
Minnesanteckning över metallarbetare i avd 169 Hofors 

 

Pressverksarbetaren Karl Fridolf Klingberg, född 20 mars 1897 

Han var kommunist, han var dessutom med Konsumstyrelsen på fritiden.  

 

Smidesarbetaren Olof Thorvald Sandberg, född 22 september 1910 

Han var också en mycket stark kommunist men agiterade så mycket så han fick sparken på 

SKF. På fritiden var han elitgymnast. Han var med en stor grupp och uppträdde i parken som 

sedan delande upp sig och vart små grupper. Då var Olle och Åke Andersson var tillsammans 

och uppträde i parkerna runt omkring. 

 

Smeden Arvid Emanuel Björn, född 17 september 1894 

Han var en stark kommunist annars var han revisor i avdelningen i flera år.  

 

Valsverksarbetaren Hans Algot Sundberg, född 8 mars 1906 

Han var en riktig röd kommunist. Han var anställd i valsverket från början men gav sig in på 

tidningsbranschen sedan. Han kom tillbaka och vart anställd på SKF Transport avdelningen. 

1959 blev han dess första ordförande. Byggnads och Transport var en klubb tidigare man 

delade på sig nämnda år och undertecknad var dess vice ordförande.  

 

Valsverksarbetaren Erik Ragnar Hansson, född 14 juli 1904 

Han var också en stark kommunist. Han började i valsverket men flyttade sedan till Martinen 

var även ordförande i klubben men sedan avancerade han till Gjuthallsbas.  

 

Pressverksarbetaren Johan Adrian ”Adde” Andersson, född 4 maj 1907 

Han var med i MC klubben i Hofors. Han åkte Savolea på en del tillförlits tävlingar. Han fick ju 

också sparken och försvann från Hofors. Men dök upp under verkstadsstrejken som 

gårdsmusikant.  

 

Valsverksarbetaren Lars Arne Lundman, född 5 januari 1917 

En stark kommunist som var klubbordförande i valsverket men också ledamot i 

avdelningsstyrelsen i 169 i flera år. Jag satt även som ledamot samtidigt som Arne. Han var 

även ledamot i Skolstyrelsen samtidigt som mig.  

 

Smidesarbetaren Sven Linus Eriksson, född 29 januari 1906 

Kommunist men märktes inte så mycket. Han gick under namnet Böl-Sven. Han köpte sig en 

kåk på Vintergatan i slutet av 30-talet.  

 



Valsverksarbetaren Ivar Emanuel Persson, född 29 januari 1906 

En mycket stark kommunist under namnet Storängs-Ivar flyttade sedan till Fagersta vidare 

upp till Forsbacka där han vart förman.  

 

Valsverksarbetaren Karl Evert Allan Österberg, född 6 september 1917 

Han blev ordförande 1959-1967. Han var stark kommunist. Han var även med i Fullmäktige i 

flera år.  

 

Byggnadsarbetaren Nils Johan Edvin Nordin, född 13 december 1909 

Han var en stark kommunist när han började på SKF vid Hyttan. Jag tror han var 

klubbordföranden tills han avancerade till skiftförman. Han var kommunalt engagerad.  

 

Plåtslagaren Albert Gerhard Ulander, född 11 augusti 1895 

Han kommer jag ihåg som att han var med och köpte Engeltofta och satt i styrelsen 

därstädes.  

 

Pressverksarbetaren Axel Fredrik Eriksson, född 12 april 1900 

Denna person känner jag inte så mycket om det enda att han stöttade kommunisterna.  

 

Hyttarbetaren Harry Vilhelm Olsson, född 10 mars 1913 

Harry var ju också stark kommunist. Han agiterade så fort han kom in i en grupp. Han 

jobbade i Hyttan men som jag har för mig var in i Gamla sintrinen och skadade sig sedan vart 

han flyttat till Gjuteriet. 

 

Martinarbetaren Karl Axel Leonard Jonsson, född 30 oktober xxxx 

Han var ordföranden Metall 1945-1951. Han var ju smältare vid El ugn nummer 8.  

 

Valsverksarbetaren Karl Åke Engborg, född 28 maj 1917 

Han jobbade med N.O.V. den tid han var i Hofors. Han flyttade tidigt från Hofors.  

 

Pressverksarbetaren Johan Emanuel ”Manne” Torsling, född 24 mars 1903 

Honom känner jag inte till så mycket vet bara att han röstade på kommunisterna. 

 

Pressverksarbetaren Axel Felix Norling, född 15 januari 1892 

Honom vet jag inget om bara att han röstade på kommunisterna.  

 

Plåtslageriarbetaren Johan Sigfrid Skärström, född 27 februari 1886 

Jag vet vem han var men jag tror han var s. 

 

 

 



Valsverksarbetaren Arne Oskar Fredrik Fagerholm, född 10 februari 1920 

Denna person var jag lite i lag med honom i unga år. Så jag vet att han var kommunist med. 

Han försvann från Hofors i unga år.  

 

Johan Valfrid Engvall, född 10 december 1892 

Han var Metallordförande 1929-1941. Han skaffade sig en ny fru och det var väl Karl 

Bergkvist fru om jag inte missminner mig. Det var väl början på femtiotalet detta hände.  

 

Gustaf Elis Bloom, född 30 oktober 1892 

Blev ju skiftförman på äldre dar men han jobbade även NTO på fritiden tillsammans med 

Tidlunds det var dessa som höll igång NTO. Han var också med RFSU och sålde kondomer på 

Folkan.  

 

Göte Ahlén, född 

Han var ju Byggnadsarbetare känner inte till honom, det enda jag vet är att han var med i 

Hundklubben.  

 

Metallarbetare Karl Bertil Wahlberg, född 3 januari 1903 

Han var aktiv sosse. Han var ordförande i FCO och med i styrelsen för Hofors Folkets Hus 

även med i Verandi. 

 

Valsverksarbetaren Oskar Ahlin, född 26 september 1882 

En pratglad veteran. Han skulle ju jämt upp och prata på Metall möten annars var han 

engagerad i Konsum. 

 

Metallarbetaren Johan Öberg, född 

Stark kommunist kom hit från Uppland och fick bostad i kyrkstötens kök. 

 

Valsverksarbetaren Johan Berglöf, född 24 juni 1895 

En stark sosse.  

 

Vällaren Johan Dahlström, född  

En sosse. 

 

Henry Kvarnström 

Han jobbade på El avdelningen, sosse. 

 

Verner Lundgren 

Han var kommunist från början men gick över till sossarna vart även dess kassör ett tag var 

även politisk engagerad.  

 



Helmer Lundgren 

Stark kommunist på äldre dar. Han var inte med detta parti då de var svartlistade ett tag i 

metall. Han var även ledamot i avdelning 169 styrelse samtidigt som Arne Lundman och mig.  

 

 

Uno Björklund 

Han var en stark man för kommunisterna i Hofors. 

 

Karl Bergkvist 

En sosse som var revisor i Metall ett tag. 

 

 

 

Nedtecknat av Tore Bång juli 2005 

 

 

 

 

 


