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Förord 

Landstingen fyller i år 150 år. 1863 var året då 1862 års kommunalförordning om 
kommunstyrelse i stad och på landsbygd trädde i kraft. Landstinget Gävleborg 
är ett av flera landsting som uppmärksammar detta jubileum med en rad olika 
aktiviteter. Från den samhällsmedicinska enheten bidrar vi med denna skrift.

Levnadsvillkoren, kunskapsläget om hälsa och sjukdomar och olika 
behandlingsmetoder är alla faktorer av central betydelse för hälsoläget i 
befolkningen. Vad kan vi då säga om hälsoläget, befolkningen och sjukvården i 
Gävleborg 1863 och vilka viktiga skillnader kan vi se jämfört med hur det är nu? 
 
Uppdraget med att sammanställa jubileumsskriften har vi givit till Lars Sundman 
som är en tidigare medarbetare på enheten och med lång och bred erfarenhet av 
länets hälso- och sjukvård. En presentation av hans meriter framgår i ett avsnitt 
längre fram i denna skrift.

Katarina Wijk



Gefle den 10 juni 1863

Bästa Kollega!

Som Du vet har jag sedan länge umgåtts med planer att dra mig tillbaka från 
mitt läkarvärv. Jag har ju åldern inne och utan tvekan gick det mycket lättare 
i yngre dagar att orka med arbetet. Det gläder mig därför alldeles särskilt att 
Kungl. Maj:t. redan utsett Dig till min efterträdare. Det brev Du sände mig med 
frågor om ditt kommande arbete här och de speciella förhållanden som råder i 
Gefle gör mig också mycket glad. Du vill, som jag förstår, komma hit någorlunda 
förberedd, vilket ju ger dig möjlighet att redan från början gripa tag i dina 
arbetsuppgifter.

På Din första fråga vill jag svara så att befolkningen i Gefle och i hela länet i stort 
har drabbats och drabbas av samma farsoter och olycksfall som du säkerligen 
mött under Dina tidigare tjänstgöringar på andra orter. Vi får vår del av 
smittsamma sjukdomar som till synes slumpartat drar över landet. För några år 
sedan hade vi påfallande mycket smittkoppor och dysenteri men detta år verkar 
lugnare på den fronten. Nej, det som plågar mig mest och stundom förmörkar 
mitt sinne är ju alla barn som dör i späd ålder och alla som på grund av fattigdom 
och dåliga bostäder ofta inte har tillräckliga krafter att överleva sjukdomar som 
de bättre bemedlade klarar sig igenom. Jag kan inte riktigt svara Dig om dessa 

Brevet till min 
efterträdare



förhållanden är mer utbredda i Gefle eller i vårt län än på andra håll.  Däremot 
är våra resurser med näraliggande lazarett, välförsedda apotek och tämligen god 
tillgång på kollegor i angränsaande distrikt naturligtvis glädjande att kunna berätta 
för dig. Du kommer inte att stå ensam inför prövningar. 

Det förhållandet att Gefle är en av rikets större hamnstäder anses ju av somliga 
som en orsak till utbredd skörlevnad, dryckenskap och även att smittsamma 
sjukdomar från utlandet gör entré här liksom i andra hamnstäder. Enligt min 
uppfattning stämmer detta delvis särskilt vad gäller smittsamma sjukdomar från 
utlandet. Jag kommer ju själv av sjömanssläkt men tycker ändå inte att sjömännen 
och hamnlivet sätter sin prägel mitt arbete i någon större utsträckning.

För att inte göra mitt brev alltför långt vill jag slutligen göra några personliga 
reflexioner om vad jag anser skulle kunna förbättra hälsoläget i våra trakter i en 
framtid. Min bestämda uppfattning är att människor som har det bättre ställt 
med mat, bostäder och familj har ett bättre hälsotillstånd än de som lever i nöd. 
En allmän utveckling av samhället, menar jag, skulle inte bara skänka bättre 
levnadsvillkor till många utan även minska risken för ohälsa. Det finns dessutom 
en god potential att förbättra våra nuvarande behandlingar. Någon gång har 
det till och med föresvävat mig att vissa av våra kraftfulla kurer gör mera skada 
än nytta. De gynnsamma resultat man tycker sig se av skyddskoppympningen 
skapar hos mig en förhoppning att även andra farsoter skulle kunna förhindras 
med liknande insatser. Läser jag slutligen de politiska vindarna rätt har man från 
huvudstaden planer på att införa en ny organisation, till och med en ny politisk 
nivå, de så kallade landstingen, med resurser och inriktning som skulle komma 
att stärka sjukvården.

Tuus Lars Sundman



Jag har inlett mitt arbete med ett tänkt brev, som skulle ha kunnat skrivas av 
en läkare i juni år 1863 inför sin avgång, till sin yngre efterträdare. Detta brev 
får utgöra början på en berättelse om hälsoläget och sjukvården i Gävleborgs 
län år 1863 och åren däromkring. Brevskrivarens syfte är att svara på några 
frågor från sin nyutnämnde efterträdare, kanske i sin tur formulerade i ett 
tidigare brev. I svaret kan dock inte den avgående läkare avstå från att ge några 
generella omdömen om situationen på sjukvårdens område utgående från egna 
erfarenheter. Därför framskymtar några värderingar och bedömningar i brevet. 
Dessa är givetvis mina egna men är inte helt tagna ur luften. I de dokument 
jag utgått ifrån i mitt arbete, t.ex. de så kallade provinsialläkarapporterna och 
sammanställningar av dessa framgår tydligt i utlåtanden och kommentarer 
till statistiska uppgifter, något som med dagens språkbruk benämns den 
”ojämlika hälsan”. Ofta i korta kärnfulla meningar och med ett språk som är oss 
främmande.

Inför uppgiften att skapa en bild av befolkningens hälsa och den sjukvård som 
stod tillbuds 1863 frågar man sig först var och om ett grundmaterial finns. Svaret 
är att det finns en oerhörd mängd statistik med historiska data. Det mesta finns 
på nätet men även i bokform på bibliotek. Mängden data är så överväldigande att 
min första uppgift blir att göra ett urval av vad som på ett verklighetstroget sätt 
kan användas för att skildrar en tid som ligger 150 år tillbaka.

inledning



Den form jag valt är inte den vetenskapliga rapporten eller dokumentären utan 
mer kåseriet eller den populärvetenskapliga. I första hand har jag använt mig av 
material som rör Gävleborgs län men där sådant inte funnits har jag utgått från 
rikets värden. Det har känts viktigt för mig att citera de ofta kortfattade och 
kärnfulla textavsnitten som förkommer i stor omfattning och som skiljer sig från 
vårt nuvarande sätt att skriva. Årliga sammanställningar gjorda av tjänstemän i en 
föregångare till Socialstyrelsen nämligen Sundhetscollegium innehåller uppgifter 
om sjuklighet och död men även sjukvårdsresurser mm. Statistiska Centralbyrån, 
och Demografiska Databasen innehåller historiska data om befolkningen. Det 
övriga materialet härstammar från olika källor vilka kortfattat kommer att anges i 
fotnötter eller i texten.

Den viktiga frågan är emellertid hur man skapar en struktur eller ram för en 
berättelse med ett så rikt grundmaterial. Jag har valt att formulera några frågor 
vilka är mina utgångspunkter. Dessa frågor är:

• Hur många invånare fanns i Gävleborgs län 1863?
• Hur gammal blev man på den tiden?
• Vad dog man av?
• Vilka sjukdomar drabbades man av?
• Vilka sjukvårdsresurser fanns?
• Vad kunde man göra inom sjukvården?

Var och en av dessa frågor har fått utgöra avsnitt i min berättelse. Inom så många 
områden som möjligt försöker jag presentera jämförbara data från vår tid.  Jag har 
försökt undvika alltför mycket tabeller och diagram men det är ju så att när man 
vill framställa tydliga skillnader säger en ”bild mer än tusen ord.” I slutet av mitt 
arbete har jag räknat upp ett antal referenser för den som vill gå vidare med egna 
frågeställningar.

Naturligtvis är jag inte den förste att beskriva Gävleborgs län i text. I mitt 
sökande efter de material jag behöver träffar jag i gamla handlingar på kortfattade 
noteringar som på ett tidstypiskt sätt sammanfattar uppgifter om vårt län. Så 
t.ex. hade landshövdingen skyldighet att vart femte år rapportera till ”konungen” 
förhållanden i länet. Skriften heter ”Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
femårsberättelser 1861-1865.” Publikationens avsnitt 2: ”Innevånare” lyder som 
följer:



Folkmängden, som vid 1860 års slut utgjorde, enligt husförhörslängderne, 
136,061 och enligt mantalslängden 134542 personer, har fortfarande varit 
i tillväxt. Folkökningen härleder sig hufvudsakligast från rik tillgång på 
arbetsförtjenst och derigenom underlättade tillfällen för den arbetande klassen 
att ingå äktenskap, äfvensom från inflyttningar från andra län, föranledde 
till följd af ökad rörelse och större industriela arbeten. Några särskilda 
administrativa förfoganden hafva icke påkallats för innevånare, som tala 
främmande språk.

Schismatiska rörelser1 af Baptister och Hedbergianare förekomma fortfarande 
i vissa delar af Helsingland. De afhålla sig från statskyrkan och den allmänna 
Gudstjensten samt hålla särskilda sammankomster för religiösa föredrag, 
dervid äfven sakramenterna utdelas; men någon särskild församling, enligt 
gällande författning, har icke blifvit bildad.

Den i förra berättelsen omförmälda förändringen i byggnadssätt och 
klädedrägt fortfar med tilltagande böjelse för beqvämlighet och renlighet 
samt en viss lyx, som uppenbarar sig i mera prydliga bostäder och i nyttjandet 
af fabrikskläde och andra dyrbara vävnader. Tillgången på byggnads- och 
brännmaterial är oförminskad.

Bruket af bränvin är i fortfarande aftagande och ersättes af vin, Bajerskt öl 
och kaffe, hvilket senare fortäres i öfverflöd och utgör en älsklingsdryck hos 
allmogen. Af öfriga födoämnen hör strömming och potatis till den dagliga 
spisordningen.

Af folknöjen förekommer endast dans. Sockenbibliotheker finnas i de flesta 
socknar och frivilliga Skarpskytteföreningar äro flerestädes bildade. 

Hela femårsrapporten är underskriven av landshövdingen Ferdinand Asker 
på Gefle slott den 23 mars 1867. Den handlar om, folkmängd, religion, 
levnadsvillkor, mat och dryck, nöjen och kultur. Även om min ambition är att 
vara något mer utförlig tycker jag denna korta sammanfattning är mästerlig, 
särskilt noteringen om att endast dans förekommer som folknöje. 

1 Närmast “religiösa irrälror”





Hur många 
invånare fanns i 

gävleBorgs
län 1863

Jag har valt att börja min beskrivning med några övergripande befolkningsda-
ta. Materialet har hämtats från SCBs Historiska data och från aktuell befolk-
ningsstatistik. Enklast och mycket kortfattat skulle man kunna nämna att år 
1863 bodde 141 427 människor i Gävleborg, under året hade 4 246 barn fötts 
och 2 621 individer dött. Om man även tar hänsyn till in- och utflyttning redo-
visas i statistiken en folkökning under året på 2 009 individer. Det finns dock en 
poäng att ytterligare beskriva befolkningens fördelning t.ex. regionalt och i åldrar 
för att kunna ge en mer fullständig bild av länet. I det följande visar jag med hjälp 
av några tabeller och bilder det urval av uppgifter jag gjort och försöker dessutom 
spegla de skillnader som finns mellan 1863 och nutid.

Hur många gävleborgare Fanns det 1863?

I nedanstående tabell redovisar jag befolkningen uppdelad på kön, den andel som 
bodde i städer och på landsbygden samt hur stor andel Gävleborgarna utgjorde 
av rikets befolkning. I länet fanns vid denna tidpunkt endast tre städer, Gävle, 
Söderhamn och Hudiksvall.  

Som framgår av tabellen bodde således år 1863 dryga 140 000 människor i länet 
det vill säga cirka hälften så många som idag. Den allra största delen var bosatta 
på landsbygden, nära nittio procent, en bjärt kontrast mot dagens befolkning. 
Även om nutidens definition av landsbygd och stad inte är jämförbar med 1863 så 



är ju skillnaden påtaglig. Som också framgår är Gävleborgarna idag 2,9 procent 
av landets befolkning men 3,5 procent år 1863.

Hur Fördelade sig beFolkningen per kommun?

Datamaterialet för att beskriva befolkningsfördelningen regionalt är hämtad från 
den s.k. Demografiska Databasen. Den kommunala indelning som presenteras 
där har utgått från de kommuner som fanns 1863 (som i stort var densamma 
som tidigare indelning i socknar) och som slagits samman till de kommuner vi 
har idag. Data finns endast tillgängliga för år 1860 för länets kommuner. Endast 
totalbefolkningen presenteras men en uppdelning på män och kvinnor visar i 
princip likartad fördelning. I tabell 2 redovisas antalsuppgifter samt andelar i 
procent av länets befolkning för respektive år.
 I tabellens två sista kolumner visas också den förändring som inträffat dels i an-
talet invånare, dels procentuellt. Så t.ex. skall Ockelbos förändring i procent tol-
kas så att den kommunen har cirka 6 procent mindre befolkning 2012 än 1860. 

Under de 152 år som gått har inte förvånande stora förändringar ägt rum. Två 
kommuner, Ockelbo och Nordanstig hade fler invånare 1860 medan övriga har 
ökat. Endast Sandvikens och Gävles andel av länets befolkning har ökat. 

1863 2012

Antal Andel % Antal Andel %

Samtliga 141427 276637

Män 68517 48,4 138412 50,0

Kvinnor 72910 51,7 138225 50,0

Därav

 på landsbygden 123710 87,5 82991 30

 i städerna 17717 12,5 193646 70

Andel i riket 3,5 2,9

Tabell 1. Befolkningsdata för Gävleborgs län 1863 och 2012



1860 2012 Förändring

Kommuner Antal Andel av länet % Antal Andel av länet % Antal Andel %

Ockelbo 6248 4,5 5866 2,1 -382 -6,1

Hofors 5050 3,7 9526 3,4 4476 88,6

Ovanåker 8705 6,3 11379 4,1 2674 30,7

Nordanstig 10789 7,9 9523 3,4 -1266 -11,7

Ljusdal 14719 10,7 18884 6,8 4165 28,3

Gävle 25391 18,5 96065 34,8 70674 278,3

Sandviken 12402 9,0 37076 13,4 24674 199,0

Söderhamn 13951 10,2 25194 9,1 11243 80,6

Bollnäs 15821 11,5 26163 9,5 10342 65,4

Hudiksvall 22430 16,3 36749 13,3 14319 63,8

Länet 137366 100 276425 100 139059 101,2

Tabell 2. Befolkningsdata för kommunerna i Gävleborgs län 1860 och 2012
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Tabell 1. Befolkningen i Gävleborgs län 1860 och 2012, åldersfördelad.



Hur Fördelade sig beFolkningen åldersmässigt?

I figur 1 presenteras befolkningens ålderssammansättningen. För att kunna göra 
data jämförbara i åldersgrupper har jag utgått från befolkningen i Gävleborg 
1860 som finns redovisad i ettårsåldersklasser. Dessa har summerats för att skapa 
de åldersgrupper som SCB använder. Den första åldersgruppen är 0-4 år, d.v.s. de 
första fem åren, och därefter i 10-års åldersgrupper. Staplarna utgör varje ålders-
grupps procentuella andel av samtliga. 

Som framgår finns en mycket markant skillnad i ålderssammansättning mellan 
1860 och 2012. Andelen unga 1860, från 0 till 44 år, d.v.s. de blå staplarna i 
bildens vänstra del år är tydligt högre. Mera i detalj syns att den åldersgrupp där 
skillnaden är som störst är gruppen fem till fjorton år, som är nästan dubbelt så 
stor 1860. Hela gruppen under tjugofem år utgör 50 procent år 1860 mot ca 30 
procent 2012. Befolkningen över fyrtiofem år däremot var år 1860 knappt 20 
procent mot 45 procent idag. 

Ett annat mått att visa åldern i en befolkning är medianåldern. Detta mått visar 
vid vilken ålder det finns lika många yngre som äldre. Så visar t.ex. en medi-
anålder på 24 år att det finns lika många individer yngre än 24 år som det finns 
äldre. Tabell 3 visar medianåldern år 1860 och 2012 och skillnaden mellan dem.

I tabellen framgår tydligt hur mycket yngre befolkningen var på 1860-talet. I en 
sammanställning från FN betraktades en befolkning som ung om medianåldern 
låg under 20 år och gammal om medianåldern låg över 30 år. I ett arbete från 

Region Kön 1860 2012 Diff.

Riket Män 23,6 39,9 16,3

Kvinnor 25,8 41,9 16,1

Män o kvinnor 24,8 40,9 16,1

Gävleborg Män 25,7 43,7 18,0

Kvinnor 28,3 45,8 17,5

Män o kvinnor 27,0 44,8 17,8

Tabell 3. Medianåldern.



Figur 2. Förväntad återstående livslängd vid födelsen och några valda åldrar.

Figur 3. Dödligheten i Gävleborg för spädbarn och några valda åldersgrupper 1863 och 2012.
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SCB2 anger man med denna definition att ”Sveriges befolkning aldrig varit ung 
sedan 1750 och blev gammal redan på 1960-talet.”

Hur gamla blev gävleborgarna på 1860-talet?

Det finns flera sätt att redovisa en befolknings ålder, t.ex. hur stor andel som ett 
givet år blev äldre än en angiven ålder. Mera vedertaget är att redovisa medelli-
vslängd och förväntad återstående livslängd för några utvalda åldrar. Man kan 
uppfatta medellivslängd som en genomsnittlig dödsålder. Den statistik för år 
1860-1871 jag har tillgång till rör endast riket, men även om det finns skillnader 
mellan riket och Gävleborg speglar rikets data tillräckligt väl förhållandena i vårt 
län. I figur 2 har jag ställt samman medelivslängden vid födelsen samt återstående 
livslängd för åldrarna 20, 50 och 65 år.

Det som tydligast framgår av bilden är de genomgående högre röda staplarna 
(2008-2012), för såväl män som kvinnor. Medellivslängden för både män och 
kvinnor perioden 1861-1870 är ungefär hälften av den vid 2008-2012. I siffror 
är medellivslängden 1861-1870 för män knappt 43 år och för kvinnor 46 år. 
Motsvarande siffror för perioden 2008-2012 är knappt 80 år för män och 83 år 
för kvinnor. 

Om man överlevt de första 20 åren av livet kunde man 1861-1870 förväntas bli 
65 (20 år + 45 år) år som man och 68 år som kvinna. Motsvarande siffror för 

Tabell 4. Skillnader i dödlighet  mellan 1863 och 2012, promille. 

Åldrar 1863 2012

0 år 145,1 5,2

1-4 år 26,7 0,3

5-14 år 5,5 0,1

15-44 år 6,0 0,6

45-69 år 21,0 5,7

70-79 år 84,0 25,2

80-w år 207,4 121,5

2 Från folkbrist till åldrande befolkning, SCB 1999, kap. 3.



perioden 2008-2012 är 80 år för män och knappt 84 år kvinnor. Även för åldrarna 50 
år och 65 år kunde människorna perioden 1861-1870 inte förväntas bli lika gamla som 
2008-2012. Man brukar säga att medellivslängden påverkas mycket av död i unga år. 

Om t.ex. spädbarnsdödligheten  är hög påverkas medellivslängden vid födelsen. Av detta 
skäl redovisas i figur 3 dödlighet för spädbarn (0 år)3. Samt ytterligare några åldersgrup-
per. Här finns god tillgång till data från Gävleborg, men för översiktlighetens skull har 
jag slagit ihop män och kvinnor. Jag har valt att redovisa dessa data såväl i bild som i 
tabell. Bakgrunden till detta är att bilden tydliggör ett specifikt mönster och tabellen 
detaljerna för dels den anmärkningsvärt höga spädbarnsdödligheten 1863 dels de stora 
skillnader som finns mellan 1863 och 2012. 

Som framgår av figuren är de blå staplarna markerat högre än de röda, vilket innebär att 
dödligheten i alla åldersgrupper genomgående var högre 1863 än 2012. I nedanstående 
tabell visas de siffror som ligger till grund för figur 4. Raden ”0 år” visar spädbansdöd-
ligheten.

Motsvarande beräkningar för riket visar ungefär samma värden. Det mest framträdande 
är såväl i bild som i tabell den höga spädbarnsdödligheten. Uttryckt på annat sätt dog 
14,5 procent (145 promille) av barnen före ett års ålder. I antal, för Gävleborgs län, är 
det 616 döda år 1863. Av 100 levande födda dog per år således nästan 15 barn.

Man kan fråga sig hur befolkningstillväxten såg ut i Gävleborg med så markerad 
dödlighet. Kunde någon utveckling ske? Man bör då hålla i minnet att det under 1860 
talet föddes betydligt fler barn än i modern tid. Det finns data som visar att det under 
perioden 1861-65 föddes i genomsnitt 4,6 barn per kvinna upp till 50 års ålder. Detta 
skall jämföras med värdet 1,9 barn per kvinna år 2012.

levnadsvillkor

Man kan ju tycka att den beskrivning av befolkningen jag gjort hittills är ofullständig 
utan att nämna något om hur människor hade det på 1860-talet, det man med modernt 
språkbruk kallar levnadsvillkor eller socioekonomiska förhållanden. Jag kommer endast 
med två citat att försöka återge något av detta och gör definitivt inte anspråk på att på 

3 Spädbarnsdödligheten ett visst år beräknas som (antalet döda före ett års ålder/antalet levande födda)*1000..

4 Dödligheten är (antalet döda/medelfolkmängden)*1000. För data från 1863 har dock, i brist på bättre, i stället  
 för medelfolkmängd använts befolkningssiffror för 1860. För spädbarnsdödlighet, se fotnot 2.



det sättet ge en fullständig bild. Båda citaten gäller södra Hälsingland och är 
utdrag ur provinsialläkarrapporter. 

Söderhamns distrikt utgöres efter Alftas frånskiljande, numera endast af sydös-
tra delen af Helsingland och omfattar 8 socknar med sammanlagdt omkring 
16,000 invånare. Hufvudnäringarne äro boskapsskötsel och åkerbruk, isynner-
het linodling, om vintern timmerforsling från de längre uppåt landet belägna 
skogar och sågverk samt i kustsocknarne derjemte fiske. Folket är i allmänhet 
välbergadt, hvilket man äfven kan se af de ståtliga boningshusen, hvilkas inre 
dock, hvad ordning och renlighet beträffar, sällan är i öfverensstämmelse med 
det prydliga yttre. Deremot användes så mycket mera omsorg på att hålla snyg-
gt i ladugårdarne, der äfven, i somliga trakter, familjen vistas större delen af 
dygnet. Folket är storväxt och kraftigt, deras lefnadssätt något öfverflödigt. Fyl-
lerilasten har på sednare tiden mycket aftagit. 5 jernbruk och 6 större sågverk 
finnas inom distriktet, men arbetarne vid dessa sednare äro hufvudsakligast 
Dalkarlar och Wermländningar, som gå hem öfver vintern och återvända på 
våren. Såsom stationära sjukdomar omtalas bleksot och kroniska magkatarrher 
ganska allmänt, samt spetälskan. (t. f. Prov.-Läk. Beskow.)

För Alftas del finns även viktiga iakttagelser om hur kvinnornas villkor. Det kan 
inte ha varit ett lätt liv.

Alfta nybildade provincialläkaredistrikt omfattar förutom Bollnäs socken, som 
har egen distriktsläkare, socknarne Alfta, Ofvanåker och Woxna, utgörande 
omkring 30 qvadratmil med något öfver 9,000 invånare. Landsbygden är 
i allmänhet bergig, dock öppnande sig till en genom en stor del deraf gående 
slättmark, bildad af Woxnaelfvens floddal; bergen nästan öfverallt skogbevux-
na, vanligen omkring 5 à 600 fot höga,
 
Likväl uppstiga några till en höjd af 1,500 fot öfver hafsytan; emellan 
bergåsarne ligga här och där vidsträckta myrar; på skog har distriktet ännu 
betydlig tillgång, synnerligen Woxna, norra delen af Ofvanåker och södra delen 
af Alfta socknar. De odlade delarne af landet, hvilka till en stor del utgöras 
af Woxnas floddal, äro ganska bördiga och producera, åtminstone inom Alfta 
och Ofvanåker, tillräckligt för behofvet. Välmågan bland invånarne är jemn; 



deras födoämnen utgöras mest af korn-ärtbröd, saltströmming, potates, sällan kött; 
nationaldrycken är svagdricka och kaffe; bränvin eller andra spirituösa drycker begag-
nas af bönderna sällan i hvardagslag, men vid högtidliga tillfällen, såsom bröllop och 
begrafningar, i så mycket större qvantitet. 

Invånarne utgöras nästan helt och hållet af allmoge; karakteriserande densamma kan 
man säga att den är styfsint och envis, men i allmänhet ganska redbar och i sedligt 
afseende ej klandervärd; deremot finnes hos densamma en främlingen i sanning 
frapperande råhet och okunnighet, motvilja mot undervisning och upplysning samt 
misstroende mot herremän, af hvilka föröfrigt de fleste (presterna undantagne) stå på 
ungefär samma bildningsgrad som bönderna, Den manliga delen af befolkningen har 
ett friskt och starkt utseende, är till växten lång och reslig; qvinnorna tyckas deremot 
ej hafva männernas goda kroppskonstitution och synas här, liksom nästan öfverallt på 
landet, i förtid åldrade. Förutom spetälskan utgör bleksot den mest förekommande 
bland de endemiska sjukdomarne; få qvinnor från 12 till 30 års ålder undgå densam-
ma; kroniska magkatarrher äro dernäst i freqvens, men synas här förekomma mindre 
talrikt än i flera andra delar af Sverige. Skrofulösa affektioner förekomma ej särdeles 
ofta. Caries i tänderna är ganska vanlig både bland män och qvinnor. Vattsot, van-
ligen beroende af kronisk degeneration i njurarne, tyckes ej vara så alldeles säll- synt. 
Kolik, sannolikt orsakad af den ej alltid så helsosamma födan, är ej heller ovanlig.

Den bland kvinnorna i Alfta förekommande diagnosen bleksot är sannolikt blodbrist 
(anemi). Skrofulösa affektioner är hudförändringar orsakade av tuberkulos. Det verkar 
också som det funnits arbete för tandläkare med tanke på den utbredda ”cariesförekom-
sten”. Vattsot är helt enkelt svullnader (ödem) son kan ha varit av flera orsaker.





vad dog man av 
på 1860-talet?

Finns uppgifter om dödsorsaker för Gävleborgs län 1863? Ja, i minst två rap-
porter, en från ”Sundhetscollegium” och en från Statistiska Centralbyrån finns 
omfattande uppgifter om både sjukdoms- och dödsorsaker. Man kan dock efter 
endast översiktlig genomläsning av statistiken notera att en fullständig redo-
visning av orsaker till samtliga döda inte finns. Vad gäller totalantalet döda i 
Gävleborgs län år 1863 finns angivet 2621 fall men antalet fall med ”av läkare 
uppgivna dödsorsaker” endast 336 fall d.v.s. 13 procent av samtliga. I nära 90 
procent av dödsfallen har vi med andra ord, i den använda statistiken, ingen 
angiven dödsorsak Av följande citat, särskilt sista meningen, ur en av de angivna 
publikationerna ges en förklaring:

Af lett insedda skäl kunna de här anförda talen icke uttrycka verkliga antalet 
insjuknade emedan ofantligt många fall förekomma, synnerligen af mildare 
sjukdomsformer, der läkare icke tillkallas och följaktligen ej heller någon 
anteckning sker. Dödsantalet uppgifves af somliga läkare vara anfördt efter 
presterskapets anteckningar i dödboken.

Man var således medveten om bristerna i statistiken. Utifrån erfarenheter från 
våra dagar skulle man kunna förvänta sig en något mer fullständig redovisning av 
de fall som vårdades på sjukhus. Det märkliga är då att endast 31 fall har noterats 
1863 där döden inträffat på något av de tre sjukhusen i länet, d.v.s. i Gefle, Sö-
derhamn och Hudiksvall. Man kan ju fråga sig vad man hade för glädje av en så 



ofullständig statistik och hur vi 150 år senare skall kunna dra några slutsatser om 
dödsorsaker och sjukdomsförekomst? 

Som framgår av det tidigare citatet spelade ”presterskapet” en stor roll i insamling 
(dödboken) av inte enbart dödsfallens församlingstillhörighet, utan även dödsor-
saker, kön och ålder. En lika viktig fråga i sammanhanget är därför med vilken 
precision som diagnoserna sattes. I statistiska Centralbyråns publikationsserie 
”Dödsorsaker” från år 1911 diskuterar man denna fråga vilket framgår av följande 
citat:  

Med ökade anspråk på vetenskaplig noggrannhet befanns arbetet med dödsor-
sakernas uppgivande allt mera ligga över prästerskapets förmåga, och från och 
med år 1831 blev, på prästeståndets begäran, genom nådigt brev den 29 jan. 
1831, prästerskapet befriat från skyldigheten att avgiva fullständiga uppgifter 
om dödsorsakerna; skyldigheten att anteckna dödsorsak inskränktes till dödsfall 
i smittkoppor och andra farsoter, i barnsbörd samt genom olycksfall, brott eller 
självmord.

”Presterskapet” ville alltså bli av med uppgiften ”dödsorsakernas uppgivande”. 
Efter 1831 blev det endast för ett fåtal dödsfall en uppgift för en präst eller annan 
församlingsföreträdare att skriva något om dödsorsaken i ”dödboken”. I samma 
publikation från 1911 verkar man, enligt nästa citat, ha större förtroende för de 
diagnoser som ställdes i städerna.

….dödsorsaksstatistiken för städerna är mycket värdefull och torde, med un-
dantag av att inga uppgifter lämnas om de avlidnas yrken, kunna tillfredsstäl-
la alla rimliga fordringar, även nu för tiden, på en statistik av denna beskaf-
fenhet. Helt annorlunda har förhållandet varit med landsbygden.

Mot denna bakgrund är det således med en viss försiktighet jag både redovisar 
sjukdomars och dödsorsakers utbredning i tid och rum. Det är heller inte så att 
man kan se fallen med redovisade orsaker till död och sjukdom som en delmängd, 
representativ för samtliga dödsfall eller som ett statistiskt urval. En fullständig 
kvantitativ analys är därför inte möjlig. Däremot kan man med en kvalitativ an-
sats beskriva vilka sjukdomar som förekom och vilka som uppgavs som dödsorsa-



ker. Även om osäkerheten i fråga om antalsuppgifter är stor kan man möjligen få 
ett begrepp om vilka sjukdomar som hade stor dödlighet.

dödligHet

I publikationen ”Befolkningsstatistik” för året 1863 presenteras bl.a. en grov 
indelning i dödsorsaker,

• Dödsorsaker af farsoter och barnsbörd
• Vådsamma dödsorsaker
• Sjelfmord

Jag behåller denna indelning och kopierar tabellerna i sin helhet. I tabell 5 redovi-
sas diagnoser och antal döda för Riket och Gävleborg 1863. Uttrycket ”farsot” är 
ju detsamma som smittosam sjukdom.

Äldre benämningar Moderna benämningar Riket 1863 Gävleborg 1863

Smittkoppor     307 1

Skarlakansfeber               1324 1

Mässling 2527 40

Elakartad halssjuka Difteri 1822 21

Strypsjuka Difteri 2116 70

Kikhosta 749 7

Hjernfeber Hjärnhinneinflammation 286 2

Nervfeber Kompl. till tyfus 957 49

Frossa Malaria 103 2

Rödsot Dysenteri 394 17

Diarrhe 190 10

Inhemsk kolera 39 0

Barnsängsfeber 222 8

Dragsjuka Mjöldrygaförgiftning 8 14

Skörbjugg C-vitaminbrist 4 0

Påssjuka 12 0

Influensa 2 0

Tabell 5. Dödsorsaker av farsoter och barnsbörd.



Flertalet sjukdomar känner vi ju till även i våra dagar. Samtliga diagnoser i tabel-
len återfinns t.ex. i den senaste sjukdomsklassifikationen5 vilket man kan uppfatta 
som att sjukdomarna fortfarande har en viss aktualitet i Sverige. Tittar man på 
den officiella dödsorsaksstatistiken (från 2011) finner man dock endast en diagnos 
från tabell 5 som förekommer, nämligen diarré. Man skall möjligen också tillägga 
att diagnoserna från 1863 kanske inte är helt jämförbara med dagens.

Benämningen strypsjuka klingar ju olycksbådande. ”Elakartad halssjuka” och 
”Strypsjuka” är sannolikt det som vi kallar för difteri och som idag inte förekom-
mer i vårt land. Ett symtom vid difteri är ju en svår andnöd, s.k. ”äkta” krupp, 
som påminner om att bli strypt. Värt att notera är även förekomsten av malaria 
eller ”frossa”. Ett för våra trakter intressant samband med malaria är ju den öv-
ersvämning av Dalälven som tydligen ofta förekom även på 1860-talet. Följande 
citat är hämtat från Sundhetscollegiums rapport om ”Helso- och sjukvården” år 
1863 och utgör ett utdrag ur en provinsialläkarrapport.

Hedesunda och Fernebo socknar utgöra ett nästan fullkomligt jemnt slättland, 
utan någon betydligare höjd, nästan öfver allt skogbevuxet, med undantag af 
en del af de stora mossarne samt de jemförelsevis obetydliga ställena kring de 
spridda byarne. Båda socknarne bilda Dalelfvens norra strand på en sträcka 
af 5 mil. Större delen af den odlade jorden och således ock den tätaste befolk-
ningen befinner sig i grannskapet af elfven och dess tillflöden. Hvarje år stiger 
elfven en och ibland tvenne gånger öfver sina bräddar, och i en trakt så flack 
som denna, måste redan elfvens reguliera flöden öfversvämma ett vidsträckt 
område. De tidtals återkommande strömflödena öfversvämma ofta ofantliga 
rymder och synas då sträcka sina verkningar äfven till följande år, innan de 
vattendränkta skogsmarkerna åter hinna afrinna. Elfvens öfversvämningar 
utgöra derföre en af de vigtigaste faktorer som bestämma helsotillståndet inom 
distriktet. Bland allmännare förekommande sjukdomar inom orten nämnas 
kroniska magkatarrher, bleksot och frossa. (Distr.-läk. Ljunggren.)

I tabell 5 har presenterats ett antal diagnoser på sjukdomar som människor har 
dött av.  Man ska då komma ihåg att det är en stor variation i sjukdomars död-
lighet. Av detta skäl kommer längre fram i tabell 7 den rapporterade sjukdoms-
förekomsten att presenteras.

5 ICD-10



våldsam död

Av samma skäl som beträffande farsoter utgör tabell 6 främst en uppräkning 
av vilka olyckor m.m. som ledde fram till döden. Benämningen av diagnoserna 
klingar väldigt målande men är ju inget som vi använder idag, och inte heller i 
sjukdomsklassifikationen. Som ett samlingsnamn använder man i den moderna 
klassifikationen: ”Skador genom yttre våld och förgiftning”. År 2011 registrerades 
4546 dödsfall i riket och 165 i Gävleborg under den rubriken. Således en bety-
dande andel av den totala dödligheten.

Som framgår av tabellen har vissa dödsorsaker inträffat i riket men inte i vårt 
län. Ihjälosning refererar till den modernare termen kolosförgiftning. Diagnosen 
”Afrättning” erinrar oss om att dödsstraffet fanns i Sverige. Döda som stupade i 
krig förklaras i en fotnot som svenskar som deltagit i krig utomlands (”att de båda 
stupade kämpat i Unionens leder i Amerika”). Om vi skall fästa oss vid siffrorna så 

Diagnoser Riket 1863 Gävleborg 1863

Ihjälhungring 1 -

Drunkning 1167 40

Ihjälosning 13 -

Ihjälfrysning 31 -

Förbränning  och  skållning 137 8

Åskslag 4 -

Explosion 4 -

Vådlig förgiftning      10 -

Qväfning (barn)  152 -

Krossning  sår och benbrott m.m. 472 15

Skottskador 23 -

Främmande kropp 1 strupen  11 -

Mord eller dråp 66 1

Afrättning 2 -

Stupade i krig 2 -

Tabell 6. Våldsam död i Gävleborgs län och Riket 1863.



utgör ju död genom drunkning en stor post. För Gävleborgs del noteras i en fotnot 
att 32 voro män och 8 kvinnor varav 8 under 10 år.

Diagnosgruppen ”Krossning, sår, benbrott m.m.” presenteras ytterligare på föl-
jande sätt6 :
• Skenande hästar, stjelpning och öfverkörning  81
• Fallande träd     39
• Ras af jord, byggnader m.m. fall från höjder  37
• Skador i kvarnar, tröskverk och andra maskinerier 37
• Skador under gruvarbete    24
• Skottskador (deraf i 3 fall sprängskott)  23
• Slag af och fall från hästar    21
• Skador å jernväg     8
• Stångning av boskap    8
• Sår af fargalt7 (barn)    1
• Fastnande i uttergiller    1
• Förblödning av vådeligen öppnad pulsåder  1

 Möjligen är inte dödsfall där hästar varit inblandade lika vanliga idag men de var 
ju dåtidens trafikolyckor. Inte heller ”stångning av boskap” är särskilt vanlig idag 
som dödsorsak, men annars förekommer idag ungefär samma orsaker till våldsam 
död som 1863.

En av de angivna dödsorsakerna beskrevs ytterligare på ett sätt som gjorde djupt 
intryck på mig. I en fotnot redovisas nämligen olika typer av “främmande kropp i 
strupen” som framgår av nedanstående citat.

Att de främmande kroppar i svalg och strupar, som plötsligen vållat 11 döds-
fall, så vidt uppgifvits synas hava bestått av oförsigtigt slukade födoämnen, 
företrädesvis köttbitar, med och utan ben.

Vilken mening!

Diagnoser Riket 1863 Gävleborg 1863

Ihjälhungring 1 -

Drunkning 1167 40

Ihjälosning 13 -

Ihjälfrysning 31 -

Förbränning  och  skållning 137 8

Åskslag 4 -

Explosion 4 -

Vådlig förgiftning      10 -

Qväfning (barn)  152 -

Krossning  sår och benbrott m.m. 472 15

Skottskador 23 -

Främmande kropp 1 strupen  11 -

Mord eller dråp 66 1

Afrättning 2 -

Stupade i krig 2 -

Tabell 6. Våldsam död i Gävleborgs län och Riket 1863.

6 Rikets värden

7 Vildsvin



Slutligen finns anledning att återge ett stycke ur den aktuella redovisningen an-
gående sambandet mellan alkohol och olycksfall:

Här och der förekommer visserligen i dödboksutdragen bränvinsmissbruk 
uppgifvet såsom orsak till död och begrafning i tysthet. Dessa spridda uppgift-
er Skulle dock, om de sammanfördes, gifva ett alltför missledande antal af 
de fall, der detta missbruk verkligen varit den omedelbara eller medelbara 
dödsorsaken. Kunde de erhållas fullständiga under en lång årsföljd, skulle de 
blifva af högt värde. Säkert är, att framför en mängd af de här ofvan anförda 
olyckshändelser och brott, bränvinsmissbruket bordt stå såsom den främsta 
anledningen.

Sambandet mellan alkohol och olycksfall är sannolikt lika aktuellt idag som år 
1863.

kategorin ”sjelFmördare”

För Gävleborgs län finns 6 fall av självmord noterade år 1863. I riket fanns 
samma år 284 fall. I statistiken redovisas både ålder och dödssätt. De yngs-
ta självmördarna ”synas ha varit 2 gossar, den ene 11 år och den andre 10 år” 
De äldsta ”en 89 årig inhyseman och en enka i 87-årsåldern”. Det vanligaste 
dödssättet var hängning. I publikationen dödsorsaker från 2011 finns 1099 
självmord registrerade, 320 bland kvinnor och 779 bland män. I Gävleborg sam-
ma år är motsvarande siffror, 29, 21 och 8.

spädbarnsdödligHeten

Trots stor osäkerhet om dödsorsaker i stort finns en redovisning om dödlighet 
uppdelat på åldrar i en publikation från 1863. Vissa data ur den publikationen för 
Gävleborgs län har jag valt att redovisa i tabell 6 nämligen spädbarnsdödlighet. 
Som tidigare nämnts dog 616 barn före ett års ålder år 1863. För 105 av dessa 
finns dödsorsaker noterade. Jag har i den redovisningen valt ut de vanligaste vilka 
framgår av tabell 6. Som framgått av tidigare resonemang skulle man kunna fästa 
större avseende vid de diagnoser som ställdes i städerna. Det är också på det sättet 
data om åldersfördelade dödsorsaker presenteras.



Diagnos Antal

Tvinsot 14

Tvinsot 23

Lufrörsinfl 13

Mag.tarminfl. 20

Övriga 36 

Tabell 7. Dödsorsaker bland spädbarn 1863 I Gefle, Söderhamn och Hudiksvall.

Inte oväntat finns 23 fall av diarré. Mag-tarm-inflammation skulle ju också kun-
na vara en diarrésjukdom. ”Tvinsot” betyder att man tynar bort, ett tillstånd som 
jag föreställer mig skulle kunna vara en följd av intorkning kanske förorsakad av 
de övriga tillstånden i tabellen. I övrigt fåt man ju en association till spädbarns-
död i tredje världen när man ser dessa diagnoser. Jag vill avsluta detta kapitel med 
ett citat från en kollega skrivet 1854 som kanske kastar ett ljus över hur samtiden 
såg på barnadödligheten.

Vanligen födas härstädes närmare 300 personer, men ofta öfverstiger de dödas 
antal de föddas äfven, då inga farsoter varit gängse. År 1852 t.ex. föddes 293 
personer, (deraf 48 oäkta) men dogo 300. Af dess voro 80 barn under 3 år. 
Då skillnaden emellan nativitets- och mortalitetsnumern för år 1853, genom 
Cholerafarsoten är så öfvervagande för den senare, vill jag åberopa densamma, 
men äfven detta år bestyrker den erfarenheten, att hvart 6:te barn är oäkta 
och att dödligheten ibland barnen under 3 år, vanligen utgör 1/4:del af hela 
dödsnumern. Detta förhållande har troligen sin grund i den bristande omsorg 
desse barn erhålla under deras första lefnadsperiod, genom inflytelserne af dålig 
föda, usel beklädnad kalla, fuktiga osunda rum, instängd luft och osnygghet af 
alla slag, jemte de ärftlige anlagen från Föräldrar, som genom fylleri förstört 
sin helsa. Måtte det lyckas Moralisten Patrioten och Lagstiftaren att genom 
förenadt outtröttligt arbete, hämma denna samhällsförstörande last!!

Gefle d. 25 Februar 1854
C. Nordblad
Stadsläkare







vad draBBades 
man av för 

sjukdomar?
I föregående avsnitt beskrevs dödligheten. I detta avsnitt som handlar om sjuk-
ligheten har uppgifterna hämtats ur en rapport från Sundhetscollegium 1863. 
Även här förekommer uppgifter om antal insjuknade och döda för olika diag-
noser. I likhet med redovisningen av dödsorsaker finns sannolikt samma typ av 
felkällor vad sjukdomar beträffar. Det är således osäkert hur stor andel av samt-
liga insjuknade som ingår i den presenterade statistiken. De antalsuppgifter som 
jag anger i tabellerna är därför mer av översiktlig karaktär. Vad gäller farsoter är 
diagnoserna nästan identiska med de som förekommer i tabell 5. Data från 2011 
har jag hämtat från Smittskyddsinstitutets senaste rapport.

Samtliga diagnoser i tabell 8, förekommer även idag i den i internationella 
klassifikationen av sjukdomar. När man granskar Smittskyddsinstitutets senaste 
rapport från 2011 finner man att ett flertal av infektionssjukdomarna förekom-
mer i Sverige även idag. Man noterar dock i Smittskyddsinstitutets rapport att de 
patienter som drabbats av tyfoid-feber, shigella och malaria har smittats utom-
lands, eller haft sjukdomen med sig när de kom till Sverige. Man frapperas också 
av den höga förekomsten av könssjukdomarna syfilis och dröppel (gonorré). En 
bidragande orsak till dessa höga siffror var prostitution som ända till 1919 inte var 
förbjudet i Sverige. 

En ytterligare möjlighet att få grepp om vilka sjukdomar som befolkningen i 
Gävleborg drabbades av är att studera sjukdomspanoramat vid sjukhusen. Jag har 



därför baserat på rapporten från Sundhetscollegium 1863 gjort en sammanställn-
ing av rapporterade intagna under året. I statistiken finns 105 olika diagnoser 
presenterade men av dessa har jag gjort ett urval av relevans för jämförelsen med 
dagens vård. Som nämnts tidigare i denna rapport har förhållandevis få män-
niskor vårdats på sjukhusen i länet och antalet fall per diagnos och sjukhus blir 
litet. Av detta skäl presenteras i samma tabell även rikets värden. Som framgår 
av tabellförklaringen finns data såväl från sjukhus, benämnda länslasarett, samt 
på samma orter befintliga kurhus. Vid kurhusen vårdades främst patienter med 
veneriska sjukdomar. 

Man frapperas ju av hur ytterst få patienter som sjukhusvårdades för hjärtsjuk-
domar. Fanns inte dessa sjukdomar 1863? För blindtarmsinflammation vårdades 
endast 4 patienter i hela riket, vilket kanske inte är så oväntat eftersom ingen 

Diagnoser Riket 1863 Gävleborg1863 Riket 2011 Gävleborg 2011

Tyfösa och gastriska febrar 6415 369 16

Hjernfeber 2

Difterit, Halsröta, 3169 97 2

Strypsjuka 796 26

Kikhosta, pertussis 2522 22 177

Rödsot, dysenteri 753 57 454 5

Diarrhé tarmkatarr 7413 314

Frossan 3608 148 95 5

Påssjukan 1429 72 38 2

Smittkoppor 1364 1

Vattenkoppor 27

Scharlakansfeber 3021 189

Mässling 7527 138 26

Katarrhala febrar 14113 624

Spetälska 80

Syfilis 5481 79 206 10

Dröppel 1223 24 951 4

Tabell 8. Sjukdomar av gruppen farsoter.



kirurgisk behandling stod till buds vid den tiden. Endast en intagen i Hudiksvall 
vårdades för diabetes. Däremot vårdas ju relativt många för veneriska sjukdomar 
och jag har inte kunnat låta bli att notera den höga andelen botade för syfilis, 
nästan samtliga. Behandlingen av syfilis trodde jag blev effektiv först i och med 
användingen av penicillin. Blev man verkligen botad eller försvann endast sym-
tomen? 

Urvalet av diagnoser för tabellen är baserade på de vanligaste diagnoserna. De 
tillstånd som vi idag betraktar som kirurgiska finns också i statistiken men är inte 
så vanliga. Så finns t.ex. tarmvred, tarmbråck, benbrott, kontusioner i uppräknin-
gen.

En övergripande fundering vid betraktande av tabell 8 är ju annars vilka in-
tagningskriterier som tillämpades. Vilka kom in på sjukhuset, och med vilka 

Diagnoser m.m Hudiksvall Söderhamn Gefle Riket

Intagna under året 141 65 134 7655

därav döda 6 7 18 580

Intagna på kurhus under året 14 13 69 4461

Inflammation i hjärtsäck och hjärta 0 0 0 18

Organisk hjärtsjukdom 4 3 1 58

Lungödem 0 0 0 6

Bröstkramp 0 0 0 5

Lunginflammation 7 1 9 252

Kronisk magkatarr 15 8 3 307

Blindtarmsinflammation 0 0 0 4

Sockersjuka 1 0 0 17

Akut o kronisk reumatism 2 2 2 333

Tumörer 0 2 0 93

Syfilis 14 13 69 4461

botade 11 11 72 4321

Dröppel 6 5 16 623

Tabell 9. Sjukhus- och kurhusvårdade Gävleborgs län och riket 1863.



förväntningar? I rapporten från Sundhetscollegium år 1863 finns nedanstående 
beskrivning. 

Vilkoren för sjukes intagning äro mycket olika på skiljda ställen, men öfv-
erensstämma deruti, att en bestämd högre afgift erlägges för enskildt rum, 
samt en lägre för allmänt; denna sednare, på de flesta lasarett bestämd till 
ett visst belopp lika för alla, varierar på några efter de inträdessökandes olika 
formögenhetsvilkor, såsom i Gefle, Linköping, Kalmar, Jönköping, Wexiö oeh 
Halmstad. För fri vard åt fattige sjuke äro å lasarettet i Östersund anslagne 
6 sängar, i Hernösand 2 sängar, i Westervik 12 sängar. A Eskilstuna lasarett 
erhålla tjenstefolk och torpare från Öster- och Wester-Rekarne fri vard, å 
Christianstads lasarett fattige från de socknar, som erlägga den s. k. kyrkoins-
pektorstunnan, å Carlskrona och Carlshamns lasarett till ett visst antal under-
hållsdagar per år; å lasaretten i Piteå, Sundsvall, Gefle, Fahlun, Wennersborg, 
Wadstena,Linköping, Jönköping, Wexiö, Warberg och Halmstad erhålla fattige 
sjuke fri vard, då deras medellöshet är styrkt med vederbörande pastorers betyg. 
På öfrige lasarett erlägges legosängsafgiften för den vårdade fattige sjuke af 
respektive församlingars fattigmedel.

Uppenbarligen spelade socioekonomiska faktorer stor roll. Kunde man betala 
för sig fanns inga hinder men för de obemedlade fanns även utvägar. Prästerna 
hade tydligen i sin hand att besluta om att ”styrka medellöshet”. Kollegan Ulf 
Fernström skildrar i sin bok ”Sjukvård och Sjukhus i Hudiksvall” målande ett 
fall med en svår brännskada hos en ung kvinna från en ort utanför Hudiksvall. 
Även om olyckan inträffade 1838 tycker jag att den är ett gott exempel både på de 
svårigheter som fanns att nå vården och att även de fattiga kunde få vård.

I mars månad svimmade den 17-åriga husmansdottern Carin Samuelsdotter 
i Björsbo, Norrbo socken, medan hon lagade mat. Hon föll så illa att högra 
armen kom ner i en kittel med kokande vatten. Inga andra fanns i rummet 
varför armen kom att ligga en stund i kitteln. Hon ådrog sig en svår brännska-
da på hand och arm. Prosten L.O. Berg i Norrbo skrev remissen till lasarettet 
i Hudiksvall ”med ödmjuk anhållan, att hon där måtte varda intagen till 
åtnjutande av den högst nödiga Läkarvården”. Ordnandet med avfärden, 
prostens intyg samt transport med häst och släde till Hudiksvall tog så lång tid 



att flickan som enligt intyget ”sväfvar i största fara att för all sin tid bliva lytt 
och ofärdig, eller måhända komma i nödvändighet att låta armen amputera”, 
kom till lasarettet ett dygn efter olyckan skett.

…..flickans föräldrar saknar all tillgång att för sig betala.

Jag kan tänka mig att Carin hade ett ganska besvärligt dygn med svåra smärtor 
innan hon kom under vård men något längre fram i boken skriver Fernström att 
det trots allt gick bra.

Prosten Bergs onda aningar om eventuell amputation slog dock ej in utan flick-
an skrevs ut från lasarettet som ” läkt” efter två månaders vård.

spetälska

Både på lokal nivå och nationellt var den endemiskt förekommande sjukdomen 
spetälska i Hälsingland välkänd. I de rapporter som jag hämtat material från före-
kommer skildringar och resonemang om spetälska relativt urförligt jämfört med 
andra sjukdomar. Den bästa bilden av denna sjukdom och de kunskaper man 
hade om den får jag genom de citat som presenteras nedan. Från 1863 finns först 
en redovisning om sjukdomsförekomst.

Spetälska, Lepra nodosa, Elephantiasis grcecorum, har under detta år fortfarit 
i Gefleborgs län och vidare såsom enstaka fall bemärkts jemväl i Wester-Norr-
lands, Stora Kopparbergs oeh Blekinge län. I afseende på sjukdomens till- eller 
aftagande i Gefleborgs län, visar sig af tab. N:o 4 att under året 12 spetälske 
med döden afgått, hvaremot 6 nya eller förut ej antecknade fall af denna 
sjukdom iakttagits, så att hela antalet kände sjuke vid detta års slut utgöra 
80, fördeladt inom 16 af provinsens kommuner. Af tab. N:o 5, som innefattar 
ett sammandrag af Prov.-Läk. Hedenströms, i dess egenskap af tillsyningsman 
öfver spetälskesjukvården i Helsingland ingifne rapporter och förteckningar 
öfver dervarande spetälske sjuke, inhemtas: att ibland förut nämnde 80 sjuke 
voro 47 män oeh 33 qvinnor, alla tillhörande allmogen.De fleste sjuke voro 
i åldern emellan 41—60 år, endast 2 äro under 20 år oeh 3 öfver 70 år.50 
hafva varit eller äro gifte, nemligen 46 med icke spetälsk oeh 4 med spetälsk 



maka samt 30 ogifte. 33 hafva eller hafva haft spetälske slägtingar, nemligen i 
följande särskilda led:fadren allena 2,modren allena 2, mor och syskon 4, mor 
och moders syskon 1, faders syskon 3,fader, faders syskon och syskon 2, moders 
syskon 1, morfar och moders syskon 1, moders syskon och syskonbarn.1, syskon 
allena 7, syskon och brors barn 1, syskon och kusiner 2,systerbarn 2 och barn 4.

Sjukdomen uppgifves hos 15 vara knölig, 28 glatt och 37 af blandad form. Hos 
39 sjuke har sjukdomen varat mindre än 5 år, hos 28 från 6—10 år, hos 11 
från 10—20 år oeh hos 2 öfver 20 år; 42 äro ännu mer eller mindre arbets-
före, men 38 till arbete oförmögne eller för det mesta sängliggande. 42 ibland 
de spetälske hafva barn, deribland 13 hvardera 1 barn, 9 hvardera 2 barn, 11 
hvardera 3 barn, 3 hvardera 4 barn,5 hvardera 5 barn oeh 1 har 7 barn, eller 
tillsammans 108 barn, ibland hvilka endast 4 äro spetälske; alla öfrige friska. 
Ibland dessa äro 25 i åldern under 10 år, 31 i åldern emellan 11—20 år, 35 i 
åldern emellan 21—30 år, 10 emellan 31—40 år oeh 3 emellan 41—50 år. 
De spetälske innehafva 21, 26, 34 oeh 36 års ålder. De flesta sjuke förefmnas i 
Ljusdal, företrädesvis i byarne Snäre, Hybo, Holänna, Råggärde och Morvall; 
dernäst i Jerfsö (Nor) och Färila, der Hofva, Föne oeh Stocksbo förete de flesta 
sjukdomsfallen.

För tillsynen af ortens spetälske sjuke har D:r Hedenström under året verkställt 
17 embetsresor, dervid, inom 17 kommuner 99 spetälske sjuke blifvit undersök-
te, och har bemälde läkare, förutom särskilde redogörelser om förhållandet med 
hvar oeh en af de härvid besökte sjuke,angående sin verksamhet under året i 
detta hänseende afgifvit följande berättelse:

»Under året har tid efter annan insändts rapporter i korthet om de sjukes 
tillstånd. En del af dessa sjuke hafva, i mon af ledighet från öfriga embets-
göromål, blifvit tvenne gånger besökte. Under dessa besök har jag meddelat 
råd oeh föreskrifter såväl mot för handen varande tillståndet, som mot tidtals 
uppträdande mer än vanligt besvärande, oeh på arbetsförheten inverkande 
symptomer, såsom ledgångssvullnader med värk, till Aphonie gränsande heshet, 
hudklåda oeh större sår i svalg eller extremiteter, samt Bronchitis m. m.; äfven 
har jag efterforskat för sjukdomen misstänkte personer oeh dem undersökt, samt 
meddelat föreskrifter. 



I nästa stycke som jag finner särskilt intressant beskrivs även hur man behandlade 
sjukdomen.

En af de på förteckningen upptagne under N:o 48*), Jonas Olsson i LöfVik, 
befanns äfven vid mitt sista besök fri från alla märkbaratecken till sjukdomen, 
så att sjukdomen efter 2:ne års förlopp ej recidiverat. Han har begagnat lösning 
af Sulphus Qvinicens, decoct på Lignum Guajaci med Stip. Dulcamara jemte 
ljumma bad. N:o 33 Kersti Persdotter i Stocksbo har efter flitigt begagnande af 
dekokt på Ledum palustre jemte bad med samma ört tillfrisknat, så att några 
sjukdomstecken ej vidare märkas.N:o 66 Hans Mårtensson i Jernblästen, som  
varit nära tillfrisknad, har genom uraktlåtenhet en längre tid att begagna sin 
vanliga dekokt på Lignum Guajaci med Stipites Dulcamara åter försämrats. 
N:o 7 Kersti Pehrsdotter i Sjövästa har, sedan hon flyttat från ett fähus i Wïk, 
der hon flera år varit sängliggande, till sin dotter i Sjövästa, hvarest hon fått 
en sund boning, blifvit utan medicin så förbättrad, att hon lemnat sängen oeh 
blifvit ganska arbetsför. N:o 8 Kersti Andersdotter i Snäre, 23 år och ogift, 
har sistlidne November framfödt ett lefvande oeh fullgånget flickebarn. Hon 
har under året endast 2:ne gånger varit menstruerad. För öfrigt befnnnos en 
del sjuke förbättrade, andra åter, isynnerhet äldre, försämrade; största delen 
i ungefär samma tillstånd. En glädjande företeelse är, att de sjuke allt mer 
fatta förtroende for medel mot deras lidande i samma mån de finna att sådana 
förmå åtminstone lindra deras plågsamma belägenhet, oeh de sjelfva kunna 
ntan någon kännbar kostnad anskaffa dylika. De medel, som mot sjukdomen  
föreskrifvit, hafva varit de samma som förut, nemligen hufvudsakligast dekokt 
på Ledum palustre, med eller utan tillsats af Turion, Pini, Trifolium aq-
vatieuni eller Millefolium, dekokt på Lignum Guajaci med Stipit. Dulcamara, 
tjärvatten. svafvelblomma, Aethiops antimonialis, Sulphas diviniens, Oleum 
Jecoris Aselli oeh någon gång Jodetum Kalicum.8 Mercurialia och opiater 
bekomma i allmänhet icke väl. Till yttre bruk: tjärvatten, lenande salvor för 
såren oeh ljumma bad med Ledum palustre, aska eller svafvellefver. Dessutom 
Lapis infernalis såväl till gurgling som bestrykning. För dessa bad, som utgöra 
en vigtig del af behandlingen, äro de sjuke ännu ganska obenägna, liksom för 
hudens skötsel i allmänhet, men denna obenägenhet börjar allt mer gifva vika 
genom erfarenhet af deras gagn.» {Hedenström.)

8 Ledum Palustre=skvattram, Turion Pini=tallskott, Trifolium=vattenklöver, Millefolium=rölleka, Lignum   
 Guajaci=harts från pockenholtz, Solanum Dulcamara=besksöta.



Jag måste tillstå att jag är mycket imponerad över denna utförliga beskrivning av 
sjukdomens epidemiologi och behandling som kollegan Hedenström presenterat.

Nästa citerade stycke uppfattar jag så att man även på nationell nivå hade klart för 
sig problemen i Hälsingland och beslutade om ekonomiskt stöd för att uppföra ett 
sjukhem i Järvsö.

Sedan fråga blifvit väckt att på någon lämplig plats inom provinsen tillväga-
bringa ett sjukhem till emottagande af sådane af spetälska angripne personer, 
hvilka saknade utväg att uti sina hemvist erhålla den omvårdnad, som deras 
tillstånd kräfver, och ortens riksdagsmäns vid senaste riksmöte framställda 
begäran om anslag för sådant ändamål vunnit bifall, har Kongl. Maj:t uti 
nådigt Bref den 11 December gifvit Collegium tillkänna, att Rikets senast 
församlade Ständer till Kongl. Maj:ts disposition anvisat 9,000 R:dr att såsom 
reservationsanslag, under de villkor i afseende på kommunernas bidrag Kongl. 
Maj:t må finna lämpligt bestämma, med i årligen under nästa statsregler-
ingsperiod användas såsom understöd för vård och skötsel af de i provinsen 
Helsingland befintlige personer, hvilka af sjukdomen spetälska äro angripne, 
samt anbefallt Sundhets-Collegium att, efter Konungens Befallningshafvandes 
hörande, afgifva underdånigt förslag rörandede af Rikets Ständer afsedda 
villkor för anslagets utbetalande.

Uppenbarligen dröjde det några år innan sjukhemmet kom till stånd vilket 
framgår av nästa citat som är taget från länets femårsberättelse gällande perioden 
1861-1865.

Ofvannämnde sjukhus för spetälske sjuke inom Helsingland har under  femår-
sperioden icke hunnit fullbordas. För åstadkommande af samma sjukhus hafva 
Rikets Ständer vid 1862 och 1863 årens Riksdag beviljat ett anslag af 3,000 
R:dr R:mt årligen för då ifrågavarande statsregleringsperiod, med vilkor att 
kommunerna skulle dertill bidraga; varande af Landstinget jemväl anslaget 
enahanda belopp, hvarigenom berörda vilkor ansetts vara uppfylldt.

Enligt Riksarkivets Nationella ArkivDatabas var dock Järvsö sjukhus igång från 



1864 till 1943. Sveriges sista leprasjuka patient avled 1976, och i Smittskyddsin-
stitutets rapport från 2011 finns inga noteringar om spetälska.

epidemierna

Om man som jag gör här redovisar sjuklighet i infektionssjukdomar för endast ett 
år förbiser man en mycket väsentlig del av dåtidens sjukdomspanorama, nämligen 
de återkommande epidemierna som drog över landet. I tillgänglig statistik finns 
beskrivningar som visar att man hade god översikt över epidemiläget. Följande 
omfattande citat ur en rapport till Sundhetscollegium år 1863 skildrar på ett 
dramatiskt sätt hur en smittkoppsepidemi drog fram över landet.

Sedan kopporna år 1855 så utgått, att allenast spridda fall deraf till obetydligt 
antal bemärkts å några punkter af de norra länen, men hela mellersta oeh 
södra Sverige voro fråu denna sjukdom fria oeh i början af året 1856 syntes 
hafva alldeles upphört, yppades under sednare hälften af år 1856 i Stockholm 
oförmodadt nya sjukdomsfall af koppor, smittan, som det vill synas, införd 
från Åland,  hvilka efterhand utvecklades till epidemi, som snart utbredde sig 
till landsbygden, och inom kort jemväl till aflägsna provinser. Dock bemärk-
tes koppor under detta år ännu allenast inom 10 kommuner af 5 rikets län; 
provincialläkarnes embetsresor för denna sjukdom utgjorde blott 9, oeh de 
antecknade sjukdomsfallens antal uppgick allenast till 303 med 44 dödsfall, af 
hvilka största delen tillhörde ensamt hufvudstaden.

Under följande året 1857 hade sjukdomen redan så tilltagit, att omkring 100 
kommuner i 20 af rikets län, alltifrån Norrbotten ända till Skåne, företedde 
partiela epidemier och spridda fall af koppor. De voro nu allmännast i Stock-
holmstrakten, Jemtlands, Wester-Norrlands, Jönköpings och Malmöhus län. 
Från de flesta orterna anföres uttryckligt, att de första sjukdomsfallen yppats 
hos personer, som nyligen anländt från Stockholm eller annan af sjukdomen 
redan angripen ort. Provincialläkarne verkställde detta år 55 resor för koppor, 
och de antecknade sjukdomsfallen uppgå redan till 2,839 med 461 dödsfall.

Under farsotens tredje år befanns den i skyndsam tillväxt och hade redan 
hunnit utbreda sig, så att inemot 300 kommuner af alla rikets län deraf 



voro angripna. Allmännast förekom densamma nu i Wester-Norrlands län, 
der 27 kommuner före- tedde mer än 1,000 sjukdomsfall; men höll sig eljest 
företrädesvis inom de mellersta och södra provinserna, der Stockholms, Söder-
manlands, Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, Kalmar, Jönköpings samt Christian-
stads ocli Malmöhus län förnämligast deraf hemsöktes. Provincialläkarnes 
embetsresor för koppors hämmande uppgingo detta år till ett antal af 180, och 
de antecknade sjukdomsfallen till 5,206 med 659 dödsfall.

Under fjerde året, 1859, hade sjukdomen uppnått sin kulmination med 
utbredning till inemot 400 kommuner, förnämligast af södra Sverige, der den 
allmännast förekom i Christianstads, Malmöhus, Calmar och Kronobergs län 
samt en del af de mellersta provinserna, såsom Södermanlands och Skaraborgs 
län, hvaremot farsoten i norra Sverige jemförelsevis förblef mindre fram-
stående, och i den ursprungligen först angripna Stockholmstrakten visade 
någon minskning. Provincialläkarnes embetsresor för smittkoppors hämmande 
uppgingo detta år till helt nära 200, och de antecknade sjukdomsfallens antal 
till 7,627, med 930 dödsfall.

Under farsotens femte är, 1860, började densamma märkbart aftaga, men 
likväl företedde ännu 200 kommuner inom 22 län sjukdomsfall af koppor. 
De båda nordligaste länen voro redan derifrån alldeles fria ; i de mellersta 
provinserna bemärkes sjukdomen allmänt minskats, hvaremot den med oförän-
drad häftighet fortfor i sydligaste ändan af riket, företrädesvis Malmöhus, 
Blekinge och Christianstads län, äfvensom i Södermanland. Provincialläkarne 
verkställde detta år allenast 108 resor för smittkoppors hämmande; men de 
antecknade sjukdomsfallens antal uppgick ännu till öfver 3,185, med 413 
dödsfall.

Under sjette året af farsotens duration, år 1861, minskades densamma, sa 
att allenast 44 kommuner inom 17 län företedde spridda fall af koppor. Med 
undantag för några enstaka sjukdomsfall, förblef hela norra Sverige fritt från 
sjukdomen; i mellersta provinserna förekommo några spridda fall, oeh endast i 
Blekinge län qvarstod ännu en mera anmärkningsvärd lokalepidemi. Provin-
cialläkarnes embetsresor minskades till 21, oeh de antecknade sjukdomsfallens 
antal till 702, med 78 dödsfall.



Under nästföljande året 1862, epidemiens 7:de år, förblefvo kopporna lika 
litet eller ännu mindre framstående än förra året. Uti 9 län hade sjukdomen 
redan alldeles upphört, oeh i de öfriga med första halfårets förlopp nedgått till 
enstaka sjukdomsfall. Emellertid förmärktes under sednare hälften af detta år 
koppsjukdomen oförväntadt tilltaga å åtskilliga punkter af Westergötland oeh 
Småland, så att ännu 54 kommuner inom 15 län deraf företedde mer eller 
mindre talrika fall. Ibland dessa tillhörde 11 Jönköpings län, 8 Blekinge oeh 6 
Kronobergs, der sjukdomens förnyade tillväxt synes antyda hvad som ock seder-
mera vunnit bekräftelse, att en ny koppepidemi redan vore i antagande.

Det verkar som år 1859 varit ett besvärligt år för Sverige. Ett annat citat från 
samma rapport visar att även andra sjukdomar än smittkoppor härjade.

I epidemiologiskt hänseende märkes under detta år, att såväl kikhosta som 
frossa förekommit mindre talrikt än förut samt hjernfebern så godt som up-
phört. Ungefär lika som förra året hafva rödsot oeh diarrhé varit föga fram-
stående, skarlakansfebern förblifvit temligen freqvent samt inflammatoriska 
och katarrhala febrar förekommit någorlunda likformigt utbredda, hvaremot 
tyfösa oeh gastriska febrar, äfvensom strypsjuka oeh påssjuka visat något ökad 
freqvens och utbredning. Någon kolera, förutom spridda fall af inhemsk kolera, 
s. k. kolerin, förekom ej heller nu. Såsom eget för detta år kan förnämligast 
framhållas, att den alltifrån år 1861 tilltagande messlingen, som under 
derpå följande året (1862) vuxit ut till en hela riket omfattande farsot, efter 
då uppnådd kulmination, under 1863 aftagit, så att den efter första hälften 
af året kan anses hafva som farsot upphört, hvaremot halsröta (difterit) allt, 
fortfarande tilltagit i freqvens och utbredning samt kopporna börjat ökas, så att 
denna sjukdoms förhållande låter förvänta en sakta tilltagande koppepidemi.

Som framgår av citaten hade man ögonen på utbredning av ett flertal smittsamma 
sjukdomar. Knappt hade smittkoppsepidemin avklingat så drog en mässlingepi-
demi över landet liksom, i något mindre omfattning, också difteri. Man kan ju 
göra reflektionen att tre av dessa fruktade sjukdomar smittkoppor, mässling och 
difteri har vi idag god kontroll på genom våra nationella vaccinationsprogram.



sinnessjukdomarna

I en rapport om Befolkningsstatistik för åren 1856-1860 från Statistiska central-
byrån finns bl.a. uppgifter om antalet sinnessjuka. I samma rapport beskrivs täm-
ligen utförligt hur datainsamlingen går till och man kan inte annat än imponeras 
över de ansträngningar som gjordes för att få en tillfredsställande statistik. Så 
t.ex. noterar man inledningsvis att man i tidigare uppskattningar uppgivit ande-
len sinnessjuka till 11,04 per 10000 invånare. Vid den aktuella uppskattningen 
från 1860 hade man emellertid funnit ett när nog dubbelt så stort antal sinnes-
juka. Detta förklaras inte som en ökning av antalet sjuka utan en förbättring av 
datainsamlingen. Från 1859 skulle det nämligen i husförhörslängderna på särskild 
angiven plats ”införas lytena: sinnessvag, blind, dövstum samt spetälsk”, vilket 
man tydligen inte gjort tidigare. Den statistik man insamlade kom således från 
husförhörslängderna. Så här redovisar man ett utdrag av vad för typ av  iaktta-
gelser man hänförde till kategorin sinnessjuka och noterade i husförhörslängder-
na. 

»besynnerlig till sinnes», »dåsig», »enfaldig», »fjoskig», »fränlös», »fåvettig», 
»förståndssvag», »icke fullt klok», »klenmodig », »klent förstånd», »korttänkt», 
»menlös», »mindre begåfvad», »mjeltsjuk», »ringa vetande», »slö», »tåpig», 
»velig », »virrig» o. d.

Utifrån uppgifter som i uppräkningen ovan, sammanställde man sedan den 
statistik som publicerades i de officiella rapporterna. När man läser ovanstående 
uppräkning kan man naturligtvis också ifrågasätta kvaliteten på data men på ett 
annat sälle i samma rapport säger man om möjligheten att åstadkomma en mer 
korrekt klassifikation:

I den allmänna föreskriften att upplysa om antalet »svagsinte» ligger ej heller 
någon förutsättning att erhålla en sådan klassifikation, för hvars ernående helt 
andra ätgärder hade varit af nöden. Den ifrågavarande statistiska uppgiften 
bör emellertid liksom alla andra afse att så vidt möjligt bereda någon up-
plysning både åt vetenskapen och statsförvaltningen.

Man fann således ett värde i statistiken även om man var medveten om brister i 



kvaliteten. För Gävleborgs vidkommande fann man en andel sinnessjuka något 
större än riksgenomsnittet. Följande Noteringar finns för länet:

Jag kan inte hitta någon meningsfull statistik för jämförelse med nuvarande 
förhållanden. Förutom vad som framgår av tabellen kan man få en uppfattning av 
vilka sjukdomar det rörde sig om i den statistik som Statistiska centralbyrån varje 
år publicerades i rapporten ”Sinnessjukvård”. I den rapporten från 1863 finner 
man bland annat en uppräkning av vilka sjukvårdinrättningar som fanns för 
sinnessjukvården. Man använde benämningen hospital för det som vi sedermera 
kom att kalla mentalsjukhus. 

Hospital fanns i 
 • Härnösand
 • Uppsala
 • Stockholm
 • Nyköping
 • Wadstena
 • Wexiö
 • Göteborg
 • Malmö
 • Wisby

Platsantalet uppgick år 1863 till 1206. När man söker efter data som gäller 
Gävleborg står i en kort notering att eftersom hospitalet i Härnösand just byggts 
ut hade patienter från Gästrikland och Hälsingland skickats dit. I redovisnin-
gen från Härnösand kan man inte särskilja patienterna från vårt län. I en annan 
tabell redovisas dock att 28 patienter från Gävlebog vårdades under 1863, med 
ungefär samma fördelning på diagnoserna som de övriga vårdade. Nej, det är helt 

Kön Städer Landsbygd Länet

Män 4 143 147

Kvinnor 9 164 173

Samtliga 13 307 320

Tabell 10. Uppgivna antalet sinnessjuka den 31 december, 1860 i Gävleborgs län.



Kön Städer Landsbygd Länet

Män 4 143 147

Kvinnor 9 164 173

Samtliga 13 307 320

Tabell 10. Uppgivna antalet sinnessjuka den 31 december, 1860 i Gävleborgs län.

Svensk diagnos Medicinsk diagnos Antal vårdade

Ursinne Mania 330

Tungsinne Depression 288

Vansinne Ecnoia 103

Förryckthet Paranoia 140

Svagsinthet Dementia 232

Fånighet Idiotia 166

Allmän förlamning Paralysis generalis 12

Fallandesot Epilepsia 89

Tabell 11. Diagnoser på vårdade patienter under 1863 på rikets hospital.

andra saker som fångar uppmärksamheten när man läser om sinnessjukvården på 
1860-talet. Det som framgår av tabell 11 är den ”summariska” indelningen i olika 
diagnoser.

Det kanske mest slående med tabell 11 är de uttrycksfulla svenska diagnoserna. 
Antalsuppgifterna i den tredje kolumnen avspeglar möjligen något om sjukdoms-
gruppernas inbördes förhållande bland de vårdade och bör inte tolkas som hur 
vanliga sjukdomarna var i samhället. Inte heller här finner jag någon relevant 
statistik för jämförelse med nutida förhållanden.

I övrigt finner man rapporten om sinnessjukdomarna detaljrik och bland dessa 
detaljer har jag fäst mig vid en uppdelning i ”vilka antagliga orsaker, under 
hvilkas inflytande sinnessjukdomen uppkommit bland å samtliga anstalter för 
sinnessjukdoms behandling under år 1863 vårdade.” Man delar in orsakerna i 
följande huvudgrupper:

 • Moraliska  312 fall
 • Intellektuella      3 fall
 • Sensuella    99 fall
 • Organiska  242 fall
 • Yttre     26 fall
 • Okända orsaker  509 fall



Samtliga fall inryms således inte under den tillämpade kategoriindelning utan den störs-
ta gruppen 509 fall har okända orsaker.

Bland de moraliska orsakerna finner man
 • Religionsgrubbel, samvetsförebråelser 86 fall
 • Kärleksgrubbel, svartsjuka  69 fall
 • Olyckor och motgångar   25 fall
 • Sårad egenkärlek   31 fall
 • Skrämsel hos modren under havandeskap   1 fall

För gruppen Intellektuella orsaker anges endast ”Överansträngning i själsarbete och 
studier”

Bland de sensuella återfinner man
 • Onani     30 fall
 • Missbruk av spritdrycker   51 fall
 • Oordentligt levnadssätt i flera rigtningar 18 fall

Av organiska orsaker nämns bland andra
 •  Fallandesot d.v.s. epilepsi   57 fall
 • Menstruationslidanden   19 fall
 • Sjukdomar i lifmodern     5 fall

Min uppräkning är inte fullständig men jag har velat återge dessa exempel för att visa 
vad man ansåg om sinnessjukdomars orsaker på 1860-talet. Man kan ju också notera att 
epilepsi då hänfördes till gruppen sinnessjukdomar.





vilka sjukvårds-
resurser fanns?

Som framgått av tidigare avsnitt fanns en utbredd sjuklighet bland länsinnevånar-
na, men vilka sjukvårdsresurser fanns då att erbjuda den vårdsökande befolk-
ningen? Den omfattande statistik som jag hittills refererat till innehåller även 
sådana uppgifter. Man måste då ha klart för sig att det endast är de ”godkända” 
resurserna som finns i statistiken. Kvacksalvare, privata vårdgivare och fältskärer 
fanns säkert men i den officiella statistiken är de inte med. Jag redovisar i första 
hand sjukhusresurserna lokalt i länet för att sedan jämföra utbudet i vårt län med 
övriga Sverige. I tabell 12 presenteras antal sjukhus, sängplatser och genomsnittlig 
beläggning som de framgår i den lokalt producerade så kallade ”femårsberät-
telsen”.

Benämningen ”kurhus” användes för de vårdinrättningar där företrädesvis pati-
enter med könssjukdomar vårdades. Som framgår av tabellen fanns inte särskilt 
många vårdplatser i länet. Det är då ganska märkligt att mindre än hälften i 

Kategori Gefle Söderhamn Hudiksvall Summa

Lasarett 44 16 50 110

Beläggning 13 5 11

Kurhus 20 4 10 34

Beläggning 7 4 2

Tabell 12. Vårdplatser i länet under perioden 1861-1865.



genomsnitt var belagda. För moderna öron låter det som en vacker saga, men 
sannolikt fanns en betydligt kärvare verklighet bakom denna iakttagelse. Möjli-
gen var det kostnaderna för sjukhusvård som inte alla orkade med, men det finns 
även skildrat att man inte heller hade något stort förtroende för vården. I tabell 13 
betecknar ”Invån/enhet” t.ex. antal invånare per vårdplats eller per läkare.

Den officiella statistiken som Sundhetscollegium presenterade för år 1863 visar 
på ett föredömligt sätt med beräkning av relativa tal hur man kunde jämföra 
länens resurser i väsentliga avseenden. Jag har från denna statistik gjort ett urval 
och försökt införa motsvarande uppgifter från vår tid.9 Siffrorna är möjligtvis inte 
framräknade på samma sätt 1863 som idag men de torde ändå duga för jäm-
förelse. De relativa talen år 1863 är framräknade såsom antal invånare per enhet, 
t.ex. antal invånare per sjukhussäng, läkare eller apotek. Ju lägre värde på det 
relativa talet desto mer resurser. 

Kategorin sjuksköterskor fordrar en särskild kommentar. Kollegan Ulf Fern-

Kategori Gefle Söderhamn Hudiksvall Summa

Lasarett 44 16 50 110

Beläggning 13 5 11

Kurhus 20 4 10 34

Beläggning 7 4 2

Tabell 12. Vårdplatser i länet under perioden 1861-1865.

Gävleborg Riket

1863 Kategori Antal Invån/enhet Antal Invån/enhet

Läkare 13 10724 370 10396

Sjukhus 3 - 43 -

Sjukhussängar 95 1467 2224 1877

Apotek 6 23236 173 22895

Barnmorskor 53 1359 1658 1235

Sjuksköterskor 0 - - -

2010 Läkare 793 333 33156 262

Sjukhus 3 - 123 -

Sjukhussängar 634 436 25521 372

Apotek 42 6575 1242 7635

Barnmorskor 183 755 6991 680

Sjuksköterskor 3200 86 103769 91

Tabell 13. Officiell statistik för resurser 1863 och 2010.
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ström har i sin intressanta bok ”Sjukvård och sjukhus i Hudiksvall” utförligt 
berättat om sjuksköterskornas arbete, utbildning och anställning. Han anger i 
detta sammanhang att under åren 1828-1889 fanns endast en sjuksköterska i 
sjukvården i Hudiksvall. Först i mitten av 1800-talet började den period i Sverige 
då utbildning för sjuksköterskor inleddes. Naturligtvis fanns kvinnor anställda 
inom vården även innan man kunde anställa utbildade sjuksköterskor. Man får 
väl anta att de fick sin utbildning lokalt, t.ex. i sitt arbete på ett sjukhus. Barn-
morskor hade tydligen en helt annan ställning i vården, något som har funnits 
kvar in i modern tid. Så här fördelade sig tillgången på barnmorskor och vilka av 
dessa som hade särskild utbildning ”berättigade att använda instrument” d.v.s. 
förlossningstänger och liknande. Namnen inom parentes är de provinsialläkare 
som lämnade provinsialläkarrapporter 1863.

Gefleborgs län har 53 barnmorskor. Gefle distrikt: barnmorskeväsendet i godt 
skick. I Gefle stad finnas 6 barnmorskor, af hvilka 4 äro berättigade att an-
vända instrumenter. I Gysinge distrikt finnas i alla kommunerna barnmorskor 
med rätt att använda instrumenter {Ljunggren). I Söderhamns stad 4 barn-
morskor, af hvilka 3 äro berättigade att använda instrumenter {Thollander). 
Alfta distrikt är temligen väl försedt med barnmorskor, hvilka dock icke så ofta 
anlitas af allmogen som önskligt vore, hvartill de långa afstånden i väsendtlig 
mån bidraga {Nordenström). Jerfsö distrikt har 5 barnmorskor {Hedenström) 
och Hudiksvalls 12; bland de sistnämnda äro 8 underviste i instrumenters 
bruk {Fineman). Hudiksvalls stad har 3 barnmorskor, af hvilka en likväl 
har sin egentliga verksamhet på landsbygden. Två af dem äro berättigade att 
använda instrumenter {Ekman).

Den viktiga fråga man skall ställa sig när man granskar tabell 13 är ju t.ex. om 
det fanns tillräckligt med vårdresurser. Kanske förekom en livlig debatt om 
läkarbrist etc. även på den tiden. Det vet vi inte så mycket om och det är inte lätt 
att med dagens ögon värdera tillgången på dåtidens vårdresurser. Hade hälsoläget 
varit bättre om man haft fler läkare eller apotek? Att vi idag har betydligt mer 
vårdresurser ger inte någon vägledning. 

Även om jämförelserna är grova särskilt i modern tid får man dock en ganska klar 
bild av att Gävleborg inte verkar vara missgynnat i några av de jämförelser som 
kan göras med riket 1863. 



sjukHusmiljön

Däremot finns några iakttagelser om förhållanden på sjukhusen som jag gärna 
vill berätta om. Hur var det att vistas på ett sjukhus, vad gäller hygien mm? I 
Svenska läkartidningens jubileumsnummer (50-års jubileum) från 1954 finns en 
mycket målande ögonvittnesskildring av en Uppsalakirurg, (Gunnar Nyström) 
från Akademiska sjukhuset dit han kom som 21-årig medicinekandidat år 1898. 

Akademiska sjukhuset, som under kirurgen Carl Benedict Mestertons kraft-
fulla ledning färdigbyggts 1867 och då ansågs som det tidsenligaste sjukhuset 
i hela Norden, hade sedan dess i det hela ej undergått någon nydaning. Det 
gjorde i förstone på den unge medicinaren ett avskräckande intryck. Hela 
sjukhuset stank av karbol från den antiseptiska tiden och av jodoform som 
ännu var i flitigt bruk. Och med dessa dofter blandade sig odörer från tor-
rklosetter och illa ventilerade sjuksalar och matos från det i bottenvåningen 
belägna köket. Ynkliga gaslågor, i korridorer och fotogenlampor i smårum-
men förde en ojämn kamp med vintermörkret och trångt och obekvämt var 
det. Det kunde ha varit nog för att definitivt besegla motviljan att fortsätta.

Man kan kanske tänka sig att Akademiska sjukhuset utgjorde ett exempel på 
hur det kunde vara även på de sjukhus vi hade i vårt län. Avskräckt blev emeller-
tid inte den unge medicinekandidaten utan fortsatte sin utbildning i Uppsala. I 
samma artikel berättar han om livet på sjukhuset och en episod på sin läkarex-
pedition.

Nutida unga läkare och sjuksköterskor har väl knappast sett en kackerlac-
ka. På den tiden sprang de omkring i sjukhusen som hemmastadda, ganska 
harmlösa, men otrevliga husdjur. Hos oss i Uppsala var emellertid under de 
först åren av seklet råttorna en värre plåga. De stora feta odjuren kilade in 
på salarna under nätterna, äntrade nattduksborden och drog ner bröd och 
andra saker som patienterna ville vederkvicka sig med i nattens mörker.

… en sommarnatt då jag satt och skrev i mitt rum med fönstret öppet kom en 
stor råtta helt ogenerat in från den dropplist som löpte runt gamla sjukhuset 
strax under fönstren och över bordet till det papper jag satt och skrev på…



Jag kan tänka mig att han med ”nutidens unga läkare” en gång skulle ha kunnat 
räkna in även mig, men jag har varken sett kackerlackor eller råttor i sjukhu-
smiljön. Nej, där hade vi andra ”kusar” som bakteriologerna brukade säga. 
Den officiella statistiken innehåller också uppgifter om sjukhusens utformning, 
bekvämlighet, matordning mm. 

De flesta sjukhusbyggnaderna äro belägna på fria, torra och högländta ställen, 
vanligen omgifna af mer eller mindre stora planteringar till promenadplatser 
för konvalescenter. Undantag härifrån utgöra det underbyggnad varande la-
sarettet i Haparanda, som uppgifves vara förlagdt på en frostländt, fuktig plats 
samt, så väl med afseende på sjukhusens belägenhet, som ock deras serskilda 
beskaffenhet i öfrigt, lasaretten i Fahlun,Örebro, Westerås, Nyköping, Eskils-
tuna, Wenersborg, Kalmar, Wexiö, Halmstad samt Göteborgs stads kurhus,af 
hvilka en del äro belägne på platser, som i ett eller flera afseenden anses otjen-
liga, en del hafva, till följd af olämpligt byggnadsmateriel, osunda oeh fuktiga 
sjuksalar, andra slutligen kunna, på grund af deras mindre goda inredning, ej 
betraktas fullt, motsvara fordringarne på en ändamålsenlig sjukhusinrättning. 
Nybyggnad uppgifves dock redan vara beslutad för lasaretten i Westerås, Wexiö 
och Halmstad.

Uppvärmning och luftvexling ske, med undantag för 2:ne lasarett, Östersund 
oeh Borgholm, der äfven kaloriferer10 finnas, genom kakelugnar samt dragluck-
or, vare sig i fönster, väggar eller eldstäder. För belysningen användes i all-
mänhet olja, fotogen eller ljus, utom vid lasaretten i Nyköping, Mariestad och 
Linköping, hvilka uppgifvas vara försedda med gasledning. Matlagnings- och 
expeditionsrum finnas på alla ställen; deremot saknas flerstädes operationssal, 
hvartill då något af sjukrummen för tillfället måste upplåtas; ett förhållande, 
som i flera hänseenden kan medföra stora olägenheter.

Jag har även noterat den statistik som finns insamlad om mathållningen. Så här 
beskrevs den år 1863 med dåtidens mått och vikter.

Mathållningen verkställes i allmänhet genom entreprenör mot visst pris för por-
tionen. Genom eget,eller på entreprenadauktion gjordt uppköp, samt i förening 
med egen hushållning handhafves mathållningen ålasaretten i Hernösand, 
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Fahlun, Carlstad, Wennersborg oeh Carlskrona samt å kurhuset i Göteborg. 
Maten fördelas i hela, halfva, fjerdedels, noll, extra samt dietportioner. På 
de flesta ställen äro blott 2:ne måltider,nemligen middag oeh afton. Frukost 
utdelas endast i Hernösand, Upsala, Norrtelge, Göteborg, Wennersborg, Mari-
estad, Falköping, Linköping, Jönköping, Carlskrona, Carlshamn oeh Chris-
tianstad, oeh består dels i bröd oeh mjölk, dels i bröd med smör, eller någon 
gång med kött. Helportion till middag innehåller på de flesta ställen dagligen: 
25—35 kubiktum köttsoppa eller ärtsoppa, kokt på 50 ort färskt oxkött, jemte 
korngryn, potatis, grönsaker etc. Till afton består den af 25—30 ort gryn- eller 
mjölgröt med 12—15 kubiktum mjölk; för dagen 1 skålpund osyradt rågbröd. 
På några ställen varierar maten och består vissa dagar i veckan af fisk, ström-
ming, sill, pannkaka med välling.

Tänka sig, endast 25 kubiktum köttsoppa! En viss variation i mathållningen för-
kom uppenbarligen, något som tydligen väckte en viss förvåning, vilket framgår 
av följande citat.

Såsom anmärkningsvärdt torde dock böra anföras: att helportionen till midda-
gen i Borås endast utgöres af 37,5 ort kött med soppa, i Wexiö af blott 34,4 ort 
kött med soppa, samt 2:ne dagar i veckan utspisning af grynvälling med smör, 
att i Christianstad, der frukost med kött väl utdelas, middagsportionen dock 
endast består af 15,6 ort kött, samt brödportionen för hela dagen af endast 
81,25 ort.

Det är svårt att föreställa sig idag om en vistelse på sjukhus innebar en standard-
höjning jämfört med hemförhållanden eller tvärtom.



vad kunde man 
göra inom 

sjukvården?
Det finns naturligtvis anledning att ställa sig frågan vilka möjligheter som fanns 
att ”bota” sjukdomar på 1860 talet. Det ligger nära tillhands att enbart se på 
vilka möjligheterna var inom sjukvården men säkert förekom då liksom nu en 
omfattande kunskap hos befolkningen hur man skulle göra, kanske framförallt 
med ”vardagliga” hälsoproblem som uppträdde inom familjen eller i den nära 
omgivningen. I modern tid har vi ju lärt oss att dela in medicinska åtgärder i 
vårdnivåer, nämligen egenvård, primärvård och specialiserad vård, en indelning 
som även jag använder som ram för detta avsnitt av min berättelse.

egenvård

Hur såg egenvården ut på 1860-talet? Det är säkert att den förekom men den 
finns inte beskriven i den officiella statistiken annat än under rubriken ”Quack-
salveri”. Under min utbildning och de första åren som läkare stötte man fort-
farande på ”huskurer” som med moderna ögon tedde sig både märkliga och 
hälsofarliga. Jag kan erinra mig hur man beskrev behandling av magproblem 
med en viss sorts sten i byxfickan, hur man drog något litet barn under en rot i 
skogen eller hur man behandlade öroninflammationer med att droppa getmjölk 
i hörselgången. Det skulle föra för långt att försöka skildra hur ”huskurerna” såg 
ut på 1860-talet men vi kan vara säkra på att de förekom. Jag vill dock gärna lyfta 
fram två aspekter nämligen kvacksalveriet och den etablerade sjukvårdens strävan 
att försöka höja standarden på egenvården.



I ett par provinsialläkarrapporter från Söderhamn och Bollnäs år 1863 före-
kommer provinsialläkarnas kortfattade beskrivningar av ”Quacksalveri”. Från 
Bollnässrapporten finns följande kommentar:

Qvacksalvare, finnas der och hwar i orten som befatta sig såwäl med botande 
af menniskor som boskap.

Det var väl t.o.m. så att i anvisningarna för hur provinsialläkarrapporterna skulle 
utformas fanns en särskild rubrik för kvacksalvare. Motsvarande rapport från 
Söderhamn (lämnad av provinsialläkaren J.F. Beskow) är mer detaljrik och som 
jag tycker, antyder en betydligt allvarligare form av kvacksalveri:

Quacksalvare:
Sådana finnas visserligen åtskilliga, men anlitas ej mycket. Härifrån måste 
dock undantagas Komminister Östberg i Söderala, som har mycket vidsträckt 
praktik och, ehuru han endast bor 1/2 mil från Söderhamn, der läkare finnas 
att tillgå, ej drar i betänkande att åtaga sig behandlingen af hvilka sjukdomar 
som helst, hvilket naturligtvis ofta nog måste medföra olyckliga följder för dem, 
som anförtro sig åt honom, hvarpå jag helt nyligen haft exempel. Genom sin 
befattning som prest är han äfven mer än andra i tillfälle att skada, hvarföre 
det vore önskligt att han genom vederbörande myndighet kunde förmås att 
afhålla sig från utöfvande af medicinsk praktik.

Komminister Östberg kanske kände att han hade krafter ”från ovan” som gjorde 
honom särskilt lämplig som helbrägdagörare. Kanske hade sådana här iakttagelser 
som kollegan Beskow beskrivit från Söderhamn gjorts av flera läkare vilket bl.a. 
lett fram till publicering av boken ”Vägledning vid begagnande av Skepps- och 
Husapotek” i Stockholm 1870. Författaren är kollegan E.G. Hallongren som var 
distriktsläkare i Stockholm. Uppenbart fanns eller skaffades hem från apotek vid 
behov, en uppsättning läkemedel som man inom egenvård ombord i fartyg och i 
hushåll skulle kunna använda. Så här skriver han i förordet till första upplagan:

För att hava den med s.k. skepps- och husapotek avsedda nyttan, är det 
nödvändigt, att den som handhar ett dylikt apotek, ombord befälhavaren, på 



Bild 1. Hallongrens ” lilla arbete” i 
praktiskt och oömt skinnband. Bilden 
är vänligen ställd till mitt förfogande av 
kollegan Lars Oreland, Uppsala.

Bild 2. En annons från 1870-talet för 
kirurgisk och annan utrustning som 
möjligen kunde ingå i en läkares utrustning 
vid ett hembesök.



landet husfadern eller husmodern, har någon kännedom om de deri befintliga 
medikamenternas verkningar och användning……..

….Då jag ofta varit i tillfälle att höra åsikten ….. att en kort vägledning vid 
begagnande av skepps- och husapotek vore behövlig, har jag trott mig kunna 
gagna detta genom utgivande av föreliggande lilla arbete.

Boken som är på 62 sidor innehåller dels korta sjukdomsbeskrivningar till stöd 
för en diagnos och till var och en av dessa diagnoser behandlingsanvisningar.

Innehållet i boken kan man uppfatta som exempel på hur egenvård med viss 
medicinsk hjälp kunde bedrivas kring 1860-talet. Det är en fantastisk läsning 
som egentligen skulle kunna återges i sin helhet. Först kommer en uppräkning 
och beskrivning av de medikamenter som ingår i husapoteket och hur de bered-
des. Därefter en beskrivning av hur dessa medikamenter verkar. Sedan följer en 
beskrivning av ett antal tillstånd. Jag har dock av praktiska skäl valt ut endast 
två avsnitt som även går att jämföra med dagens sjukvård. Det första benämner 
Hallongren maginflammation, en skildring av ett tillstånd som ger mig kalla 
kårar när jag läser det.

Smärta i buken är det som först anger denna sjukdom. Denna smärta kan 
med mycken häftighet uppträda, eller börjar sakta och småningom ökas. Oftast 
märkes smärtan först vid högra ljumsktrakten eller i närheten av naveln, 
varifrån den utbreder sig åt alla sidor. Över det smärtande stället ömmar den 
sjuke vid minsta beröring. I samma mån som sjukdomen tilltager sprider sig 
smärtan och ömheten över buken. Buken blir uppdriven och spänd. I de flesta 
fall äger förstoppning rum. Kräkning inträder nästan alltid de första dagar-
na av sjukdomen. Sedermera tillkommer hicka och ofta svårigheter att kasta 
vatten. Sjukdom åtföljes alltid av feber.

När jag läser detta går mina tankar till akut appendicit (”blindtarmen”) och 
behov av skyndsam operation. Men nej, på 1860-talet kunde man inte operera i 
bukhålan. Så här fortsätter Hallongren vad gäller behandling. ”Stillhet, isblåsa på 
magen, smärtstillande (Morfingelatin) etc.” Så kommer följande meningar:



Som denna sjukdom är mycket svår och ofta medför döden, bör så vidt möjligt 
läkare genast tillkallas. Skulle läkarhjälpen inte genast kunna erhållas, fortsät-
ter man med isblåsa eller i brist deraf med kalla omslag….

Beskrivningen av detta tillstånd kanske inte var till så mycket nytta eftersom 
patienterna dog. Sannolikt hade ett flertal patienter med denna symtombild en 
sjukdom som idag med modern behandling mycket sällan leder till döden. I den 
senaste utgivna publikationen Dödsorsaker (från 2011) finns endast två fall av 
död i ”akut appendicit” noterade i hela landet. 

Ett annat avsnitt i boken ”Skepps- och husapotek” handlar om barnsjukdomar. 
Jag har valt att göra ett utdrag ur detta avsnitt som gäller ”magen och tarmarna”. 

Större delen av sjukdomar under den tidiga barnaåldern härleder sig från 
oordningar i magen och tarmarna. Otjenlig föda är härtill oftast den förnäms-
ta orsaken…….

….. Om barnet får föda som dess mage ej kan fördraga inställa sig snart 
kräkningar och diarrhé, hvarefter barnet afmagrar och går ofta under av brist 
på krafter.

Som framgår av denna mycket kortfattade skildring drabbas barnen av intor-
kning, något som vi idag är väl medvetna om och observanta inför. I samma 
stycke beskriver man också vilken behandling man kan ge dessa barn.

Om kräkningar inställa sig och det uppkräkta består av ystad mjölk, större eller 
mindre ostklimpar bör man giva barnet några knivsuddar Magnesia på dagen 
då kräkningarna vanligen går över. Bestå kräkningarna av en tunn mjölklik-
nande vätska i hvilket fall de vanligen förekomma i förening med ofta påkom-
mande tunna öppningar bör man svälta barnet i 6 timmar och giva Oljeemul-
sion, en tesked 5-6- gånger om dagen med 2-3  droppar Roséns bröstdroppar i 
varje tesked, derjemte bör man använda varma oljedukar på magen…..
…. Vid hastigt sjunkande af krafterna kan man giva barnet litet portvin och 
vatten flera gånger om dagligen.



Jag har uppehållit mig tämligen utförligt vid behandlingen av dessa barn för att 
möjligen finna tecken på att man gav barnen tillräckligt med vätska. Jag tycker 
inte att det framgår att man förstod betydelsen av riklig vätska och farorna med 
intorkning. En stor del av spädbarnsdödligheten orsakades ju av diarré och intor-
kning. 

I den bok från vilken jag tagit ovanstående citat finns självfallet flera tillstånd 
som det vore intressant att citera men de får räcka med dessa två. Men endast av 
det förhållandet att det fanns en bok som ”Skepps- och Husapotek” inser man ju 
att det, liksom idag, fanns ett intresse från den etablerade sjukvården att föra ut 
kunskaper som åtminstone delar av befolkningen kunde ha nytta av i egenvården. 
Den tämligen detaljerade genomgången av vilka medikamenter som var lämpliga 
ansåg dåtidens läkare säkert vara baserade på tillräcklig ”beprövad erfarenhet”.

primärvård

Mitt försök till presentation av de hälsoproblem som fanns i befolkningen på 
1860-talet må vara ofullständig och tidvis rapsodisk men den ger åtminstone 
mig anledning att ställa frågan vad man kunde göra åt de patienter som sökte 
sig till sjukvården. Med min medicinska bakgrund tänker jag då inte enbart på 
operationer eller medicinering utan även på vilka diagnostiska och rent praktiska 
möjligheter som stod till buds. 

Låt oss föreställa oss en läkare som kallas till en sjukbädd någonstans i länet. Det 
finns skönlitterära skildringar av sådana händelser men att söka i det historiska 
statistiska materialet som jag gjort hittills ger inget resultat. Men till att börja 
med måste läkaren ha fått ett bud på något sätt och gett sig iväg med större eller 
mindre entusiasm. Vad hade han (de allra flesta läkare var män på den tiden) 
med sig i läkarväskan? Jag har försökt finna en läkarväska från 1860-talet men 
den äldsta jag hittills träffat på är från 1950. Så det jag nu beskriver är till största 
delen ett resultat av min fantasi. 

För det första kan man utgå från att doktorn hade ett stetoskop med sig. Kanske 
inte så elegant som de vi har idag, men ändå något som fortplantade ljud från 
hjärta och lungor till doktorns öra. En ficklampa att lysa med ner i svalget fanns 



inte. Ficklampan uppfanns i slutet av 1800-talet och fotogenlampor fanns till-
gängliga från 1870-talet.11 Däremot fanns oljelampor och talgdankar. Det fanns 
med andra ord inte mycket att ta till när solen gått ned. I den ovan citerade boken 
”Skepps- och Husapotek” finns ett par sidor som helt enkelt utgjorde en annons 
från ett av de företag, ”Alb. Stille”, som saluförde kirurgiska instrument och an-
nan medicinsk utrustning. Av vad som framgår där finner man t.ex. ”termometrar 
för kroppstemperatur”, respiratör (sannolikt munskydd), klysopomper (lavemang-
sutrustning), koppningsinstrumenter (utrustning för åderlåtning, en sugklocka 
som trycktes mot huden samtidigt som man skapade undertryck, varvid huden 
och underhudsvävnaden sögs in i klockan och blod ut.) 

Jag är naturligtvis inte säker på att en läkare vid ett hembesök på 1860-talet hade 
just den utrustning jag räknat upp här, men de exempel på utrustning jag räknar 
upp fanns dock att tillgå på den tiden. Nej, jag kommer inte så långt på det här 
temat.

Utrustningen i läkarväskan skulle användas både till att behandla patienterna 
och att ställa diagnos. Men min uppfattning är dock den att mina kollegor på 
1860-talet främst hade sina fem sinnen till hjälp för diagnostiken. Under min 
utbildning (från 1958 till 1965) ägnades stort utrymme åt att träna oss i det 
som benämns fysikalisk diagnostik. Man skulle använda syn, hörsel, lukt, smak 
och känsel. Någon kanske undrar vad läkaren hade för hjälp av smaken, men 
det florerade under min utbildning historier om att äldre tiders läkare smakade 
på urinen för att avgöra om den smakade socker i de fall man kunde misstänka 
diabetes. (Jag har aldrig behövt göra det själv för att ställa diagnosen diabetes.) 
De fem sinnena, en noggrant penetrerad sjukhistoria (anamnes) och en hastig 
blick ner i pottan kom man nog ganska långt med i diagnostiken, precis som 
idag. Men därutöver går dåtid och nutid i diagnostiken isär. Att sända en patient 
på röntgen var inte att tänka på. Det skulle dröja ytterligare cirka 40 år innan 
man hade tillgång till röntgen, likaså EKG och laboratorium. Men även om man 
hade annorlunda hjälpmedel på 1860-talet så ställdes diagnoser som föregående 
avsnitt har visat. Med de behandlingar som fanns för dåtidens vanliga sjukdomar 
så räckte kanske precisionen i diagnostiken.

Förutom hembesöken förekom även på 1860-talet öppen mottagning. Trots 

11 Ang. ficklampor mm: Personligt meddelande. Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet Stockholm.



ihärdigt granskande av ett flertal provinsialläkarrapporter så får man ingen bild 
av vad patienterna sökte för och vilka som kom. Anekdotiska noteringar om 
patienter och deras sjukdomar kan man träffa på men de är sällan representativa 
för ”vardagssjukvården” utan hör mera till kuriosakabinettet, d.v.s. sådant som 
skildrats för att väcka uppmärksamhet och intresse för det ”konstiga och spän-
nande” i läkaryrket. Vardagssjukvården måste naturligtvis ha funnits men den är 
inte lätt att beskriva. 

Även om jag inte kan redogöra i detalj för den sjukvård på 1860-talet som vi med 
dagens terminologi skulle kalla för primärvård så finns enstaka exempel som jag 
valt ut. Ur en provinsialläkarrapport från Hudiksvall 1844 finns t.ex. en ganska 
utförlig beskrivning av den behandling som gavs de patienter som insjuknat i 
”Cerebral Typhus” d.v.s. en form av tyfus som gav hjärnpåverkan (nervfeber).

Från mediet af Januarii till början af April månad hade härstädes yppat 
sig en Cerebral- Typhus, som i synnerhet utspridde sig inom Tuna, Rogstad, 
Harmånger och Gnarps socknar. Af de i denna sjukdom insjuknade dogo högst 
få, som i tid erhöllo läkarebiträde. Det behandlingsätt, som med några få 
undantag härstädes visade den mästa nyttan bestod hufvudsakligen i först ett 
Emeticum eller Laxans efter omständigheterna, sedan Calomel med Opium i 
förening med åderlåtning och iglar samt kalla omslag om hufvudet tills det in-
flammatoriska stadiet lyckligen war passeradt, då sedermera några medel som 
verkade på slemhinnornas secretioner begagnades. Ehuru antalet af de i denna 
sjukdom insjuknade bland Allmogen, som af mig besöktes, ej upgick fyllest till 
50, så var dock denna feber under de 3:ne år jag varit här den mest utbredda 
med undantag af en Rheumatisk Catharrhal feber, som ordentligen inställer sig 
hvarje höst och wår.

Man började således med ett kräkmedel (emetikum) eller ett laxermedel, sedan 
gavs ett kvicksilverhaltigt läkemedel (Calomel, kvicksilverklorid) och dessutom 
åderlåtning, blodiglar och kalla omslag om huvudet. Man kan ju också notera att 
behandlingen var effektiv om patienten fick läkarhjälp i tid. En annan berättelse 
av samma slag, från Nyköping 1855, innehåller en kommentar om den del av 
befolkningen som stod lägst på den sociala skala, ”utlevade fattighushjon”.



Den behandlingsmethod jag här nu använde var den af D:r Wetterbergh12 
föreslagna, hvilken året förut gaf mig ett så vackert resultat vid Waxholms fäst-
ning; men hvilken nu ej ville slå lika väl an. Detta tillskrifer jag uteslutande 
att Patienterna nu voro till största delen utlefvade fattighushjon, för hvilka 
hvilken behandlingsmethod som heldst säkert lemnat lika dåligt resultat. Jag 
försökte äfven Camphert och andra vanliga medel på de sist insjuknade men 
med lika liten framgång.

Jag tycker att det sistnämnda citatet är ett tydligt exempel på den ojämlika hälsan 
och vården.

Man får vid genomläsning av rapporter som de ovanstående klart för sig att det 
fanns stor tillgång på allehanda läkemedel och en etablerad apoteksverksamhet. 
Som angivits i tabell 13 fanns 6 apotek i Gävleborgs län år 1863. Angående 
deras verksamhet finns i rapporten från Sundhetscollegium år 1863 en utförlig 
detaljrik redovisning om apoteken i landet, alltifrån nya lådfack på något apotek 
till sammanräkningar av blodigelförrådet. Jag har bl.a. fastnat för nedanstående 
summariska noteringar.

Blodigelförrådet utgjorde å samtlige rikets apotek omkring 56 000 stycken. I 
Stockholm var priset å en blodigel hela året om 37 öre; i landsorten har priset 
varierat ifrån 25-75 öre stycket; på de flesta apotek är priset högre under 
vinter- än under sommar-månaderna; å 25 apotek kostade stycket 25 à 37 
öre; å 116 var priset 37-50 och å 12 steg det till 60-75. Billigast säljas iglar i 
Calmar, Östergötlands, Hallands, Skånes och Gottlands län, dyrast äro de i 
Jemtlands, Wester-Norrlands och en del af Westergötlands län. 

Handeln med arsenik (egentligen arseniksyrlighet), som vid apoteksvisitationer-
na serskildt redovisas, inhemtas i allmänhet af följande summariska öfversigt:
Behållning vid 1862 års slut 2,777 skålpund 88 ort 82 korn. Tillkommet 
år 1863 6,561 skålpund 26 ort 48 korn. Summa 9,339 skålpund 15 ort 30 
korn. Utlemnadt år 1863 6,875 skålpund 87 ort 74 korn Återstod till år 1864 
2,463 skålpund 27 ort 56 korn. 

Visst känner jag till att blodiglar var en del av den terapeutiska arsenalen men det 

12 Sannolikt Carl Anton Wetterbergh, Om behandlingen av den Asiatiska Choleran inom  
 Dals-Quarteret i Norrköping. 1853



verkar ju av ovanstående citat som om det närmast var en riksangelägenhet. Man 
måste alltså ha gjort en årlig inventering av antalet blodiglar på landets apotek 
och rapporterat i till Sundhetscollegium. Vad gjorde man med den informa-
tionen? Var 56000 blodiglar mycket, lite eller lagom? Det finns uppgifter om att 
man vid sidan av apotekens verksamhet exporterade svenska blodiglar i sådan 
omfattning att man befarade brist i landet.13

Nästa del av citatet ovan gör mig ännu mer förbryllad. År inte Arsenik ett dödligt 
gift? Säkert är det så men det fanns också en medicinsk användning. I en gammal 
publikation av ”Den svenska farmakopén, översatt och kommenterad” av N.J. 
Berlin år 1849 står att arsenik användes vid intermittenta febrar, (malaria) och an-
dra periodiska sjukdomar, kroniska hudsjukdomar som lepra (spetälska), psoriasis 
och impetigo och till nervsjukdom såsom epilepsi och danssjuka. Dosen angavs 
till 5-6 droppar stigande till 12 droppar 2-3 gånger dagligen. Det framgår också 
att behandlingen var förenad med vissa biverkningar. Med modernt språkbruk 
i medicinarkretsar skulle man nog kalla arsenik för ett ”rävgift”.  Så småningom 
kom dock arsenik att ingå i ett av de verksamma läkemedlen för att behandla sy-
filis, nämligen Salvarsan. Med hänsyn till de uppgivna mängderna i ovanstående 
citat får man väl utgå från att Arsenik hade fler användningsområden än som 
medicin. Mängden 6875 skålpund som utlämnats från apotek 1863 är ju drygt 3 
ton! Bevare mig väl!

Naturligtvis finns uppgifter om användning av mera ”normala” medikamenter. 
Den tidigare beskrivna boken ”Skepps- och husapotek” har ju tillkommit för att 
försök få befolkningen att använda medikamenter på rätt sätt. 50 olika läkemedel 
räknas upp och beskrivs med dosering och verkan. Jag har bland dessa valt att 
beskriva behandlingen vid några tillstånd som vi känner igen från vår egen tid.

Vid vanlig ”magsjuka” som t.ex. med feber, kräkningar mm. gives:

Behandlingen börjar med ett kräkrotspulver, hvarpå detta gjort behörig ver-
kan, man ger den sjuke en tesked Rabarberpulver, en eller flera gånger dagligen 
tills öppning följer och låter honom dricka sodavatten då och då. När den sjuke 
börjar känna matlust bör man giva honom någon simmig soppa med några 
skorpor, samt sedermera färsk och lättsmält föda.

13 Bengt Dahlin, Från provinsialläkare till primärvård - en historisk exposé-.



Vid hosta gives:

Är hostan torr bör tagas bröstmixtur ((en blandning av gummi arabicum i 
vatten och kräkrotsvin) en tesked varannan timme samt Roséns bröstdroppar 
(Lakrits och opiumtinctur) till natten eller också sängdags ett Dowerspulver 
(Kräkrot och opium i pulverform). … Lägga sig till sängs och försök åstadkom-
ma svettning genom att dricka ett par koppar varmt thé eller fläderté…. Är 
hostan lös med gulaktig upphostning kan tagas Terpentinemulsion en tesked 
varannan timme. Inandning av varma vattenångor ur tekanna …..

Behandlingen av hosta skiljer således inte nämnvärt från vad man kan ge i våra 
dagar(!).

Vid Kolik gives:

Om magen är spänd och den sjuke ej haft ordentlig öppning bör man giva 2 
matskedar Ricinolja eller ett vattenlavemang av en liter ljumt vatten, det sen-
are bättre om kväljningar eller kräkningar äro för handen. Derefter kan givas 
ett morfingelatin och ett vått värmande omslag lägges över magen

Vid Halsfluss gives:

Så länge endast rodnad och inflammation synes i halsen använd flitigt 
gurgelvatten av Fläderthé och Chlorsyradt kali. Synes patienten hava feber, giv 
honom derjemte att laxera med Ricinolja eller Engelskt salt (magnesiumsul-
fat). Synes genom tilltagande ömhet vid tryck utvändigt å hasen bulnad börja 
uppstå, använd grötar ombytta varje timme.

Listan av krämpor och deras behandling kan göras lång men dessa exempel får 
räcka. Ett vanligt inslag i behandlingar är tydligen att tömma mag- tarmkanalen 
på ett eller annat sätt med kräkmedel och laxermedel. 



vård på sjukHus

I den rapport som Sundhetscollegium lämnade till konungen år 1863 finns en 
omfattande och detaljerad statistik över vilka som vårdats på sjukhus. De är fall 
som i dagens sjukhusorganisation i stor utsträckning skulle kunna uppdelas på 
befintliga kliniker. Fördelningen mellan klinikerna år 1863 skulle i så fall vara 
annorlunda jämfört med dagens. De dominerande diagnoserna är syfilis och 
gonorré. Av 12 126 intagna på länssjukhus och kurhus i Sverige vårdades 4461 för 
dessa diagnoser, eller 37 procent. I den officiella statistiken är syfilis dessutom den 
enda diagnosen där man i provinsialläkarrapporterna redovisa vilken behandling 
man gav. Det var preparat med kvicksilver och jod såväl utvärtes som invärtes. 
I tabell 9 redovisas siffrorna på sjukdomsförekomst för Gävleborg och där anges 
också att de allra flesta fall av könssjukdom blev botade. Frånsett behandling av 
könssjukdomar finns i det material jag hittills tagit del av endast ett fåtal up-
pgifter om hur man behandlade sjukdomar på sjukhusen och vilka resultat man 
nådde.

I vår tid har vi ju vant oss vid att man bedriver specialiserad vård vid sjukhus. 
Kirurgiska specialiteter har ju en framträdande roll, men på 1860-talet bedrevs 
inte mycket av det betraktar som kirurgi. I en år 2012 publicerad bok14 mycket 
intressant om Uppsalakirurgen Karl Gustaf Lennander beskriver man inlednings-
vis den brytningstid som kirurgin befann sig i slutet av 1800-talet.

Kirurgin betraktades under större delen av 1800-talet dock alltjämt som 
en ”utvärtes verksamhet” och det var först i slutet av århundradet som den 
moderna kirurgin kom till. Detta möjliggjordes till stor del av att man började 
behärska kirurgins tre stora fiender blödning, smärta och infektion.

Framför allt revolutionerades kirurgin av införandet av narkos och bedövning, 
liksom genom förståelsen för antiseptik och aseptik. Aseptik handlar om att hål-
la bakterierna borta, antiseptiken behandlar bakterierna med kemiska medel.

Eter togs i bruk som narkosmedel på 1840-talet och kunskapen om karbol-
syrans antiseptiska egenskaper spreds då den brittiske kirurgen Joseph Listers 

14 Karl Gustaf Lennander och uppsalakirurgin kring sekelskiftet 1900, av Henry Johansson och Mats Westman



berömda arbete “On a new method of treating compound fractures” public-
erades på 1860-talet. Antiseptiken utvecklades senare alltmer i riktning mot 
aseptiken.

Narkos och aseptik kom således att skapa förutsättningar för kirurgins ” första 
stora utveckling”, som skedde under 1800-talets sista decennier. Framförallt 
gällde det bukkirurgin.

Detta kortfattade citat från den angivna boken får mig att tänka dels på vad 
utvecklingen av bukkirurgin betytt för många sjuka som tidigare inte överlevt de 
vi idag betraktar som tämligen enkla tillstånd, dels den utveckling som startades 
inom kirurgin och kanske drog med sig andra specialiteter. Inom den intern-
medicinska verksamheten kände man till och använde ett flertal läkemedel som 
använts lång in i våra dagar som t.ex. digitalis, belladonna (atropin), besksöta 
m.fl. Det faller utanför ramen för denna berättelse att ytterligare beskriva hur 
sjukdomar på sjukhus behandlades men man får ett intryck att 1800-talets sista 
decennier var en tid då utvecklingen gick mycket framåt inom flera grenar av 
sjukvården.

ny kunskap

Hur nådde ny kunskap läkare under 1860-talet? När ny kunskap fanns, t.ex. om 
nya behandlingsmetoder, hur spreds de? I vår moderna tid har vi vant oss vid att 
ny kunskap väller över oss på ett sätt som kan göra det svårt att värja sig. Flödet 
av ny kunskap är stort och snabbt, vilket ju bl.a. lett till att vi idag utvecklat en 
teknik med sammanfattningar av vedertagna nyheter i form av vårdprogram, rik-
tlinjer, evidens mm. Fanns motsvarande hjälpmedel i mitten av 1800-talet, eller 
hur mönstrades gammal ”dålig” kunskap ut?

Jag gör naturligtvis inte anspråk på att uttömmande redogöra för ”innovations-
spridningen” men har under detta arbete kommit att imponeras av en Farmakopé 
som publicerades på 1840-1850-talet. Jag fick boken i min hand vid ett besök 
på Medicinhistoriska muséet i Uppsala i juni 2013. Ordet Farmakopé betyder 
”att tillverka läkemedel”, och i formen av en bok är det en ”samling föreskrifter 
och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel”. Flera 



sådana har publicerats i Sverige och ända till 1901 på latin. Den bok som jag fick 
i min hand är emellertid en översättning till svenska av den 6.e farmakopén som 
publicerades 1845.

Den första delen av översättningen (Materia Pharmaceutica) publicerades 1849 
och den andra delen (Pharmaca Præparanda) år 1851, bägge banden var digra 
luntor om cirka 750 sidor. Översättaren, N.J.Berlin var Philosophie och Medicine 
Doctor och dessutom sekreterare i den grupp experter som kallats samman till en 
kommitté för  att dels ta bort gammalt och foga in nytt. Processen liknar ju my-
cket en traditionell svensk utredning. Det finns också i första delen ett avsnitt hur 
arbetet gick till. Bl.a. arbetade experterna under ledning av sekreteraren fram ett 
förslag som sedan presenterades och diskuterades av en grupp utvalda praktiker 
och att detta tog en viss tid (!).

När jag såg titeln: ”Den svenska farmakopén, En handbok i farmakologi för 
läkare och apotekare” och stod med boken i min hand undrade jag för mig själv 
om jag höll i dåtidens ”Läkemedelsboken”. När jag närmare studerar texten im-
poneras jag av den noggrannhet och kunskap som strömmar emot mig. För varje 
preparat finns en redogörelse för dess förhistoria med internationella referenser 
ibland ända från antiken, diskussion om kvalitetsaspekter och till sist för varje 
preparat en genomgång av vid vilka tillstånd eller sjukdomar medlet är lämpligt 
att använda.

Sett ur ett utvecklingsperspektiv slås jag dels av ambitionen att med bästa till-
gängliga kompetens kritiskt granska och förnya innehållet, dels inte minst av att 
verket publicerades på svenska. Man kan ju undra om dåtidens läkare och apo-
tekare kunde klara upp latinet? Jag vet inte om dessa böcker fanns på varje svensk 
läkares nattygsbord eller i läkarväskan, men ändå, som företeelse för att driva på 
utvecklingen blir jag mycket imponerad.



folkHälsan ocH 
sjukvården i ett 

150-årsperspektiv
Det är ett mycket stort steg att jämföra hälsoläget i Gävleborg år 1863 med 
förhållanden idag. Detsamma gäller sjukvårdens arbetssätt och resurser. Det är så 
mycket som har hänt på dessa 150 år. Nedslag i verksamheten, t.ex. vart tionde 
år, hade gett en annan berättelse, kanske mera nyanserad eller i värsta fall mer 
svåröverskådlig. Då jag ändå valt att ta greppet med ett långt tidsperspektiv skall 
det ses mot bakgrund av att under samma tid har Landstinget Gävleborg funnits. 
Och vilken spännande resa det varit att dyka ner i massor av gammal statistik, att 
försöka välja ut det som varit väsentligt för befolkningens hälsa och inte bara jaga 
efter det som varit uppseendeväckande och spännande. Helt har jag väl inte klarat 
mig från fällan att berätta det märkvärdiga eller det dramatiska men de hör ju 
också till bilden.

När jag insåg hur mycket statistik som samlats om både folkhälsa och sjukvård 
kändes en strikt disposition nödvändig. En struktur av arbetet från befolknings-
data, till död och sjukdom över till vård och behandling har fungerat väl. Till-
räckliga uppgifter har funnits som dessutom varit lättillgängliga. Är det något jag 
saknar är det hur man inom vården bedömde behandlingsresultaten. Vad ansåg 
man om de mediciner man använde? Några data av det slaget har jag inte funnit. 

Man kan ju undra varför all statistik samlats in. Sannolikt har det funnits ett 
behov från myndigheter och politiska instanser att utöva kontroll över verk-
samheten. Används pengarna rätt, är fördelningen över landet någotsånär 



jämn? Sådana frågor har varit viktiga att få svar på. Från ett modernt samhälls-
medicinskt synsätt går det dessutom i all denna statistik att finna infallsvinklar 
till förebyggande arbete och forskning. Själv känner jag stor tacksamhet mot alla 
de på olika nivåer som träget samlat in, ställt samman och skrivit ner miljontals 
uppgifter. Deras mödor och deras noggrannhet har gjort det möjligt att beskriva 
hälsoläget i Gävleborg för 150 år sedan.

Hur ser bilden ut?

Den del av min berättelse som varit lättast att skriva handlar om befolkning och 
dödlighet. Tillgängliga data är av god kvalitet och tillåter även beräkningar. Det 
som kom fram om befolkningen på 1860-talet är därigenom också enklast att 
sammanfatta. Till antalet fanns hälften så många Gävleborgare som idag och 
nära 90 procent bodde på landsbygden. Befolkningen var mycket yngre än idag 
och levde inte så länge.  Medellivlängden var för män 43 år och för kvinnor 46 
år. Detta är ungefär hälften av dagens medellivslängd som är cirka 80 år för män 
och 83 år för kvinnor. Det var inte så att endast en hög barnadödlighet drog ner 
värdet på medellivslängden, nej, dödligheten inom alla åldersgrupper var högre än 
idag. Att det ändå fanns en befolkningstillväxt berodde på att det genomsnittligt 
sett föddes fler barn per kvinna.

Det mest iögonenfallande vad gäller befolkningsdata på 1860-talet var den 
mycket höga barnadödligheten. Vi talar idag om en spädbarnsdödlighet på 4 till 
5 promille medan den på 1860-talet var nära 15 procent. Så t.ex. föddes det cirka 
4200 barn i Gävleborgs län år 1863. Samma år dog 616 barn före ett års ålder. 
Detta är för oss som lever i början av 2000-talet helt ofattbara siffror. Det finns 
flera vittnesbörd om att man inom sjukvården upplevde den höga barnadöd-
ligheten som ett stort problem. I den fortsatta analysen framgick också att endast 
ett fåtal av de döda oavsett ålder avlidit på sjukhus eller kurhus vilket innebär att 
död i hemmen var det vanliga och något som sannolikt alla hade erfarenhet av. Så 
många som drygt 85 procent av dödsfallen inträffade i hemmen. 

När det gäller dödsorsaker och sjuklighet dominerar infektionssjukdomarna. 
Epidemier av smittkoppor, mässling kolera m.fl. sjukdomar drog fram över 
landet. År 1863 var infektionssjukdomarnas – farsoternas – andel av alla döda 14 



procent som kan jämföras med 2,5 procent 2011. Som tidigare angivits skall dock 
dessa jämförelser göras med viss försiktighet på grund av brister i datakvaliteten 
på 1860-talet. När vi läste om smittkoppor under mina studier fick jag intryck av 
att nästan alla som insjuknade i smittkoppor dog. Där hade jag ordentligt fel! År 
1859 när en smittkoppsepidemi härjade som värst i landet insjuknade drygt 7600 
individer av vilka drygt 900 dog d.v.s. 12 procent vilket ändå är en mycket hög 
dödlighet för en infektionssjukdom.

Några andra infektionssjukdomar som väcker min uppmärksamhet är dels ma-
laria, eller ”frossan”, dels tuberkulos. Malaria därför att det är en sjukdom som 
vi idag förknippar med varmare länder, och skyddar oss mot inför semesterresor. 
Den var alltså vanlig i Sverige på 1860-talet och även om man inte hade klart 
för sig smittspridningen, via myggor, så noterade man att den var särskilt vanlig 
i närheten av sankmarker. Tuberkulos finns noterad i statistiken på 1860-talet 
men är där inte särskilt vanlig, men redan 1875 finns uppgifter om dödsorsaker 
i städerna där dödligheten i tuberkulos uppgår till 13 procent av samtliga döda. 
Både förekomst och dödlighet i tuberkulos tilltar under 1800-talet sista årtionden 
och är i början av 1900-talet den vanligaste dödsorsaken bland unga människor.

Könssjukdomarna framför allt syfilis intar en dominerande ställning vad gäller 
antalet rapporterade insjuknade och vårdade under 1860-talet. Av alla intagna 
på länets tre sjukhus och kurhus under år 1863 utgjorde könssjukdomarna 36 
procent. Det är dock vanskligt att utifrån dessa data yttra sig om hur vanlig sjuk-
domen var. Sannolikt fanns ett samband med prostitution. Som framgår av den 
offentliga statistiken så gjorde man i Stockholm, vilket framgår av nedanstående 
citat, riktade efterforskningar bland de som misstänktes vara veneriskt smittade.

Å besigtningsbyrån i hufvudstaden blefvo, enligt Förste Stadsläkarens berät-
telse, under årets lopp 20,523 besigtningar anställde å qvinnor, misstänkte för 
venerisk smitta. Ibland dessa föranledde 541 till den besigtigades afsändande 
till kurhuset för att undergå läkarebehandling. 

Uppgifter om motsvarande verksamhet i Gävleborg finns inte i den statistik jag 
har tillgång till. Den rapporterade siffran anger alltså endast antalet på kurhu-
sen intagna fall och på så sätt säger den något om belastningen på vården. Man 



kan dock inte befria sig från känslan att de veneriska sjukdomarna var ett stort 
hälsoproblem.

sjukvårdens roll

Ovanstående korta sammanfattning av sjukdomar och dödlighet gällde alltså 
för cirka 150 år sedan. När man som jag fått tillfälle att närmare studera de 
livsvillkor och hälsorisker som människor levde under på den tiden får jag lätt 
känslan av att det jag berättar om har hänt för mycket länge sedan. För att få ett 
hanterbart tidsperspektiv brukar jag tänka på att det ändå var den tid när mina 
far- och morföräldrar föddes och växte upp, längre bort i tiden än så är det inte.

I våra dagar ser hälsoläget ut på ett helt annat sätt. Borta är den för tidiga döden 
och infektionssjukdomarna har vi kontroll över även om nya infektioner drabbar 
oss. I stället har vi fått en äldre befolkning med förskjutning av dödlighet och 
sjukdom till de s.k. degenerativa sjukdomarna, hjärtkärlsjukdom och tumörer. De 
kraftiga förändringarna mot ett bättre hälsoläge har inte kommit av sig själv och 
många har ställt sig frågan hur vi har uppnått dessa hälsovinster. Vad beror det 
på och är det bara sjukvården vi har att tacka för ett längre och friskare liv? Som 
ung medicinare och under mina första underläkarår mötte jag och delade också 
själv den uppfattningen. Men efter några år blev det mer och mer tydligt att den 
allmänna välfärdsutvecklingen spelade roll.

Det finns en bland, framförallt socialmedicinare, välkänd engelsk forskare, 
Thomas McKeown, som med stöd av sin forskning ifrågasatte sjukvårdens roll 
som den främsta orsaken till ett förbättrat hälsoläge i västvärlden. I figuren nedan 
visade McKeown mycket tydligt hur, i det här fallet, död i respirationsorganens 
sjukdomar till följd av tuberkulos, minskade tydligt långt innan det fanns effektiv 
behandling för sjukdomen.

Som framgår av figuren hade dödligheten minskat tiofalt redan innan man fick 
tillgång till streptomycin och kemoterapi som var de verkligt effektiva läkemedlen 
mot tuberkulos. Han visade liknande förlopp för kikhosta, mässling, schalakans-
feber och smittkoppor. Ett annat exempel på en liknande utveckling presenterade 
den svenske forskaren Bertil Hood som kunde visa att andelen patienter med 

Figur 4. Dödlighet i lungtuberkolos. Siffrorna gäller England och Wales.
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verkligt höga blodtryck som dog i massiva hjärnblödningar hade minskat klart 
innan man hade tillgång till effektiv blodtryckssänkande behandling.

Vad var det som hände i samhället när hälsoläget förbättrades? Historiker kan 
peka på tidiga hälsopolitiska insatser, d.v.s. sådana som riktades mot hela befolk-
ningar och var av förebyggande karaktär. Ett exempel på en betydelsefull insats 
som gäller Sverige har jag funnit i den av Statens folkhälsoinstitut publicerade 
boken ”Svenska folkets hälsa i ett historiskt perspektiv”. Ur denna bok, från 2005, 
har jag tagit nedanstående citat som kan sägas sammanfatta synen på hälsopolitik 
på 1870-talet och ganska konkret anger inom vilka områden man borde satsa 
politiskt. År 1874 antogs den första hälsovårdsstadgan av riksdagen och

år 1874 inrättades hälsovårdsnämnder, med kommunerna som huvudmän. 
Nämndernas verksamhet hade sitt fokus på samhälleliga och kollektiva 
åtgärder i förebyggande syfte (vilka kallades allmän hälsovård eller – under 
senare år – hälsoskydd), medan den vanliga sjukvården i huvudsak skötte den 
individuellt inriktade preventionen (hälsovård).

I samband med inrättandet gav Sundhetscollegium ut råd och anvisningar där 
man redogjorde för de ”viktigaste omständigheter, som menligt inverka på det 
allmänna helsotillståndet”. Dessa ansågs vara:

1. Brist på frisk eller tillräckligt ren luft i bonings- och andra rum där männis-
kor vistas, samt i deras omgivning.
2. Bristande eller knapp tillgång på gott vatten till dryck och matlagning samt 
till tjänligt vatten för andra hushållsbehov och renhållning.
3. Otillräcklig eller otjänlig föda.
4. Försummad renlighet eller snygghet.
5. Kalla och dragiga bostäder; otillräcklig beklädnad.
6. Missbruk av starka drycker. Osedlighet.
7. Obenägenhet eller uraktlåtenhet att vid sjukdom anlita läkare och att iakt-
taga givna föreskrifter mot smittsamma sjukdomars spridande.

Denna katalog var väl i takt med dåtidens hälsoproblem. De omgivningshy-
gieniska frågorna har allt sedan dess stått i fokus för den kommunala eller 
allmänna hälsovården (idag miljö- och hälsoskydd).



Ovanstående uppräkning hade sin stora betydelse i slutet av 1800-talet som 
utgångpunkt för hälsopolitiska insatser. Från den tiden fram till våra dagar har 
naturligtvis ett brett spektrum av insatser formats och utgjort grunden för att 
skapa den välfärd som vi idag upplever.  

Knappast någon tvekar om att den allmänna välfärdsutvecklingen är den faktor 
som betytt mest för en förbättrad folkhälsa, särskilt i slutet av 1800-talet. En 
förbättrad sjukvård kan också betraktas som en del av välfärdutvecklingen och 
har därför också bidragit, ju mer vi närmar oss vår tid desto tydligare. Bidrag från 
sjukvårdens sida är till exempel vaccinationer som stod för en avsevärd del av den 
förbättrade folkhälsan liksom mödra- och barnhälsovård. 

Man kan också föra ett annat resonemang om vår tids sjukvård. Låt oss ta några 
exempel. Tänk vilken vinst i livskvalitet som en patient med en mycket smärtsam 
höftledsartros upplever efter en operation, eller en patient med nedsatt syn på 
grund av grå starr som efter en operation får sin syn avsevärt förbättrad. Den 
minskande dödligheten i hjärtinfarkt efter modern intensivvård, minskande an-
del blinda efter modern diabetesvård etc. Uppräkningen skulle kunna göras lång. 
Kanske kan man sammanfatta sjukvårdens roll som så att den idag är en viktig 
del i den allmänna välfärdsutvecklingen och att den därigenom bidrar till en 
förbättrad folkhälsa. Vid redan inträffad sjukdom spelar sjukvården en avgörande 
roll för tillfrisknande, överlevnad och livskvalitet. 

Men hur var det med sjukvårdens roll år 1863? Jo, från sjukvårdens sida kunde 
man driva på en utveckling mot förbättrade levnadsvillkor. De årliga provinsi-
alläkarrapporterna gav rikliga tillfällen och utrymme att skildra befolkningens 
levnadsvillkor, vilket också gjordes. Vad gäller de rent medicinska insatserna 
är det svårt att komma med några välgrundade uppfattningar om vilken nytta 
sjukvården gjorde då. Inga data finns tillgängliga vad gäller läkemedlens effekter, 
även om de användes med de bästa avsikter. Men kanske är det ändå fel att hävda 
att de var helt utan effekt.  De handlingar jag tagit del av visar ju att man rapport-
erade att patienter blev botade av olika behandlingar och skrevs ut förbättrade 
från sjukhus och kurhus. 



Nej, det vore mig fjärran att döma ut sjukvården och mina kollegor på 1860-talet. 
Som ett allmänt omdöme vill jag hävda att den fanns, i ordnade former, den var 
baserad på dåtidens kunskaper och den beskrevs noggrant årligen, d.v.s. goda 
förutsättningar fanns för att ny kunskap skulle kunna tas emot och föra utveck-
lingen framåt.
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