
    Kerstin Hesselgren berättar 

 

En bruksläkares vardag på Hofors – 1890 talet 

 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

På stora vägen norrut från Hofors ligger ett alldagligt hus som i slutet av 1800-talet 

utgjorde brukets sjukstuga. Nedanför flyter Hoån som rinner upp i sjön Hyen. Passerar 

man en liten spång över ån och går vidare uppför en trappa kommer man till ett 

moderniserat vitt hus. Där bodde på 1870 talet doktor Gustav Adolf Hesselgren. I det 

huset föddes hans äldsta dotter Kerstin den fjärde januari 1872. 

Hoån på ena sidan om huset var en brusande ström och på den andra sidan flöt en 

kanal. På lördagarna hörde det till nöjeslivet att med kläderna hoppa i vattnet, klä av 

sig alltsamman och sedan ta sig upp igen på det torra. Inger rädder för vargen här, blev 

också inställningen till å och kanal. 

Vid denna tid var doktorsbostaden ett lågt vitrappat hus med svart spåntak och 

vindskupor på frontspisen. Från gårdssidan ledde en räfflad gjutjärnstrappa upp till 

stora verandan, som under hela sommaren och långt in på hösten var familjens matsal. 

När mor flyttade ut pelargionierna på vardera sidan om järntrappan visste barnen 

Hesselgren att nu hade sommaren kommit med alla fröjder, med gäster som kom och 

gick med fläktar från stora världen, öppna dörrar och festligt liv i doktors stora familj. 

De röda pelargonierna fick stå kvar till långt fram i oktober, då fotogenlampan lyste 

upp familjelivet på verandan.  

Inomhus var det rymligare än den låga exteriören gav inryck av. Där fanns sex rum och 

kök, jungfrukammare och vävkammare på nedre botten fyra vindsrum och en inklädd 

vind en trappa upp. Men det kunde behövas ty doktorsfamiljen bestod av sex barn – 

Kerstin, Hugo, Carl, Greta, Erik, och Ingrid – minst tre jungfrur, förutom faster och 

guvernant för att inte tala om alla de gäster som kom och gick. 

 

Förstun bör nämnas först av alla utrymmen i doktorsgården. Den var nämligen 

doktorns väntrum. Farstun hörde till Kerstins allra första minnen. I farstun stod 

vedlåren och en pinnsoffa, som jämte trappan upp till övervåningen utgjorde 

patienternas sittplatser. I farstun hängde också familjens kläder, som barnen 

Hesselgren av och till sprang och hämtade och därmed fick förträffliga tillfällen att 

bekanta sig med pappas alla patienter. 

Farstun var alltid full av folk – gästrikar, hälsingar och även dalfolk, alla klädda i sina 

granna helgdagskläder. När man gick till doktorn måste man alltid vara uppsträckt. En 

broderad nattsäck hörde till utstyrseln och likaså galoscher, oberoende om de 

behövdes eller inte.  



Doktor Hesselgrens distrikt sträckte sig från Gävle till Falun och från Krylbo till Ockelbo. 

Bland dess befolkning arbetade han i 35 år. Han var gamla tidens bruksläkare och 

skulle säkert, stått sig slätt inför den moderna medicinens och kirurgiens erfarenheter. 

Men han opererade med gottt resultat bröstcancer och starr och botade 

lunginflammation med blodiglar och koppning. 

Hygienen var ett ganska okänt begrepp i Hofors och smitta något som ingen trodde på. 

Att kolera smittade visste man, men tuberkolos var däremot något som man ”råkade 

få”, om man satt i drag eller blev förkyld eller rent av kom ut för ”småfolkets” vrede. 

Tuberkolos hette tvinsot och var en sjukdom lagom åt romanhjältinnor. Inte ens 

doktorn som dock de flesta patienterna trodde på kunde göra riktigt begripligt att den 

ena människan kunde smitta den andra. En garvarfamilj i socknen hade fem döttrar 

och en son. Den äldsta dottern dog i Tuberkolos. Systern som låg i samma säng fick i 

sin tur sjukdomen och så gick den med dödlig utgång från den ene till den andra tills 

alla flickorna ”blivit hemkallade” som föräldrarna uttryckte det. Den ende som 

överlevde var sonen som hade skickats bort för att gå i skola. 

 

När företeelsen ”smitta” så småningom gick upp för alla slog man över åt andra hållet. 

De som fick lungsot blev nästan biltoga.  

Sjukstugan på andra sidan ån låg lätt tillgänglig för doktorn. Där fanns två salar för tolv 

patienter och ett extra rum som användes för omläggningar, operationer och 

behandling. Sköterskan hade gamla tidens Röda Kors-utbildning som bestod av tre 

månader. Särskilt skicklig var hon nog inte men snäll och välvillig fast mycket fallen för 

att favorisera vissa patienter.  

 

Att få mat på sjukstugan var inte tänkbart. Varje patient fick skaffa sig mat bäst han 

kunde. De flesta var långväga ifrån och hade väl svultit ihjäl under behandlingen om 

inte doktorns kök hade stått lika öppet för dem som sjukstugan. Dit gick de och åt.  

Minnet av en av dessa patientgäster i doktorsköket dröjde sig kvar. Det var en 

bondgubbe som doktorn skickat ut i köket för att få mat. Bonden råkade emellertid 

passera matsalen där doktorns egen frukost stod och väntade på honom. Bonden tog 

för givet att det var dukat för honom och slog sig ned vid bordet. Han hade just hunnit 

breda sig en ordentlig smörgås då en av jungfruna kom in och raskt körde ut honom i 

köket, storskrattande åt den generade och olyckliga gubben. Det var för den unga 

Kerstin som bevittnade gubbens reträtt ett första tecken på den stora klasskillnad som 

rådde inte bara på Hofors utan överallt i samhället.  

 

Någon bestämd mottagningstid hade inte doktor Hesselgren, folk kom när de själva 

hade tid och satt snällt och väntade tills doktorn hade tid med dem. 

-Är Häslagren hemma? – den frågan svävade i luften över doktorsgården snart sagt 

vilken tid på dygnet som helst.  

När doktorn då underrättades om besöket brukade han ofta fråga: 



-Är det en karl? 

-Nej det är en människa blev ibland svaret. En människa var nämligen i bygden enbart 

benämningen på kvinnfolk. 

Jämte mottagningarna hemma i Hofors hade doktorn sjukbesöken i sitt stora distrikt. 

Klockan åtta på morgonen stod ofta hästen Perkele med kusken Lindström på sätet 

utanför gårdstrappan. Och så bar det iväg i ur och skur, snö och kyla, oftast milslånga 

vägar.  

Ibland kom en skjutskarl och hämtade doktorn till någon sjuk som bodde långt avsides. 

Men det fick vara illa ställt med patienten innan doktorn tillkallades av någon 

utsocknes. Dessa hade nämligen inte fri läkarvård och även om doktorn tog alldeles för 

lite betalt så märktes det i börsen. Kontanter hade man ont om. Bruksfolket däremot 

hade fri läkarvård och de höll styvt på sin rätt till både doktor och medicin. Inte minst 

till medicinen.  

 

Hemlivet i doktorsgården var inte något säreget – likadant levde de flesta 

tjänstemannafamiljler på slutet av 1800-talet. Allting fick sin karaktär av 

naturahushållningens epok och av arbetskraften som var oerhört billig. En hjälphustru 

hade femtio öre i timmen och piglönen var trettio till fyrtio kronor pr år, lite kläder och 

något par skor. Pigorna kostade för övrigt husbondfolket egentligen bara mat och 

husrum och husrummet var av enklaste slaget.  

Oftast låg två pigor i samma fållbänk i köket eller pigkammaren. Fyra- fem jungfrur var 

inte alls ovanligt i en familj som vår och på herrgården fanns en hel stab. Alla arbetade 

tillsammans utan rangskillnad – husmor och döttrar, faster, guvernanten och 

jungfrurna. Tjänstefolket tycks ha trivts bra. De flesta stannade tills de gifte sig eller 

blev kvar tills de inte orkade arbeta längre. 

En älskad gammal drake hon hette Anna-Lena hon slet för oss i fyrtio år och stannade i 

familjen till sin död. Hennes årslön var i början trettio kronor. Den steg till sextio – men 

sedan vägrade hon energiskt att ta emot påökt. Pigor skulle inte ha mer. Detta 

hindrade inte att hon lämnade efter sig ett sparkapital på tre tusen kronor och en 

ansenlig mängd kläder. 

Annal-Lena var ett stort original, de övriga jungfrurnas skräck och mina bröders 

slavinna. Med hård hand styrde hon också husfadern. Jag minns en gång hur doktorn 

blev strängeligen tillsagd att ta hem sina gamla galoscher om han nu promt skulle sta å 

köpa nya. Men när han dagen därpå skulle ikläda sig det nya paret stod bara de gamla 

på plats. Han ropade på Ann-Lena vart nyköpet tagit vägen. 

-Jag tyckte doktorn kunde slasa med de gamla lite till sa Anna-Lena myndigt. Och det 

fick doktorn finna sig i .  

 

Arbetsdagen bestämdes av årets rytm. I början av november brukade mamma slå sig 

ned vid skrivbordet och dag för dag pricka in de olika sysslor som skulle medhinna till 

jul. Tidigare på hösten kom i alla fall potatisplockningen. Då hade alla barn skollov och 



det var fest. Vi  kappades om vem som var den raskaste plockaren, vi fick steka potatis 

på glöden från de eldar som de riktiga potatisplockarna gjorde upp på åkern, fick sitta i 

ring kring brasan, dricka kaffe på fat och höra de ofta grovkorniga men i vårt tycke 

förfärligt roliga historierna.  

Lingonplockningen var också en höstfest, då gick man ur huse eller rättare sagt åkte 

långt bort i skogen med matsäck för hela dagen. Det var en fest och en tävlan – vem 

skulle plocka mest och hur mycket skulle det bli tillsammans. Det blev ofta hela korgar 

fulla med bär som vi dagen därpå rensade på ett strykbräde, klätt med lakan och lutat 

mot en balja. Med en visp sopade vi undan skräp och dåliga bär första gången omåttlit 

stolt över att ha blivit anförtrodd en egen visp.  

Så kom lingonkokningen. Vi barn plockade råa lingon på buteljer som sen fylldes med 

vatten. Vattlingon jämte äpplen från trädgården den enda frukt som fanns att tillgå. 

Apelsiner var en utomordentlig raritet som man möjligen fick en klyfta av på stora 

bjudningar.  

 

Slaktfesten föreföll nästan hednisk med sina ceremonier. Nötköttet inköptes i regel 

slaktat. Men grisen stacks i svinstian kroppen lades på en släde och den yngsta sötaste 

sattes gränsle över grisen med en lyckta i handen. Sen drogs grisen och tösen ner till 

bryggstugan där grisen gick sitt öde till mötes. Slakten tog minst en vecka. Korven 

stoppades för hand, syltan kokades, paltbrödet bakades och de stora karen i 

visthusboden fylldes med hårt saltat kött och fläsk. 

Allt bröd bakades naturligtvis hemma. Spisbrödet tre gånger om året, vörtbröd och 

saffransbröd till helgerna och det vanliga matbrödet en gång i veckan. Andershans 

Brita kom alltid till doktorsgården vid helgbaken. Hon brukade stå framför den murade 

stora bakugnen med knäppta händer och be till Gud att brödet måtte bli lyckat. Så 

mycket stod på spel att hon ansåg sig behöva Vår Herres hjälp. Ett helt bak gick 

nämligen på en gång in i ugnen. 

Jag kan inte minnas mer än en storsyssla som vi barn inte fick vara med om och det var 

storbyken. Det var ett rent obarmhärtigt arbete. Tvätterskorna låg nere vid 

klappbryggan med filtskor på fötterna och filtar om magen, men vad hjälpte det mitt i 

smällkalla vintern. Sommartvätten var rena barnleken mot detta. Smutskläderna 

förvarades i lårar i boden så länge att de blev fruktansvärt hårdtvättade och därtill kom 

att kläderna var omåttligt kraftiga.  

Så sällan som det dock byktes måste alla ha gångkläder dussinvis. Anna-Lena hade tre 

dussin särkar och tre dussin byxor. Det var kapital väl värt att uppskatta. Far berättade 

en gång om en ung bonde som anförtrodde honom att han tänkte gifta sig med en 

gammeljänta, tjugo år äldre än han, ful och le till på köpet. Far varnade honom för det 

omaka äktenskapet men bonden genmälte. 

-Ja men si ho har så rejält med gångkläder. 

När dagarna började ljusna efter jul sattes vävarna upp. Våra vinter och sommarkläder 

skulle vävas tillsammans med allt annat gånglinne. De var inte särskilt mjuka och 



smidiga men ack så slitstarka. Min syster och jag hade en förfärlig blå 

plockgarnsklänning som vi försökte slita ut så fort som möjligt men förgäves. Pojkarnas 

byxor skinnskoddes på knäna och likaså bak. Mamma var uppriktigt ledsen över att 

hon inte kunde hitta på något lika slitstarkt för våra kjolar. På somrarna gick vi flickor 

dock i regel pojkklädda. Alla syskon och kusiner på herrgården – pojkar och flickor – var 

klädda i blårandiga hemvävda byxor och en garibaldiskjorta av röd flanell – det måtte 

sett något behändigt ut. Skjortan var direkt inspirerad av pappas stora kärlek till 

frihetshjälten Garibaldi av vilken han förresten hade ett enormt porträtt som han 

hängt i barnkammaren. Det var målat så att Garibaldis ögon ständigt förföljde oss, 

verkade ungefär som ett dåligt samvete eller som riset bakom tavlan. 

Naturligtvis lärde vi flickor oss att spinna och väva. När mamma ansåg att jag var så 

fullärd att jag kunde sätta upp en väv fick jungfrurna tillsägelse att inte ge mig något 

handtag. En hel vecka stretade jag med den rätta skeden och den rätta trädningen.  

Men låt mig övergå till själva julhelgen. Den firades intensivt i mitt hem. Julaftonen 

med alla dess ceremonier – från julkärven som sattes upp innan solen gick upp på 

julaftonen till dess sista julklappsversen på kvällen. Juldagsmorgonen med 

julottefärden, julkalasen på herrgården och hos grannarna med milslånga slädfärder, 

nyår trettondagshelgen – allt bildar en kedja av spännande och roliga händelser vars 

slut var Tjugondag Knut. För det mesta var det snöjular i Hofors. Vi tog fram både kälke 

och skidor men det gick aldrig att hålla skridskobanan ren. 

 

Sysslorna gav glans åt många vardagar men visst fanns det en grå vardag också dagar 

som förflöt enahanda. Färdiga klockan sju för en timmes lektion, frukost klockan åtta, 

förmiddagskaffe klockan elva för de stora och middag klockan två. När vi beslöt flytta 

den till klockan tre kände vi oss otroligt i takt med tiden. Eftermiddagskaffe klockan 

fem sen högläsning, kvällsmål och oftast en musikstund.  

Maten var både enkel och enformig. Sill och kaffe för de stora till frukost, välling och 

gröt åt barnen. Bådadera avskydde vi hjärtligt vilket dock ingen tog notis om. 

Guldkanten på gröten bestod av en smörkula. Bror Hugo brukade vanligen smeta ut 

den så att den täckte hela hans kaka. Karl däremot njöt den i en munsbit. En morgon 

lyckades jag roffa åt mig en ovanligt stor smörkula och räddade den raskt undan på 

min brödkaka. När jag skulle bryta brödet skuttade smörkulan till pojkarnas enorma 

munterhet i vällingen, mig till varnagel. Man bör inte vara glupsk. Havresoppan på 

lördagarna tyckte jag hörde till det oförlåtliga. Förstöra en så rolig dag med 

havresoppa. På kvällarna fick vi ofta flottbröd, knäckebröd doppat i flottyr. Det var vår 

favoriträtt för de smakade nästan som dopp i grytan.  

Varje vecka samma mat. Men denna regelbundenhet med måltidstimmarna och 

mathållning gav något slags stadga åt tillvaron. Jag kan inte minnas att vi någonsin 

opponerade oss. Lika lite som vi opponerade oss mot tråkigheten på landsbygden, 

även om vi många gånger drömde om att få se främmande länder och folk. 

 



År 1880 när jag var åtta år drabbades Hofors av samma krasch som så många andra 

järnbruk och övergick från familjeföretag till Enskilda banken, det sköttes emellertid 

ett tiotal år framåt efter samma principer som förut. Min barndom och ungdom kom 

alltså att sammanfalla med den gamla regimen. Det är från ett gammaldags 

patriarkaliskt skött järnbruk som jag fick mina första och för hela livet bestående 

intryck av hur ett samhälle under sådan regim socialt fungerade och hur folk hade det. 

 

Arbetsdagen var oerhört lång för alla brukets arbetare. Tolv till fjorton timmar pågick 

arbetet både vid smedjorna och vid själva bruket. Vällingklockan ringde klockan sex på 

morgonen till samling dels vid Hammaren dels vid bruket. Den ringde också ut och in 

för kafferaster, frukost och middag.  

Kanske den effektiva tiden inte överskred våra dagars så mycket som man är benägen 

att tro och arbetstakten var betydligt lugnare. Men det trista var att arbetaren var 

bunden hela veckan från morgon till kväll vid bruket och hade bara söndagen för sig 

själv. 

Bönhuset spelade en stor roll i Hofors inte bara vid gudstjänsterna utan som sällskaplig 

samlingsplats. P P Waldenström verkade på trakten och eldade sina skaror till det 

otroliga inte minst när det gällde samla pengar till missionshus och bröders hjälp. 

Arbetare med inkomster så små att de knappt räckte till det dagliga uppehället gav sin 

”tionde”.  

En inbördes hjälpsamhet – den tidens främsta socialvård hade stark förankring vid ett 

bruk som Hofors. Arbetarhustrurna vävde till exempel tillsammans långa vävar till Elsa 

Borgs barnhem, köpte gemensamt garnet, satte upp väven i den stugan som hade det 

största rummet och vävde var sitt stycke så snart de hade tid. 

Möjligheten att göra av med pengar i Hofors var gudskelov små. Den mesta maten 

kom från täppan, grisen och hönsen. Reda pengar betraktades med största respekt. 

Visst fanns det fattiga arbetare, till och med mycket fattiga. Och visst hemsöktes 

många av sjukdom och andra olyckor. Men hjälpsamheten var otrolig och hur man bar 

sig åt klarades även svåra krissituationer ofta enbart med hjälp av grannar.  

Till herrgården och doktorn gick förstås folk med sina bekymmer, och ingen gick 

ohjälpt därifrån. Missionspastorn var liksom en klippa i nöden. Men prästen räknades 

liksom inte. Han bodde för långt bort – en hel mil från bruket borta vid kyrkan. 

Även de gamla togs om hand vid bruket, när de inte orkade arbeta längre. Men inte i 

någon särskilt finkänslig anda. Ibland kunde det ske under direkt förödmjukande 

former, fast ingen tänkte på det eller menade det. Det togs för givet att även en så fin 

gammal dam som madam Wallberg en mjölnaränka som fått ett rum på gamla dagar i 

utkanten av bruket. Hon hade haft ett av de prydligaste hemmen på hela bruket, när 

hennes man levde och var en sällsynt försynt, intelligent och fin människa.  

Jag frågade henne en gång om det inte var svårt att ha en främmande karl så tätt inpå 

sig i det enda rummet. 



-Ånej, kära barn svarade madam Wallberg med sin milda och vänliga röst. Det går bra. 

Jag sätter gungstolen mellan oss. 

Så småningom byggde emellertid bruksledningen ett riktigt trevligt åldedomshem som 

av någon anledning fick det vanvördiga namnet Käringhäktet. Där trivdes de gamla 

gubbarna och gummorna alldeles förträffligt i de stora ljusa rummen. 

De flesta på bruket bodde i enrumslägenheter, men stora som en modern 

fyrarumsvåning. Hur fruntimren kunde hålla rent och prydligt med fina nyskurade golv 

trots männens sotiga arbeten är en gåta.  

En del envåningshus var byggda av slagg och vitrappade, såg riktigt trevliga ut men var 

fuktiga och osunda. Därför valdes så småningom tvåvåningshus av den vanliga 

kasernliknande typen som ännu idag finns i Hofors. Men var och en fick sin egen 

farstuingång och förstukvist vilket gjorde husen eftertraktade trots namnet Svinvretan. 

Lantarbetarna bodde i backstugor eller i små byar i utkanten av bruket. De hade ofta 

långa vägar till sitt arbete. På vintern gick det väl an, när de kunde ta sig fram med 

stakkälke, sparkstöttning eller skidor. Men när snön gick bort fick de gå den långa 

vägen.  

Något kollektivt nöje fanns inte. Herrgårdsfolket, doktorns och tjänstemännen hade 

sina bjudningar, baler och utflykter, men annat folk på landsbygden hade inte många 

gemensamma kalas eller nöjen. Det skulle i så fall vara de vandrande positivhalarna 

som drog fram utefter vägarna t ex positivhalarna som spelade när barn och ungdom 

dansade i backarna och på vägen. Visst spelades det i stugorna men aldrig genensamt 

utom i missionshuset.  

Kvinnorna hade sitt gemensamma nöje i arbetet. De vävde, stickade täcken, drack 

kaffe åt mängder av småkakor. Ofta satt unga flickor på förstukvisten och virkade. Av 

någon anledning fann pappa doktorn detta tyda på lättja, varför han förbjöd sin äldsta 

dotter att överhuvudtaget ta en virknål i sin hand. Bruksflickorna var inte lata. De gifte 

sig ofta med brukspojkarna och blev utmärkta husmödrar efter den tidens sätt att se. 

Virkningen var säkert ett av deras nöjen.  

Bristen på nöjen, förströelser var dock inte detsamma som en oavbruten årslång 

arbetstid. Avbrotten utgjordes av högtiderna – jul, midsommar och Mickelsmäss. 

Med alla dåtida tillbehör av mat och dryck firades förstås julen. Men julottan var för 

många ändå det viktigaste i denna helg. De flesta firade den i missionshuset, men 

bönder och herrskapsfolk for ofta med häst och släde den milslånga vägen till kyrkan. 

Färden till julottan längs sjöarna med tända julgranar i stugorna och ljus i alla gårdar 

var en skönhetssyn som bevarades hela livet igenom. På hemvägen kappkörde raden 

av slädar. Det gällde att komma först. 

Midsommar var hela brukets gemensamma fest. Då sattes dansbanan upp. Då var det 

frid och fröjd. Majstången kläddes under mässings- och dragspelsmusik. Sedan tråddes 

dansen av gammal och ung. 

En gammal snickare var doktorinnans favoritkavaljer, ingen var så styv i gammalvals 

som han. I midsommardagens gryning vandrade alla upp till Midsommarberget för att 



se solen gå upp. I den ljusa sommarnatten tog sedan ungdomarna en lång omväg hem 

över backarna. Det var en ljuvlig tid på Hofors.  

Mickelsmäss, ja, då tog man sig rejäla supar som ingen missunnade någon. Visst tedde 

sig Hofors som en leende idyll. Men varför sökte sig så många ungdomar ut i världen, 

emigrerade, framför allt till Amerika. Ja pojkarna ville slippa exercisen. Och i 

drömlandet i Väster fick man äta vetebröd varje dag. Djupaste olusten kanske 

bottnade i de personliga arbetsmetoder som den alltmer påträngande 

industrialiseringen ingav dem. Stridigheter mellan äldre och yngre, kunde också vara 

en orsak. 

 

År 1889 reste Kerstin Hesselgren till Schweiz. Resan från Hofors till Meuville tog två 

veckor. Hon blev svårt sjuk och längtade hem till mamma och pappa – hon var då 

sjutton år.  

-Ack Hofors, ack Hofors vad jag längtar förfärligt hem till Dig. 

Varje morgon hon steg upp gick hennes tankar till hemmet. Vad gjorde de månne 

därhemma? Vad gjorde de igår? Hur mådde mamma? 

Redan på första sidan i dagboken som hon skrev innan hon lämnade Stockholm 

skymtar aningen om att det inte skulle bli så lätt att vara hemifrån hur förväntansfull 

hon än var inför sin första utlandsvistelse.  

 

 

 


