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Etablering av Fjellsprengningsforeningen i 1963 hadde, mener vi, i tillegg til eget initiativ og trend i
tiden også en videre bakgrunn. Våre naboer i øst lå ofte noen år foran oss.
BK Bergsprängninskommittén med sitt diskusjonsmøte var etablert i 1956 som en forening åpen kun
for bedriftsmedlemmer. Nå i 2007 har BK ca 75 medlemmer. Disse representerer det meste av det som
forgår innen sprengning og anleggsteknikk i Sverige.
Det gjelder forvaltning, forskning, undervisning, rådgivning, produsenter, leverandører og
entreprenørbedrifter. Energi, kommunikasjoner, gruvedrift og generell industri inngår. Også Svensk
Bergteknisk Forskning SveBeFo og Sveriges Geologiske Undersøkning er naturlig nok medlemmer.
Den svenske konferansen ble derfor et møte for utvalgte representanter fra de toneangivende bedrifter
og institusjoner i Sverige, men det ble adgang for gjester fra Norden. Å reise til Stockholm for å delta i
en konferanse i 1950-årene var ingen liketil sak. Fra styrereferater og korrespondanse fremgår hvem
som skulle delta fra det mer offentlige Norge. I privat næringsliv med kommersielle interesser var det
noe enklere, norske entreprenører og leverandører ble derfor hyppige gjester. Eksempelvis fra HøyerEllefsen, Ing.Thor Furuholmen, Norsk Sprængstofindustri og Grubernes Sprængstoffabrikk.
I dag (2007) må vi opp i aldersgruppen rundt 85 år for å finne medlemmer som deltok i Stockholm i de
første årene.
Ludvig Baumann (klart) og Hjalmar Solem (noe mer tåket) mener at de første ”alvorlige” drøftelser om
en norsk forening og norsk konferanse startet i Stockholm i 1959. Etter en middag samlet ca 7 norske
deltagere seg for avec i et ad hoc kveldsmøte. Det ble holdt på hotellrommet til Øren (Bergingeniør
Svend Øren). Løftet stemning og lødige forslag munnet ut i unison støtte for at et lignende arrangement
også burde organiseres i Norge.
Vi betviler ikke holdning og vilje, men derfra til realiteter manglet det fortsatt flere år.

	
  

