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Martinugn nr 1 fyller 60 år 

 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

Den 15 februari fyllde martinugn nr 1 i Hofors 60 år. Nämda dag gjordes nämligen den 

första smältan. Sedan dess har ugnen varit i gång alla år till och med 1953 utom de 

båda åren 1931-32. Inalles har under denna tid ur ugnen tappats 415407 ton göt. 

Ugnen är fortfarande funktionsduglig. Den står där nyreparerad och väntar på 

arbetskraft för att komma igång. Få se när det kan ske? 

Ur Arbetarbladet av den 26 januari 1926 tillåta vi oss återgiva följande rader ur en 

artikel skriven av en gammal martinarbetare. Veteranen skriver bland annat: 

”År 1896 den 15 februari skedde den första tappningen ur ugn nr 1 i Hofors martinverk. Om 

arbetsförhållandena under denna tid kan en yngre generation emellertid knappast göra sig en 

föreställning. En avlagning på 7-8 timmar om dagen hörde då till ordningen för dagen. 

Tar man därtill i betraktande att de flesta hade en timpenning på 15-20 öre pr 

avlagningstimme så kan man lätt räkna ut det ekonomiska resultatet. Det dröjde ända till 

september månad nämnda år innan måttresare på en fem veckors likvid kom upp så högt som 

till 104 kronor. Den förtjänsten ansågs på den tiden vara oerhört stor och många voro de som 

menade att martinarbetare tjänade syndapengar. Någon bestämd arbetstid fanns emellertid ej 

utan man fick nog räkna med att göra smältan färdig sedan man gjort den långa avlagningen, 

även om skiftet blev både 18 och 20 timmar, vilket inte hörde till ovanligheten under det försa 

året.  

Hur kunde detta vara möjligt, utbrister någon. Ja, det kunna knappast de ge besked om, som 

var med om det och ännu mindre de som icke varit med.. I hemmet var det lika illa. Där gingo 

våra hustrur och väntade med maten och tittade om vi inte skulle komma hem.  

Sommaren 1901 var ett särskilt svårt år för oss martinarbetare. Solen sken från en molnfri 

himmel i 6-7 veckor och värmen steg till 30-35 grader i skuggan ute i det fri. Inne på 

martinbryggan var det både 50 och 60 grader. Ugnen gick nu bra, experimentens tid var förbi 

chargerna gingo på 6-7 timmar men nu gjorde man som Israels barn i öknen man började 

knorra. Om man ändå kunde få fritt på söndagarna, så man fick vila en dag i veckan, blev nu 

var mans önskan. Två man fingo i uppdrag att uppvakta höga chefen Odelberg med anhållan 

om söndagsfritt, men det blev avslag med den motiveringen att det var för stor brådska, som 

det ju alltid var när arbetarna ville ha några timmars frihet. Ett löfte fick vi dock att när ugn nr 2 

var färdig som då var under byggnad skulle ha se vad som kunde göras.  

Med det beskedet fingo vi låta oss nöjas den gången, ett var dock vunnet. Vi hade fått hopp 

om söndagsfrihet. 

Om vi skulle roa oss att i största allmänhet se tillbaka på vad ugnen har producerat så får vi ett 

tvärsnitt av vad Hofors i allmänhet levererade, dels när SKF övertog Hofors dels och 

dessförinnan. 

I tidens begynnelse räknade Hofors som sina specialiteter av martinstål bland annat sömjärn 

som gick i tusentals ton jorden runt.  



Vad är nu sömjärn? Jo, det är material till hästskosöm. Liksom Hofors hästskor en gång i tiden 

gick långt utanför landets gränser så gick i ännu större tonage sömjärnet på exportmarknaden.  

Vidare lintråd, framför allt till Japan. Order på 5000 ton var inte ovanliga. Valsverket gick på 

treskift och båtarna lågo inne i Gävle och väntade. Tråden gick direkt från verket på 

järnvägsvagn och in till hamnen. Valsnings programmen planerades efter båtarnas 

lastningsdagar. Service.  Enkelt och smärtfritt. Nu är proceduren inte lika enkel. Hur många 

känner till att Hofors en gång i tiden praktiskt taget försåg alla svenska hushåll med knivar och 

gafflar? 

Materialet gick till Eskilstuna för vidare behandling. Saxar likaså. Liestål gick till alla 

jordbruksländer.  

Svenska armén köpte stål från Hofors till sablar och bajonetter och Eskilstunas berömda 

rakknivar härstammade också i stor utsträckning från Hofors. Pianotråd var en annan mycket 

förnämlig artikel, som då liksom nu tarvar mycken omsorg och tillsyn i alla tillverknings stadier. 

De äldre av oss minns väl ännu bläckpennorna de s.k. ”kråkpennorna”. Även dessa hade sitt 

ursprung från Hofors ehuru de tillverkades i Tyskland. Sågbladsstål gick i stora partier från 

Hofors inte minst till Japan. Vårt yxstål hade världsrykte och ansågs som oöverträffat. En yxa 

med Hoforsstål hade bett den, det vill jag lova.  

Undra på att SKF tidigt kastade sina blickar på Hofors som redan i slutet av förra århundradet 

och ännu mera i början på detta sekel hade ett så utomordentligt anseende som kvalitetsverk. 

Ugn nr 1 har i sex decennier dragit sitt strå till stacken. Stålet från gamla martinverket har alltid 

haft ett mycket högt betyg. Att ugnen under dessa år byggts om och moderniserats är 

självklart men stommen och ”bodyn” finns fortfarande kvar.  


