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Skogsarbetarbostädernas 
utveckling från koja till by

Skogsarbetarna bodde i skogskojor eftersom avverkningsplatserna låg långt hem
ifrån. Arbetarna byggde kojorna själva av trästockar som de fällde på platsen. Van
ligaste typen var eldpallskojor eller kolarkojor. En statlig skogsarbetarutredning vi
sade att kojorna hade undermålig standard eftersom de bland annat var rökiga, kalla 
och blöta. Vidare kunde hästar och skogsarbetare bo i samma koja. Skogs- och flott
ningshärbärgeslagen infördes 1920 och skärptes 1937. Enligt lag blev arbets givaren 
ansvarig för skogsarbetarnas boende och skogsarbetarna fick rätt till trägolv, fönster 
och utedass. På 1950talet kom både skogsarbetarbyar och monteringsbara baracker 
som förbättrade standarden ytterligare.

◀ Kojor för fyra personer 
vardera som tillfälliga här-
bärgen i läger på avverk-
ningstrakten. Mo&Domsjö. 
År 1949 i Stensele, Väster-
botten, Lappland. 

Skogskojor
Skogsarbetarna bodde i tillfälliga bostäder eftersom 
avverkningsplatserna ibland låg flera mil från bebyg
gelsen. Oftast bodde de i skogskojor men kunde även 
inkvarteras i fäbodar och bryggstugor. I kojorna skulle 
de bo en eller flera veckor i sträck under vintermåna
derna när arbetet utfördes. 

När skogsarbetarna kom fram till avverkningsplat
serna bodde de antingen i en redan befintlig koja eller 
byggde en ny på tjälad mark. De byggde även stall till 
hästarna. Att bygga en koja tog två till tre dagar men 
ibland en hel vecka. Fram tills dess bodde skogsarbe
tarna utomhus i en riskoja, under en gran eller nära 
en eld.

Eldpallkojor
Eldpallkojorna var byggda av stockar med en eldstad 
i mitten, som kallades för eldpall. Ovanför eldpallen 
fanns ett hål eller en skorsten. Under 1800talet och 
in på 1900talet timrades inte alltid väggarna, vilket 
innebar dragiga kojor som tätades med mossa eller 
rester av hö. För att skydda mot kyla kunde eldpall
kojorna delvis byggas ner i jorden och få utsidan tätad 
genom uppskottad mossa, jord och snö. Kojorna var i 
många fall utan fönster och hade jordstampade golv.

Kojorna byggdes för mellan 830 skogsarbetare som 
sov tätt ihop på breda britsar med fötterna mot eld
pallen. Britsen bäddades med granris och i vissa fall 
hade skogsarbetarna med sig fårskinnsfällar. Skogs
arbetarnas kläder var blöta efter arbetsdagen. Skjor
torna byttes ut men byxorna fick torka på kroppen. I 
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regel sov de med kläderna på som skydd mot kylan. 
Elden värmde kojan och fungerade som ljuskälla. Vär
men från elden torkade även skogsarbetarnas vantar 
och sockar som hänges upp i taket tillsammans med 
hästarnas seldon.

Kolarkojor
Kolarkojor byggdes för mindre avverkningar och 
rymde upp till fyra skogsarbetare. Kolarkojan bygg
des på så sätt att en takås bars upp av lutande träben. 
Rundvirke lutades mot takåsen och tätades med 
torv, mossa och jord. Kojan tätades ibland även med 
kolstybb, som var en massa gjord av kol, sand, lera 
och tjära. Kojorna var ibland delvis nedgrävda i jorden 
eller byggdes mot en sten.

Bristande boendeförhållanden
Redan 1907 larmade provinsialläkaren Adolf Hess
ler om bristande boendeförhållanden i skogsarbetet. 
Domänverket började bygga kojor av högre standard 
och efter nästan tio år genomfördes en statlig skogs
arbetarutredning. Den visade att innertak, fönster och 
trägolv många gånger saknades. Vidare var kojorna 
ofta rökiga, kalla och dragiga. Taket kunde vara så 
dåligt att det rann vatten efter väggarna. Hästar bodde 
i samma koja som arbetarna eller hade så dåligt stall 
att isen på hästen inte tinade under natten.

Skogs- och flottningshärbärgeslagen
Skogs- och flottningshärbärgeslagen infördes 1920 
och innebar att arbetsgivaren blev ansvarig för arbe
tarnas boende. Enligt lag skulle kojorna skydda mot 
kyla, regn och snö. Vidare skulle arbetarna ha tillräck
ligt med utrymme. Trots lagen var det få kojor som 
uppfyllde kraven i början på 1930talet. 1937 skärptes 
skogshärbärgeslagen och nu definierades tillräckligt 
med luftutrymme till fem kubikmeter per arbetare. 
Arbetarna fick rätt till trägolv, fönster, två meters 
takhöjd och utedass. Om arbetslaget var fler än tio 
skogsarbetare rekommenderades gemensam hushåll
ning.

Förbättringen
Eldpallkojorna som byggdes ända in på 1940talet 
utvecklades hela tiden. Kojorna kunde timras och 
byggas tätare än de tidigare varianterna. De bättre 
kojorna hade fönster, golv och spåntade brädor på 
taket. Det föreslogs att kojor skulle ha gemensamma 
ytor som torkrum, matbord och gemensam hushåll

ning. Ett eget rum eller ett avbalkat hörn skulle finnas 
för kockan. Nya typer av timrade kojor byggdes efter 
ritningar som yrkesinspektionen utvecklat. På timrade 
kojor som inte uppfyllde detta, byggdes en utbyggnad 
av brädor där torkrum och kockans rum placerades.

Efter arbetsdagen
Livet i skogskojorna såg väldigt olika ut beroende på 
tidsperiod och skick på kojorna. Det är stor skillnad 
på de tidiga kojorna som var trånga, mörka och kalla 
jämfört med skogsstationer med indragen el. Efter ar
betsdagen kom skogsarbetarna tillbaka till kojorna för 
att fylla på energi genom mat och vila. Om skogsarbe
tarna hade ork så spelade de kortspel och diskuterade 
ämnen som politik, kärlek och religion. 

När kojorna låg på rimligt avstånd till en by före
kom det att skogsarbetarna och kockorna for på dans. 
Vissa arbetare hade även med sig instrument som de 
spelade för de andra i kojan.

Baracker och barackbyar
Monteringsbara baracker kom på 1950talet. Mellan 
huggningarna kunde väggarna monteras ned och 
flyttas till nästa ställe. Det förbättrade boendeförhål

Värmen från elden torkade även 
skogsarbetarnas vantar och sockar 

som hänges upp i taket tillsammans 
med hästarnas seldon.

▲ En modernare typ av skogsarbetarkoja, 
som blev vanlig under 1940- och -50 tal. 
På trappan sitter de två kockorna och 
samtalar. Okänt var bilden är tagen och 
vilket år. 
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▲ Skogsarbetarna utanför enkel 
timmerkoja tätad med mossa. 

Fo
to

: S
ko

gs
m

us
ee

t i
 L

yc
ks

el
es

 fo
to

sa
m

lin
g



®VISASKOGEN

landena för skogsarbetarna. Istället för eldstad hade 
barackerna en järnspis. 

En barack kunde ha ett rum för skogsarbetarna, ett 
rum för köket och ett rum till kockan. I dessa kojor 
fanns både en järnspis i köket och en i rummet där 
skogsarbetarna sov. Det fanns även monteringsbara 
stall, bland annat en typ som rymde tre hästar. I ba
rackbyar fanns det flera baracker och i dessa fall hade 
funktionerna delats upp i olika byggnader. Skogsar
betarnas bostad, matsalen och kockornas bostad hade 
skilda baracker.

Skogsarbetarbyar
Skogsarbetarbyar skulle locka arbetskraft under 
1950talets arbetsbrist i skogsbruket. Byarna uppför
des i närheten av avverkningsplatserna och var per
manenta bostäder. Förutom bättre bostäder erbjöds 
skogsarbetarna fasta helårsanställningar. Arbetskraft 
rekryterades även från Finland och Norge vid denna 
tid. 

Byarna bestod av moderna bostäder försedda med 
kylskåp, elektrisk spis och rostfri diskbänk. I bo
städerna fanns även badrum med tvättställ, badkar 
och toalett. Ett separat rum för tvätt och ett rum för 
vedeldad panna fanns i källaren. Byarna  innebar att 
skogsarbetarna kunde dagpendla istället för att bo i 
skogskojor. 

Familjerna som flyttade in i husen hade tidigare 
haft tvättstuga vid sjön, vatten som hämtades från 
brunn och en vedspis som värmekälla. I dessa skogs
arbetarbyar var det inte helt ovanligt att majoriteten 
av arbetskraften var finländsk eller finlandssvensk.

Skogsstationer
För skogsarbetare utan familjer byggdes skogsstatio
ner som skulle ligga nära samhällelig service. Skogs
stationerna kunde likna barackbyarna men var istället 
placerade nära eller mitt i byar. 

I skogsstationerna fanns bland annat sovdel, mat
sal, kök, omklädningsrum, tvättrum, torkrum och 
bastu. Stationerna hade indragen el och i vissa fall 
även TV i ett sällskapsrum. En skogsstation kunde 
exempelvis bestå av 11 rum som rymde 36 skogsarbe
tare, fyra kockor och två förmän.

PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog – handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turis-
tiska möjligheter i brukad skog. PINUS pågår från augusti 2016 till november 2019. Skogsmuseet i Lycksele är projektägare.
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▲ Interiörbild från gammal skogsarbetar-
koja. Okänt var bilden är tagen och vilket 
år. Lägg märke till alla kaffe- och stek-
pannor som trängs på eldpallen. Var och 
en bekostade sitt eget kaffe och sin mat. 
Eldpallen kallades i folkmun för fläskalta-
ret, tack vare den stora mängd torrsaltat 
amerikanskt fläsk som man stekte och åt.
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