskt inflytelserike brukspatronen Ekman 
på Finspång var naturligtvis C.O. Kjellbergs erfarenhet och förbindelser av utomordentligt 
värde och även i diskussionerna med de militära myndigheterna vägde hans ord tungt.   

Striden mellan Finspång och Bofors betydde också striden mellan gammalt och nytt, 
mellan tackjärnskanoner och stålkanoner. En lång och ärorik epok inom artilleritekniken 
avslutade och en betydande svensk exportartikel upphörde, men å andra sidan inleddes en ny 
och för vårt land lika betydelsefull teknisk utbildning, som i sinom tid också skulle ge Sverige 
och Bofors ära, pengar och berömmelse.   

Det kanske också här bör nämnas, att stridigheterna mellan de båda bruken avblåstes 
och att ett samarbete inleddes år 1884, ett resultat som nådde efter muntliga förhandlingar 
mellan C.O. Kjellberg och Ekman. Sympatierna hos myndigheterna var dock länge på 
Finspångs sida och s sent som på Stockholmsutställningen 1897 hördes lovord över Finspångs 
kasserade provpjäser, medan Bofors epokgörande nykonstruktioner bedömdes kyligt i 
pressen. Aktiemajoriteten i Finspångs Styckebruk förvärvades slutligen omkring 1904 av 
Bofors – med Jonas Kjellberg som ledande bakom den affären.  

År 1882 avgick Carl af Geijerstam från disponentbefattningen och efterträddes av Carl 
Danielsson. Till denne närmaste man förordnades ingenjör Jonas C:son Kjellberg, som nu 
begynner sin långa och osedvanligt gagnande insats såsom industriledare i Bofors historia. 
Jonas Kjellberg hade redan 1879 anställts som ingenjör i Bofors. Han hade icke endast en 
gedigen teknisk utbildning, han kunde också, tack vare sina personliga förbindelser, 
tillförsäkra bolaget det ekonomiska stöd, som det alltjämt var i trängande behov av. 

År 1883 gjorde Bofors definitivt slag i saken och beslöt att bygga egna verkstäder för 
bearbetning av eldrör av gjutstål till färdiga kanoner och i november 1883 kom den första 
ordern från Marinförvaltningen. Den pådrivande kraften vid beslutet att bygga verkstäder var 
C.O. Kjellberg, som i Carl Danielsson och sonen Jonas hade ett säkert stöd, medan 
brukspatron Geijerstam hyst stora betänkligheter, vilka dock i sanningen namn måste 
erkännas vara mycket välgrundade: bolaget fick nämligen med årliga stora förluster. Ett beslut 
att höga aktiekapitalet 1882 kunde icke genomföras: någon nyteckning ägde icke rum. 
Allmänhetens förtroende för bolaget var rubbat och läget var mörkt. Även nu ingrep C.O. 
Kjellberg och ställde nödiga krediter till förfogande. 

Utvecklingen vid Bofors fick emellertid under 1880-talet framåt och flera 
kanonbeställningar, även från främmande länder, kom in. Som teknisk ledare anställdes 1885 
ingenjör Arent Silfversparre, vilken efter studier på Tekniska Högskolan flera år varit anställd 
vid Thorsten Nordenfelts vapenfabrik i England. Silfversparre var en utomordentlig teknisk 
begåvning och en god arbetsledare, och han skapade under 1890-talet flera 
vapenkonstruktioner, som blev av stor betydelse för Bofors. Konstruktioner, som för sid tid 
var epokförande och som än i denna dag stå sig. Silfversparres anställning förmedlades av 
Jonas Kjellberg, som varit studiekamrat och god vän med honom på Teknis.  

Det blev triumiratet Kjellberg-Danielsson-Silfversparre som, trots oerhörda svårigheter 
av teknisk och ekonomisk art, förde Bofors mot nya framgångar. Dessa tre trodde fullt och 



5 
 

fast på kanonverkstadens möjligheter och sparade ingen möda att befrämja dess framtid. Man 
sökte sig även ut på den utländska marknaden och ställde upp i konkurrens mot giganterna 
Krupp, Schneider och Armstrong och lyckades även någon gång snappa åt sig en beställning.  

Genom bruksledningens energiska åtgärder nedbringades omkostnaderna, men bolagets 
ekonomiska resultat visade alltjämt klena siffror. Vinst- och förlustår växlade och vid 1890 
års utgång uppgick den balanserade förlusten till 1,4 miljoner kr. Ränteutgifterna på de stora 
banklånen omöjliggjorde normal avskrivning och tyngde budgeten. Bolaget kunde i det 
närmaste betraktas som konkursmässigt.  

Sådant var läget, när C.O. Kjellberg hösten 1891 gick ur tiden. Under 20 år hade han 
stått som huvudintressent i bolaget och offrat betydande belopp för dess utveckling. Utan hans 
hjälp och städ hade bolaget aldrig kunnat utvecklas och förmodligen för länge sedan tvingats 
likvidera eller inställa rörelsen. C.O. Kjellberg hade, som redan nämnts, en stor tilltro till 
Bofors konstruktioner och stål, och han ägde också ett varmt och levande socialt intresse. Han 
ansåg, att man inte kunde ställa den skickliga och trogna arbetarstammen på bar backe. Han 
var en arbetsgivare och en samhällsmedlem av rätta slaget.  

C.O. Kjellberg bortgång inträffade tyvärr samtidigt som en allmän konjunkturkris och 
även det ekonomiska läget på kontinenten var synnerligen ofördelaktigt. Återverkningarna var 
också kännbara i Göteborg – särskilt på kreditgivningens område.  

För att stödja den Kjellbergska firman ingrep några av Göteborgs mest betydelsefulla 
män. Friskt kapital tillfördes och en allmän sanering av rörelsen genomfördes. Också 
Boforsbolaget blev föremål för en ekonomisk reorganisation. Den drivande kraften härvidlag 
var Jonas Kjellberg, som ställdes inför en mycket komplicerad uppgift. Dels måste han kräva 
stora uppoffringar av den Kjellbergska firman, dels måste han förmå övriga aktieägare att 
nästan helt avskriva sina aktier. Det behövdes an man av Jonas Kjellbergs förtroendefulla 
väsen, kraftfulla uppträdande och naturliga hjärtlighet för att ta hem spelet.  

Reorganisationen genomfördes, aktiekapitalet nedsattes, för högt uppskattade tillgångar 
nedskrevs och den balanserade förlusten täcktes. Efter reorganisationen befunno sig samtliga 
aktier i Kjellbergska firmans ägo och i september 1892 träffades överenskommelse mellan 
Kjellberg & Söner och Boforsbolaget, enligt vilken de förra på sina fordringar avskrev 3 025 
000 kr – en för den tiden betydande summa. Vägsjöfors och vissa delar av Skagersholm 
såldes och aktierna nedsattes från 5 000 kr till 500 kr nominellt värde. Alla dessa åtgärder 
satte bolaget på fötter igen och återgav en sund ekonomisk ställning, främst markerad av de 
sjunkande ränteutgifterna. 

Vid bolagsstämman 1892 utsågs Jonas Kjellberg att vara ekonomisk disponent, medan 
Carl Danielsson skulle bli teknisk disponent. 

Ehuru 1892 års sanering var lyckligt genomförd, kunde nog ifrågasättas om AB Bofors 
Gullspång ägde nog starka ekonomiska resurser att göra kanontillverkningen verkligt givande. 
Betydande investeringar krävdes ytterligare för att Bofors kanonverkstad skulle kunna bli 
verkligt konkurrenskraftig och lämna stora leveranser.  
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Lösningen på alla dessa problem blev Alfred Nobels förvärvande år 1894 av samtliga 
stamaktier och 7/10 av preferensaktierna från Kjellbergska firman. Nobel ville, trots köpet av 
aktiemajoriteten, alltjämt behålla kontakten med Kjellbergska firman och tillgodogöra sig 
dennas erfarenheter. Vad firman Kjellberg beträffar, innebar försäljningen en väsentligt 
lättnad i den trängda ekonomiska situationen. Carl Danielsson slutade vid ingången av år 
1894 sin disponentplats och flyttade till Uddeholm. Chefskapet för Bofors övertogs då av 
Jonas Kjellberg ensam. 

Nobel hade köpt Bofors för att kunna fortsätta sina kruttekniska experiment och för att 
här skapa en modern kanonindustri av internationella mått. Han ingrep därför systematiskt i 
disponerande syfte och investerade även mycket betydande belopp för att anskaffa nya 
maskiner. I Jonas Kjellberg och Arent Silfversparre hade han skickliga och intresserade 
medarbetare, som åtog sig att lösa de tekniska problemen.  

Mot slutet av år 1896 uttalade Jonas Kjellberg en önskan att sluta som disponent – han 
hade blivit erbjuden chefskapet för Jernkontoret. Orsaken var ingalunda misshälligheter eller 
bristande samarbete mellan Nobel och honom. Nobel var annars mer än styrelseordförande 
och ville gärna dirigera det hela mer än trevligt var för den kraftfulla Kjellberg. Nej, orsaken 
var närmast trötthet efter att i många år ha fått dra ett tungt och hårt lass, utan knappt någon 
ledig dag. Jonas Kjellberg kände sina krafter svikta och längtade efter omväxling, miljöbyte. 
En anförvant skriver: ”Han längtade efter stadsluft efter att ha tillbringat sin ungdom och 
halva mannaålder i de tämligen instängda förhållandena, som Bofors under hans regim kunna 
erbjuda”. 

Nobel bortgång den 10 december 1896 ändrade alla dess dispositioner och innebar nya 
och stora svårigheter. Även om Bofors vid detta laget hade goda affärer, stora inneliggande 
beställningar och även var rustat för att kunna lämna fullgott material ifrån sig i 
kontraktsenligt tid. Driften fortsatte – men vem skulle kunna övertaga aktiemajoriteten? 
Oerhörda värden stod på spel, många spekulanter uppenbarade sig, icke minst från utlandet. 
England och Tyskland, kom hugade köpare, ty Bofors hade redan nu förskaffat sig ett namn 
inom vapenmarknaden. Det gällde att rädda denna viktiga industri åt landet, men också att 
tillförsäkra Nobels sterbhus en rimlig köpesumma. Försäljningen gällde för tiden betydande 
belopp, 4 000 preferens och 6 000 stamaktier à 500 kr eller tillsammans 5 miljoner kr. 
Testamentsexekutorerna inledde förhandlingar med Jonas Kjellberg, vilken efter många 
betänkligheter, svårigheter och först efter erhållen hjälp från Skandinaviska 
Kreditaktiebolaget i september 1898 beslöt att inträda som köpare. Det Kjellbergska 
konsortiet inköpte stamaktierna för en summa av 1,5 miljoner kr. Därmed var Bofors framtid 
tryggad i svenska händer.  

Frågan är, om inte detta köp innebär den största och mest betydelsefulla av de många 
Kjellbergska insatserna i Bofors historia. 

Dyrssen slutade redan efter ett år som disponent och efterträddes 1898 av Bernt 
Wijkander, också han god vän och studiekamrat med Jonas Kjellberg. Wijkander hade åren 
1890-94 varit disponent för AB Rämen-Liljedahl, som ägdes av den Kjellbergska firman. 
Wijkander var en mycket erfaren och skicklig bruksman, han hade kanske ej direkt sysslat 
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med vapentekniska problem, men han hade å andra sidan genom sin fader, generalmajoren A. 
Th. Wijkander, goda förbindelser med de militära myndigheterna. För Jonas Kjellberg, som 
definitivt blivit bosatt i Stockholm såsom chef för Skandinaviska Kredit AB 
Stockholmskontor, var det angeläget, att som disponent i Bofors ha en person, på vilken han 
helt kunde lita och med vilken han förtroendefulle kunde samarbeta.  

Under två årtionden kom Bernt Wijkander och Jonas Kjellberg att gemensamt leda 
verksamheten vid Bofors och staka ut riktlinjerna för utvecklingen. Under denna period 
skedde också en kraftig expansion och redan efter några få år började tillvekningssiffrorna att 
gå i höjden. Särskilt betydelsefullt var, att man skapade bättre ekonomiska möjligheter för 
Bofors. Det lyckades att – efter omfattande och för bolaget även förlustbringande 
finansoperationer – koncentrera hela den inhemska kanonindustrin till Bofors och därmed 
göra driften ekonomiskt bärkraftig. Den snabba tekniska utvecklingen ställde stora krav på 
bolaget. Själv ställde sig Bofors försiktigt beträffande egna konstruktioner, och 
bolagsledningen koncentrerade sitt intresse på produktionen och omsättningen. 

 

Vi ha hittills endast talet om de Kjellbergare, som deltog i Bofors direkta tekniska och 
ekonomiska ledning. Ännu en medlem av familjen, Ernst Kjellberg, bodde och verkade i 
denna bygd, men hans gärning kom att ligga på ett helt annat plan, det religiöst-humanistiska. 
Redan 1892 kom Ernst Kjellberg till Björkborn, vars lantbruk han arrenderade och på var 
herrgård han redde sitt hem. När Nobel ett par år senare köpte Bofors och önskade bo på 
Björkborn, flyttade Ernst Kjellberg och hans maka till Valåsen, som snart blev ett centrum för 
en högkyrklig väckelserörelse. På Valåsen kunde också Ernst Kjellberg och hans maka år 
1931 fira sin gulbröllopsdag, omgivna av en stor skara släkt och vänner. Ernst och Mathilda 
Kjellbergs minne liver än i denna bygd, knuten till donationer till kyrkan och till välgörande 
ändamål.  

 

De tjugo år, under vilka Jonas Kjellberg och Bernt Wijkander ledde Bofors öden, voro 
växlingsrika. Bland glädjeämnena hörde stora beställningar, bl. a. av de grova  pjäserna till de 
nya pansarbåtarna av Sverigetyp och i samband därmed betydande utvidgningar av 
maskinpark och kanonverkstäder, ett allt mera vidgat intresse för Boforskanonerna från flera 
olika länder, egna nya konstruktioner, såväl skepps- som fältkanoner, av Silfversparres, senare 
av Emil Olssons och Viktor Hammars konstruktioner, anläggandet av det nya skjutfältet på 
Kilsbergen och en ökad ammunitionstillverkning i samarbete med Bofors Nobelkrut. Bland 
bekymren må nämnas hårda uppgörelser med de inhemska militära myndigheterna – särskilt 
artilleridepartementet gjorde livet surt för bolagsledningen i olika sammanhang – förseningar 
och svårigheter att hålla leveranstider och i samband härmed hot om stora bötesbelopp, under 
världskriget också kraftigt stigande tillverkningskostnader och råvarupriser för beställningar, 
som kontrakterats tidigare till guldmyntkurs. Till bekymren kanske inte direkt skall räknas 
nedläggandet 1917 av lancashiresmidet och den gamla vattendrivna smältsmedjan, som varit i 
gång i närmare 270 år vid Timsälven.  
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Omkring 1910 började det äntligen ljusna och konjunkturerna gick hastigt uppåt. 
Rustningarna inför det första världskriget avspeglade sig i betydande beställningar, som 
tryggande tillverkningen för flera år framåt.  

När Jonas Kjellberg och Bernt Wijkander under 1917 begrundade bolaget ställning och 
framtidsmöjligheter, kunde de säga sig, att detta år varit mycket tillfredställande, men att läget 
för framtiden ställde sig mörkare. Hade de båda herrarna varit yngre till åren, skulle de 
säkerligen icke ha tvekat att fullfölja värvet och lotsa bolaget genom förutsedda kommande 
svårigheter. Jonas Kjellberg hade ju redan 1883, under långt bekymmersammare 
omständigheter, varit med om beslutet att börja tillverka kanoner och bygga kanonverkstäder. 
Nu var han en 60 års man och hade ägnat 35 år, nu att han fått nog. Wijkander hade med friskt 
mod genomkämpat krisen under 1900-talets första decennium och aldrig varit rädd att åta sig 
arbete och ansvar. Krigsårens forcerade arbete och febrila verksamhet hade tagit hårt på hans 
krafter och även han önskade dra sig tillbaka. Oskiljaktigt förenade i en varm vänskap som de 
varit under alla dessa år, stod det klart för dem, att den ene ej kunde eller villa stanna kvar i 
ledningen om den andra lämnade den.  

Hösten 1917 beslöt Kjellberg och Wijkander att göra allvar av sina planer och lägga 
skötsel av Bofors i andra händer. Ånyo var det göteborgsfinansen som ingrep och läste frågan. 
Köpare var SKF-chefen Sven Wingquist. 

Tidpunken var lyckligt vald för en försäljning och det pris som åsattes den till 
försäljning lediga aktiestocken var högt. Efter 44 år gav den Kjellbergska investeringen i 
Bofors äntligen frukt. 

På extra bolagsstämman den 16 november 1917 avsade sig Jonas Kjellberg, brodern 
Carl August Kjellberg (som också tillhört styrelsen i många år) och Bernt Wijkander sina 
uppdrag, den sistnämnda avsade sig även disponentbefattningen.  

Därmed sattes punkt för den långa och mycket gagnande Kjellbergska epoken i Bofors 
historia. 
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Förteckning över medlemmar av Kjellbergska familjen, som deltagit i Bofors ledning. 

 

 

 

Carl Ossian Kjellberg 

Styrelsesuppleant 1873, ordinarie ledamot 1874-1891 (19 år) 

 

Carl Oscar Kjellberg, Konsul 

Styrelsesuppleant 1880-1881 

 

Carl August Kjellberg 

Styrelsesuppleant 1885-1903, ordinarie ledamot 1904-1917 (33 år) 

 

Jonas Henrik Reinhold Kjellberg 

(1858-1942) 

Ingenjör vid Bofors 1879. 

Styrelsesuppleant 1882-1885, disponent 1893-1896, ordinarie ledamot 1886-1917 (35 år) 

 

Ernst Kjellberg 

Styrelsesuppleant 1892-1893 

      


