
      

                                                 Doktor O Eskång 

 

Liten PM betr. sjukvård, läkare etc. vid Hofors bruk under c:a hundra år tillbaka. 

 

Nuvarande industriläkarens bostad  

Dess byggnadsår har jag ej kunnat utforska men förmodar att den är uppförd under första 

hälften av 1800-talet alltså under den driftige brukspatronen Thore Petres regeringstid. 

Av mantalslängder och en del brev framgår att år 1858 bodde brukets inspektor Hampus 

Cornelius f. 1832 i denna bostad. Cornelius blev sedermera disponent och brukspatron på 

Garpenbergs bruk och Avesta-verken, vilka båda företag Petreerna inköpte på 1870-talet. 

Cornelius hade emellertid dessförinnan flyttat till dåvarande brukskontorets bostadsvåning 

(det hus som brann ned 1935) och distriktsläkare Gust. Hesselgren flyttade in år 1870. 

Hesselgren var född 1832 och kom till Hofors såsom ungkarl 1861. Hans lön var 1.000 kr per 

år plus bostad och vedbrand. Han bodde kvar i bostaden till år 1892 då han flyttade till 

Storvik, där han byggt sig egen bostad men han var fortfarande brukets läkare till år 1897, då 

han som jag tror helt hastigt avled vid besök i Sthlm. 

 

Sedan Hesselgren avflyttat apterades bostaden till matlocus för brukets ogifta tjänstemän 

benämnt Brukshushållet. Huset hade då, sedan Hesselgrens tid, en tillbyggnad mot väster 

över valvet. Denna var i en våning och innehöll ett stort kök jämte skänkrum och 

jungfrukammare. Kanalen med valvet byggdes 1872-78. 

År 1903 var det Brukshushållets tur att flytta ned till brukskontorsbyggnaden, och efter 

reparation, bl.a. borttogs nämnda tillbyggnad, rappningen utvändigt avskalades och det 

vackra svarta pärttaket ersattes av tegel, flyttade dåvarande bokföraren Einar Elg dit som 

nygift. I "Gröna lund", som Elg döpt huset till, bodde han till år 1909, då han flyttade till den 

bostad i herrgårdsparken där ing. Mohlin nu bor. 

Efter en ny och ännu mera omgripande ombyggnad tog år 1910 försäljningschefen Gust. 

Bergström huset i besittning och detta till sin död 1922. Åren intill 1946 bodde intendent 

John Peterson i "Gröna lund" ehuru det namnet alldeles försvann när förenämnda Bergström 

direkt från herrgården inredde sin ungkarlslya där.  

Sedan följde ett par år då huset inrymde ogifta arbetare av olika kulörer och 1949/50 skedde 

den reparation som förändrade det till sitt nuvarande ändamål. 

 



Läkarne 

Den äldsta handling vi har i arkivet som berör denna fråga är av år 1810. Häri vädjar läkaren i 

Gävle Joh. Ek till samtliga bruksägare i Gästrikland att erhålla en förhöjning av det sedan 40 

år tillämpade lönebidraget som utgår årligen från dessa. Dr Ek beviljades då ett till en skilling 

per skeppund tackjärn förhöjt bidrag och skulle detta per år utgöra c:a 400 Riksdaler, "en 

lön, som betraktat som min hela inkomst, i sanning icke är stor, men som åtminstone skall 

sätta mig i stånd att under inträffade sjukdomsfall eller på gamla dagar icke behöva sucka 

efter dagligt bröd." Han fick sålunda sin framställning beviljad och det är intressant att i 

underskriften på dokumentet finna samlade dåtida bruksägare för resp. bruk, 23 till antalet. 

(Tyvärr kan jag för dagen ej återfinna denna handling - möjligt är att den finns kvar hos dr 

Steckzén). I alla händelser ha vi här ett klart besked om hur läkarfrågan för Hofors bruk då 

var ordnad - säkerligen typiskt för sin tid.  

Senare i tiden finner man att Thore Petre hade stora bekymmer för läkarvården. Sålunda 

skriver han år 1848 till en doktor C J Hartman i Gävle och ber om råd och får då följande svar:  

Heders Broder. 

Hjärtligt tack för det nyss mottagna brevet och dess välkomna innehåll, årsarvodet vid 

Bruken förra året. Vad läkarvården angår, blir den alltid något krånglig för så vidt skilda 

possesioner, ehuru mycket redan är vunnet, då läkaren inom få timmar kan vara på de flesta 

av dessa ställen. På de mer avlägsna är väl nödigt att någon förståndig person finnes, som i 

vanligare fall kan tillhandagå med medicamenter varav de mest behövliga böra finnas på 

stället. Detta kan en duglig Bruksläkare lätt arrangera, helst han själv av ett dylikt 

arrangement har så betydlig nytta. Vid de flera resor han årligen gör till varje ställe, kan han 

hava en tämmeligen jämn tillsyn häröver, giva samtliga föreskrifter, huru de mest 

förekommande sjukdomarne i början böra behandlas - något som ej är konstigt eller 

vidlöftigt, t.e.x. vid Gastriska och Nervfebrar, Diarré, Rödsot m.m. vilka lägga mesta folket i 

graven och ofta kunna kvävas i sin början eller åtminstone göras mindre vådliga genom en 

tidig behandling - samt tillse såväl att medicamenter finnas, som att folk genast vänder sig 

till dem som utdelar dem. Så har jag det nu ställt på flera ställen, Forsbacka, Hillevik, 

Hamrångeverken m.fl. Vid antagandet av skrivare på Bruken tycker jag att det vore lätt att få 

någon som övertager detta uppdrag, som ej kan vara särdeles nervöst (?), då han inom så  

kort tid kan påräkna Läkarens biträde vid allvarsammare fall. Dock mera härom muntligen.  

I det följande avsnittet ger den ärade Läkaren goda råd för den sjuke storpatronen: 

De råd jag kan giva för den olägenhet av njursten, varöver Du klagar, kunna endast avse Dina 

dietetiska förhållanden, då den medicinska behandlingen måste avpassa efter de olika - ofta 

mycket olika, symtomer själva anfallen medföra. Dessa som vanligast bestå i värk, i först 

ryggen och sedan enda nedåt ljumsken med Cholik, Kräkningar, Svindel m.m. påkalla oftast 

10 á 12 blodiglar, där värken är mest fixerad, laxativ av ricinolja eller lavementer (?"), ljumt 

halvbad (35 á 36 gr), frotteringar å sidan med Camphert - och Bolmörtolja blandade, samt 



simmiga soppor till dryck.  Vad dieten angår bör den vara sträng och så litet ställd på köttmat 

som möjligt, mest på vegetabilier, mjölk och dylikt. Alla viner äro skadliga. Rörelse är nyttig, 

dock sådan behöver jag ej predika för Dig. Hur gick det med drickningen av Sodavatten? 

Sådan borde ske året om med uppehåll 5 á 6 dagar varje månad - näml. 5 á 6 dagar å rad och 

mellanåt daglig drickning av ½ boutelj. Detta är allt vad jag i allmänhet kan föreskriva - några 

ggr har jag sett denna sjukdom häven genom Carlsbaderbrunn.  

Hjärtliga välönskningar detta nya år för Dig och Din familj. 

Gävle d. 8 Jan. 1848                     Vänskapsfullt C J Hartman 

I räkenskaperna för år 1851 finner man att en doktor Hollander var bosatt i Tjärnäs mot 

årslön av 500 Riksdaler.  

År 1858 uppbar coleraläkaren Ekman 282 Rd och tvenne colerasköterskor Rd 40. 

Debiteringar för blodiglar förekommer ofta.  

Fr.o.m. år 1861 kan jag redovisa fullt autentisk lista över namn och tjänstetid å brukets 

läkare.  

Vi ha då först dr Hesselgren åren 1861-97 såsom jag redan omnämnt. Under dennes tid eller 

1868/70 uppfördes den första sjukstugan på bruket (=nuvarande apoteket). Den sköttes av 

syster Brita Levin, infödd Hofors-bo, som i många år tjänade under dr Hesselgren. Hon var 

nog nära 70 år då hon i början av 1900-talet avlöstes av sjuksköterskan Anna Lundberg. Man 

har berättat mig att under Hesselgrens tid användes sjukstugan för sluten sjukvård.  

 

Åren 1897/98 uppehölls tjänsten av doktor Brynolf Mohlén. April 1898 tillträdde Doktor Karl 

Kastman bruksläkarebefattningen som han innehade till slutet av 1907 då han hastigt avled. 

Dr Kastman bodde i Storvik och kom till bruket varje måndag med 9-tåget. Efter mottagning 

på f.m. återvände han till Storvik vid 14 tiden och sköterskan fick sedan själv under veckan 

bestyra om omläggningar, klara olycksfallen och se till de sjuka i hemmen. Ehuru det på 

stugan fanns tvenne salar med ett antal bäddade sängar intogs aldrig någon sjuk för vård 

därstädes. Icke ens som genomgång för lasarettsvård fick salarna användas. I detta 

sammanhang kan omnämnas att stugan icke hade samma storlek som Apoteket. Den var ett 

envåningshus och innehöll förutom nämnda sjuksalar, ett operationsrum, ett rum för 

omläggningar och bostadsrum för sjöterskan samt ett rum för varmbad, där chefer och 

tjänstemän var fredag för 50 öre kunde bli knådade av van baderska. Detta var enda 

möjligheten till varmbad på den tiden (för 50 år sedan) ja, icke ens på herrgården fanns 

badrum. Arbetarna och deras familjer var sålunda helt utestängda från renlighetsbad. Man 

kan fråga: Hur betedde sig kolfatare och smeder etc för den personliga renligheten och hur 

bar sig husmödrarna åt för att hålla smutsen utom dörren? 

Som tillförordnad läkare för tiden 1 jan. – 15 nov. 1908 finner man doktor Emil Andersson.  

Den 16 nov. 1908 tillträdde doktor Wilh. Sundin läkarebefattningen, även han bosatt i 

Storvik. Samtidigt skedde ombyte av sköterska i det syster Ruth Braf från Sundsvall trädde in 



i tjänsten. Men någon ändring betr. sjukstugans beläggning blev det ej med den nye läkaren, 

såsom man nog hade hoppats. Under årens lopp hade befolkningen på bruket vuxit åtskilligt 

och med detta olycksfallen i verken för att inte tala om sjukbesökens antal i hemmen – allt 

blev till en verklig arbetsbörda för en ensam sköterska. Befolkningen började mer och mer 

att reagera mot de knappt tilltagna läkaremottagningarna och år 1914 anordnade man 

offentliga möten där bruksledningens inställning till frågan skarpt kritiserades. En kommitté  

och det förvånar mig än i dag att brukspatron Eriksson stod nästan främmande för en 

ändring av förhållandena. Efter mycken och lång diskussion lovade han dock slutligen att dr. 

Sundin skulle få ha mottagning här även på torsdagarnas förmiddag. Ehuru detta icke 

motsvarade befolkningens önskningar var det dock ett steg åt rätt håll. Ett vägande 

argument för kommittén var att dr Hesselgren varit bosatt här under mer än 30 år, en tid då 

samhället var mycket mindre:…………. 

År 1916 övertogs ju bruket av SKF och de nya ägarne insåg ganska snart nödvändigheten av 

att läkarfrågan löstes på radikalt sätt. 

Den 31 dec. 1917 frånträdde därvid dr Sundin sin befattning och dr Einar Brorström 

tillträdde heltidstjänst som läkare för bruket. Därmed hade också befolkningens önskemål 

uppfyllts. Ny läkarbostad började genast uppföras och även sjukstugan fick en släng av 

rationalisering, och 1919 tog det första spadtaget på en ny och bättre sjukstuga.  

I dec. 1919 avflyttade dr Brorström för att 1920 efterträdas av dr. Gösta Norén. Han avled 

hastigt år 1938. Efter flera olika läkares korta förordnanden av tjänsten tillträdde dr Jonas 

Hansson befattningen som ordinarie bruksläkare på våren 1939.  

Dr Norén var nog den som började tillämpa den slutna vården på gamla sjukstugan i den 

mån dess små utrymmen tillät. Hans önskedröm var nog att den planerade nya sjukstugan 

skulle stiga i höjden, men den segslitna arbetstvisten pågick i bortåt sju år, varunder den 

redan uppförda stommen för byggnaden stod och gapade med tomma fönstergluggar. När 

sedan arbetet äntligen återupptogs nedlade dr. Norén ett verkligt jättearbete för att forma 

den nya stugan till en verklig mönsterinrättning. Den invigdes i jan. 1928. (Se bifogade 

klipp.)….. År 1940/41 gjordes en genomgripande om- och tillbyggnad varvid bl.a. dr. Jonas 

Hansson biträdde som sakkunnig kraft. (Se bil. klipp.)…………. 

 

Apoteket 

Som redan nämnts är detta inrymt i gamla sjukstugan. En mycket vidlyftig ombyggnad 

skedde år 1932/33, bl.a. påbyggdes bostadsvåningen en trappa upp. Apoteket var för 

samhället en verkligt välkommen inrättning. Tidigare kom medicinen från Apoteket i Storvik 

och på sjukstugan fick man sedan hämta vad som beställts genom recept etc. Debeteringen 

för brukets folk gick genom brukskontoret och avdrag gjordes å resp. likvider. Under 

Petreernas tid hade alla underhavande fri medicin men efter en revisorsanmärkning på 

1870-talet lär denna förmån ha indragits. Fri läkarvård torde alla havt sedan ”urminnes” 

tider men år 1918 trollades förmånen bort för tjänstemännen och deras familjer vid en 

lönejustering. 



Före Apotekets i Storvik tillblivelse kom medicinen från Gävle och Hedemora, varom 

räkenskaperna i arkivet berätta. Där finns också några mycket åldriga recept. 

 

Ambulansbilen 

Denna för sjukvården så viktiga detalj anskaffades i okt. 1939. För frågans lyckliga lösning 

medverkade Röda Korsets Hoforskrets framgångsrikt.  

 

Sjukkassorna 

Men vad hade arbetarna att möta sjukdomens dagar med? Sedan 1860-talet fanns en 

sjukkassa bildad av Petreerna och jag vet att de första åren på 1900-talet var den 

obligatorisk för alla Hofors arbetare.  Mot en månadsavgift av 50 öre erhölls 1 kr. per sjukdag 

i 90 dagar per år. Man behövde ej förete läkarintyg utan vissa sjukbesökare bland arbetarne 

utfärdade dylika. År 1907 ombildades kassan. Stadgar, som förut ej funnits, antogs, samtidigt 

som kassan inregistrerades hos Staten men villkoren blev densamma med undantag att 

begravningshjälp med kr. 25 tillkom. Det kan nämnas att vid dödsfall hade arbetarne och 

deras familjer av bruket fri kista och ”likhäst” till Torsåkers kyrkogård. Med tiden uppstod 

nya kassor som sedermera slogs samman till en, och mera betryggande förhållanden 

infördes därvid på denna front.  

 

Pensioner för arbetare 

Några ordnade pensionsförhållanden fanns icke vid sekelskiftet och flera år framåt. 

Arbetarne fick gå kvar i sitt arbete så länge de orkade, naturligtvis mot sänkt dagpenning. 

Men gubbarna var sega och det fanns de som voro över 80 år som gick och knallade med 

lättare jobb i verken.  När sedan orken tog slut så fick de ur sjukkassan de 90 kr per år, som 

jag ovan omnämnt plus 10 kbm ved.  

…Bostaden som då var fri för alla arbetare fick de behålla till döddagar. Någon 

ålderdomsvård fanns icke, först 1915 anställde bruket en sjukvårdskunnig församlingssyster 

som i första hand hjälpte åldringarna. Änkorna efter arbetare fick ha ett rum kvar med fri 

ved. De mycket gamla fick dessutam 1 lit mjölk per dag. Bristen i sjukkassan som var 

permanent täcktes av bruket.  

För de sk. ”rasänkorna” – änkor efter de vid den sota olyckan den 8 febr. 1895 dödade 

arbetarne – bildades då en fond varom läses å bifogade klipp.  

Med åren blev det dock bättre för pensionärerna så att de 1914, då den stora statliga 

pensionsreformen trädde i kraft, hade en pension av bruket av 300 kr. per år. Man hade ju 

hoppats att den statliga pensionen skulle bli ett verkligt ekonomiskt tillägg för de gamla, men 

besvikelsen bland dem var överväldigande, då det visade sig att beloppen från staten voro 

baserade på vederbörandes årsinkomst. Sålunda fick våra pensionärer tack vare dessa 300kr. 

en statlig tilläggspension på blott c:a 8 á 10kr. per år. Jag var i många år ordförande i 



härvarande pensionsnämnd och vet sålunda vad jag talar om. Dåtida pensionsförhållanden 

kan ju icke på något vis jämföras med de nu existerande.  

I allmänhet har det varit så att bruket låtit de gamla bo kvar och tillbringa sina sista dagar i 

sin invanda miljö där bl.a vänner och goda grannar hjälpt dem för en dräglig tillvaro. Först i 

svårare fall sände man dem till ålderdomshemmet i Torsåker. Ålderdomshemmet i Hofors 

tillkom år 1936/37 och senare undan för undan Pensionärshemmen. 

 

Befolkningens tillväxt 

År 1824 fanns  i  Hofors 36 familjer  =  150 personer 

                och  i Tjernäs   8     ”                 27   ”   

” 1860 i Hofors 66 ”               280 ” 

  ” Tjärnäs 16 ”    108  ”  

  ” Robertsholm 10 fam.  53  ” 

  ” Montros 12 ”  58  ” 

 

Yrkesbenämningen var då: 

Mästersmeder, mästersvenner, smeder, spiksmeder, verkst.arb. hyttarb. mjölnare, 

dagakarlar etc. De flesta fam. hade två kor. Antal arbetare: år 1880 270 st. 1890 300 st. 1908 

506 st. 1910 561 st. 1916 1292 st (inkl skogs- och gruvarbetare) och nu? 

År 1913 bildades Hofors kapellförsamling med egen kyrkobokföring. Befolkningen inom 

denna uppgick då till 3.535 personer. År 1925 skildes församlingen kommunalt från 

Torsåkers socken. Befolkningen hade då ökat till 3.992 pers. Till den 31/12 1936 steg antalet 

till 6.649 och 1953 till 10.611. På nyåret 1944 blev församlingen eget pastorat med egen 

Kyrkoherde. 

 

Här följer i obruten följd namn och tjänstetid å läkarne: 

Doktor Joh. Ek  ?  – 1810 - ? 

     ” C J Hartman ?  – 1848 - ? 

     ” G Hesselgren  1861 - 97  

     ”  Brynolf Mohlén  1897 – 98 

     ” Karl Kastman  1898 – 1907 

     ” Emil Andersson     1908 

     ” Wilh. Sundin  1908 – 1917 

     ” Einar Brorström  1918 – 1919 

     ” Gösta Norén  1920 – 1938 

     ” Jonas Hansson  1939 – 

     ” Ossian Eskong  1950 – 

 

Jag omnämner även att den förste tandläkaren var F Malmgren som år 1926 öppnade 

praktik här.  



Slutligen erinrar jag om att år 1939 blev en provinsialläkare stationerad på bruket och som 

sådan var doktor Bergstad den förste. Att här närmare ingå på befattningen olika innehavare 

etc. anser jag emellertid vara obehövligt i denna lilla historik. 

 

          Hofors bruk i febr. 1954 

     

          

                  

 


