
MEDALJFESTEN 1999 FÖR DEM SOM ANSTÄLLDES 1974 

 

Första halvan av 1970-talet präglades för SKF Steels del av en sprudlande optimism. Trots 

en något minskande götproduktion från 280.000 ton 1970 till 260.000 ton 1974 och ett 

minskat antal anställda under samma period från knappt 4.000 till ca. 3.700 var 

förhoppningarna för framtiden stor i Hofors.  

Detta återspeglades bl a i de utredningar om verkets utbyggnad som påbörjades vid den 

här tiden och fortsatte fram till 1977 då man kunde konstatera att de förutsättningar 

som givits var helt orealistiska vad beträffar den antagna årliga tillväxten av stålbehovet. 

Som ett kuriosum kan det dock vara av intresse att nämna att samarbete med såväl NJA – 

Stålverk 80 respektive Oxelösunds jernverk som uppbyggnad av ett helt nytt stålverk med 

kapaciteten 800.000 årston  på ett igenfyllt  Lissjöområde undersöktes. Det senare skulle 

bestå av ett bandsinterverk, en masugn, LD-konvertrar och ett götverk till en beräknad 

kostnad av 900 MSEK. Malmen skulle tagas från en nyupptäckt malmfyndighet i Vintjärn.  

Under perioden koncentrerade man sig emellertid även på realistiska investeringar med 

syfte att rationalisera rörtillverkningen med tyngdpunkt på efterbehandlingsstegen och 

ett bättre materialflöde,  

att öka kapaciteten på kallvalsade rör och kontroll av dessa,  

att rationalisera ringtillverkningen,  

att förbättra den yttre miljön samt  

att öka göttillverkningskapaciteten. 

 

Under år 1974 skedde följande: 

Den ombyggda masugnen nr 1 med en större ställdiameter (4,6 m) togs i drift under 

semestern. Man beslöt också att en fjärde Cowperapparat skulle anskaffas.  

Det i särklass viktigaste beslutet under året var att ett nytt elektrostålverk skulle uppföras 

och ersätta hela Stålverk 2 med sina 6 mindre martinugnar och 3 elektrostålugnar.  

Utredningen om detta stålverk hade påbörjats 1970 och pågått sporadiskt men nu satte 

man igång på allvar med projektarbetet. Det nya stålverket skulle ha en kapacitet av 

200.000 årston att jämföras med 110.000 ton i Stålverk 2. Värt att notera i 

sammanhanget är att man idag kan tillverka 500.000 ton i en enda ugn i samma verk, 

som från början hade en dubbelugn.  

 

I december 1973 hade SKF:s styrelse godkänt uppförandet av ett nytt ringverk (Nr 8) och 

beställning av dess anläggningsdelar skedde under 1974. Verket kom att placeras på 

Rörverk 3:s plats. Tillverkningen i Rörverk 3 upphörde under 1974. 

Ett kort och sällsamt mellanspel gjorde en pressanläggning för tillverkning av mindre 

lagerringar åren 1972-74. När anläggningen stod klar hade man på SKF i Göteborg 

konstanterat att det var billigare att tillverka ifrågavarande lager från rör, varför 

anläggningen som påtvingats Hofors fick söka sig till andra kunder än SKF. Det hela 



ordnade sig dock genom att halva anläggningen kunde säljas till en engelsk smedja med 

mycket god vinst.  

Under året byggde man om Ringverk 4 med syfte att eliminera tunga arbetsmoment. 

Manipulatorer för pressarna insattes och det gamla valsverket ersattes av ett modernt 

horisontellt verk från firma Banning. Förberedelse för ombyggand av Ringverk 7 gjordes 

också under året. Verket kompletterades året därpå med två matrisvalsverk från SKF 

Schweinfurt. 

På miljösidan pågick arbetet med att separera allt oljeförande avlopp från dagvatten- och 

kylvattenavlopp. Verkets ökande ångbehov tillfredsställdes genom installation av en 

andra panna i den nya Ångcentralen.  

Den högkonjunktur som rått under ett par år fick sin kulmen under 1974 och i slutet av 

året började det gå nedåt igen och de närmast kommande åren fick vi uppleva ett nästan 

lika dystert konjunkturläge som man hade på 30-talet.  

Inom kommunen hände inget speciellt under 1974. Bostadsbyggandet i kommunal regi 

som hade accelererat fr o m 60-talet avstannade, något försent måste man väl säga, i och 

med att det sista sk höghuset på Hantverkargatan uppfördes. Böle industriområde, som 

börjat exploateras några år innan fick under året ett tillskott på några större 

industribyggnader uppförda i kommunal regi. Varuhuset EPA hade fått nog av 

konkurrensen från DOMUS och ICA och flyttade ur de lokaler som varuhuset Rubinen nu 

har.  

Basbeloppet som bl a ligger till grund för beräkning av ATP har under den här 25- 

årsperioden blivit 4 gånger högre, vilket också återspeglas i livsmedels- och andra priser. 

Några prisuppgifter år 1974: 

- Villaolja 450 kr/𝑚³ 

- Hushållsel   11 öre/KWh 

- Tv-avgift, abonnemang 128 kr/år 

-    -”-,       mottagnavgift 210   ” 

- Ortstidning  225   ” 

- Bensin, 98 oktan  1,35 kr/lit 

 

Som synes har ju några av dessa priser ökat mycket mera än basvärdet. 

Den minskning av personalen på Hofors bruk, som redan 1974 var ca 800 personer från 

toppsiffran 4400 år 1965, fortsatte som vi vet till dagens numerär på ca 1600 personer. 

Trots detta tillverkas idag ungefär dubbelt så mycket stål som 1974. Förklaringen till 

minskningen är dels en mycket stor rationaliseringsfaktor men även avyttring av många 

verksamheter och tjänster. Situationen är inte unik för Hofors. Antalet anställda totalt i 

svensk stålindustri har minskat från 52.000 till 20.000 från 1974 med så gott som lika 

årsproduktion, omkring 6 miljoner ton.  

 

     Hofors 1999-09-02 

     Ingvar Dandanell 


