
KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK  
 
Här följer en sammanställning av hopsamlade uppgifter om den karosserifabrik som 
fanns på Blomstervägen i Karlskoga. 
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Urklipp i Karlskoga Tidning 2011-12-28: 

 
 
 
Ur BUSSNYTT 2/1994 (viss redigering har gjorts): 
Fabrikör Oskar Olsson (anges heta Wilhelm Olsson i ovan klipp) innehade ett vagnmakeri på 
Blomstervägen 3 på Skranta i Karlskoga. Här byggdes under 1920-talet även flak och hytter 
till lastbilar. Verksamheten inriktades senare till byggnation av brandbilar och företaget 
kallades då troligen Karlskoga Karosserifabrik. Enstaka busskarosser byggdes också. Hittills 
har endast tre bussar med Karlskoga-karosser identifierats.  
 
En av dessa med reg.nr T280, en Graham Brothers från 1928, köptes av A G Anderssons 
Omnibustrafik i Karlskoga. Bussen övertogs 1928-12-28 av NBJ Busstrafik med inv.nr 6. Den 
rymde 21 passagerare och slopades 1935. 
 
En annan buss med reg.nr T6302, en GMC från 1929, köptes 1929 av J K Gustafssons 
Omnibustrafik i Karlskoga. Den övertogs av NBJ Busstrafik 1934-10-16 med inv.nr 47, men 
slopades redan 1935. Redan 1936 återregistrerades den med reg.nr T2792 och samma 
inv.nr och slopades på nytt 1937. Bussen rymde 19 passagerare. 
 



Den tredje bussen som identifierats delvis var en Chevrolet från c:a 1930/31 med reg.nr 
T699 och köpt av J E Anderssons Omnibustrafik i Granbergsdal norr om Karlskoga. Bussen 
rymde 21 passagerare. 
 
1940 överlät Oskar Olsson sitt företag till sonen Karl Olsson. 1947 dog Oskar. Under tiden 
efter kriget byggdes och renoverades i stort sett endast brandbilar. Ca 1955 upphörde 
karosseriverksamheten. Istället drev Karl Olsson bilverkstad i lokalerna. 1958 dog även Karl. 
Därmed försvann mycken kunskap om de bussar som hade byggts. Bertil Granlund tog då 
över verksamheten. 
 
Lokalerna på Blomstervägen fanns kvar till ca 1990/91 då de revs. På ovanvåningen fanns 
mallar m.m. från karosseritillverkningstiden, men vid rivningen hamnade de i en container 
och kördes till tippen utan att någon var intresserad eller brydde sig. Ett stycke historia var i 
ett enda svep för alltid borta. Även gamla foton har med åren skattat åt förgängelsen.  
 
Oskars dotter och dotterson bor och Karls son har ingen har närmare kunskap/vetskap om 
de bussar som byggdes. 
 
 
Kommentarer 2011-12-29: 
Åtminstone två brandbilar byggdes till Bofors, en på Volvo LV105S-chassi 1947 och en på 
Chevrolet Loadmaster-chassi 1949.  
 
Volvo-bilen såldes till Henrikssons skrotfirma i Botorp, men finns numera hos Häljestams 
Brandbilsmuseum på Bränningen, Stenåsen i västra utkanten av Tibro. Den kom dit via bl.a. 
en privatperson i Göteborg som hade börjat såga bort en del i inredningen, varför Häljestam 
har försökt återskapa en del av den. Tidigare hade den reg.nr var DNL718 (Karlskoga-tiden), 
sedan JEX070 (återinreg. i Göteborg?), men verkar nu vara borta ur bilregistret. 
 
Chevrolet-bilen såldes också till Henrikssons skrotfirma och användes där som deras egen 
brandbil. Senare såldes den enligt minnesuppgift till Bengtsfors. Den hade reg.nr BBB641, 
men finns heller inte längre kvar i bilregistret. 
 
Karlskoga Brandkår kan nog också ha beställt brandbilar, liksom Degerfors brandkår.  
 
Bertil Granlund, som tog över rörelsen när Karls Olsson dog 1958, flyttade strax 
verksamheten till nybyggda lokaler på Maskinvägen (där Söderbergs åkeri huserar i dag). 
Det bör ha varit i början av 1960-talet. Där fortsatte Granlund att bygga brandbilar ett tag, 
men byggde även transportabla kiosker samt husvagnar (kallade Karlskogavagnen, som bar 
namnet Family och tillverkades i ca 200 exemplar 1964-68). 
 
Karl Olsson byggde ut sin verkstad på Blomstervägen med ett skepp västerut. Denna del 
hyrde Borgs lackeringsverkstad. Efter Borgs flyttade Curt Segerström in i den nya delen av 
lokalerna på Blomstervägen. Efter att Granlund hade flyttat till Maskinvägen flyttade 
Lindkvists bilriktningsfirma dit. 
 
 
 



Urklipp i Karlskoga Tidning 1978-01-14: 
 
Fd Bofors Chevrolet-brandbil. Fanns i Bofors ägo 1949-77: 
 

 
 
Se nästa sida…. 



 
 
 
 



Ur B-Pilen nr 4-1949 om ovan brandbil när den var ny: 

 
 
 



Ur B-Pilen nr 1-1957 om Volvo-brandbilen: 
Eftersom chassit tycks vara från 1947, men att karossen verkar vara byggd vintern 1956/57, 
byggdes nog brandbilen på ett begagnat chassi.  

 
Reg.nr T3248? 



Bofors-brandbilen från 1947/56 finns idag hos Häljestam i Tibro: 
 

 
Bild från Ingemar Häljestams brandbilsmuseum. Kan det vara Bofors-bilen som syns längst 
bort till vänster? 
 


