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Provinsialläkarens resa
Här är historien om doktor Adolf Hassler från Frostviken 
i nordligaste Jämtland. I början av 1900-talet engagerade 
han sig starkt för de usla förhållanden som skogsarbetarna  
i norra Sverige tvingades arbeta under. Hans inlägg vid  
läkarförbundets årsmöte på Hotell Knaust i Sundsvall år 
1907 blev en väckarklocka.   

Henning Hamilton är jägmästare och har  
en lång karriär på ledande befattningar inom 
svenskt skogsbruk bakom sig. Han var chef 
för Sveriges Skogsvårdsförbund under tolv år 
fram till 1986. Henning Hamilton är tillika en 
flitig författare och debattör med flera böcker 
om skogsbruk och landsbygdshistoria på sin 
digra meritlista. 
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Ångbåten Virgo som trafikerade sträckan Bågede – 
Strömsund passerar Stråcken där Vattudalen är som 
allra smalast. Under sin långa färd ner mot slutdestina-
tionen Sundsvall hade doktor Hassler gott om tid att 
formulera sitt ärende. Bild: Flata.net



64 65

ROVINSIALLÄKAREN ADOLF HASSLER VAR en mångsidig man. Hans läkar-
område omfattade övre delen av Ströms Vattudal och vidare ända upp 

mot Stora Blåsjön och norska gränsen. Han bodde i Frostviken, nära Gäd-
dede. Landet där omkring kände han väl. På de flesta byar, gårdar och ny-
byggen hade han varit, mest på skidor, men också till fots vid barmark. Han 
kände för det här folket. Han mötte mycket fattigdom, svält och svårbotad  
sjukdom. Det gjorde doktorn missmodig. Han hjälpte så gott han kunde.  

I Vattudalens nedre delar hade skogsbruket börjat lämna spår, ibland 
med hjälp av kraftiga stormar. Djupa och infekterade sårskador och ben-
brott blev där allt vanligare. Doktorn med sin väska fick allt oftare ta sig 
upp till avlägsna gårdar, kojor och torp. Många lappkåtor hade han också 
gästat, smakat både saltat kaffe med renmjölk eller torkat och rökt renskav. 
Han hade resonerat så gott det gick med språket. Han var intresserad av 
människor. Långa skidturer och vandringar blev en förutsättning för att 
både bota och lära känna folk.

ADOLF HASSLER VAR FÄNGSLAD AV VATTUDALEN med dess milsvida skogar,  
myrar och lågfjäll. Han hade länge, och med förhoppningar, följt den  
ökande strömmen av turister och vädjade till gårdar och byar att erbjuda  
fler sängplatser för alla vildmarksälskare söderifrån. Det var en ny folk- 
rörelse. Han var en av Svenska Turistföreningens tidiga aktiva. Han skrev 
artiklar i föreningens tidskrift.

En sensommardag finner vi dr Hassler i djupa funderingar, sittande på 
däcket till den lilla ångaren Virgo, som trafikerade dalens långsmala sjöar. 
Hans första mål var Strömsund där han skulle övernatta. Därefter vidare, 
antingen med andra ångbåtar på Faxälven och Ångermanälven eller med 
hästskjuts till Östersund och vidare med tåg till slutmålet Sundsvall. Endera 
en resa på flera dygn. I Sundsvall väntade honom Läkarförbundets årsmöte 
på Hotell Knaust, välkänt för alla norrländska träpatroner. Till årsmötet  
har dr Hassler anmält ett viktigt ärende. Det är sent i augusti 1907.

ÄNTLIGEN BLEV DET HASSLERS TUR PÅ en lång talarlista. Han hade föresatt sig 
vara lugn och saklig. Det fullsatta mötet kunde dock inte undgå känna att 
talaren brann för sin sak. Många hade själva haft kontakt med frågan, men 
upplevt att de inte kunde påverka. Hasslers ärende var att för skogsbrukets 
arbetsgivare och för landet och dess regering beskriva under vilka usla villkor 
som skogsarbetarna i Norrland levde. Det hade avgörande betydelse för 
landets viktigaste näring. Regering och riksdag måste omgående agera inför 
detta ovärdiga tillstånd. Hassler blev temperamentsfull. Många av lyssnarna 
var bekanta med verkligheten. De rycktes nu med av talarens indignation.

Det var inte bara en fråga om den kroppsliga och andliga skada som 
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skogsarbetarna led i sina iskalla, dragiga och rökiga kojor. Denna påtvingade 
fördragsamhet för smuts och plågor spreds också till hem, hustrur, barn och 
kommande generationer. I första hand gällde saken kojorna i skogen till vilka  
de flesta huggare och körare hänvisades. De hade ofta själva fått timra kojan,  
det ingick i uppdraget. En huggare blev normalt skuldsatt hos handlaren i byn. 
De var ivriga få slut på sitt kojbygge för att börja tjäna några kronor. Det var  
då lätt att slarva med mossa för tätning mellan stockarna. Mossan fanns hård- 
frusen under snön. Kojbygge på barmark var enklare. Men det hindrades av  
att auktionerna på alla större timmerposter genomfördes så sent att snön hann 
lägga sig innan de var klara. 

Ofta var kojan avdelad med en vägg, en för folket, en för hästarna. En körare 
måste sköta hästen omsorgsfullt. Korsförlamning av kyla och kalldrag var ett 
ständigt hot. Huggarnas hälsa hade mindre betydelse. Mest fick de dras med för-
kylningar och huvudvärk. Värre var det dock när folksjukdomen tuberkulos slog 
till. Kojorna var ofta trångbodda. Längs ytterväggarna byggdes britsar, oftast av 
kluven smågran. På dem lades sedan rikligt med ris. För utrymmet per man var 
någon halvmeter ett mål. Ofta tillkom underhand ytterligare folk. Hassler hade 
själv sett en 5 x 5 meters koja på en avlägsen plats. Han tog del av att där kunde  
sova upp till 28 man. Det gav 35 cm per man. Alternativet tycktes motbjudande 
för huggarlaget: Att i djupsnö och kyla bygga ytterligare en koja. 

DET VAR ALLTID JORDGOLV I KOJAN. Där slängdes och tappades diverse avfall, ofta 
ruttet. På golvets djupare hålor kunde det stå vatten. Doktorn höjde nu rösten 
på läkarmötet. Förutom trångboddhet var snusket och odören i kojorna hälso-
vådligt. Till detta kom alla knyten med mat och persedlar som stoppades under 
britsen eller hängdes på spikar i väggen där plats fanns. Taket i övrigt domine- 
rades av blöta kläder och skodon. 

Viktigast för alla var den egna kaffepettern och den egna stekpannan. Det 
var allt samlat på och kring kojans centrum – den meterhöga, fyrkantiga och 
stenbyggda eldpallen. Den förste som kom hem till kojan efter avslutat dags-
verke måste genast tända en brasa. Den utvecklades snart till en stor glödbädd 
där kaffekokningen började. Sedan kom stekfaten fram, vanligast frästes fläsk 
och kolbullar. Snart kom sömnen för de flesta. Glöden på eldpallen falnade. 
Det snarkades. Alla fick tåla de första, iskalla morgontimmarna. Den som först 
vaknade tände åter upp ved på eldpallen. 

Ved fanns alltid gott om. Körare på väg till kojan tog med sig torrtallar de  
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passerade. Någon körare kunde hemifrån ta med sig lite bräder eller en 
trälåda. Det blev till en kort skorsten. Den skulle passa till luckan i taket 
som lämnats ovanför eldpallen för att skapa bättre drag. Likafullt blev kojan 
stundom rökfylld vid hård och ogynnsam vind. Mången huggare kunde be-
rätta hur även skorstenen plötsligt kunde börja brinna. Allt folk fick då kasta 
sig ut i snön för släckning. Dr Hassler gav en livfull beskrivning.

HASSLER FÖRSTOD ATT HANS ERFARENHET VAR geografiskt begränsad. För 
säkerhets skull skrev han också brev till sina kollegor i de norrländska 
skogsbygderna. Av de 46 svar han fick, instämde 30 till fullo i hans kritik. 
Några var särskilt upprörda över att fädren kunde ta med sina nykonfirme-
rade fjortonåringar på vinterhuggning under så påvra förhållanden. Och 
till det hårda slit som för en nybörjare inte gav många kronor. Det kunde 
prägla en ej färdigvuxen yngling för livet.

När dr Hassler slutat sitt inlägg blev det tyst. De flesta måste medge att 
de inte gjort mycket för denna olyckliga sak. Snart kom dock en lång och 
tacksam applåd. Frågan om skogsarbetarnas villkor var väckt. Inte minst 
politiker tog snart upp den. Häpnadsväckande beskrivningar tog sig snart 
ända upp till riksdagen i Stockholm. Arbetsgivarna, alla skogsbolagen och 
Domänverket, förnekade inte beskrivningen. Men ansvaret låg också hos 
skogsarbetarna själva, menade många. De hade själva valt den standard  
de tyckte dög.

FRÅGAN BÖRJADE DISKUTERAS. Allt mer kom insikten att landets viktigaste  
framtidsnäring måste bygga på friska och nöjda medarbetare. Till en bör-
jan hördes dock en och annan röst som menade att skogsarbetarna var ett 

härdat släkte. De tålde mycket. De ville ha det så här. Många hade det inte  
mycket bättre hemma i sina kalla och fuktiga torp, backstugor och små gårdar.  
Även där var vattenhinken frusen varje morgon. I kojan sov han som en stock  
under fällen och vaknade sedan vid sunda vätskor.

Den hurtfriska tonen försvann snart. En skakad riksdag begärde och fick en  
utredning. Den kom igång 1912 med hundratals medverkande från Norrland,  
norra Värmland och Dalarna. Studierna skulle gälla för året 1913. Dr Hasslers  
anmärkningar blev nu i hög grad beaktade. Här är några av de viktigaste  
resultaten, må vara att bättre ordning kunde dröja i ytterligare några år: 

I fortsättningen var det avverkaren – i första hand skogsbolagen och kronan  
– som fick ansvar för att skogskojorna höll måttet. Nya regler tog dock viss tid  
att genomföra. Man försökte först se till att kojor och stallar byggdes före snöfall.  
Därmed krävdes tidigare rotpostköp. Kojornas väggar och tak måste tätas.  
Varje nattgäst måste ha minst 65 cm att breda ut sig på. 

Eldpallen var praktisk, den fick länge stå kvar. Men rökhuven ovanför skulle  
vara av plåt för att undvika bränder. Ett trägolv måste läggas i kojan. Och två  
glasade fönster tas upp. En förbandslåda måste finnas med tanke på de så vanliga  
såren från yxa och såg. Med benbrott var det värre. De drabbade särskilt häst- 
körarna. En härbärgeslag kom till. Därtill även yrkesinspektorer för skogsbruket. 

PROVINSIALLÄKARE ADOLF HASSLER I FROSTVIKEN kunde med tiden känna sig nöjd  
med sin långa resa till Hotell Knaust.    

Kungliga Socialstyrelsen kom 1916 med sin 400 finstilta sidor långa utredning 
Skogsarbetarnas Levnads- och Arbetsförhållanden. De timrade skogskojornas tid  
var dock inte förbi. Men fram mot 1940-talet kom mer radikala förbättringar.  
Skogsbaracker och skogsarbetarbyar kom till. Med ett växande skogsvägnät kom  
dagliga personaltransporter som gjorde att skogsarbetaren kunde sova hemma.  
Samtidigt pågick skogsbrukets snabba mekanisering. Nu behövs inte så många  
huggare längre. Och inte så många skogshästar. 

Sen vet vi hur det gick. Sedan början av 1990-talet utförs inte längre något  
manuellt fällningsarbete i svenska skogar, undantagandes en del småskogsägare  
som fäller mindre poster och husbehovsved. Maskinerna har helt tagit över.  
Doktor Hasslers engagerade anförande för 111 år sedan blev den tändande gnistan  
till den arbetsmiljömässiga omställning som vi idag kan skörda frukterna av.  

Dagarna har börjat 
ljusna. Det är 
färdighugget för året 
och sista timmer-
lasset ska ner. Snart 
ska man lämna den 
primitiva kojan och 
komma hem efter 
att ha tillbringat hela 
vintern här. Jonas 
Jonsson heter han 
som plirar mot ka-
meran. Köraren läg-
ger in en snus. Året 
är 1909 och kojan 
låg vid Gråberget 
norr om Överhog-
dal. Fotografen het-
te Nils Thomasson. 
Jamtli bildarkiv.
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