
PENSIONÄRS- OCH MEDALJFESTEN 1997 

NYCKELTAL FÖR ÅREN 1947 OCH 1972 

 

1947 

Under kriget hade Hofors produktion stigit från 71.000 ton utlevererat 1939 till en toppsiffra 

92.000 ton 1944, mest beroende på att den inhemska marknaden pga en livlig 

byggnadsverksamhet ökade, vilket medförde en omställning av tillverkningen till en stor 

andel enklare kvaliteter handelsstål. 1946-47 skedde en avmattning i konjunkturerna och 

1947 tillverkades 113.000 ton göt och leverarades 77.000 ton, varav SKF tog 47 %. Krigsåren 

hade skapat många problem, t ex brist på importerade bränslen, vilket gjorde att 

martinugnar och värmningsugnar måste eldas med träflis. Ransonering av livsmedel fortgick 

alltjämt i nästan samma utsträckning som under kriget. 

Investeringarna som under kriget varit små ökade 1947 till ca 5 miljoner kronor och 

omfattade mest byggnadsarbeten. En 32 m lång förlängning av tråddrageriets tre hallar 

påbörjades detta år liksom en förlängning norrut av rörmagasin 1 och lastkajen för smidda 

produkter. Den gamla hästskofabriken, som låg ungefär där ångcentralen ligger idag, och 

som en tid varit borrfabrik inreddes till verkstad för framställning av borrar med 

hårdmetallskär. Byggnadsarbetet för det nya huvudställverket påbörjades och brukets första 

slaggsorteringsanläggning togs i drift och låg strax öster om nyaste stegvalshallen. Det första 

dieselelektriska loket, ett 65 tons Porterlok inköptes från USA och togs i drift på hösten. 

Medeltimförtjänsten i exempelvis götvalsverket och trådvalsverket var 1,95 kr inkl alla tillägg 

och en medelålders erfaren gruppchef på ritkontoret tjänade 850 kr i månaden.  

Några prisexempel 1947: 

- Knäckebröd  98 öre/kg 

- Vetemjöl  53     ” 

- Bitsocker  79     ” 

- Smör                     5,10 kr/kg 

- Kaffe                     5,00    ” 

- Kalvstek 3,80   ” 

- Brännvin  2,25 kr/lit 

- Brevporto  15 öre 

 

Man handlade sin mat och förnödenheter i Hofors – antalet bilägare var minimalt, vilket 

gjorde inköp i stan obekvämt – och det fanns gott om affärer 

- 4 herrekiperingar   - 5 charkuterier 

- 4 damkonfektoner   - 4 skoaffärer och ca 20 skomakare och gesäller 

- 10 speceributiker 

 

 

 

Brukets anställda fick sin mjölk hemkörd i plåtkruka till 18 öre litern och björkved, som var  



det vanligaste bränslet i vedspisarna, fick man också hemkörd från brukets vedgård för  

20 kr/m³. 

Hofors bruk bestod då av: 

-Gruvorna i Nyäng, Storstreck och Mossgruvan 

-Sintringsverk med 5 pannor 

-Hytta med två masugnar och en el-masugn 

-Stålverk 1 och 2 med 8 martinugnar och 2 ljusbågsugnar 

-Varmvalsverk med göt-, medium-, tråd- och bandverk 

-Manufakturavdelning och smide med 

 - 2 rörverk 

 - 2 ringverk 

 - ett antal ånghammare 

 - Rörsvarvning 

 - Rörglödgning 

 - Tråddrageri 

 - Laboratorium 

 - Hästskofabrik i Uhrfors, landets största 

 - 24.000 hektar skog och en virkessåg i Robertsholm 

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

 

Verkets interna transporter gick huvudsakligen på ett 17 km omfattande smalspårsnät med 

15 lok och ca 800 vagnar. 

Masugnarna använde uteslutande träkol och producerade 1947 55.000 ton tackjärn och 

kolåtgången var 236.000 m³ = 33 m hög kolbädd på en normal fotbollsplan med måtten 110 

ggr 65 m. 

Antalet anställda var ca 3300 och antal invånare i samhället var ca 8300. 

Hur såg det då ut i samhället 1947? Vad bostäder beträffar så bodde de flesta i Brukets 

lägenheter, som var koncentrerade till Storgatan, Nygatan, mellanliggande Hagaområdet, 

Bergsgatan, Skolgatan, Östra och Västra Parkgatorna, Kanalgatan och Hammarnområdet. 

1942 hade de första hyreshusen ägda av bostadsrättsföreningar byggts och i Kommunens 

regi byggdes 1946-48 hyreshus på det sk Bönhusberget och i Göklundsområdet. Det tidigare 

uppräknade affärerna fanns huvudsakligen efter Hantverkargatan, Centralgatan och 

Faluvägen. Tre biografer körde för fullt, Folkan, Palladium och Scala och i Folkets Park var det 

full rush hela somrar med dans, operett-, revy- och teaterföreställningar. All friidrott och 

fotboll bedrevs på Finnåsen och Kallbadhuset var en stor tillgång såväl för simmare som 

vanliga badare.  

 

Sjukvården var fortfarande ordnad av Bruket och i Sjukstugan, som låg på kullen där 

Hesselgrenska sjukhemmet nu ligger, var bruksläkaren Jonas Hansson ensam ansvarig för de 

28 patienter som kunde vårdas där plus de flesta akutfallen. Det fanns emellertid även en 

provinsionalläkare, som hade mottagning i sin bostad på Staketgatan. Barna- födandet 



behövde inte ske i Sandviken eller Gävle utan i Förlossningshemmet, som låg nedanför 

sjukhuset och ligger där fortfarande och har annan verksamhet. 

I gamla Gjuteriet, numera ägt av Hofors Fastighetsservice, tvättade husmödrarna och 

manglade tvätten för en billig penning och i anslutande varmbadhuset med sin 12½ - meters 

bassäng kostade ett bad 1 krona. 

Kommunikationerna med omvärden skedde mest på järnväg och till järnvägsstationen åkte 

man buss, som passade till tågtiderna, och tågbiljetter kunde köpas på stationen och man 

behövde inte konka på tungt bagage för det kunde man polletera. Den gamla bruksidyllen 

levde kvar ännu så länge. 

 

1972 

Förhållandena i verket och på bruket detta år har väl de flesta i gott minne men det kan nog 

uppfriskas med några uppgifter. 

Efter en uppgång i konjunkturerna åren 1967-70 började en avmattning och 

götproduktionen sjönk från 285.000 ton 1970 till 260.000 ton 1972. Antalet anställda var 

ungefär 3700 och investeringarna var ca 44 MSEK och omfattade följande anläggningar: 

-Ny stegvals-hall med fyra stegvalsverk 

-Oljesepareringsanläggning 

-Kulvertering av Lissjöbäcken i norr Värnaområdet 

-Utbyte av slutsträckan i trådvalsverket, den sista etappen av radikal ombyggnad av verket 

-Ämneshall 3 öster om Götvalsverket inkl 6 Centroslipmaskiner för ämnen 

-Hateburpress för små ringar med glödugn i ny byggnad, numera OK-verkstad, såld till 

England 1974 

 

Medeltimförtjänsten för en skiftarbetare var ca 18 kr. 

Några prisuppgifter detta år: 

- Villaolja 187 kr/m³ 

- Bensin                               ca 1,25 kr/l 

- Hushållsel     9 öre/kWh 

- Personbil, ex Ford Taunus 17.000 kr 

 

I verket hade under tiden 1947 – 1972 följande viktigare förändringar skett: 

-  Utvidgning av övre bangården 

-  Färdigställning av huvudställverket 

- Kulsinter- och järnsvampverk 

- Rörverk 3 

- Råmateriallager för koks i anslutning till övre bangården 

- Ersättning av smalspårsnätet med truck- och lastbilstransporter 

- Vingesbackegruvan 

- Om- och utbyggnad av anrikningsverket i Långnäs 

- Plåtslageri och fordonsverkstad 



- Modernisering av gjuteriet 

- Grougnar för götvalsverket 

- Stålverket 3 

- Rörverk 4 och 5 

- Ombyggnad av trådvalsverket 

- Ringvalsverk 3-7 

- Rörbetning 

- Komplettering av rörglödgningen 

-      - ” -                ”  stegvalsningen 

- Centrallager för rör, ”Blå hallen” 

- Ämneshallen 3 för götverket 

 

Investeringsbeloppet under perioden var ca 530 MSEK i löpande penningvärde- Hofors 

samhälle hade också naturligtvis utvecklats i takt med industrin. Stora hyreshusområden 

hade uppförts i Göklund, Bönhusberget, Haga, Rönningen, Centrum och Västerhöjden och 

egnahemsbebyggelsen hade intensifierats i Born, Lillån, Björkhagen, Bönhusberget, 

Robertsholm och Västerhöjden samt påbörjats i Silverdalen.  

Ett nytt centrum med varuhus, hälsocentral, hotell, bibliotek, apotek, systembolag och 

försäkringskassa hade tillkommit. Hofors hade äntligen fått en egen riktig kyrka, en 

sportanläggning med sim- och sporthall, en ordentlig brandstation och ett sjukhus med 70 

vårdplatser. För skolundervisningen hade Lillåskolan, Hagaskolan och Petreskolan tillkommit. 

Sammantaget ett mycket expansivt skede, vars tillväxt bestämdes av industrins tillväxt, men 

som vad bostäder beträffar fick enalltför stor kostym till följd av den stora nedgången i 

samhällets invånarantal, beroende på att antalet anställda på OVAKO minskat från ca 4400 

från 1965 till ca 1700 i dag pga ny teknik, rationaliseringar och högre produktivitet. 

 

      I. Dandanell 

 

 

 

 

 

 


