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BORRSTÅLSVALSNING OCH BERGBORRTILLVERKNING VID HOFORS BRUK 

 

1.  Historik 

 

När de nya medium-, fin- och trådvalsverken togs i drift 1895- fö de första i världen som 

var enbart eldrivna- var solitt borrstål en betydande produkt. En priskurant från 1896 

innehåller bl. a ”Bergborrstål, åttkant eller rundt i dimensionerna ¾” och deröfver, samt 

5/8” till 11/16”. I en samtida reklambroschyr nämns stenborrar bland stålprodukter med 

0.8% kolhalt med tillägg om lämplig värmebehandling; ”Välles med sand eller borax. Får 

upphettas till full rödvärme för smidning och till körsbärsröd värme för härdning. Tager 

skarp härdning i vatten eller annan härdande vätska.”  

 

Borrstål hade emellertid valsats lång tidigare i det Hoforsägda Kungsgårdens valsverk, 

som startade 1866 och bestod av två ångmaskindrivna valsverk, som startade 1866 och 

bestod av två ångmaskindrivna valsverk- ett mediumverk med fyra duostolpar och ett 

finverk med 14” triostolpar. Det var i det senare som borrstålet valsades men när det 

började är oklart. I ett brev från brukspatron Per Eriksson på Hofors till brukets 

dåvarande ägare Marcus Wallenberg, i vilket Eriksson klagar på de affärsmetoder som 

brukets agent Alrutz och Co tillämpar, återger han ett yttrande av brukspatron 

Göransson på Sandviken i januari 1893. Göransson säger: ”Att Domnarfvet och andra 

järnbruk säljer till ruinerande priser, det bryr jag mig ej om, de hafva en helt annan 

kvalitet och gör ingen skada, men att Hofors, som jag övertygat mig om har en utmärkt 

kvalitet, säljer till sådana priser (genom Alrutz), det är otrefligt. Ni säljer borrstål för 23 Kr 

per 100 kg – vårt pris är 36 kr.” 

 

 

 



2. Ihåligt borrstål 

 

I Hofors ”gamla valsverk” valsades borrstålet både i mediumverket nr 2 och i finverket nr 

4. År 1910 inköptes ett engelskt patent för tillverkning av ihåligt borrstål enligt 

sandkärnemetoden. Den bestod däri att man i ämnets centrum borrade ett längsgående 

hål, som fylldes med sand eller någon eldfast pulverformig massa. Efter uppvärmning och 

utvalsning blåstes sanden ur med tryckluft. Hofors var först i Sverige med denna metod 

som började tillämpas 1911 i verk 2 och pågick till 1920, då valsningen överflyttades till 

verk 4. 

 

Det säger sig självt att hålytan blev grov och ojämn, vilket i sin tur ledde till att borrarna 

fick kort livslängd. Den grova hålytan gav nämligen upphov till sprickor, som mer eller 

mindre hastigt växte till utmattningsbrott. Många uppfinningar under åren omkring 1920 

syftade till att råda bot på denna olägenhet. Det gällde att finna en lämpligare kärna som 

kunde åstadkomma en slät hålyta. I dessa problem tog Hofors en livlig del och genom 

förvärv av ett engelskt patent, ägt av Bedford o. Brearley, avseende användning av ett 

austenitiskt stål i kärnan, lyckades Hofors först av alla svenska stålverk åstadkomma en 

förstklassig hålyta. Detta stimulerade till stor livaktighet inom brukets borrståltillverkning 

åren kring 1930. Sedan hålytans problem sålunda blivit löst, visade det sig snart att 

utmattningsbrotten slutade att uppstå inifrån. Den genomsnittliga borrlivslängden ökade 

avsevärt. När brott omsider uppstod, kunde så gott som alltid konstateras, att det hade 

sitt upphov i någon ofullkomlighet på borrstångens ytteryta.  

 

Dessa iakttagelser ledde till att man ägnade stor omsorg åt ämnesytorna, 

ämnesvärmningen och valsningen för att eliminera de yttre felen. Härigenom åstadkoms 

ytterligare förbättring av borrarnas livslängd och det kan sammanfattningsvis sägas, att 

utvecklingsarbetet ledde till en synnerligen stor förbättring av borrstålets kvalitet. 

 

3. Stålsorter 

 

Vad stålkvaliteten i borrstålet beträffar så kom man efter smältståls- och bessemereran 

fram till att surt martinstål i olegerad kvalitet med kolhalter mellan 0.65 och 0.8 var bäst. 

Genom brett upplagda provborrningar i Hofors egna gruvor under slutet av 1920 talet, 

som omfattade borrstål representerande alla de vid den tiden gängse ståltyperna inom 

brukets tillvekningsprogram som bedömdes tänkbara för ändamålet, framkom att den 

dittills bästa kvaliteten var ett stål med 1 % kol, 1 % krom och 0.3 % molybden med 

beteckningen Hofors 22. Från början var detta stål avsett som kullagerstål men blev 

aldrig upptaget som standardkvalitet för detta ändamål. Däremot gjorde det succé som 

borrstål och blev en förebild för legerat stål på all världens borrstålsmarknader.  

 

 



4. Allmänt om produktionen  

 

Valsning av borrstål fortskred i det gamla valsverket fram till 1937. Under perioden  

1929-1935 valsades i genomsnitt 16 ton per 8-timmarsskift. När det nya valsverket stod 

färdigt 1937 överflyttades valsningen till dess finverk, verk 12, och fortsatte till 1958 då 

borrstålsvalsningen överflyttades till Hällefors, som året innan hade inköpts av SKF-

familjen ansågs Hällefors bäst ägnat åt fortsatt borrstålstillverkning. Tillverkning av 

bergborrstål och bergborrar vid Hellefors Bruk har redovistats i en annan uppsats i april 

1996. 

 

5. Borrtillverkning 

 

Det var inte enbart valsning av borrstål som förekom i Hofors. Även tillverkning av färdiga 

borrar skedde i en borrstålsfabrik från början av 1910-talet och som moderniserades 

1930. Dessförinnan hade borrstålet levererats som valsat och uppsmidning av 

borrkronan och nacken skedde för det mesta hos användaren.  

 

Under och efter andra världskriget började hårdmetallskär att införas i stor utsträckning, 

varför leverans av färdiga borrar från tillverkarna av stålet blev alltmer vanlig. 1947 

inleddes ett halvhjärtat försök att framställa dylika borrskär även i Hofors men upphörde 

i samband med överflyttningen av borrstålstillverkningen till Hällefors. Det borrstål som 

valsades i Hofors på 1940-talet framgår av bifogad kopia ur en katalog från 1946. 

Spiralvridning av vissa typer av borrstål skedde i samband med urdragning av kärnan 

medan stålet ännu var varmt. 

 

6. Volymer och marknadsföring 

 

Hofors hade från mitten av 1930-talet mycket moderna valsverk samt metallurgiska och 

andra resurser att framställa bergborrstänger av hög kvalitet. Det underlag som finns 

tillgängligt pekar på en årstillverkning av 5000 ton borrstål. Det skulle innebära att ca 3 % 

av järnverkets totalproduktion under 1940-talet var bergborrstänger.  

 

Tillverkningen av bergborrar är mera osäker men en uppskattning innebär att ca 50 % av 

stångtillverkningen användes i den egna bergborrverkstaden. 

 

I Hofors prioriterades tillverkningen av kullagerstål. Detta innebar att volymen 

bergborrstål minskade då kullagerstålet hade högkonjunktur. Många användare ville inte 

acceptera denna prioritering vilket försvårade marknadsföringen.  

 



Bergborrstål och bergborrar såldes via Hofors mycket omfattande nät av säljbolag och 

agenter. Huvuddelen av produktionen gick dock till de egna gruvorna samt till ett antal 

andra svenska gruvor. Exporten torde ha haft begränsad omfattning. 
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