
PENSIONÄRS- OCH MEDALJFESTEN 1994 

Nyckeltal för åren 1944 – 45 och 1969 

 

1944 – 45 

Trots kriget arbetade svensk järnindustri under gynnsamma förhållanden dessa år, delvis 

betingade av livlig efterfrågan från den inhemska byggnadsindustrins sida. En viss 

avmattning kunde dock förmärkas under 1944 och exportmöjligheterna blev sämre. 

Hofors kunde dock glädja sig åt mycket god avsättning och 1944 nådde leveranserna en 

topp-siffra på 92.000 ton, svarande mot en götproduktion av 120.000 ton. 

I början av 1945 skakades järnindustrin av den stora verkstasstrejken under februari-juli, 

som för Hofors del betydde en minskad leverans till SKF i Göteborg – endast 13.000 ton 

jämfört med de närmast föregående årens ca 40.000 – 45.000 ton. 

Krigsåren skapade mång problem, t ex brist på importerade bränslen som gjorde att 

martinugnar och värmningsugnar måste eldas med träflis. Tyskarnas jakt på handelsfartyg 

medförde också brist på importerade livsmedel. Ransonering av livsmedel fortgick alltjämt 

sånär som på några enstaka varuslag som släpptes fria på hösten 1945. 

Statens inkomster och utgifter balanserade på 4 miljarder kr, varav försvarsutgifterna var 2 

miljarder – vi tvingades ju till en enorm förstärkning av försvaret.  

Samhällets folkmängd var ca 8000. 

Brukets personalstyrka var 3.000. 

Medeltimpenningen inkl alla påslag var t ex för götverket Kr 1,60 

Några prisexempel: 

-Knäckebröd  95 öre/kg 

-Vetemjöl  50      ” 

-Strösocker  60      ” 

-Smör                     4,50 kr/kg 

-Kaffe 5,00    ” 

-Kalvstek 3,60    ” 

-Brännvin 2,00 kr/lit 

-Brevporto  15 öre 

-Hårpermanentning för damerna 15 kr 

 

Man handlade sin mat och förnödenheter i Hofors – antal bilägare var minimalt – och det 

fanns gott om affärer 

- 4 herrekiperingar 

- 4 damkonfektioner 

- 10 speceributiker 

- 5 charkuterier 

- 4 skoaffärer och ca 20 skomakare och gesäller 

Brukets anställda fick sin mjölk hemkörd i plåtkruka till 17 öre/lit, björkveden likaså till 20 

kr/m³. 



Investeringsnivån var låg åren 1944-45, sammanlagt endast 4 MSEK, och vad fick man då för 

dessa pengar, jo 

- Magasin 6 vid tråddrageriet 

- Blåsmaskinshus vid hyttan med 2 blåsmaskiner 

- En 28 m förlängning av stålverk 2 för en tackjärnsblandare inkl densamma 

- Tillbyggnad av glödgnings- och svarvhallar samt kontor för manufakturavdelningen.  

 

Hofors Bruk bestod då av:  

- Gruvor i Nyäng, Storstreck och Mossgruvan samt anrikningsverk 

- Sintringsverk med 6 pannor 

- Hytta med två masugnar och en el-masugn 

- Stålverk 1 och 2 med 8 martinugnar och 2 ljusbågsugnar 

- Varmvalsverk med göt-, medium-,fin-, tråd- och bandvalsverk 

- Manufaktur- och smidesavdelning med 

 - 3 rörpressar, varav 2 i drift 

 - 2 ringvalsverk 

 - ett antal ånghammare 

 - Rörsvarvning 

 - Rörglödning 

 - Tråddrageri 

- Laboratorium 

- Hästskofabrik i Uhrfors, fö Sveriges största 

- Skogsareal 24.000 hektar 

- Virkessåg i Robertsholm 

- Jordbruk i Hofors, Långnäs, Tjernäs och Sälgsjönäs med ca 300 nötkreatur och 40 hästar. 

 

Interna transporter på verksområdet gick mestadels på ett smalspårsnät som var ca 17 km 

långt med 15 lok och 800 vagnar. 

Masugnarna använde enbart träkol. 1945 producerades 65.000 ton tackjärn och kolåtgången 

var ca 290.000 m³ = en 58 m hög kolbädd på en fotbollsplan. På den tiden var det verkligen 

liv och rörelse på Stallbacken med alla järnvägsvagnar med träkol för att inte tala om alla 

hästar och kolryssar.  

 

1969 

Efter en ganska djup konjunktursvacka som började 1965-66 med avsättningssvårigheter för 

stålindustrin började man 1967 att skönja bättre tider igen. Produktionen steg och 

investeringsviljan var stor, endast ett år förut hade årliga investeringssumman varit högre. 

För årets 36 MSEK gjordes följande anskaffningar och nybyggnader: 

- Nya arbetsrullbanor och manipulatorer i götvalsverket 

- Rörbetningsanläggningen 

- Ringvalsverk 7 



- Stegvalsverk 16 

- Kontinuerliga rörglödgugnen 9 

- Centrallager för rör, ”Blå hallen” 

Dessutom påbörjades: 

- Första etappen av trådvalsverkets ombyggnad 

- Ämneshall 3 med slipmaskiner 

- 2 st 4½ ” stegvalsverk 

 

Några nyckeltal: 

-Götproduktion ca 280.000 ton 

-Rörproduktion ca 147.000  ” 

-Stålleverans ca 182.000  ” , varav ca 65% kullagerstål 

-Försäljningsvärde      270        MSEK  

-D:o per ton    1490        Kr 

-Antal anställda ca    4000 

 

1968 fick Sverige en miljöskyddslag som kom att framtvinga stora investeringar för att 

förbättra den externa miljön vid landets industrier. I Hofors hade man insett vad som skulle 

komma och hade därför då redan planerat en lång rad åtgärder, vilket visade sig värdefullt 

när Staten började dela ut bidrag till dem som var väl förberedda och motiverade. Hofors 

blev därför också det stålverk som först av alla i landet sanerade sin yttre miljö.  

 

Under den 25-årsperiod som förflutit efter kriget hade Bruket expanderat åtskilligt. Det 

bestod nu av: 

-Gruvor i Nyäng, Vingesbacke, Storstreck, Mossgruvan och Haggruvan 

-Sinterverk med 8 pannor 

-2 Masugnar med kapaciteten 160.000 ton/år 

-Kulsinterverk              - ” - 110.000    ” 

-Järnsvampverk          - ” -   30.000    ” 

-Stålverk 2 med 5 martinugnar och 3 ljusbågsugnar samt stålverk 3 med två martinugnar, 

kapacitet totalt 280.000 ton/år.  

-Gjuteri 

-Götvalsverk med gropugnar 

-Ytbehandlingsavdelning med 12 pendelslipmaskiner och 5 Centromaskiner 

-Finvalsverk 

-Trådvalsverk med kapaciteten 50.000 ton/år. 

-Rörverk 1, 3, 4 och 5 med total kapacitet av ca 170.000 ton/år 

-Rörbetning 

-Smidesavdelning 

-Ringvalsverk 2,4,5,6 och 7 

-Rörglödgning med bl a 6 kontinuerliga ugnar 



-Tråddrageri 

-Rörsvarvning 

-16 stegvalsverk 

-Laboratorium 

-Virkessåg 

-Jordbruk 

 

Hofors samhälle hade detta år en folkmängd på ca 13.000, en måttlig minskning från 

toppnoteringen tre år tidigare på 13.377 invånare.  

Under året slutfördes utredningarna om sammanslagning av Hofors och Torsåkers 

kommuner, som genomfördes året därpå.  

Bostadsbyggandet som varit mycket intensivt och omfattande under större delen av 60-talet 

upphörde i stort sett men i stället började man sanera Hofors centrala del för att ge plats åt 

ett nytt affärscentrum. Bruket upplyste Kommunen om kommande personalneddragningar 

som en följd av pågående rationaliseringar trots ökande produktion. Inför hotet att stå med 

många tomma bostadlägenheter har Kommunen börjat engagera sig i att locka 

kompletteringsindustrier till orten.  
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