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HISTORIK 

 

Redan under vikingatidens början, omkring 800 e Kr, var järnhanteringen omfattande i 

Gästrikland. Järnleveranser från landskapet var redan då ett viktigt inslag i vår handel med 

utlandet. Här fanns goda förutsättningar för järntillverkning; tillgång på god malm, stora 

skogar, goda vattenfall och förbindelser med yttervärlden. 

 

Under flera hundra år bedrevs hyttdrift som ett komplement till jordbruk och 

boskapsskötsel. Endast några veckor på våren eller hösten, då man hade tillräckligt med 

vatten, blåstes hyttorna. 

 

Det uppstod en särskild grupp bönder, som kallades bergsmän. De hade skyldighet att driva 

hyttor, dvs blåsa tackjärn, och att använda sina skogar till träkolning. Skatt erlades som s k 

tiondejärn och bergsmännens hemman hade mot skyldigheterna svarande privilegier, bl a 

var de fritagna från krigstjänst. Bergslag kallades ett distrikt som hade privilegium på 

gruvdrift och tackjärnstillverkning.  

 

Torsåkers bergslag är omnämnt redan under 1300-talet. Mycket talar för att man i denna 

trakt var först i vårt land att bryta bergmalm. Tidigare hade man utgått från sjö- och 

myrmalm. 1542 fanns i Torsåkers socken trettiotvå bergsmän, som tillsammans brukade elva 

hyttor.  

 

1549 framträder namnet Hofors för första gången i offentlig skrift. Den första bosättningen 

antas ha skett ungefär där Herrgården nu är belägen.  

 

1620 uppgick Hofors befolkning till cirka 20 personer. 

 

1646 fanns i Hofors ”en svensk masugn och en hammare med härd”.  Malmen togs från 

Nyängsgruvan en halv mil bort. I masugnen blåstes det sexton veckor årligen medan 

hammaren kunde gå nio månader. I skatt erlade Hofors 34 kg stångjärn per år, medan 

Tjärnäs, strax söder om Hofors, betalade 550 kg. Hofors verksamhet var som synes ringa i 

jämförelse med kringliggande byar. 
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Med Vilhelm Petre startade 1693 en nära 200-årig period i Hofors Bruks historia präglad av 

stark utveckling. Släkten Petre härstammade från Skottland. Med den tillfördes Hofors 

kunskap och kapital kombinerat med ledaregenskaper och framtidstro, vilket blev basen för 

utvecklingen av Hofors Bruk. 

 

Under slutet av 1870-talet genomgick hela Europas järnhantering en djup kris, som delvis var 

tekniskt betingad men även en följd av fransk-tyska kriget. Krisen blev ödesdiger för många 

svenska järnbruk och 1880 tog Stockholms Enskilda Bank över ägandet och ledningen av 

Hofors Bruk. De därefter följande 15 åren kom att innebära stora påfrestningar för den nya 

ägaren. Lågkonjunkturen tycktes aldrig vilja ge vika. Finansfamiljen Wallenberg kom, genom 

stora kapitaltillskott, att spela en avgörande roll i återuppbyggnaden av Hofors Bruks 

verksamhet. Under perioden 1894 – 1915 moderniserades hela Bruket genom införande av 

nya produktionsmetoder, anläggandet av kraftverk, utbyggandet av transportväsendet, 

effektivisering av gruvbrytningen m m. Tekniskt välutrustat och med en bra ekonomisk 

ställning, till följd av goda konjunkturer i början på 1900-talet, betraktades 1915 års Hofors 

av samtiden som ett av landets bäst skötta järnbruk.  

 

1914 började Hofors Bruk leverera stål till AB Svenska Kullagerfabriken i Göteborg. 

 

SKF:s grundare, Sven Wingquist, insåg tidigt nödvändigheten av att säkerställa leveranser av 

högkvalitativt stål för tillverkningen av rullningslager. Sakkunniga från Jernkontoret fick 

därför uppdraget att utvärdera ett antal specialstålverk. På deras inrådan beslöt SKF år 1916 

att köpa Hofors Bruk. Att valet föll på Hofors Bruk berodde på den höga och jämna 

stålkvaliteten men också på ”det stora värde Hofors har uti sin gamla arbetarstam, som till 

största delen tillkommit och vuxit upp generation efter generation på Hofors eget område 

eller trakterna närmast omkring”. 

 

 

Hofors Bruk fick genom sammanslagningen med SKF en kraftig stöt framåt. Bruket blev en 

stor experimentverkstad för framställning av allt bättre stålkvaliteter med förfinad 

tillverkningsteknik. Anläggningarna byggdes ut och tillverkningskapaciteten höjdes 

väsentligt. I slutet av 1930-talet var Hofors Sveriges största producent av kvalitetsstål. 

 

Utvecklingen under dessa 70 år med SKF kan belysas med några viktiga årtal: 

 

1918 Det första rörverket, hålning i vertikal press följd av skjutbänk enligt Erhardt.  

 

1930 Det första ringvalsverket byggdes. Efter ytterligare utbyggnader och ett utökat antal 

ringvalsverk är Hofors idag världens största tillverkare av profilvalsade ringar. 

 

1933 Träkolstork för masugnarna togs i drift. 
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1935 Invigdes ett nytt götvalsverk med en kapacitet av 100 000 ton per år. Med senare 

investeringar är idag kapaciteten 360 000 ton per år.  

 

1948 De första kallvalsverken togs i drift. Idag är 20 stegvalsverk i drift. Hofors är därmed 

en av de största tillverkarna av kallvalsade rör i världen.  

 

1954 Järnsvampverk enligt Wiberg-Söderforsmetoden och kulsinterverk byggdes. 

  

1962 Rörverk 4, för varmvalsning av rör, enligt Asselprincipen, togs i drift. Första 

grensletrucken togs i användning för transporter av göt, ämnen och rör. 

 

1965 Rörverk 5, för klenare rördimensioner startade.  

 

1974 I anslutning till laboratoriet byggdes en försökshall för forskning och utveckling.  

 

1975 Togs den nya verkstaden för tillverkning av OK-kopplingar i drift. 

 

1977 Startade Stålverk 4 med en årskapacitet av 250 000 ton göt. Senare har verkets 

kapacitet via tilläggsinvesteringar utökats till 400 000 götton per år. Stålverk 4 är idag 

ett av världens modernaste och effektivaste specialstålverk.  

 

1979 Ny trådhaspel och en anläggning för kontrollerad kylning av valsad tråd togs i drift. 

 

I en historisk återblick är det också intressant att notera några av de pionjärinsatser som 

gjorts i Hofors: 

 

1894 För första gången i världen användes i Hofors elektiska motorer för drivning av 

valsverk. De hade tidigare drivits av vattenturbiner. 

 

1922 Rullager används för första gången för lagring av valsar. 

 

1929 Den första masugnsanläggningen i världen som använde 100 % sinter i beskickningen.  

 

1948 Den första syrgasblåsningen i badet i martinugn. 

 

1956 Stålverket i Hofors var bland de första i världen att vakuumavgasa kullagerstål. 

 

1965 ASEA-SKF-processen utvecklades av SKF Steel’s forskare och tekniker i Hällefors. 

Processen ingår som en del i Stålverk 4. 
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1972 Inlämnades de första patentansökningarna gällande Plasmateknologins tillämpningar 

i industriell skala.   

 

1981 Återupptogs järnsvamptillverkningen med tillämpning av PLASMARED-processen. 

Den första anläggningen i världen där plasmateknologin omsattes i industriell skala. 

Provdrift pågick t o m 1984. 

 

Sedan mitten av 1970-talet har omvärlden för alla ståltillverkare drastiskt förändrats. Det 

finns idag en sammanlagd överkapacitet i produktionen hos världens stålverk. Detta har 

ställt stora krav även på Hoforsbolaget att genomföra omfattande förändringar i syfte att 

effektivisera verksamheten. Sålunda har bl a den malmbaserade metallurgin avvecklats och 

andra rationaliseringar genomförts. Kraftfulla insatser har gjorts för att bygga upp en stark 

internationell marknadsföringsorganisation.  

 

För att ytterligare förstärka inför framtiden genomfördes 1986 en sammanslagning mellan 

SKF Steel AB och det finska stålföretaget Ovako Oy AB. Det nybildade företaget OVAKO 

STEEL AB har därmed blivit ett av Europas största inom specialstålsbranschen.   

 

Hoforsenheten – OVAKO STEEL Hofors AB – är i den nybildade koncernen den största 

enskilda enheten med strax över 2 000 anställda och en försäljning på nästan 1,5 miljarder 

kronor. Ungefär två tredjedelar av produkterna – rör, ringar och valstråd – exporteras till 

länder runt om i världen. Det viktigaste affärsområdet är rullningslagerindustrin men 

betydande kvantiteter säljs även till bil-, hydraulik- och allmän verkstadsindustri.  

 

OVAKO STEEL AB 

 

Det svenska företaget OVAKO STEEL AB bildades 1986 genom ett samgående av SKF Steel 

AB, Sverige, och Ovako Oy AB i Finland. OVAKO STEEL är ett svenskt företag med 

huvudkontor i Danderyd, Stockholm. 

 

Företaget ägs till 50 % av AB SKF och till 50 % av de finska företagen Wärtsila, Fiskars och 

Föreningsbanken.  

 

De viktigaste skälen till bildandet av OVAKO STEEL AB är 

- En starkare ställning på marknaden. 

- Ett bredare utbud av produkter såväl vad gäller stålsorter som utförandeformer. 

- Större resurser för en än starkare satsning på forskning och utveckling. 

- Möjligheter till strukturering av bl a metallurgi och stångproduktion.  

 

OVAKO STEEL AB är ett av Europas största specialstålsföretag.  
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Några nyckeltal gällande 1986: 

-Produktionskapacitet  1,5 miljoner ton/år 

  - 1 000 000 ton specialstål 

  -    500 000  ”   handelsstål 

 

-Omsättning  5.500 miljoner SEK 

 

- Antal anställda  6.800 

  - Sverige 3.000 

  - Finland 2.800 

  - Andra länder    400 

 

-Antal produktionsenheter  13 

  - Sverige 5 

  - Finland 8 

 

Sedan fusionen och bildandet av det nya stålbolaget godkändes av den finska och den 

svenska regeringen hösten 1986 har en del större händelser inträffat. 

 

- Moderniseringen av Imatras stålverk har startat, bl a ska man installera en ASEA-SKF 

skänkugn samt en ny stränggjutningsanläggning. De nya enheterna ska vara driftsklara 1989. 

 

- Hofors stålverk 4 ska öka sin produktion till 400 000 ton per år. 

 

- Hällefors ska i framtiden försörjas med stålämnen från i huvudsak Hofors och Imatra och 

samtidigt stänga sitt eget stålverk.  

 

- Handelsstålsdivisionen i Finland har övergått i ett nytt bolag (april -87), Dalsbruk Oy AB. 

Detta nya företag ägs till 80 % av finska Rautaruukki Oy och till 20 % av OVAKO STEEL AB.  

 

Till det nya bolaget övergår verken i Koverhar, Dalsbruk, Åminnesfors samt Tehdasraudoite-

fabrikerna i Pojo. Antalet anställda som berörs uppgår till ca 1 170 personer. Ovako Steel kan 

därigenom koncentrera sig helt på specialstålsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

  


