
PENSIONÄRS – OCH MEDALJFESTEN 1996 

Nyckeltal för åren 1931-38 och 1971 

 

1931 – 38 

Eftersom de flesta av årets pensionärer är födda på 1930-talet kan det var lämpligt att se på 

vad som hände de åren. 

I början av 30-talet rådde en världsomspännande depression, som dock för Hofors del ur 

produktionssynpunkt inte fick så svåra följder som depressionen på 1920-talet. Under 

perioden skedde den största enskilda investeringen i brukets historia, nämligen de 1936-38 

färdigställda valsverken, av vilka idag endast götvalsverket är i gång. Investeringsbeloppet i 

de årens penningvärde var 10 MSEK, men skulle i dagens penningvärde säkert ha motsvarat 

ca 1 miljard kronor. 

Andra stora investeringar under perioden var:  

- Rörverk 2, 1932 

- Huvudställverk med 2 10 MVA transformatorer, 1934 

- Varmdragning av rör, 1935 

- 2 15 tons ljusbågsugnar i stålverk 2, 1937 

- Utökning av glödgnings- och svaravdelningarna, 1931-38 

- Nytt tråddrageri, 1938 

- Elektrisk masugn, 1938 

- Nytt brukskontor, 1936 (Det gamla brann ner 1935) 

 

En uppgång i konjunkturerna började skönjas 1934 och när götvalsverket togs i drift 1936 var 

konjunkturen på topp.  

Produktionsvolymen steg från 35.000 ton 1931 till 89.000 ton 1938, varav SKF erhöll mellan 

71 och 86%. 

1931 var medeltimlönen inklusive alla påslag i götvalsverket 1,58 för 3-skiftgång, en förman i 

Stålverk 2 hade 350 kr/mån och en erfaren konstruktör tjänade 450 kr/mån. 

Götverksarbetarens lön motsvarade 300 kr/mån. Lönerna steg blygsamt under perioden 

fram till 1938, det år då lagen om 2 veckors semester tillkom. 

I mitten av 30-talet betalade man 120 kr för en herrkostym resp. cykel, 10-15 kr för ett par 

skor, 1,50 kr/kg för stiltonost, 3 kr/kg för kalvstek, 1,50 kr/litern för kronbrännvin och ville 

man kosta på sig en vintersemester i Sälen betalade man 11 kr/dygn på Högfjällshotellet för 

ett rum med bad och helpension.  

 

Man handlade all sin mat och de flesta förnödenheter i Hofors. Antal bilägare var minimalt 

och det fanns gott om affärer: 

- 4 herrekiperingar 

- 4 damekiperingar 

- 10 speceributiker  

- 5 charkuterier 



- 3 bryggerier 

- 4 skoaffärer och ca 20 skomakare inkl gesäller.  

Brukets anställda fick sin mjölk hemkörd i plåtkruka från bruksmejeriet för 15 öre/liter. 

Trots den stadigt ökande efterfrågan på brukets produkter och den optimism som präglade 

andra hälften av 30-talet slutade detsamma i en tilltagande ångest inför ett annalkande 

andra världskrig. 

 

1971 

 

Efter en uppgång i konjunkturerna åren 1967 – 70 började nu en avmattning och 

götproduktionen sjönk från 285.000 ton 1970 till 260.000 ton 1971. Investeringarna under 

året var ca 30 MSEK fördelade på dels färdigställda anläggningar och dels påbörjade.  

Under året färdigställdes 

- Mekanisering av valsningen i valsverkets Verk 9 jämte en ny ugn för detta verk 

- Ämneshall 3 med 6 ämnesslipmaskiner (togs i bruk 1972) 

- Rationaliseringar i rörsvarvningen 

Med stöd av statsbidrag, som var en följd av den nya miljöskyddslagen, påbörjades detta år 

en mycket omfattande upprustning för att förbättra den yttre miljön till gagn för såväl 

bruket som samhället.  

Åtgärderna resulterade i rökgasrening för ugnarna i Stålverk 3, förbättrad stoftrening i 

sinterverken och koksbehandling, reningsanläggningar för oljeavskiljning och processvatten 

mm.  

Genom rationaliseringar i verket hade antalet anställda sjunkit från 4.400 år 1965 till 3.800 

år 1971 samtidigt som verkets kapacitet hade ökats. Medeltimpenningen med alla påslag var 

för detta år för en götverksarbetare 16,67 kr. 

Sedan 30-talet 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 2 martinugnar, total 

kapacitet 280.00 ton/år 

- Gjuteri 

- Götvalsverk med gropungar, ytbehandlingshallar med 12 pendelslipmaskiner och  

5 Centromaskiner 

- Stångvalsverk 

- Trådvalsverk med kapaciteten 50.000 ton/år 

- Rörverk 1,3, 4 och 5 med total kapacitet 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 

Den 1 januari 1971 införlivades Torsåkers kommun med Hofors kommun efter att sedan 

1925 ha varit skilda. Torsåker hade då 2880 invånare. 1925 var invånarantalet 4534.  Hofors 

hade från 1925 till 1971 ökat invånarantalet från 3987 till 12.825. Sammanlagt bodde nu i 

den gemensamma storkommunen 15705 människor, av vilka ca 3.800 var anställda av 

Hofors Bruk. 

Bostadsbyggande i samhället, som varit mycket intensivt under större delen av 60-talet, 

upphörde i stort sett men i stället hade man börjat sanera de centrala delarna för att ge 

plats åt ett nytt affärscentrum. 
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