
      

                        31 maj 1968

  

Hundra år sedan Hofors fick sin första läkare 

Hälso- och sjukvården i Hofors har preciserade anor och fyller i år 100 år. Det var nämligen 

1868 Hofors fick sin första stationära läkare. Doktor Gustav Hesselgren hette han och kom 

närmast från Storvik. Hofors bruk låg bakom anställningen liksom även Hofors första 

sjukstuga, som började användas år 1870. Byggnaden finns fortfarande kvar och efter flera 

ombyggnader används den nu som apotek.  

 

Allt detta hände innan Hofors blev självständig 

kommun. Hofors var en liten by i Torsåkers 

socken, men växte snabbt tack vare järnverket. 

Det dröjde ända fram till mitten av 1920-talet 

innan Hofors blev egen kommun.  

I gångna tider var det helt naturligt att bolagen 

eller bruken som de kallades skulle svara för 

hälso- och sjukvård bland sina anställda. Hofors 

fick därför ett helt annat utgångsläge än andra 

byar i Torsåkers socken.  

Redan 1810 finns dokument som visar att läkaren 

Johan Ek i Gävle hade Hofors med i sitt 

läkardistrikt. Kring 1848 finns anteckningar om 

doktor Johan Hartman i Gävle och hans kontakter 

med brukspatron Thore Petre i Hofors.  

I korrespondens med doktor Hartman framför hr 

Petre stora bekymmer för läkarvården i Hofors. 

Han får dock det trösterika svaret att läkaren trots 

allt kan vara på de flesta ställen inom några få 

timmar.  

-På mera avlägsna orter är det väl nödvändigt att 

någon förståndig person finns, som i vissa fall kan 

tillhandagå med medikamenter varav de mest 

behövliga bör finna på stället. Detta kan en duglig 

bruksläkare lätt arrangera, och han har själv också 

stor nytta av ett dylikt arrangemang anser doktor 

Hartman. 

En fast bruksläkare i Hofors lät dock vänta på sig. 

År 1858 talas om en ”choleraläkare” i Torsåker. Då 

hade befolkningen i Torsåkers alla socknar redan 

1831 upplevt en svår kris då risken för ”cholera” 

var stor. Efter dåtida förhållanden hade man en 

enorm larmberedskap med bl. a. fastställande av 

sjuksängar i lokaler och privata hem där 

eventuellt insjuknande skulle vårdas. Likaså 

fastställdes regler för begravningar och utsågs 

begravningsplatser för de eventuellt drabbade. De 

gamla bland befolkningen hade då i dystert minne 

den farsot som 1773 tog en femtedel av 

befolkningen 295 döda mot i vanliga fall 30 eller 

40 personer. 

I räkenskaperna för 1851 framgår att en doktor 

Hollander var bosatt i Tjärnäs och att han fick en 

årslön på 500 riksdaler. För ”choleraläkaren” 

Ekman 1858 är det debiteringar för blodiglar som 

förekommer oftast. Blodiglar var på den tiden ett 

mycket uppskattat läkemedel.  

Men som nämnts, det var år 1868 som doktor 

Hesselgren flyttade till Hofors. Han betraktas 

därmed som ortens första bruksläkare. Det skrevs 

då läkarhistoria i Hofors och 5 juni i år går den 

historien in i en ny fas. Bruket har nu utvecklats 

vidare och dess industriläkarmottagning skall 

flytta in i nya, moderna lokaler i tidigare 

varmbadhuset.  

När Hofors 1868 fick sin första fasta bruksläkare – 

doktor Gustav Hesselgren – höjdes röster för att 



byn i Torsåkers socken också skulle begåvas med 

en sjukstuga. Förberedelser gjordes och arbetet 

med att uppföra en sjukstuga kom relativt snabbt 

igång. Redan 1870 var sjukstugan klar att tas i 

bruk. Den byggdes på den plats där nuvarande 

apoteket finns. Sjukstugan sköttes av syster Brita 

Levin som var infödd Hoforsbo. Hon var nära 70 år 

då hon i början av 1900-talet avlöstes av 

sjuksköterskan Anna Lundberg. Under doktor 

Hesselgrens tid användes sjukstugan för sluten 

vård. 

I början av doktor Hesselgrens tjänstgöring i 

Hofors var hans årslön 1.000 kr plus bostad och 

vedbrand. I Hofors bodde han fram till 1892 då 

han flyttade till Storvik där han hade byggt egen 

bostad. Han tjänstgjorde dock i brukssamhället 

fram till år 1897 då han troligen hastigt avled 

under ett besök i Stockholm. Doktor Hesselgrens 

bostad i Hofors användes efter hans flyttning som 

”matlokus” för brukets ogifta tjänstemän och 

benämndes ”brukshushållet”.  

Efter doktor Hesselgren tillträdde doktor Karl 

Kastman bruksläkarebefattningen i Hofors år 

1898. Han innehade denna till 1907 då han hastigt 

avled.  

 

TOMMA SALAR 

Under sin bruksläkartid kom doktor Kastman varje 

måndags morgon med 9-tåget till Hofors. Vid 14-

tiden samma dag återvände han till Storvik. Under 

veckan fick sköterskan själv ha bestyr med 

omläggningar, klara av olycksfallen och se till de 

sjuka i hemmen.  

Detta trots att det fanns två salar med ett antal 

bäddade sängar i sjukstugan. Någon person intogs 

dock aldrig där för vård. Inte ens som 

”genomgång” för lasarettvård fick salarna 

användas.  

Givetvis hade inte dåvarande sjukstugan samma 

storlek som nuvarande apoteket. Den var en 

envåningsbyggnad som utöver de nämnda 

sjuksalarna innehöll operationsrum, 

omläggningsrum, bostadsrum för sköterskan samt 

ett rum för varmbad. I det senare kunde chefer 

och tjänstemän varje fredag mot avläggande av 

50 öre bli knådade av en van baderska.  

Detta var enda möjligheten till varmbad på den 

tiden – för cirka 60 år sedan – och inte ens på 

herrgården fanns något badrum.  

År 1908 innehade doktor Emil Andersson tjänsten 

som tillförordnad bruksläkare, även han bosatt i 

Storvik. Samma år i november tillträdde doktor 

Wilhelm Sundin läkarbefattningen i Hofors. Ett 

problem också med honom var att han bodde i 

Storvik.  

Befolkningen ökade genom brukets utvidgning. 

Det medförde flera olycksfall i verket och 

betydligt flera sjukbesök i hemmen. Allt blev en 

otrolig arbetsbörda för den ensamma 

sjuksköterskan. Det var nu syster Ruth Braf från 

Sundsvall som hade den tjänsten.  

Helt naturligt började befolkningen reagera mot 

de knappt tilltagna läkarmottagningarna och man 

ordnade offentliga möten varvid bruksledningens 

inställning skarpt kritiserades. En kommitté 

tillsattes för att utarbeta och framlägga önskemål 

om vilka ändringar som befolkningen ansåg 

absolut nödvändiga. Det var svårt att förstå att 

Hofors som tidigare haft fast bruksläkare – nu när 

samhället började växa ut – skulle stå under 

läkaruppsikt från Storvik. I en kommande artikel 

skall vi bl a. berätta om hur kommittén lyckades i 

sitt arbete.  
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