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Abstract 

This study deals with the topic of social class and mortality. In particular, the analyses are 
concentrated on the question of how social differences developed in an era which was 
characterised by industrialisation, urbanisation and sanitary improvements. This work also 
discusses how the problems of social class and health were dealt with in the nineteenth 
Century. The development of medicai care and public health are especially studied. The 
development of mortality in different social classes is analysed on micro level in the town 
of Sundsvall during the 19th centuiy, for which the parish registers for the period 1803-1894 
have been transferred on to data. This town became the centre of an expansive saw mill 
area from the middle of the Century. 

In contrast to the view of contemporary witnesses, inequality seems to have been fairly 
small in some age groups, but the pattems diverged between them. Mortality among adults 
was largely dependent on cultural variables such as life style and attitudes, and social 
differences played a minor role. Men had much higher mortality than women. Hie 
development does not seem to have been primarily affected by industrialisation, urbanisa
tion or sanitary improvements. For children 1-14 years old, on the other hand, conditions 
created by industrialisation and urbanisation seem to have been of the utmost importance. 
Child mortality increased from 1860, affecting first of all working class children. Overcrow-
ding increased the spread of infectious diseases. Sanitary improvements may have had an 
effect on the mortality level from around 1880, but more definitely in the 1890's. The same 
is also the case regarding infant mortality. They may have had some impact on the initial 
decline in infant mortality, but the connection appears to be strenger in the 1890's. The 
social inequality in infant mortality was insignificant until late 19th centuiy, but increased 
at that time. Among infants, feeding practises were also of importance. 

Keywords: Mortality, social inequality, urban mortality, public health, Sundsvall, 19th 
Century. 
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Förord 

Då jag nu efter en intensiv period av hårt arbete sätter mig ned för att skriva detta 
förord, finns det många jag skulle vilja tacka. När man tänker tillbaka, upptäcker 
man hur omöjligt detta arbete skulle ha varit utan andras medverkan. Jag hyllar i 
och för sig principen att förord ska vara korta, men skulle man nämna alla som 
bidragit skulle många sidor krävas. Därför måste jag begränsa urvalet 

Först och främst vill jag tacka professor Lars-Göran Tedebrand, historisk 
demografi, som ända från starten varit min huvudhandledare och som även 
föreslog mitt avhandlingsämne. Han har med ömsom varlig hand och ömsom mer 
resoluta puffar drivit mig framåt, och det har känts tryggt att känna hans stöd i 
ryggen. Såväl piskan som moroten har funnits där och han har gett mig lagom fria 
tyglar. Hans noggranna genomläsningar med kommentarer samt alla tips har varit 
till stor hjälp. 

Docent Anders Brändström var den som ledde mig in i den historiska demografin 
då han var handledare på min c-uppsats. Han har även i fortsättningen nära följt 
mitt arbete och varit till ovärderlig hjälp. Han har bl.a. försöka lära ut datorns 
hemligheter för en total novis, och hans kunskap om Demografiska databasens 
registrerade material har han vänligen delat med sig av. I slutskedet har han ägnat 
mycket tid åt genomläsning av mina texter, och har dessutom sett till att allt 
praktiskt fungerat inför tryckning. 

Jag har varit knuten till såväl historisk demografi som historiska institutionen. 
Professor Sune Åkerman har jag haft glädjen att ha både som professor'och som 
närmaste granne under några år. Hans kunnande i och intresse för socialhistoria 
och demografi, som han delat med sig av på forskarutbildningens kurser och på 
doktorandseminariema som han lett, har varit av stort värde för mig. Tf professor 
Tom Ericsson är jag också stort tack skyldig för hans värdefulla kommentarer i 
arbetets slutskede, liksom fil. dr. Böije Harnesk som granskade mitt manus och 
bidrog med konstruktiv kritik. Ett stort tack också till övriga vänner på historiska 
institutionen för de synpunkter som framförts på doktorandseminarier samt för 
övrig trevlig samvaro. 

I mitt arbete har jag arbetat i nära kontakt med personalen vid Demografiska 
databasen och alla där har på ett eller annat sätt varit till stöd för mig. Jag vill dock 
särskilt tacka några som i synnerhet varit bidragande till mitt arbete. Bengt Franks 
insatser som programmerare går inte att överskatta. Vid de första trevande kontak
terna, begrep jag ärligt talat inte mycket av hur man lägger upp datafiler, men Bengt 
var tålmodig och vårt samarbete kom att fungera mycket bra. Tack också för alla 
trevliga diskussioner i alla möjliga ämnen. I slutskedet trädde Carin Sjöström in 
som programmerare och med hennes positiva inställning måste det bara fungera 
bra. 

Vidare vill jag tacka mina kollegor på FoU vid Demografiska databasen. I 
inledningsskedet, när jag saknade erfarenhet av att arbeta med datoriserat material, 



tog GunÀlm Stenflo tålmodigt hand om mig. Hennes kunskap om databasens 
material har varit mycket värdefull för min del. Inez Egeibladh lät mig få använda 
filer hon själv förberett för egen forskning, samt tog sig tid att färdigställa dem för 
min räkning. Berit Eriksson har nu i slutskedet arbetat intensivt med att förbereda 
mitt manus för tryckning. Hon har stått ut med mitt virriga beteende i slutskedet 
och har ställt upp mycket mer än man någonsin kan begära. Ett stort tack. 

Flera av kollegorna i forskningsprojektet "Folkhälsa och samhällsförändring" 
har på olika sätt bidragit till detta arbete. Vid de statistiska analyserna har ett 
program utvecklat av docent Göran Broström vid institutionen för matematisk 
statistik använts. Han har ägnat mycket tid åt att tålmodigt förklara mysterierna 
inom statistikens och matematikens värld. Med. dr. Ulf Högberg har delat med sig 
av sitt medicinska kunnande. Andra värdefulla samtalspartners har varit en grupp 
vid tema H i Linköping - Jan Sundin, Hans Nilsson och Magdalena Ståhling. Vid 
våra regelbundna träffar har jag haft tillfälle att ventilera mina resultat på ett 
opretentiöst sätt. 

Anita Bengtsson har genom årens lopp varit behjälplig på många olika sätt, nu 
senast med korrekturläsning. Värdefull hjälp med registrering har jag haft av 
Per-Erik Gunnarsson och framlidne Björn Langetz. Jean Ekeblad har bistått med 
språkgranskning. Ett stort tack även till Tom Sahlén vid Sundsvalls kommunarkiv 
samt personalen vid detta arkiv och Medelpadsarkiv. 

Ekonomiskt har min forskning möjliggjorts genom det av Riksbankens Jubile
umsfond stödda projektet "Folkhälsa och samhällsförändring", samt genom den 
doktorandtjänst vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet jag up
pehållit. 

Slutligen vill jag tacka min familj — Barbro, Susanne, Leif och Erika - för att 
ni finns till, och min far Edvin Magnusson som genom vad han haft att berätta om 
gångna tider väckte mitt historiska intresse. 
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Kapitel 1 

Inledning 

År 1862 härjade difterin i Sundsvall. Epidemin drabbade främst barn, men även 
enstaka äldre insjuknade. Provinsialläkare J. J. Westerberg redogjorde i sin årsbe
rättelse för en drabbad familjs öde. I familjen insjuknade en tuberkulossjuk 
medelålders kopparslagare i difteri. Några dagar tidigare hade hans 5-åriga dotter 
insjuknat. På den sjunde sjukdagen var fadern på bättringsvägen. Men: "Wid 
underrättelse om sitt barns död förvärrades det onda betydligt. ...enligt hustruns 
utsago började han nästan ögonblickligen känna sig sämre." Efter elva dagars 
sjukdom avled även kopparslagaren.1 

Denna historiska episod visar något av verkligheten bakom det ämne som 
behandlas i föreliggande avhandling, och som lätt kan glömmas bort i en fram
ställning av denna art. För bakom den dödlighet som här analyseras, döljer sig 
individers och familjers sorg och smärta som man aldrig kan ge en rättvis bild av. 

Faderns sorg inför sin dotters öde och den uppgivenhet som därefter drabbade 
honom, påminner oss om det lidande som död innebär och har inneburit. Den 
berättar också om en verklighet som blivit allt mindre vanlig för människor i 
Sverige under sent 1900-tal. Även om döden är oundviklig, så är den en tämligen 
sällsynt gäst i våra hem. Att, som i exemplet ovan, flera familjemedlemmar avlider 
med några dagars mellanrum i en infektionssjukdom är nog otänkbart för de flesta 
av oss. 

En av de mest grundläggande förändringarna i mänsklighetens historia har varit 
den förbättrade hälsan under de senaste seklen. Från att ha levt i ett samhälle där 
döden var en vanlig företeelse, befinner sig mänskligheten i vår del av världen i 
den situationen att dödligheten förskjutits till de högre åldrarna och att den i 
allmänhet inträffar på institutioner. Detta har i grunden förändrat människans 
villkor; vår tillvaro har blivit möjlig att planera på ett helt annat sätt när man kan 
förvänta sig att leva ett långt liv. Den förändrade situationen ger även utrymme för 
spekulationer om vad det betyder för relationerna mellan oss människor, när 
riskerna för att dessa när som helst kan bli avbrutna av döden inte längre upplevs 
som aktuella. 

Nedgången i mortalitet har också haft stor betydelse på åtskilliga andra områden, 
t.ex. för livet i urbana miljöer. Den förindustriella staden kännetecknades av 
mycket hög dödlighet och dåliga hälsoförhållanden. Städerna skulle inte ha växt 
fram till den betydelse de nu har, om man inte hade klarat av att lösa de problem 
som hög befolkningstäthet medförde. För överallt där människor samlades i större 
grupper, uppstod de gissel som vi genom historien varit utsatta för — de epide
miska sjukdomarna vars existens var beroende av tillräckligt många smittobärare. 
Vi ska inte heller glömma allt avfall och exkrementer som människan producerar 
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och som man haft sådana problem med att ta hand om i alla tider.2 I städer 
förorenade man sin egen miljö. Exemplen är många på hur städer kunde drabbas 
av farsoter. Vid den sista pestepidemin i Sverige 1710-11, räknar man med att 
ungefär 20.000-25.000 människor dog i Stockholm, detta av en befolkning på 
uppskattningsvis 60.000. Även många andra städer drabbades i motsvarande 
grad.3 

Först de senaste 100 åren har man lyckats lösa en hel del av dessa problem, även 
om andra väl så svårlösta problem tillstött Synen på staden kom också under denna 
utveckling att förändras. Från att vara avskräckande exempel, ofta beskrivna som 
snuskiga pesthärdar och samhälleliga hot, övergick de hos en författare som 
Ludvig Xubbe" Nordström till att bli föredömen i framåtskridandets tecken. 
Landsbygden blev istället symbolen för det smutsiga och efterblivna.4 Städerna 
blev ett exempel på hur människan lyckades behärska naturen. 

Inom hälsohistorisk forskning har man försökt förklara nedgången i dödlighet 
under 1800-talet med faktorer som förbättrat näringstillstånd, sanitära åtgärder, 
ändrad virulens hos sjukdomar, medicinska framsteg m.m. utan att egentligen ha 
lyckats nå fram till någon enighet i tolkningarna. För att komma vidare behövs 
såväl breda jämförelser över tid och rum som mikrostudier inom mindre områden. 
Vidare behöver olika aspekter av utvecklingen belysas. En sådan är de skilda 
mönstren i stad respektive landsbygd. Det är bekant att förhållandena var annor
lunda och att utvecklingen utformades olika i dessa miljöer, men mycket är 
fortfarande höljt i dunkel, särskilt inom den urbana demografin. 

En annan aspekt som också behöver ytterligare bearbetning är de sociala 
skillnaderna. Vi vet förvånansvärt lite om hur dödligheten fördelade sig mellan 
olika klasser i samhället. 'The history of social inequalities in health and mortality 
is but a small and relatively recent category studied by only a handful of re-
searchers" hävdas i en översikt.5 Enligt skildringar från förra seklet var skillnader
na avsevärda, men de har egentligen inte utforskats — antagligen främst av 
arbetstekniska skäl. Sådana analyser är mycket komplicerade att göra. Detta 
förhållande måste uppfattas som en allvarlig brist eftersom den sociala aspekten 
med säkerhet var av troligen ännu större betydelse för mortalitetsmönstren i 
historisk tid. 

I detta arbete behandlas problemkomplexet social klass och hälsa. I de statistiska 
analyserna koncentreras intresset på endast en aspekt av hälsa, nämligen dödlighet 
i olika åldrar och sjukdomar. Tyngdpunkten i avhandlingen ligger på hur föränd
ringarna gestaltade sig för olika grupper och hur de fördelades. Kom alla grupper 
i åtnjutande av de hälsomässiga förbättringarna och i samma grad? Härvidlag 
studeras även vilka hälsobefrämjande åtgärder som vidtogs, motiven bakom dessa 
och hur de inverkade på förhållandena i olika sociala grupper. Man kan tala om en 
studie av hur olika maktpositioner och olika tillgång till samhälleliga resurser 
påverkade dödligheten, och huruvida de skilda förutsättningarna ökade skillnader
na. Vilken betydelse hade olika hälsovårdande åtgärder? Utformades de så att även 
grupper utan dessa samhälleliga resurser gynnades i lika hög grad? 

Flera skäl talar för att välja stadsmiljön för en undersökning av sociala skillnader 
i hälsa. Först och främst var dödligheten mycket hög i städerna. Dessutom levde 
där många människor i den djupaste misär så gott som sida vid sida med de 
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förmögnaste i samhället. De sociala skillnaderna var antagligen störst här. Dess
utom var stadsmiljön mest känslig för de problem som större folkanhopningar 
förde med sig, vilket samtidigt innebar större möjligheter för invånarna att påverka 
sin situation genom individuella eller kollektiva åtgärder. Vidare så var föränd
ringarna av hälsoförhållandena starkast i städer och det var också där man tidigast 
satte in åtgärder. Den förindustriella staden med hög dödlighet och stora sanitära 
problem blev den moderna, industrialiserade staden där man lyckats lösa en stor 
del av de sanitära problemen och där dödligheten till och med var lägre än på 
landsbygden. 

Mer materialmässiga orsaker kan också mobiliseras för att välja stadsmiljön som 
studieobjekt En är att dödsorsaker med attest från läkare antecknades vid alla 
dödsfall i svenska städer från och med 1860, men först från 1911 på landsbygden. 
Dessutom har det skapats speciellt goda möjligheter att studera avhandlingstemat 
genom att kyrkobokföringen från Sundsvall för perioden 1803-94 registrerats på 
data av Demografiska databasen (DDB) i Umeå. 

I denna undersökning används Sundsvall som fallstudie. Den utveckling som 
denna stad genomgick under 1800-talet, gör att den är av särskilt intresse i detta 
sammanhang. I denna miljö fanns naturligtvis inte samma problem som i storstä
der som Paris eller London och resultaten får därför inte ses som något gällande 
för alla städer. Studien av Sundsvall kan endast ge oss ett utsnitt av den urbana 
mortaliteten. Däremot bör vi inte underskatta värdet av resultaten i denna fråga, 
trots att undersökningen behandlar en förhållandevis liten stad. Sundsvall liknade 
trots allt i många avseenden flertalet svenska städer, och som Gerry Kearns rii.fl. 
konstaterat beträffande de små svenska städerna: "...the urban-rural differential 
should even be apparent with places as small as 1,000 inhabitants argues for a 
generous definition of the urban sector in studies of population dynamics,...".6 Som 
kommer att framgå av kapitel 4, var de flesta svenska städer små i ett internationellt 
perspektiv i början av 1800-talet. Under det andra halvseklet ökade många av 
dessa sina befolkningstal på samma sätt som Sundsvall gjorde. De blev påverkade 
av industrialiseringen och urbaniseringen, med kraftigt ökad boendetäthet som 
följd. 

Det följande kapitlet innehåller en forskningsöversikt, där relevant forskning 
kortfattat presenteras och diskuteras, därefter följer ett kapitel om metod och källor 
för mortalitetsanalysen. Sedan behandlas den svenska demografiska utvecklingen 
i kapitel fyra, för att förhållandena i Sundsvall ska kunna sättas in i den rätta tids-
och rumsmässiga ramen. I kapitel fem ges en översikt över hälsovårdens utbygg
nad i Sverige med särskild inriktning på skilda möjligheter för olika sociala skikt 
att komma i åtnjutande därav, samt synen på problemet social klass och hälsa. 
Undersökningen övergår sedan till att behandla förhållandena i Sundsvall. Efter 
en kort allmän bakgrund om 1800-talets Sundsvall, undersöks hälso- och sjukvår
den i staden från 1800 till 1920 i kapitel sju. I kapitel åtta och nio följer så analysen 
av dödlighetsutvecklingen i Sundsvall 1800-1930. Avslutningsvis ges en sam
manfattning och kommentar. 
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Kapitel 2 

Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras forskning rörande dödlighetens utveckling ur ett histo
riskt perspektiv, med speciell inriktning på studier av sociala skillnader. Kapitlet 
avslutas med en diskussion av olika hypoteser som kan ställas utifrån denna 
tidigare forskning. Forskningsöversikten är indelad i tre huvudavdelningar. I den 
första behandlas forskning som ägnats den allmänna mortalitetsutvecklingen, samt 
även viss relevant forskning som mer går in på vissa åldersgrupper och sjukdomar. 
Därefter diskuteras undersökningar som mer specifikt behandlat städemas dödlig
hetsmönster. Efter detta avsnitt följer en översikt över några historiska studier 
rörande sociala skillnader i dödlighet. 

Den västerländska mortalitetsnedgången 
De förändringar i hälsohänseende, som framförallt den industrialiserade världen 

genomgått under de senaste seklen, har A. Omran beskrivit i en teori om den 
epidemiologiska transitionen.1 Teorin kan ses som en modell som beskriver de 
senaste seklens förändringar i hälsa och sjukdom och de demografiska, socioeko-
nomiska och biologiska konsekvenserna av dessa förändringar. 

Modellen består av ett antal grundsatser varav några är av särskilt intresse för 
detta arbete. En är att sjukdoms- och dödlighetsmönstret under transitionen 
förändrats fundamentalt, från en situation där epidemier och farsoter utgjorde det 
största hotet mot hälsa, till det moderna mönstret där sjukdomar inom cirkulations
organen samt cancer har blivit de vanligaste dödsorsakerna. Omran urskiljer tre 
stadier i utvecklingen. Det första stadiet — "the age of pestilence and famine" — 
kännetecknades av en hög och fluktuerande dödlighet. Medellivslängden var låg 
— 20-40 år. Under "the age of receding pandemics" sjönk dödligheten i samband 
med en minskning i epidemiernas frekvens och styrka. Medellivslängden ökade. 
I det sista stadiet— "the age of degenerative and man-made diseases", de kroniska 
sjukdomarnas tidevarv — har dödligheten fortsatt att sjunka. Medellivslängden 
uppgår nu till över 70 år. 

Utvecklingen var starkast inom vissa grupper i samhället. Dels var nedgången 
kraftigast bland unga, och dels påverkades kvinnor mer än män. Dessutom 
framhåller Omran att även om alla sociala grupper påverkats av utvecklingen, så 
har klasskillnaderna en benägenhet att vidmakthållas. I synnerhet i inledningsske
det av utvecklingen gynnades dock de privilegierade skikten mer än fattiga och 
oprivilegierade. 

Enligt teorin anses vidare förändringarna i hälsa bero mindre på medicinska 
framsteg än på stigande levnadsstandard och förbättrad nutrition, åtminstone före 

12 



1900-talet. Under detta sekel har däremot medicinska framsteg kommit att fä allt 
större betydelse. Detta sista påstående anknyter till den uppfattning som den 
engelske socialmedicinaren Thomas McKeown framfört i ett stort antal böcker 
och artiklar där han analyserat orsakerna till den västerländska befolkningsökning
en under de senaste seklen.2 Han hävdar att nedgången i mortalitet är den viktigaste 
orsaken till ökningen av befolkningstalen under den industriella epoken, och att 
detta främst förklaras med förbättrat näringstillstånd. Under de senaste seklen har 
tillgången till föda stigit, varför människornas motståndskraft mot infektionssjuk
domar förbättrats. Detta resultat kom han fram till genom att utesluta alla andra 
möjligheter—en strategi inspirerad av Sherlock Holmes. Om möjliga alternativ 
uteslutits, måste det enda kvarvarande vara det riktiga.3 

Först och främst utesluter McKeown de medicinska förklaringsgrunderna. 
Enligt honom har vetenskapens landvinningar inom medicinen haft mycket be
gränsad betydelse. Man hade helt enkelt inte gjort tillräckliga framsteg när 
nedgången inleddes. Först under 1900-talet, alltså efter de mest avgörande skedena 
i nedgången, har vetenskapen gett oss effektiva mediciner och framgångsrika 
terapeutiska metoder. Endast för en sjukdom har en medicinsk åtgärd haft effekt 
före vårt sekel, nämligen för smittkopporna mot vilken smittkoppsvaccin sattes in 
redan under tidigt 1800-tal. Men sjukdomens tillbakagång och försvinnande 
svarade endast för en mindre del av mortalitetsnedgången.4 Förändringar i sjuk
domars virulens menar McKeown sig likaledes kunna avfärda. Den enda viktigare 
sjukdom där förändrad virulens kunnat påvisas är scharlakansfeber.5 Något större 
betydelse hade förbättringar inom hygien och sanitära förhållanden, eftersom de 
medförde en nedgång av dödligheten i dysenteri, tyfoidfeber och andra sjukdomar 
som sprids genom vatten och födoämnen. Dessa förbättringar var den näst vikti
gaste faktorn bakom nedgången enligt McKeown, även om deras verkan till en 
början förtogs genom de sanitära problem som skapades i de snabbt växande 
städerna. Först under 1800-talets andra halvsekel började sanitära åtgärder att få 
effekt6 Men sammantaget kan alla de nämnda orsakerna endast förklara en mindre 
del av dödlighetsnedgången. Genom uteslutningsmetoden medförde detta att ett 
förbättrat näringstillstånd måste anses ha varit den främsta determinanten bakom 
de förbättrade överlevnadsmöjligheterna.7 

McKeowns teser har utsatts för mycket kritik, samtidigt som hans tankar fått 
stort genomslag. Det finns naturligtvis något för sunda förnuftet tilltalande i hans 
resonemang. Om man ska kunna förklara den oerhörda förändring i hälsa som 
skett under de senaste seklen verkar det rimligt att söka sanningen i den typ av 
förändringar som McKeown hänvisat till. Det finns dock många problem med hans 
bevisföring. Förklaringarna är mycket förenklade och har svårt att hålla för 
noggrannare granskning. Så menar t.ex. Wrigley och Schofield att McKeown har 
överdrivit mortalitetsnedgångens betydelse för den väldiga befolkningsökningen 
efter 1700. De har visat att en ökad fertilitet, genom sänkt giftermålsålder och ökad 
giftermålsfrekvens, har haft stor inverkan.8 McKeown har mer eller mindre 
förnekat att man skulle ha kunnat styra fertiliteten i förindustriella samhällen. 

Dessutom är det inte säkert att McKeown har uttömt alla förklaringsmöjligheter, 
när han hävdar att enbart nutritionen kan kvarstå som huvudsaklig förklaring. Han 
har vidare något lättvindigt avfärdat andra förklaringsmöjligheter, exempelvis 
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förändringar i immunitet och ändrade relationer mellan människa och mikroorga
nism. McKeowns sätt att använda förändringar i dödsorsakspanoramat i bevisför
ingen har också kritiserats, bl.a. av Kearns.9 Denna punkt kommer att särskilt 
diskuteras i kapitel 3. 

Kritik kan även riktas mot McKeowns sätt att identifiera nutritionen som främsta 
orsak till mortalitetsnedgången. Nutrition blir jämställt med begreppet levnads
standard, utan att begreppet närmare analyseras. Szreter har visat på McKeowns 
luddiga sätt att använda levnadsstandard. I begreppet inordnas en mångfald skilda 
faktorer som boendeförhållanden, arbetsförhållanden, utbildning och hälsovård. 
Alla dessa faktorer borde prövas var för sig. De kulturella, politiska och sociala 
dimensionerna blir inte heller beaktade.101 stället vill Szreter framhålla betydelsen 
av olika hälsovårdande åtgärder som sanitet, lagstiftning och utbildning. På det 
sättet menar han sig återupprätta det mänskliga agerandets roll för mortalitetsned
gången samtidigt som den stigande levnadsstandardens "osynliga hand" tonas 
ned.11 

Kritiken mot McKeowns bevisföring måste anses befogad. Överhuvudtaget är 
hans resonemang undanglidande och begreppen otydliga. Han kan ibland referera 
till medicin som ett tämligen brett begrepp, även inkluderande aspekter som 
barnmorskor, ökad sjukhusvård och ökad kunskap om orsaker till sjukdom. När 
han ska utvärdera medicinens roll granskas dock enbart de rent terapeutiska 
metoderna, alltså ett smalt medicinbegrepp. Men genom att förneka betydelsen av 
medicin i detta avseende, avfärdar han samtidigt hela det breda medicinbegreppet. 
Den betydelse som ökad kunskap om sjukdomar kan ha haft för människors sätt 
att utforma sin tillvaro tas exempelvis ingen hänsyn till. 

Lika luddigt är nutritionsbegreppet. Emellanåt verkar det täcka allt som hör 
samman med begreppet levnadsstandard, och som skulle kunna vara mer eller 
mindre allt som inte ingår i det smala medicinbegreppet. Men i slutsatserna 
används bevisen för att detta breda nutritionsbegrepp (eller levnadsstandard), var 
den viktigaste komponenten bakom nedgången i mortalitet, till att fastslå nutrition 
i mycket begränsad mening i form av ökad tillgång till föda. 

Även om man med begreppet nutrition åsyftar de rent näringsmässiga förhål
landena, behöver begreppet ändå preciseras. Nutrition är inte bara mängden föda. 
Det avgörande för "nutritional status" eller näringstillstånd är inte enbart mängden 
föda eller födans sammansättning. Man måste även ta hänsyn till kroppens 
energibehov, vilket kan variera utifrån olika livssituationer. Det är väl känt att den 
som har ett tungt kroppsarbete behöver mer tillskott av näring. Men också sjukdom 
har en avgörande effekt på näringsstatus. Kroppen förbrukar avsevärt mer energi 
när man är sjuk. Men sjukdomen påverkar förmågan att ta upp födan på ett negativt 
sätt, samtidigt som aptiten blir nedsatt. Man talar därför om synergi mellan 
sjukdomar och näringstillstånd. I synnerhet diarrésjukdomar bland spädbarn och 
mindre barn har i u-landsstudier befunnits sätta ner motståndskraften mot andra 
sjukdomar. Därför har också det allmänna sjukdomsmönstret stor betydelse för 
mortalitetsnivån (se även kapitel 3).12 

McKeown har således underskattat de möjligheter människor haft att själva 
förändra sina förhållanden. Hans syn på medicin måste också betecknas som alltför 
snäv. De medicinska framstegen visar sig inte enbart i utvecklandet av effektiva 
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terapeutiska metoder. Även kunskap om orsakerna bakom sjukdom och hur 
sjukdom kan undvikas har haft betydelse. Denna insikt har påverkat exempelvis 
stadsbyggnad, och vetskapen om levnadssätt har kunnat spridas ut bland befolk
ningen på olika sätt. Människan har säkert alltid haft ett visst handlingsutrymme 
för åtgärder rörande hälsa. Riley menar exempelvis att kampanjen mot sjukdomar 
under 1700-talet hade en mätbar effekt13 

Att kunskapsspridning kan ha haft stor betydelse visar Anders Brändström i sin 
studie av spädbarnsdödligheten i Nedertorneå. De enormt höga dödstalen bland 
spädbarn kunde sänkas kraftigt genom att mödrar övergick till att amma sina barn, 
en förändring i attityder och förhållningssätt som Brändström tillskriver barnmor
skornas verksamhet.14 Utifrån Brändströms resultat påtalar Arthur Imhof att de 
områden i Europa som hade låg spädbarnsdödlighet sammanföll med de med hög 
andel läskunniga. Kvinnors utbildning och självständighet var av stor betydelse 
för spädbarnsvården. Läskunnighet kan ha befrämjat förändrad mentalitet i för
hållande till barn och till inställningen till liv och död, samtidigt som kampanjer 
för bättre spädbamsvård kan ha haft lättare att slå igenom.15 

I McKeowns resonemang spelar också tuberkulosdödligheten en avgörande roll 
i bevisföringen. Han hävdar att nedgången av mortaliteten i denna sjukdom var 
den viktigaste enskilda komponenten bakom den förbättrade överlevnaden, och 
att tbc-nivån i första hand är beroende av näringstillstånd. För Sveriges del kan 
emellertid tuberkulosen knappast anses ha varit av samma vikt för nedgången, 
åtminstone inte förrän mot slutet av 1800-talet då mortaliteten redan gått ned 
avsevärt.16 Dessutom är orsaksförhållandena bakom tuberkulos, såsom Puranen 
visat, betydligt mer komplicerade än att enbart vara beroende av nutrition. Även 
sådana faktorer som boendeförhållanden är av avgörande betydelse.17 Likaså visar 
Puranen att vården av de tuberkulossjuka kan ha haft stor betydelse redan i början 
av vårt sekel. Man kunde påverka tuberkulosens spridning redan innan man hade 
effektiva mediciner och innan kemo-terapin utvecklats.18 

Redan innan McKeown började publicera sina resultat förekom en motsvarande 
debatt i Sverige. Heckscher ville se det förindustriella Sverige som malthusianskt 
präglat, där befolkningens storlek begränsades av skördarna och jordbrukets 
produktivitet. Farsoterna såg han som de verktyg som begränsade befolkningen.19 

Utterström ansåg däremot att dödlighetens fluktuationer påverkades av slumpmäs
siga faktorer. De smittosamma sjukdomarna var inte i första hand relaterade till 
skördeutfall och ekonomisk ställning. I stället pekar han på sådana faktorer som 
epidemiska cykler och klimatförhållanden.20 Den här diskussionen har förts vida
re, bl.a. av forskare vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund. I en analys av 
relationen mellan ekonomiska cykler och demografiska förändringar, menar de att 
Sverige i huvudsak var malthusianskt präglat under 1700-talet. Från början av 
1800-talet inträdde ett transitionsskede då det malthusianska mönstret successivt 
lämnades, för att mot slutet av seklet helt ha försvunnit21 

Slutligen, när det gäller betydelsen av mortalitetsnedgången för befolkningsök
ningen, kan det vara viktigt att hålla Gerry Kearns påpekanden i minnet. Han 
hävdar att man även måste ta hänsyn till urbaniseringsgrad. Nedgången i mortalitet 
sammanföll med den kraftiga överföring av befolkningen till städer, alltså att allt 
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fler individer kom att bo i de mest hälsovådliga miljöerna. Därför kan framgång
arna ur hälsohänseende underskattas.22 

Urban mortalitet 
Ett länge känt faktum har varit att städer hade betydligt högre dödlighet än 
landsbygd före vårt sekel. Detta kan kanske ses som naturligt, eftersom betingel
serna för smittospridning var "gynnsammare" i urbana miljöer. Uttryck som "the 
urban graveyard" eller "gateways to death" har använts om den förindustriella 
staden. Wrigley påpekar angående dessa städer att "... surpluses of baptisms had 
to exist in rural areas to counterbalance the deficits in the larger towns and cities.' 
I en klassisk analys av London under 1600- och 1700-talen diskuterar han den 
starka betydelse staden hade för befolkningsförhållandena i den tidens England. 
Huvudstaden sög åt sig stora delar av det övriga rikets födelseöverskott.24 Att 
liknande förhållanden rådde även i Stockholm under 1700-talet har påvisats av 
Heckscher.25 

Denna uppfattning om hälsotillståndet i de för- och tidigtindustriella städerna 
har dock inte fått stå helt oemotsagd. Den amerikanske historikern Allan Sharlin 
har ifrågasatt bilden av dessa städer som kännetecknade av "urban natural decrea-
se", alltså förhållandet att mortaliteten översteg nativiteten och att städemas 
befolkningstal kunde upprätthållas enbart genom inflyttning från landsbygden26. 
Han kan visserligen instämma i att dödligheten var större i städerna och att 
förhållandena i dessa var sämre, men menar ändå att födelseunderskotten i de 
urbana miljöerna kan ges andra förklaringar. 

Sharlin framlägger i stället en modell om "urban migration", som han menar 
beskriver förhållandena bättre. I den modellen skiljer han mellan infödda stadsbor 
och inflyttare. Bland de i staden födda kunde födelseöverskott ha varit för handen. 
Inflyttarna, som till stor del var anställda som tjänstefolk, var i allmänhet ogifta, 
varför de kom att bidra till mortaliteten men inte till nativiteten.27 Födelseunder
skott skulle alltså kunna förklaras av en speciell befolkningsstruktur i städerna och 
mindre av de ohälsosamma miljöerna. 

Denna hypotes är onekligen intressant. Men kan det vara så som de Vries 
påpekat, att de skillnader som Sharlin anser sig finna mellan inflyttade och i staden 
födda i själva verket återspeglar skillnader mellan sociala klasser?28 Om inflyttade 
oftast hamnade i de sämst ställda sociala skikten i städerna, kan detta förhållande 
ha varit det mest avgörande. Och det är ett tveksamt tillvägagångssätt att inte räkna 
med de fattigaste sociala skikten i en analys av stadens demografi. Då skulle den 
genuina stadsbefolkningen enbart eller huvudsakligen höra hemma i förhållande
vis väletablerade skikt. 

Efter dessa mer allmänna studier ska här främst tas upp arbeten som mer 
specifikt behandlat städernas mortalitet under den epok som är av störst intresse 
för detta arbete, nämligen den period då den urbana mortaliteten började sjunka. 
I undersökningar av urban mortalitet, är det naturligt att de hygieniska förhållan
dena och de sanitära åtgärderna diskuteras. Så har också gjorts i många fall. Ovan 
har redogjorts för Szreters framhållande av "public health"-rörelsens betydelse. 
Den sanitära revolutionen under 1800-talet berörde ju huvudsakligen de urbana 
miljöerna. Preston/van de Walle har undersökt dödligheten i franska städer under 
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1800-talet. De fann att skillnaderna mellan olika städer främst kan förklaras med 
tillgången till rent vatten och till den sanitära situationen. Under den senare delen 
av seklet byggdes städernas vatten och avlopp ut, vilket medförde en nedgång i 
dödligheten i framförallt gastrointestinala sjukdomar—vilka är starkt betingade 
av kvalitet på och tillgång till vatten.29 

En svårighet i studier av ett så komplicerat problem som förändringar i morta-
liteten, är att olika förklaringsvariabler är så tätt sammanvävda. Att en familj bodde 
i ett ur sanitärt avseende undermåligt område, innebar med stor sannolikhet att 
man även tillhörde en socialt missgynnad grupp. De grupper som hade den högsta 
arbetslösheten, de lägsta lönerna och den största andelen utomäktenskapliga bam 
fick också hålla till godo med den sämsta miljön. Att reda ut de inbördes 
förhållandena mellan faktorerna och deras olika betydelse stöter på stora svårig
heter. I en undersökning av Birmingham anser Woods att de sanitära förhållande
nas betydelse har överdrivits. Han framhåller i stället fattigdomens och boendets 
roll för dödligheten.30 I en studie av York antyda- Armstrong det omvända 
sambandet Tillhörighet till social grupp verkar enligt honom ha mindre inverkan 
på mortalitetsnivån än var i staden man levde och hur området var dränerat31 Men, 
som både Woods och Armstrong påpekar, dessa faktorer är så beroende av varandra 
att några definitiva slutsatser är svåra att dra. 

Att en otidsenlig vattenförsörjning kunde få katastrofala följder skildras av 
Richard Evans i en bok om koleran i Hamburg. Som egentligen enda västerländska 
stad drabbades Hamburg av koleraepidemin under tidigt 1890-tal. Grannstaden 
Altona skonades däremot Detta förklaras av att medan man i Altona hade filtrerat 
vatten, försökte myndigheterna i Hamburg klara sig undan den utgiften. När så 
koleran kom till staden med förbipasserande Amerika-emigranter, spreds koleran 
snabbt över staden. Detta gav sista knäcken åt de teorier som hävdat att koleran 
inte hade något med vattenförsörjningen att göra.32 

Vad gäller hälsoförhållandena i svenska städer finns ytterst fä historiska stu
dier.33 Trots tillgång till ett ypperligt källmaterial är detta fält ännu till större delen 
obearbetat Vi är till stor del hänvisade till samtida arbeten. Dessa, på många sätt 
imponerande studier, kan sägas särskilt framhålla två aspekter i fråga om morta-
liteten i urbana miljöer. Den ena är alkoholmissbrukets roll bakom den höga 
dödligheten, den andra är hälsovårdsstadgans och de sanitära åtgärdernas betydel
se för nedgången i densamma.34 Först under senare år har intresset för studier av 
mortaliteten i svenska städer ökat bland historiker.35 

Den traditionella uppfattningen har varit att nedgången i de svenska städemas 
mortalitet var avhängig av den sanitära utvecklingen. Det finns dock en del 
problem med den förklaringen. Tidpunkterna för nedgången stämmer inte alltid 
så väl överens med införandet av de sanitära reformerna.36 Nedgången skedde även 
i städer där åtgärderna var tämligen begränsade. Och som det påpekats av Söder
berg m.fl. i en studie av Stockholms mortalitet, är det tveksamt om huvudstadens 
höga dödstal före 1850 i första hand kunde förklaras av dåliga sanitära förhållan
den. Varför drabbades i så fall inte kvinnorna i samma höga grad som männen, 
trots att de delade samma dåliga miljö?37 Alkoholmissbruket som en viktig faktor 
bakom den manliga överdödligheten i städerna har på senare tid poängterats av en 
del forskare. Fridlizius menar att den höga spritkonsumtionen tillsammans med 
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förhållanden i arbetslivet och dödsorsaksmönstret orsakade de mycket höga 
mortalitetstalen för män i städer.38 Denna fråga kommer att diskuteras utförligare 
i kapitel 9. 

Sociala skillnader i dödlighet 
Intresset för studier av sociala skillnader i hälsa och död har en lång tradition. 
Under 1800-talet pekade många läkare och samhällsreformatorer på den höga 
dödligheten i de lägre sociala skikten. Några av de mest kända var Villermé i 
Frankrike, Chadwick i England och Virchow i Tyskland. Svenska läkare som tog 
upp frågan var bla. läkaren och senare riksdagsmannen E.W. Wretlind, förste 
professorn i hygien Elias Heyman och stadsläkaren i Stockholm Klas Linroth. De 
menade att dödligheten var störst i arbetarnas stadsdelar. I första hand var dödlig
heten hög i infektionssjukdomar, sjukdomar i andningsorganen och sjukdomar i 
matsmältningsorganen.39 

Men trots att man redan i samtiden uppmärksammade frågan, har senare 
historisk-demografiska studier av mortalitetsutvecklingen ytterst sällan tagit upp 
denna aspekt och då endast i förbigående.40 Den som för ett tag vitaliserade 
intresset för studiet av sociala skillnader var fransmannen Louis Chevalier. I sina 
undersökningar av 1800-talets Paris tog han upp tråden från Villermé och framhöll 
de stora skillnaderna i hälsa mellan olika sociala grupper41. Efter Chevaliers 
pionjärinsatser har forskningsfältet till stor del lämnats åt sidan. Endast sporadiska 
bidrag har lämnats. En orsak är naturligtvis att sådana undersökningar är kompli
cerade att genomföra. Oftast är man hänvisad till att konstatera att dödligheten var 
högre i de distrikt där den fattiga befolkningen bodde. Under senare år har dock 
ett ökat intresse för studier av sociala skillnader i dödlighet kunnat iakttas. 
Dessutom finns nu en del studier som inte enbart rör sig på en aggregerad nivå 
eller använder geografisk indelning som socio-ekonomisk mätare. Även mikro
studier av utvecklingen i samhällen börjar så smått att dyka upp. Tillsammans med 
tidigare undersökningar ger de oss en viss uppfattning av sociala skillnader i 
dödlighet, även om de studerade samhällena är spridda i tid och rum. 

Till stor del har man kunnat påvisa stora sociala skillnader. Vedrenne-Villeneuve 
fann Lex. högre dödlighet i vissa distrikt i Paris under 1800-talets första halvsekel 
och att skillnaden mellan distrikten ökade.421 sin undersökning av mortalitet i olika 
grupper i 1600-talets Genève fann Perrenaud att dödligheten var betydligt högre 
i de lägre skikten i staden. Detta gällde för alla åldersgrupper. Medellivslängden 
för barn till arbetare låg på 18,3 år, medan den låg på 35,9 år för det övre borgerliga 
skiktet.43 Även Finlay kunde konstatera liknande skillnader i 1500- och 1600-talets 
London, liksom Woods och Woodward beträffande Sheffield på 1860-talet.441 
Rouen under senare delen av 1700-talet hade arbetarna den lägsta förväntade 
livslängden. Skillnaderna orsakades främst av högre dödlighet i de yngsta ålders
grupperna.45 I en sammanställning av olika resultat kan Blum m.fl. bekräfta dessa 
resultat. De fann vidare i beräkningar av information ur vigselregister att den 
sociala tillhörigheten hade större betydelse än geografiskt ursprung och att skill
naderna snarare verkade öka när dödligheten gick ned.46 

De ovannämnda studierna har främst behandlat urbana miljöer, men motsvaran
de skillnader kunde även konstateras av Schellekens i en undersökning av morta-
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liteten i två nederländska byar.47 Annars har undersökningar av dödlighet på 
landsbygden visat på mindre sociala skillnader än i städer. Enligt Bengtsson hade 
den sociala variabeln liten betydelse för dödligheten i Västanfors 1750-1849.4® 
Knodel kunde inte finna några större socio-ekonomiska skillnader i spädbarns
dödlighet mellan olika grupper inom de tyska byar han analyserat Däremot var 
de regionala skillnaderna avsevärda.49 

Överhuvudtaget veikar undersökningar av spädbarnsdödlighet ge mer splittrade 
resultat, vilket även bekräftas av några svenska studier. De resultat som forskare 
som Brändström, Lithell, Winberg och Martinius kommit fram till visar, kanske 
något överraskande, att vi inte kan dra några säkra slutsatser om spädbarnsdödlig
hetens relation till sociala förhållanden.50 Böndernas barn i Nedertorneå uppvisade 
mycket högre dödlighet än de jordlösas barn. Martinius däremot fann högre 
dödlighet bland de fattigaste grupperna. Detta kan till stor del förklaras av den 
avgörande betydelse amningsvanorna hade för spädbarnsdödligheten. Spädbarns
dödlighet har ofta setts som en känslig indikator på ett samhälles mognad, en 
slutsats som torde vara svår att bestrida. Men man kan också se spädbarnsdödlighet 
som en indikator på andra faktorer, som t.ex. kulturella mönster och syn på barn 
och barns vård. Följden blir att man inte utan reservation kan använda skillnader 
i spädbarnsdödlighet som en mätare av skillnader i levnadsnivå mellan olika 
områden. 

Amningens betydelse uppmärksammar oss på den roll som kulturella faktorer 
kan ha. Några studier har kunnat visa på deras betydelse i jämförelse med den 
sociala. Sådana undersökningar är möjliga att göra i starkt kulturellt uppdelade 
områden. I Montreal på 1850- och 60-talen visade sig den religiösa och den 
nationella tillhörigheten vara den mest avgörande för spädbarnsdödlighetens nivå. 
Barnen till fransk-kanadensiska katoliker hade den högsta dödligheten. De sociala 
skillnaderna som fanns var förhållandevis små i jämförelse med de kulturella.511 
Milwaukee var dödligheten i smittkoppor avsevärt högre bland tyska immigranter 
p.g.a. deras motstånd mot vaccinering.52 Sundin och Tedebrand har studerat 
mortaliteten bland olika grupper i bruksmiljö och också jämfört dem med morta
litet i olika agrara miljöer. Mortaliteten var jämförelsevis låg på de undersökta 
bruken, vilket enligt författarna måste tillskrivas en öppenhet mot nya tänkesätt i 
dessa miljöer.53 

Av speciellt intresse är naturligtvis undersökningar av skillnader i dödlighet 
under epidemier, eftersom dessa hade så stor betydelse för den för- och tidigt-tran-
sitionella mortaliteten. Enskilda epidemier har därvidlag undersökts, bl.a. de olika 
kolera-epidemierna. Föregångare för sådana undersökningar var Chevalier, som 
kunde konstatera att koleran drabbade fattigbefolkningens stadsdelar i särskilt hög 
grad.54 Beträffande kolerans härjningar sammanfattar Kaelble resultaten på följan
de sätt: 'The rich were certainly not spared entirely, but there is no indication in 
the full statistics now available of complete social equality in regard to cholera".55 

Denna slutsats verkar vara helt i linje med vad Evans kunde konstatera i sin 
undersökning av koleran i Hamburg. Där drabbades de fattigare grupperna mycket 
hårdare av kolera-epidemien 1892. Att så var fallet berodde inte enbart på fattig
domen i sig, utan väl så mycket på de förhållanden som de fattiga levde under. De 
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hade betydligt sämie möjligheter att rena sitt vatten, vilket gjorde det omöjligt för 
dem att följa de välmenande råd som gavs av hälsovårdande myndigheter.56 

Dessutom har vissa sociala gruppers demografi undersökts. Ett par exempel är 
undersökningarna av de högsta klassernas demografi som genomförts av Hollings
worth och Peller. I Sverige har adelns demografi studerats av Elmroth. Dessa 
studier visar bl.a. att dödligheten var mycket hög även i de översta skikten i 
samhället, samtidigt som den sjönk långt innan den moderna medicinen utveck
lats.57 Även andra forskare har bidragit med en del resultat som är av intresse i 
sammanhanget. I sin studie av tuberkulos, fann Britt-Inger Puranen mycket hög 
dödlighet i denna sjukdom bland vissa yrkesgrupper, framförallt smeder, metall
arbetare och skräddare.58 Hon kunde dessutom konstatera att en grupp med de 
bästa levnadsförhållandena — hovet i Stockholm — inte undgick att drabbas av 
tuberkulosen. Bland de fattigaste var lungsotsdödligheten mycket hög.59 Lars 
Olsson har undersökt en särskild yrkesgrupp — tryckarna — där han fann en 
mycket hög dödlighet i tuberkulos.60 

Ytterst fä har emellertid behandlat utvecklingen av de sociala skillnaderna. 
Vedrenne-Villeneuves respektive Blums m.fl. studier tyder på att skillnaderna kan 
ha ökat under 1800-talet, men i huvudsak har detta inte undersökts. Ett undantag 
är den tyske historikern Reinhard Sprees studie rörande ojämlikhet i hälsa i 
Tyskland, där han har presenterat utvecklingen av spädbarnsdödligheten 1877-
1913 i skilda sociala skikt. Spree fann att skillnaderna ökade under denna period. 
Den förklaring han ger är förändringar i mentalitet och attityder i förhållande till 
hälsa, förändringar som först visade sig i tjänstemannagrupperna.61 

Spree har endast kunnat undersöka en åldersgrupp, och det kan vara riskabelt 
att generalisera utifrån hans resultat. I övrigt har dock frågan om skillnaderna 
ökade eller minskade diskuterats av flera forskare, men på ett mer teoretiskt plan 
(jämför Omrans resonemang ovan beträffande den epidemiologiska transitionen). 
Arthur Imhof diskuterar emellertid detta problem. Han urskiljer en utvecklings
modell i tre faser beträffande de sociala skillnaderna. I den första perioden, under 
den förmedicinska eran som varade fram till mitten av 1800-talet, var skillnaderna 
inte så utpräglade som senare. Alla delade samma sjukdomsmönster och var 
därigenom utsatta för samma faror. Efterhand utvecklades medicinen, sanitära 
åtgärder vidtogs och livsmedelsförsörjningen förbättrades. Detta gynnade i första 
hand de högre skikten, samtidigt som industrialisering och urbanisering försäm
rade förhållandena för arbetarklassen. Ojämlikheten skulle, enligt Imhof, ha varit 
störst omkring 1860-1880. Inte förrän vid slutet av seklet nådde förbättringarna 
alla klasser, och först vid den tidpunkten började skillnaderna minska.62 Detta 
resonemang sammanfaller till stor del med Sharlins. Denne hänvisar till några 
studier som inte fann några sociala skillnader mellan klasser och att i ett förindust
riellt samhälle alla "...are subject to the same environmental conditions—the same 
sources of water and means of waste disposai, the same epidemiology including 
plagues and various contagious diseases, the same effects of war, and generally 
similar diets including times of depravation due to harvest failure".63 

Den amerikanske historikern Daniel Scott Smith har också spekulerat i utveck
lingen av skillnader i mortalitet ur ett långtidsperspektiv. Han diskuterar tre olika 
varianter av differentiering. I äldre tider var den geografiska variabeln av störst 
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betydelse. *ln the early modem period, when mortality was very high, geographi-
cal regions, rather than social or economic strata, defined the classes on the 'ships 
of human mortality'". Under 1800- och 1900-talen minskade skillnaderna i 
dödlighet mellan olika regioner och mellan stad och landsbygd. I stället ökade de 
sociala skillnaderna när välbeställda grupper kunde avskilja sig från övriga sociala 
grupper och när de lättare kunde skydda sig mot hälsorisker. Dessa sociala 
skillnader som initialt ökade, kom emellertid med tiden att avta. I nutiden har 
individuella livsstilsfaktorer möjligen övertagit rollen som den viktigaste faktorn 
bakom mortalitetsskillnader.64 

En annan modell har skisserats av den franske demografen Alfred Sauvy. Den 
har vissa likheter med de ovan nämnda, men avviker i andra avseenden. När 
mänskligheten levde nära existensminimum var den ekonomiska situationen 
avgörande för toiortalitetsskillnaderna. De välbärgade kunde lättare undgå de 
följder som dålig näringstillförsel innebar genom sin starkare ekonomiska posi
tion. Därigenom borde man kunna förvänta sig att skillnaden mellan klasser var 
stora i ett sådant samhälle. När den sanitära och medicinska utvecklingen kommit 
igång, ökade skillnaderna. Samtidigt förändrades karaktären av vad som bestämde 
ojämlikheten. I samband med att den ekonomiska faktorns betydelse minskade, 
fick i stället den kulturella faktorn större vikt för skillnader i dödlighet.65 

Förutom dessa undersökningar, som behandlat hälsa och dödlighet mer speci
fikt, finns även en del undersökningar av kroppslängder, vars resultat är relevanta 
för de problem som avhandlas i detta arbete. Kroppslängden är ju bl.a. beroende 
av nutritionen och har ibland använts som en indikator för förändringar i denna. 
Detta diskuteras utförligare i kapitel 3 i samband med dödsorsaksklassificering. 
Av Flouds rn.fl. studier framgår att skillnaderna mellan sociala grupper i kropps
längd var betydande i 1700-talets England. Fram till början av 1800-talet ökade 
kroppslängden och skillnader mellan olika yrkesgrupper inom arbetarklassen 
jämnades ut. Under det andra kvartsseklet minskade kroppslängden återigen.66 

Stora skillnader i kroppslängder mellan olika sociala skikt kunde också Åkerman 
m.fl. konstatera i en liknande undersökning av rekryter i Sverige under 1800-talet. 
Längdskillnaderna tycktes också öka.67 Detta tyder på att klasskillnaderna var så 
pass betydande att de fick genomslag i kroppsutvecklingen. 

Som synes av denna forskningsgenomgång finns spridd information som kan 
ge oss åtminstone en översiktlig bild av den sociala faktorns betydelse för 
dödligheten i historisk tid. Men bilden kan knappast sägas vara entydig och 
mycken osäkerhet kvarstår. Till viss del beror detta på att studierna i allmänhet har 
haft klara analytiska begränsningar. Vissa har endast arbetat med olika former av 
geografiska indelningar, andra har studerat bestämda sociala grupper eller enstaka 
sjukdomar. Oftast har man varit begränsad till studier av vissa åldersgrupper, i 
allmänhet spädbarn och ibland mindre barn. Få har haft tillgång till dödsorsaker 
på individnivå, och skillnaderna har sällan kunnat undersökas ur ett längre tids
perspektiv68. 

DDB i Umeå tillhandahåller ett unikt material som möjliggör studier av morta-
liteten på ett betydligt bredare och djupare sätt än vad som vanligen är möjligt. Vi 
kan här studera den sociala aspekten av dödligheten på individnivå under ett långt 
tidsperspektiv och i alla åldersgrupper. Dessutom kan dödsorsaker inkluderas i 
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analysen. På det sättet kan vi få ett unikt helhetsperspektiv på dödligheten i en 
lokal miljö. 

Frågeställningar och hypoteser 
Som redan nämnts inriktas intresset i denna avhandling på mortalitetsutvecklingen 
i Sundsvall. Undersökningen koncentreras till frågan hur förhållandena var för 
skilda sociala grupper i hälsohänseende under 1800-talet och tidigt 1900-tal och 
hur de sociala skillnaderna i dödlighet utvecklades. Ett grundantagande är att vissa 
aspekter av den samhälleliga utvecklingen kom att beröra olika klasser på olika 
sätt. Vi har emellertid tämligen fragmentariska kunskaper om hur avgörande de 
sociala skillnaderna var för dödlighetsstrukturen i städer under förra århundradet 
och hur de förändrades. Jag ska utifrån forskningsöversikten ovan skissera och 
diskutera några möjliga hypoteser rörande utvecklingen. 

Genom hypotetiska resonemang kan man komma fram till skilda antaganden 
om rimligheten av alternativa utvecklingslinjer. Man kan hävda att olikheten i 
dödlighet mellan klasser bör ha minskat i samband med den allmänna mortalitets-
nedgången. De fattigaste skulle enligt ett sådant antagande ha varit särskilt utsatta 
i sjuklighetshänseende och haft den största överdödligheten i det tidigare skedet. 
Det var ju framförallt epidemier som skapade de höga topparna, och man kan anta 
att sämre ställda grupper var särskilt utsatta. Detta kan ha berott på att de högre 
skikten hade bättre motståndskraft, eller att de lättare kunde skydda sig från 
smittan. I samband med att farsoterna förlorade i betydelse bör de lägsta skikten 
följaktligen ha vunnit mest på utvecklingen. 

Andra hypoteser om orsakerna till mortalitetsnedgången ger likaså stöd för 
uppfattningen om minskade sociala skillnader. I enlighet med McKeowns teorier 
om nutritionen som den primära förklaringsvariabeln bakom mortalitetsnedgång
en, bör skillnaderna ha minskat. Om näringstillståndet hade sådan avgörande 
betydelse borde skillnaderna mellan sociala grupper ha varit störst i det förindust
riella samhället, eftersom de mer välbeställda då rimligtvis hade den bästa när
ingstillgången. Problemet borde främst ha varit aktuellt för de proletariserade och 
marginaliserade grupperna.69 Om förbättrade näringsförhållanden var den främsta 
determinanten bakom den sänkta dödligheten under 1800-talet, borde det främst 
vara bland de fattigaste grupperna som någon större effekt skulle kunna iakttagas. 
Det var endast hos dessa som nutritionsförbättringar skulle kunna ge några 
avgörande förändringar i hälsohänseende. Därför borde skillnaderna mellan klas
serna ha minskat under seklets gång. 

Mot ett sådant resonemang kan invändas att det finns skäl att anta att epidemiska 
sjukdomar slog mer blint än andra. Kolera, smittkoppor och andra epidemiska 
sjukdomar kunde även drabba mer välbärgade grupper.70 Hälsoläget i de förin
dustriella städerna kan alltså ha varit mindre beroende av ekonomisk och social 
situation än senare. Olika samhällsgrupper levde i förhållandevis nära kontakt med 
varandra, och därigenom kom så gott som alla grupper att dela samma sjukdoms-
och dödlighetsmönster. I samband med städernas utveckling i fråga om sanitära 
och andra förhållanden kan skillnaderna ha blivit större. För att kunna pröva 
sanningshalten i ett sådant resonemang, behöver vi bättre kunskaper om hur skilda 
sociala grupper drabbades av de vanligaste farsoterna. En konsekvens av det förda 
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resonemanget skulle således vara att städerna utvecklats frän en situation med 
förhållandevis likartade förhållanden för olika klasser till ett mer segregerat 
tillstånd mot slutet av seklet En sådan hypotes anknyter också till Imhofs, Smiths 
m.fl. ovan redovisade uppfattningar. 

Hypoteserna bygger pä tämligen allmänna resonemang och utifrån dessa är det 
svårt att bedöma vilken relevans de kan ha för att förklara utvecklingen i Sundsvall. 
För att komma vidare bör man försöka identifiera olika samhällsprocesser som 
kan ha varit av betydelse och diskutera hur dessa kan förväntas ha påverkat 
dödligheten i olika sociala grupper. Sådana resonemang måste givetvis vara 
tentativa. I praktiken är det svårt att skilja olika samhällsprocesser från varandra. 
Resonemangets huvudsakliga funktion är att vara ett analytiskt instrument för 
hypotesgenerering. De samhällsprocesser som bör ha varit av störst betydelse för 
en svensk stad under 1800-talet är industrialisering, urbanisering och sanitära 
reformer. 

I tabell 2.1 finns en uppställning över hur några inslag i utvecklingen kan tänkas 
ha påverkat hälsan i välbärgade respektive obemedlade grupper. Dessa kategorier 
får ses som idealtyper och representera varsin pol i samhällsstrukturen. De faktorer 
som följde med industrialiseringen bör i allmänhet ha varit positiva ur hälsosyn
punkt. I och för sig var arbetsskador mycket vanliga, men de ökade lönerna och 
den säkrare försörjningen bör nog i allmänhet ha haft positiva effekter. Med 
industrialiseringen följde också förbättringar inom många andra områden. Det kan 
vara svårt att bedöma om dessa ska sättas under verkningar av industrialismen 
eller under något annat Men om man ser förbättrade kommunikationer som en del 
av den industriella utvecklingen bör detta ha haft betydelse i synnerhet i tider av 
nöd. Under nödåren 1867-68 sändes exempelvis förnödenheter till de mest 
drabbade områdena i Norrland och på det sättet kunde en del av nöden lindras.71 

Förbättrade kommunikationer innebar också att man kunde frakta in tex. mjölk 
till städerna snabbare. Industrialismens direkta effekter bör sammantaget ha varit 
mest positiva för de obemedlade grupperna. 

I fråga om boendet är det rimligt att anta att urbaniseringen försämrade förhål
landena för de obemedlade grupperna. Konkurrensen om bostäder blev större 
vilket höjde boendekostnaderna. Boendetätheten ökade och inneboendesystemet 
blev alltmer utbrett. Även de sanitära reformerna kunde ha en fördyrande effekt 
på boendet Investeringar i bostäder ökade och kostnaden för boendet i städemas 
centrala delar blev större. I vilken mån detta motverkades av de ökade inkomsterna 
och de förbättrade möjligheterna för en säkrare försörjning kan vara svårt att 
bedöma. Mänga fick ändå säkerligen försämrade boendeförhållanden. För de mer 
förmögna kan man däremot anta att boendeförhållandena förbättrades. De kunde 
klara av de höjda kostnaderna och de hade råd att dra fördel av de möjligheter till 
förbättringar av boendestandarden som gavs. Allmänt bör således urbaniseringen 
huvudsakligen ha inneburit negativa följder för de obemedlade skikten. 
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Tabell 2.1. Hypotetisk modell över några samhällsprocessers betydelse för 
hälsoläget i svenska städer under 1800-talet. 

Välbärgade Obemedlade 

Industrialisering: 
Ökade inkomster + ++ 
Säkrare möjlighet till försörjning 0 ++ 
Arbetsskador och arbetsmiljö 0 -
Bättre livsmedelsförsörjning + + 

Urbanisering: 
Trångboddhet 0 — 
Ökad prevalens av infektionssjukdomar - — 
Ökade boendekostnader 0 — 
Konkurrens om arbetstillfällen 0 -

Sanitära reformer: 
Renare vatten ++ + 
Bättre vattentillgång ++ + 
Renhållning + + 
Bättre födoämneskontroll ++ + 
Minskad djurhållning + 0 
Fördyringar i boende och födoämnen 0 -

Förklaring till tecknens betydelse: 
++ Starkt positiv inverkan på hälsoläget. 
+ Positiv inverkan på hälsoläget. 
0 Osäker eller minimal inverkan på hälsoläget 
- Negativ inveikan på hälsoläget. 
— Starkt negativ inverkan på hälsoläget 

Beträffande sanitära åtgärder är slutsatserna osäkrare. Det beror mycket på hur 
genomgripande reformerna var. Om förbättringarna kom alla till godo borde man 
kunna förvänta sig att obemedlade skulle ha gagnats mest av utvecklingen. Men 
om i stället i första hand de välbärgade skikten kom i åtnjutande av förbättring
arna, vilket mycket talar för, bör dessa ha gynnats mest Stora delar av befolkning
en, framförallt i de fattigare delarna, fick nog undvara sådana faciliteter som vatten 
och avlopp. Vilket förhållandet var i Sundsvall undersöks i kapitel 7, men här 
förutsätts att utbredningen av sanitära reformer till stor del var beroende av 
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individers samhällsposition. I så fall skulle utbyggnaden av vatten- och avlopps
ledningar i första hand ha berört de välbärgades hälsa, liksom att denna grupp 
också utnyttjade födoämneskontroll i högre utsträckning. 

I den mån födoämnen kontrollerades bör detta dock ha haft positiv betydelse för 
alla grupper. Men det kan också vara så att denna utveckling kan ha medfört vissa 
försämringar för somliga. Maten kan ha fördyrats samtidigt som hälsovårdsnämn
derna motarbetade hållandet av egna husdjur. I allmänhet var det bra för de sanitära 
förhållandena att djuren försvann ur städerna, men för vissa kan detta även ha haft 
negativa följder. Hushållsgrisen kan ha varit viktig för många familjer. Det kanske 
inte hade någon större betydelse för de som hade funnit en ordnad plats i det nya 
industriella samhället. Däremot kan problemen ha förvärrats för de som levde i en 
mer otrygg tillvaro. 

Slutligen bör vi även påpeka att vissa följdeffekter kan ha uppkommit, som gör 
att situationen kunde förbättras även för grupper som inte fick direkta förbättringar 
i sina förhållanden. Om man för delar av befolkningen lyckades skapa bättre 
kontroll av infektionssjukdomar, medförde det att prevalensen för dessa sjukdo
mar minskade, vilket alla grupper gynnades av. Om utbyggnaden av vatten och 
avlopp minskade riskerna för vissa vatten- och födoämnesburna infektionssjuk
domar i delar av städerna, minskade riskerna även för de boende i de delar där 
ingen utbyggnad skett. Den senare gruppen kan självklart inte ha gynnats i lika 
stor utsträckning som de som påverkades direkt. 

Om man ska sammanfatta dessa med nödvändighet hypotetiska resonemang, 
bör alltså urbaniseringen ha skapat sämre förhållanden i första hand för de sämst 
ställda. Däremot kan man misstänka att industrialiseringen skapade ökade möjlig
heter till att finna försörjning, vilket samtidigt torde ha haft störst betydelse för de 
obemedlade. I fråga om de sanitära reformerna beror mycket på hur de utformades, 
men gissningsvis gynnades företrädesvis de välbärgade grupperna i det första 
skedet. 

För att klarlägga nedgångens förlopp är en undersökning av de enskilda dödsor
sakernas roll av stort värde. Även här kan vi spekulera i hur utvecklingen kan ha 
varit och vad denna kan säga oss om de bakomliggande orsakerna. Om den kraftiga 
folkökningen och de sanitära förbättringarna skulle ha skapat mer diversifierade 
hälsoförhållanden, borde det kunna ge utslag också i vad man dog av. Hade 
trångboddhet en avgörande effekt borde sjukdomar förknippade med dylika 
faktorer vara särskilt förekommande bland arbetarfamiljerna. Samma gäller sjuk
domar relaterade till dåliga sanitära förhållanden som t.ex. bristfällig vattenför
sörjning. Utförligare diskussion om dödsorsaksklassificering lämnas i kapitel 3. 

Det bör till sist påpekas att här avhandlas främst en aspekt av sociala skillnader 
i hälsa — nämligen död vilket är den yttersta konsekvensen av ohälsa. Hälsobe-
greppet är självfallet mycket vidare än så.72 Svårigheterna med att analysera andra 
aspekter av hälsa gör att de endast kortfattat analyseras i detta arbete. Vi bör vara 
medvetna om att det inte är säkert att skillnader mellan olika grupper minskade 
eller ökade i andra mått på hälsa bara för att skillnaderna i dödlighet förändrades.73 

I andra epoker kan ojämlikhet i hälsa ta sig annorlunda uttryck än under 1800-talet. 
Vi kan tänka oss att ojämlikheten i dödlighet var stor i ett högmortalitetssamhälle 
som Sverige var under förra seklet. Skillnaden i detta avseende har emellertid blivit 
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minimal när vi uppnått ett samhälle med låg mortalitet. Skillnaden tar sig inte 
längre uttryck i dödlighet Däremot kan kanske skillnaderna fortfarande vara stora 
i faktisk eller upplevd sjuklighet. Under den tid som denna undersökning behand
lar bör dock dödlighet ha varit en värdefull — och kanske den enda vi har — 
mätare av sociala skillnader i hälsa. 
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Kapitel 3 

Källor och metod 

Demografiska databasen (hädanefter DDB) i Umeå har registrerat kyrkoböckerna 
för Sundsvalls stad för tiden 1803-94 pä data, och det är detta material som utgör 
den huvudsakliga källan för analyserna av mortaliteten i föreliggande arbete.1 Av 
figur 3.1 framgår vilka typer av kyrkoböcker registreringen bygger på och för vilka 
tider. Eftersom husförhörslängder finns registrerade endast fram till 1892, begrän
sas möjligheten att använda databasens material fram t.o.m. detta årtal. Efter detta 
år är det inte längre möjligt att följa individuella livsöden, vilket är en förutsättning 
för den typ av studie som genomförs i detta arbete. Fä* att kunna föra undersök
ningen vidare in en bit på 1900-talet, har jag genomfört en egen excerpering av 
spädbarnsdödligheten under perioderna 1905-07 och 1915-17. 

Det finns många problem förknippade med registrering av kyrkoböcker på data. 
Idealet är att man ur det dataregistrerade materialet kan komma åt när personer 
fanns närvarande i församlingen och när vissa centrala händelser som födelse, död 
och giftermål inträffade. Möjligheterna för detta är givetvis bäst om registreringen 
bygger på kompletta och omsorgsfullt förda kyrkoböcker. Problemet med Sunds
valls kyrkoböcker är att ministeriallängderna så gott som helt saknas för tiden före 
1860 p.g.a. stadsbranden 1888. Död- och begravningsböcker är fullständigt för-

Figur 3.1. Demografiska databasens registrering av Sundsvalls 
kyrkoböcker. 
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lorade för denna tid, likaså födelse- och dopböcker. För en undersökning av tiden 
före 1860 är vi således hänvisade till uppgifter ur husförhörslängderna, vilka kan 
misstänkas vara mindre tillförlitliga. Det är inte säkert att all väsentlig information 
av typ födelse, död och flyttning fördes in i dessa. Risken finns att vi inte kan få 
fram exakta datum när händelser inträffade i individers liv och att vi inte kan veta 
när och på vilket sätt individer kommer in i eller försvinner ut ur församlingen. 
Av den anledningen undersöks här tillförlitligheten i databasens registrering av 
Sundsvalls kyrkoböcker. 

För att kunna värdera källmaterialet har uppgifterna i DDB:s basstatistik om 
Sundsvall och mina egna förberedda filer jämförts med Tabellverkets och SCB:s 
uppgifter. Alla dessa källor bygger ju på samma ursprungsmaterial—församling
ens kyrkoböcker. Här bedöms således huruvida det dataregistrerade källmaterialet 
kan anses uppfylla kraven på tillförlitlighet. Om undersökningsmaterialet ska 
kunna anses någorlunda tillförlitligt bör uppgifterna inte avvika alltför mycket 
från vad prästerna på sin tid rapporterade in till de centrala myndigheterna. Den 
officiella statistikens uppgifter kan naturligtvis inte tas som facit till verkligheten. 
Noggrannheten hos prästerna vid arbetet med de statistiska tabellerna varierade 
också från präst till präst. Men dessa tabeller kan ändå tjäna som jämförelsemate
rial för att bedöma rimligheten av de resultat som kan erhållas ur DDB:s material 
— om betydande skiljaktigheter framkommer gör det oss uppmärksamma på att 
felaktigheter kan föreligga. 

Inledningsvis kan vi konstatera att de samlade befolkningstalen för Sundsvall 
enligt DDB:s registrering verkar vara rimliga såväl före som efter 1860 (se figur 
3.2). Möjligen är befolkningen i DDB något överskattad de första åren (egentligen 
fram till ungefär 1808). En del personer kan ha blivit räknade som närvarande för 
tidigt under denna tid. 

Figur 3.2. Befolkningen i Sundsvall 1805-1890 enligt tabellverket och SCB 
respektive DDB. 
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Problem kan uppstå när information saknas om hur individer försvinner ur vårt 
material, särskilt om intresset är fokuserat pä dödlighetförhållanden som i detta 
fall. Risken finns att vi missar somliga dödsfall, eftersom dödsnotering kan saknas. 
Detta problem kan möjligen vara aktuellt för tiden före 1860, då endast husför-
hörslängder finns bevarade. För undersökningens del skulle ett sådant förhållande 
innebära att många avlidna försvinner på okänt sätt, varför dödligheten blir 
underskattad. Vid en ytlig besiktning av husförhörslängderna verkar dock uppgif
terna om dödsfall vara väl förda. Prästerna tycks i allmänhet ha noterat dödsdatum. 

Noggrannare kontroller uppenbarar emellertid att uppgifter om spädbarn som 
dött är förhållandevis sällsynta före 1860, vilket föiklaras av att de som dog i 
mycket späd ålder aldrig kom att föras in i husförhörslängderna. Därför kan inte 
det av DDB registrerade materialet användas för analyser av spädbarnsdödlighet 
för denna tid. För tiden från 1860 och framåt är däremot möjligheterna goda för 
studier av spädbarnsdödlighet 

I övriga åldersgrupper däremot ställer sig saken annorlunda, även om vissa 
frågetecken finns. Om vi tar hänsyn till de saknade dödsfallen bland spädbarnen 
och jämför antalet dödsfall i Sundsvall under 1800-talet enligt DDB:s registrering 
med den officiella statistikens, kan vi konstatera att antalet dödsfall var konstant 
lägre i vårt undersökningsmaterial; talen ligger oftast mellan 90-95% av den 
officiella statistikens tal (figur 3.3). Vi kan emellertid inte finna att det var några 
större skillnader före eller efter 1860, vilket tyder på att tillförlitligheten i uppgif
terna om dödlighet inte skiljer sig åt, trots att källsituationen borde vara bättre efter 
1860. 

Finns någon förklaring till att den officiella statistiken redovisar fler dödsfall? 
Åtminstone beträffande 1860- och 70-talen, då det är möjligt att kontrollera 
uppgifter ur samtliga typer av kyrkoböcker, kan man peka på en orsak. Det visar 

Figur 3.3. Antal döda 1803-92 enligt DDB respektive officiell statistik. 
Officiell statistici00. 
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sig nämligen när man studerar ministeriallängdema för denna tid, att ett antal döda 
med okänd kyrkoskrivningsförsamling skrevs in som inflyttade i samband med 
dödsfallet.2 Anledningen till att prästen vidtog denna åtgärd var att dödsfallen 
måste registreras någonstans i statistiken. Ett sådant förfaringssätt får emellertid 
till följd att dödligheten kommer att överskattas, eftersom dessa döda personer 
bidrog till summan av de döda utan att någonsin ha bidragit till stadens uppgivna 
befolkningstal. Den undersökningsgrupp som valts ut i denna undersökning 
innehåller därför endast de som finns registrerade i husförhörslängderna. Personer 
för vilka vi enbart har uppgift om dödsfall, lämnas åsido. På det sättet kan det lägre 
antalet dödsfall förklaras åtminstone för vissa perioder. 

Innan vi nöjer oss med detta konstaterande bör ändå enskilda åldersgrupper 
granskas mer i detalj. Särskilt när det gäller mindre barn finns en uppenbar risk 
att de, liksom spädbarn, inte kom att registreras i husförhörslängderna om de dog 
unga Att så var fallet åtminstone under 1810- och 20-talen kan fastslås utifrån 
figur 3.4. Betydligt fler döda uppgavs av prästerskapet i deras rapporter till 
tabellverket än som har registrerats i husförhörslängderna. Detta bör göra oss 
försiktiga med slutsatser om dödligheten bland barn under dessa decennier. 

Sammanfattningsvis måste problemen med materialen anses vara överkomliga. 
Det finns inget som tyder på att det skulle förekomma någon under- eller överre
gistrering av någon betydande storleksgrad, möjligen med undantag för de minsta 
barnen. Dessutom stör inte underregistreringen resultaten i denna undersökning, 
om man inte antar att felen slår speciellt mot vissa sociala grupper. 

Innan vi går vidare med de källkritiska övervägandena, är det nödvändigt att 
göra några kommentarer om hur urvalet av populationen har gjorts. Den svenska 
statistiken är uppbyggd på den rättsliga befolkningen — ej den faktiska. Personer 
som icke var skrivna i staden men som dog där, skulle ej medräknas i stadens 

Figur 3.4. Antal döda bland barn 1-4 år 1803-69 enligt DDB respektive 
tabellverket. 
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dödlighet Prästen skulle skicka attest till den dödes hemförsamling. Denna princip 
används även i detta arbete. Villkoret för att ha räknats till församlingen, har varit 
anteckningar i husförhörslängder. Man har räknats som närvarande så länge 
anteckningar därom förts i husförhörslängden. 

Fördelen med detta förfarande är att samma befolkning täcks i såväl täljare som 
nämnare när vi utför beräkningarna. Dödligheten blir inte överskattad enbart för 
att staden hyste en stor tillfällig befolkning. Blev en utifrån kommande inlagd på 
sjukhuset för att sedan avlida, räknas denne följaktligen inte med. Nackdelen är 
att det fanns en stor oregistrerad folkmängd som levde i staden kanske under flera 
år, men som vi inte kommer åt i våra undersökningar. Vi vet från bl.a. Anders 
Norbergs studier att så var fallet i Sundsvallsdistriktet.31 princip skulle sådant inte 
kunna förekomma. Om man flyttade, skulle vederbörande ta ut flyttningsbevis i 
hemförsamlingen, vilket sedan skulle uppvisas för församlingsprästen på det nya 
stället. Detta kom att fungera dåligt i sådana miljöer som de snabbt växande 
sågverksmiljöema mot slutet av förra seklet Många brydde sig inte om att ta ut 
flyttbevis, eller så brydde man sig inte om att visa upp det Man kunde också flytta 
till andra ställen än vad som angavs på beviset Vidare fanns i Sundsvallstrakten 
en stor andel säsongsarbetare, samt naturligtvis tillfälliga besökare som exempel
vis sjömän.4 

Naturligtvis är det en brist att en stor del av den rörliga befolkningen inte är 
åtkomlig för våra syften i detta arbete, eftersom denna grupp ur epidemiologisk 
synpunkt borde vara intressant. Man kan misstänka att dessa oregistrerade grupper 
hade vissa kännetecken som skulle kunna bidra till fördjupad kunskap om skill
nader i levnadsförhållanden. Det rör sig heller inte om någon marginell grupp i 
sammanhanget Trots att de flesta av de oregistrerade bör ha befunnit sig i de mest 
aktiva åldrarna när riskerna för dödsfall var som lägst, finner vi att bortåt vart femte 
dödsfall som inträffade i Sundsvall drabbade de som ej återfinns i husförhörsläng-
dema. I en beskrivning av Sundsvall från 1870-talet uppges att antalet tillfälligt 
arbetande i staden varit omkring 3.000 personer, och därigenom skulle stadens 
befolkning ha utökats med omkring 50 %.5 Det enda sättet att komma åt den 
gruppen är att göra jämförelser mellan de oregistrerades dödlighetsmönster (t.ex. 
i fråga om dödsorsaker) och den bofasta befolkningens. Vi kan dock inte komma 
åt en totalfolkmängd att relatera dessa dödsfall till. 

Dödsorsaker 

Källdiskussion 

För bedömningen av hälsa i historisk tid är de bevarade uppgifterna om dödsor
saker av stort värde, men samtidigt besvärliga att använda. Att exaktheten i 
dödsorsaksstatistik även i modern tid är tämligen osäker har omvittnats av många. 
Ibland har det to.m. hävdats att informationen om dödsorsaker i historisk tid inte 
går att använda. Vi har ingen möjlighet att översätta dödsorsakerna till modernt 
medicinskt språkbruk. Klassifikation, diagnostik och terminologi har förändrats 
och därför är det mer eller mindre omöjligt att studera dödligheten i olika 
dödsorsaker ur detta material. Självfallet kan man ifrågasätta källvärdet av död
sorsaksangivelserna i historiskt material med de sämre diagnostiska kunskaperna 
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hos den tidens läkare (eller präster). Men invändningarna får ej drivas för långt. 
Trots sina svagheter är den i ett internationellt perspektiv unika svenska historiska 
dödsorsaksstatistiken av stort värde för den typ av undersökning som företas här. 
Dödsorsaksangivelserna bör med vederbörlig försiktighet kunna användas som 
indikatorer på förhållanden som är av intresse. Ambitionerna i detta arbete kan 
inte vara att uppnå en lika säker dödsorsaksstatistik för 1800-talets Sundsvall som 
den nutidens medicinska vetenskap kräver. I stället riktas intresset mot vissa 
förhållandevis lättidentifierade dödsorsaker, som var av stor vikt för dödligheten 
historiskt sett och som kan ge oss en del indikationer på vissa bakomliggande 
förhållanden. 

För att kunna bedöma källvärdet av dödsorsaksanteckningarna, behöver vi 
känna till något om det sätt på vilka de fördes. Intresset här riktas framförallt mot 
förhållandena efter 1860, eftersom mina analyser av dödsorsaker främst rör denna 
tid. Tidigare fanns nästan enbart prästerskapets uppgifter om dödsorsaker, som de 
ålades att notera i de statistiska tabeller som sändes till Tabellverket. Från 1830 
befriades emellertid prästerna från denna betungande skyldighet. De behövde nu 
enbart rapportera dödligheten i vissa farsoter. Lyckligtvis noterades dödsorsaker 
tämligen fullständigt i de statistiska tabellerna för Sundsvall även under denna 
period. För värderingen av dödsorsakerna för tiden före 1860 hänvisas till Pura-
nens och Brändströms bedömningar. Puranen menar att även om prästernas 
teoretiska kunnande var begränsat och ojämnt, fick de i sin verksamhet goda 
empiriska kunskaper som gör att vi inte bör underskatta deras dödsorsaksangivel
ser: "Resultatens validitet tål givetvis inte en jämförelse med den moderna 
medicinens, men försvarar sin plats i ett historiskt sammanhang".6 

Från 1860 förbättrades dödsorsaksregistreringen i städerna genom att denna 
blev obligatorisk (jämför kapitel 5 om Bergs omorganisering av Tabellverket till 
SCB). För varje dödsfall som inträffade i staden skulle läkare skriva ut dödsbevis. 
Dessa skulle senare skickas till stadens präst vilken i sin tur skulle föra in 
dödsorsaken i dödboken. Stadsläkaren och efter 1874 hälsovårdsnämnden skulle 
efter årets slut rapportera in dödligheten efter orsak till SCB (under några år på 
1860-talet) eller medicinalstyrelsen.7 

Att utarbeta en dödsorsaksstatistik utifrån denna rapportering stöter dock på 
vissa problem, något man var medveten om redan under förra seklet. De dödsor
saker som inrapporterades kunde oftast inte relateras till den rättsliga folkmäng
den. Hur som helst medförde de nya bestämmelserna att vi nu har tillgång till 
dödsorsakerna på individnivå ur två olika källor — läkarnas dödsbevis och 
noteringarna i död- och begravningsböckerna, av vilka de förra är den primära 
källan. Tyvärr är dödsbevisen för Sundsvalls del försvunna för tiden fram till 1888, 
varför vi är hänvisade till prästens uppgifter i dödböckerna. 

I och med att författningen om dödsbevis trädde i kraft 1860 har vi information 
om dödsorsaker förda av den grupp som innehade den främsta medicinska kun
skapen vid denna tid. Man kan i och för sig betvivla att bedömningen vid 
avgivandet av diagnoserna alla gånger utfördes så noggrannt. I många fall byggde 
säkerligen diagnosen på anhörigas uppgifter efter det inträffade dödsfallet. Men 
uppgifterna om förekomsten av vissa epidemiska sjukdomar och andra lättidenti
fierade dödsorsaker borde vara någorlunda tillförlitliga. Den obligatoriska regi
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streringen förde också med sig en mer enhetlig klassificering, i och med att läkarna 
ålades att följa den nomenklatur som upprättades av de medicinska myndigheter
na. 

Eftersom vi för Sundsvalls del är hänvisade till prästernas anteckningar i död-
och begravningsboken och någon källkritisk studie inte kan genomföras, bör här 
ges några kommentarer om relationerna mellan dessa noteringar och läkarnas 
dödsbevis. Att prästen ibland gjorde fel vid dödsorsaksangivelsen står klart. Det 
kunde bero på att de inte kunde läsa vad som stod på attesten. Därför återfinns 
även en del meningslösa eller oförståeliga diagnoser. Ibland har prästen skrivit 
kommentarer som "otydligt" eller "oläsligt" i dödsorsakskolumnen. När de latins
ka benämningarna blev vanligare, blev de också svårare att tyda för den medicinskt 
oskolade prästen. Några större problem för detta arbete har detta dock inte medfört. 

Ibland har endast andra eller tredje dödsorsak angetts, vilket måste tyda på att 
det funnits även en första dödsorsak. Likaså kan man misstänka att prästen i en 
del fall redovisade endast en orsak när dödsattesten angett flera. Vidare förekom 
ofta, särskilt före 1880, att det inte angavs vilken som var primär eller sekundär 
dödsorsak, vilket möjligen kan skapa vissa problem vid valet av vilken dödsorsak 
man ska anse som primär. Ändå måste dessa problem bedömas som marginella. 
Det finns ingen anledning att, utifrån anteckningarna i dödböckerna, misstänka att 
prästernas uppgifter skulle skilja sig i någon större grad ifrån läkarnas dödsattester. 

Om vi undersöker dödsorsaksangivelserna under denna 30-årsperiod, kan vi 
konstatera att ett antal förändringar skett. Jag ska kortfattat kommentera dessa och 
diskutera implikationerna därav: 

1. Andelen döda med okänd dödsorsak minskade (se tabell 3.1). Mot slutet av 
seklet var det mycket sällsynt att dödsorsaken var okänd—de flesta fallen gällde 
sådana som dött å annan ort. Även vaga dödsorsaker av typen feber, svaghet, 
tandfeber osv. förekom i allt mindre utsträckning mot slutet av undersökningspe
rioden. Denna noggrannare dödsorsaksregistrering skulle kunna tas som ett tecken 
på att alltfler kom i kontakt med läkare. 

Om angivelserna med okänd eller "vag" beteckning var knuten till en viss 
åldersgrupp eller kan misstänkas dölja någon särskild dödsorsak vållar detta 
naturligtvis problem. Detta kommer att diskuteras utförligare senare i samband 
med analysen. 

2. Mot slutet av 1800-talet blev det allt vanligare att fler dödsorsaker angavs. 
Problemet i sådana fall är vilken dödsorsak som ska väljas i undersökningen. Val 
av "primär" eller "underliggande" dödsorsak är ju ett problem även i nutid, och 
principerna för val av denna är ett komplicerat filosofiskt problem.8 Felkällor kan 
finnas både i läkarens och prästens registrering, och det måste vara omöjligt att i 
efterhand rekonstruera sjukdomsförloppet. Problemet bör ändå vara litet för vår 
del. Vi är främst intresserade av vissa bestämda dödsorsaker, varför bedömning
arna av primär respektive sekundär dödsorsak i källan kan lämnas åsido beträffan
de dessa. Dödsorsaker som är svårare att bedöma betydelsen av har fått stå kvar i 
den ordning de uppgetts i dödböckerna. För vissa dödsorsaker kan möjligen 
förändringar i sättet att ange dessa ha haft betydelse. Angivandet av lunginflam-
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Tabell 3.1. Några drag hos dödsorsakerna i Sundsvalls död- och begrav
ningsböcker 1860-94. 

Antal Okänd En dödsorsak Flera döds
döda dödsorsak angiven orsaker angivna 

Antal % Antal % Antal % 

1860-64 593 89 15 500 84 4 1 
1865-69 891 93 10 771 87 27 3 
1870-74 1148 79 7 947 82 122 11 
1875-79 1331 153 12 966 73 212 16 
1880-84 1212 58 5 793 65 361 30 
1885-89 1265 45 4 823 65 397 31 
1890-94 1472 52 4 925 63 495 34 

Källa: HLA. Sundsvalls kyrkoarkiv, död- och begravningsböcker. DDB, Umeå. 

mation kan exempelvis ha minskat när man började ange flera dödsorsaker. Ofta 
är ju lunginflammation en komplikation till andra sjukdomar. När endast en orsak 
angetts kan lunginflammation ha valts som den slutliga sjukdomen, medan man 
mot slutet av seklet kan ha valt att endast ange den som komplikation. I nomen
klaturen 1911 påpekas att man bör undvika att ange lunginflammation som 
huvuddödsorsak.9 

3. Med tiden övergick läkarna alltmer till latinska benämningar. Denna utveck
ling var till viss del ett resultat av läkarkårens professionalisering. Även om 
diagnoserna ger ett mer vetenskapligt intryck behöver detta ändå inte innebära att 
de skulle vara säkrare. 

Ett problem är att nomenklaturen förändrades vid ett par tillfällen vilket dels kan 
medföra vissa klassificeringsproblem och dels försvårar jämförelser över tid. 
Förändringar av dödsorsakspanoramat kan i själva verket vara uttryck för en sådan 
utveckling. Men svårigheterna behöver dock inte vara oöverkomliga. Om man 
håller sig till vissa lättidentifierade diagnoser bör en förhållandevis god säkerhet 
kunna uppnås. Eventuella förändringar i angivelserna över tid bör inte vålla några 
problem eftersom den del av djupanalysen där dessa ingår rör sig inom en 
begränsad tidsrymd. 

En implikation i anknytning till detta för med sig vissa bekymmer i en under
sökning som främst behandlar sociala skillnader. Noggrannheten i angivelserna 
kan ju ha varierat mellan klasser. Om så var fallet vore det i sig ett intressant 
resultat. Tolkningen av orsaker bakom differentierad dödlighet blir dock försvårad. 
Detta finns anledning att återkomma till i samband med analysen. 
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Som sammanfattning av genomgången av dödsorsaksangivelserna som källa i 
dödböcker anser jag att de problem som finns är förhållandevis små och i de flesta 
fall överkomliga för detta arbetes syften. 

Dödsorsaksklassificering 

Efter denna källkritiska genomgång av dödsorsakerna, övergår jag till att diskutera 
användningen av dessa i analysen, hur de har klassificerats och principerna bakom 
denna klassificering. 

Mitt huvudintresse är utvecklingen av de sociala skillnaderna i dödlighet. Därför 
är jag främst intresserad av de dödsorsaker som kan misstänkas vara känsligast 
för sådana skillnader. Det kan vara dödsorsaker som är beroende av levnadsför
hållanden, livsstil, tillgång på vård osv. Ett angeläget problemkomplex är hur 
skilda grupper i städerna påverkades av de olika hälsovårdsåtgärder som vidtogs 
under senare delen av 1800-talet. Framförallt riktas intresset mot sjukdomar som 
är särskilt känsliga för dåliga sanitära förhållanden och trångboddhet, vilket 
kännetecknade många arbetares situation under förra seklet. Infektionssjukdomar 
av olika grad av smittsamhet bör härvidlag i första hand uppmärksammas, dels för 
att de är mest känsliga för sådana faktorer och dels för att de hade så stor betydelse 
för mortaliteten vid denna tid. Dessutom var dessa sjukdomar förhållandevis lätta 
att identifiera och ger därför säkrare grund för slutsatser. En annan viktig dödsor
saksgrupp i detta sammanhang är de bland barn så vanliga diarrésjukdomarna. 

Förutom sjukdomar relaterade till sanitära och andra liknande förhållanden är 
även andra dödsorsaksgrupper av intresse. Dödsfall p.g.a. olyckor eller våld ger 
oss information om skillnader i risker för olika sociala grupper—dessa skillnader 
i levnadsförhållanden kan vara beroende på risker i arbetslivet men kan även ha 
andra orsaker. Alkoholrelaterad död är en annan intressant företeelse att undersöka 
när det gäller 1800-talets svenska städer. Hade vissa grupper en särskild livsstil 
med hög alkoholkonsumtion, som fick till följd en hög dödlighet i alkoholism och 
leversjukdomar? 

Här måste poängteras att det inte finns någon definitiv lösning på hur man 
använder dödsorsaker och hur man indelar dem i historiskt material. Utformningen 
är helt avhängig av vad man är intresserad av och vad materialet håller för. Man 
kan i och för sig studera utvecklingen av de enskilda dödsorsakerna, men rent 
praktiskt (för att inte fallen ska bli för fä i vaije dödsorsak) och för att bättre kunna 
tydliggöra olika samband behöver dödsorsakerna föras samman i större grupper. 
Ambitionen i detta arbete har varit att hålla antalet dödsorsaksgrupper så lågt som 
möjligt. Det är svårt att i ett lokalt material få ut något vettigt ur en undersökning 
av en enskild, inte alltför vanligt förekommande åkomma. Naturligtvis förlorar 
man en del i precision om man för ihop till större grupper, men den nackdelen är 
något man måste ta, särskilt om man vill dela in undersökningspopulationen i 
mindre grupper för jämförelser. Sjukdomsmönstren skiljer sig som bekant åt för 
olika åldrar. Diarrésjukdomarna drabbade framförallt spädbarn och mindre barn, 
medan alkoholism så gott som uteslutande krävde liv bland vuxna män. Därför 
undersöks olika dödsorsaker för olika åldersgrupper. 

McKeown är den som kanske mest utnyttjat dödsorsaker som förklaringsgrund. 
McKeowns teser har ju redan presenterats i ett tidigare kapitel och behöver ej 
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repeteras här, men hans sätt att använda dödsorsakerna behöver dock kommente
ras. Kortfattat och något förenklat byggs argumentationen upp på följande sätt 
Först undersökte McKeown vilka dödsorsaker som stod för den största delen av 
nedgången i dödlighet. Han kom då fram till att tuberkulos var den viktigaste 
dödsorsaken i denna process, eftersom den stod för ungefår hälften av nedgången. 
Den därefter viktigaste gruppen var dödlighet i diarré, kolera, dysenteri och 
tyfoidfeber, som bidrog med ca 30% till nedgången. Från dessa slutsatser går 
McKeown vidare med att identifiera orsakerna till nedgången i respektive dödsor
saksgrupp. Slutsatsen blir att förbättrad nutrition låg bakom nedgången i tuberku
los, varför denna faktor kan anses ha bidragit med nästan hälften av 
mortalitetsnedgången. Diarrégruppen hänförs till sanitära förbättringar, vars bi
drag därigenom kan uppskattas till 30%.10 

Det finns många svårigheter och frågetecken i detta resonemang. Jag ska i detta 
sammanhang inte gå in på en värdering av McKeowns resultat. Men en fråga av 
principiell art bör däremot poängteras, och den gäller hur man använder dödsor
sakerna. Gerry Kearns har i det sammanhanget framfört en viktig anmärkning: 
"One needs to distinguish here between using changes in the mortality from certain 
diseases as indicative of certain improvements and using those changes as mea-
surements of the contributions of those improvements".11 

Vi bör alltså vara försiktiga med att använda dödsorsakerna som mått på 
förändringar av bakomliggande faktorer. För ett sådant syfte är orsakssamman
hangen bakom sjukdomars utbredning och effekter alltför komplexa och svårana-
lyserade. Att uteslutande hänföra all nedgång i en viss dödsorsak till en bestämd 
bakgrundsfaktor låter sig svårligen göras. En sjukdom som t.ex. tuberkulos är 
beroende av så många olika faktorer, något som Puranen diskuterat12 Barndianéer 
kan ha orsakats av dålig sanitär standard, men de kan också vara ett tecken på att 
barn ej ammades.13 Det är knappast möjligt att reducera förklaringen till enbart en 
variabel. Däremot kan utvecklingen av olika orsaker användas som indikatorer på 
vissa förhållanden och utifrån detta kan man spekulera om möjliga orsakssam
manhang. 

Det finns även andra problem med McKeowns bevisföring, något som redan 
antytts i kapitel 2. Nutrition är ett mer komplicerat begrepp än vad McKeown gör 
det till. Om en människa insjuknar, försämras dennes näringstillstånd. Sjukdom 
påverkar på flera olika sätt Dels förbrukar kroppen mer energi i kampen mot en 
infektion, dels sätts aptiten ned av många infektionssjukdomar. Dessutom kan 
kroppens förmåga att ta upp näringen försämras.14 Man talar om ett synergiskt 
förhållande mellan nutrition och infektion. Dåligt näringstillstånd sätter ned 
motståndskraften mot infektioner, som i sin tur försämrar näringstillståndet. I ett 
samhälle med hög infektionsrisk kan detta skapa en ond cirkel, i synnerhet för barn 
som är mest känsliga för sådana förhållanden. Barnen får aldrig möjlighet att 
återhämta sig (som barn uppvuxna i mindre infektionstäta områden får) efter en 
sjukdom innan nästa tillstöter. Återhämtningen kan också försvåras om inte barnet 
efter sjukdomen får tillräcklig näring. Resultatet kan bli barnets död eller låg 
kroppslängd p.g.a. att kroppsutvecklingen störts i så hög grad att någon återhämt
ning inte kunnat ske.15 Vilket som orsakade vilket — det dåliga näringstillståndet 
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eller det totala sjukdomsmönstret—är ett liknande problem som frågan om hönan 
eller ägget. 

I analysen bör man således ta hänsyn till såväl de enskilda sjukdomarna som det 
totala dödsorsakspanoramat. Men efter dessa klarlägganden ska ändå göras ett 
försök till indelning av dödsorsakerna. McKeown delade in dödsorsakerna i 
sådana som är beroende respektive icke-beroende av mikro-organismer. Huvud
intresset för honom låg på sjukdomar som orsakades av mikro-organismer. Dessa 
delade han i sin tur upp efter deras skilda spridningssätt—luftbuma, vatten- och 
födoämnesburna samt övriga förhållanden.16 Liknande indelning använder Pre-
ston och van de Walle i en studie av mortalitetsutvecklingen i franska städer under 
1800-talet, där de koncentrerat intresset på två dödsorsaksgrupper—vatten- och 
födoämnesburna sjukdomar som huvudsakligast är beroende av sanitära förhål
landen och luftburna sjukdomar.17 I huvudsak kommer en sådan indelning att 
användas i detta arbetes analyser, men något mer uppdelat så att de epidemiska 
infektionssjukdomarna särskiljs från övriga. 

Det måste dock poängteras att McKeowns indelning av infektionssjukdomarna 
efter deras spridningsvägar är ingen indelning som konsekvent går att anpassa till 
bakomliggande förklaringsvariabler, även om McKeown i sin bevisföring ibland 
tycks försöka ge sken av att så skulle vara fallet. Att vatten- och födoämnesburna 
sjukdomar har ett nära samband med sanitära förhållanden torde stå klart, men de 
kan också ha samband med nutrition. Och luftbuma infektionssjukdomar behöver 
inte vara beroende av näringstillstånd. Den variabel som snarare har det mest 
entydiga sambandet med denna sjukdomsgrupp är trångboddhet och befolknings
täthet. Men i huvudsak är ändå spridningsvägar som indelningskriterium det 
lämpligaste att använda. Att försöka genomföra en indelning efter skilda bak
grundsfaktorer skulle bli för komplicerat 

Men i analysen kan det ändå vara värt att beakta och värdera olika förklarings
variablers betydelse. En möjlighet skulle kunna vara att helt enkelt vända på 
McKeowns resonemang, alltså att i stället utgå från de bakgrundsfaktorer man vill 
undersöka och därefter fundera vilka dödsorsaker som kan tänkas vara relaterade 
till dessa. Eftersom dödsorsaker är samtidigt beroende av flera faktorer innebär 
detta att förklaringsvariablerna kan gå in i varandra. Man behöver inte hänföra en 
dödsorsak till enbart en förklaringsvariabel utan samma dödsorsak kan ingå i flera 
grupper. Från en sådan indelning skulle man kunna försöka värdera vilken eller 
vilka faktorer som verkar överensstämma mest med det observerade skeendet, 
alltså om utvecklingen verkar gå åt samma håll med alla sjukdomar relaterade till 
en speciell faktor eller om resultaten i stället blir mer mångtydiga. 

En utgångspunkt skulle kunna vara den indelning som deltagare i en konferens 
i Bellagio 1982 utarbetade. Man diskuterade där nutritionens betydelse för hälsa 
i historien, och kom därför fram till ett schema där man försökte värdera denna 
faktors roll för infektionssjukdomar (se tabell 3.2). 

Placeringen av enskilda sjukdomar kan säkert diskuteras, men grundtanken 
bakom en sådan identifiering av orsaker förefaller rimlig. En del av dessa sjukdo
mar är heller inte aktuella för Sundsvalls del och andra är endast marginella eller 
svåra att identifiera i det material vi har tillgängligt 
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Tabell 3.2. Nutritionens påverkan på resultat av infektioner 

Definitiv Varierande Minimal 

Mässling 
Diarré 
Tuberkulos 
Infektioner i 
andningsorganen 
Kikhosta 
Tarmparasiter 

Tyfus 
Difteri 
Stafylokocker 
Streptokocker 
Influensa 

Smittkoppor 
Malaria 
Pest 

Syfilis 
Maskinfektioner 

Tyfoidfeber 
Gula febern 
Encephalitis 
Polio 

Kolera 
Lepra 
Herpes 

Källa: Rotberg/Rabb (1985), s 308. 

Man skulle kunna tänka sig många olika bakgrundsfaktorer som skulle vara 
intressanta att värdera på samma sätt, men vi får nöja oss med att ta upp ett par. 
Trångboddhet är en sådan viktig fakta-, men beträffande denna är sambanden 
starka med mer eller mindre alla infektionssjukdomar. I fråga om sanitära förhål
landen borde det vara lättare att värdera relationen till olika infektionssjukdomar. 
Ett förslag till sådan indelning ges i tabell 3.3. Beträffande nutritionens inflytande 
är den mest betydelsefull för utgången av en infektion. För faktorer som trång
boddhet eller sanitära förhållanden, kan det i stället vara risken att bli smittad. 

Tabell 3.3. Sanitära förhållandens samband med några infektionssjukdo
mar. 

Starkt Varierande Svagt 
mellanskikt 

Fläcktyfus 
Kolera 
Tyfoidfeber 
Diarré 
Dysenteri 

Tuberkulos 
Scharlakans-
feber 

Mässling 
Kikhosta 
Infektioner i 
andningsorganen 
Difteri 
Smittkoppor 
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De slutsatser man kan dra av dödsorsakerna är vidare till stor del avhängiga av 
vilken geografisk nivå man studerar och om man undersöker förändringar över tid 
eller om man jämför förhållanden i en bestämd situation. Att, som McKeown, dra 
slutsatser om orsaker till förändrad dödlighet i epidemiska sjukdomar torde nog 
vara möjligt om man håller sig på så hög aggregationsnivå som nationer eller större 
regioner. Sådana slutsatser blir dock svårare att dra och måste göras med större 
försiktighet när man gör studier på lokal nivå. Kolerans försvinnande i Sundsvall 
efter 1866 kan rimligtvis inte i första hand förklaras med något som hände på lokal 
nivå, knappast ens på nationell nivå. Hindrandet av kolera hör mer ihop med 
förändringar i de urbana miljöerna på europeisk nivå. 

När man uttalar sig om utvecklingen av epidemiska sjukdomar på lokal nivå 
måste man samtidigt vara medveten om förhållandena i det större perspektivet. 
För dessa sjukdomar behövs studier i ett jämförande perspektiv, där utvecklingen 
i andra städer också studeras. Likaså måste man i lokala studier separera de 
sjukdomar där man hela tiden måste ha det större perspektivet med, från de 
åkommor som var mer lokalt betingade. Kolera bör därför skiljas från diarrésjuk
domar, vilka var mer beroende av lokala förhållanden och mindre av epidemiers 
spridning i ett större pespektiv. Preston/van de Walle för ihop dessa sjukdomar i 
vattenburna infektionssjukdomar och det kan nog vara godtagbart om man som 
de undersöker en nationell utveckling.18 Om man går ner på lägre nivåer måste 
man vara försiktigare med uttalanden utifrån en sådan klassificering. 

Ovanstående problem gäller i första hand om man undersöker förändringar över 
tid. Däremot bör det vara lättare att använda epidemiska sjukdomar om man jämför 
förhållanden i en bestämd situation. I sådana fall skulle man kunna slå samman 
diarrésjukdomar med vatten- och födoämnesburna sjukdomar. Skillnader mellan 
olika klasser, olika stadsdelar m.m. i dessa hänseenden ger oss viktig information 
för våra analyser. 

Dödsorsaksklassificeringen finns presenterad i bilaga. 

Social indelning 

Yrkesbeteckningar — källkritik 

En svårighet med studier av dödsorsaker befanns vara att innehållet i benämning
arna kunde variera över tid. Liknande svårigheter finns också vad gäller yrkesbe
teckningar. Uppgifterna är inte alltid tillförlitliga och utformningen kunde variera 
över tid — prästernas huvuduppgift med kyrkobokföringen var ju inte att ge 
underlag för en social indelning; det är något vi får på köpet Jag ska diskutera ett 
par möjliga problem och se huruvida dessa är för handen i registreringen av 
Sundsvallmaterialet. 

I den sociala gruppering som jag använder skiljer jag mellan hantverkare med 
mästartitel och hantverkare. Det finns en risk att man under vissa perioder inte 
brydde sig om att sätta ut mästarbenämningen. Efter införandet av näringsfrihet 
1864 förlorade mästartiteln till stor del sin betydelse. Enligt tabell 3.4 konfirmeras 
till viss del den misstanken; hantverkare med mästartitel förefinns framförallt 1860 
och 1870. Den ökade användningen av mästartiteln under ett par decennier kan 

39 



Tabell 3.4: Hantverkare med mästartitel, Sundsvall 1810-1890. Män över 
20 år. 

År Hantverkare År Hantverkare 

1810 
1820 
1830 
1840 
1850 

10 
9 

24 
12 
28 

1860 
1870 
1880 
1890 

98 
60 
22 
43 

Källa: DDB, Umeå. Mantalslängder, Sundsvalls stad. 

skapa vissa problem i en del av mina analyser, men det rör sig ändå inte om så 
många personer att det bör vålla några problem. 

Ett annat problem kan vara att man övergår till att använda mer diffusa titlar. 
Så kan tex. beteckningen arbetare ta över mer och mer, medan man tidigare 
försökte ge en mer exakt beskrivning av yrkestillhörighet. Det bör framförallt få 
följder för indelningen i kvalificerad respektive okvalificerad arbetare. Många 
gånger kan det vara svårt att identifiera om en person bör höra till den ena eller 
andra gruppen. Så här i efterhand är det vanskligt att bedöma om så var fallet utan 
djupgående kontroller. I huvudsak förs emellertid arbetargrupperna samman i 
analyserna. 

Man kan även misstänka att gamla yrkesuppgifter kunde behållas trots att 
personer bytte yrken. Prästerna skulle alltså slentrianmässigt ha överfört uppgif
terna från en husförhörslängd till en annan. Detta verkar inte vara något stort 
problem beträffande Sundsvall. I husförhörslängderna ändrades individers yrkes
uppgifter under den tid de fördes. Om kraftiga statusförändringar skett, har vi 
anledning att förutsätta att det skulle framgå ur kyrkoböckerna. Även från övriga 
kyrkoböcker kan vi nämligen få uppgifter. Man skulle även kunna tänka sig att 
komplettera kyrkoböckernas yrkesuppgifter med de från mantalslängdema. I 
arbetet med länkning av dessa olika källor har det dock framgått att yrkesangivel
serna inte skiljer sig åt i nämnvärd utsträckning. Det är i ytterst få fall detta skulle 
innebära en annan inplacering i social grupp. Slutsatsen måste därför bli att 
kyrkoböckernas yrkesuppgifter är tillräckligt bra för att användas till att göra en 
social indelning om man inte går alltför mycket in i detalj. 

Bestämning av social tillhörighet 

Hur avgör man klass- eller socialgruppstillhörigheten hos en individ? Ett problem 
är ju att yrket kan förändras; en persons levnadslopp innehåller också en yrkes
karriär. Principen för vilket yrke som ska användas för klassificeringen är kom
plicerat och kan betyda mycket för resultaten. Om man väljer bästa yrke eller ett 
yrke vid en viss ålder medför det vissa problem i analysen. De som dog unga hade 
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ingen möjlighet att uppnå yrken som kvarlevande kanske lyckades uppnå vid en 
högre ålder, varför alla mått på dödligheten i dessa yngre grupper skulle bli 
missvisande. Dessa problem kan undvikas genom de analysmetoder som används 
i detta arbete (om analysmetoden, se nedan). En person tillåts att byta social grupp 
när uppgift finns därom. Information om sådana byten kommer naturligtvis från 
kyrkoböckerna. Om det i dessa anges nytt yrke för en person vid en viss tidpunkt, 
placeras han efter denna uppgift fram till att ny uppgift som skulle innebära annan 
placering uppges. 

Några implikationer av detta förfarande bör kommenteras. Vi får oftast yrkes
förändringen vid den tidpunkt en demografisk händelse inträffade vilken knappast 
stämmer överens med den för yrkesbytet. Följden blir att yrkesbytena förskjuts 
något framåt i tid. Likaså blir chansen mindre att byten uppges för sådana med fä 
demografiska händelser. Man skulle i och för sig kunna förutsätta att yrkesbytet 
skedde vid en tidpunkt mitt emellan yikesuppgifterna. Jag bedömer dock att detta 
inte är nödvändigt, eftersom förändringarna enbart skulle bli marginella och ett 
sådant förfarande skulle föra med sig andra svårlösta problem. En annan följd av 
metoden är att endast individers aktuella yike vid händelser blir av betydelse i 
analysen. Man tar således ingen hänsyn till tidigare yrkeskarriär. I jämförelse med 
de förfaranden man normalt är hänvisad till i historiska sociala indelningar, uppnås 
här ändå en överlägsen precision i socialgruppsbestämningen. En yrkesnotering 
anses gälla från tidpunkten för uppgiften till dess att ny uppgift angavs. Vid 
intetsägande benämningar behålls den gamla uppgiften. Om ny yrkesuppgift 
lämnades i samband med dödsfall tas ingen hänsyn till denna. Anledningen är att 
en individ bör räknas till samma sociala grupp vid analysen av dödlighet, som han 
var i under livstiden. Eftersom förändringar innebär att ens närvaro räknas in i en 
ny grupp fr.o.m. en viss tidpunkt, skulle en statusförändring vid dödsfallet inte 
kunna leda till någon närvaro. Man skulle inkluderas i den nya gruppen enbart vid 
dödstillfället. Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna medföra snedvridna resul
tat, t.ex. om det fanns en tendens att ange titlar av högre status i dödboksnoteringen. 

När man arbetar med klassindelning uppstår problem vid inplaceringen av 
kvinnor och barn. För dessa grupper angavs oftast inget eget yrke, särskilt inte om 
kvinnan var gift. I detta arbete har kvinnor och barn placerats in i makens eller 
faderns yrke där så varit möjligt. De följer därefter faderns yrkeskarriär — när 
fadern byter social grupp inträder samma förändring för övriga familjemedlem
mar. Om kvinnan är ogift utnyttjas uppgift om eget yrke. Om barnet är fött utom 
äktenskap, används moderns yrke. 

Att makes yrke väljs i första hand innebär naturligtvis inte att kvinnor inte var 
yrkesverksamma. Vi bör tvärtom inte underskatta deras bidrag till familjernas 
ekonomi vid denna tid. En anledning till att makens respektive faderns yrke valts 
som indelningsgrund, är att placering i klass bör vara något som gäller hela 
livssituationen och inte enbart på arbetsplatsen. Därför är det också rimligt att 
placera in samtliga medlemmar i en familj i samma sociala grupp. Eftersom 
husfaderns yrke är det säkraste och mest komplett angivna har detta valts. Man 
kan även förutsätta att hans yrke har varit det mest avgörande för familjens 
klasstillhörighet vid denna tid. 
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Social indelning 

Om det finns vissa källkritiska svårigheter beträffande yikesbeteckningama, upp
står ett annat problem när man ska avgöra vilka kriterier som ska användas vid 
klassificeringen av yrkena. Det är trots allt nödvändigt att göra någon form av 
indelning och föra samman yrkesgrupper i större enheter. Ett rent praktiskt motiv 
för detta är att man inte kan arbeta med hur många grupper som helst i analysen. 
Man kan heller inte ha med grupper där ytterst få individer ingår. Speciellt i mer 
ingående analyser av olika dödsorsaker, blir fallen lätt för få om alltför små grupper 
undersöks. Därför måste man dela in populationen i ett begränsat antal grupper av 
inte alltför ringa storlek. Dessutom bör en sådan indelning vara uttryck för någon 
form av olikhet mellan grupperna. 

Debatten om vad klasser och sociala grupper är, kan långt ifrån betraktas som 
avslutad. När historieämnet under 1970-talet alltmer tog upp socialhistoriska 
frågeställningar blev problemet aktuellt även för svenska historiker. I Historisk 
tidskrift 1978 togs några försök till klassificeringar upp. Det var indelningar som 
till stor del byggde på olikheter i inkomst och yrkens prestige. Kraftig kritik 
riktades mot dessa klassificeringar av Fredriksson, som hävdade att kriterierna 
måste grunda sig på mer teoretiska överväganden. Framförallt framhöll han värdet 
av den marxistiska klassanalysen för studiet av sociala förändringar.19 

Den marxistiska synen på klasser är att de ska ses i relation till produktionsför
hållandena. Huvudmotsättningen i ett samhälle är den mellan ägare av produk
tionsmedlen och de som säljer sitt arbete. Ägarna bygger sitt välstånd på 
tillgodogörandet av det mervärde arbetaren producerar. På det sättet har arbetare 
och kapitalister motsatta intressen—kampen om det skapade mervärdet. Förutom 
de berörda två klasserna, vilka är av störst intresse i ett kapitalistiskt samhälle, 
finns även andra, ibland kallade mellanskikt. Dessa klasser kan vara rester från 
tidigare produktionsformer eller inta mellanlägen på andra sätt. De är inte heller 
direkt inblandade i huvudmotsättningen. 

Ett sådant klasschema är värdefullt för förståelsen av vad som ligger bakom 
konflikter i samhället; det ger en förklaring till grundförutsättningarna i en 
kapitalistisk samhällsformation. Det kan ses som ett analytiskt instrument för 
förståelsen av kapitalismens utveckling. Däremot kan indelningsgrunden vara svår 
att använda i en empirisk undersökning av exempelvis skillnader i hälsoförhållan-
den i en social struktur. I sådana undersökningar är inte enbart position i förhål
lande till ägande av produktionsmedlen av betydelse. Dessutom finns stora 
grupper som kan vara svåra att placera in i ett sådant schema; Lex. de som i princip 
är anställda, men som i kraft av sin position i allt väsentligt är att hänföra till de 
egendomsägande klasserna. Det finns således många problem med den marxistis
ka indelningen, vilket också visar sig i att debatten om klassbegreppet långtifrån 
är avslutad även mellan marxister inbördes. 

Max Weber använde också ett klassbegrepp som i mycket liknade Marx'. Men 
han ansåg att detta inte var den enda indelningsgrunden i ett samhälle. Förutom 
klass finns också status och parti (parti lämnas här åt sidan). Tillhörighet i klass 
kännetecknas av att man har gemensamma "livschanser", som i sin tur i likhet med 
det marxistiska klassbegreppet är betingat av ägande. Status däremot bygger på 
begrepp som prestige och ära. Klass och status kan sammanfalla och gör det ofta, 
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men indelningsgrunden är olika. Man brukar dessutom hänföra klass till produk
tionssfären och status till konsumtionssfären. I statusbegreppet ingår också ge
mensam livsstil och gemensamma ideal.20 

Med utgångspunkt från det marxistiska klassbegreppet, men med hänsyn taget 
till inslag som diskuterats av Weber, har Giddens försökt utveckla klassbegreppet. 
Inte bara ägande av produktionsmedel kan ses som avgörande för klasstillhörighet. 
I stället anför han ett annat och vidare begrepp som avgörande för klasstrukturer
ingen — marknadskapacitet "... to refer to all forms of relevant attributes which 
indivuals may bring to the bargaining encounter."21 Klasstruktureringen ses där
vidlag som beroende av skillnader i marknadskapacitet. 

Klasstillhörigheten kan sägas avgöra tillgången till samhälleliga resurser, och 
sådana skillnader är avgörande för fördelningen av livschanser. En grundtanke i 
detta arbete är således att olika sociala grupper har skilda möjligheter vad gäller 
att påverka sin tillvaro och att tillgången till förbättrade möjligheter vid tider av 
snabba förändringar inte fördelas jämnt. Detta skulle kunna tänkas ge utslag 
exempelvis i hälsohänseende. 

Indelningen i sociala grupper är sålunda tänkt att avspegla skillnader i sådana 
samhälleliga resurser som lan tänkas vara avgörande för hälsa. DDB har utarbetat 
en klassificering av yrken i sitt material. Denna utgör grunden för min indelning, 
som presenteras utförligare i bilaga 2. I huvudsak delas befolkningen in i en 
överklassgrupp, där man sitter i den mest förmånliga positionen, en medelklass
grupp som intar ett mellanläge i tillgång till samhälleliga resurser och en arbetark
lassgrupp med de sämsta förutsättningarna. Som komplettering kan nämnas att en 
sådan indelning även har visat sig överensstämma rätt väl med skillnader i taxering 
enligt bevillning.22 

Tyvärr är det svårt att socialgruppsbestämma alla individer utifrån den informa
tion som hämtas ur kyrkoböckerna, även om problemet minimerats med de 
metoder som här använts. Men för somliga individer saknas uppgifter om yrken 
överhuvudtaget och för andra anges endast titlar som inte kan användas för vårt 
syfte. Såväl de med okänt som de med ospecificerat yrke placeras i en egen grupp. 

Statistisk metod 
Förutom vanliga demografiska analysmetoder använder jag i detta arbete en 
statistisk metod, som knappast alls använts av svenska historiker tidigare.23 Därför 
är en genomgång av denna metod på sin plats. Analyserna har utförts via ett 
program som utarbetats av Göran Broström vid institutionen för matematisk 
statistik vid Umeå universitet. Detta bygger på de metoder för demografisk 
livsförloppsanalys som utvecklats under senare decennier av bl.a. den engelske 
statistikern Cox som 1972 presenterade sin "proportional hazards model".24 

Fördelarna med livsförloppsanalyser är flera när det gäller den typ av undersök
ningar som utförs i detta arbete. Genom livsförloppsanalys kan man koppla 
samman händelser i individers liv till olika bakgrundsförhållanden—t.ex. boende, 
social grupp och familjeförhållanden — specifika för de enskilda personerna. 
Undersökningsmaterialet är sålunda enskilda individers livsöden, inte tvärsnitts
data. Med sådant material blir resultaten säkrare. Vidare gör det inget om individer 
flyttar och därför inte kan följas—de "censureras", släpps ur undersökningen och 
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finns bara med i undersökningen för den tid de varit närvarande. Dessutom är 
livsförloppsdata bättre anpassade till att studera hela befolkningen; förändringar i 
totalbefolkningens ålderssammansättning har ingen betydelse. Och med de nya 
teknikerna underlättas analysen när man arbetar med många förklaringsvariabler; 
med traditionella metoder blir lätt observationerna alltför få i varje 'låda" redan 
när man tar med ett fätal variabler. Det behövs tämligen stora befolkningar för att 
fylla vaije del om man Lex. ska dela upp i kön, civilstånd, ålder och social grupp. 
I fallet Sundsvall skulle det exempelvis inte ge särskilt många gifta män i åldern 
25-29 i överklassgruppen. Att därför räkna ut dödstal för denna lilla grupp skulle 
vara tämligen meningslöst Dessutom är det material som tillhandahålls av Demo
grafiska databasen i Umeå idealiskt för livsförloppsanalyser. De datoriserade 
kyrkoböckerna ger oss möjlighet att bygga upp individers livshistorier. Som 
nämnts ovan, undviker man även problemet med att finna det lämpligaste kriteriet 
för val av social grupp för personer i olika positioner under deras levnad. 

Vad är då livsförloppsanalys?25 Som redan antytts bygger den på livshistorier. 
Tekniken bygger på demografisk "life table"-analys. I klassiska "life tables" eller 
dödlighetstabeller beräknas riskerna för att en händelse (ofta, men inte nödvän
digtvis, död—även andra händelser kan analyseras på samma sätt, t.ex. förstföds-
lar i en kvinnlig population) ska inträffa vid olika tidpunkter eller åldrar. Därifrån 
beräknas bortfallet från en tänkt befolkning — oftast startar man med 10.000. På 
det sättet har åldersfördelningen ingen betydelse för resultaten. Man får en 
summerande beräkning av dödligheten i alla åldrar och man kan lätt räkna ut 
medellivslängd eller återstående livslängd. 

Under senare decennier har den klassiska dödlighetstabellen utvecklats genom 
nya statistiska metoder. Problemet med dödlighetstabellen är att man egentligen 
endast kan låta tid styra undersökningen. Så fort man försöker undersöka effekten 
av olika förklaringsvariabler blir det betydligt mer komplicerat. Då måste man 
bygga upp separata tabeller för olika faktorer. Det går an så länge man håller sig 
till någon enstaka variabel, t.ex. kön eller om undersökningsgruppen är tillräckligt 
stor. Men om man vill företa en multivariat studie, där betydelsen av flera 
alternativa variabler vägs in blir det genast svårare. Därför utförs i stället regres
sion på dödsriskerna—risken ätten person ska dö just vidden aktuella tidpunkten. 
Denna risk låter man vara beroende av förklaringsvariablerna. I Cox' metod 
förutsätts riskerna vara proportionella, alltså att för två individer vid vilken som 
helst tidpunkt är förhållandet mellan deras risker konstanta. 

Genom byggande av modeller provar man olika bakgrundsvariablers förklar
ingsvärde. Man tar då med de variabler man anser kunna vara relevanta. Vissa 
variabler visar sig kanske ha liten betydelse och kan därför lämnas åt sidan i 
analysen. Möjlighet finns att undersöka om olika variabler i modellen samspelar, 
t.ex. om dödsriskerna för män var särskilt höga för män ur arbetarklassen. 

I denna analys arbetar jag med personår—jag låter personer få bidra med risktid 
under den tid de finns närvarande i församlingen. Om de flyttar lämnar de 
undersökningen. Personerna beskrivs med olika variabla*, exempelvis kön, börd, 
födelseförsamling. Vissa variabler är oproblematiska. Kön kan ju egentligen 
endast vara man eller kvinna. Andra variabler är däremot tidsberoende—man kan 
exempelvis byta social tillhörighet. Detta problem löser den statistiska analysen 
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på det sättet att en person som byter civilstånd eller social grupp räknas som 
censurerad i samband med bytet (censurerad=försvinner ut ur undersökningen 
utan att död inträffat). I stället tillkommer personen i annan skepnad med nya 
karaktäristika och bidrar med närvaro efter dessa bakgrundsvariabler i stället 

De variabler som jag inkluderat i undersökningen är följande: 
1. Ålder vid inträde. 
2. Ålder vid utträde. 
3. Typ av utträde (dödsorsak, utflyttad eller kvarlevande). 
4. Kön. 
5. Äktenskaplig börd (endast för spädbarn och barn 1-14 år). 
6. Social grupp. 
7. Födelseort. 
8. Paritet (endast spädbarn och barn). 
9. Moders ålder (endast spädbarn och barn). 
10. Boendevariabel med rumslig inplacering i staden (endast 1880 och framåt). 

Periodindelning 
I denna undersökning har jag valt att koncentrera djupanalysen av dödlighetsskill-
nadema på fyra olika perioder. Anledningen är bl.a. att jag strävat efter att ha 
tillräckligt stort material för analysen i varje period. Dessutom har det varit 
praktiskt ur arbetssynpunkt att ha så fä perioder som möjligt, eftersom jag 
därigenom inte har behövt dela upp individers livshistorier i alltför många bitar. 
Val av tidpunkter för periodövergångar har delvis styrts av praktiska skäl som Lex. 
källmaterialets utseende. Att låta en ny period inledas år 1860 är således tämligen 
naturligt, eftersom vi från den tiden även har tillgång till ministeriallängdema och 
således kan analysera dödsorsaker. Men det finns också andra skäl för periodin
delningen. Sundsvall under tiden före 1860 kan karaktäriseras som en förindust
riell stad. Denna period har delats i två delar för att vi ska kunna se om någon 
utveckling av sociala skillnader inträffat redan i detta tidiga skede. Valet av 
brytpunkten 1836 styrs dels av att den passar in i en volymskarv i husförhörsläng-
derna och dels av att antalet individer blir tillräckligt stort under båda perioderna. 

1860 är även i flera andra avseenden ett lämpligt årtal för inledandet av en ny 
period. Vid denna tidpunkt hade urbaniseringen inletts (se kapitel 6). Det är också 
den tid då en ökning av dödligheten inträffar. 1860- och 70-talen kan sägas vara 
en enhetlig period ur mortalitetssynpunkt med förhållandevis hög dödlighet. Från 
omkring 1880 bör effekterna av de sanitära reformerna ha börjat märkas (se kapitel 
7). Under den sista perioden inleds dessutom den staika nedgången av dödligheten. 

Den valda periodiseringen ger oss alltså två förindustriella perioder, en period 
som sammanfaller med början av industrialiseringen och urbaniseringen känne
tecknad av en stegrad dödlighet, samt slutligen en period som täcker ett skede av 
sanitära reformer med en kraftig nedgång i dödstalen. 

Indelning i åldersgrupper 
Ett av målen för denna undersökning har varit att studera dödligheten i så många 
åldersgrupper som möjligt. Tidigare undersökningar har till stor del varit hänvi
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sade till att enbart se på allmänna dödstal eller enskilda åldrar, främst dödlighet 
bland spädbarn och sedan försöka dra slutsatser därifrån. Det finns anledning 
misstänka att en uppdelning av utvecklingen i olika åldersgrupper kan bidra till 
att utöka förståelsen av förloppet Dödsorsakerna var och är ju i hög grad ålders
bundna. Därför bör vaije ålder också studeras för sig, samtidigt som man försöker 
föra samman resultaten i ett mer generellt mönster. 

Jag har valt att dela upp studien i tre åldersgrupper, spädbarn — 0 år, barn — 
1-14 år och vuxna—25-59 år. Att spädbarnsdödlighet undersöks för sig behöver 
knappast någon utförligare motivering. Dödligheten i den åldersgruppen är så pass 
speciell och har dessutom varit föremål för många andra undersökningar. För 
övriga åldrar kan åldersintervallen i och för sig diskuteras. Inom mina grupper 
barn och vuxna fanns stora skillnader i graden och typen av utsatthet. Mindre barn 
är ju den grupp som vid denna tid är mest utsatt för dödlighet näst efter spädbarn, 
medan barn 10-14 år tillhör de med den lägsta dödligheten. Utsattheten för 
epidemiska sjukdomar minskar också kraftigt för de äldre barnen. Därför har jag 
i de mer allmänna analyserna delat upp barnen i två åldersgrupper. Samtidigt vill 
jag försöka skapa så stora undersökningsgrupper som möjligt och med den 
statistiska metod som används är det fullt möjligt att följa längre åldersintervall. 
Den förutsätter ju proportionalitet över hela åldersintervallet och så länge detta är 
fallet kan åldersspannet analyseras i ett sammanhang. 

Åldersindelningen passar också väl in i hur yrkesklassificeringen har gjorts. 
Spädbarn och barn placeras rimligen in i faderns eller modems sociala grupp. När 
barnen började komma i övre tonåren var säkert andelen som inte bodde kvar 
hemma större. De hade börjat skapa sig egna yrkeskarriärer och därför borde 
förälderns yrke säga mindre om social status. Under dessa åldrar är också svårig
heten störst att placera in i social grupp. Benämningarna är ofta intetsägande. 
Därför är det, vilket också tidigare påpekats, först när individer nått 25-årsåldern 
det kan bli meningsfullt att placera in i social grupp. Då har någon meningsfull 
egen yrkesangivelse angetts för de flesta. 
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Kapitel 4 

Dödlighetens utveckling i Sverige under 
1800-talet 

Från senare delen av 1700-talet ökade Sveriges befolkning kraftigt. Medan invå
narantalet är 1750 uppgick till 1,8 milj. hade det stigit till 2,3 milj. år 1800 och 5,1 
milj. vid senaste sekelskiftet 1900. På grund av Sveriges i ett europeiskt perspektiv 
sena industrialisering, uppstod försöijningsproblem för stora grupper. På lands
bygden ökade de obesuttnas antal kraftigt1 Men alla stannade inte på landsbygden. 
Omkring 1850 inleddes massemigrationen till Nordamerika.2 Men även inflytt
ningen till städerna accelererade. Den moderna urbaniseringen hade inletts.3 

Den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet berodde till stor del på en 
nedgång i mortaliteten. Denna utveckling brukar beskrivas med den demografiska 
transitionmodellen. Från ett läge med både höga födelse- och dödstal och därmed 
tämligen låg befolkningsökning, började mortaliteten sjunka från omkring 1810. 
Nativiteten var fortfarande hög—Lo.m. stigande under några decennier—vilket 
medförde ett kraftigt födelseöverskott och stark befolkningökning. Först omkring 
1880 inleddes nedgången av födelsetalen.4 

Mortalitetsnedgången var initialt lokaliserad till vissa åldersgrupper. Först sjönk 
spädbarnsdödligheten, som firån omkring 1810 har uppvisat en kontinuerligt 
nedåtgående kurva fram i modern tid. Därefter gick dödligheten bland barn ned. 
I denna åldersgrupp hejdades emellertid utvecklingen vid mitten av 1800-talet, då 
barnadödligheten steg för ett par decennier. Bland vuxna inleddes nedgången först 
omkring 1850.5 Den åldersspecifika nedgången tycks följa vissa kohorter, ett 
förhållande som skulle vara värt noggrannare analys och som även uppmärksam
mats av Fridlizius.6 

Den epidemiologiska transitionen 
I huvudsak har nedgången i dödlighet således varit konstant sedan början av 
1800-talet, men med vissa brott i utvecklingen hos en del åldersgrupper, som för 
barn vid mitten av seklet. Denna uppgång var till stor del beroende, på ökad 
dödlighet i vissa epidemiska sjukdomar som scharlakansfeber och difteri. Detta 
för oss över till dödsorsakspanoramats förändring, vilken är viktig att ha med som 
bakgrund när Sundsvall analyseras eftersom utvecklingen där naturligtvis var en 
del av ett nationellt mönster. Här kan dock endast huvuddragen skisseras. 

En av de vanligaste dödsorsakerna under 1700-talet var smittkoppor. Dödsfall 
orsakade av koppor förekom årligen, och ungefär vart femte eller sjätte år blossade 
koppepidemier upp så fort en tillräckligt stor oskyddad barnkull hade tillkommit. 
Några exempel på särskilt svåra epidemiår var 1779,1784 och 1800.7 Från slutet 

47 



av 1700-talet gick dödligheten i smittkoppor ned för att under större delen av 
1800-talet ha tämligen liten betydelse för dödligheten. En del epidemier skördade 
ändå många offer. Den smittkoppsepidemi som spreds efter fransk-tyska kriget 
1871 nådde även Sverige och 1873-75 uppges 7204 människor ha avlidit.8 Efter 
denna epidemi kom smittkoppor att så gott som helt försvinna. 

Den förhållandevis låga dödligheten i smittkoppor under 1800-talet kan förkla
ras av vaccinationen som infördes vid början av seklet. 1796 upptäckte den 
engelske läkaren Edward Jenner att vaccin taget från kokoppor gav skydd mot 
smittkoppor, och endast efter några år inleddes vaccinationsverksamheten i Sve
rige (se även kapitel 5). Orsakssambandet kan dock behöva nyanseras något, 
eftersom nedgången verkar ha inletts redan innan man började vaccinera.9 Möjli
gen kan vaccineringen ha förstärkt en utveckling som redan var på gång. Samtidigt 
bör man heller inte utesluta att de tidigare skyddsåtgärderna haft verkan. Man lärde 
sig under 1700-talet att ympa med smittämne taget från smittkoppssjuka (varioli-
sation). Många svenska läkare arbetade för koppympningen under senare delen av 
1700-talet. Vi känner inte omfattningen av dessa ympningskampanjer, men åtmin
stone på vissa håll var man mycket energisk i sina försök att hejda smittkopporna.10 

I tabell 4.1 kan huvuddragen i de epidemiska sjukdomamas minskade betydelse 
följas. Påpekas bör emellertid att i de arbeten som använts som underlag till denna 
tabell har några djupare bearbetningar av dödsorsaksstatistiken inte utförts. Det 
finns alltså många felkällor, och särskilt under åren 1830-59 var redovisningen 
bristfällig. Men med dessa reservationer erbjuder tabellen ändå en översiktlig bild 
av utvecklingen. 

Det har redan nämnts att difteri och scharlakansfeber ökade från mitten av 
1800-talet. Dödligheten i dessa farsoter fortfor att vara hög några decennier; först 
omkring 1880 inträdde en nedgång. Från omkring 1920-talet skördar de knappast 
några offer längre. I mässling och kikhosta har mortaliteten sjunkit så gott som 
kontinuerligt från 1700-talet. 

Några av de mest härjande farsoterna under 1700-talet var rödsoten (dysenteri) 
och fläcktyfusen. Rödsoten är en sjukdom i tarmarna med blodiga diarréer och 
fläcktyfus överförs bl.a. av löss. Ofta spreds dessa sjukdomar i samband med 
krigssituationer eller under andra svåra tider, då människor trängdes samman 
under ohygieniska former. Truppförflyttningar (och annan rörlighet) efter vägarna 
spred smittan runt om i Sverige. Under krigen 1788-90 och 1808-09 orsakade 
fläcktyfusen och rödsoten (den senare främst 1808-09) fruktansvärda härjningar. 
Dessa sjukdomar förklarar nästan helt de kraftiga topparna i dödstalen under dessa 
år. 1808-09 var de sista åren med verkliga mortalitetskriser, då dödstalen avsevärt 
översteg födelsetalen. Inga senare epidemier har tillnärmelsevis kunnat ge sådana 
följder — inte ens koleraepidemierna. Men även om rödsot och tyfus inte längre 
härjade lika kraftigt som under 1700-talet, fortfor de att vara betydande inslag i 
dödsorsakspanoramat ända in på 1860- och 70-talen.11 

Även om de koleraepidemier som drabbade Sverige i ett antal omgångar under 
1800-talet inte gav upphov till samma typ av mortalitetskriser som förekommit 
tidigare, kunde de däremot lokalt drabba mycket hårt. Så var fallet i synnerhet i 
städerna eftersom de hygieniska förhållandena var sämst i dessa och kontakterna 
med andra orter (presumtiva smitthärdar) livligast. Koleran — en tarmsjukdom 
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med våldsamma diarréer och hög dödlighet—var okänd i Europa före 1800-talet, 
men under detta sekel drog sex vågor av sjukdomen genom kontinenten. Under 
den andra av dessa vågor, 1834, nådde farsoten även Sverige. Vissa städer blev 
mycket hårt utsatta; så Lex. Jönköping där man räknar med att 14% av befolkning
en avled. I hela Sverige uppgick antalet avlidna till 12637 personer efter dåtida 
beräkningar.12 

Efter 1834 förskonades Sverige från kolera ända till 1850-talet, då sjukdomen 
härjade så gott som vaije år i större eller mindre skala. De flesta delar av Sverige 
drabbades vid något tillfälle. Efter detta decennium blev det lugnare under några 
år innan koleran återigen slog till 1866, vilket kan sägas vara det sista större 
koleraåret. Endast en mindre epidemi inträffade 1873.13 

Koleran tillhör de sjukdomar som huvudsakligen sprids genom förorenat vatten. 
Därför är den till stor del beroende av de sanitära förhållandena. Även tyfoidfeber 
sprids via förorenat vatten. Tyfoidfeberns historiska utveckling är tämligen svår 
att följa eftersom den i diagnoserna långt fram fördes samman med fläcktyfus 
under beteckningen nervfeber. Först med dödsorsaksnomenklaturen 1874 särskilj-
des dessa dödsorsaker. I lokala studier kan det vara möjligt att särskilja de olika 
epidemierna efter läkarnas beskrivningar, men i den officiella statistiken är det 
tyvärr ogörligt. Dödligheten verkar dock ha gott ned från 1870-talet, och vid 
sekelskiftet var tyfoidfebern endast av marginell betydelse för dödligheten.14 

Av det ovan förda resonemanget kan vi konstatera att epidemiska sjukdomar 
förlorade det mesta av sin betydelse under 1800-talets lopp. När det nya seklet 
inträdde hade dessa farsoter tappat större delen av sitt grepp, en utveckling som 
dessutom fortsatt under 1900-talet Den sista epidemin som kom att få någon större 
inverkan på dödlighetstalen var spanska sjukan 1918—1919.15 

Men ännu långt in på 1900-talet fanns en viktig infektionssjukdom som krävde 
otaliga offer i människoliv, nämligen tuberkulos. Under den tid som framförallt är 
av intresse för denna studie, behöll tbcrn sin betydelse. Dödligheten gick inte ned 
— istället tyder allt på att den gick upp under 1800-talet Först mot slutet av 
1800-talet inleddes nedgången. Andelen av den totala dödligheten steg följaktligen 
när andra dödsorsaker förlorade sin betydelse.16 Först efter första världskriget 
började tuberkulosdödligheten sjunka på allvar, och efter antibiotikans genombrott 
på 1940-talet har denna sjukdom trängts tillbaka till en undanskymd plats i vårt 
samhälle. 

Följden av denna utveckling har blivit att dödligheten under detta sekel alltmer 
förskjutits upp i åldrarna. 1900-talssvensken dör inte längre av infektionssjukdo
mar. I stället har cancer och hjärt- och kärlsjukdomar övertagit rollen som de mest 
betydande dödsorsakerna. 

De svenska städernas demografiska utveckling under 1800-talet 
Som tidigare påpekats i kapitel 1 var Sverige länge främst ett agrart land. I 
internationell jämförelse var Sverige ett av de minst urbaniserade länderna i 
Europa under 1800-talet. De svenska städerna var dessutom till största delen små 
och betydelselösa — i många fall med befolkningstal som vi i våra dagar snarast 
förknippar med byar eller mindre samhällen. Endast Stockholm hade någorlunda 
stor befolkning — cirka 75.000 vid sekelskiftet 1800. Stockholm var liksom 
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Figur 4.1 Urbaniseringen i Sverige. Andelen boende i städer 1800-1960. 
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Källa: Historisk statistik (1969). 

förknippar med byar eller mindre samhällen. Endast Stockholm hade någorlunda 
stor befolkning — cirka 75.000 vid sekelskiftet 1800. Stockholm var liksom 
mänga andra städa* stagnerande under seklet 1750-1850.17 I övrigt fanns vid 
denna tidpunkt endast ytterligare två städer med över 10.000invånare—Göteborg 
(ca 13.000) och Karlskrona (ca 10.000). Tre städ» hade mellan 5.000 och 10.000 
invånare, nämligen Norrköping, Gävle och Uppsala, men de flesta hade endast ett 
par tusen invånare och därunder. 

Först omkring mitten av 1800-talet inleddes den moderna urbaniseringen. 
Städernas befolkningstal böljade öka i snabbare takt än landsbygdens. Vid sekel
skiftet 1900 levde 20% i städer och 1950 hade andelen stigit till 50%. Samtidigt 
ökade även andra typer av tätorter. 

Det tidigare 1800-talets svenska städa- präglades av hög mortalitet Uttrycket 
"the urban graveyard" skulle mycket väl kunna användas semi beskrivning av 
dessa. Särskilt svår var situationen i Stockholm, där dödstalen hörde till de högsta 
i Europa.1* Men även i förhållandevis små städer var dödligheten hög. 1815-40 
hade drygt 30 städer av sammanlagt 86 ett överskott av döda gentemot födda.19 

Den befolkningsmässiga strukturen kan i och för sig ha haft viss betydelse (jämför 
Sharlins resonemang från kapitel 2), men detta torde knappast vara hela förkla
ringen till att dödstalen i vissa städer kunde uppgå till uppemot40/1.000. Samtidigt 
fanns många städer där dödligheten låg betydligt lägre. 

Städernas storlek och befolkningstäthet betydde onekligen mycket för mortali-
tetsnivån, då sanitära förhållanden och smittospridning var mer svårbemästrade i 
större städer. Det kan även konstateras att de fyra största städerna alla hade 
födelseunderskott under perioden 1815-40. Men detta kan inte vara hela förkla
ringen, eftersom många mycket små städer också hade hög dödlighet Det verkar 
vara svårt att förklara varför städa* som Sigtuna och Vaxholm med några hundra 
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invånare hade lika hög dödlighet som internationella metropoler som Birmingham 
och Liverpool. Till viss del berodde det på att befolkningsstorleken i sig inte var 
ensamt avgörande för smittospridning inom en stad. Städerna var ju dessutom 
kontaktytan mot omvärlden för betydligt större områden, och var därför inkörs-
porten för spridningen av farsoter.20 

Dödligheten i de svenska städerna böljade sjunka vid den tid som urbaniseringen 
ökade (se figur 4.2). Detta kan ses som en paradox. Hälsoproblemen borde 
rimligtvis ha ökat i städerna parallellt med den starka befolkningsökning som 
inleddes från mitten av 1800-talet. Trångboddheten borde ha förvärrats; problem 
med renhållning, vatten och avlopp tilltagit. Trots detta började den urbana 
mortaliteten gå ned vid ungefär samma tid, och det i mycket snabb takt så att vid 
sekelskiftet 1900 låg dödstalen på samma nivå i stad och på landsbygd (medan 
däremot medellivslängden ännu några decennier var högre på landsbygden).21 Den 
urban-rurala variabeln hade inte längre samma betydelse. 

I den fortsatta utvecklingen har städerna genomgående haft de förmånligare 
dödstalen, vilket främst förklaras av åldersstrukturen, men kanske även tillgång 
till vård och överhuvudtaget bättre möjligheter till hälsosamt liv. 

I och med att mortaliteten gick ned i städerna, fick dessa kraftiga födelseöver
skott. Detta accentuerades ytterligare av städernas ungdomliga åldersstruktur. 
Tidigare stod inflyttningen från landsbygden för större delen av den urbana 
befolkningsökningen, men mot slutet av 1800-talet hade födelseöverskottet blivit 
den viktigaste faktorn bakom tillväxten i landsortsstäderna.22 

Figur 4.2. Allmänna dödstal i städer och pä landsbygd, 1816-1960. 
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smittorisker som följd) och dels de sanitära förhållandena och tillgången på 
acceptabla bostäder kan förväntas ha varit otillräckliga. Någon sådan utveckling 
antyds dock inte av figur 4.2. Visserligen ökade dödligheten under ett decennium 
— 1850-talet då städerna drabbades hårt av kolerans häijningar — men i övrigt 
sjönk mortaliteten stadigt. 

Detta kan bero på att talen är för aggregerade. När talen gäller hela riket, 
försvinner de enskilda städernas olika utveckling. Talen blir utjämnade och verkar 
gå i endast en riktning, medan förhållanden kan ha skiljt sig kraftigt åt mellan olika 
miljöer. Eftersom folkökningen startade vid skilda tidpunkter i olika städer, kan 
man tänka sig att de snabbt växande städerna först genomgick en period av sämre 
förhållanden innan de problem tillväxten medfört avhjälptes eller försvann på 
annat sätt. Skeendet kan alltså ha varierat såväl i tid och rum mellan de enskilda 
stadssamhällena. 

Det antyddes ovan att andra aspekter än befolkningsstorlek måste beaktas vid 
studier av den urbana mortaliteten. En sådan är den regionala. Det fanns starka 
skillnader i dödlighet mellan olika delar av landet under 1800-talets första halv
sekel. Mortaliteten i olika städer kunde ligga på avsevärt skilda nivåer. Ur dessa 
skillnader kan ett regionalt mönster urskiljas. Mälarlandskapens städer hade i 
allmänhet mycket hög dödlighet Detta gällde såväl Stockholm med 80.000 
invånare som Sigtuna med en befolkning på knappt400. Södra och norra Sveriges 
städer hade däremot nästan undantagslöst födelseöverskott vid denna tid och lägre 
dödstal. 

Med syfte att placera in utvecklingen i Sundsvall i ett svenskt urbant perspektiv, 
har en analys företagits av mortaliteten i 26 mellanstora städer. De två största — 
Stockholm och Göteborg—är utelämnade, eftersom de var avsevärt mycket större 
än övriga svenska städer. De minsta ingår inte heller i analysen. Jämförelsen avser 
enbart den grupp av städer som i storlek har viss gemenskap med Sundvall. Därför 
har här valts de 23 största städerna år 1900 med undantag av Stockholm och 
Göteborg och med det förbehållet att de skulle ha mer än 2.000 invånare senast 
1850. Dessa förbehåll har modifierats i några fall och gruppen har dessutom 
kompletterats med tre andra städer—detta för att få bättre geografisk spridning. 
De demografiska fakta som använts är tagna från Emigrationsutredningen.23 

Det skulle i och för sig vara värdefullt att en djupare analys av den svenska 
urbana mortaliteten genomfördes, med komparation av olika städer och stadstyper. 
Man skulle kunna tänka sig flera olika faktorer som varit av betydelse för 
hälsoförhållandena och deras utveckling i städerna. Det kan vara industrialismens 
påverkan på staden, om den var stagnerande eller expansiv, vilken typ av försörj
ning som dominerade staden (hantverk, militär garnison, skolor, administration, 
manufaktur, industri, gruvor, handel m.m.). Det kan även vara värt att försöka 
bedöma städerna efter vilka sanitära åtgärder som vidtagits. Men här är ambitionen 
begränsad till att beskriva den urbana mortaliteten efter geografisk indelning. 

När det gäller den regionala indelningen i Sverige under 1800-talet, finns en 
klassisk sådan, nämligen den av Sundbärg i Emigrationsutredningen.2* I denna 
identifierar Sundbärg tre demografiska huvudregioner i Sverige — en östlig, en 
västlig och en nordlig. Eftersom städerna i det som Sundbärg kallade den nordliga 
regionen var så små vid denna tid, har de utelämnats i denna analys. Ur den östliga 
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har avskiljts en grupp städer efter Bottenhavskusten upp till Härnösand (som i och 
för sig är placerad i den nordliga regionen av Sundbärg), framförallt för att dessa 
städer hade mycket gemensamt med Sundsvall. 

Den västliga regionen har likaså delats i två delar. Städerna i Skåne och efter 
västkusten befanns ha stora likheter i demografiska karaktäristika och har därför 
behandlats för sig. Övriga städer i den västliga regionen har placerats i en egen 
grupp. 

Bottenhavskusten: 
Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand. 

Östsverige: 
Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping. 

Västsverige syd (Skåne och väst): 
Borås, Uddevalla, Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, 
Malmö, Ystad. 

Övriga Västverige: 
Falun, Karlstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona. 

I alla dessa städer gick dödligheten ned, men med stora skillnader i graden. 
Nedgången skedde dessutom vid skilda tidpunkter. Medan skillnaderna mellan 
städerna var mycket stora 1815-40, hade dessa krympt ihop avsevärt mot slutet 
av seklet. Under den första perioden hade Västerås de högsta dödstalen med 
40,3 0/00, medan dödligheten var lägst i Hudiksvall med 22,2 0/00. Vid sekelskif
tet hade i stället Hudiksvall den högsta dödligheten med 19,8 0/00, medan 
Halmstad uppvisade de lägsta talen — 13,4 0/00. Stadsmiljöerna hade uppenbar
ligen blivit mer enhetliga ur hälsohänseende. Den kraftigaste nedgången i dödsta
len ägde rum i Karlstad, med en nedgång på 61%. I de flesta städer var nedgången 
mycket kraftig — omkring 40% och däröver och med den största nedgången i de 
städer som hade högst dödlighet i början av 1800-talet. Det enda egentliga 
undantaget var Hudiksvall där dödligheten sjönk med endast 10,8%. 

Dessutom kan fastställas att mortalitetsnedgången kunde gå ytterst snabbt i de 
enskilda städerna. Sundsvall var ett exempel på detta; dödstalet låg på 27,5% under 
1870-talet för att decenniet därefter sjunka till 19,6. Men även andra städer hade 
motsvarande utveckling, exempelvis Söderhamn där mortaliteten under samma 
decennier gick ned från 26 0/00 till 15,9 0/00, alltså en nästan 40%-ig nedgång 
under enbart ett decennium. I Karlstad låg dödligheten länge mycket högt, men 
under 1870-talet hade en mycket kraftig nedgång skett.25 

I bottenhavsstäderna låg dödligheten förhållandevis lågt under den första delen 
av 1800-talet (se figur 4.1 a-c). Men längre fram under seklet försämrades dessa 
städers position. Detta berodde på att dödligheten inte sjönk i samma utsträckning 
i norrlandsstäderna som i övriga Sverige. En viss uppgång kan skönjas i alla 
stadsgrupper under 1850-talet, något som kanske kan sammankopplas med urba
niseringen, men de höga dödstalen härskade ända in på 1870-talet i den nordliga 
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Figur 4.3. a-c. Urban dödlighet i olika regioner 1816-1907. 
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stadsgruppen. Man liknade alltmer städerna i den östliga gruppen. Först med 
1880-talet inträdde en rejäl nedgång. 

I allmänhet var dödstalen höga i östsverige. Detta gällde för hela seklet och 
skulle accentueras ännu mer om Örebro och Linköping undantags ur undersök
ningen. Dessa städer avvek i viss mån från mälarstäderna och städerna efter 
ostkusten ner mot Småland. Från 1860-talet var dödligheten på stadig nedgång. 

Den lägsta dödligheten under hela perioden hade de västsvenska städerna i 
Skåne och efter västkusten. Om östsverige var den ena extremen i denna uppdel
ning, så var västsverige den andra. Hälsoförhållandena i dessa städer verkar redan 
tidigt ha skiljt sig från övriga svenska städers. Dödstalen låg aldrig så högt som i 
de östsvenska städerna. Enda undantagen var Malmö under 1840-talet och Kris
tianstad under 1850-talet (koleran). Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal var 
dock dödligheten hög även i de skånska städerna. En rejäl sänkning hade inträtt 
under 1810-talet. Från 1860-talet var nedgången stadig. Mot slutet av seklet 
närmar sig emellertid övriga städer, vilket framkallade viss oro för utvecklingen i 
sydsverige hos dåvarande bataljonsläkaren Emil Nilsson.26 

Den grupp som här kallats övriga västsverige är mer disparat. I de första 
perioderna låg dödligheten mycket högt i några städer, medan dödligheten under 
de sista perioderna alltmer kom att likna den i de skånska och andra västsvenska 
städerna. 

Efter denna genomgång av de regionala skillnaderna i urban mortalitet, kan det 
vara lämpligt att övergå till att urskilja vissa karakteristiska drag i dödligheten. 
Gustav Sundbärg fann att nedgången i dödlighet hos stadsbefolkningarna mellan 
1850-1885 var starkast i de yngsta åldersgrupperna samt åldrarna 25-65 år, alltså 
just de åldrar där överdödlighet tidigare var som kraftigast. Spädbarnen tillhörde 
de hårdast drabbade och då i synnerhet de oäkta barnen som var förhållandevis 
vanliga i städerna. Störst överdödlighet hade män i åldern 35-45 år, i synnerhet 
de ogifta. Skillnaderna i de olika förutsättningar man levde under kan belysas av 
en jämförelse mellan ogifta män i medelåldern i Stockholm och gifta män i samma 
åldersgrupp på landsbygden. Hos den förstnämnda gruppen låg dödstalen på 46 
0/00 och hos den senare på 7,10/00.27 Även om Stockholm var exceptionellt i detta 
avseende — vilket gäller också i ett europeiskt perspektiv28 — återfanns den 
manliga överdödligheten i dessa åldrar också i andra städer. 

Som förklaring till den höga mortaliteten bland män i städerna har ofta angetts 
det utbredda spritmissbruket (se även kap. 9). Vad gäller förklaringar till nedgång
en mot slutet av 1800-talet har man framförallt framhållit de sanitära åtgärderna 
och hälsovårdsnämndernas arbete (se vidare kapitel 5 och 7).29 

Även läkarna uppmärksammade vid denna tid de dåliga hälsoförhållandena i 
städerna. Stadsläkare Klas Linroth i Stockholm fann att dödligheten var särskilt 
hög i sjukdomar som lunginflammation och sjukdomar i matsmältningsorganen. 
För män var dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar mycket hög30. Helsing
borgs stadsläkare, Carl Lindman, undersökte den urbana dödligheten i ett antal 
arbeten.31 Han framhöll i första hand betydelsen av hälsovårdsstadgan 1874 och 
de åtgärder den ledde till som orsak till den kraftiga nedgången i städernas 
mortalitet fram mot sekelskiftet.32 Fördelningsläkaren Emil Nilsson ansåg att 
anledningen till den högre dödligheten i städer berodde på det mer njutningsinrik-
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tade livet som präglade dessa miljöer. Alkoholism och könssjukdomar försvagade 
stadsbefolkningen och drev många i en för tidig död33. Överhuvudtaget utmålade 
han en negativ och pessimistisk bild av staden som livsmiljö. 

Avslutningsvis ska redovisas utvecklingen för ett urval av dödsorsakerna i 
städerna 1875-1910 (se tabell 4.3). 

Som synes gick dödligheten ned i alla infektionssjukdomar och nedgången var 
tämligen jämnt fördelad över tid i de enskilda sjukdomarna, övrig tuberkulos var 
ett specialfall, som inte kunnat särskiljas före 1890. De sjukdomsgrupper som 
bidrog mest till nedgången var scharlakansfeber och difteri, diarrésjukdomarna 
samt sjukdomar i andningsorganen. Även lungsoten bidrog till förhållandevis 
mycket, men nedgången var ändå rätt blygsam i denna sjukdom. Detta skiljer sig 
således avsevärt från McKeowns resultat rörande England där lungsoten var den 
viktigaste dödsorsaken bakom nedgången. 

Tabell 4.3. Döda/1000 i infektionssjukdomar i svenska städer 1875-1910. 

1875-79 1885-89 1895-99 1905-09 

Scharlakansfeber 
och difteri 19,9 11,6 5,6 2,7 
Mässling och 
kikhosta 4,7 6,1 3,8 2,3 
Tyfoidfeber 5,3 2,3 1,0 0,5 
Diairéer 25,5 18,1 15,4 5,9 
Lungsot 32,9 28,5 23,1 20,7 
övrig tbc - - 7,5 6,1 
Sjukdomar i 
andningsorganen 38,3 30,5 27,0 20,5 
Diverse 
infektioner 6,4 2,9 3,9 3,6 

Källa, von Post (1912), s 124. 
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Konklusion 
Denna korta översikt har velat visa på några viktiga komponenter i dödlighetsut
vecklingen i Sverige under 1800-talet. Från tidigt 1800-tal sjönk dödligheten 
kontinuerligt, men nedgången inleddes vid olika tidpunkter för olika åldersgrup
per. Framförallt kan den förbättrade överlevnaden förklaras av att infektionssjuk
domarna krävde allt färre offer. Tuberkulos fortfor dock att utgöra ett stort hot mot 
hälsan under hela seklet. 

I utvecklingen mot lägre dödlighet försvann många av de mönster som karak
täriserade dödligheten under det förindustriella samhället Skillnaden mellan 
landsbygd och stad, som var så avgörande fram till senare delen av 1800-talet, 
minskade allt mer i betydelse—detta trots att urbaniseringen inleddes vid samma 
tidpunkt. Likaså minskade de regionala skillnaderna. Den rumsliga variabelns 
betydelse för dödligheten avtog successivt. I denna utveckling låg den grupp av 
städer till vilken Sundsvall hörde, förhållandevis bra till under förra delen av 
1800-talet. Längre fram under seklet förlorade dessa städer sin position beroende 
på att dödlighetsnedgången var något fördröjd. I slutet av seklet låg dock morta-
liteten på tämligen lika nivåer i alla typer av städer. 
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Kapitel 5 

Hälsovård och hälsopolitik i Sverige 
1750-1900 

Innan vi går över till att mer specifikt undersöka utvecklingen i Sundsvall, ska vi 
behandla hälso- och sjukvårdens utveckling på nationell nivå under tiden 1750-
1900. Frågan hur hälsa och klass uppfattades i den tidens debatt studeras särskilt. 
De problem som står i fokus är förändringar i tillgången till hälso- och sjukvård 
och utvecklingen av en mer preventivt inriktad hälsovård, samt hur de centrala 
myndigheterna agerade i dessa frågor och vad som låg bakom deras agerande. 
Framförallt riktas intresset mot hur förändringar i medicinskt hänseende kom att 
beröra de fattiga och mest utsatta klasserna och hur myndigheterna uppfattade 
problemet. Vidtogs åtgärder för att inte enbart mer välbärgade grupper skulle 
komma i åtnjutande av hälso- och sjukvård?1 

Först bör poängteras att utbyggnaden av hälso- och sjukvården inte enbart, eller 
kanske inte ens i första hand, kan ses som en följd av vetenskapens framsteg och 
de utvidgade kunskaperna om sjukdomar och sätten att bota dessa. Att den 
medicinska kunskapen blev bättre är naturligtvis ett faktum. Men de vetenskapliga 
framstegen i sig behöver inte ha gett hälso- och sjukvården den utformning den 
fått. Ett sådant synsätt förutsätter att man kan se på denna utveckling som ren 
vetenskap, obemängd av moral, makt och andra inflytelser. En sådan bild är 
felaktig. En mängd andra faktorer präglade i hög grad framväxten av hälsovården. 

Hälso- och sjukvård före 1750 
Hälso- och sjukvård är inte något som uppträder först vid en viss tidpunkt i 
historien. Tidigt hade man vissa föreskrifter om renhållning i städer. Gustav Vasa 
utfärdade en ordinantia om Stockholms stads renhållning år 1557. Där föreskrevs 
bl.a. att svin och annan boskap skulle förvisas från staden.2 Enskilda städer 
utfärdade förordningar om att inte förorena vatten och att hålla rent, men något 
ordnat renhållnings- eller hälsovårdsväsende i städerna kan man inte tala om före 
1800-talet. Ansvaret låg på de enskilda borgarna och föreskrifterna låg inom ramen 
för städernas ordningsstadgor. Men dessa uppgifter var ännu inte föremål för en 
medveten medicinsk politik.3 

En annan åtgärd i hälsofrågor var karantänsväsendet. Det hade sitt ursprung i 
1300- och 1400-talens pestdrabbade Italien. I Sverige användes karantän från sent 
1500-tal. Det skulle framförallt skydda mot de återkommande pestepidemierna, 
som drabbade riket vid ett flertal tillfällen—sista gången 1710-1712. Karantänen 
hade mindre medicinsk än militär prägel4 och hörde främst till Kommerskollegi
ums ansvarsområde. 
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I övrigt låg omhändertagandet av de sjuka inom den kristna barmhärtighetsgär
ningens område. Sjuka, handikappade och fattiga skulle få hjälp av de mer 
välbeställda genom kyrkans försorg. I den hjälpen hade ännu inte målet att återföra 
de drabbade till hälsa eller arbetsduglighet blivit det dominerande.5 

Under 1600-talet inleddes emellertid en utveckling av den svenska medicinen i 
samband med Collegium Medicums (det som senare blev Sundhetscollegium och 
Medicinalstyrelsen) grundande 1663. Utbildning av inhemska läkare tog sin 
början och en medicinsk profession började så sakta växa fram. Den största delen 
av den professionella sjukvården stod ändå länge de som hantverkare ansedda 
fältskärerna för. 

Hälsovårdsutvecklingen under sent 1700-tal 
Vid mitten av 1700-talet uppkom ett starkt intresse för hälsofrågor. Den merkan-
tilistiska samhällssynen innebar bl.a. att man framhöll värdet av en stor folkstam 
—- nationens styrka låg i att ha många innebyggare. Detta hörde samman med 
framväxten av nationalstaterna, som medförde ett intresse för hela befolkningens 
förhållanden. Man gjorde vidlyftiga beräkningar över hur många människor som 
skulle kunna leva i det dåtida Sverige. Genom att stimulera manufakturer och 
genom jordbruksreformer hoppades man kunna utveckla Sverige och skapa för
sörjning åt den förväntade stora folkstammen. Vetenskapen skulle hjälpa till med 
att förbättra jordbruket och att utveckla industriell produktion. 

Ett utslag för merkantilismens uppskattning av en stor folkstam var det starka 
befolkningsstatistiska intresse som låg bakom grundandet av Tabellverket 1749.6 

I detta intresse ingick att söka kunskap om befolkningsförhållanden som grund för 
åtgärder. Befolkningen blev ett politiskt problem. Ett sätt var att stimulera ökat 
barnafödande, men efterhand kom betydelsen av en förbättrad hälsa att tillmätas 
större vikt. Därför ålades prästerna att ange dödsorsaker i de statistiska tabeller de 
hädanefter måste föra.7 Mitten av 1700-talet blev också en period av reformer inom 
hälso- och sjukvården. 

Det fanns många inslag i den merkantilistiska politiken som idag måste uppfattas 
som cyniska. Människorna sågs som statens egendom och man gjorde kalkyler 
över det värde de innehade, som om de vore ting.81 dessa ekonomiska kalkyler 
finner man inget intresse av att skapa bättre förhållanden för människomas egen 
skull. Målet var enbart att skapa en stark stat Heckscher talar om en morallös 
politik i mål och medel.9 Samtidigt fanns dock vissa humanitära inslag, en 
medkänsla med de fattigaste och mest utsatta grupperna. En av den tidens mest 
framstående läkare, Abraham Bäck, vädjade i sitt 'Tal om Farsoter som mäst härja 
ibland Rikets Allmoge" om medkänsla för de drabbade: "Ho är en ärlig medbor
gare, och ser en sådan dödens grymma framfart, utan att hjärtat blöder öfver 
Menighetens lidande eller önskar bot- och förvarings-medel".10 

I ambitionen att öka landets befolkningstal fick medicinare och fältskärer en 
viktig uppgift. De skulle utrota de sjukdomar som tog så många liv i onödan. 
Metoderna för att minska dödligheten och sjukligheten var att öka antalet läkare 
och sprida dem ut över landet, att bygga sjukhus och kanske framförallt att öka 
kunskapen om sjukdomar hos allmogen genom spridande av upplysningsskrifter. 
Ett exempel var Nils Rosén von Rosensteins "Underrättelser om Barns Sjukdomar 
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och Deras Botemedel", som även publicerades som artiklar i de ärliga almanack
orna.11 

Förebyggande sjukvård 

Inom den mer preventivt inriktade hälsovården hände inte mycket vid denna tid. 
Man hade visserligen kunskap om sambandet mellan fattigdom och sjukdom men 
de medicinska teorierna byggde till stor del på att sjukdomar orsakades av 
förhållanden i omgivningen. Man menade att sjukdomar spreds genom osunda 
gaser i luften — miasma. Därför var man särskilt uppmärksam på dålig lukt och 
förruttnelseprocesser. Långt in på 1800-talet oroades man av att begravningsplat
serna låg placerade inne i städerna. De reformförslag som framfördes gällde ofta 
utflyttningen av dessa och förbud mot att gravsätta i kyrkor. I vetenskapsakademin 
diskuterades också problematiken.12 Ett par exempel ska här refereras. 

I det ovan nämnda talet av Abraham Bäck efterlystes kraftfullare åtgärder mot 
sjukdomars härjande och framförallt mot orsakerna till dessa.13 De främsta orsa
kerna till sjukdomar var, enligt Bäck, "Fattigdom, Elände, brist på Brödfödan, 
Ängslan och Misströstan."14 Bättre priser på livsmedel så att de fattiga skulle 
kunna erhålla god föda, vore därför av stor vikt Dessutom borde man bättre ta 
hand om de fattiga som råkade ut för sjukdom.15 Andra orsaker till hög dödlighet 
var dålig sammansättning och kvalitet på födan, bostäders osunda belägenhet ofta 
i närheten av sumpig och fuktig mark eller i närheten av ansamlingar av orenlighet, 
för stor trångboddhet, vanskötsel av barn, o.s.v. 

Läkaren Nils Dalberg framhöll i ett tal inför Vetenskapsakademien, vikten av 
ren luft för hälsa. Överbefolkade rum och trånga samlingslokaler medförde 
förskämd luft. Städemas gator och gränder var, enligt Dalberg, oftast för trånga 
och många hantverk och industrier gjorde luften osund. Men den kanske värsta 
hälsofaran stod kyrkogårdarna och bruket att gravsätta de döda i kyrkorna för. 
Gravplatserna borde därför flyttas ut ur städerna. Andra åtgärder som efterlystes 
var förbättrad luftväxling genom bredare och renare gator, samt mindre trång 
bebyggelse och anläggande av parker.16 

Läkarvårdens och sjukhusens framväxt 

Provinsialläkare och stadsläkare började spridas allt mer under 1700-talet Men 
länge var provinsialläkarinstitutionen nästan helt oorganiserad. 1744 kom den 
första provinsialläkarinstruktionen, som följdes av något förändrade instruktioner 
1766 och 1774. De allmänna föreskrifterna i dessa ansågs gälla även för stadslä
kare.17 Enligt dessa instruktioner ålåg det läkarna att gratis vårda de fattiga: 

"...är det ock en Provincial Doctors skyldighet, at emot den lön och de 
förmoner, han af kronan niuter, wårda och sköta de fattigare och oförmögnare 
samt dem med råd och dåd tillhanda gå och det med samma flit, som om de 
des möda betala kunna."18 

1773 övergick provinsialläkarna till att bli statligt avlönade och pengar anslogs 
till ett ordnat provinsialläkarväsende. I samband med denna reform ökade antalet 
provinsialläkare. Från att i början av 1700-talet ha bestått av endast nio läkare, 
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ftlfafte provinsialläkarkåren efter reformen till 32 stycken spridda över Sverige och 
Finland. Fram till 1810 hade antalet stigit till 41. 

Det var tänkt att provinsialläkarlönen på 600 daler smt endast till en del skulle 
täcka läkarnas behov. För sin försörjning räknade man med att de också skulle 
upprätthålla en privat praktik. Deras främsta uppgifter var att tillhandahålla enskild 
sjukvård, medan de för statens räkning ålades vissa mindre uppgifter. Provinsial
läkarna blev därigenom en blandning av statligt anställda och egna företagare. 
Möjligheterna för en sådan praktik var mycket skiftande i olika delar av landet och 
därför var det viktigt att ha ett välmående distrikt. Vården av fattiga gav inga 
inkomster för läkaren och därför bör inte dessa grupper ha tillhört det intressantaste 
klientelet. 

Målet för medicinalreformen 1773-74 var "at både den fattige Almogen och 
städernes Inwånare må blifwa med Läkare tilsyn och fria medicamenter besynner-
ligen uti härjande farsoter och veneriska siukdomar försedde,..."19 Collegium 
Medicum skulle ersätta läkarna för deras utlägg för medikamenter åt de fattiga vid 
hotande farsoter. Dessutom skulle kollegiet utröna de orsaker som gjorde vissa 
"Districter, städer, socknar och byar, wissa handtweik och näringsfång mera 
osunda, än andra,...". För det ändamålet skulle kollegiet kräva in underrättelser 
från läkarna och utifrån dessa föreslå åtgärder. Men några förhöjningar i den 
fastställda medicinalstaten kunde däremot inte komma i fråga. 

Vid denna tid tillkom också de första sjukhusen. Serafimerlasarettet grundades 
1752 som det allra första. Från och med 1764 stod det varje län fritt att bygga egna 
sjukhus. Därigenom ökade antalet sjukhus under resten av seklet så att antalet 1811 
var 33 och antalet vårdade patienter 4053.20 

Tidigt 1800-tal — moralism och övervakning 
Efter 1700-talets merkantilistiska uppfattning om vikten av en stor befolkning — 
en kvantitativ ambition — blev man under 1800-talet snarare oroad över befolk
ningens kvalitet Man var inte längre övertygad om att befolkningsökningen enbart 
var av godo, eftersom samhället därav tycktes ställas inför allt svårare problem. I 
England hävdade Malthus att det fanns gränser för hur mycket folkmängden kunde 
öka. Befolkningen tenderade att öka mer än näringstillgången, vilket till slut skulle 
spränga ramarna för försörjningssituationen och orsaka att människor skulle dö 
av svält och farsoter. Fattigdomsproblemet upplevdes, i skuggan av revolutionerna 
under denna tid, som allt svårare. De lägre klassemas levnadssätt var ständiga 
källor till oro hos ansvariga myndighetspersoner och andra medlemmar i de högre 
stånden.21 Orsakerna till fattigdom och sjukdom beskrevs oftast i moraliska termer. 
Metoderna som förordades rörde sig främst om övervakning och kontroll av de 
fattigas leverne, men även till viss del av deras miljöer. Hälso- och sjukvården 
betraktades alltmer som ett hjälpmedel att lösa fattigvårdsproblemen. Framförallt 
inriktades åtgärderna mot bekämpandet av farsoterna. 

Man såg tidigt det nära sambandet mellan fattigdom och sjukdom. Dessa 
problem dryftades bl.a. av läkaren och ämbetsmannen David Schulz von Schul
zenheim. Den offentliga vården av de fattiga är ett ämne som "svårligen ifrån de 
föregående (den offentliga sjukvården, min anmärkning.) skiljas kunnat", menade 
Schulzenheim, i sin inventering av den svenska vården där också riktlinjer inför 
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framtiden angavs.22 Samhället hade skyldighet att vårda sig om dessa fattiga 
människor, eftersom de till stor del inte själva kunde anses vara förvållande till 
sina olyckor: "Sjukdom, missväxt, olycka med kreatur, hufvudpersonens frånfälle 
uti et med många barn upfyldt hus, äro urskuldande orsaker för hvar och en 
nödstäld."23 

Emellertid fanns det grupper som levde i fattigdom enbart av egen förskyllan, 
beroende på exempelvis lättja eller oordentligt leverne. Det var därför av största 
vikt att urskilja de behöriga fattiga från de självförskyllt fattiga. Barmhärtigheten 
skulle enbart riktas till ordningssamma och flitiga, som skulle ges möjlighet till 
försörjning.24 

Välgörenheten var dessutom till stor del oordnad och oorganiserad och gav bara 
upphov till större bekymmer. Av den anledningen måste sådan verksamhet motar
betas liksom allt allmosegivande: 

"Om det är christligt och medborgerligt, at hvar och en efter sin förmåga 
understödjer sina kända behöfvande, så borde tvärtom den böta til Arbetshuset 
med en icke så aldeles ringa penning, som gofve en allmosa åt kringstrykande 
tiggare. Ingen fattig-anstalt blifver nyttig, eller kan i längden hafva bestånd, 
om friske lättingar därvid födas,..."25 

För att enbart behöriga fattiga skulle få hjälp, krävdes att de mer framstående 
medborgarna höll en noggrann uppsikt över dem. Efter det att deras tillstånd 
undersökts skulle behöriga fiattiga förses med kläder och annat de behövde, samt 
arbetsredskap så att de antingen i hemmet eller i arbetshuset skulle kunna sättas i 
arbete. Den främsta åtgärden för förekommandet av fattigdom och sjukdom var, 
enligt Schulzenheim, att ge de fattiga denna möjlighet: 

'Til at förekomma uselhet och tiggeri lära-, jämte en alfvarligare omsorg om 
menighetens bättre upfostran, intet annat kraftigt medel gifvas, än at erbjuda 
den torftiga medborgaren ständiga tilfällen til förtjenst;"26 

Omvårdnaden och välgörenheten borde i stället inriktas på att främja "både 
Samfundets och den fattiga flockens sannskyldiga gagn". För att kunna lösa 
problemen måste de fattiga skolas in i arbete, varför arbetshus skulle behöva 
uppföras.27 

Agenter för medikalisering — vaccinatörer och barnmorskor 

Under det tidiga 1800-talet började det allmännas ansvar i hälsovårdsfrågor att 
anta allt fastare former. Ett viktigt inslag i detta var smittkoppsvaccineringen. Det 
var det första medlet med vilket den officiella medicinen kunde nå större delen av 
befolkningen. Efter den något osäkra variolisationen, kom Jenners upptäckt 1797 
som innebar att man kunde ge ett fullgott skydd genom att vaccinera med 
kokoppor. Endast några år därefter (1801) genomförde Münch av Rosenschiöld 
den första vaccinationen i Sverige, och 1816 ålades alla föräldrar att låta vaccinera 
sina barn innan dessa fyllt två år. I vaije församling skulle vaccinatör utses.28 

Handhavandet av vaccinationen lades inte i läkarnas händer (utom i det avseendet 
att provinsialläkarna skulle ha uppsikt över denna verksamhet). Antagligen berod

63 



de det på att de var för få. I stället utnyttjades den kyrkliga organisationen, som 
var ett sedan länge väl inarbetat kontrollsystem. Vaccinationen slog igenom 
mycket tidigt i Sverige, till skillnad från i många andra länder där man under hela 
seklet stred om huruvida obligatorisk vaccination var ett intrång i den personliga 
integriteten eller inte (jämför kapitel 7). 

Även barnmorskornas utbredning kom att bli av stor betydelse för den medi
cinska vetenskapens expansion i samhället 1777 tillkom det första riksreglemen
tet för barnmorskor, som stadgade att församlingarna skulle skicka elever till 
Stockholm för utbildning i förlossningskonsten. Endast legitimerade barnmorskor 
skulle i fortsättningen få bistå vid förlossningar. Detta ställde sig dyrt för försam
lingarna varför det efter några år drevs igenom att de lokala provinsialläkarna 
skulle få examinera barnmorskorna. 1819 bestämdes återigen att de skulle utbildas 
i Stockholm. På grund av de kostnader det innebar att skicka kvinnor till utbild
ning, drog man sig i många församlingar för att göra detta och på många håll kom 
det att dröja länge innan man anställde en legitimerad barnmorska.29 Så sent som 
1886 fanns anställda barnmorskor i endast 1500 av landets 2442 församlingar.30 

Trots dessa svårigheter var barnmorskorna ändå den medicinska yrkeskår som 
hade den största spridningen i Sverige under 1800-talet och säkerligen den som 
flest människor kom i kontakt med.31 De kunde även utnyttjas för annat än 
förlossningsvård, bl.a. ansågs de lämpliga att handha vaccinationen. Enligt regle
mentet 1840 skulle barnmorskorna lära sig slå åder, koppa, sätta blodiglar, samt 
vaccinera.32 Svenska barnmorskor hade dessutom större befogenheter än deras 
motsvarigheter i andra länder. De utbildades i instrumentalförlossning och hade 
rätt att använda skarpa instrument från 1829.33 Ersättningen för barnmorskans 
tjänster skulle överenskommas i de enskilda församlingarna. Man förordade dock 
att ersättningen för medellösa barnaföderskor skulle erläggas av församlingarnas 
fattigvård, och att taxan skulle vara graderad efter förmögenhet. Torpare och 
motsvarande skulle erlägga den minsta avgiften, medan vanliga hemmansägares 
kostnad sattes dubbelt så hög, och ståndspersoner, förmögna bönder och motsva
rande skulle erlägga fyra gånger så hög avgift.34 

Prästers och kyrkoråds ansvar för hälsovården 

Vid riksdagen 1809 pläderade medicinalrådet och en av grundarna av Svenska 
Läkare-sällskapet Carl Trafvenfelt för att präster borde ha viss utbildning i 
medicin.35 För honom var detta ett sätt att sprida medicinen ut över riket, eftersom 
tillräckligt många läkare inte skulle kunna utbildas inom en överskådlig tid. 
Stipendier anslogs till prästers medicinstudier och man hade även vissa förhopp
ningar om prästmedicinens utveckling. Men resultaten uteblev, säkerligen p.g.a. 
ointresse från både präster som inte ville ägna sig åt sådana uppgifter, och från 
läkare som såg prästmedicinen som ett hot mot deras yrke.36 

Prästernas och de lokala organens ansvar i hälsovårdsfrågor kom ändå att 
successivt att utvidgas. 1813 fick prästerna skyldigheten att övervaka sundhets-
tillståndet i sina församlingar. De skulle rapportera till kunglig befallningshavande 
om någon smittsam sjukdom yppades, och de skulle innan läkare anlänt ge råd om 
sjukdomens behandling. Tanken var att man skulle förhindra kvacksalvares verk
samhet. Vidare skulle de hålla sockenapotek, förekomma umgänge mellan friska 
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och smittade personer och förhindra liks begravande i kyrkor. Präster skulle 
"...sträcka sin uppmärksamhet och sin åtgärd till allt hvad som rör deras åhörares 
hälsa".37 

Än så länge var dock arbetet och intresset för dessa frågor minimala. Till stor 
del låg det på de lokala myndigheternas eget ansvar att något blev gjort. Sundhets-
collegii's generaldirektör A. J. Hagströmer föreslog vid riksdagen 1815 vissa 
åtgärder för främjande av större sundhet i städerna. Bl.a. ansåg han att stillastående 
träsk och vatten i städer, varifrån osunda utdunstningar förgiftade luften, skulle 
igenfyllas. Vidare ville han förbjuda liks jordande i kyrkor, den kanske vanligaste 
åtgärden som efterlystes av den tidens hälsoreformatorer. I fråga om igenfylining
en av osunda vatten, ansåg statsutskottet i sitt utlåtande över förslaget att detta 
hörde till städernas egna angelägenheter, och nöjde sig med att "anhålla om 
vidtagande af sådana mått och steg, hvarigenom mer uppmärksamhet, än hittills, 
skulle å denna angelägenhet kunna fästas i Städerna i allmänhet". Däremot var 
man beredd att rekommendera förbud mot att begrava lik i kyrkor.38 

Hälsovårdsfrågorna ägnades fortfarande liten uppmärksamhet. 1828 fick kyr
korådet dock vissa skyldigheter i dessa frågor.39 Uppgifterna överfördes 1843 på 
sockenstämman. Kungörelsen behandlade mest smittkoppsvaccineringen och an
ställande av barnmorskor i socknarna. Kyrkoråd respektive sockenstämma skulle 
i synnerhet vid epidemier vara beredda att träda i verksamhet, och de skulle 
dessutom uppmärksamma sådant som kunde befrämja ohälsa samt vidta åtgärder 
för att undanröja faktorerna bakom denna. Men man kan knappast säga att deras 
ålagda uppgifter medförde någon större aktivitet i hälsovårdsfrågor. Först vid 
epidemier förväntades kyrkoråd och sockenstämma ingripa. 

Samtidigt gav dessa förordningar uttryck för ett starkt moraliserande tänkande. 
En stor del av kyrkorådens uppgifter i fråga om sundheten rörde övervakning av 
befolkningen så att de inte levde ett osunt och hälsovådligt liv. Kyrkoråden skulle 

"... hafwa upsigt deröfwer, att nyfödda och späda barn icke wanskötas, samt 
öfwer späda barns upfostran, och ungdomens sysslosättande i förhållande till 
dess kroppskrafter; att befordra nykterhet, förnämligast derigenom, att barn 
och unga personer ej få wänja sig wid förtäring af bränwin och starka drycker; 
att med upmärksamhet följa ungdomens lekar och tidsfördrif, till förekom
mande deraf att de ej må urarta till utswäfhinga^,,,40 

Man lade stor vikt vid menighetens fostran: 

"... att till förekommande af oordningar och fel uti allmänhetens lefnadssätt, 
till utrotande af skadliga wanor och fördomar, som på hälsan hafwa menligt 
inflytande,..., Kyrkorådet bör uplysa de felaktige och med föreställningar och 
warningar förmå dem till rättelse."41 

Enligt provinsialläkarinstruktionen från 1822 var en av provinsialläkarnas vik
tigaste uppgifter att "...fästa sin uppmärksamhet på allt, som kan bidraga, att 
bibehålla innevånarnes helsa, samt på allt som kan medföra skadeliga följder".42 

De skulle särskilt uppmärksamma distriktets topografiska beskaffenhet, folklynne 
och levnadssätt, boendet, barns fysiska uppfostran, allmogens dryck och födoäm
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nen m.m. och försöka genom upplysning motarbeta det skadliga. Deras beskriv
ning av orsakerna till sjukdomar innehöll ofta ett antal av följande moraliserande 
nyckelord: fattigdom, trångboddhet, oordentligt leverne, söker ej läkare utan går 
hellre till kvacksalvare, vidskeplighet, följer inte läkarnas råd, missbrukar sprit, 
orenlighet, dålig föda, spar inte pengar utan slösar bort allt genast, avskiljer inte 
de sjuka från de friska m.m. 

En diskussion i läkarkretsar 

De åsikter om hälso- och sjukvård som var rådande i ledande läkarkretsar kan man 
fä en uppfattning om utifrån en debatt som fördes under slutet av 1820-talet. I ett 
inlägg diskuterade den kände barnläkaren P.G. Cederschjöld den höga dödligheten 
i Stockholm och lade fram förslag på åtgärder som tarvades för att sänka denna. 
Han kunde konstatera att dödligheten i Stockholm var bland de högsta i Europa 
trots att förutsättningar för hälsa var goda i huvudstaden.43 Orsakerna till detta, 
menade Cederschjöld, låg i ett flertal omständigheter. Luften var ohälsosam av all 
orenlighet, vilket gav upphov till osunda ångor. Vattnen i staden — Klarasjön, 
Fatbursviken, Nybroviken med flera—var fylld av olika typer av avfall och därför 
mycket förorenade. Gödselupplag fanns spridda runt staden. Av dessa förhållan
den följde också att tillgången på rent vatten var mycket dålig. Vatten hämtades 
på ställen där stränderna var fyllda av orenlighet och tvättbryggorna placerades 
många gånger i närheten av mynningar från rännstenar.44 

Även andra orsaker låg bakom den dåliga hälsosituationen. Mat fanns visserli
gen, hävdade Cederschjöld, men den var ofta av dålig kvalitet och i många fall 
förfalskad. Särskilt de fattiga fick nöja sig med för lite och för dålig mat. De hade 
dessutom för vana att supa upp sina tillgångar. Men Cederschjöld riktade sin kritik 
också mot de rika, eftersom de för sin del åt för mycket Vidare levde de fattiga i 
usla bostäder, något som förvärrats ytterligare genom att de välbärgade byggt upp 
stora stenhus för ett bättre boende för dem själva, med följd att de fattiga tvingades 
tränga ihop sig ännu mer i trånga och osunda bostäder.45 

Cederschjöld förde fram mycket långtgående förslag till åtgärder. Man skulle 
undanröja hinder för luftens rörelse samt rensa upp vattendragen och bygga 
kanaler. Försäljning av otjänliga livsmedel borde förbjudas och Stockholms ren
hållning förbättras. Fattigvården skulle se till att de fattiga fick tillräckligt med 
mat, och myndigheterna borde se till att bostäder av tillräckligt antal och till rimlig 
hyra fanns tillgängliga.46 Han förordade alltså ett mycket omfattande program, 
som byggde på att han insåg hälsoproblemens nära samband med fattigdom och 
dålig omgivningshygien. De högre klasserna hade ett särskilt ansvar i detta 
sammanhang. De borde bereda de fattiga oskyldiga nöjen så att dessa inte satte sig 
på krogen i stället I patriarkal anda skulle de övervakas och de skulle få låna 
pengar mot att deras levnadssätt fick bevakas. Stöden skulle sättas in i god tid för 
att rädda familjer från nöd, elände och undergång, och de skulle ges med urskilj
ning så att understödstagarna uppmuntrades till arbetssamhet En fungerande och 
övervakande fattigvård såg Cederskjöld som den viktigaste uppgiften för sund
hetspolisen.47 

Mot Cederschjölds förslag opponerade sig emellertid ett par andra framstående 
läkare, vilka i ännu högre grad än Cederschjöld stod för en kontrollerande syn. 
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Den tidigare nämnde Trafvenfelt ansåg att Cederschjöld överdrivit Stockholms 
dödlighet48 Han menade att den höga dödligheten till stor del berodde pä att sä 
mänga fattiga flyttade in till staden och höjde dess dödstal, medan de inte bidrog 
till stadens födelsetal.49 Dessutom ansåg han att en hel del redan gjorts inom 
hälsovården. Men trots allt kunde Trafvenfelt instämma i en del av Cederschjölds 
uppfattningar. Bl.a. framhöll han att de fattiga blev utan bostad när stora stenhus 
byggdes. Eftersom sådana hus var mer säkra för bränder, så borde överskjutande 
tillgångar i brandförsäkringar kunna användas till att bygga bostäder med låg hyra 
åt de fattiga.50 

Orsakerna till den höga dödligheten i Stockholm var dock, enligt Trafvenfelt, 
beroende av faktorer som inte hörde till läkarevårdens område. Särskilt pekade 
han på fattigdomen och de fattigas dåliga leverne. Medlen mot detta låg främst i 
en bättre övervakning av de fattigas levnadssätt. Däremot hjälpte inga frikostiga 
stöd åt de fattiga. Han varnade för att understöd kunde befrämja fattigdom då 
mottagarna därigenom skulle vänja sig vid att få hjälp. Endast gamla, sjuka och 
de med många barn borde kunna få stöd: "...må den swälta, som kan, men icke vill 
arbeta". De fattiga skulle bara supa upp pengarna om de gavs fritt och därför borde 
stödet ges in natura.51 Upplysning och skolundervisning var också till nytta, men 
Trafwenfelt varnade för att ge de fattiga en massa onödig kunskap. Det var särskilt 
farligt för fattiga flickor att fä en bildning som var över deras stånd. De skulle då 
bli oskickliga att tjäna, och i stället välja osedliga utvägar för sin försörjning. 
Misstänksamheten mot de hotande massorna framträdde tydligt hos Trafwenfelt, 
bla. i hans varningar för att låta den lägre och obildade hopen förlusta sig utan 
tillsyn. Dessa klassers vilda dryckenskap visade att de inte kunde sköta sig.52 

Även medicinalrådet och hovläkaren M af Pontin reagerade mot Cederschjölds 
förslag.53 Pontin framhöll att den höga dödligheten nästan uteslutande orsakades 
av det dåliga levnadssättet i städerna, något man inte kunde lagstifta om och inte 
heller lösa med Cederschjölds åtgärder. Dessutom fanns redan de föreskrifter som 
behövdes för att reglera stadens hälsovård, även om efterlevnaden ibland var 
mindre god. I stället måste man angripa de verkliga orsakerna; det "sede-förderf", 
den "bristande lefnadsordning" och den "liknöjdhet om sin avföda" som var 
rådande. "Botemedlen ligga inom den allmänna Samhällsuppfostran och morali
tetens område."54 

Eftersom orsakerna till den dåliga hälsan till stor del hörde samman med dålig 
moral och osedlighet ställde detta till problem: 

"Här förmår wäl en sundhetspolice föga direkt uträtta, om man icke kunde 
tänka sig, att den fattigare arbetande klassen kunde kaserneras (såsom wid 
några fabriker sker), eller få wissa qwarter sig upplåtna, under en likwäl 
ganska swårt werkställbar uppsigt, i likhet med militärdisciplin."55 

Men Pontin insåg att en sådan åtgärd var ogenomförbar. Han framförde dock 
några andra förslag som på samma sätt byggde på noggrann kontroll av de fattiga. 
Pontin ville upprätta kokhus där de fattiga kunde få bra mat istället för att sitta på 
krogen och supa. För att få dem att utnyttja kokhusen "borde äfwen stadgas förbud 
af kokning i de fattigas trånga, usla eldstäder",56 men dessutom genom kontroll av 
den lägre befolkningens tillgångar 
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"Att förmå den arbetande klassen begagna sig af en sådan mattillredning, 
istället för dess egna usla kosthåll, borde en del af dagspenningen, t.ex. 
hälften, erläggas i pollett, som endast gällde för mat på närmaste kokhus, och 
den återstående arbetslönen wid hwarje weckas slut insättas i ett slags 
arbets-sparbank, att lyftas till hushyre-qwartalet, wed-uppköp, kläder m jn."57 

Man måste alltså skola in och övervaka de fattiga. Men det var ingen skolning 
för att de skulle kunna klara sig själva. Hans förslag visade på en misstro mot att 
de fattiga skulle kunna lära sig att leva ett hälsosammare och riktigare liv. Lämnade 
för sig själva skulle de bara förstöra sin tillvaro, och därför krävdes noggrann 
övervakning och reglering uppfrån. För förtjänsterna i sig var det inget fel på, 
enligt Pontin: "Arbetslönerna skulle mer än tillräckligt förslå, om icke hopen egde 
tillfälle att bortslösa dem i öfwerflödigt brännwinssupande."58 

Dessa tre 1820-talsläkare representerar således i mycket en moraliserande syn 
i hälsovårdsfrågor. Den arbetande klassen och de fattiga behövde kontrolleras. 
Rädslan för underklassen var uppenbar.59 

Koleran drabbar Sverige 

1834 anlände koleran för första gången till Sverige. Den kom senare att återvända 
i flera omgångar under 1850- och 60-talen.60 Denna sjukdoms häijningar rörde om 
i samhället i många avseenden. Handel och samfärdsel försvårades, vardagligt liv 
kunde inte upprätthållas och läkarkåren visade sig vara maktlös. Frågan ställdes 
hur man skulle skydda sig mot detta hot. 

Vid 1830-talets början hade man redan varit förberedd på farsoten en tid 
eftersom den härjade i övriga Europa och därför skulle sundhetsnämnder inrättas 
i alla församlingar.61 Dessa var avsedda att förhindra koleran och var därför av 
tillfällig karaktär. Möjligen kom de att bli av betydelse genom att man fick 
erfarenhet av att arbeta med hälsofrågor. De kom också att bli förebilder för de 
senare fasta sundhetsnämnderna. Men nämnderna kunde givetvis inte stoppa 
koleran, som 1834 drabbade Sverige. 

Oenigheten var stor om rätta sättet att förhålla sig till sjukdomen. Några säkra 
svar på orsaker till farsoten fanns inte, och man saknade medel att förhindra och 
bota den. Därför kom föreskrifterna till stor del att präglas av läkarnas egen 
"borgerliga" moral. Man skulle undvika överdådighet i mat och dryck, man skulle 
behålla lugnet och inte bli upphetsad — de som blev uppskrämda hade lättare att 
drabbas av sjukdomen — man skulle inte plötsligt förändra sitt invanda liv, osv. 
Läkare och myndigheter såg som sin viktigaste uppgift att försöka förhindra panik. 

Den vanliga åtgärden vid denna tid för att skydda sig mot farsoter var att tillgripa 
karantän. Många ogillade emellertid dessa avspärrningar eftersom de förhindrade 
handel och begränsade rörligheten. De mycket långtgående bestämmelserna från 
1831 var tämligen orealistiska.62 De som ifrågasatte åtgärderna kunde finna stöd 
hos många läkare, som började ifrågasätta karantäners effektivitet En vetenskap
lig strid stod mellan kontagionister, som hävdade att sjukdomar som pest, gula 
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febern och kolera spreds genom kontaktsmitta, och miasmatiker som förnekade 
dessa sjukdomars smittsamhet och i stället menade att sjukdomar uppkom p.g.a. 
den "epidemiska konstitutionen". Jordarter, telluriska förhållanden, atmosfäriska 
störningar, meteorologiska förhållanden, geografiskt läge m.m. kunde skapa ett 
miasma, ett sjukdomsalstrande gift i luften som kunde ge de ovan nämnda 
sjukdomarna. Sjukdomarna uppfattades som spontant uppkomna och var således 
ej ditförda. Denna teori, som hade sin grund i Hippokrates och Sydenham, 
upplevde sin största blomstringstid under 1800-talets första halvsekel; således 
strax innan de upptäckter som definitivt sopade bort dem gjordes omkring 1870-
1880.® 

Här ska inte närmare behandlas de olika teorierna, och varför man så intensivt 
försvarade respektive teori. Det får räcka med att konstatera att det fanns problem 
med båda teorierna. Ställningstagandena i debatten styrdes inte främst av medi
cinska hänsynstaganden. De påverkades mer av ekonomi, makt, läkares profes-
sionaliseringssträvanden och ambitionen att bevara lugnet i samhället. Att frågan 
främst rörde karantänens vara eller icke-vara visade sig bl.a. i att det efterhand 
blev mindre skillnader mellan de olika teorierna. Men ändå förordade miasmati-
kerna med skärpa karantänens onyttighet. Under 1830-talets epidemier var åsik
terna fortfarande delade, medan karantänmotståndarna kom att dominera under 
1850-talet. 

De miasmatiska lärornas ökade betydelse innebar att man satte omgivningens 
betydelse för hälsan i fokus: "Doctors at that time were among other things the 
specialists of space".641 Sverige förväntades provinsialläkarna från och med år 
1813 ha med ett avsnitt om medicinsk topografi i sina årsberättelser. Man skulle 
iaktta de meteorologiska förhållandena och jordartens beskaffenhet, liksom be
byggelsens fysiska placering. Detta medförde också att man uppmärksammade de 
sanitära olägenheterna i städerna. Läkarna kunde se sambanden mellan ohälsa och 
de föroreningar i omgivningen som skapades av smuts och avfall, och som bildade 
osunda ångor i förruttnelseprocessen. För att förhindra sjukdomars spridande 
måste alltså de osunda företeelserna i omgivningen utrotas. 

Men man uppmärksammade också alltmer den sociala sidan av detta. Corbin 
skildrar hur synen på odör förändrades under 1700- och 1800-talen i Frankrike. 
Under det förra seklet gjordes inga distinktioner mellan den rikes eller den fattiges 
lukt. Odör hörde mer samman med massan i sig.65 En ny syn kom emellertid att 
dominera under nästa sekel fram till Pasteurs tid: "The increased attention to social 
odors was the major event in the history of olfaction in the nineteenth...".66 Man 
började associera stank med de fattiga, vilka också kom att uppfattas som hot mot 
hälsan.67 Även Delaporte har framhållit att i samband med koleraepidemin i 
Frankrike 1832 ändrades synen på vad som orsakade sjukdom, från de rent 
naturliga omgivningsförhållandena till mer sociala förklaringsgrunder.68 Det var 
från de fattigas osunda och snuskiga kvarter som sjukdomar spreds. 

Upptäckten att hoten mot den allmänna sundheten främst kom från fattigbefolk
ningen gjorde att sundhetsnämnderna i samband med kolera-epidemierna lät 
inspektera de fattigas boningar för att eventuellt redan där förebygga farsoten. När 
man på 1850-talet utfärdade en förordning angående koleran, där det fastslogs att 
framkomligheten på vägar och rörligheten inom riket inte fick förhindras, poäng
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terades dock att polismyndigheter och sundhetsnämnder skulle "hafva särskild 
uppsigt å kringvandrande och lösa personer...".69 

Den sanitära frågan aktualiseras 
Vid mitten av seklet började diskussionerna om hälsovården förändras i riktning 
mot den "allmänna hälsovården". Man talade alltmer om att förebygga, och "den 
sanitära revolutionen" inleddes. Till viss del var detta ett utslag av kolerans 
attacker. Genom detta hot gavs tillfälle för en diskussion om städernas sanitära 
problem och behovet av en ny och mer långtgående lagstiftning i dessa frågor. 
Men resultaten av 1850-talets diskussioner blev dock tämligen marginella, till 
förtret för de sanitära reformernas tillskyndare. 

Samtidigt började samhällets ansvar för att förebygga ohälsa att alltmer betonas. 
Det var inte längre enbart den enskildes fel om han drabbades av sjukdom och 
död. Den framstående barnläkaren och sedemera chefen och organisatören av 
Statistiska Centralbyrån Fredrik Th. Berg skrev på 1840-talet bl.a.: 

"Jag betraktar hela samhället som en stor välgörenhetsanstalt, på grund af det 
ömsesidiga biträde, som individerna låna hvarandre.. JDen enskilda välgören
heten kan i de flesta fall ej sträcka sig längre än till det för hand varande 
behovets lindring, den kan sällan gå tillbaka till källan, upphofvet af nöden, 
för att der söka förekomma; den allmänna välgörenheten åter både kan och 
bör vara preventiv eller förekommande i första rummet. Den eger att i sådant 
hänseende påkalla medverkan af samhällets lagstiftning och lagskipning..."70 

En sådan politik kan sägas stå på humanitär grund—alla medborgares rättighet 
till hälsa erkänns. Men samtidigt insåg han också värdet för hela samhället av en 
förbättrad hälsa. Sjukdomar skapade förluster för både den enskilde och för det 
allmänna, menade Berg. Arbetaren kunde genom sjukdom inte klara av att försörja 
sin familj och samhället inte dra nytta av hans arbetskraft.'71 Därför måste sanitära 
reformer till i städerna. Som en inledande åtgärd föreslog Berg att stadsläkare och 
stadsmyndigheter skulle undersöka de omständigheter som rörde de sanitära 
förhållandena i respektive stad.72 

Det får anses som följdriktigt att Berg alltmer började intressera sig för statisti
kens möjligheter att klarlägga och upptäcka missförhållanden. Statistisk kunskap 
skulle bli ett hjälpmedel i kampen mot sjukdomar. Berg blev Statistiska Central
byråns första chef och den som organiserade om den svenska statistiken. I sina 
självbiografiska anteckningar berättade han om anledningen till att han lämnade 
medicinen för statistiken. Efter att ha misslyckats med att rädda livet på prins Carl 
Oscar Wilhelm Fredrik, kände han en stor skam över sin egen och den medicinska 
vetenskapens oförmåga. Denna skepticism inför läkarkårens terapeutiska förmåga 
ledde honom till att anse att medicinens främsta uppgift i stället borde vara att 
förebygga ohälsa. Sådana tvivel var Berg inte ensam om.731 läkarnas sökande efter 
sin professionella roll var detta säkert en viktig faktor bakom det intresse för 
sanitära frågor som tilltog vid denna tid. 

Internationell bakgrund 
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Intresset för ett utökat samhälleligt ansvarstagande kan delvis ses som betingat av 
den interna utvecklingen, med växande städer, proletarisering, ett nervittrande 
ståndssamhälle, kapitalism, liberalism, osv. Men även de internationella impul
serna var av mycket stor betydelse för medicinens utveckling. De svenska läkarna 
hörde i hög grad hemma i ett europeiskt sammanhang med mänga kontakter med 
framstående medicinare utanför Sverige. Informationen om nya medicinska rön 
spreds snabbt och svenska läkare åkte regelbundet på studieresor runt Europa. 

Efter franska revolutionen verkade många läkare i Frankrike för en medicin med 
en mer social inriktning.74 Det främsta namnet bland dessa var Villermé. Han 
förklarade på 1820-talet att döden måste tolkas som en social sjukdom.751 Preussen 
framträdde strax efter en av 1800-talets mest framstående läkare: Rudolf Virchow. 
Han kom att göra många nya rön i celläran, vilket medförde möjligheter till 
betydande framsteg inom medicinen. Men hans verksamhet var inte enbart be
gränsad till cellernas värld; han hade också ett starkt socialt patos. Han konstate
rade att den höga dödligheten i en tyfusepidemi på 1840-talet hade sin grund i den 
stora fattigdomen. För att komma till rätta med dessa problem måste det feodala 
samhället rivas. Och i lösningen av svårigheterna hade medicinen en viktig roll: 
"Medicinen är en social vetenskap, och politiken är inte något annat än medicin i 
ett större sammanhang."76 

Men de svenska läkarna fick sin inspiration främst från annat håll i denna fråga. 
De var mer inspirerade av utvecklingen i England. Där leddes den sanitära 
revolutionen av advokaten Edwin Chadwick som hade suttit i Poor Law-commis-
sion. Tillsammans med läkare kartlade han hälsotillståndet i "Report on the 
sanitary conditions of the labouring population" från 1842. Arbetarnas boende-
och levnadsförhållanden undersöktes noggrannt i rapporten. Man fann att de levde 
under bedrövliga sanitära förhållanden. Frisk luft och rent vatten behövdes i deras 
bostadsområden. Genom agitation och ett hårt arbete i olika kommissioner lyck
ades Chadwick och hans meningsfränder genomdriva Public Health Act 1848. Där 
lades stor vikt vid frisk luft och rent vatten.771 synen på orsakerna till den höga 
dödligheten avvek Chadwick från Lex. Virchow, Villermé och andra franska 
medicinare. Hos de senare framhölls fattigdomen, medan Chadwick vände på 
problemet — smuts och dåliga sanitära förhållanden låg bakom sjukdom, vilket i 
sin tur orsakade fattigdom. De åtgärder som krävdes enligt en sådan syn handlade 
inte om att lösa fattigdomsproblemet. I stället krävdes sanitära reformer.78 

Läkares propaganda för sanitära reformer 

I Sverige kom reaktionen på den engelska diskussionen och den engelska lagen 
snabbt Över huvud taget gavs stor uppmärksamhet åt utvecklingen av den 
allmänna hälsovården i andra länder, och arbeten inom engelska "Public Health" 
refererades tidigt i Hygiea.79 Inför det förnyade hotet från koleran uppmärksam
made man mycket snabbt debatten och utvecklingen i England. Under 1850-talet 
blev debatten livlig i läkarkretsar om de hygieniska frågorna. 
En helt ny syn på hälsovården började växa fram. Man började kräva att myndig
heterna måste ordna den allmänna hälsovården i mer organiserade former, där 
medicinen kunde få större inflytande. Anatomen och läkaren Anders Retzius slog 
an tonen i Svenska Läkarsällskapet i samband med sitt avsked från dess ordföran-
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depost 1849. Alltför litet hade gjorts inom den gren av medicinen som handlade 
om sjukdomars förebyggande. I detta arbete hade läkarna en viktig roll, men inte 
enbart dessa: 

"Ifrågavarande angelägenheter ligga till största delen i municipaliteternas 
händer. Dessa sakna icke sällan nödig kännedom i ämnen, som fordra så 
speciela insigter, så väl i den medicinska hälsoläran, som i hvad engländare 
kalla Civil Engeneering. Municipalstyrelsema kunna derföre i sanitärt hän
seende svårligen uppfylla sin bestämmelse om de icke inrymma ett upplyst 
inflytande åt kunnige läkare, architekter och civilingenjörer...speciela insigter 
erfordras i hvarje sak för att rätt kunna handhafva densamma."80 

Citatet ger uttryck för några viktiga och centrala beståndsdelar i denna tids 
sanitära revolution. Experterna skulle ha makten och inflytandet i dessa frågor, 
och experterna i fråga om hälsa var ju läkarna. De skulle undersöka problemen 
och bestämma vad som borde göras. Läkarna kan därvidlag ses som samhällsin-
genjörer som stod utanför egoistiska gruppintressen och enbart såg till samhällets 
bästa. Men man insåg även att man måste samarbeta med andra experter för att 
genomföra det samhällsomskapande programmet Den kunskap som läkare hade 
om hälsorisker skulle hjälpa arkitekter och ingenjörer att skapa hälsosamma 
miljöer. I samhällsplaneringen hade de därför en given plats. Detta skulle kunna 
åstadkommas om läkaresällskapet fick ta på sig större uppgifter i statens tjänst: 

"Sällskapets inflytande och verksamhet härutinnan i en betydlig mån skulle 
befrämjas genom en något förändrad organisation, genom tillvägabringande 
af ett mera organiskt sammanhang emellan Sällskapet och sjelfva Stats-orga-
nismen."81 

Vid samma tid får dessa tankar också stöd från andra grupper, som hade intresse 
i dessa frågor. Ingenjörer och arkitekter betonade behovet av en förändrad och 
renare stad. I Tidskrift för praktisk Byggnadskonst och Mekanik som började 
utkomma 1850 framfördes de nya idéerna om samhällsbyggandeL82 Resultaten 
kan vi se i de stadsplaner som framlades från mitten av seklet och framåt. De var 
i hög grad präglade av det sanitära tänkandet. Städerna skulle präglas av luft, ljus 
och rent vatten. Esplanadsystemet (jfr. Strindberg) blev den nya given och städerna 
skulle fyllas av parker (stadens lungor). De trånga och hopgyttrade gamla stads
miljöerna skulle brytas upp.83 

En av de främsta svenska förespråkarna för sanitära reformer var militärläkaren 
och stadsläkaren i Stockholm, C.G. Grähs. Han poängterade kraftigt vikten av ett 
starkt sundhetsväsende och menade att denna gren av medicinen var något som 
tillhörde det gemensamma ansvaret i samhället och skulle handhas av den lagstif
tande makten. Enskilda affärsintressen skulle inte få råda över frågor som var av 
sådan vikt för invånarnas liv och hälsa84. 

Reformer inom den allmänna hälsovården skulle inte bara medföra förbättrad 
hälsa. Tidstypisk var också uppfattningen att även det moraliska tillståndet skulle 
bli bättre. En ren och sund stad skulle ge en ren och sund befolkning och en skötsam 
underklass. I de äldre, smutsiga, trånga och okontrollerade städerna kunde brotts
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lighet, lastbarhet, prostitution, fylleri och sjukdom frodas, "...de osnygga distrikten 
i desamma, på samma gång som de äro centra för sjukdom, också tillika bilda 
plantskolor och skydd för brott." I de nya rena städerna skulle detta drivas ut eller 
åtminstone minskas: 

"Åtminstone har man kunnat öfvertyga sig om sådana verkningar i de osnygga 
och fattigare distriktema i åtskilliga af utlandets större städer, hvilka distrikter 
tillika varit omoraliska nästen, tilldess, genom bättre bostäders uppförande i 
desamma och vattenlednings anbringande samt öfverhufvud genom tillämp
ning af en välförstådd helsovård, hos dess invånare håg och begär blifvit 
väckta för vidmakthållande af fysisk snygghet, hvaraf närmast följden blifvit 
en friskare ande och en förhöjd moralitet."85 

Den sanitära reformen hörde samman med kontrollen av det urbana rummet— 
att utrota både de hälsomässiga och sociala farorna som de oplanerade och osunda 
städerna utgjorde. För kommunerna skulle detta medföra lägre kostnader eftersom 
fattigvårdskostnaderna skulle minska.86 Dessa motiv framhölls även i det förslag 
till vattenledning i Stockholm som framlades på 1850-talet De moraliska förde
larna är det som först och utförligast framhölls tillsammans med de hälsomässiga.87 

Sambandet mellan osunda stadsmiljöer och brottslighet var ett vanligt tema i 
argumentationen även senare, som t.ex. hos professor Elias Heyman.88 

Lokal hälsovårdsorganisation börjar formas 

Reformsträvandena ledde åtminstone till vissa resultat på 1850-talet 1857 inför
des en ny lag om vad som skulle göras till förekommande av smittosamma 
sjukdomar. Det nya var att sundhetsnämnderna gjordes till permanenta institutio
ner i städerna. I nämnderna kunde stadsläkare delta i överläggningarna, däremot 
inte i besluten. Instruktionerna för dessa nämnder var tämligen allmänt hållna. De 
skulle vara uppmärksamma på sådant som kunde menligt inverka på ortens 
sundhetstillstånd, vidta åtgärder till förekommande av allmän sjuklighet och vara 
förberedda på de ökade behov av sjukvård som skulle komma att krävas under 
farsoter.891 den handbok som gavs ut för sundhetsnämndernas arbete, beskrevs de 
förhållanden som orsakade osundhet—osunt boende, trångboddhet, dålig föda, 
bristfällig renhållning o.s.v. De åtgärder de rekommenderades genomföra var bl.a. 
att anpassa boendet till sundhetens krav, att ordna med bortforslingen av orenlighet 
och att befrämja tillgången på gott vatten från vattenledningar, källor eller brun
nar.90 

Denna förordning kan knappast sägas ha uppfyllt kravet på en genomgripande 
hälsolagstiftning. De sanitära reformatorerna ställde större krav på ingripanden 
från sundhetsnämndernas sida. Deras uppgifter behövde preciseras noggrannare 
och skyldigheter och befogenheter borde utökas. Vid riksdagen 1857 lade med
lemmen av riddarhuset, Gillis Bildt, fram en motion angående tillsättande av en 
kommitté för utredande av landets hälsoförhållanden och för utarbetande av ett 
förslag till hälsovårdslag. Bildt framhöll att det fanns behov av lag om allmänna 
sundhetsangelägenheter, om boende, om förfalskande av matvaror m.m. Målet var 
att förekomma alla de sjukdomar som alstrade fattigdom och moraliskt och fysiskt 
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elände.91 Riksdagen beslutade också att tillsätta en kommitté. Redan i riksdagsbe
handlingen framgick det att många var oroade över att en lag skulle bli alltför 
ingripande i privata angelägenheter, som t.ex. möjlighet att förbjuda uthyrande av 
osunda lägenheter. En del reservanter trodde mer på vägledning genom upplys
ning. Därför ville man ha ett mer begränsat förslag som skulle innehålla en 
upplysningsskrift om sätten att bibehålla hälsan.92 

Kommittén lade fram sitt betänkande 1859. Det innehöll ändå förslag på mycket 
genomgripande förändringar. Liksom Retzius (se ovan) menade man sig stå för 
en helt ny inriktning inom medicinen: 

"Hvad som hittills varit påtänkt, är sjukvård; hvad som lika mycket, om icke 
mera, behöfves, är helsovård, eller sjukdomars förebyggande."93 

I förslaget fastslogs de lokala myndigheterna ansvar för sundheten inom sina 
respektive områden. Framförallt betonades vikten av ren luft och rent vatten. 
Sundhetsnämnderna skulle kunna gå in och förbjuda uthyrande av osunda bo
städer. Deras befogenheter och skyldigheter skulle bli betydligt större, med allt 
vad det innebar av intrång i vad som förut ansetts höra till det enskilda området. 

Betänkandet fastnade dock i behandlingen. Myndigheterna prioriterade inte 
hälsofrågorna, åtminstone inte i lagstiftningshänseende. Enligt Almqvist blev 
beslutet uppskjutet p.g.a. att man först ville genomföra kommunallagarna.94 Men 
dessutom stötte förslaget på motstånd. Misstänksamheten mot hälsovårdsstadgan 
och rädslan för en alltför ingripande lagstiftning var ju betydande redan vid 
diskussionerna i riksdagen. Vid denna tid dominerade dessutom motviljan mot 
kostsamma och frihetsinskränkande åtgärder.95 Efter det att betänkandet framlagts 
och Sundhetscollegii avgivit ett negativt utlåtande om dess innehåll,96 blev försla
get lagt åt sidan utan åtgärd. Det kan vara värt att notera att även de centrala 
medicinska myndigheterna var tveksamma till denna lagstiftning. 

Den entusiasm som fanns under 1850-talet för hälsofrågorna verkar sålunda ha 
mattats under nästföljande decennium. Reformivrarnas förslag var alltför utma
nande och långtgående för den förhärskande marknadsliberala ideologin. De 
sanitära reformatorerna lyckades egentligen endast på ett sätt—deras skarpa kritik 
mot karantänsväsendet gjorde att dessa bestämmelser i huvudsak kom att upphä
vas.97 Men upphävandet av karantänen kom inte att ersättas av de åtgärder som 
sundhetsivrama efterlyste — nämligen sanitära reformer. En trolig förklaring till 
detta förhållande var att koleraepidemierna gjorde det lättare för de sanitära 
åsikterna att komma fram, varefter de lätt glömdes bort när förhållandena återgick 
till det normala. Göteborgsläkaren Charles Dickson gav 1858 uttryck för besvi
kelse, efter det att hans och övriga kommitterades förslag till hälsostadga för 
Göteborg bemötts kallsinnigt när det lades fram för stadsmyndigheterna. Han 
kunde konstatera att intresset svalnat betydligt när inte längre koleran härjade.98 

Hälsovårdsstadgan 1874 
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1862 infördes nya kommunallagar och därmed skapades möjligheter för utökad 
kommunal aktivitet i hälsofrågor. I städemas nya styrande organ - stadsfullmäk
tige - fick industriägare och andra kapitalstarka grupper ett stort inflytande genom 
att de valdes efter förmögenhet och inkomst Den nya organisationen gav möjlig
het att lösa många av de problem som skapades i de snabbt växande industriella 
städerna och som inte kunde klaras pä enskild basis. Vatten och avlopp hörde till 
dessa frågor. Trots att de nya industrialistema förespråkade en fri marknad, ett 
liberalt samhälle och så få ingripanden och regleringar som möjligt, kom de att 
genomföra åtgärder som blev mycket omfattande och reglerande i folks liv. De 
skapade också början till en kraftigt ökande offentlig sektor. 

Det dröjde emellertid innan ett fastare organiserat lokalt hälsovårdsväsende 
infördes. Vissa föreskrifter angående sundhetsfrågor fanns i ordningsstadgan för 
rikets städer från 1868. Först 1874 kom hälsovårdsstadgan. Enligt Almqvist 
användes kommittébetänkandet från 1859 som underlag.99 Arkitekten Claes Albert 
Lindhagen fick uppgiften att utarbeta stadgan. Han stod också bakom ordnings
stadgan för stad och byggnadsstadgan från 1874. 

I hälsovårdsstadgan lades ansvaret för hälsovården i städer på de nyinrättade 
hälsovårdsnämnderna. I dessa skulle stadsläkaren ingå. Nämnden ålades tillse att 
tillgången på gott vatten var ymnig, att vattenavloppen var i ordning, att bortfors-
lingen av orenlighet underlättades. Den skulle också utröna orsakerna till hög 
dödlighet, tillse att osunda bostäder inte hyrdes ut, samt undersöka födoämnenas 
kvalitet. Man skulle vidare hålla uppsikt över djurhållningen i städer och förbjuda 
denna om den hotade det allmänna hälsotillståndet samt vaka över fabriker och 
näringar m.m.100 

Under decennierna därefter skedde kraftiga förändringar i städerna. De omfor
mades, delvis men inte uteslutande med hälsovårdsaspekter som motiv. Allt fler 
städer byggde ut vatten och avlopp. Kontroll av matvaror infördes, epidemisjukhus 
byggdes, djurhållning förbjöds i städerna, renhållningen förändrades m.m. Några 
exempel inom dessa områden kan illustrera denna utveckling. Vattenledningar 
fanns före 1850 enbart i Göteborg. 1875 hade antalet städer med sådana utökats 
till 14, och fram till 1909 anlades vattenledningar i ytterligare 51. Renhållnings
stadga hade antagits i 38 städer vid sekelskiftet Vid samma tidpunkt fanns 
epidemisjukhus i 85 städer.101 Särskilda sundhetsinspektörer anställdes med möj
lighet att göra kemiska analyser o.d. 

Framsteg i den medicinska vetenskapen fick också betydelse för hälsovården. 
1870- och 80-talet medförde ett genombrott inom bakteriologin i och med Koch's 
och Pasteur's upptäckter. Detta medförde att åtgärderna kunde bygga på säkrare 
vetenskaplig grund. Man visste bättre vad som orsakade sjukdomar och vilka 
ingripanden som behövdes för att förhindra deras spridning. Men även om 
förändringarna var kraftiga gentemot tidigare förhållanden, var myndigheterna i 
städerna ofta försiktiga med att ingripa alltför mycket i tex. handel med födoäm
nen och liknande. Den kontroll som fanns var därför många gånger otillräcklig.102 

Åtgärder inom den allmänna hälsovården motarbetades ofta av städernas myndig
heter. Det uppgavs att en anledning till att Elias Heyman lämnade Göteborg var 
att han mött sådant motstånd i sitt arbete för förbättrade hälsoförhållanden. Han 
hade suttit i hälsovårdsnämnden, men fallit igenom vid ett omval. Även under hans 
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tid i Stockholm ska det rykte som följde honom från Göteborg ha gjort att 
huvudstaden inte tillgodogjorde sig hans kompetens.103 

Läkarens uppgifter inom den allmänna hälsovården 

Sociologen Rolf Å. Gustafsson har visat hur gamla strukturer har format hälso-
och sjukvården i nutidens Sverige. Det han kallar akutvårdsmodellen har domine
rat så att andra former av hälsovård inte har kunnat utvecklas. I stort sett verkar 
Gustafssons resonemang rimligt. Den allmänna hälsovården som många föresprå
kade vid mitten av 1800-talet, och som skulle ha inneburit en mer preventiv 
inriktning på hela hälso- och sjukvården, blev aldrig något riktigt alternativ till den 
rådande sjukvården.104 Reformsträvandena hade svårt att vinna gehör. Som vi 
kunde konstatera ovan var stadsmyndigheterna ofta kallsinniga eller åtminstone 
försiktiga inför åtgärder inom detta område. 

Även om man kan instämma med huvuddragen i Gustafssons slutsatser, får det 
inte uppfattas som om ingenting hände på den preventiva hälsovårdens område 
under senare delen av 1800-talet. Som redan nämnts var trots allt utvecklingen 
inom den allmänna hälsovården stark och många av de åtgärder som förespråkarna 
för en mer preventiv medicin pläderade för kom också att genomföras. I och med 
hälsovårdsstadgans införande, fick den hygieniska och sanitära rörelsen ett star
kare genomslag. I hälsovårdsnämnderna skulle dessutom läkare ingå. Onekligen 
vidtogs många åtgärder i syfte att bevara hälsa och förebygga sjukdom. Den mer 
preventiva inriktningen fanns dessutom fortfarande som ett alternativ för läkarna 
och inom läkarkåren arbetade många med dessa frågor. En del stadsläkare fick till 
huvudsaklig uppgift att övervaka den allmänna hälsovården och blev avkopplade 
från den rent medicinska praktiken. Fortfarande var större delen av läkarna 
anställda som provinsialläkare eller stadsläkare. Lasarettsläkare och rent privat
praktiserande läkare var ännu i minoritet. Provinsial- och stadsläkarna kunde vara 
mycket aktiva på lokal nivå i arbetet med hälsovårdsfrågor, något vi strax skall se, 
och var därför inte enbart inriktade på enskild sjukvård. 

I läkarkretsar diskuterades också en alternativ utformning av läkarrollen. Fram
förallt gällde frågan provinsialläkarnas uppgifter. Somliga ville att de skulle bli 
mindre av läkare och mer av hälsovårdstjänstemän. I och för sig ingick sedan 1822 
uppsikten över allt som kunde vara vådligt för den allmänna sundheten i deras 
uppgifter, men den enskilda sjukvården förblev dock den huvudsakliga uppgiften. 
Det kom nu fram förslag att läkare skulle tillsättas som var befriade från enskild 
sjukvård och som i egenskap av experter på hälsovård skulle arbeta för den 
allmänna sundheten inom sina områden.105 Sundhetskollegium hade flera gånger 
under 1840- och 50-talen föreslagit att tjänster som förste provinsialläkare skulle 
inrättas med just den typen av uppgifter. Innehavarna skulle få höjd lön som 
kompensation för förändringarna av arbetsuppgifterna. Men det förutsattes att de 
även fortsättningsvis skulle bestrida den enskilda sjukvården i sina distrikt. 

Vid riksdagen 1858-59 diskuterades tillsättandet av tjänster som förste provin
sialläkare. Sundhetskollegium medtog i sitt förslag till ordnande av den civila 
sjukvården, en framställan om att en provinsialläkare i varje län skulle utses till 
förste provinsialläkare. Detta blev också Kongl. Maj:ts förslag, medan däremot 
begäran om utökande av antalet provinsialläkartjänster bantades från 48 till 12.106 
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I riksdagsdebatten uttalade sig somliga för den nya typen av tjänster—de var ett 
uttryck för den nya inriktning som började göra sig gällande inom sjukvården, 
enligt professor RF. Carlson.107 Men det visade sig dock att man i allmänhet 
föredrog utökning av provinsialläkartjänster före tillskapandet av förste provinsi-
alläkartjänster, varför detta förslag avslogs. Riksdagsmännen var mer intresserade 
av att deras egna valdistrikt blev försedda med fler praktiserande läkare. Något 
behov av hälsovårdsexperter som inte ägnade sig åt behandling av sjuka ansåg de 
sig inte ha. Som en ledamot, doktor Almqvist, uttryckte det; "Mig förefaller hela 
den föreslagna nya inrättningen vara en onödig statslyx".108 

Även många av de ledande provinsialläkarna arbetade för tillskapandet av 
läkartjänster där man sysslade med allmän hälsovård i stället för sjukvård. När en 
provinsialläkarförening bildades 1881, var ny provinsialläkarinstruktion en aktu
ell fråga. Flera av de ledande var ivriga förespråkare för inrättande av tjänster som 
förste provinsialläkare. De ansåg även att provinsialläkarna överhuvudtaget skulle 
bli mer av medicinaltjänstemän. J. E. Bergvall menade att den allmänna hälsovår
den borde vara provinsialläkarnas viktigaste uppgift och att enskild sjukvård 
endast fick utföras om denna inte gjorde intrång på deras primära arbetsuppgif
ter.109 Hos en av de ledande i föreningen, Axel Gogs, kunde kraven på en förändrad 
läkarroll vara mycket långtgående. Läkaren hade enligt honom ansvar för hela 
samhället, och skulle kunna ses som en expert på detta. I hans argumentering fanns 
även inslag som pekade fram mot eugeniska tankegångar. Han menade att man 
även skulle ta hänsyn till ärftlighetsfaktorer. Mindervärdiga borde inte få tillfälle 
att föröka sig. Läkarens mål kunde inte vara den enskildes väl utan i stället 
samhällets: "Våra dagars odlade samhällen egna sin omsorg hufvudsakligen åt den 
enskilde samhällsmedlemmens elände och förbise såväl de för hela folkklasser 
helsovidriga lifsvilkoren med deras följda:, som dessa följders ärftlighet, hvarige-
nom sjukdomar och oduglighet fritt få inrita sig i folkstammen."110 

1890 inrättades slutligen tjänster som förste provinsialläkare. Innehavarna hade 
att såsom tjänstemän övervaka länens hälsovård. Om de på grund av sina skyldig
heter ansåg sig förhindrade att upprätthålla den enskilda sjukvården inom sina 
distrikt, skulle de vara befriade från detta.111 

Intresset för den förebyggande hälsovården visade sig också i att den första 
professuren i hygien tilsattes 1878, med den ovan nämnde Elias Heyman som 
innehavare. På det sättet erkändes denna gren av medicinen. Ändå illustreras det 
motstånd som preventiv medicin mötte på ett tydligt sätt i de problem Heyman 
stötte på. Det berättas att under de första åren var hans föreläsningssal mestadels 
tom. Den främsta anledningen var att ämnet inte var obligatoriskt Detta lyckades 
emellertid Heyman delvis ändra efter många år av långa förhandlingar.112 

Under 1880- och 90-talet inleddes en epok med ökande intresse också för de 
mer socialmedicinska frågorna. Den preventiva hälsovården sysslade inte längre 
enbart med omgivningshygien. Bostadsfrågan uppfattades som ett av de stora 
hälsomässiga problemen och socialförsäkringar som en trygghet vid sjukdom och 
ålderdom började diskuteras. 

Vid samma tid började man även uppmärksamma arbetslivets inverkan på 
hälsan, något som tidigare så gott som helt försummats. Arbetstidsregler och 
föreskrifter om minimiålder för arbetare kom 1889 i samband med yrkesfarela-
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gen.113 Ännu längre kom det att dröja innan man började vidta några åtgärder mot 
föroreningar från fabriker.114 

Läkare och sjukhus 1800-1900 
Helt kortfattat ska jag här ta upp utvecklingen av läkarpersonalens storlek under 
1800-talet. Även den kraftiga framväxten av den institutionella vården, som tog 
fart efter landstingsreformen 1862 och införandet av en allmän sjukvårdsavgift 
1873 ska beröras. 

Läkarnas antal nästan tredubblades från 1850 till 1900 (se tabell 5.1), en 
utveckling som dock kom att bli ännu starkare senare. Det var framförallt efter 
1880 som utvecklingen verkligen sköt fart. Provinsialläkartjänster och motsvaran
de (distriktsläkare, stadsläkare och stadsdistriktsläkare) ökade från 261 1850 till 
460 vid sekelskiftet. Av dessa ökade stadsläkartjänsterna från 87 till 145. Den 
största ökningen stod således övriga läkargrupper som läkare inom sluten vård 
eller privat praktik för. Andelen provinsialläkare eller motsvarande minskade från 
drygt hälften till ungefär en tredjedel. Denna utveckling kom att bli ännu mer 
accentuerad under 1900-talet, i synnerhet för läkare inom sluten vård.115 

Om denna ökning ställs i relation till befolkningens storlek, kan vi konstatera 
att även tillgången till läkare ökade (=fler läkare per person), men i ett betydligt 
långsammare tempo. Ökningen satte in framförallt mot slutet av seklet. 

Från 1860 ökade vården inom sjukhusen kraftigt i samband med att landstingen 
övertog ansvaret. Av tabell 5.2 framgår att utbyggnaden skett även tidigare, men 
från en mycket låg nivå. Framförallt under perioden 1860-80 tillkom många 
lasarett, varefter utvecklingen mattades fram till sekelskiftet. I stället utökades 
antalet platser på de sjukhus som redan fanns, varför tillgången till sjuksängar och 
antalet vårdade fortsatte att öka. Även andra sjukvårdsinrättningar, som sjukstugor 
och epidemisjukhus, tillkom under denna tid. 

Vad innebar då denna ökning av läkare och platser på sjukhus? Möjligheterna 
att bli vårdad borde rimligtvis ha ökat, men frågan är i vilken grad det var en vård 

Tabell 5.1. Antalet läkare i Sverige 1805-1900 

År Antal Befolkning/läkare 

1805 281 8.690 
1850 463 7.522 
1860 472 8.177 
1870 599 6.959 
1880 663 6.886 
1890 884 5.413 
1900 1,336 3.845 

Källa: Keams et al (1989), tab 39. 
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Tabell 5.2. Utbyggnaden av lasarettsvården 1781-1901 

Är Antal Antal Antal Antal 
lasarett sjuksängar invånare per vårdade 

sjuksäng 

1781 17 196 10.807 730 
1811 33 692 3.437 4.053 
1841 42 2.146 1.463 10.777 
1861 46 2.960 1.304 16.891 
1881 72 4.271 1.070 32.222 
1901 76 7.353 698 65.019 

Källa: Wawrinsky (1906), s 69. 

som alla samhällsklasser kom i åtnjutande av. För mindre bemedlade samhälls
grupper kunde säkert en läkares arvode ha ansetts för högt om de skulle tvingas 
betala själva, varför de i stället kan ha anlitat andra. Men hur hade man från 
myndigheternas sida sett på behovet av läkarvård åt fattiga? Som redan nämnts 
förutsattes i provinsialläkarinstruktionen 1774 att provinsialläkarna skulle vårda 
de fattiga utan ersättning. Man kunde heller inte neka någon vård. I medicinaltaxan 
för medicine doktorer 1777 angavs likaså att ingen avgift fick tas ut i samband 
med vård av fattiga. Lösningen på frågan hur denna sjukvård skulle ombesörjas, 
var således att detta ansågs ingå i läkarnas arbetsuppgifter. I den nya provinsiallä
karinstruktionen från 1822, stod däremot inget uttryckligen nämnt om detta, men 
taxebestämmelserna från den äldre instruktionen ansågs fortfarande gälla. Först 
1862 blev taxebestämmelserna från 1774 formellt upphävda. Det framhölls att 
dessa inte längre tillämpades, och man valde att inte fastställa någon ny läkare
taxa.116 Ersättningen skulle bli en affär mellan läkaren och patienten. Men tydligen 
ansågs fortfarande skyldigheten att gratis vårda de fattiga gälla.117 

Detta förhållande var något många provinsialläkare arbetade för att få bort. 
Provinsialläkarna beklagade sig eftersom de, till skillnad från andra läkare, inte 
kunde vägra någon sjukvård för att de inte skulle kunna betala. Enligt deras 
uppfattning blev fattigsjukvården alltför betungande. De blev sina distrikts fattig
läkare med låga inkomster som följd.1181 stället ville man att staten eller kommu
nen skulle överta ansvaret för de fattigas sjukvård och att detta inte skulle belasta 
just dem.1191 vilken mån deras klagan speglade verkliga förhållanden eller mer var 
ett medel att kämpa för högre löner är svårt att bedöma. 

I samband med den nya instruktionen från 1890, utarbetades också en ny 
läkaretaxa som innebar att skyldigheten att gratis vårda de fattiga upphörde. I 
stället skulle taxan vara nedsatt till hälften för sådana fattiga som kommunen åtagit 
sig att betala läkarvård för.120 Ansvaret för vården av de fattiga sjuka lades därmed 
över på de enskilda kommunerna. Det blev därigenom upp till kommunen att 
bedöma vilka som skulle komma i åtnjutande av vården. 
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Vid samma tillfälle upphörde även rätten för fattiga att fä fria läkemedel på 
statens bekostnad i samband med farsoter. Denna rättighet var en viktig bestånds
del i farsotsbekämpningen på 1700-talet. Om fattiga skulle tvingas betala sina 
läkemedel själva, fanns risken att farsoterna inte skulle kunna stoppas genom att 
dessa grupper inte skulle ha råd. Detta innebar ett hot mot hela samhället. Det fanns 
emellertid misstankar om att rätten till fria läkemedel missbrukades. Mänga läkare 
skrev ut läkemedel på statens räkning för sjukdomar som det var tveksamt om 
rättigheten gällde för. Utnyttjandet varierade också mellan olika delar av riket. I 
stället skulle ansvaret för läkemedel ät fattiga sjuka ligga på de enskilda kommu
nerna, enligt de nya reglerna.121 

Beträffande stadsläkarna har man antagit att läkarinstruktionen från 1766 var 
gällande, och att de därigenom var skyldiga att utan särskild ersättning vårda de 
fattiga.122 Instruktioner för olika städers stadsläkare började komma först under 
senare delen av 1800-talet, men i dessa angavs i allmänhet vården av de fattiga 
som en av stadsläkarens uppgifter, som Lex. i denna instruktion för Hemösand: 

"Förste stadsläkaren åligger:...—att utan annan godtgörelse än den bestämda 
årliga lönen lemna läkarvård åt stadens fattiga; äfvensom åt dem hvilka å 
fattighuset äro intagne;"123 

Även lasarettsvården skulle vara fri för fattiga enligt Serafimerordens föreskrif
ter frän början av 1800-talet. Vårdtagarna delades in i tre grupper beroende på 
deras betalningsförmåga. I den första gruppen placerades hemmansägare med 
hustrur, barn och tjänstefolk, samt hantverkare i städer m.fL som skulle betala full 
avgift Till den andra gruppen hörde torpare, hantverks- och gärningsmän och 
andra arbetsföra män på landet som skulle betala hälften eller en fjärdedel av 
underhållskostnaden. Slutligen fick utfattigt folk åtnjuta gratis värd.124 Principen 
upprätthölls under hela 1800-talet, men eftersom de fattiga utgjorde en stor andel 
av klientelet på sjukhusen beslutades 1813 att församlingarna skulle bekosta 
underhållet för dessa.125 

Konklusion 
Av denna genomgång har framgått att hälso- och sjukvården avsevärt ökade sitt 
inflytande i samhället under perioden 1750—1900. Läkare och sjukhus blev allt 
vanligare och alltfler utnyttjade sjukvårdens omsorger. Barnmorskor spreds över 
landet och de flesta barn vaccinerades mot smittkoppor. Även inom den förebyg
gande hälsovården uträttades åtskilligt Än så länge var dock antalet läkare och 
antalet sjukhusplatser lågt om man jämför med den senare utvecklingen. Den rena 
sjukvården kan knappast ha haft någon större betydelse för det allmänna hälsotill
ståndet bland befolkningen; dels på grund av det förhållandevis begränsade 
utbudet, men dels också på grund av otillräcklig terapeutisk förmåga hos dåtidens 
läkare. 

Utbyggnaden av hälso- och sjukvården bestod länge huvudsakligen i utökande 
av läkartätheten och fler platser på sjukhus. När staten inrättade provinsialläkar-
tjänster var tanken att landet skulle förses med sjukvård för alla sociala grupper. 
De av staten betalda provinsialläkarna skulle vara skyldiga att vårda obemedlade 
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grupper gratis. Pä detta sätt lades ansvaret på läkarna själva. Statens ansvar låg 
främst i att se till att läkare fanns tillgängliga. Detta medförde att provinsialläkarna 
hamnade i en intressekonflikt Rollen som statlig tjänsteman och privatpraktiker 
kunde strida mot varann. Fattigsjukvården blev lätt i vägen för den lönande egna 
praktiken, särskilt om den förra var omfattande. 

Under tidigt 1800-tal tydliggjordes att hälsovåidsproblemet till stor del var ett 
socialt problem. Man konstaterade sambanden mellan fattigdom och ohälsa. 
Denna uppfattning kom att bli ett viktigt inslag i synen på de fattiga som den farliga 
underklassen, vilken utgjorde ett hot mot samhället på flera olika nivåer — 
politiskt, socialt och hälsomässigL Från de fattigas kvarter, där snusket och 
osundheten frodades, spreds de farliga farsoter som kunde hota hela samhället. 
Den negativa och moraliserande synen på de fattiga var också ett sätt att avskärma 
sig från dessa. De levde ett annat liv, de söp, var oregerliga och kunde inte behärska 
sig. Felen förlades till deras livsföring och förslagen till åtgärder blev därefter. De 
fattigas liv behövde kontrolleras noggrannare. De rent medicinska åtgärderna 
ansågs inte tillräckliga för att lösa problemet, och de förebyggande, sanitära, 
omgivningshygieniska åtgärderna dröjde. Långt in på 1800-talet fanns ingen 
medveten, organiserad politik i dessa frågor. 

Vid mitten av 1800-talet framhölls emellertid alltmer betydelsen av sanitära 
reformer, även om den moraliserande synen fortfarande fanns kvar. De lägre 
klasserna uppfattades fortfarande som hot, men genom att rensa upp i de smutsiga 
och osunda städerna hoppades man kunna lösa hela den sociala frågan. De dåliga 
miljöerna var nämligen orsak till mycket av den tidens misär. Denna argumenter
ing blev viktiga inslag i motiven för förbättrad hygien och sanitet. Men det var 
först under 1870-talet som förändringarna kom i större skala. Och därefter skedde 
förvisso en snabb utveckling. Hälsovårdsnämnder inrättades, vatten- och avlopps
ledningar drogs, högre krav ställdes på boendet, renhållningsväsendet organisera
des, födoämnenas kvalitet kontrollerades o.s.v. Denna utveckling förändrade 
städerna och bör även ha haft betydelse för hälsoläget i dessa. Om åtgärderna var 
tillräckliga för att bemästra problemen i de snabbt ökande städerna, är däremot 
svårare att uttala sig om. 
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Kapitel 6 

Från fiskestad till centrum i 
sågverksdistrikt 

I detta kapitel ges en kort bakgrundsteckning över förhållandena i Sundsvall under 
1800-talet V issa aspekter kommer dock att behandlas utförligare i själva analysen 
av mortaliteten och hälsovåidsutvecklingen behandlas i ett särskilt kapitel. 

Under den tidsperiod som undersöks i detta arbete inträffade tvä stora (vänder 
— en i början, är 1803, och en i slutet, är 1888. Man kan säga att Sundsvalls 
1800-tal inramades av dessa bränder som bägge ödelade staden. Bränder, som ju 
var ständiga gissel för de fikindustriella svenska städerna, bidrog till att omskapa 
de urbana miljöerna och Sundsvalls bränder var inga undantag i det avseendet 
Men eldens häijningar var inte det enda som förändrade Sundsvall. Under 1800-
talet omskapades staden frän grunden av olika samhälleliga processer. Sundsvall 
utvecklades frän att ha varit en liten fiske- och hantveiksstad vid Selängersäns 
mynning till att bli centrum i ett expansivt sägverksindustriområde med livliga 
internationella kontakter. Denna förändring avspeglar sig tydligt pä befolknings
kurvan (figur 6.1). 

Figur 6.1. Befolkningsutvecklingen i Sundsvall 1800-1920. 
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Sundsvall beskrevs av Linné på följande sätt i samband med hans genomresa i 
maj 1732: "Inmot aftonen kom jag till Sundsvall, vilken stad är en liten fläck, 
belägen mellan tvenne höga backar".1 Denna lilla stad var inte mycket större i 
början av 1800-talet då där fanns knappt 1500 invånare. Befolkningstalen steg 
tämligen långsamt fram till mitten av seklet, när förhållandena förändrades radi
kalt. På enbart några decennier fyrdubblades folkmängden; ändå är inte de förorts
områden, Skönsmon och Skönsberg, som växte fram strax utanför stadsgränsen 
medräknade. Inte heller är den befolkning inräknad som uppehöll sig i staden utan 
att vara skriven där. 

Under lång tid bidrog födelseöverskottet minimalt till befolkningsökningen i 
staden (se tabell 6.1). Däri liknade Sundsvall på många sätt den äldre typ av städer 
som huvudsakligen var beroende av inflyttning. Under 1800-talets fyra första 
decennier föddes endast 37 fler än som avled och under 17 år kunde födelseun
derskott uppvisas. Först från 1840-talet började år med födelseunderskott försvin
na — det sista inträffade 1855. Den naturliga folkökningen fick allt större 
betydelse längre fram under seklet, även om inflyttningen länge stod för den största 
andelen av tillväxten. Vid slutet av 1800-talet uppkom ett flyttningsunderskott. 
Nativiteten steg kraftigt från 1850-talet, antagligen beroende på den kraftiga 
inflyttningen av unga människor. Under första halvseklet översteg födelsetalen 
inte 30 promille, men därefter låg dessa på över 30 och under 1870-talet på över 
40 promille. 

Sundsvall under 1800-talet hade en ungdomlig åldersstruktur,2 något som ac
centuerades ytterligare under seklets gång (se tabell 6.2a.). I början och mitten av 
seklet var framförallt de yrkesaktiva åldrarna överrepresenterade, vilket av-speglar 
inflyttningen till staden av dessa åldersgrupper. Mot slutet av 1800-talet hade de 
yngsta åldrarna ökat sin andel avsevärt. Sundsvall var vid den tidpunkten en 
mycket ung stad, med bortåt var tredje invånare under 15 år. Däremot var gamla 

Tabell 6.1. Befolkningsökningens beståndsdelar (per tusen), 
Sundsvall 1816-1900. 

Naturlig folkökning Flyttningsöverskott 

1816-1840 1,4 9,1 
1841-1850 5,0 25,8 
1851-1860 12,3 31,1 
1861-1870 10,6 26,9 
1871-1880 14,0 21,3 
1881-1890 13,9 25,3 
1891-1900 12,9 -1,4 

Källa: Emigrationsutredningen, bil 5; BiSOS, Befolkningsstatistik 1900. 
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människor mycket fätaliga under hela seklet De gamla som fanns var också i större 
utsträckning kvinnor. Äldre män var en sällsynthet 

I allmänhet fanns fler kvinnor i städerna under förra seklet Så var fallet även i 
Sundsvall. Under tidigt 1800-tal hade staden ett betydande kvinnoöverskott. Mot 
slutet av seklet hade dock befolkningens könsfördelning så gott som helt jämnats 
ut (se tabell 6.2b). 

Den kraftiga expansionen i området gjorde att det kunde ses som ett Amerika 
inom Sverige. Men under 1880-talet började emigrationen från staden och distrik
tet att öka; huvudsakligen till USA naturligtvis, men 1891 gick en utvandringsvåg 
även till Brasilien.3 

Vi kan således urskilja ett kraftigt brott i befolkningsutvecklingen vid mitten av 
seklet Före 1850 var Sundvall en småstad, som styrdes av borgerskapets organ på 
traditionellt sätt De förnämsta näringsgrenarna var handel, hantverk och fiske. 
Det fiskande borgerskapet hade länge en dominerande position. I fråga om makten 
i staden och inom borgerskapet tvistade fiskarna med handlama och hantverkarna.4 

Fiskarna var till stor del bosatta på Norrmalm, på den norra sidan av Selångersån 
(se karta 6.1). Sommartid tillbringade de huvudsakligen på fiskelägen utanför 
staden, där de även hade små jordbruk med kor.5 Under seklets gång fick dock 
fisket allt mindre betydelse. 1810 fanns 60 med yrkestiteln fiskare i Sundvalls 
mantalslängder, men eftersom en del medlemmar av fiskerskapet gick under 
benämningen borgare är summan säkert underskattad. Troligen uppgick antalet 

Tabell 6.2a. Åldersstruktur i Sundsvall, 1810-1890. 

1810 1850 1890 
Antal /1000 Antal /1000 Antal /1000 

0-14 354 240 739 258 4297 321 
15-64 1051 712 2010 703 8606 642 
65- 72 49 110 38 503 38 

b. Könsfördelning i Sundsvall, 1810-1890. 

1810 1850 1890 
Antal /1000 Antal /1000 Antal /1000 

Män 649 437 1331 466 6674 498 
Kvinnor 836 563 1528 534 6732 502 

Källa: DDB, Umeå. 
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till uppemot 100. Fyrtio år senare fanns det 70 fiskare, medan antalet vid sekel
skiftet hade gått ned till 19.6 

Den traditionella sammansättningen av befolkningen fram till 18S0 framgår av 
figur 6.2. Fortfarande dominerade borgargrupperna. Okvalificerade arbetare var 
förhållandevis få vid denna tid även om en viss ökning av andelen hade börjat på 
1840-talet. Den lilla överklassgruppen var marginell i storlek, men hade naturligt
vis ett avsevärt inflytande i staden. 

överhuvudtaget var staden påfallande agrart präglad, liksom många av städerna 
vid denna tid.7 Man höll fortfarande djur inom staden, inte bara hästar, utan även 
kor och grisar. Stadsmyndigheterna lät vi flera tillfällen kungöra förbud mot att 
låta svin vistas på stadens gator. Vidare fick man inte släppa ut får och gett» inom 
stadens område utan att vara åtföljda av vallhjon.8 Dessutom hade man tillgång 
till vretar utanför staden, där man hade sina odlingar. Den industriella verksam
heten var oansenlig. 

Figur 6.2. Social fördelning bland män >15 år, Sundsvall 1810-1900. 
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Kommentar: 

la = Storföretagare 
Ib = Högre tjänstemän, akademiker 
Ila = Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 
IIb = Lägre tjänstemän, af färs anställda, arbetsledare 
ni = Bönder, brukare, arrendatorer 
IV = Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
Va = Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 
Vb = Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 

Källa: Mantalslängder. DDB, Umeå. 

85 



På 1830-talet beskrevs staden på följande sätt av konsthistorikern och skriftstäl
laren Nils Arfvidsson: "Staden är en liten och temligen hygglig stad, lik våra 
vanliga bättre småstäder, der man ser några väl byggda eller till och med eleganta 
hus vid sidan af dåliga kojer."9 Detta skulle kunna tyda på att staden var förhål
landevis osegregerad vid denna tid. Någon sådan undersökning har emellertid inte 
vidtagits. I och för sig höll olika befolkningsgrupper till i skilda delar av staden, 
men mer välbärgade skikt kan misstänkas ha levt tämligen nära fattiga befolk
ningsgrupper. Ofta fanns alla befolkningsskikt representerade inom samma gård, 
men i olika delar av denna.10 

Staden styrdes av det burskapsägande borgerskapet. Men till denna position 
hörde också skyldigheter för den enskilde borgaren beträffande stadens skötsel. 
Borgerskapet skulle sköta brandvakten, de hade ansvar för renhållningen på gator 
och torg samt underhåll av dessa o.s.v.n Uppgifterna hade ännu inte specialiserats 
och staden hade få anställda tjänstemän och arbetare. 

Och såg vid såg jag såg, hvarhelst jag såg 
Vid mitten av 1800-talet omskapades den lokala ekonomin radikalt, vilket var 
förutsättningen för den ovan nämnda befolkningsexplosionen. Sågverksindustrin 
fick sitt genombrott, stimulerad till stor del av Englands övergång till frihandel.12 

När dessutom ångsågar började anläggas, kunde dessa placeras efter kusten och 
med rensning av flottleder skapades förutsättningarna för trävaruhanteringens 
expansion. Den första ångsågen anlades i Tunadal i Sköns församling 1849, och 
mycket raskt växte ett stort antal sågar fram i Sundsvallsdistriktet. 

Genom denna utveckling hamnade Sundsvall i centrum av den mest expansiva 
industriregionen i Sverige vid denna tid. Sågverken var belägna i socknarna 
omkring Sundsvall, men några av sågverken (Möns, Heffners och Ortvikens 
sågverk) var placerade alldeles vid stadens gränser (se karta 6.1). Därför fanns en 
hel del sågverksarbetare även i staden. Men Sundsvall blev mer präglad av andra 
funktioner. Handeln och sjöfarten tillväxte mycket starkt. Fartyg med destinationer 
till stora delar av världen trafikerade Sundsvalls hamn. I regionen skapades för 
tiden otroliga förmögenheter. Grosshandlare, sågverkspatroner, redare och andra 
kunde utnyttja situationen till att bygga upp ett rejält välstånd. Bankväsendet 
utvecklades snabbt i och med att ett flertal banker grundades. A. O Wallenberg 
inledde bl.a. sin karriär i staden under 1850-talet 

"Storborgerliga" grupper kom också att styra staden. Efter kommunreformen 
1862 förlorade borgerskapet sin politiska maktställning. I den nyutnämnda stads
fullmäktigeförsamlingen fick de med stor penningpåse stort inflytande och gamla 
fiskarsläkter som Styf o.a. sköts åt sidan. Den första stadsfullmäktigegruppen 
bestod av en förhållandevis ung församling (medelåldern var 45 år), där de flesta 
var inflyttade Sundsvallsbor och där kontakterna till sågverksindustrin och bank
världen var intima. Från denna tid förändrades staden och stadens skötsel kraftigt. 
Byggnadsnämnder, hälsovårdsnämnder och andra nämnder tillsattes, alltfler kom
munala tjänstemän anställdes och staden tog på sig alltfler åtaganden. Den kom
munala budgeten började växa.13 

Men den industriella utvecklingen skapade inte enbart ett förmöget överskikt i 
staden. Ännu betydelsefullare antalsmässigt sett var det framväxande proletariatet. 
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Mängder av arbetare strömmade till distriktet under dessa decennier, många som 
säsongsarbetare eftersom sågvérksarbetet länge huvudsakligen var förlagt till den 
isfria tiden, men alltfler kom att stanna hela året. I denna turbulenta miljö fanns 
många som aldrig registrerades i officiella källor, vilket naturligtvis medförde att 
befolkningsstorleken i området blev underskattad (jämför kapitel 3). 

Förändringarna framgår också av yrkesstrukturens utseende 1870 och 1900 (se 
figur 6.2). Arbetargruppen hade blivit den klart dominerande. Hantverkargruppens 
andel minskade betydligt, även om antalet i sig inte sjunkit. 

Samtidigt som utvecklingen skapade ett behov av ett stort antal arbetare, uppstod 
många problem i samband med den stora inflyttningen till staden. Trångboddheten 
var ett sådant, sanitära olägenheter ett annat Staden växte utåt Utanför centrala 
staden tillkom Stenhammaren söder om staden, en stadsdel som framförallt var 
bebodd av arbetare. Dessutom tillkom en oreglerad bebyggelse på vretarna mellan 
de gamla stadskvarteren och Stenhammaren samt på Stadsmon. I alla dessa 
områden dröjde stadsmyndigheterna med att vidta erforderliga åtgärder (se nästa 
kapitel). De olika stadgorna gällde heller inte inom de oreglerade områdena. 
Utanför stadsgränsen i Sköns församling växte samtidigt förorterna Skönsmon och 
Skönsberg fram. Skönsmon låg på den södra sidan av Sundsvallsfjärden och 
Skönsberg på den norra (se karta 6.1). Även här undvek de berörda kommunala 
myndigheterna in i det längsta att ta sig an problemen.14 

Skillnaderna mellan olika delar av staden accentuerades ännu mer efter branden 
1888.15 Då bestämdes att de centrala delarna uteslutande skulle fä återbebyggas 
med stenhus.16 Denna bestämmelse fick till följd att stora grupper drevs ut ur 
stadens centrala delar. Sundsvall efter branden har beskrivits som "...det renaste 
exemplet som finns i vårt land på diskrepans mellan en stad betraktad som 
fungerande samhällelig enhet och en alltför snabbt dirigerad stad bestående av två 
delar, den ena administrativt ansedd som stad, den andra en vilt formad urban 
'halvskugga. ",17 

I de centrala delarna bosatte sig de mest förmögna grupperna. I den oplanerade 
bebyggelsen omkring samlades arbetarna och småhantverkama.18 Och samtidigt 
som den unika stenstaden växte fram som ett synbart tecken på rikedom och makt, 
växte antalet som var hänvisade till fattighjälp för sin försörjning, så att i början 
av 1890-talet var nästan 15% av befolkningen hänvisade till denna inkomstkälla 
(se vidare kap 8). 

För att kunna hejda de ökade fattigvårdsutgifterna, antogs 1895 ett nytt regle
mente för fattigvården.19 Detta utformades enligt det så kallade Elberfeldsystemet, 
uppkallat efter den tyska stad där systemet utvecklades vid mitten av 1800-talet. 
Denna form av fattigvård byggde på individualisering och anlitande av icke 
avlönade fattigvårdare.20 Staden delades in i ett antal kretsförsamlingar, vilka hade 
huvudansvaret för fattigvården i sina distrikt. Vaije kretsförsamling bestod av ett 
antal fattigvårdare, som hade att utöva tillsynen av de fattiga. Understödstagarna 
hade en egen personlig vårdare till vilken de skulle vända sig för att få hjälp. 
Fattigvårdaren skulle kontinuerligt besöka sina klienter för att få kännedom om 
förändrade förhållanden eller ändrade behov, samt hålla uppsikt över deras vandel. 
Systemet måste ha varit mycket krävande för vårdarna, och det veikar heller inte 
ha resulterat i lägre fattigvårdsomkostnader.21 
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Boendesituationen kommer att diskuteras utförligare i kapitel 8, men som 
exempel på segregationen och den olika karaktären av boendet i staden redovisas 
här en beräkning från bostadsräkningen 1912-13. Storleken på bostäderna varie
rade mycket kraftigt mellan innerstaden och de övriga stadsdelarna. Andelen 
lägenheter om två rum och kök eller mindre var 51,9% i innerstaden, 88,6% på 
Östermalm (förut Stadsmon), 90% på Södermalm (tidigare Stenhammaren), 
83,6% på Västermalm och 74,4% på Norrmalm.22 Gotthilf Steenhoff bedömde i 
sin bostadsundersökning utförd 1903 att av de av honom undersökta bostäderna 
var 74 goda ur sanitär synpunkt, 94 nästan goda och 86 dåliga.231 en undersökning 
av de mindre bemedlades bostadsförhållanden fann man att 34,9% av dessa 
lägenheter kunde betecknas som kalla, 4,4% som fuktiga, 24,8% som dragiga, 
7,6% som förfallna samt att väggohyra förekom i inte mindre än 69,9% av alla 
lägenheter.24 

Trångboddhet och dåliga sanitära förhållanden var inte de enda problem som 
uppmärksammades. Man klagade också på den utbredda alkoholismen, prostitu
tionen och brottsligheten som följde i den okontrollerade inflyttningens spår. Detta 
oroade i hög grad myndigheterna, vilket bl.a. framgår av landhövdingens femårs
berättelser, där man gav uttryck för oro över invånarnas levnadssätt. Beträffande 
den lösa befolkningen — i detta fall exemplifierat av inflyttare från Finland — 
beskrevs problemen på följande sätt: 

"Äfven det sedliga tillståndet hos denna lösa befolkning, som under sin 
vistelse här är undandragen all kyrklig vård och jemväl saknar hemlifvets 
förädlande inflytelse, kan följdaktligen icke vara det bästa. I motsats till den 
bofasta befolkningen inom länet, bland hvilken brott af gröfre beskaffenhet 
jemförelsevis sällan förekomma, gör den lösa befolkningen sig ofta skyldig 
till svårare lagöfverträdelser. De flerehanda brott emot den personliga säker
heten, hvilka under denna period timat, hafva oftast blifvit föröfvade af dessa 
lösa arbetare, ibland hvilka företrädesvis filmarne under rusets inflytelse 
utmärka sig för en synnerlig vildsinthet."25 

Ett decennium senare skildrades befolkningens moraliska tillstånd likaledes i 
dystra ordalag: 

"Dock är det tydligt att detta (det moraliska tillståndet. Förf anm) icke kan 
vara det bästa på de orter af länet, der en större arbetarebefolkning finnes 
samlad, hvilken ständigt rekryteras med hvarjehanda löst folk,..." 

Problemen beskrevs som särskilt stora i Skönsmon, där man "har på ett jemfö
relsevis litet område en ganska stor, hufvudsakligen obemedlad befolkning af 
arbetare". Och landshövdingen fortsatte: 

"Skönsmon är i sjelfva verket en förstad till Sundsvall och har också alla de 
olägenheter, som tillhöra en sådan, utan att åtnjuta de fördelar som skulle 
uppstå genom föreningen med det angränsande stora och rika stadssamhället. 
Det kan följdaktligen ej uppväcka förvåning, att det moraliska tillståndet der 
icke är tillfredsställande, att konkubinaten och äktenskapsbrotten florera i en 
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hög grad och att nykterheten till följd af närheten till Sundsvall och de många 
och lätta kommunikationerna med denna stad icke är synnerligen stor."26 

Även om dessa uppgifter närmast beskriver områden som egentligen ligger 
utanför undersökningsområdet för detta arbete, torde förhållandena inte ha varit 
så mycket annorlunda i de områden som låg i utkanten av Sundsvall, som 
Stenhammaren och Stadsmon. Även där fanns en stor och oregistrerad befolkning, 
som vållade myndigheterna många bekymmer. I beskrivningar av exempelvis 
Stenhammaren berättas om alla lönnkrogar och bordeller som fanns där och alla 
lösa existenser som sökte sig dit.27 Dessutom var det svårt att dra bestämda gränser 
mellan de olika samhällenas befolkning. Stadsläkaren uppgav 1873 att många som 
var skrivna i Sköns församling i själva verket bodde i Sundsvall liksom förhållan
det även kunde vara det motsatta. Man flyttade mellan Skönsberg, Skönsmon, 
Stenhammaren, staden och andra områden som om man enbart bytte kvarter och 
ofta registrerades detta inte.28 

De okontrollerade grupperna upprörde överheten inte bara genom sitt omoralis
ka leverne, utan de kunde även uppfattas som ett hot mot hela samhällsordningen.29 

Åtminstone upplevdes de som tillräckligt farliga för att landshövding Treffenberg 
tidigt ansåg sig behöva påtala problemet. I sin femårsberättelse 1871-75, framhöll 
han riskerna med den talrika lösa befolkningen, som: "...lätt kunde föranleda 
oordningar af sådant omfång, att desamma icke kunde af den fåtaliga polisperso
nalen i städerna och på landsbygden afstyras,...".30 Av den anledningen måste 
vidare åtgärder vidtagas. Som åtgärd föreslogs: 

"...att om ett tillräckligt antal båtsmän i socknarna närmast intill de ställen 
inom länet, hvarest till följd af lifligare rörelse fridstörande uppträden lättast 
kunde inträffa, eller vid Sundsvalls, Hemösand och Nyland, ständigt funnes 
disponibelt för ordningens upprätthållande och dessa båtsmän försåges med 
underbefäl och tjenliga skjutvapen jemte ammunition, en dylik anordning 
åtminstone tillsvidare borde blifva betryggande."31 

Endast några år därefter fick landshövding Treffenberg tillfälle att realisera sina 
planer på att använda militär för att stävja oroligheter. Tillfället som åsyftas är 
naturligtvis Sundsvallsstrejken 1879. Efter det att lönerna sänkts (samtidigt som 
sågverksägarna fått stora statliga lån), lade arbetarna vid de flesta sågverken i 
Sundsvallsområdet ned arbetet. Detta var något oerhört, som inte kunde tillåtas.32 

Trupper kallades in och efter en dryg vecka fick arbetarna som bekant ge med sig. 
De saknade ännu kraft att genomdriva sina krav, men samtidigt visade de kraftfulla 
åtgärderna att de styrande oroade sig över den presumtiva makt som arbetarkol
lektivet kunde tänkas inneha. Dessa händelser har fått stort symbolvärde. Sund
svallsstrejken 1879 har ofta setts som inledningen till arbetarrörelsens framväxt, 
och sundvallsområdet som dess vagga. 

Organiseringen av arbetarna och de vanliga medborgarna kan också ses som en 
motbild till de konservativa makthavarnas syn på arbetarna som en okontrollerad, 
omoralisk och njutningslysten hop, som måste övervakas och disciplineras av 
överheten. Agerandet under strejken 1879, då de strejkande uppträdde lugnt och 
disciplinerat, tyder heller inte på att överhetens bild stämde. Arbetarbefolkningen 
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var trots allt ingen passiv grupp. Detta var ju folkrörelsemas genombrottstid. 
Mänga organiserade sig i olika föreningar, och man arbetade pä en mängd olika 
sätt på att förändra sina levnadsförhållanden, även om detta inte skedde inom de 
ramar som traditionellt givits. Inställningen frän makthavarna var minst sagt 
kluven inför denna utveckling. Landshövding Treffenberg betraktade alla dessa 
rörelser med stark misstro, Han verkar ha ansett dessa som tecken pä lika stor 
omoral som brottslighet och onykterhet fast av annan art.33 

Frikyrkorörelsen var först ut av folkrörelserna. Redan 1855 grundades Sund
svalls Baptistförsamling av körsnären RF. Heijdenberg, men läsare av baptistisk 
inriktning fanns i staden redan under det föregående decenniet Vid slutet av 
1870-talet ska baptistförsamlingen i Sundsvall ha bestått av omkring 500 medlem
mar.34 Under 1860-, 70- och 80-talen tillkom vidare en missionsförening med 
anknytning till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sundsvalls brödraförening, som 
bildades genom en utbrytning ur den förra och som tillhörde RP. Waldenströms 
väckelse, en metodistisk församling samt frälsningsarmén. I femårsberättelserna 
framhölls att väckelsen hade stark utbredning i synnerhet i städerna där kolportö-
rerna fann god jordmån i den lösa arbetarbefolkningen.35 

Vid tiden för Sundsvallsstrejken började även nykterhetsrörelsen organiseras. 
Att alkoholfrågan var ett angeläget problem för engagerade arbetare visade sig 
bl.a. i att de strejkande under sundsvallsstrejken krävde att försäljningen av sprit 
skulle upphöra under strejkens gång och att kragarna skulle stänga.36 Samma år 
stiftades Hoppets här, en nykterhetsförening med anknytning till frikyrkorörelsen, 
och 1882 grundades den första IOGT-logen i Sundsvall.37 

Arbetarrörelsen led förvisso ett nederlag i samband med sundsvallsstrejken, men 
organiseringen av arbetarna började ta fart vid mitten av 1880-talet även om 
genombrottet kan sägas ha skett först i början av innevarande sekel. Gelbgjutaren 
Wilhelm Åhlund bildade en socialistisk arbetarklubb 1884. Denna ägde emellertid 
bestånd endast en kort tid. 1887 återupptogs klubbens arbete. Vid samma tid fanns 
även en fackförening med liberal inriktning i sågverksdistriktet och mot slutet av 
decenniet fanns fackföreningar för de flesta yrkesgrupper i Sundsvall.38 Den första 
stora manifestationen av arbetarrörelsens styrka ägde rum den första maj 1890. 
Under parollerna 8 timmars arbete, 8 timmars vila, 8 timmars frihet och i god 
ordning samlades arbetare från hela distriktet för demonstration genom Sundsvall 
och möte på skarpskyttelägret. Själva uppskattade man antalet deltagare till minst 
10.000.39 

Den ökade aktiviteten bland arbetare tog sig också uttryck i strejker, särskilt 
inom sågverksindustrin. Under 1886-91 var strejkaktiviteten livlig, varefter för
hållandena lugnade ner sig något Mot slutet av seklet ökade arbetsnedläggning-
arna igen, samtidigt som Svenska sågverks- och Brädgårdsarbetarförbundet 
bildades 1897. Detta medförde att arbetsgivarna svarade med den s.k. förenings
rättsstriden. De krävde av sina arbetare att de skulle ta avstånd från de socialistiska 
fackföreningarna.40 

Sammantaget visar detta att organisationsaktiviteterna bland arbetarna var 
mycket livlig från omkring 1880 och framåt. Även om en stor del av denna 
utveckling främst berörde sågverken i distriktet utanför själva staden, torde 
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inställningen bland de i staden boende arbetarna inte ha skiljt sig i särskilt stor 
utsträckning från den som distriktets arbetare gav uttryck för. 
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Kapitel 7 

Hälso- och sjukvården i Sundsvall 

Syftet med detta kapitel är att studera hälso- och sjukvårdens framväxt i Sundsvall, 
i synnerhet utifrån aspekten hur tillgången till denna fördelades mellan olika 
sociala skikt. Det är således en skildring av hur den utveckling som skisserades i 
kapitel 5 tog sig uttryck lokalt i den stad, som huvudintresset riktas mot i detta 
arbete. I en sådan närstudie är det också av värde att studera förhållandet mellan 
den professionella medicinen och den lokala befolkningen. Anlitade man i allmän
het läkarna och barnmorskorna och var förtroendet till dessa lika stort i alla sociala 
skikt? Vilken syn hade läkarna på sina patienter? Intresset riktas mer på tillgäng
ligheten av den officiella medicinen som en bakgrund till den betydelse för hälsan 
den kunnat ha. Detta är ett par frågor av intresse att åtminstone något kunna belysa. 
I första hand behandlas 1800-talet, eftersom huvuddelen av analysen av mortali-
teten är begränsad till den perioden. En del inblickar i förhållandena före 1800 ges 
också. Kortfattat diskuteras även utvecklingen under tidigt 1900-tal. 

I kapitlet behandlas i första hand två delar av hälso- och sjukvården; dels 
undersöks framväxten av den officiella, professionaliserade medicinen med dess 
olika utövare och institutioner (läkare, fältskärer, barnmorskor, vaccinatörer och 
sjukhus); dels behandlas de mer övergripande hälsofrämjande åtgärderna, som 
antingen kan vara av preventiv art eller bestå i direkta åtgärder i samband med 
farsoter. Vad som i stor utsträckning utelämnas är folkmedicinen och olika former 
av kvacksalvare. De senares verksamhet är svår att belägga, och ännu svårare är 
det att isolera deras eventuella hälsofrämjande effekter. Inte heller diskuteras den 
terapeutiska förmågan hos den tidens läkare och hur den förbättrades mer än i 
förbigående. 

Att rekonstruera verksamhet inom hälso- och sjukvård i Sundsvall stöter på en 
del problem av källmässig art Stora delar av det relevanta materialet saknas. I 
samband med branden 1888 brann således merparten av de kommunala arkiven 
upp, därför saknas i stort sett alla handlingar för tiden före 1860. Vi saknar också 
information om den tidiga sundhetsnämndens verksamhet. Dessutom har hälso
vårdsnämndens handlingar från 1875-1903 förkommit, antagligen i samband med 
att stadsläkare Carl Otto Elfström1 sammanställde utdrag ur dessa. Därför får man 
samla information från olika håll. De viktigaste källorna är provinsialläkarnas 
respektive hälsovårdsnämndernas årsberättelser. Av dessa framgår huvuddragen 
av utvecklingen. Dessutom finns, som redan nämnts, hälsovårdsnämndens proto
koll från 1875-1903 utgivna i utdrag. En hel del information finns även i övriga 
kommunala handlingar, exempelvis i stadsfullmäktiges protokoll. Vidare har 
lokala tidningar genomsökts för vissa år. 
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Förspelet — tiden före 1800 
För den äldsta tiden är inte mycket känt om hälso- och sjukvården i Sundsvall, 
antagligen p.g.a. att detta område var tämligen eftersatt. Läkare var fortfarande en 
sällsynthet i den tidens samhälle. Under 1600-talet fanns ingen läkare eller fältskär 
placerad i staden. De närmaste fanns i Gävle eller under vissa tider Härnösand, 
och vi kan nog förutsätta att de emellanåt besökte även Sundsvall.2 Det är också 
troligt att andra kringresande sjukdomsbehandlare av olika slag besökte staden. 

Först en bit in på 1700-talet förbättrades tillgängligheten på sjukvård i Sund
svall. Fältskären Diedric Theodor Reinecke slog sig ned i staden mot att denna 
och några kringliggande socknar genom sammanskott anslog 200 daler koppar
mynt i årsarvode. Han lämnade staden efter endast några år p.g.a. missnöje med 
lönen, och en fältskärsgesäll anställdes därefter som stadskirurg.3 Under resten av 
1700-talet var i allmänhet stadskirurg anställd i staden. 

Medicinskt utbildad läkare fanns dock inte i staden före 1770-talet. Under tidigt 
1700-tal bodde närmaste läkare i Gävle, men fr.o.m. 1744 utsågs med. dr. Nils 
Gissler till provinsialläkare för Västernorrlands län. Denna syssla kombinerades 
med tjänsten som lektor vid gymnasiet i Härnösand, varför provinsialläkaren kom 
att bosätta sig där. Eftersom ännu inga pengar var anslagna till lön åt provinsial
läkaren, var denne för sin försörjning säkerligen mest hänvisad till arvode från 
sina patienter om inte ackord hade uppgjorts med dessa. Man får nog anta att 
åtminstone mer välbärgade familjer i Sundsvall emellanåt anlitade läkare nu när 
denne åtminstone fanns inom inte alltför långt avstånd. 

Gissler, som disputerade under Rosén von Rosensteins presidium och som 
"omfattades af Archiat(er) Rosenstein och von Linné med all ynnest", var över
huvudtaget mycket aktiv för utbredningen av hälso- och sjukvården inom sitt 
distrikt. Hans verksamhet kan ses som en spegling av den livliga aktiviteten i dessa 
frågor på riksnivå vid denna tid (se kapitel 5). Han vaccinerade barn mot smitt
koppor och upptog hälsokällor (bl.a. i Selånger). Vidare utbildade han klockare i 
åderlåtning och enklare sjukvård samt examinerade barnmorskor.4 Gissler kan ses 
som en typisk representant för den merkantilistiska hälsovårdspolitiken. 

Den förste läkaren som var stationerad i Sundsvall var Johan Salberg. Han 
anställdes som stadsmedicus år 1770, samt innehade dessutom provinsialläkar-
tjänsten för Västernorrlands län efter Gisslers död. Salberg uppehöll tjänsten till 
1783, då han flyttade till Härnösand efter utnämningen till Logices och Physices 
Lector. Men även fortsättningsvis kom provinsialläkarna för Västernorrland att 
verka i Sundsvall.5 Däremot utsågs ingen efterträdare till Salberg som stadsläkare. 

Salbergs verksamhet hade dockviss betydelse för andra grenar inom hälso- och 
sjukvården. Bl.a. startade han det första sjukhuset i Västernorrlands län. Det 
placerades inledningsvis (1776) i Sundsvall, men flyttades till Härnösand i sam
band med att Salberg tillträdde sin ovan nämnda tjänst. Detta sjukhus var mycket 
litet under den tid det var placerat i Sundsvall, med endast ett par vårdplatser som 
var reserverade åt fattiga. Salberg hade också från 1780 särskilt tillstånd att 
undervisa och examinera barnmorskor i länets socknar.6 Från centralt läkarhåll var 
man angelägen om att förlägga undervisningen av barnmorskor till Stockholm, 
men eftersom detta av socknarna ansågs för dyrt prövades andra lösningar.7 
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När den första utbildade barnmorskan anställdes i staden är okänt. 1729 ansåg 
man sig dock inte ha råd med en sådan. Däremot vet vi att det 1763 fanns en 
stadsbammorska. Då hade fjorton hustrur från olika Medelpadssocknar fått under
visning av stadsbarnmorskan Wester, varefter de examinerades av provinsialläkare 
Gissler.8 Hiilphers beskriver situationen 1771: "Mäst i hwart Pastorat träffas 
Jordgummor, som af Prov. Medicus äro examinerade och godkände".9 Barnmors
kor får nog anses vara den medicinska yrkeskår som var mest spridd och som 
därför också hade den största betydelsen för befolkningens hälsotillstånd. Läke
medel kunde sundsvallsborna erhålla från stadens apotek som inrättades 1763, 
med Samuel Norbin som förste innehavare.10 

Läkare och annan sjukvård 
I början av 1800-talet var fortfarande antalet läkare fä. Endast en läkare — 
provinsialläkare Johan Noraeus — bodde i staden. 1816 fördubblades antalet 
genom att staden återigen anställde stadsläkare. Denna tjänst tillkom antagligen 
som ersättning för tjänsten som stadskirurg, vars tidigare innehavare hade avlidit 
detta år. Därefter kom det att dröja till 1850-talet innan antalet läkare ökade. Detta 
skedde dels i samband med att provinsialläkare Mauritz August Platzman pensio
nerade sig 1851, för att i stället fortsätta med sin verksamhet som privatpraktiker, 
samt dels att ytterligare en stadsläkartjänst tillsattes 1855. Dessutom fanns under 
1850- och 60-talen en utifrån kommande läkare vid vattenkuranstalten sommartid. 
Under tiden fram till slutet av 1880-talet kom sedan antalet läkare i staden att 
variera mellan tre och fem. Därefter ökade läkarantalet återigen. Vid sekelskiftet 
fanns tio praktiserande läkare i staden. 1919 hade emellertid antalet sjunkit till 
åtta." 

Antalet läkare steg följaktligen under förra seklet. Man kan därav förledas att 
tro att även tillgången blev bättre. En enda läkare i början av 1800-talet verkar inte 
vara mycket. Nu vet vi emellertid att befolkningsökningen samtidigt var mycket 
kraftig. Kunde ökningen av antalet läkare hålla samma takt som den allmänna 
folkökningen? 

Figur 5.1 visar att så inte var fallet I själva verket var tillgången på läkare i en 
liten stad som Sundsvall väl så god i böljan av seklet som senare. Sundsvallsborna 
hade förhållandevis god tillgång till medicinsk expertis. Även om man tar hänsyn 
till att läkarnas verksamhet kunde sträcka sig utanför staden, var antalet invånare 
per läkare emellertid gynnsammare i Sundsvall än för riket i sin helhet (se 
kapitel 5). 

Vi kan således konstatera att tillgången på läkare var bäst fram till 1870-talet. 
Decennierna därefter kunde antalet läkare inte hålla jämna steg med folkökningen, 
vilket även tidvis skapade problem. 1877 framhöll stadsläkaren att situationen var 
hart när omöjlig, eftersom provinsialläkartjänsten var obesatt under innehavarens 
tjänstledighet.12 Dessutom bör påpekas att det inte enbart var staden som betjäna
des av läkarna. Provinsialläkarens distrikt utgjordes Lex. av landsbygden och 
åtminstone den ene stadsläkaren åtog sig också patienter boende utanför Sundsvall 
(se nedan). Men genom att läkarna bodde i staden, får man anta att stadsborna hade 
den bästa möjligheten att utnyttja deras tjänster. 
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Vi vet heller inte i vilken utsträckning olika sociala grupper kallade på läkare. 
I läkarinstruktionen fanns förvisso föreskriften att han skulle vårda fattiga gratis 
och att han inte kunde neka någon vård, och i stadsläkarens årsberättelse för 1851 
uppgav att de fattiga hade fria medikamenter och fri läkarvård.13 Men vilka 
räknade man till de fattiga? Troligen försökte man begränsa gruppen enbart till 
föräldralösa barn, gamla och de som med nutida terminologi benämns handikap
pade. 

Stadsläkarna var anställda av staden. De hade att inom stadens område fullgöra 
samma åtaganden som provinsialläkarna skulle utföra i sina områden. Det gällde 
bl.a. att skriva årsberättelser, att utföra medico-legala göromål o.s.v. Därtill torde 
det ha förutsatts att stadsläkaren skulle ha vård om stadens fattiga, samt möjligen 
också stadens tjänstemän. Staden bidrog till stadsläkarens försörjning, men till 
största delen var han hänvisad till de inkomster han kunde få in i sin vårdverksam
het. Tydligen fanns även inskrivet i andre stadsläkarens skyldigheter, när en sådan 
anställdes 1855, att han ej fick ta på sig uppdrag utanför staden.14 När Adolf Fredrik 
Christernin18 antogs som förste stadsläkare 1870 diskuterades en liknande be
gränsning för honom. Han skulle inte få åta sig praktik utanför staden och han 
skulle vara bosatt i en bestämd del av staden. Detta avslogs dock av stadsfullmäk
tige.15 

1880 antogs den första instruktionen för de båda stadsläkarna. Enligt denna 
skulle förste stadsläkaren vid utbruten farsot uppgöra förslag till åtgärder för 
hämmande av sjukdomens härjningar, och varje vecka skulle han insamla uppgif
ter om akuta sjukdomar och dödsfall. Vidare ålåg det förste stadsläkaren att avge 
rapporter angående hälsoläge och dödsorsaker till medicinalstyrelsen. Övervak
ningen av vaccinatörer, barnmorskor, fältskärer och tandläkare tillhörde hans 
skyldigheter, likaså granskningen av medikamentsräkningar för vård av fattiga 

Figur 7.1. Antal invånare/läkare i Sundsvall 1800-1920. 
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sjuka. Vidare skulle han bestrida vården vid stadens häkte, sjukhus, fattighus och 
andra inrättningar. 

Till andre stadsläkarens skyldigheter hörde att 'lemna sjukvård åt sådana fattiga, 
som om sin fattigdom förete erforderligt intyg af vederbörande samt att åt dem, 
på fattigvårdens bekostnad, med iakttagande af nödig sparsamhet, anordna medi-
kamenter".16 Han skulle även skriva dödsattest vid sådana dödsfall där läkare ej 
varit tillkallad. Vidare hade han att sköta besiktningen av prostituerade, en syssla 
som tydligen hade utförts även tidigare fast ej regelbundet17 

En ny instruktion utfärdades 1897. Denna var naturligtvis avhängig av den 
läkarinstruktion som Kongl. Maj:t utfärdat 1890, men i huvudsak var uppgifterna 
för de bägge stadsläkarna desamma som tidigare. En del nya skyldigheter hade 
dock kommit till i jämförelse med den gamla instruktionen. Andre stadsläkaren 
skulle fortfarande ha ansvaret för vården av fattiga som med intyg kunde styrka 
sin position. Åt "medellösa sjuka, hvilka med vederbörligt intyg intyga sin 
fattigdom", skulle han utan ersättning lämna läkarvård i sin mottagningslokal 
minst en timme varje förmiddag och minst en timme varje eftermiddag.18 Det var 
alltså i huvudsak andre stadsläkaren som hade ansvaret för de fattigas sjukvård. 
Förste stadsläkaren hade däremot ansvaret för de fattiga som vistades på någon 
institution. 

Lönemässigt hade andre stadsläkaren i allmänhet högre lön än förste stadsläka
ren. Först 1910 blev förhållandena de omvända. Denna löneskillnad motiverades 
troligen av att andre stadsläkaren ålades mer betungande uppgifter. I samband med 
diskussionen om stadsläkarinstruktionen 1880 föreslogs löneförhöjning åt läkarna 
då de "... med afseende å de enligt instruktionsförslaget ökade göromål hvarför 
ersättning ej åtnjötes samt den olika beskaffenheten af tjensterna att föreslå en årlig 
lön i ett för allt för förste Stadsläkaren af 2000 kronor och för andre Stadsläkaren 
af 3000 kronor."19 Resultatet blev att förste stadsläkaren fick 1500 kronor i lön och 
andre stadsläkaren 2500 kronor. Till de mer betungande inslagen i andre stadslä
karens tjänst, vilket kunde motivera löneskillnaden, räknades säkerligen fattig
sjukvården. Ett annat motiv för löneskillnaden kunde dessutom vara den ovan 
nämnda begränsningen för andre stadsläkaren att åta sig sjukvård utanför stadens 
område. 

Vissa anställda hade tillgång till gratis sjukvård och ibland även fri medicin. 
Detta var fallet vid många sågverk,20 och torde ha gällt även för de sundsvallsbor 
som arbetade i de sågverk som var belägna närmast staden — Mon och Heffners. 
Förmånen var antagligen begränsad till de fast anställda, medan den stora gruppen 
lösa arbetare levde under otryggare förhållanden. Huruvida liknande förmåner 
fanns även på andra arbetsplatser är inte känt, men från 1880-talet blev det allt 
vanligare att sjukkassor grundades där fri läkarvård ingick. Fr.o.m. 1890 försäk
rades stadens arbetare mot olycksfall.21 

Förhållandet läkare-patient 

Hur var läkarnas position i samhället och i synnerhet, hur var deras förhållande 
till de vanliga människorna i staden och till de fattiga? Sådana frågor är tyvärr 
svåra att besvara. De skildringar vi har är till största delen läkarnas egna redogö
relser. I allmänhet har läkare framställts som hjältar som besegrat inte bara 
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sjukdom utan även okunskap och likgiltighet I eftermälena berättas om deras 
självuppoffrande arbete i medicinens tjänst och deras omtanke om sina patienter. 
Så framställs exempelvis lasarettsläkaren Christiernin: "Hans praktiska läkarverk
samhet var särskilt under hans krafts dagar synnerligen vittomfattande. Utrustad 
med en ovanligt kraftig fysik sparade han sig ej, när det gällde att komma sjuka 
medmänniskor till hjälp. Han skydde därvid ej ens livsfara."22 Det finns ingen 
större anledning att betvivla tillförlitligheten i denna beskrivning, men frågan är 
om förhållandet alltid var så och hur det uppfattades av patienterna själva. Vi vet 
ju att avståndet mellan läkare och patient även i nutid kan uppfattas som stort och 
att många patienter känner sig utelämnade. Särskilt borde det vara av intresse att 
se i vilket förhållande de läkare som i sina skyldigheter hade ansvar för sjukvården 
för de fattiga stod till sina patienter. 

Att avståndet var stort mellan den officiella medicinens representanter och de 
breda befolkningsgrupperna framgår tydligt av läkarnas beskrivningar i årsberät
telserna. Ett vanligt förekommande klagomål var att människorna levde ett osunt 
och omoraliskt liv. De var i allmänhet likgiltiga inför sin egen och sina barns hälsa. 
Läkare blev sällan tillkallade vid sjukdomar hos spädbarn.23 I de flesta fall 
anlitades heller ingen läkare under farsoternas härjningar, som t.ex. vid en mäss-
lings-epidemi 1844 och en kikhoste-epidemi 1837. Vid typhus-epidemin 1838 
vårdade många sig själva, klagade provinsialläkare Platzman. Bl.a. lät man åder
låta sig.24 Dessutom brydde man sig inte om läkarens föreskrifter och i många fall 
vände stadsborna sig hellre till kvacksalvare. Klagomålen blev emellertid färre 
längre fram under 1800-talet. Under 1870-talet ansåg sig provinsialläkaren kunna 
konstatera ett ökat förtroende för läkarna, vilket tog sig uttryck i att läkare allt 
oftare rådfrågades.25 

Skildrar dessa beskrivningar reella förhållanden eller säger de mer om läkarens 
attityder? Det kan nog vara både-och. De våldsamma klagomålen får väl delvis 
ses som ett led i läkarkårens professionalisering och kamp för att bli accepterad. 
Samtidigt är de ändå tecken på att det fanns ett avsevärt avstånd mellan läkaren 
och den vanlige patienten. Men uttalandena kan också visa att läkaren ännu hade 
en bit att gå innan han hade fullt förtroende hos vanligt folk. Därför bör det också 
ha legat något bakom klagomålen. Många vände sig inte i första hand till läkaren, 
åtminstone under tidigt 1800-tal. 

Exempel på oförstående inställning till vanligt folks situation, är vanliga i 
provinsialläkarnas årsberättelser. Provinsialläkare Wilhelm Baggstedt beklagade 
sig över de höga lönerna som enbart medförde större utsvävningar. Mindre goda 
tider skulle Lo.m. vara en välsignelse.26 Att lönerna var tillräckliga, framhölls av 
provinsialläkare Olof August Söderbaum.27 "Om arbetarnas quinnor i allmänhet 
voro dugligare husmödrar och mera sparsamma,... samt om en del familjefäder 
ville lefva nyktert, skulle välmågan bland härvarande arbetarebefolkning utan 
tvifvel blifva ganska stor."28 Men om man å ena sidan framhöll arbetarnas 
oordentlighet accepterades å andra sidan heller inte den verksamhet bland arbe
tarna som syftade till att förändra dessa förhållanden. Alla dessa andakter, syför
eningar och andra folkrörelser medförde att omvårdnaden av barnen försummades, 
menade Söderbaum. Samma negativa syn på folkrörelserna gav han uttryck fö, 
när han ansåg att många fördärvade sin hälsa genom att vistas i goodtemplarlokaler 
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och bönhus där alltför stora människomassor samlades. Luftväxlingen blev för 
dålig. Sådana problem uppstod däremot inte i kyrkor och skolsalar, enligt provin
sialläkaren.29 

Uppgifter om hur läkarna skötte sina göromål och hur dessa uppfattades av 
patienterna är tyvärr sällsynta.30 Vid några tillfällen framkom dock viss kritik, t.ex. 
i sundsvallstidningen Dilettanten. När det diskuterades om förste stadsläkaren 
Olof D. Bagge skulle fä sin lön höjd till samma summa som andre stadsläkaren -
han hade tidigare betydligt lägre lön — argumenterade Dilettanten mot denna 
höjning. Den ville hellre prioritera en höjning av lärarnas löner. Med en lätt ironisk 
släng framhöll man således: "Wi anser till och med detta böra blott betraktas såsom 
en ersättning för den wård han är åtminstone moraliskt skyldig att egna den fattige 
och obemedlade...".31 Tidningen antydde därmed att Bagge visade för litet intresse 
för vården av de fattiga, och att hans intresse mer riktades mot klienter boende 
utanför stadens område. Däremot visade man sin uppskattning av andre stadslä
kare Johan Fr. Thure Hacksell i samband med dennes flyttning: "Den saknad 
samhället såwäl som hans enskilda Wänner deraf erfar är i sanning ej ringa. Det 
har i honom förlorat sin driftigaste och mest nitiske läkare...".32 

I den radikala tidningen Norrlänningens spalter framskymtade vid ett tillfälle 
viss kritik mot stadsläkare Hernie Benckerts"33 sätt att sköta sina åligganden, och 
även i detta fall antyddes att de fattiga åtnjöt sämre vård. Han hade nekat åka ut 
till Skönsmon i samband med ett våldsdåd. I stället hade Benckert hänvisat den 
drabbade (som i och för sig var så svårt skadad att ingen behandling hade kunnat 
hjälpa) till lasarettet "Men det är ju inte så noga med ett och annat sånt där 
betydelselöst människoliv. Mannen var ju hvarken riddare eller kapitalist", an
märkte Norrlänningen syrligt.34 

I ett fall finns däremot klara belägg på en konflikt mellan den läkare som hade 
hand om fattigsjukvården och hans klienter. Eftersom detta är ett av de få exemplen 
på hur förhållandena mellan läkare och patienter var, och att berörde läkare under 
lång tid var ansvarig för de fattigas sjukvård, lämnas här förhållandevis stort 
utrymme åt fallet35 

Andre stadsläkare Emil Falk tillträdde sin tjänst 1882.36 Följaktligen var det till 
honom som de fattiga skulle vända sig i fall av sjukdom efter att ha införskaffat 
vederbörligt intyg om sin fattigdom. Efter sexton års tjänst framkom kraftig kritik 
mot andre stadsläkaren. Kritiken kom från fattigvården vars representanter häv
dade att förhållandena var olidliga. 

Vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 2 februari 1898 redogjorde handlan
den Sundström från åttonde fattigvårdskretsen om sina mellanhavanden med 
stadsläkare Falk. Den 9 januari hade han kallats till arbetaren P. Persson som 
hastigt insjuknat. Han hade därefter återvänt hem och kallat på stadsläkaren på 
telefon, varvid denne vägrat godta sjukbud per telefon och utan behörigt intyg. 
Eftersom Sundström nyss tillträtt som vårdare hade han inga intyg tillgängliga, 
men även efter den föiklaringen nekade Falk att besöka den sjuke. Sundström hade 
då kallat på doktor Gottfried Hjort, vars räkning han nu ville att styrelsen skulle 
betala. Vid mötet i fattigvårdsstyrelsen fanns även den berörde stadsläkaren 
närvarande. Han vidgick det inträffade, men menade att han handlat helt enligt 
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instruktionen och deklarerade att han inte heller i fortsättningen tänkte acceptera 
sjukbud pä telefon. 

Detta blev inledningen till en massiv kritik av andre stadsläkarens sätt att 
fullgöra sina uppgifter. Det var i den åttonde kretsförsamlingen som agerandet gick 
vidare. Vid ett möte den 11 februari klandrades stadsläkaren kraftigt. Så gott som 
vaije vårdare kunde ge exempel på hans olämpliga uppförande. Falk behandlade 
patienter på ett ovänligt och kränkande sätt och han anlände inte alltid efter 
kallelse. En fattigvårdstagaie sade sig inte tordas anlita honom "för han skrämmer 
mig så jag tror jag dör". Även andra fattiga ville inte ha något med honom att göra. 
Kretsen beslutade att i fortsättningen anlita doktor Hjort eller doktor Gotthilf 
Steenhoff, och skulle därför hemställa hos fattigvårdsstyrelsen att godkänna detta 
beslut. Vidare anhöll man om att andra kretsförsamlingar skulle uttala sina åsikter 
om andre stadsläkarens duglighet som fattigläkare, samt att stadsläkare Falk borde 
skiljas från sin tjänst som läkare för stadens fattiga. Om dessa åtgärder inte vidtogs 
hotade hela kretsförsamlingen att anhålla om befrielse från sina uppdrag. Den 
sextonde samma månad beslutade fattigvårdsstyrelsen att inhämta även andra 
kretsförsamlingars uppfattning i frågan. 

Även i dessa församlingar framfördes kraftig kritik. Man talade exempelvis om 
den bävan och fasa som de fattiga hyste för stadsläkaren. Av de nio övriga 
kretsförsamlingarna var det endast i två som ingen större kritik framkom. Dessa 
— sjätte och tionde församlingen — ansåg dock att sjukbud skulle kunna lämnas 
på telefon. I en församling gav man ytterligare exempel på stadsläkarens dåliga 
uppträdande, men uttalade sig inte om kravet på hans avgång. I de övriga sex 
instämde man i åttonde kretsförsamlingens krav på tillsättande av ny fattigläkare. 
Ytterligare upprörande fall framkom i dessa svar. Bl.a. skulle änkan Göök i maj 
året förut ha sänt sin ena dotter med bud till doktor Falk om att hennes andra dotters 
tillstånd hade försämrats. Man befarade att hon var döende. I brådskan hade änkan 
inte tagit kontakt med sin vårdare för att skaffa intyg, eftersom han var svår att få 
tag på, och av den anledningen vägrade Falk att infinna sig. Han ämnade inte betala 
skjutsen till Stenhammaren på sådana premisser! Efter kontakt med änkans 
tidigare vårdare, tillkallades i stället doktor Gideon Edlund. Denne infann sig 
omedelbart, men dottern avled i hans närvaro. På vägen ut möttes doktor Edlund 
och doktor Falk, som sent omsider och efter förnyad kallelse anlänt. 

På dessa utlåtanden anmodades andre stadsläkaren att inkomma med skriftlig 
förklaring. I ett långt svar avfärdades alla beskyllningar. Skvallret var inte "grun-
dadt på objektivt bedömda förhållanden, utan på personers af subjektiva hörsagor 
ledda uppfattning", om de inte var rena felaktigheter. Så förnekade Falk bl.a. att 
han skulle ha vägrat komma till flickan Gööks sjukbädd. Han hade endast bett 
systern ordna intyg under tiden han tog sig till den sjuka (något som motsades av 
ett intyg från en man som uppgav sig ha kallat på andre stadsläkaren än en gång). 
Vidare ansåg han sig inte kunna ta emot telefonbud eftersom de lokala förhållan
dena gjorde att det var så gott som omöjligt att leta sig fram till rätt adress. 
Dessutom hade han ingen garanti för att den som påstått sig ringa verkligen gjort 
det. 

Falk ansåg att han enbart följde instruktionen, där det stod att vid bud skulle 
intyg om fattigdom lämnas. Någon skyldighet att infinna sig vid sjukbädden fanns 
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heller inte, i all synnerhet som det i instruktionen poängterades att han skulle iaktta 
nödig sparsamhet. De fattiga var vidare ett svårt klientel: "Det finnes väl fä 
personer som äio mera fordrande än de, som åtnjuta fri läkarevård och medicin." 
I själva verket var det vårdarna som kunde beskyllas för hårdhet och njugghet. 
Som bevis på att han bemött sina vårdtagare på ett korrekt sätt kunde han uppvisa 
ett intyg undertecknat av ett antal fattiga som uttalade sin "tillfredsställelse med 
den sjukvård" de erhållit 

Av Falks svarsskrivelse framgår att han ansåg konflikten bero på vårdarnas och 
kretsförsamlingarnas agerande. Han ansåg sig inte behöva vara underställd deras 
myndighet, och beskyllningar om dåligt samarbete kunde han inte förstå. Från 
hans sida var det inte frågan om något samarbete. Vårdarna hade enbart att fylla i 
intygen om fattigdom, och han att vårda de sjuka. Punkt, slut. Med det nya 
fattigvårdssystemet hade förhållandena förändrats radikalt "Förr hade jag blott 
några fä personer att göra med, nu deremot ett hundradetal, af hvilka fiere anse sig 
ega den makt och myndighet vida utöfver den de i verklighet besitta." Slutligen 
poängterade Falk att ingen annan än han själv hade att avgöra när det var dags för 
honom att träda tillbaka. 

Den 12 mars 1898 sammanträdde fattigvårdsstyrelsen för att återigen behandla 
ärendet Kallade var även ett antal kretsföreståndare och vårdare samt andre 
stadsläkare Falk. Vid sammanträdet kommenterades Falks svarsskrivelse och 
uppvisades även intyg som motsade en del av Falks uppgifter. Dessutom hade ett 
par av vårdarna frågat några av undertecknarna till det intyg där vårdtagare 
förklarat sig nöjda med Falks behandling, trots att de tidigare framfört klagomål. 
Dessa undertecknare förklarade "att de underskrifvit intyget af rädsla, för att om 
de för framtiden skulle behöfva anlita honom, de skulle, om de nu vägrade 
underskriften, röna en ännu inhumanare behandling". 

Ytterligare ett fall relaterades. Det gällde ett barn som Falk visserligen under
sökt, men som han förklarat att det ej var någon fara med. Dagen efter skulle 
familjen avhämta ett recept hos honom, men när detta skulle ske hade stadsläkaren 
haft svårt att erinra sig fallet Medicin ordinerades emellertid, men flickan blev 
allt sämre. Efter kontakt med annan läkare, kunde konstateras att läget förväiTats 
och att operation måste tillgripas. Flickan hade dock avlidit efter denna. 

Utifrån kretsförsamlingarnas utlåtanden och Falks svarsskrivelse samt vad som 
ytterligare framkommit vid berörda möte, blev fattigvårdsstyrelsens bedömning 
av stadsläkare Falk förödande. Grunden till kritiken låg inte enbart på de grave
rande händelser under senare tid som kommit fram, "utan förnämligast på under 
årens lopp snart sagdt otaliga fall, där Doktor Falk mot sina patienter ådagalagt 
mer eller mindre ovänligt bemötande, lojhet och brist på tillmötesgående, hvari-
genom de fattiga mistat förtroende till honom såsom läkare...". Därför hemställde 
man till stadsfullmäktige att åtgärder för att ordna situationen skulle vidtas och att 
som provisorisk anordning anslå 1000 kronor till styrelsens disposition för att 
användas till extra läkarvård åt fattiga som ville anlita annan läkare. 

I stadsfullmäktige behandlades ärendet den 15 mars 1898. Efter "...kretsamas 
enstämmiga uttalande om d:r Emil Falks olämplighet såsom läkare för de fattiga 
och det i anledning deraf inträdda missförhållandet mellan de fattiga, fattigvårdens 
utöfvare och d:r Falk, hvilket hotade att omintetgöra fattigvårdens utöfvande inom 
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samhället", beslutades i enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag att anslå 1000 
kronor till extra läkarvård åt fattiga. Som framgår av en diskussion i stadsfullmäk
tige blev Falk helt frikopplad från fattigsjukvården.37 Detta skulle ses som en 
temporär lösning, tills man lyckats ordna upp förhållandena igen. 

Epilogen till ärendet utspelade sig följande år. Fattigvårdsstyrelsen ämnade åter 
anförtro fattigsjukvården åt doktor Falk och dra in den summa som året förut 
anslagits. Vid förfrågan från styrelsen hade Falk frågat "om det numera vore 
mycket att göra för fattigläkaren". Därefter hade han lovat att han skulle göra sitt 
bästa. Åtgärden ledde emellertid till protester från kretsförsamlingarna. Inför 
utsikten att ärendet återigen skulle rivas upp, valde Falk att frivilligt begära avsked. 
Inför styrelsens ordförande hade han bett att få bli befriad från allt detta obehag. 
Den 16 januari inlämnades Falks avskedsansökan, vilken samma dag beviljades.38 

För myndigheterna hade hela ärendet varit problematiskt I princip kunde man 
inte överbevisa Falk om något tjänstefel. Han följde ju instruktionen till punkt och 
pricka när han krävde intyg om fattigdom i samband med sjukbud. Otrevligt 
bemötande var också i allmänhet svårt att belägga. Men felet låg i hans omedgör-
lighet, som bl.a. tog sig uttryck i ett nitiskt följande av instruktionen, och i hans 
dåliga relation till sina vårdtagare. Allt detta gjorde att situationen blev olidlig. 

Vad låg bakom denna affär? Grunden till konflikten låg delvis i stadsläkarens 
dubbla roll som av staden anställd tjänsteman och egenföretagande privatpraktiker. 
Falk ville inte godta samarbetet med fattigvårdarna. Han upplevde det som att 
dessa blev någon form av överordnade, som ställde krav på honom och ville styra 
hans verksamhet. Som praktiserande läkare såg han sig som den utbildade exper
ten, som inte skulle behöva behandlas som en underordnad som skulle kunna 
beordras än hit och än dit. Detta drevs till sin spets i samband med att antalet 
understödstagare ökade och att Elberfeld-systemet infördes inom fattigvården (se 
kapitel 6). Säkerligen kom allt mer av andre stadsläkarens tid att tas i anspråk för 
fattigsjukvård, till nackdel för hans privata praktik. Tjänsten kan ha övergått till 
att bli något den inte var från början. 

Kan det ha varit som Falk själv antydde, att konflikten främst låg mellan 
vårdarna och stadsläkaren och att hans relation till sina vårdtagare i huvudsak var 
problemfri? Det mesta tyder på att så knappast var fallet De relaterade klagomålen 
från så gott som alla kretsförsamlingar var enstämmiga i fråga om de fattigas rädsla 
och ovilja att bli vårdade av Falk. Hans egna förklaringar är vidare fyllda av en 
nitisk och omedgörlig anda, och tyder inte på någon samarbetsvilja. 

Det är svårt att bedöma om de dåliga relationerna mellan andre stadsläkaren och 
de fattiga varit dåliga även tidigare, alltså inte enbart under åren 1896-98 utan 
kanske från 1882 då han tillträdde. Man framhöll i klagoskrifterna hans sjukdom 
som en orsak till det dåliga humöret, och så kan naturligtvis ha varit fallet. Även 
den ökade arbetsbördan med fattigsjukvården i samband med det ökade antalet 
fattiga och det nya fattigvårdssystemet kan ha försämrat stadsläkarens humör. Men 
förhållandet kan också ha varit sådant att de dåliga förhållandena upptäcktes först 
i samband med att fattigvårdarna fick större insyn i verksamheten. Kontrollen av 
Falks agerande blev effektivare. Tidigare kan hans inhumana sätt i relationerna 
med de fattiga ha undgått att uppmärksammas genom att den fattige och stadslä
karen egentligen var de enda inblandade. Hans ovilja att samarbeta med andra 
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tyder heller inte på någon lyhördhet inför andra människors önskemål. Framförallt 
kan de fattiga knappast ha varit i den positionen att kunna kräva något. 

Falks efterträdare som andre stadsläkare, Gotthilf Steenhoff, uppvisade däremot 
ett starkt socialt engagemang. Bl.a. utförde han en bostadsundersökning, där han 
uppmärksammade de dåliga boendeförhållandena bland de fattiga och han utförde 
även kroppsmätningar bland skolbarn och unga arbetare vid sågverken (se kapitel 
8 och 9). Steenhoff opponerade sig även mot prostitutionsbesiktningarna, vilket 
förde honom i konflilrt med förste stadsläkare Elfström.39 

Om man ska sammanfatta vad vi lärt känna om läkarnas position i samhället, 
kan man inledningsvis konstatera att tillgången till läkare var förhållandevis god. 
I själva verket försämrades tillgången vid inledningen av 1900-talet. Men samti
digt tyder mycket på att avståndet var stort mellan läkarna och den vanlige 
sundsvallsmedborgaren. Detta behöver inte enbart ha inneburit att tilltro till 
läkarna var dålig. Tilltron kan många gånger höjas av en upphöjd position. 
Däremot har vi i exemplet Falk ett fall där detta avstånd medförde att patienter 
vägrade anlita läkare. 

Anlitande av läkare 

Som vi sett skulle stadens fattiga få fri sjukvård. Den fattigsjukvård som erbjöds 
var avsedd för de "verkligt" fattiga, alltså de som fanns på stadens fattighus eller 
barnhem, eller som fick fattigunderstöd. De familjer där det fanns en presumtiv 
familjeförsörjare skulle i princip klara sig själva. Fattigvård skulle i första hand 
ges åt gamla och sjuka samt föräldralösa barn.40 Men i vilken grad kunde alla andra 
stadsmedborgare som inte räknades till de fattiga men som ändå levde under 
knappa omständigheter utnyttja läkarvården? Besvärade de sig med att anlita 
läkare, särskilt om dennes avgifter måste ha ansetts som höga för en fattig 
arbetarfamilj? Det finns anledning misstänka att man väntade in i det längsta innan 
läkare tillkallades, och att han i många fall inte alls anlitades. Detta konfirmeras 
till stor del av vad läkarna själva påstod, särskilt från 1800-talets första halvsekel. 

Några drag i utvecklingen kan emellertid ha gjort kontakterna mellan läkare och 
befolkningen livligare under seklets gång. Genom att läkare ålades skriva döds
bevis vid alla dödsfall som inträffade i städer, kan vi vara säkra på att läkare 
åtminstone kom i kontakt med alla familjer där någon dött (se kapitel 3). Detta kan 
ha medfört att det blev naturligare att tillkalla läkare i samband med sjukdom, och 
att läkares position i samband med sjukvård stärktes. 

Dödsbevis blev inte ifyllda vid alla dödsfall, men andelen ökade från 1860 fram 
mot sekelskiftet. Under 1860-talet skrevs läkarutlåtanden vid 60 % av alla döds
fall. Efter 1880 hade andelen stigit till mellan 90 och 95 %. De fall där bevis 
saknades var i allmänhet när dödsfallet inträffat på annan ort. Enligt de ovan förda 
resonemangen borde man förvänta sig att benägenheten att söka läkare skilde sig 
åt mellan olika sociala grupper. Ifyllandet av dödsbevis skulle kunna tas som en 
indikator på detta. Några större skillnader mellan olika sociala grupper kan dock 
inte identifieras. Andelen med dödsbevis bland arbetare kan inte sägas ha varit 
lägre, möjligen något lägre bland okvalificerade, vilket skulle kunna tyda på att 
de allra fattigaste skikten kunde ha sämre registrering, men grunderna för en sådan 
slutsats är tämligen sköra (se tabell 6.1). 
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Tabell 7.1. Läkarutlåtande vid dödsfall, 1860—92. Sociala grupper. 
Utlåtanden/100 dödsfall. 

Överklass Medelklass Kval arbetare Okval arbetare Okänt/ospec 

83,6 84,8 87,0 79,6 81,6 

Tabell 7.2. Andelen i % med flera dödsorsaker i olika sociala grupper. 

Överklass Medelklass Kval arb Okval arb Okänd 

Angiven andra 
dödsorsak 41,8 37,5 34,4 28,1 32,1 
Angiven tredje 
dödsorsak 10,6 7,6 4,1 4,2 6,0 

Källa: DDB, Umeå. 

Läkarutlåtanden vid dödsfall tyder inte på att några sociala skillnader i anlitande 
av läkare förelegat. Men detta kan också bero på att föreskriften om dödsbevis 
slagit igenom fullständigt. I många fall kan dödsfallen ha konstaterats i efterhand, 
utan att läkare varit tillkallad under sjukdomsförloppet. I stället kan dödsorsaker
nas utformning på dödsbevisen ge viss antydan om vidden av sjukvården i olika 
sociala skikt. Antecknades t.ex. fler än en dödsorsak? Om så var fallet är sanno
likheten större att läkare varit tillkallad under sjukdomen och känt till förloppet. 
När en dödsorsak angetts är sannolikheten större att dödsbeviset skrivits i efter
hand, kanske endast utifrån efterlevandes beskrivningar. 

Tabell 7.2 antyder att det fanns vissa samband mellan social tillhörighet och 
utformningen av dödsorsaker. Det kan alltså vara så att högre sociala skikt oftare 
anlitade läkare. Detta konfirmeras även av att andelen spädbarn med okänd 
dödsorsak är störst i arbetarklassen, vilket mer utförligt behandlas i kapitel 9. 

Sjukhuset i Sundsvall 

Vi konstaterade tidigare att det fanns ett litet sjukhus i Sundsvall under några år 
på 1770-talet. Efter dess flyttning blev Sundvallsborna för lång tid framöver 
hänvisade till Härnösands sjukhus. Några decennier in på 1800-talet togs emeller
tid diskussionen upp om förläggande av sjukhus till Sundsvall. En viktig anledning 
var att man önskade förbättra vårdnaden av de veneriskt sjuka, vilket sågs som en 
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allvarlig fara för samhället vid denna tid.41 Ett förslag i frågan diskuterades vid 
riksdagen 1828. 

Det kom dock att dröja till 1844 innan Sundsvall fick sitt sjukhus. Under den 
första tiden behandlades cirka 80 patienter vaije àr. I samband med sågverksin
dustrins genombrott, ökade trycket på sjukhuset och ett nytt invigdes 1875. Då 
ökade också antalet patienter. Under 1880-talet vårdades drygt 400 patienter 
årligen och 1890 hade antalet stigit till 650.42 Under samma decennium utökades 
även läkarstaben vid lasarettet till två i och med att en tjänst som underläkare 
inrättades. 

I fråga om klientelet har man oftast hävdat att det var de fattigaste som togs in 
på lasaretten. De som kunde och hade råd vårdades hemma. Sjukhusen skulle ha 
ansetts vara alltför riskabla för hälsan, och de mer välbärgade ska ha undvikit att 
placera sig tillsammans med samhällets lägsta. Denna bild har modifierats något 
av Brändström. Det var inte enbart de allra fattigaste som ockuperade sjukhus
sängarna. "Den sociala fördelningen skulle faktiskt kunna sägas spegla den sociala 
sammansättningen i de flesta norrlandsstäder. Nästan alla befolkningsgrupper 
fanns representerade på sjukhuset, förutom de mest välsituerade."43 

Tuberkulosvården 

Ett av de svåraste hälsoproblemen under den tid denna studie behandlar, var den 
stora spridningen av tuberkulos, vilket också kommer att framgå av kapitel 8. Men 
länge försummades vården av de tbc-sjuka. En hel del sjuka blev omhändertagna 
av fattigvården, där de kunde placeras på arbetsinrättningen.44 Men före 1900-ta-
lets första decennium förekom ingen vård att tala om för de lungsotssmittade. Även 
i detta fall kom initiativen till förändringar delvis från doktor Steenhoff. I välgö
renhetsföreningen "Frivillig hjälp", som nämnde doktor grundat och tillsammans 
med sin fru Frida, den kända författarinnan, satt i ledningen för, utökades verk
samheten från 1904 med en särskild tuberkulosbyrå.45 När fall av tbc anmäldes till 
byrån, gjorde en diakonissa sjukbesök, varefter man på olika sätt försökte stödja 
den insjuknade. Vidare organiserade Steenhoff skollovskolonier för tuberkuloss
juka barn. 

Arbetet med att förbättra tuberkulosvården fortsatte. När det nya epidemi-sjuk
huset stod färdigt 1909 övertog fattigvården det gamla kopphuset. Dit överfördes 
de tuberkulossjuka som tidigare förvarats på arbetsinrättningen. Samtidigt var 
krafter i gång för att bygga ett länssanatorium med placering i Sundsvall. Drivande 
i den frågan var grosshandlaren Jonas Röst, som också kom att donera en stor 
summa pengar för sanatoriets förverkligande. Efter många turer i stadsfullmäktige 
och landsting kunde sanatoriet invigas 1913.46 

Övriga vårdformer 

Den "medicinska" yrkesgrupp som sundsvallsborna säkerligen mest kom i kontakt 
med var barnmorskorna. Fram till 1864 fanns två av staden anställda barnmorskor. 
Dessutom kunde även finnas andra examinerade barnmorskor, men de uppbar 
ingen lön av staden. Stadens barnmorskor avlönades under 1850-talet med 50 
riksdaler per år, troligen med skyldighet att förlösa fattiga barnaföderskor gratis.47 

Dessutom fanns 1857 en tredje, av staden ej avlönad barnmorska. Av dessa tre var 
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två examinerade till instrumentalförlossning.481864 utökades antalet barnmorskor 
anställda av staden till tre. Lönen för den tredje anställda låg på 200 riksdaler smt 
årligen, samt en särskild ersättning ur stadskassan med tre riksdaler smt för varje 
förlossning åt utfattiga.49 Längre fram under seklet utökades antalet barnmorskor, 
så att antalet 1885 uppgavs till fyra barnmorskor avlönade av staden och nio utan 
lön. 1910 fanns fem med lön och sju utan. De förra skulle utan ersättning förlösa 
fattiga barnföderskor.50 

De flesta förlossningar skedde i närvaro av examinerade barnmorskor, åtmin
stone från 1860-talet och framåt. 90% av alla barn födda under 1860-talet förlöstes 
av dessa. Detta tyder på att barnmorskorna hade en stark position i samhället. 

Under 1850-talet började även badarmästare IsakLithner utöva sitt yrke i staden. 
Han erhöll lön av staden mot att han tog på sig att vårda de fattiga.51 Badarmästaren, 
som senare fick titeln stadsfältskär, hade att behandla lättare yttre skador, utföra 
tandutdragning m.m. Ull hans tjänster hörde även klippning och rakning. Fältskä-
rer var ofta anlitade av allmänheten för det billiga arvodets skull.52 Lithner 
efterträddes som stadsfältskär av B.U. Andersson. Denne innehade sin tjänst till 
1900, då han på egen begäran slutade, varefter hans tjänst drogs in. 

Mot slutet av seklet tillkom viss välgörenhetsverksamhet riktad gentemot fatti
ga. Sjukvårdsföreningen Tomtarne, som bildades 1891 och reorganiserades 1896, 
hade till uppgift att "tillhandahålla medellösa sjuka i deras hem den omvårdnad 
som de äro ur stånd att själva skaffa sig". Föreningen hade två diakonissor anställda 
som utan ersättning gav vård åt obemedlade. 1893 fanns 163 hjälpbehövande 
registrerade. Antalet steg till mellan 500 och 600 vårdtagare årligen åren 1910-11. 
Liknande skyldigheter hade den från 1891 av staden anställda sjuksköterskan.53 

I början av det nya seklet fortsatte reformer i fråga om hälso- och sjukvård. 
Initiativen kom i många fall från doktor Steenhoff. Han arbetade bl.a. för skolhy-
gienen. Vidare infördes skolbad 1903. En annan verksamhet som upplevdes som 
angelägen vid denna tid var omvårdnaden om spädbarnen. Efter fransk modell 
(goutte de lait) startades "Mjölkdroppen" 1907. Syftet med verksamheten var att 
förse barn, som inte fick modersmjölk, med passande mjölkblandningar. Barnen 
undersöktes och vägdes var fjortonde dag. Medellösa barn fick mjölkblandningen 
gratis, medan övriga fick erlägga en viss veckoavgift. Mjölkdroppen var en 
föregångare till senare tiders barnavårdscentraler.54 

Allmän hälsovård - farsotsbekämpning 
De tidigaste formerna för allmän hälsovård i Sundsvall är ofullständigt kända. 
Misstanken är stor att åtgärderna var förhållandevis sällsynta i normala fall. Men 
som Jan Sundin påpekat i fråga om Linköping kan dock den tidiga verksamheten 
i förebyggande syfte ha haft betydelse för hälsoutvecklingen i enskilda städer 
redan under tidigt 1800-tal.55 Någon mer ordnad förebyggande verksamhet var 
knappast aktuell i Sundsvall före 1870-talet. De tidigaste sundhetsnämnderna 
trädde i funktion i samband med epidemier, antagligen endast när koleran hotade. 
Provinsialläkarna klagade över det svaga intresset för sundhetsvården: "Endast 
under den tid Sundhetsnämnden var i verksamhet (p.g.a. kolera-epidemin. Min 
anm.) togs några mått och steg för handhafvandet af Sundhetspolis. För öfrigt är 
den öfverlämnad till hvars och ens om tanka och ordningssinne."56 
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Som exempel på hur de tidiga sundhetsnämndernas verksamhet utformades, ges 
här en redogörelse för aktiviteterna under några av kolera-epidemierna. De åtgär
der som vidtogs inför de hotande kolera-epidemierna under 1830-talet är okända. 
Antagligen infördes karantän och hård kontroll av de resande. Sundsvall klarade 
sig nästan helt från koleran denna gång. Vid epidemin 1853 hade misstänksamhe
ten mot karantän ökat, men staden var ändå spärrad från både sjö- och landsidan 
under tiden 3 september till 14 november. Men enligt läkarna förändrades åsikten 
om ändamålsenligheten av karantän under denna tid (se kapitel 5). Alltfler ansåg 
den vara för dyr och hindrande för all normal verksamhet. Man ställde folkskole
huset till förfogande som kolerasjukhus, och ordningsmän, sköterskor och bärare 
antogs. Vidare kontrollerade man sundhetstillståndet genom ronder i staden. Tre 
sundhetsbyråer organiserades, men endast en behövde tas i anspråk, eftersom 
endast ett fåtal fall kom att drabba staden.57 

Två år senare återkom farsoten. I det läget hade man till stor del övergett 
spärrning av staden som åtgärd. Den marknad som inföll under den tid epidemin 
pågick ställdes inte in, även om antalet besökare var tämligen få. Om detta var en 
orsak till att koleran denna gång kom att få betydligt större spridning i staden är 
vanskligt att uttala sig om. Läkarna var däremot övertygade om att farsoten hade 
uppkommit spontant i staden. En sundhetsnämnd tillsattes med borgmästaren i 
spetsen. Åtta kvartersmän utsågs, som två och två skulle besöka vaije kvarter och 
kontrollera att snygghet och renlighet iakttogs. Sundhetbyråer inrättades runt om 
i staden. Återigen togs folkskolehuset i anspråk som kolerasjukhus, där personal 
anställdes. För de fattiga inrättades en spisningsanstalt där de kunde fä "sund och 
närande föda". Detta framhölls som mycket angeläget, eftersom priserna stegrades 
avsevärt under epidemins härjningar.58 

Först i samband med lagen om smittosamma sjukdomar 1857 kan ansatser till 
en mer organiserad verksamhet och ett större intresse för sanitära frågor skönjas. 
I Dilettanten den 1 april 1858 angavs att ledamöter till den ständiga sundhetsnämn-
den utsetts. Man undrade vidare om inte uppsynen över renlighet och snygghet 
lämpligen borde handhas av denna nämnd, "...hwars werksamhet är wäl obe
stämd,...".59 Denna sundhetsnämnds verksamhet är svår att följa. Föreskrifterna 
om renhållning och liknande frågor utfärdades även i fortsättningen av magistra
ten. I den mån sundhetsnämnden trädde i verksamhet, var det troligen i samband 
med epidemier. Det verkar snarast som om sundhetsnämnden relativt snabbt 
avsomnade, eftersom den efterlämnat så få spår. Först efter kommunallagarna 
1862 och inrättandet av de nya stadsfullmäktige tycks den ha återupplivats. 
Nilsson anger att sundhetsnämnden finns omtalad första gången 1864. I ett 
stadsfullmäktigeprotokoll från december det året diskuterar man åtgärder i sam
band med att några fall av smittkoppor upptäckts. Man ansåg att detta rimligen 
hörde till sundhetsnämndens ansvarsområde, och eftersom en sådan ännu ej blivit 
vald utsåg man åtta ledamöter till denna.60 

Sundhetsnämnden och hälsovårdsnämnden 

Som tidigare nämnts var den främsta uppgiften för sundhetsnämnderna farsotsbe
kämpning. Det troligaste är också att deras verksamhet till största delen begrän
sades till åtgärder i samband med hotande epidemier. I samband med smittkopps-
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epidemin 1864 anmälde sundhetsnämnden faran till stadsfullmäktige som började 
planera att iordningsställa ett kopphus.61 Vi känner däremot inte till några större 
åtgärder av mer preventiv art. Stadsläkaren beskrev deras verksamhet i följande 
ordalag: "Sundhetsnämnden är här lagenligt organiserad, men om dess wärksam-
het hafva vi oss ej vidare bekant."62 Och när ingen epidemi hotade, behövde inte 
sundhetsnämnden ingripa; "Sundhetsnämndens verksamhet har under året föga 
behöft tagas i anspråk".63 

Från 1870-talet skedde emellertid en attitydförändring, och den inträffade redan 
innan den nya hälsovårdsstadgan tagits: "...på sista åren har, genom en nyvaknad 
bättre anda inom Sundhetsnämnden, stadens myndigheter och polis bättre tillgo
dosett fordringarna på snygghet inom och utom gårdar."64 

När den nyinrättade hälsovårdsnämnden började verka 1875 (se kapitel 5) blev 
de hälsovårdande aktiviteterna livligare. Som redan nämnts, möter det stora 
problem att studera verksamheten i detalj, eftersom nämndens arkiv till största 
delen försvunnit för denna tid.65 Att aktiviteten steg i och med att allt fler uppgifter 
lades under hälsovårdsnämndens ansvarsområde, torde emellertid kunna fastslås. 
Man fick också större möjligheter att verka genom att särskilt anställda tjänstemän 
fick ansvaret över "sundhetspolisen". Först nöjde man sig med att utse nio 
tillsyningsmän, som vardera inom sitt distrikt skulle utöva hälsovårdspolisen. Men 
redan 1876 uppges att en hälsovårdskonstapel fanns anställd. Dessutom hade 
hälsovårdsnämnden en särskild sekreterare. På 1890-talet anställdes ytterligare en 
hälsovårdspolis.66 

Vidden av hälsovårdspolisens verksamhet framgår av dennes journal. Det 
inspekterades och kontrollerades dagarna i ända, och när missförhållanden upp
täcktes påpekades detta i många fall. År 1885 gjorde hälsovårdspolisen 620 besök 
på salutorget, 496 i bodar och 72 på fartyg för att kontrollera handeln med 
födoämnen. 199 fall gavs anledning till anmärkning. Dessutom utfördes 250 besök 
av slakterier och korvfabriker, vilket medförde att två slaktare förbjöds att utöva 
sin verksamhet. 2722 besiktningar av avträden och spillningsrum utfördes och 
förhållandena i fähus och stall undersöktes vid 153 respektive 264 besök. 65 
gårdsägare ålades att ändra avträden eller spillningsrum.67 Om alla missförhållan
den uppmärksammades går däremot inte att bedöma, men att detta var en uppgift 
som inte försummades borde stå klart. I en hel del fall drev man anmärkningarna 
till åtal och de försumliga bötfälldes. 

Till hälsovårdsnämndens tillsynsområde hörde i första hand de stadsplanerade 
delarna. För de delar som låg utanför detta område, gällde de mildare föreskrifter 
som rörde hälsovården på landsbygden. Vid ett stadsfullmäktigemöte 1890 beslu
tade man att anmäla behovet av att hälsovårdsstadgan för stad skulle gälla även 
för de oreglerade områdena på Stadsmon, emellan Bergsgatan och Stenhammaren, 
samt söder om Stenhammaren och Norra stadsbacken. Länsstyrelsen fastställde 
beslutet i september samma år. Först 1893 kom beslutet att hälsovårdsstadgan för 
stad skulle gälla för Stenhammaren.® 
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Under tiden från 1870-talet och in på 1900-talet kom med jämna mellanrum 
propåer från boende i dessa områden om förbättringar av olika slag, men i 
allmänhet mötte förslagen ett trögt motstånd från stadsmyndigheterna (se vidare 
nedan under diskussionen om vattenledningar). Exempelvis avslogs 1881 ett 
förslag om att reglera tomter på Stadsmon88. Regleringen av detta område genom
fördes först 1893. Andra propåer kunde gälla vägar, avskaffande av öl- och 
vinstugor, bättre polisbevakning för att stävja buslivet etc.® 

Anledningen till att myndigheterna motaibetade åtgärder för att förbättra för
hållandena i ytterområdena var att man ville undvika att alltför många skulle slå 
sig ned där. I stället ville man koncentrera bostäderna till den reglerade delen av 
staden. Man var rädd för de kostnader som skulle följa med kraven på belysning, 
vägar, vatten och avlopp m.m.70 Dessutom hade många byggt på stadens dona
tionsjord, och innan de juridiska problemen hade klarlagts ville man motarbeta 
byggandet på dessa områden.71 När stadsmobor begärde uppfartsväg till deras 
gårdar avslogs detta med motiveringen "... att berörde areal urprungligen varit åt 
staden donerad men under tidemas lopp blifvit densamma på ett eller annat sätt 
afhänd; att ett bifall skulle konsekvent framkalla liknande anspråk från inbyggarne 
i Granlodalen, vid skjutbanan m.fl. ställen; att dessa lokaliteter voro härdar för 
fattigdom och oordningar af alla slag; att, om de finge väg, de snart skulle begära 
vattenledning, såsom syntes deraf att de i ansökan framhöllo som en axiomatisk 
sak att brandkåren vore skyldig vid eldsvådor der inställa sig m.m."72 Och när 
gårdsägare i norra stadsbacken framförde en propå om områdets dränering, yrkade 
vinhandlare Botvid Johansson avslag med motiveringen att bebyggelsen tillkom
mit utan tillfrågande av vare sig byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden och 
att de boende därför hade att skylla sig själva.73 Kort sagt, boende i dessa områden 
skulle inte få kräva något. Däremot var de stadsmedborgare i så motto att de 
betalade skatt! 

Att många bebyggare i ytterområdena kände sig åsidosatta av stadsmyndighe
terna framgick bl a av en insändare i Norrlänningen 1890. I denna klagade 
stadsmobor på att de inte fick någon hjälp med att förbättra förhållandena i sin 
stadsdel. "De vilja inte veta af Stadsmon oftare än när skatten kommer. Då äro de 
kvicka."74 

Inom Sköns församling låg, som nämnts, områden som direkt anslöt till Sund
svalls bebyggelse, men som staden inte hade någon auktoritet över. Där gällde 
heller inte hälsovårdsstadgan. Enligt förste provinsialläkaren lämnade Skönsberg 
"mycket öfrigt att önska i sanitärt hänseende". För vissa näringsidkare, som Lex. 
slaktare och korvfabrikörer var det naturligtvis frestande att förlägga sin verksam
het dit hälsovårdsnämnden i Sundsvall inte kunde nå. Vid förste provinsialläkarens 
inspektion befanns slakterier och korvfabriker i nämnda områden sprida en vidrig 
lukt. Uppsikten över Skönsberg hade överlåtits till Sundsvall hälsovårdsnämnd av 
Sköns församling, men eftersom beslutet överklagats hade ansvaret gått tillbaka 
till Sköns kommunalnämnd. Därför var förhållandena fortsatt dåliga.73 

1894 beslutades att hälsovårdsstadga för stad skulle gälla även för en del 
områden inom Sköns församling, bl.a. de till Sundsvall gränsande samhällena 
Skönsberg och Skönsmon. Att hälsovårdsstadgan inte alltid var något önskvärt 
framgår av att många Skönsmobor ville slippa denna. Stadgan skulle medföra 
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alltför stora kostnader för den fattiga befolkningen.76 Detta stämmer säkerligen. 
Uppfattningarna om alla dessa stadgor var antagligen skiftande. Mänga ville bo 
utanför reglerat område, för att kostnaderna därigenom kunde hållas lägre och man 
kunde slippa hälsovårdspoliser och hårda bestämmelser. Andra var mer intresse
rade av att få bort åtminstone en del av den oordning som följde med den oreglerade 
bebyggelsen. 

Fortfarande var farsotsbekämpningen det största problemet De åtgärder man 
kunde vidta var t.ex. inställande av skolundervisningen eller marknadsförbud. 
Från 1850-talet och framåt var myndigheternas motstånd stort mot av att störa de 
normala aktiviteterna under epidemier som t.ex. koleran. Men skolorna kom dock 
att stängas vid några tillfällen, som exempelvis januari och februari 1880, då 
scharlakansfebern härjade och i november 1887 under en mässlingsepidemi. 
Vidare motarbetade man större folksamlingar i samband med begravningar samt 
utställande av lik för åskådande. Dessutom förbjöds umgänge med personer 
boende i smittade hus.77 

För att förhindra smittspridningen vidtogs dessutom desinfektion av hem och 
kläder när någon insjuknat i smittosam sjukdom. 1882 hade hälsovårdsnämnden 
införskaffat en särskild desinfektionsugn. Dessa åtgärder vidtogs så gott som 
årligen; under 1887 blev sjutton bostäder desinficerade medelst svavelrökning. 
Följande år desinficerades 38 bostäder, och tretton gånger verkställdes desinfek
tion av kläder osv.78 

I hälsovårdsnämnderna var en plats vikt för en läkare. Mot slutet av seklet blev 
läkarkåren en dominerande grupp i Sundsvalls hälsovårdsnämnd. Av nämndens 
sammanlagt sju ledamöter var tre läkare. Läkarna var överhuvudtaget mycket 
aktiva i många olika sammanhang i staden, dels i olika kommunala nämnder och 
dels i frivilliga organisationer, där de också kunde arbeta i allmänt hälsovårdande 
anda. 

Epidemisjukhuset 

Farsotsbekämpningen var fortfarande till största delen individuellt inriktad—man 
försökte i första hand isolera de insjuknade. För detta ändamål uppfördes ett 
epidemisjukhus. Som vi redan nämnt hade ett sådant diskuterats tidigare. Under 
1860-talet var frågan uppe flera gånger. Förutom diskussionen i stadsfullmäktige 
1864, tog sundhetsnämnden upp frågan även 1869. Som lokal föreslogs gamla 
telegrafhuset, vilket avslogs av stadsfullmäktige. I stället tillsattes en kommitté 
som skulle utreda frågan. Under några år utnyttjade man provisoriska lösningar. 
Först 1873 ordnades epidemisjukvården på ett mer definitivt sätt i och med att den 
s.k. Petersénska gården inköptes. Denna byggnad kom att användas som kopphus 
eller provisoriskt sjukhus fram till 1908. Då hade man under lång tid klagat på 
dess olämplighet101. Förste provinsialläkaren anmärkte i sina ämbetsrapporter för 
1893 och 1894 att den mest framträdande bristen i sanitärt hänseende var avsak
naden av tidsenligt epidemisjukhus i staden och att det existerande sjukhuset var 
i dåligt skick.79 Vid den hotande kolera-epidemin 1892 hade dessutom koleraba
racker uppförts, vilka dock inte behövde användas för sitt syfte.80 

Av läkarnas redogörelser framgår det att misstänksamheten mot att låta isolera 
barn på kopphuset var stort Man lät förstås de som hade möjligheter att isolera de 
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sjuka i hemmet göra det81 Självfallet fanns sädana möjligheter endast i mer 
välbärgade hem — bland de fattiga hade man säkerligen inga möjligheter att 
undvara ett rum för sjukas avskiljande. Därför angick föreskrifterna om isolering 
i första hand de fattiga familjerna. Men dessa var som sagt inte så benägna att 
släppa sina barn ifrån sig. I hälsovårdsnämndens berättelse för år 1875 uttrycker 
läkaren den åsikten att författningens föreskrifter i detta hänseende är omöjliga att 
genomföra.82 Och när scharlakansfebern häijade 1877 hade stadsläkaren stora 
svårigheter att isolera de sjuka: "Af skarlakansfeber-sjuka barn och med diphteria 
behäftade har jag å epidemi-sjukhuset intagit dem, som aldeles icke kunnat i 
hemmen från de öfiriga särskiljas, ehuru detta endast kunnat af mig genomdrifvas 
med författningen i hand...".83 Mödrarna vill inte skiljas från barnen, uppgav 
stadsläkaren. För att något underlätta intagningen på epidemisjukhuset hade han 
i hälsovårdsnämnden genomdrivit att ingen avgift skulle tas ut för denna vård. 

Allt detta tolkades av läkarna som likgiltighet hos föräldrar inför barnens hälsa, 
men förhållandet tyder snarare på att man visst månade om sina barn, även om 
man inte gick efter samma normer som den etablerade medicinen. Dessutom kan 
det ha varit ett ur hälsosynpunkt helt rationellt beteende att förhindra en sådan 
intagning. Mödrarna kunde mycket väl ge sina barn bättre vård, även om detta 
innebar att spridningen av smittan inte kunde hejdas. Dessutom blev de sjuka 
inlagda för ganska lång tid. De med scharlakansfeber eller tyfoidfeber låg på 
sjukhuset i medeltal i 20 dagar.84 Att man inte ville skiljas från sina barn och låta 
dessa isoleras på ett dåligt kopphus, där man egentligen inte kunde ge någon 
effektiv vård och där barnet kanske skulle dö, var kanske ganska naturligt. Medan 
läkarna kan ha sett problemet ur hela samhällets perspektiv, kan föräldrarna i stället 
ha sett det utifrån det egna barnets perspektiv. 

Även när smittkopporna härjade, motverkade man läkarnas försök att lägga in 
de sjuka på kopphuset. Mycket tyder på att det fanns en förtroendeklyfta mellan 
läkarna och stora delar av befolkningen, främst inom de mindre bemedlade 
skikten. Hotet om tvångsisolering kan ha gjort att många ej anmälde sina sjuka. 
Från 1881 fann stadsläkaren att i ett hus på Stenhammaren låg fyra barn sjuka i 
smittkoppor och tre i huset bredvid utan att detta anmälts, och i årsrapporten för 
det följande året anger läkaren att 77 smittkoppssjuka tagits in på kopphuset, men 
att detta kunde ske endast efter energiska ingripanden: 

"...de sjuka blefvo genast genom helsovårdskonstapeln och någon gång 
genom polismyndighetens försorg till kopphuset afförda; husvisitationer 
blefvo tätt och ofta gjorda i de delar af staden, der smitta företrädesvis 
förekommit samt i de familjer, som misstänktes hysa koppsjuka; detta så 
mycket nödvändigare, som allmänheten hyser en stor motvilja för kopphuset, 
hvadan man ock icke blott underlät att anmäla sina sjuka, utan äfven mången 
gång nekade, att de hyste dylika sjuka inom sina bostäder."85 

Detta motstånd gjorde det svårt för läkarna att isolera de sjuka. Därför fick man 
förlita sig på att isolera "... de sjuka så godt sig göra lät,...". Man försökte isolera 
i hemmen och förbjöd barn i familjer där sjukdomen vunnit insteg att gå i skolan.86 

Det är tämligen svårt att bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning sjuka 
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Tabell 7.3. Intagna på epidemisjukhuset, 1875-1908. 

År Antal År Antal År Antal 

1875 1886 _ 1897 89 

1876 1 1887 - 1898 54 

1877 6 1888 5 1899 66 

1878 - 1889 5 1900 144 

1879 - 1890 32 1902 317 

1880 2 1891 42 1903 199 

1881 33 1892 15 1904 172 

1882 77 1893 34 1905 178 

1883- - 1894 38 1906 89 

1884- - 1895 64 1907 96 

1885 Några 1896 60 1908 106 

Källa: Hälsovårdsnämndens årsberättelser. 

isolerades på kopphuset p.g.a. sporadisk redovisning. De uppgifter som finns är 
samlade i tabell 5.2. 

Tyvärr saknas som synes uppgifter från vissa år. För en del år anges att kopphuset 
utnyttjats vid behov, för andra år saknas uppgift helt. Mycket tyder emellertid på 
att ingen lades in dessa år. En indikation på detta är att det i hälsovårdsnämnden 
mot slutet av 1980-talet framkom att den ansvarige för kopphuset använda en del 
av lokalerna till kontor, medan andra delar uthyrdes. Man kan åtminstone konsta
tera att sjukhuset var tämligen sporadiskt använt fram till 1890. Därefter ökade 
antalet vårdade och isolerade. 

Som redan nämnts genomdrev stadsläkaren på 1870-talet att vården på sjukhuset 
skulle vara fri. Detta förfaringssätt verkar ha ändrats för i årsberättelsen för år 1900 
uppges att vården övergått till att bli gratis mot att tidigare ha kostat 1:25 per dag. 
I samband med att det nya epidemisjukhuset byggdes, utfärdades nya bestämmel
ser och taxor. Enligt denna skulle vården vara kostnadsfri för inom staden boende 
person som insjuknat i en i epidemistadgan upptagen sjukdom.87 

Smittkoppsvaccineringen 

Inte bara isoleringen av de sjuka utan även smittkoppsvaccineringen blev en källa 
till konflikt under senare delen av 1800-talet. I vad mån det förekommit opposition 
tidigare mot vaccineringen är svårt att avgöra. Vad som kan konstateras är att man 
tidigt var igång med att ympa mot koppor. Redan Gissler ägnade sig åt ympning 
och då med den mer riskabla metoden att överföra humant smittkoppsämne. När 
Jenner presenterat sin metod dröjde det inte länge förrän denna spreds till de 
norrländska bygderna. År 1806 kunde provinsialläkare Johan Noraeus deklarera 
att minst 2.000 barn blivit vaccinerade. I Sundsvall blev 110 barn ympade 1813.88 
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Detta tyder på att smittkoppsvaccineringen kunde slå igenom förhållandevis 
snabbt j 

Efter dessa tidiga uppgifter saknas information om vaccinering för en tid. 
Tydligen övergick ympningen till att ombesörjas av barnmorskor: "Vaccination 
ombesöijes sedan gammalt av barnmorskor".89 Även framdeles sköttes denna 
uppgift av barnmorskorna eller för en tid av badarmästaren. 

Vid mitten av seklet böljade det framskymta att det fanns viss opposition mot 
smittkoppsvaccineringen, även om man i årsberättelserna oftast framhöll att den 
sköttes ordentligt. Stadsläkarna menade att folket var liknöjt inför vaccineringen. 
Uppfattningen var att ympningen var overksam och överflödig, eftersom den inte 
gav skydd för hela livet Man började således tvivla på dess effektivitet, och det 
var svårt att fä folk att vaccinera om sig. "Deremot har ibland de så kallade 
herreklasserna revaccination varit snart sagdt allmän...".901 tidningarna påpekades 
på anmodan att den fördom som sade att revaccination var olämplig under 
pågående epidemi, inte stämde.91 

Från 1870-talet och framåt uttrycktes klagomålen över svårigheten med vacci
nationen allt oftare. "Att skildra alla de obehag som vaccinatörer och vaccinations
föreståndare haft att kämpa emot för att fä vaccinera de späda barnen och i 
synnerhet att sedermera få laga vaccin-ämne af dem skulle föra mig alltför långt", 
skrev stadsläkare Christiernin 1873.92 När koppepidemin 1872-73 började härja, 
konstaterades att alltför många var ovaccinerade. Till stor del berodde det på att 
samhället drog till sig "...en mängd lösa personer, hvilka ofta nog icke äro 
vaccinerade och icke låta vaccinera sina barn, och ofta lefva under ogynnsamma 
förhållanden...".93 

Även vid nästa smittkoppsepidemi 1881-82 konstaterades att många barn var 
oskyddade mot farsoten, och att obenägenheten att vaccinera barnen fortfarande 
var allmän120. För att effektivisera vaccinationen iordningsställdes en särskild 
vaccinationslokal 1890. På detta sätt skulle det bli enklare att samla barnen. Men 
föräldrarna ansågs emellertid fortfarande vara likgiltiga.94 Tretton år senare åter
kom samma klagomål om allmänhetens likgiltighet, ovilja och tredska. Hälso
vårdsnämnden klagade också på att den animala lymfan ofta var dålig, och att man 
inte kunde använda humaniserad lymfa p.g.a. oövervinnligt motstånd.95 

Skälen till motståndet mot smittkoppsympningen var troligen flera. Under 
senare delen av 1800-talet pågick en internationell kampanj mot vaccineringen, 
något som i huvudsak endast marginellt påverkade Sverige.961 de flesta andra 
länder var motståndet mot vaccinationen större och andelen vaccinerade mycket 
mindre. Men i en tid när de svenska städerna växte, blev svårigheterna större även 
i dessa när det gällde vaccinering. Detta berodde delvis på att stora delar av 
befolkningen blev svårare att hålla reda på i samband med att rörligheten blev 
större, men delvis också på ett större motstånd mot myndigheters ingripanden.97 

Skälen till motståndet var flera. Bl.a. kunde man se att många blev sjuka trots att 
de vaccinerats. Skyddet varade ju inte hela livet, och när smittkopporna blev 
vanligare igen från 1850-talet och framåt, hade skyddet försvunnit för många av 
de tidigare vaccinerade. Detta sänkte tilltron till ympningens effekt. 

Det fanns även andra skäl till misstron mot vaccineringen. Eftersom man tog 
ympämne från tidigare ympade, medförde detta en hel del besvär för föräldrar som 
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måste låta sina barn gå till doktorn. Dessutom fanns farhågan att andra sjukdomar 
skulle spridas om humant vaccin användes. I Sundsvall tillmötesgick man allmän
hetens önskningar och övergick till att beställa animai lymfa från Stockholms 
ympanstalt. Detta medförde vissa förändringar i attityderna, men: "Allmänheten 
visar sig fortfarande mycket försumlig i att vaccinera sina barn. De flesta sakna 
tro på vaccinationens nytta att förekomma smittkoppor men tillåta nu då animai 
lymfa uteslutande används, lättare vaccinationen emedan de icke behöfva befara 
att man skall plåga deras barn med att taga vaccin af dem."98 Året efter fick 
vaccinatrisen sin lön höjd med 50 kronor av hälsovårdsnämnden för att kunna 
vaccinera gratis, men ändå skedde ingen förbättring.99 

Förhållandet skylldes bl.a. på lokalpressen, där det framhållits att vaccinationen 
var farlig.100 Någon fullständig kontroll av sundsvallspressens roll har inte utförts, 
men utifrån de tidningar och de årgångar som undersökts har ingen regelrätt 
kampanj kunnat upptäckas. Däremot framfördes emellanåt kritik mot vaccinatio
nen i spalterna. Redan 1860 refererades en insändare i Göteborgsposten, där det 
varnades för vaccinationen. Den handhades av okunniga och bidrog till att sprida 
sjukdomar. Dessutom var det ett onaturligt bruk.101 

I tidningen Norrlänningen, som publicerades åren 1887-94, trycktes också en 
del kritiska anmärkningar. Under tidningens första tre år var Johan Saxon Lind
ström redaktör. Bland mycket annat var han motståndare till vaccinationen.102 

Hans attityd till denna framskymtade i små notiser, där det bl.a. talas om vacci
neringen som "Den gemena kokoppssjukdomen, på legaliseradt språk kallad 
vakcin,..." eller "...det snuskiga sättet att medelst inympning af kokoppor söka 
skydda folk från verkliga smittkoppor.1031 dessa notiser fördes emellertid ingen 
argumentation mot vaccineringen. 

Jag har endast funnit en artikel som uttryckligen argumenterat mot obligatorisk 
koppympning. Den publicerades i Norrlänningen 1891. Utifrån en uppgift som 
spritts i pressen om att några barn blivit smittade av venerisk sjukdom genom 
vaccineringen, fann man anledning att kritisera tvångslagstiftningen i frågan. 
Huvudargumenteringen gick ut på att det skydd som ympningen gav mot koppor 
motverkades av ökad mottaglighet för andra sjukdomar. I slutändan skulle därför 
• IfVi inget vara vunnet 

Motståndet mot ympning föranledde doktor Hjort att i en artikel i Sundsvalls 
Tidning framhålla nyttan av denna. "Man hör ofta bland den stora allmänheten 
uttalas att vaccinationen medför så stora faror genom hvarjehanda sjukdomars 
inympning med vaccinämne,..." men detta ville Hjort bestrida. Det hade endast 
förekommit enstaka fall av inympad syfilis, men detta borde ställas mot alla de 
miljoner fall där inga problem uppstått.105 

Med den ovan nämnda reservationen om att inte allt tidningsmaterial är under
sökt, bör ändå slutsatsen bli att någon kampanj mot vaccinationen ej genomförts 
i Sundsvall. Snarare kan man kanske se de spridda notiserna som uttryck för den 
misstro som fanns mot smittkoppsvaccineringen i en del kretsar. Denna misstro 
kunde spridas utan att tidningar drev energiska kampanjer. 

114 



Sanitära åtgärder 
Hittills har detta kapitel mest behandlat den rena sjukvården och den mer individu
ellt inriktade hälsovården. Men det som mest förändrade städer under den senare 
delen av 1800-talet var alla övriga åtgärder som sammantaget kom att verka i 
allmänt förebyggande riktning för stadsinvånarnas hälsa. Vissa åtgärder var vid
tagna specifikt i hälsovårdande syfte och låg under hälsovårdsnämndens ansvars
område. Andra åtgärder kan ha drivits igenom främst av andra skäl, men kan ha 
haft väl så stor betydelse för hälsotillståndet. 

Vatten och avlopp 

Ett område där sundhetsaspekten endast är en del och kanske endast en mindre del 
av motiven, är utbyggnaden av vatten och avlopp. Vattenförsörjningen var ett stort 
problem för städer, dels utifrån vattentillgång och dels utifrån vattenkvalitet. Från 
gödselgroparna där spillning från djur och människor samlades tillsammans med 
annat avfall, läckte innehållet lätt ner i det vatten som sedan skulle användas i 
hushållen. De brunnar varur man hämtade sitt vatten var många gånger otillräck
liga. I hälsovårdsnämndens årsberättelse för år 1875, framhöll man att vattentill
gången visserligen var god i stadens omnejd, och att vattnet var av god kvalitet, 
men att "... alltför litet är gjordt för att tillgodogöra sig dessa, och finnes inom 
staden ett aldeles för litet antal goda brunnar."106 

Första tecknet på att man diskuterat frågan om vattenledning i Sundsvall, kan 
man finna 1858. Då hade förslag om vattenledning väckts vid borgerskapets 
sammanträde.107 Något resultat blev det emellertid inte av detta förslag, och inte 
heller när frågan togs upp i stadsfullmäktige åtta år senare kunde man bestämma 
sig för vattenledning. I samband med anläggning av gasledning utreddes lämplig
heten av att samtidigt förse staden med vattenledningar. Man stannade dock för 
att enbart bygga gasledningen.108 

Först 1870 togs frågan upp ånyo. En kommitté tillsattes för att bereda ärendet.109 

Kontakter togs med fabrikör J. W. Bergström i Stockholm som erbjöd sig att för 
256.000 anlägga vattenledningen. I sitt förslag framhöll han värdet av vattenled
ning. Tre viktiga aspekter angavs, dels att en god vattenförsörjning skulle ge 
förbättrad sundhet, dels att man fick bättre brandskydd och slutligen att man bättre 
kunde tillgodose industrins behov.110 Stadsfullmäktige tvekade dock inför erbju
dandet. Man kontaktade stadsmyndigheterna i Gävle där Bergström anlagt vatten
ledning, för att inhämta deras erfarenheter. I svarsbrevet från Gävle gavs rådet att 
staden själv skulle stå för byggandet.111 En ny kommitté tillsattes för att utreda 
ärendet vidare. 

I detta läge hade dessutom en annan fråga tillkommit; borde anläggningen av 
vattenledningen kombineras med byggandet av avloppsledningar? Frågan hade 
tidigare inte varit aktuell i detta sammanhang, men den var en del av ett sedan 
länge uppmärksammat problem. Dräneringen av staden var inte tillräcklig. An
läggande av vattenledning kanske inte främst eller enbart sågs som ett hälsopro
blem. Intresset för frågan kan ha varit väl så mycket betingat av brandskyddsskäl 
eller industriella behov, något som även framskymtade i Bergströms förslag. 
Avledande av vatten sågs däremot som ett hot mot sundheten, allt enligt de 
medicinska läror som varnade för de osunda gaser som uppstår där stillastående 
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vatten samlas.112 Däremot hörde problemen med avföringshanteringen inte sam
man med frågan om avlopp vid denna tid, utom i det avseendet att innehållet från 
gårdarnas gödselhögar och avträden kunde rinna ut på gatorna. 

Under 1860-talet behandlades frågor rörande dränering av vattendränkta platser 
för att de inte skulle förbli i ett "...serdeles vanprydande och på allmänna helso
vården til äfventyrs menligt inverkande tillstånd...".113 Och i det förslag till 
vattenledning och vattenavlopp som sedermera lades, motiverades det senare 
främst av hälsoskäl: 

"Nyare tidens helsovårdsforskningar synas föranleda till det antagande, att 
ett ställes sundhet i främsta rummet är beroende derpå att allt öfverflödigt 
vatten hastigt afledes, så att det icke får stanna vare sig på markens yta eller 
i jorden, och sålunda bilda fukt och grundvatten."114 

I stadsfullmäktige framhölls likaså betydelsen för hälsan av avloppen; vatten
avlopp "... är i sanitärt hänseende ej allenast lika, utan mera viktigt än den redan 
beslutade vattenledningen."115 

Ett förslag av dåvarande förste stadsläkaren Christiemin om att vattenlednings
kommittén även skulle utreda stadens torrläggande togs 1874, och året efter 
beslutade man att staden skulle bygga ledningen i egen regi. Uppdraget att upprätta 
förslaget till vattenledning och vattenavlopp gavs åt majoren vid väg- och vatten
byggnadskåren J.G. Richert1161877 kunde denne presentera sitt förslag, och efter 
en del diskussioner om möjliga inbesparingar beslutade stadsfullmäktige att anta 
förslaget.117 Vattnet skulle tas från den närbelägna Sidsjön. Hela kostnaden för 
vattenledningen beräknades till 376.000 kr och för vattenavloppet till 193.000 kr, 
en enorm utgift för en liten stad vid denna tid. Uppdraget att leda utförandet av 
arbetet gavs till kapten Lars Berg, sedermera generaldirektör och chef för väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen.118 

Man kan misstänka att en investering av denna art inte mött enbart positiva 
reaktioner. Men några större protester har inte kunnat konstateras. Däremot 
framkom ett allmänt missnöje över de höga skatterna. Vid ett möte anordnat av 
Sundsvalls arbetarförening den fjärde mars 1877 undertecknades en petition med 
arbetarföreningens ordförande Olof Wikström som första namn.1191 denna fram
fördes en begäran om lindring i "nuvarande dryga och tryckande kommunalut-
skylder". Under de, som de hävdade, svåra tiderna, uppmanades stadsfullmäktige 
att vara sparsamma med stadens medel. För de mindre bemedlade, som vid denna 
tid hade knappa arbetsförtjänster, var uttaxeringen mycket tryckande.120 

Om detta hade något samband med det kommande beslutet om vattenledning 
vet vi inget om. Men denna fråga bör ha varit ett viktigt inslag i den oro som många 
kände för ökade stadsutgifter. Och det kanske inte enbart var ett utslag av 
kortsynthet och snålhet För stora grupper var kampen för tillvaron så pass svår 
att en höjd uttaxering skulle lägga ytterligare sten på bördan. Investeringar av 
denna art borde också fördyra boendet i staden. Dessutom fanns fog för misstanken 
att inte alla skulle gynnas av vattenledningen. Endast de centralt belägna områdena 
skulle bli försörjda med vatten och avlopp. Detta gav upphov till en annan 
diskussion. Hur skulle vattenledningen betalas och vad skulle vattenförbrukningen 
kosta? 
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Alternativen var främst beskattning av fastigheterna i den egentliga staden, vilka 
hade tillgäng till vattenledningen, eller uttaxering per bevillningskrona, alltså att 
skattskyldiga i hela staden skulle vara med och betala. Ett ytterligare alternativ var 
att betalningen skulle ske efter förbrukning, vilket skulle kräva installation av 
vattenmätare hos nyttjarna. Detta var en fråga som diskuterades i många städer i 
samband med vattenledningsutbyggnaden. Fastighetsägarintressena arbetade för 
att finansieringen skulle ske genom allmän bevillning. I de flesta städer lades 
emellertid någon form av avgift på förbrukningen.121 

I Sundsvall beslutade man att den industriella vattenförbrukningen skulle beta
las efter vattenmätare. Däremot var oenigheten stor om hur man skulle ställa sig 
till hushållens förbrukning. När denna fråga diskuterades i mars 1879 lät man 
avgörandet anstå. I en skrivelse från samma år föreslog kapten Berg, att personer 
boende utom staden skulle befrias helt eller delvis från beskattning för vattenled
ningen. Vid samma tid ansökte en del gårdsägare i norra stadsbacken om att få 
vattenledning utsträckt även till detta område. Om detta avslogs begärde man att 
få bli befriade från beskattning för vattenledningen, eftersom de skulle "...blifva 
aldeles utestängda från wattenledningens fördelar i afseende på såväl hushållsför
brukningen som ock den påräknade nedsättningen i brandstodsafgifter..." Ärendet 
remitterades till drätselkammaren, som avstyrkte båda förslagen. Drätselkamma
rens linje var att "...icke något undantag i beskattningsväg i och för vattenledning
ens anläggning och underhåll må göras...". Kammaren menade att sådana 
orättvisor kunde återfinnas i många sammanhang. Om vissa undantogs från 
beskattning skulle detta föra med sig att man skulle kunna begära att bli befriade 
även från andra utgifter som man inte hade direkt nytta av. De som bodde utanför 
själva staden skulle dessutom ha viss fördel av den ökade sundheten i staden, och 
då deras taxering i allmänhet var tämligen låg ansåg kammaren att deras skattebi
drag skulle anses som skäligt för dessa fördelar. Stadsfullmäktiges beslut i denna 
fråga blev att avslå begäran om utsträckning av vattenledningen, samt att remittera 
frågan om beskattning till magistraten.122 

Magistraten, som uppfattade frågan som gällande enbart vattenledningens drift 
och underhåll, kom till helt andra slutsatser än drätselkammaren. Den ansåg att de 
som bodde så långt från staden att de ej kunde få några fördelar av vattenledningen, 
helt och hållet skulle befrias från bidrag till dess drift och underhåll. En ledamot 
hade emellertid avvikande uppfattning och ville följa drätselkammarens linje. När 
stadsfullmäktige ånyo behandlade frågan, kunde man inte heller denna gång 
komma till beslut I stället remitterade man återigen frågan till drätselkammaren; 
nu för utredning av konsumtionsskatt för privat förbrukning.123 En sådan lösning 
skulle innebära att enbart de som var anslutna till vattenledningsnätet skulle vara 
med och betala. 

Drätselkammarens utlåtande kom följande år. Någon konsumtionsskatt för 
hushållsförbrukning borde inte komma ifråga. Skälen därtill var att en sådan avgift 
skulle motverka ändamålet med vattenledningen, nämligen att i den allmänna 
hälsovårdens och sundhetens intresse göra vattenförbrukning så allmän som 
möjligt. Infördes avgift skulle säkert många mindre bemedlade dra sig för att dra 
in vatten i sina gårdar. Vidare skulle det vara svårt att göra en sådan beskattning 
rättvis. Installation av vattenmätare kunde inte komma på tal, dels på grund av 
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kostnaderna för sådana, och dels för att det skulle inskränka vattenförbrukningen 
och därigenom också stadens inkomster. Drätselkammarens slutsats blev därför 
att kostnader för vattenledningens anläggning, underhåll och drift skulle betalas 
av stadens alla skattskyldiga medborgare. Inte heller efter detta utlåtande kunde 
stadsfullmäktige fatta beslut Frågan bordlades därför.124 

Först i december 1880 kunde ärendet avgöras. Man beslöt att hushållsförbruk
ningen skulle vara fri och att kostnaderna för vattenledningen skulle uttaxeras per 
bevillningskrona.123 Indragning av vattenledning i husen skulle däremot bekostas 
av husägarna själva. Följden blev att stora delar av stadens befolkning, dessutom 
de sämst ställda, fick betala för något de själva inte kunde komma i åtnjutande av. 

Mot beslutet reserverade sig grosshandlaren Magnus Arhusiander (själv boende 
på Marieberg utanför staden).126 Han hävdade att det vore rimligt att de som kom 
i åtnjutande av vattenledningens fördelar, skulle få erlägga en viss avgift, i 
synnerhet som att vattenledning skulle komma att medföra besparingar i utgifter 
för vattenanskaffningen. Då dessutom boende utanför rörnätets utsträckning inte 
kunde förvänta sig lägre brandskyddsavgifter, samtidigt som de inte kunde komma 
i åtnjutande av det brandskydd som en vattenledning innebar, vore det orättvist 
om dessa skulle behöva betungas med ytterligare uttaxering.127 

Efter 1880 gjordes ett flertal framställningar om att utsträcka vattenledningsnä
tet Ett viktigt skäl till dessa önskemål från bebyggare i olika områden i stadens 
omgivningar var att detta gav bättre brandskydd och lägre brandförsäkringsavgif
ter. Så framhöll t.ex. en grupp Stenhammarbor 1882 att brandförsäkringsbolagen 
Lo.m vägrade försäkra fastigheter och lösören på Stenhammaren. Man begärde 
därför hjälp av stadsfullmäktige.128 Men vatten- och avloppsnätet blev för en tid 
framåt begränsat till enbart de centrala delarna av staden. Begäran om att utsträcka 
vattenledning till ytterligare områden avslogs under hela 1880-talet Här ges några 
ytterligare exempel. 

Ett förslag 1880 om utsträckning av vattenledning till tomter på norra stadsber
get avslogs.129 Året därefter förlängdes dock vattenledningen dit, men detta var 
den enda utbyggnaden för lång tid framöver. När stadsfullmäktige 1882 behand
lade en skrivelse från ett antal boende på Stadsmon, där de begärde att få 
vattenledning dragen inom området mot att de själva skulle bidra till hälften, 
avslogs propån med motiveringen att den beräknade kostnaden — cirka 50.000 
till 60.000 kronor—var för stor.1301888 avslogs en begäran från ett antal stadsbor, 
boende utanför stadsplanerat område, om att få leda in vatten till sina tomter. 
Propån avslogs efter drätselkammarens avstyrkan av stadsfullmäktige. Rektor 
August Bystedt131 varnade i sammanhanget för att utsträcka vattenledningen 
utanför planerat område. "S.F. (stadsfullmäktige, min anm.) äro, som våra läsare 
torde erinra sig, konsekventa", kommenterade Norrlänningen syrligt. Därmed 
torde tidningen ha avsett det förhållandet att grosshandlare Arhusiander månaden 
innan fått tillåtelse att på egen bekostnad få leda rör till sin egendom Marieberg.132 

Under de följande åren avslogs likadana propåer från bebyggare söder om 
staden. Vid sammanträdet den 15 april 1890 hadeP. A. Dahlén m.fl. anhållit om 
anslutning till vattenledning. I fullmäktige påpekade folkskolläraren Nils Johan 
Nyström att vattenledningen ursprungligen beräknats räcka för 25.000 personer 
och att det därför borde finnas ett överskott på vatten. Rektor Bystedt framhöll att 
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filtreringen i så fall måste förbättras till en kostnad av 40.000 kr, och hela 
vattenledningsnätet läggas om, vilket skulle bli dyrbart. Ansökan avslogs.133 

Liknande ansökningar behandlades vid stadsfullmäktigemöten 18 juni 1889, 16 
juni 1890,11 augusti 1890,16 februari 1891,15 juni 1891 och 17 augusti 1891. 
Alla ansökningar avslogs.134 Däremot beslutade fullmäktige i augusti 1891 att låta 
sakkunnig person undersöka vattentillgången och möjligheten av att förbättra 
denna så att ledningsnätet skulle kunna utökas.135 Denna undersökning utfördes 
av den från vattenledningsbygget kände J. G. Richert. Han hade kommit fram till 
att sådana åtgärder skulle kosta staden minst 120.000 kronor. Stadsfullmäktige 
ansåg att detta översteg vad staden vid den tidpunkten hade råd med, och att 
eftersom behoven inte ansågs trängande kunde arbetena få anstå, förutsatt att 
vattenledningen inte ytterligare utsträcktes över det oreglerade området.136 

Drätselkammarens motiv för avstyrkandet av alla dessa ansökningar framgår 
bl.a. av deras behandling av en begäran från O. F. Berg m.fl. i augusti 1891 om att 
utsträcka vattenledningen till det oreglerade området mellan Stenhammaren och 
stadsplanen. Dk menade att vattenledningen enligt reglementet var avsedd för 
stadsområdet, inte för trakterna därutanför. Vidare framhölls att tillstyrkan av 
Bergs m.fl. begäran skulle tvinga fram medgivanden även för andra som bodde 
utom stadsplanerat område, att "dylik medgift vore att upphäfva ett verksamt 
korrektiv mot det regellösa och godtyckliga bebyggandet i stadens utkanter med 
deraf följande ekonomiska olägenheter och andra obehag för kommunen", samt 
slutligen att vattenkonsumtionen inom det planlagda området redan var så stor att 
sparsamhet måste till.137 

Ytterligare en orsak till motståndet var den ovan nämnda tvisten om en del av 
marken i ytterområdena. En stor del av bebyggelsen låg på stadens donationsjord, 
och myndigheterna önskade, som tidigare nämnts, ha dessa ägarförhållanden 
klarlagda innan man ville acceptera byggandet inom området165. Allt detta kan ses 
som ytterligare en illustration till beskrivning i Svensk stad av Sundsvall som en 

Tabell 7.4. Vattenledningsnätets utbyggnad i Sundsvall 1879-1910. 

Nätet Hus Andelen hus Medel-
i meter anslutna anslutna förbrukning 

1882 11864 285 _ 93 
1887 11864 394 - 123 
1893 14360 413 - 141 
1895 15317 388 - 142 
1900 17950 - 51 174 
1905 19977 - 47 140 
1910 22847 - 63 156 
1915 26516 - 68 166 

120 



kraftigt segregerad stad (se kapitel 6). I innerstaden, där de flesta välbärgade levde 
byggdes den kommunala servicen ut, i ytterområdena som framförallt beboddes 
av arbetarbefolkningen skedde däremot inga förbättringar. Det låg snarare en 
medveten politik bakom att inte arbeta för ordnade förhållanden i dessa områden. 
Utbyggnaden av vattenledningsnätet kan följas i tabell 7.4. Under de första åren 
efter dess fullbordan 1879 förekom endast marginella utvidgningar. Från 1882-
1887 skedde ingen utsträckning alls av nätet Vid denna tid var det således endast 
boende i de centrala delarna som kunde komma i åtnjutande av stadens vatten. De 
som bodde i övriga delar av staden var fortfarande hänvisade till egna brunnar. 
Först efter branden börjar en viss utökning av nätet till andra områden, även om 
utbyggnadstakten var långsam. Inom det område där vatten och avlopp hade 
dragits ökade successivt antalet hus anslutna till vattenledningen. Bland städer 
med någorlunda stor befolkning hörde Sundsvall till dem med sämst vattenled
ningsutbyggnad.138 Ännu långt in på 1900-talet saknade ungefär hälften av alla 
hus egen vattenledning. Medelförbrukningen av vatten ökade i början, men från 
1890-talet skedde ingen större ökning i denna. Anmärkas bör att medelförbruk
ningen är ett något missvisande mått, eftersom så många saknade tillgång till 
vattenledningen. 

Även i fråga om avloppen var förstås skillnaderna stora mellan olika delar av 
staden. Vid förste provinsialläkarens inspektionsresa i staden 1894 kunde han 
konstatera att dräneringen var mycket dålig i Stenhammaren. Rännstenarna var 
igenvuxna och fyllda med stagnerande stinkande innehåll. Förhållandena befanns 
vara likadana i Stadsmon.139 

Under de närmaste åren verkar inga större förbättringar ha skett. I hälsovårds
nämndens årsberättelse 1902 påpekades den bristfälliga dräneringen i de delar av 
staden där den oreglerade bebyggelsen vuxit fram efter branden 1888. Särskilt 
dåliga var förhållandena inom området mellan den egentliga staden och Söder
malm (Stenhammaren hade vid denna tid bytt namn till Södermalm). Förutom att 
stadsmyndigheterna, som redan nämnts, inte velat vidta några åtgärder för dessa 
områden, hade man även svårigheter med en del gårdsägare. Dessa ville inte ta 
emot spillvatten från högre belägna gårdar, p.g.a. att detta innehöll urin m.m. och 
att stanken besvärade dem. Därför hade de stängt av dikena.140 

Vi kan således konstatera att förhållandena långt fram i tiden var mycket 
primitiva i en del områden. Detta kan ytterligare illustreras av Lars Ahlins 
beskrivning av förhållandena i den fingerade arbetarstadsdelen Östra Getatå i 
Sundsvall under 1920- eller 30-tal: "Ingenstans förekom indragna vattenledningar. 
Vi hade en utepump som om vintern var inlindad i halm och säckväv för att det 
vatten som alltid står kvar i pumpen inte skulle frysa. Slaskhinken fick vi tömma 
i ett dike som rensades av en kommunalgubbe ett par gånger om året. Utedass var 
överallt obligatoriskt."141 

Vattenkvalitet 

I Sundsvalls tidning kunde man 1894 läsa en skämtsam "föreläsning" om vatten. 
Författaren, "Jonas (icke profet)", avhandlade först havsvatten, varefter han över
gick till beskrivningen av landvatten. Detta vatten indelas, enligt författaren, i 
varmt vatten (bl.a. toddyvatten och rakvatten), kallt vatten (bl.a. groggvatten och 
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källvatten) samt ljumt vatten. Det ljumma vattnet var av endast ett slag, nämligen 
vattenledningsvatten som kommer "... från högre belägna ställen, såsom pudrett-
fabriker och dylikt,... Kallas stundom äfven afloppsvatten." Tillsammans med 
bröd utgjorde detta vatten ett fruktansvärt straff. "Vattenledningsvattnet drickes 
godvilligt endast af goodtemplarne, som häraf fått sitt namn."142 Att sundvallsbor-
na med ett leende (?) skulle kunna ha känt igen sina egna förhållanden bör framgå 
av följande genomgång. 

Under de första decennierna av vatten- och avloppsutbyggnaden i svenska 
städer, utnyttjades i allmänhet närbelägna sjöar i s.k. ytvattenanläggningar. För 
rening av detta vatten byggde man filteranläggningar, fyllda med olika lager av 
grov till fin singel, och med ett lager av sand överst Med denna metod lyckades 
inte reningen alltid fullkomligt, varför man på somliga ställen fick tämligen dåligt 
vatten. Man övergick därför från 1880- och 90-talet alltmer till att försöka utnyttja 
grundvattenförekomster. Den främste förespråkaren för grundvattenanläggningar 
blev J. G. Richert,143 alltså samme man som låg bakom förslaget till vattenledning 
i Sundsvall. 

Men under 1870-talet hade Richert inga farhågor angående ytvattenanläggning
ar i Sundsvall. När planerna på en vattenledning började ta form under 1870-talet 
framhöll han att Sundsvall hade bra förutsättningar vad gäller gott vatten. "Såsom 
tillgång för Vattenledningen erbjudes den särdeles välbelägna Sidsjösjön, hvars 
vatten kan anses vara af mycket god beskaffenhet".144 Och hälsovårdnämnden 
deklarerade att "... Sundsvalls stad är lyckligt lottad med afseende på wattentill-
gång i allmänhet, men särskildt med afseende på godt drickswatten, hwarå god 
tillgång finnes i källådror från kringliggande bergshöjder, måste man påstå det 
alltför litet är gjordt, för att tillgodogöra sig dessa och finnes inom staden aldeles 
för litet antal goda brunnar."145 

En filteranläggning anlades en bit nedanför Sidsjön (av Richert benämnd 
Sidsjösjön). Men denna uppfyllde inte helt förväntningarna. Vid mitten av 1880-
talet anlades därför en större för att kunna tillgodose ymnigare vattentillgång. 
Däremot framhöll man vid denna tid att vattnets kvalitet var god, men den 
slutsatsen verkar inte ha underbyggts av kemiska analyser. När man 1887 lät 
professor Olof Hammarsten i Uppsala146 undersöka vattnet, kunde denne konsta
tera att "Wattenledningsvattnet, på grund af dess temligen starka förorening af 
organiska ämnen, är mindre tjenligt som dricksvatten." Följande år utfördes 
reparationer och ombyggnader vid filtret, men även detta år kunde professor 
Hammarsten konstatera att vattnet var dåligt, antagligen på grund av filtreringens 
ringa verkan.147 

De företagna analyserna föranledde en diskussion i stadsfullmäktige. Där om
talas att drätselkammaren, efter att ha fått en skrivelse från hälsovårdsnämnden 
rörande det dåliga vattnet, låtit en handelskemist från Stockholm analysera ett 
vattenprov. Enligt denne kemist var vattnet av "bästa slags vattenledningsvatten, 
och att hvad själfva färgningen angår, den endast genom stora kostnader med 
tillhjälp af kolfilter kan aflägsnas." Rektor Bystedt menade att det dåliga resultatet 
av professor Hammarstens analys kan ha berott på att vattenprovet tagits vid något 
tillfälle då man tvingats släppa igenom ofiltrerat vatten, något som ibland ska ha 
skett Han beklagade vidare att provet tagits när inte vattenledningsingenjören känt 
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till det, och yrkade på att inga åtgärder skulle vidtas för stunden utan man skulle 
avvakta resultatet av nya prov under vederbörlig kontroll. På detta replikerade 
fil.dr. Severin Axell148 att prov borde tagas utan att vattenledningsingenjören 
underrättades, eftersom denne hade intresse av att uppvisa så goda resultat som 
möjligt. Det viktigaste var inte att uppvisa ett gynnsamt resultat, utan i stället att 
nå fram till sanningen om vattnets kvalitet. Däremot ansåg även han att ytterligare 
prov behövde tas. Norrlänningen avslutade sitt referat med några reflektioner över 
Bystedts påpekande att ofiltrerat vatten emellanåt släpptes igenom: "... ha vi någon 
garanti fö-, och hur stor är den, att staden i allmänhet får filtreradt vatten, eller är 
det ofiltrerade regel. ...frågan torde vara en af de vigtigaste frågorna för staden".149 

Vid nästa stadsfullmäktigesammanträde meddelades att drätselkammaren beslutat 
anmoda Stockholms vattenlednings kemist att undersöka prov tagna vid olika 
tillfällen.150 

I augusti 1889 kunde Norrlänningen berätta att magsjukdomar härjade i staden 
(se även kapitel 9). Orsaken till detta ansåg tidningen ligga i det dåliga dricksvatt
net: "Det är med föga nöje, som vi lämna den upplysningen, att Sundsvalls 
vattenledningsvatten är infesteradt af bakterier och att det i närvarande stund är 
det sämsta i Sverge." Men inte bara vattenledningsvattnet var dåligt — vattnet i 
Stenhammarens brunnar var knappast bättre.151 Och några månader senare besk
revs vattenledningsvattnets färg ("ty färg har det alltid") såsom skiftande i lindrigt 
kaffebrunt. I spalterna ifrågasattes även filtreringens effekt efter det att det ur en 
vattenkastare framkommit tre levande exemplar av en gulvit maskart.152 

Ånyo —1891—byggdes en större filteranläggning. Beträffande denna anlägg
ning förklarades att man tillgodogjort sig de nyare erfarenheterna inom området. 
Den var uppförd enligt Moniers system och filtreringen skedde långsammare och 
omsorgsfullare än i de gamla filtren184. Vid denna tid undersöktes även möjligheten 
att använda grundvatten. Ett antal försöksbrunnar grävdes, men resultatet var 
dåligt Vattentillgången var för liten.153 

I vilken grad det nya filtret förbättrade vattenkvaliteten är svårt att bedöma. 
Under några år fho.m. 1892 utfördes undersökningar av vattnet både från vatten
ledningen och från grävda brunnar vid Sundsvalls kemiska station. Delvis föran
leddes dessa analyser av hotet från koleran i början av detta decennium. Analyserna 
visade att bakteriehalten stundtals var mycket hög, exempelvis i juli 1894. Filtrer
ingen hade haft ringa inverkan på bakteriehalten.154 Vid undersökningar av vatten
ledningsvattnet april-juni 1894 befanns vattnet — "som vanligt" var tidningens 
kommentar — vara mindre lämpligt som dricksvatten, men däremot ett gott kok-
och tvättvatten. Undersökningar av vattenledningsvattnet upphörde dock efter 
några år. Endast vid enstaka tillfällen företogs analyser. Detta skulle kunna tyda 
på att problemen upplevdes som förhållandevis små. I hälsovårdsnämndernas 
bedömningar (som inte baserades på analyser) angavs oftast att ingen anledning 
till anmärkning förefanns och vid en analys 1898 befanns det filtrerade vattnet 
vara helt befriat från bakterier 1910 anges vattnets kvalitet som någorlunda 
tillfredsställande. Några förbättringar av filteringen skedde heller inte förrän 1914 
då ett nytt filter byggdes.155 

Men de fåtal analyser av vattenledningsvattnet som gjordes, visade att detta inte 
var helt utan anmärkning. Vid en undersökning 1905 kunde man konstatera att 
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"filtreringen åstadkommit bra liten förändring i den höga halten af organiska 
ämnen, hvaraf vårt vattenledningsvatten lider".156 Och 1919 framfördes kraftig 
kritik mot vattnets beskaffenhet av förste provinsialläkaren, som beskrev det som 
"...alltför varmt, icke färglöst och ingalunda fyller den fordran, som brukar ställas 
på ett sunt dricksvatten, att smaken skall vara god och frisk".157 

När vi inte har tillgång till kontinuerliga undersökningar av vattnet, är det 
vanskligt att uttala sig om förbättringar eller försämringar i vattenlednings vattnets 
kvalitet. Ett försiktigt antagande kan vara att vissa förbättringar ändå inträdde 
fr.o.m. 1890-talet. Även om många av problemen blev kvar också framöver, kan 
förhållandena ha varit ännu svårare tidigare med otillräcklig fitrering av vattnet. 

Problemet med brunnarnas vatten var emellertid ännu större. Enligt hälsovårds
nämndens årsberättelse för 1890 var vattnet i de flesta av brunnarna (till antalet 
260) på området mellan järnvägen och Stenhammaren av dålig kvalitet. I samband 
med en nervfeberepidemi 1890 uppmärksammades vattnets dåliga kvalitet: "Wid 
Möns sågverk befanns det dricksvatten, som deraf folket allmänt använda, vid 
företagen analys wara högst dåligt, hvarför brunnen stängdes och epidemin 
upphörde."158 Detta föranledde stadsläkare Benckert att stödja stadsmobors anhål
lan om utsträckning av vattenledning. Enligt honom hade analysen av brunnarnas 
vatten i detta område visat att det var absolut giftigt som dricksvatten.159 

Anledning till klagomål beträffande brunnsvattnets kvalitet kvarstod lång tid 
framöver. Ibland förklarades brunnarnas vatten som otjänligt att dricka, som t ex 
1892 då fem gårdsbrunnar efter analys underkändes. Och i de analyser som 
genomfördes 1893 befanns brunnarnas vatten genomgående vara av sämre kvalitet 
än vattenledningsvattnet. Halten fasta ämnen var mycket hög, vattnet var i många 
fall missfärgat och förekomst av ammoniak och salpetersyra kunde konstateras. 
Inför den befarade kolera-epidemin förberedde hälsovårdsnämnden sig på att 
utfärda varningar för brunnar med dåligt vatten.160 Summariska redogörelser för 
brunnsanalyserna publicerades också i tidningarna. Enligt en sådan redogörelse, 
byggd på analyser av trettiofyra brunnar, befanns tolv ha gott vatten, nio ha 
användbart vatten, två ha knappt användbart vatten och elva ha dåligt eller 
oanvändbart vatten.161 Tio år senare bedömdes fortfarande brunnarnas vatten som 
i allmänhet dåligt.162 

Renhållning 

Renhållningen låg länge inom de enskilda medborgarnas ansvarsområde.163 Före
skrifter om renhållning torde säkert ha funnits under lång tid, men dessa är i 
huvudsak okända. Från 1850-talet kan man i tidningarna läsa kungörelser utfär
dade av magistraten med föreskrifter om renhållningen. Man började även för
knippa dessa åtgärder med sundhetens främjande. Gator och torg skulle sopas varje 
lördag, vid vite förbjöds uppläggning av avskräde på ej avsedda platser, diken 
skulle rensas för att underlätta avloppen, kor, hästar och svin fick ej gå lösa på 
gatorna osv. Däremot utbjöds renhållningen av vissa allmänna platser på entrepe-
nad åt minstbjudande.164 Den yttre renhållningen (renhållningen av gator och torg) 
var något som fastighetsägarna ville bli befriade från. Detta borde höra till stadens 
gemensamma ansvar, ansåg man.165 
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Ull renhållningen hörde också avträdeshanteringen och bortförandet av gödsel, 
vilket säkert var ett stort problem så länge som det fanns så många djur i Sundsvall. 
Eftersom staden länge hade en lantlig prägel, och invånarna hade sina odlingar på 
stadens vretar, tillvaratogs större delen av gödseln på dessa. Avföringen och 
gödseln hade ett stort värde. Förhållandet när hälsovårdsstadgan trädde i kraft 
beskrevs på följande sätt: 

"Beträffande afträdesämnena, hafva de sin användning å de s. k. vretarne och 
utgöra de en lätt afsättlig vara, som likväl nästan utan undantag samlas jemte 
de inom de respective husen och å gårdame förekommande soporna och 
hushållsaffallen samt det förbrukade wattnet och annan flytande orenlighet i 
den s.k. kasen, hvilken äfven är förwaringsrummet för all djurspillning och 
oftast är högst oändamålsenligt och otillfredsställande anordnad; och ligger 
häruti en bland de största svårigheter, som Helsovårds-nämnden har att kämpa 
med."166 

Avträdena var oftast placerade ovanför spillningsrummen där djurspillning, 
mänsklig avföring och alla möjliga avskräden från hushållen samlades. Spillning-
rummen var dessutom i allmänhet stora och djupa.1®7 

Dessa förhållanden hörde till hälsovårdsnämndens svåraste problem. Allt avfall 
samlades i en hög, varifrån föroreningarna kunde flyta ut på gator och torg eller 
sippra ner i grundvattnet. Bortforslingen av gödselhögarna var också oregelbun
den. De låg ofta kvar för länge innan de togs tillvara som gödsel. Enligt de nya 
bestämmelserna i hälsovårdsstadgan skulle avträdena placeras minst tjugo fot från 
gator och andra allmänna platser, och avföringen uppsamlas i lätt fraktbara kärl. 
Avträdena skulle placeras på täta underlag. Gödseln och avföringen fick heller inte 
ligga kvar hur länge som helst. När det legat så länge att sundheten hotades, ålades 
den ansvarige att frakta bort gödseln. På tre år skulle förändringarna ha genom
förts.168 

Genomförandet av åtgärderna stötte emellertid på en del problem. Efter ett par 
år kunde nämnden konstatera att "... dock blott ytterst få gårdsegare vidtagit några 
åtgärder för tillgodoseende af stadgans kraf i dessa hänseenden", detta trots att 
hälsovårdsnämnden påmint om dessa genom bl.a. tillkännagivanden i stadens 
tidningar. Gårdsägarna hade vid ett möte beslutat om att begära uppskov med att 
vidta de erfordrade förändringarna. Hälsovårdsnämnden för sin del tillstyrkte 
deras begäran till dess att dränering och vattenavloppen ordnats. Detta uppskov 
beviljades året därefter.169 

Myndigheterna kan inte anses ha varit passiva i frågan. 1879 blev arton gårdsä
gare vid vite av tio till femtio kronor ålagda att förbättra snyggheten omkring 
spillningsrummen, och två avträden blev förbjudna att användas. Sådana påpekan
den och viteshot förekom nästan årligen framöver. Det kraftfulla agerandet från 
myndigheterna sida verkar också ha gett resultat. Förhållandena förbättrades 
successivt. I början av 1880-talet framhölls att de flesta avträden var reglements-
enligt ordnade. De gårdar som fortfarande inte vidtagit de åtgärder som hälso
vårdsstadgan angett, låg företrädesvis i de delar av staden som saknade vatten och 
avlopp. För att driva fram dessa åtgärder gjorde hälsovårdsnämnden egna inspek
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tioner av avträden, vid vilka man vid hot om vite ålade gårdsägarna att följa 
bestämmelserna. Därmed ansågs denna fråga vara löst.170 

För att lättare kunna sköta avträdeshanteringen skulle avträdena vara försedda 
med lätt flyttbara kärl. I början av 80-talet fanns fortfarande stora avträdeslårar 
kvar, men 1887 kunde nämnden konstatera att sådana inte längre användes. Man 
arbetade också på att genomföra en gemensam modell för avträdeskärl. En sådan 
antogs 1888. Fördelningen mellan olika kärl var år 1891 sådan att av sammanlagt 
2417 kärl var 1282 av fastställd modell, 312 marino-klosetter, 36 torvmullskloset-
ter och 787 tunnkärl av diverse sorter. Samtidigt fanns 45 vattenklosetter. 82 
avträden på vretarna saknade vid det tillfället kärl.171 

1888 omtalas även de första vattenklosettema. I diskussionen om lämpligheten 
att spola avföringen genom stadens avlopp framkom olika uppfattningar. Lasa
rettsläkare Christiernin och stadsläkare Benckert, vilka representerade medicinar
nas syn på frågan, ansåg att vattenklosetter var bra för den sanitära situationen i 
staden. Några problem med föroreningar av vattendrag såg de inte. För dem var 
det viktigaste problemet att bli fri avföringen från gårdarna. Drätselkammaren ville 
däremot förbjuda vattenklosetter. I fullmäktige framfördes kammarens linje av 
rektor Bystedt. De argument som framfördes mot klosetterna var dels olämplig
heten av att låta viktiga gödningsämnen rinna ut i vattendragen i stället för att 
komma jorden till godo (och ge staden inkomster), dels föroreningarna av ham-

172 nen. 
Renhållningen sköttes av entrepenör som mot vissa avgifter åtog sig att ta hand 

om avträdes- och sopkärlen. Efter branden 1888 ansåg denne att arbetsuppgifterna 
ökat, varför han antingen ville ha högre ersättning eller bli befriad från sina 
uppgifter. För att förbättra hanteringen inrättade staden eget reningsverk 1890. 
Den enskilde gårdsägaren hade fortfarande ansvaret för renhållningen på sin gård. 
När han önskade bli fri latrinen eller soporna, anmälde han detta till till hälsovårds
nämndens byrå, varefter kärlen avhämtades. En renhållningsstadga fastställdes 
1893. Enligt denna skulle latrinkärlen avhämtas minst en gång i veckan (1897 
ändrat till att hämtas innan kärlet var fullt eller efter hälsovårdsnämndens åläggan
den om tätare avhämtningar). Fortfarande hade dock de enskilda gårdsägarna 
rättighet att sköta bortforslingen själva.173 

Latrinen forslades till bränngropen där den såldes som gödsel åt jordbrukare i 
trakten. Då detta ansågs vara ekonomiskt ofördelaktigt tillsattes 1907 en kommitté 
för att utreda frågan.174 Renhållningsväsendet hade förändrats mycket i olika städer 
runt om i Sverige. Det fanns en förhoppning om att kunna tillvarata det mesta av 
städernas avfall, kanske också att lyckas få renhållningen att gå med vinst. Staden 
skulle inte längre vara den snuskiga, hälsofarliga och tärande smittohärden. I stället 
skulle den bli både ren och nyttig. Stadens smuts och avfall skulle få landets åkrar 
att grönska.175 Avfallshanteringen skulle skötas och planeras noggrannt. Det 
rationella sätt att tillvarata stadens avfall som användes i de moderna renhållnings
verken fick renhållningsdirektör Karl Tingsten att uttrycka sig i följande lyriska 
ordalag: "Latrinkärlens lossning, rengöring och inlastning bilda tillsammans en 
synnerligen vacker arbetsprocess."176 

Efter diskussioner om anläggande av pudrettfabrik177 fastnade de beslutande 
organen i Sundsvall slutligen för byggandet av en s.k. nitrammonfabrik. Denna 
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fabrik togs i drift 1911. Ur latrinen utvann man såväl ammoniaksulfat som 
nitrammonkalk—ett nästan torrt och luktfritt gulaktigt pulver som man hoppades 
kunna sälja som ett effektivt och luktfritt gödningsämne till jordbrukare. Försöket 
blev emellertid ett dyrt fiasko. Nitrammonkalkens effektivitet som gödningsmedel 
betvivlades av många, bl.a. i pressen, och man hade svårigheter att bli av med sina 
produkter. Fabriken gick med stora ärliga förluster, och efter några år tvingades 
man även bygga en pudrettfabrik. Nitrammonfabriken lades ned 1920.178 

Matvarukontroll 

Ett annat viktigt ansvarsområde för hälsovårdsmyndigheterna var födoämneskon
trollen.179 Om man fär tro den beskrivning av torghandeln vid Finntorget i 
Sundsvall som relaterades i lokalpressen, måste detta ha varit en angelägen 
uppgift: 

'Tänken Eder en öppen plats wid en skeppsbrokaj, utan stenläggning, med 
wattenpölar och annan osnygghet. Tanken Eder widare här rader af laggkärl, 
stora tunnor och kar med smör, salt oxkött, fläsk och färkött, stående i långa 
rader. Så till wida wore wäl alt bra, men då man ser det blåaktiga magra 
oxköttet, det gulaktiga fläsket, de genomskinliga fårhalfwoma, det med 
allehanda snusk mängda smöret, de i en sorts lake liggande salta sikar och 
gäddor, kan man ej aimat än beklaga en allmoge, som står så lågt, att den 
torgför dylika lantmannaprodukter."180 

Problemen med födoämneshanteringen ökade efter införandet av näringsfrihet 
1864. Den gamla kontrollen av näringsidkare inom slakterier, korvfabriker och 
annan matvaruhantering upphörde. Det gav möjlighet för många mindre kunniga 
att etablera sig. Det mötte inga större svårigheter att sätta upp ett slakteri, och man 
kunde lätt konkurrera med låga priser. En hel del utövare av verksamhet inom 
matvarubranschen drog sig inte heller från att förfalska mat, dryga ut mjölken med 
vatten eller sälja undermåliga produkter som självdöda djur, tuberkulossmittat kött 
m.m.181 

Kontrollen av livsmedelshanteringen i Sundsvall handhades av hälsovårdskon
stapeln. Denne gjorde sina inspektionsrundor på torg och i matvaruaffärer, samt 
även på slakterier. Under 1870-talet verkar aktiviteterna inte ha varit särskilt 
omfattande, men från omkring 1880 omtalas verksamheten allt oftare. "Helso-
vårdskonstapeln har fått sig strängeligen ålagdt att egna synnerlig uppmärksamhet 
på de födoämnen som utbjudas till salu". Det kött som underkändes, oskadliggjor
des på ägarens bekostnad genom fotogenbegjutning och nedgrävning. Att ned-
grävning inte alltid var tillräckligt visar det fall då åtal väcktes mot en person som 
uppgrävt sådant kasserat kött182 

På privat initiativ inrättades en fläskbesiktningsanstalt under tidigt 1880-tal. I 
tidningarna uppmanades sundvallsborna att endast köpa besiktigat kött Denna 
besiktning var emellertid frivillig fram till 1909 då staden byggde en köttbesikt-
ningsanstalt.183 Vid denna skulle allt kött som hädanefter salufördes i staden 
besiktigas och erhålla vederbörlig stämpel. 
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Vid mitten av 1880-talet tid började man även med mjölkundersökningar. 1885 
fann man att "... oskummad mjölk uppblandas med skummad: undersökning af 
finnsmör, att detta är betydligt bemängdt med watten...".184 Under 1890-talet var 
det vanligt att man publicerade analysresultaten av mjölkundersökningarna i 
lokalpressen, vilket borde ha fungerat som ett viktigt incitament för mjölkhand
larna att vara noggranna med sina varor. 1891 fastslogs föreskrifter för beredning 
och behandling av matvaror som såldes i Sundsvalls affärer. Samtidigt antogs även 
föreskrifter för mjölkhandeln. I dessa stadgor ålades de som hanterade livsmedel 
att iaktta nödvändig renlighet, att inte förfalska matvarorna, att förhindra spridning 
av smitta genom mat osv.185 För att ytterligare förbättra handeln med matvaror, 
byggdes den första saluhallen 1896. 

De sanitära förhållandena vid slakterier och korvfabriker gav ofta anledning till 
ingripanden från hälsovårdskonstapelns sida. 1885 förbjöds två slaktare att utöva 
sin verksamhet. I slutet av 1880-talet kan hälsovårdsnämnden konstatera att ingen 
sådan verksamhet längre idkades inom den egentliga staden. I omgivningarna 
omkring fortfor däremot verksamheten. Förhållandena i dessa var otillfredsstäl
lande: "I afseende på lokalernas inredning och underhåll samt handteringens 
skötsel och drift hafva från sanitär synpunkt tyvärr många bristfälligheter varit 
föremål för anmärkningar". Två av de sämsta slakterierna hade man dock lyckats 
stänga.186 

Norrlänningen fann anledning kritisera hälsovårdsnämnden för senfärdighet i 
ett fall, där gräsliga förhållanden hade uppenbarats. Vid Manne Nilssons slakteri 
efter Sidsjövägen hade poliskonstapel Ståhlberg funnit att levande djur i sin egen 
avföring, slaktade djur och självdöda djur (som antagligen var ämnade för försälj
ning enligt rapporten) blandades. Dessutom fanns gott om slaktavskräden, halv
rutten föda m.m. i eller alldeles intill slakteriet. Enligt grannarna ska Nilsson ha 
brukat slakta nattetid alldeles utanför ett rum fyllt med latrin och annan ruttnande 
avskräde. Stanken ska ha varit vedervärdig. Drätselkammaren hade ålagt jordin
nehavaren att städa upp. Om så icke skedde, skulle slaktaren vräkas. Det berättades 
också om en slaktare som brukade förvara sitt kött på ett avträde. Han ska ha 
urskuldat sig med att det var kallast där.187 

Liksom i fråga om mjölkundersökningar, gav Sundsvalls Tidning publicitet åt 
resultat från veterinärens inspektioner av slakterier, detta som vägledning åt den 
köttköpande allmänheten. Utifrån länsveterinärens undersökning kunde man få 
veta vid vilka slakterier det iakttogs snygghet och vid vilka snusket dominerade.188 

Slaktare som ville undvika hälsovårdsnämndernas kontroll kunde lätt flytta sin 
verksamhet till intilliggande områden i andra församlingar. Vi har tidigare sett hur 
hälsovårdsnämnden fick tillåtelse att utföra inspektioner även i dessa områden. 
Vid en sådan inspektion i en korvfabrik i Skönsberg, fann man sådan osnygghet 
att man beslutade väcka åtal.189 

Övriga frågor 

Stadsbilden i Sundsvall präglades som redan nämnts länge av att djur förekom i 
ett förhållandevis stort antal. I början av 1890-talet fanns fortfarande 249 svin hos 
124 svinhållare, dock inga i de centrala delarna eller på Norrmalm. Vidare fanns 
426 hästar i 192 stall och 225 kor i 99 fähus. Tio år senare hade antalet minskat 

128 



till 114 svin—en summa som hälsovårdsnämnden ansåg vara i underkant—275 
hästar och 150 kor.190 

Ett av de ansvarsområden som lades på hälsovårdsnämnden enligt stadgan 1874 
var uppsikten över boendeförhållanden. Nämnden hade rätt och skyldighet att 
förbjuda boende i hälsovådliga lägenheter. Man kan anta att åtgärder av den arten 
inte kan ha varit lätta att genomföra. Dels innebar förbjudande av uthyrning av 
lägenheter ett intrång på den personliga egendomen, men kanske ännu viktigare 
var att ett sådant förbud knappast kan ha ansetts som särskilt genomförbart i tider 
när bostadsbristen var svår. Vad skulle alternativet vara för de hyresgäster som 
bodde i dessa osunda bostäder? Man finner dock att myndigheterna inte helt 
ignorerade denna paragraf. I berättelsen för 1875, alltså under en tid av svår 
bostadsbrist, omtalade nämnden att man "... måst förbjuda begagnande som 
vinterbostad af ett par lägenheter, hvilka genom sin egenskap af att hellre vara 
fuktiga källrar än bostad för menniskor måste anses vara helso vådliga."191 Man 
framhöll samtidigt att överbefolkningen var ett stort problem, som hälsovårds
nämnden knappast hade möjlighet att åtgärda. Året därefter förklarade nämnden 
att man p.g.a. överbefolkning inte kan utrymma fuktiga och hälsovådliga hus,192 

och liknande kommentarer framfördes även åren framöver. 
Först 1882 omtalades återigen ingripanden från nämndens sida. Ett par lägen

heter hade blivit förbjudna att hyras ut fram till dess att vissa förändringar vidtagits. 
Två år senare skedde samma sak beträffande två lägenheter, varav en inte åtgär
dades med följd att lägenheten fick utrymmas. Under åren fram till branden blev 
årligen en eller ett par bostäder förklarade som hälsovådliga, medan förhållandena 
de första åren efter branden gjorde att man inte kunde ingripa. 1892 ingrep man 
dock mot förhållandena i de sk södra barackerna, alltså några av de nödbostäder 
som uppfördes efter branden. Dessa baracker blev nerrivna främst av smittoskäl -
överbefolkning och spridande av smittosamma sjukdomar präglade de aktuella 
husen. Många provisoriska bostäder kom däremot att finnas kvar länge. Hälso
vårdsnämnden förklarade en hel del av dessa som otjänliga till bostäder vid 
besiktningar år 1900: dessa byggnader hade utdömts även av byggnadsnämnden 
och skulle rivas. Men de sista provisoriska barackerna fanns kvar ända fram till 
1925.193 Man hade helt enkelt inga alternativa bostäder åt hyresgästerna i dessa 
hus. 

Om man ska sammanfatta hälsovårdsnämndemas åtgärder för förhindrande av 
uthyrande av osunda bostäder, torde slutsatsen bli att de rent praktiska förhållan
dena satte hinder i vägen i de flesta fall. Bostadsfrågan kunde inte lösas enbart 
genom förbud — andra och mer effektiva åtgärder skulle i så fall ha behövt 
tillgripas. När bostadsbristen var svår hade man inte möjlighet att förbjuda 
uthyrning. Men de fall där nämnden ändå ingrep visar att den inte var helt 
främmande för att vidta åtgärder. 

Konklusion 
Till slut ska jag här sammanfatta vad som framkommit i detta kapitel om hälso
vårdens framväxt och roll för olika sociala grupper i Sundsvall. Först och främst 
måste konstateras att från 1870-talet och framåt skedde en kraftig utveckling av 
den allmänna hälsovården. Även om läkartillgången inte ökade, skedde så stora 
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förändringar att möjligheterna till god hälsa måste ha blivit betydligt gynnsamma
re. 

Sundsvallsboma bör anses ha haft förhållandevis god tillgång till läkare under 
större delen av 1800-talet Däremot ökade inte tillgången under seklets gång — i 
stället var andelen invånare per läkare lägst vid mitten av seklet. Tillgången till 
sjukhusvård ökade dock. Här har däremot inte bedömts vilken förmåga att bota 
läkarna hade. Den största begränsningen låg säkert i deras begränsade terapeutiska 
förmåga. 

Det är svårare att bedöma i vilken grad olika sociala grupper kom i åtnjutande 
av läkar- och sjukhusvård. Vård åt de fattiga skulle garanteras, men troligen 
bedömdes fattigdomsgränsen tämligen snävt Till de fattiga räknades främst 
gamla, handikappade och föräldralösa barn. De som ansågs kunna arbeta skulle 
inte åtnjuta fattigvård. En anledning till konflikt kunde också ligga i tjänsteläkar
nas dubbla roll av anställda tjänstemän och privatpraktiserande läkare. Den ålagda 
fattigsjukvården kunde lätt uppfattas som inkräktande på den egna praktiken, 
särskilt under den tid andelen fattiga ökade. I Sundsvall fanns också ett exempel 
på att fattigsjukvården inte fungerade. 

Genom smittkoppsvaccinering, barnmorskor och det obligatoriska skrivandet 
av dödsbevis i samband med dödsfall kan man anta att så gott som alla sociala 
grupper kom i kontakt med den etablerade medicinen. Dessa kontakter kan ha haft 
stor betydelse för spridningen av attityder i förhållande till hälsa. Ett mer hälsoin-
riktat beteende kan ha främjats. Men dessa kontakter var inte konfliktfria, vilket 
även visades i det relaterade fallet med andre stadsläkaren Falk och hans klienter. 
Avståndet var många gånger stort mellan läkaren och de breda befolkningsgrup
perna, och till stor del hade de förra en starkt moraliserande syn på arbetarbefolk
ningen. Anledningen till att de lägre skikten var sjuka i högre utsträckning låg, 
enligt läkarna, främst i deras dåliga livsstil. Det dåliga förtroendet för läkarna 
framkom bl.a. i samband med motståndet mot isolering av sjuka på kopphuset och 
ointresset för smittkoppsvaccineringen, liksom avståndet framgår av de attityder 
i förhållande till de fattiga som framskymtar i läkarnas redogörelser. Läkarna ansåg 
de lägre skikten för likgiltiga och ointresserade av sin egen och sin familjs hälsa. 
Mycket tyder istället på att dessa grupper verkade för vad man uppfattade som 
sina intressen, vilket många gånger inte innebar samma sak som vad läkaren ansåg. 
Det fanns uppenbarligen ett motstånd mot läkarna när de uppträdde i form av 
myndighetspersoner och gav uttryck för en kontrollerande överhetssyn i relatio
nerna till sina klienter. Men att man i vissa fall opponerade sig mot den officiella 
medicinens åtgärder, behöver inte innebära att man helt tog avstånd från läkarens 
kunskaper. Man kan ha utnyttjat den och haft tilltro till den om man själv fick välja 
tillfällena för åtgärderna. 

Beträffande den allmänna hälsovården i Sundsvall, var aktiviteterna blygsamma 
fram till dess att hälsovårdsnämnden började arbeta 1875. Tidigare låg största 
delen av ansvaret på de enskilda borgarna och sundhetsnämnder trädde i aktion 
först i samband med farsoter. Efter 1875 blev däremot de hälsovårdande aktivite
terna livligare. Renhållningen förändrades snabbt och de gamla gödselhögarna 
försvann efter några år. Vatten och avlopp ordnades och en idog hälsovårdskon
stapel inspekterade mer eller mindre alla vrår i staden. Däremot var andra inslag 
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i utvecklingen förhållandevis outvecklade fram till tidigt 1890-tal, dà en ny period 
med mer aktiva åtgärder inföll. Staden bildade eget renhållningsverk, föreskrifter 
för renhållning och födoämneshantering antogs, hälsovårdsstadgan började gälla 
i andra områden än i de centrala delarna och alltfler isolerades på kopphuset. Vidare 
började man utöka vatten- och avloppsledningar, samtidigt som man anlade nya 
filter för att förbättra vattnets kvalitet. 

Men även om allt detta innebar kraftiga förändringar, så skilde sig förhållandena 
åt i olika delar av staden. Medan de centrala delarna, där de mer välbärgade kom 
att bosätta sig i den alltmer segregerade staden, snabbt utrustades med flertalet 
förbättringar, släpade utvecklingen efter i utkanterna där arbetarna framlevde sina 
liv. Visserligen förbättrades förhållandena även där, men det skedde inte i samma 
utsträckning och eftersläpningen i tid var avsevärd. 

I kampanjerna för en utökad hälsovård och för sanitära förbättringar var ett av 
de viktigaste motiven för läkare och andra förespråkare den sociala frågan. De 
fattigas osunda kvarter måste rensas upp, eftersom de var ett hot mot hela 
samhället. När väl de sanitära reformerna utfördes i Sundsvall, var dock den 
sociala motiveringen inte särskilt framträdande. Antagligen drevs reformerna 
igenom mer i syfte att modernisera staden. Den ledande storföretagargruppen hade 
stort intresse av att införa de nya facilitetema och var också positivt inställd till 
tekniskt avancerade lösningar. Så även om den hälsovårdande och sanitära verk
samheten blev mycket livaktigare efter 1875, vilket kom att förändra livet i staden 
i många avseenden, fick många av de vidtagna åtgärderna en sned social profil. 
Bekvämligheterna kom i första hand de mer välbeställda till godo. Åtgärderna 
inriktades inte specifikt på de grupper som hade de sämsta förhållandena; i stället 
motarbetades utvecklingen inom de mindre bemedlades bostadsområden i stor 
utsträckning. I det längsta undvek man att ta itu med problemen och vidta de 
åtgärder som var oundvikliga. 

Läkarna i Sundsvall tillhörde de aktiva i hälsovårdande frågor. Deras insatser 
var centrala i hälsovårdsnämnden. Detta var en tid när det fanns en ambivalens i 
vad som var läkarkårens verksamhetsområde. De flesta läkare var anställda av 
staten eller av enskilda städer som provinsialläkare eller stadsläkare. Sjukhuslä
karna var än så länge i minoritet och de privatpraktiserande var få, åtminstone 
utanför de allra största städerna. Provinsial- och stadsläkarna var ju en blandning 
av offentligt anställda och egna företagare. I utvecklingen av deras läkarroll ingick 
som ett alternativ ett mer omfattande verksamhetsområde. De skulle kunna arbeta 
för haka på ett mer övergripande sätt genom att förebygga sjukdom. Sundsvalls
läkarnas aktiviteter kan förstås utifrån denna synvinkel. 
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Kapitel 8 

Den epidemiologiska transitionen i 
Sundsvall 1780-1920 

Dödlighetsutvecklingen i Sundsvall är möjlig att följa från slutet av 1700-talet. 
För tiden före 1800 har vi information om antal döda från 17771 förutom några år, 
samt enstaka uppgifter för den föregående tiden. Däremot saknas säkra uppgifter 
om befolkningens storlek. Några strödda uppgifter finns hos Ahnlund och Hiilp-
hers, vilka kan tjäna som grund för ungefärliga uppskattningar av befolkningsut
vecklingen. Denna förutsätts ha förändrats aritmetiskt jämnt mellan uppgiftstill-
fällena. Utifrån denna spridda information har dödstalen beräknats. 

Under 1750-talet uppges dödstalen i Sundsvall ha legat på 30,5 0/00, en 
förhållandevis hög mortalitet.3 Enstaka år kunde dödligheten vara betydligt högre, 
vilket var fallet år 1769. Detta år låg mortaliteten på ca 50 0/00 om man använder 
Hiilphers uppgifter för beräkningarna.4 Andra år med hög dödlighet uppges 
1742—43 och 1763—64 ha varit. De höga dödstalen under de förstnämnda åren 
orsakades av kriget, genommarscherna och fältsjukan.5 

Från 1777 och framåt finns möjlighet att följa dödlighetsutvecklingen kontinu
erligt Som figur 8.1 visar, var mortaliteten hög under de decennier av 1700-talet 

Figur 8.1. Dödligheten i Sundsvall 1777-1923. * Döda/1000 MFM. 
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Källa. Statistiska tabeller for Sundsvall; DDB, Umeå; Hälsovårdsnämndens 
årsberättelser. 

* Aren 1781,1791,1798-1800 saknas. 
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som är möjliga att studera. I runda tal låg dödstalen på ca 30 0/00. Under 
1800-talets första decennium steg dödligheten ytterligare, framförallt p.g.a. den 
höga dödligheten under krigsåren 1808-09. Under denna period kunde staden inte 
upprätthälla befolkningsstorleken av egen kraft. 

Efter 1810 sjönk dödstalen till en nivå som inte kom att underskridas förrän mot 
slutet av seklet Tidvis var dödligheten mycket låg för stadsförhållanden, vilket 
tyder på att sundhetstillståndet måste ha varit förhållandevis gott. Den förbättring 
som inträdde efter 1810 följdes emellertid inte av fortsatt nedgång. I stället finner 
vi att dödligheten gick upp dels under 1830-talet och dels under 1860- och 
70-talen. En rimlig tolkning av denna senare uppgång är att den kraftiga inflytt
ningen till Sundsvall under denna tid skapade stora problem för hälsotillståndet i 
staden. Först omkring 1880 började dödligheten gå ned och från den tiden skedde 
en konstant nedgång fram till de låga tal som redovisas för början av 1900-talet. 

Om vi ser på dödligheten under enskilda år, klarläggs delvis komponenterna i 
utvecklingen. I tabell 8.1 presenteras de "krisår" som drabbade Sundsvall och vilka 

Tabell 8.1. Krisår i Sundsvall 1777-1920. Allmänna dödstal i relation till 
medelvärdet av 20 kringliggande år= 100. 

År Döda/1000 Index Krisgrad Dödsorsak 

1783 44,5 158 2 Febrar 
1785 55,4 195 2 Rödsot 
1794 39,3 139 1 Smittkoppor 
1801 34,1 114 - Kikhosta 
1808 57,1 211 3 Fältsjuka 
1809 72,0 265 3 Fältsjuka, rödsot 
1824 30,5 135 1 Diarréer 
1830 33,3 139 1 Mässling, kikhosta 
1837 35,6 144 1 Mässling, kikhosta 
1839 35,0 142 1 Nervfeber 
1850 27,7 132 1 Febrar 
1855 31,6 139 1 Kolera 
1862 28,5 128 1 Difteri, mässlingen 
1864 29,6 128 1 Scharlakansfeber 
1866 33,8 138 1 Kolera 
1874 30,0 124 Scharlakansfeber 
1875 33,9 143 1 Scharlakansfeber 
1918 20,3 146 1 Spanska sjukan 

Källa: SCB, Statistiska tabeller; DDB, Umeå; Hälsovårdsnämndens årsberättelser. 
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dödsorsaker som kan anses ha orsakat denna höga dödlighet. Det finns många 
definitioner på krisår, som var för sig kan leda till skilda resultat.6 Man kan 
definiera krisår som år med en dödlighet överstigande en viss kvot. Nackdelen 
därmed är att man inte tar hänsyn till det grundläggande mortalitetsmönstret i 
tiden. Därför har man försökt arbeta fram mått där dödligheten under ett visst år 
ställs mot dödligheten under kringliggande eller gångna år. Om man definierar 
krisår i relation till andra år, tas inte hänsyn till vilken nivå dödligheten under 
krisåret ligger. Ett exempel kan åskådliggöra förhållandet. Samhället drabbades 
inte lika hårt av spanska sjukan 1918, som av feberepidemin 1783 eller koleran 
1866 även om avvikelserna från "normaldödligheten" var lika stor. I detta avsnitt 
definieras krisår som år med minst 25% högre dödlighet än medelvärdet av 
dödstalen de tio föregående och de tio följande åren. Krisåren har dessutom 
graderats efter hur stor avvikelsen är. År med 25-50% högre dödlighet markeras 
med 1, år med 50-100% högre dödlighet med 2 och år med mer än en fördubbling 
markeras med 3. 

Av tabell 8.1 framgår att förutom spanska sjukans år, 1918, inga krisår inträffade 
efter 1875. (I tabellen har också inkluderats några år då dödstalen översteg 
30 0/00.) Dessförinnan förekom år med mortalitetstoppar tämligen ofta, men efter 
1810 blev topparna inte lika markerade—inga krisår kom över den första graden. 
Även nivån på de allmänna dödstalen för krisåren blev lägre; medan krisår tidigare 
kunde innebära en dödlighet på 50, 60 eller 70 0/00, nådde topparna efter 1810 
"endast" upp i 30-40 0/00. De farsoter som orsakade den höga dödligheten under 
krisår förändrades också. Under den första perioden dominerade olika febrar 
(troligen nervfebrar som var en gemensam beteckning för både fläcktyfus och 
tyfoidfeber), rödsot och smittkoppor. Nervfeber kom att få förnyad betydelse 
under 1830-talet, tillsammans med mässling och kikhosta. På 1850- och 60-talet 
härjades staden av kolera, och från 1860-talet orsakades krisåren framförallt av 
scharlakansfeber och difteri. 

De minskade årliga fluktuationerna kan också belysas med standardavvikelsens 
utveckling under olika decennier (tabell 8.2). Från de kraftiga variationerna under 
perioden fram till 1810, minskade därefter skillnaden i dödlighet mellan olika år. 
Efter 1880 kan en ny brytpunkt identifieras — årsvariationerna har blivit mycket 
små. Men samtidigt som topparna blev färre och mindre markerade, förändrades 
även delvis basen. Det var inte enbart enstaka krisår som låg bakom den höga 
dödlighetsnivån; den endemiska dödligheten var också av stor vikt för denna, 
vilket framgår av samma tabell där medeldödstalen för sex "normalår"7 i vaije 
decennium presenteras. 

Beträffande utvecklingen av "normalårsdödligheten" är tendensen emellertid 
inte lika entydig. Fram t.o.m. 1870 varierade nivån i vågor med viss minskning av 
trenden. Denna typ av dödlighet låg dock högt ända fram Lo.m 1860- och 70-talen. 
Först på 1880- och framförallt 1890-talet kan ett klart trendbrott urskiljas. Detta 
skulle kunna tyda på att fr.o.m. den tiden var det inte enbart eliminerandet av 
mortalitetstoppama som bidrog till nedgången. Förmodligen började dödligheten 
sjunka även i andra dödsorsaksgrupper än de epidemiska. 

Mortalitetens förändringar i Sundsvall under den undersökta perioden kan 
sålunda sammanfattas enligt den epidemiologiska transitionsmodellen (se kapitel 

134 



2) Vi kan inledningsvis identifiera en första fas fram till 1810, "the age of 
pestilence and famine" som den kallas av Omran. Man kan även beteckna den som 
en period av öppna demografiska kriser.8 Under denna tid var dödligheten hög och 
kraftigt fluktuerande. Återkommande krisår bidrog till mycket hög dödlighet och 
dödstalen översteg födelsetalen. 

Från 1810 inträdde den andra fasen, "the age of ieceding pandemics" eller de 
dolda demografiska krisernas period. Dödligheten låg på en lägre nivå, och även 
om epidemidödligheten fortfarande var betydande, åstadkom denna inte längre 
lika kraftiga svängningar som tidigare. Inom denna fas uppvisade dödlighetsut
vecklingen några vågrörelser. Framförallt bör uppgången under 1860- och 70-talen 
noteras, men tendensen var förhållandevis stabil fram till nästa periods inträde som 
kan tidfästas till omkring 1880. 

Vid denna tid inleddes den definitiva nedgången av mortaliteten, "the age of 
degenerative and man-made diseases". De demografiska kriserna hade försvunnit 
genom att farsotema slutade kräva de stora offer som tidigare varit fallet Dödlig
heten stabiliserade sig på en lägre nivå. Trendbrottet måste anses som mycket 
tydligt 

Tabell 8.2. Variationer i allmänna dödstalen under tiden 1777-1920. 

Dödstal Standard 6 normalår 
avvikelse 

1777-1787* 26.9 13.0 23.7 
1788-1797* 27.4 5.7 27.1 
1801-1810 33.3 16.7 27.8 
1811-1820 20.6 4.2 20.9 
1821-1830 23.8 4.8 23.0 
1831-1840 26.4 5.4 25.7 
1841-1850 22.2 3.3 21.4 
1851-1860 21.7 4.8 21.1 
1861-1870 24.7 5.1 24.5 
1871-1880 25.4 4.2 24.8 
1881-1890 19.1 1.8 19.0 
1891-1900 16.0 3.3 15.2 
1901-1910 13.6 0.7 13.7 
1911-1920 14.4 2.2 13.9 

*Åren 1781 och 1791 saknas. 
Källa: Statistiska tabeller för Sundsvall och Selänger; DDB, Umeå; Hälsovårdsnämn
dens årsberättelser. 
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Dödlighetens relation till övrig samhällsutveckling 
I diskussionen av olika hypoteser tidigare (se kapitel 2), hävdades att urbanisering, 
industrialisering och sanitära reformer kan förväntas ha medfört ökade skillnader 
mellan sociala grupper. Därför kan det, innan studien går in på de sociala 
skillnaderna, vara värdefullt att undersöka eventuella tidsmässiga samband mellan 
dödlighetens utveckling, särskilt det stora trendbrottet i de allmänna dödstalen 
omkring 1880, och annan utveckling i Sundsvall. Dessa resonemang får ses som 
inledande sonderingar till den fördjupade analysen längre fram. 

Dödlighet och sanitära reformer 

I sin årsberättelse för 1880, prisade stadsläkare Henric Benckert följderna av 
vattenledningen. Dödligheten under året hade varit låg och "...såsom en ej oviktig 
faktor härvidlag torde få betraktas fullbordandet af de allmänna wattenlednings-
och draineringsarbeten inom staden...".9 Denna åsikt var helt i linje med vad Carl 
Lindman några decennier senare ansåg. Han ville ju primärt framhålla de sanitära 
reformerna som förklaring till den positiva hälsoutvecklingen.10 Lindman place
rade ut införandet av vissa sanitära förbättringar i Sundsvall på en kurva för stadens 
mortalitetsutveckling under samma tid, och kunde konstatera vissa tidsmässiga 
samband. 

Genomgången av hälsovården i Sundsvall i föregående kapitel, bekräftar i 
mycket Lindmans bild. Före 1870-talet var sanitära åtgärder tämligen sällsynta. 
Mot slutet av detta decennium hade däremot vissa förändringar börjat inträda, och 
den tidpunkt när dödligheten började sjunka—omkring 1880—sammanföll med 
den tid när vatten- och avloppsledningar anlades. Vidare hade man nått vissa 
framsteg i avträdeshanteringen och hälsovårdsmyndigheterna hade överhuvudta
get börjat vara aktiva i sitt arbete. Ändå var det en stor del av befolkningen som 
endast berördes i mindre grad av denna utveckling, och i många avseenden hade 
myndigheterna fortfarande svårt att sätta kraft bakom de hälsovårdande åtgärder
na. 

Under 1890-talet, då en ytterligare nedgång skedde, stärktes stadens möjligheter 
att bevaka sundheten. Hälsovårdsmyndigheternas ansvar utökades till fler områ
den i staden, och förbättringar skedde i reningen av vattenledningsvattnet. Före
skrifter för såväl renhållningen som födoämneshanteringen antogs och ett 
kommunalt reningsverk anlades. Till skillnad från tidigare användes epidemisjuk
huset i större utsträckning för isolering av sjuka. Men även vid denna tid var det 
tveksamt om förbättringarna kom alla grupper till godo. Åtgärderna kan ändå ha 
haft viss effekt. För att kunna gå vidare måste dock dödsorsakspanoramats 
förändringar undersökas, liksom utvecklingen i olika samhällsklasser. 

Dödlighet och ekonomisk utveckling 

En annan möjlig förklaring till nedgången skulle kunna vara ett allmänt förbättrat 
välstånd. Detta kan vara svårt att mäta, men det kan vara intressant att jämföra 
dödlighetsutvecklingen med ett par variabler som skulle kunna vara ett tecken på 
välstånd. 
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I en stad som Sundsvall som ligger mitt i ett stort sågverksdistrikt, borde 
konjunkturerna inom trävaruindustrin ha haft stor betydelse för välståndsutveck
lingen. Vid goda konjunkturer borde försörjningsmöjligheterna ha varit bättre och 
lönerna högre. Därför har här, i brist på annat, valts att använda uppgifter som 
gäller hela distriktet som mätare av den ekonomiska utvecklingen i staden. Ett par 
reservationer är på sin plats. Verksamheten i staden bör inte ha varit lika känslig 
för konjunkturerna som ute i sågverken. I staden framväxte en infrastruktur med 
service av både privat och offentlig natur, och utvidgade uppgifter för stadsmyn
digheterna. Dessa former av verksamhet utökades i synnerhet ju längre fram i tiden 
vi kommer. Den rent industriella konjunkturen i det omkringliggande området 
kom att få allt mindre betydelse. Men betydelsen av denna bedömer jag emellertid 
som tillräckligt stor vid denna tid, för att det ska vara meningsfullt att använda 
sågverksindustrins utveckling som en indikator på stadens ekonomiska situation. 
I staden fanns dessutom en hel del sågverksarbetare och som påpekats i kapitel 6 
var gränserna mellan vilka som bodde i staden och de som hade sin hemvist i 
sågverksdistriktet flytande. 

Någon tydlig positiv inverkan på mortaliteten veikar dock inte konjunkturerna 
ha haft Sambandet tycks snarare ha varit det motsatta. 1850- och 60-talen har 
beskrivits som präglade av en starkt optimistisk anda inom sågverksindustrin, 
vilket kom att ytterligare förstärkas under tidigt 1870-tal. Den nedgång som 
inleddes under senare delen av 1870-talet ledde till en mer pessimistisk inställning 
som höll i sig till mitten av 1890-talet, även om expansionen i stort sett fortsatte 
om än i lugnare tempo.11 Den mest dynamiska tiden sammanföll således med den 
tid dödstalen var i stigande, medan mortalitetsnedgången inföll under den inte fullt 
lika expansiva tiden från sent 1870-tal. 

Intrycket förändras inte om man i stället jämför med de kortsiktiga konjunktur
svängningarna. Nedgångsår var 1865-68,1879-80,1883-86 och 1891-95. År med 
positiva konjunkturer var 1862, 1872-75, 1881-82 och 1888-90.12 De år som ur 
hälsosynpunkt uppvisade den mest positiva utvecklingen (omkring 1880 samt 
1893 och därefter) sammanföll med lågkonjunkturår medan åren med den högsta 
dödligheten 1873-75 sammanföll med de bästa åren för sågverksindustrin. 

Som jämförelse kan även utvecklingen av försågarlönerna undersökas. För att 
fä en lång tidsserie har här kombinerats reallöner gällande för hela Sverige 1870-89 
med de för Västernorrland 1890-1913. Detta är naturligtvis vanskligt, men bör 
kunna försvaras med att åtminstone huvuddragen därur kan urskiljas. Utveckling
en av sågverksarbetarlöner i sundvallsdistriktet bör inte ha avvikit alltför mycket 
från riksgenomsnittet. Även beträffande löneutvecklingen är samma reservation 
som den ovan om konjunkturutvecklingen på plats. Det är förvisso tveksamt vad 
förhållandena för en enstaka grupp inom sågverksindustrin kan säga om den 
allmänna utvecklingen. I själva staden var ju heller inte sågverksarbetarna i 
majoritet. Men eftersom sågverksindustrin i området var en så integrerad del i den 
lokala ekonomin, bör löneutvecklingen inom denna inte ha varit alltför avvikande 
från den i andra yrkesgrupper. Detta styrks av att lantarbetarnas löner i Västernorr
land följde sågverkskonjunkturema rätt väl. Efterfrågan på arbetskraft drev upp 
lönenivån även inom jordbruket.13 
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Figur 8.2. Löneutvecklingen för försågare, 1870-1913. 
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Källon Björklund (1976), s 43 och 66; Gustafsson (1965), s 146. 

Även enligt figur 8.2 inföll de gyllene åren i början av 1870-talet — alltså år 
med hög dödlighet. Mot slutet av detta decennium sjönk sedan lönerna kraftigt. 
Löneutvecklingen under 1880-talet visade tecken på återhämtning, men i början 
av decenniet låg reallönen fortfarande under den för år 1870. Lönerna under en 
stor del av 1880-talet var sämre än under det föregående decenniet. Det kom också 
att dröja länge innan nivån från de goda åren 1872-74 återigen uppnåddes. Detta 
skedde egentligen först vid mitten av 1890-talet. Därefter låg reallönerna tämligen 
stilla. 

Det finns enligt de ovan presenterade resultaten inget som tyder på något positivt 
samband mellan den ekonomiska utvecklingen och mortalitetsnedgången. Nu kan 
i och för sig konjunkturutveckling och liknande kurvor vara missvisande. Närings
livet kan ha blivit mer diversifierat och sysselsättningsförhållandena kan ha 
förändrats. Som en följd av sågverksindustrins expansion i Sundsvallsområdet 
växte också ett flertal andra verksamheter fram. Med tiden blev sågverkens andel 
av näringslivet i området allt mindre. Detta kan ha gjort att känsligheten blev 
mindre för konjunkturer i denna industrigren. Likaså kan anställningsförhållanden 
ha blivit tryggare. I den tidiga sågverksepoken var driften igång endast under en 
mindre del av året och de flesta anställda var säsongsarbetare. Med tiden blev 
andelen fast anställda större.14 En tryggare anställningsform kan ha medfört 
avsevärda förbättringar i arbetarnas liv. Man kunde planera sin tillvaro i mycket 
högre grad och man hade åtminstone en grundtrygghet Slutligen kan påpekas att 
man i samtiden hade en enkel förklaring till att dödligheten var hög under 
högkonjunktur. Arbetarna hade dålig moral och kunde inte spara sina pengar. I 
stället söp man upp dem. Detta behandlas utförligare i kapitel 9. 
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Figur 8.3. Understödstagare i Sundsvall 1874-1905. Andel av stadens 
befolkning. 
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Dödlighet och fattigvård 

Andelen understödstagare i staden skulle också kunna tas som indikator pä 
välstånd. Dessa uppgifter mäste dock tas med en stor nypa salt Frågan är vad 
uppgifterna mäter. Möjligheten är stor att vi i stället får en mätare pä graden av 
omsorg om de fattiga, vilket i sä fall skulle kunna vara ett tecken på bättre 
förhållanden för dessa grupper om man kan konstatera en ökning. Men informa
tionen kan ändå tjäna som underlag för försiktiga spekulationer. 

Även i detta avseende kan vi konstatera att trenden var den totalt motsatta 
jämfört med mortalitetsutvecklingen (se figur 8.3). Särskilt mot slutet av 1880-ta-
let och hela 1890-talet var andelen understödstagare mycket hög. Man kan, som 
nämnts ovan, med goda skäl reservera sig mot slutsatsen att fattigdomen ska ha 
ökat, men ännu svårare torde det vara att utifrån denna tabell hävda att välståndet 
ökade. De fattigas antal var mycket stort under den period på 1890-talet när 
dödstalen sjönk ner mot 13-14 0/00. Att det ändå förekom en ökning av antalet 
fattiga under tidigt 1890-tal verkar troligt Myndigheterna uppgav att den kraftiga 
byggruschen efter branden drog till sig mängder av människor som stannade kvar 
även när de inte längre hade något arbete.15 Samtidigt införde man Elberfeldsys-
temet, vilket var ämnat att minska antalet understödstagare men som kanske 
snarare fick motsatt effekt Den kraftiga utvecklingen av understödstagare verkar 
snarast tyda på en ökad omsorgsanda i staden, vilket skulle kunna tyda på att en 
attitydförändring skett. Man hade blivit alltmer beredvillig att ta hand om de 
fattiga. 

Dödlighet och boendesituationen 

Tyvärr är det svårt att mäta trångboddheten i Sundsvall utan att detta skulle kräva 
stora arbetsinsatser. Vi är i stället hänvisade till dels kvalitativa källor, dels 
uppgifter om befolkningsökning. I tider av stark inflyttning till staden kan man 
förutsätta att boendesituationen förvärrades. 
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En hel del spridda uppgifter om boendet står att finna i provinsialläkar- och 
stadsläkarberättelsema. Detta är ett av de områden som, tillsammans med klago
mål över supande och omoraliskt leverne, flitigast framhölls som hälsoproblem, 
framförallt under 1860- och 70-talen. 

Före 1860-talet beskrevs förhållandena i tämligen positiva ordalag. I berättelsen 
för 1851 uppgav stadsläkaren att "...staden ännu intet är trångt bebodd och 
arbetsklassen bor i smärre hus för ett eller två hushåll...".16 Några år senare 
hävdades att: "Arbetsfolkets belägenhet är ock god, hvilket märkes både i deras 
boningar, klädsel och lefnad."17 

I läkarnas ämbetsberättelser från 1860-talet beskrevs däremot boendesituatio-
nen i betydligt mörkare färger. Den lösa arbetarbefolkningen levde i trånga 
hybblen, levde av usel föda och var mycket "osnygga". Under koleraepidemin 
1866 uppgavs dödligheten ha varit störst bland medellösa arbetskarlar som föru
tom att de åt dålig föda och ägnade sig åt flitigt brännvinsdrickande också levde i 
osunda bostäder.18 Några år senare angavs bland orsakerna till nervfeberepidemin 
de "...osunda och trånga bostäder hvari en mängd s.k. löst folk förnämligast 
logera."19 Denna trångboddhet kan i och för sig vara en följd av den ström av 
människor som drogs till staden under nödåren. Även året därefter angavs de 
osunda bostäderna för främmande arbetare som en viktig orsak till nervfebersepi-
demin. Provinsialläkare Westerberg förklarade att bostäderna var rymliga och 
luften i dessa ren genom flitigt eldande trots att 3,4 eller 5 personer delade samma 

20 rum. 
Beskrivningarna av de dåliga boendeförhållandena fortsatte i provinsialläkarnas 

och stadsläkarnas berättelser under hela 1870-talet. Bostäderna var kalla och 
dragiga, i dessa levde lösa arbetare och andra sammanträngda i mindre goda 
hygieniska förhållanden.21 När smittkopporna härjade 1872-73, ansåg stadsläkare 
Christiernin att farsoten hade god jordmån i arbetarklassen som bodde mycket 
sammanträngd. Beträffande ett par barn som avlidit i kopporna kunde han konsta
tera att de bodde i ett "... högst uselt och kallt rum; 7 personer i ett kyffe."221 
hälsovårdsnämndens årsberättelser framhölls likaså så gott som vaije år från 1875 
till början av 1880-talet att den fattigare befolkningen levde sammanpackad i små 
lägenheter, vilket exemplifieras av följande utdrag ur årsberättelsen för 1880: 

"At å en plats, der en sådan massa folk af arbetande och fattigare klasser är 
sammanförda, en mängd olägenheter skola yppa sig genom irängsel i bostäd
erna, otillräcklig frisk luft, bristande uppvärmning, bostäders öfverbefolkning 
och deraf härflytande osnyggheter, är temi, naturligt, men i detta förhållande 
har nämnden ej ansett sig kunna ingripa."23 

Problemen var särskilt stora i de oreglerade områdena Stenhammaren och 
Stadsmon. Man betonade dock att husen var små, och därigenom uppstod ej de 
problem som fattigas sammanhopande i större kaserner innebar. 

I sin skildring av sågverksarbetarna och sundvallsstrejken, beskrev Isidor Kjell
berg boendestandarden i ett av de hus där arbetare var inhysta: 

"Wid Möns sågverk, närmast Sundsvall, ser man på en höjd ett rödt, tvåvå
nings, ohyggligt ruckel med trasiga fönsterruter. Då detta hus, kändt under 
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namnet "Häktet", befans allt för otjenligt för af polismakten häktade förbry
tare, blef det af sågverkets egare hyrdt till bostäder för hans arbetare. Jag har 
förmått mig att helsa på äfven der, hvarest 14 familjer, förutom "lösfolk" hafva 
sitt tillhåll. Lägenhetens ruskighet trotsar all beskrifning;".24 

Antydningarna från hälsovårdsnämnden om trångboddhet blev ytterst sporadis
ka under 1880-talet fram till åren efter branden 1888. Då återkommer hänvisning
arna till boendet som problem igen. Men efter några år ansågs svårigheterna i 
huvudsak vara överkomna, så att hälsovårdsnämnden 1893 kunde skriva: 

"Om åtskilliga provisoriska byggnader undantagas, hvilka genom sitt primi
tiva byggnadssätt lemna åtskilligt att önska i hygieniskt hänseende, äro 
bostäderna goda delvis mönstergilla. Någon öfverbefolkning kan ingenstädes 
anses förekomma."25 

Av den bostadsundersökning som Gotthilf Steenhoff genomförde 1903 framgår 
emellertid att boendeförhållandena inte alls var så goda för stora delar av befolk
ningen. Han kunde konstatera att en stor del av stadens arbetarbefolkning levde 
trångbott i undermåliga lägenheter. I synnerhet de ännu kvarvarande barackerna, 
som uppfördes som provisorier efter branden 1888, ansåg han innebar ett allvarligt 
socialt och sanitärt hot mot samhället Inneboendesystemet var däremot inte 
särskilt utbrett vid denna tid. Samma slutsatser kan även dras från bostadsunder
sökningen 1911. Skillnaden mellan hälsovårdsnämndens deklaration 1893 och 
Steenhoffs undersökning ett decennium senare kan vara mer ett uttryck för 
skillnader i hur man uppfattade problemet.26 

Figur 8.4. Årlig befolkningsökning i Sundsvall 1811-1920. 
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Vi kan jämföra uppgifterna från de berättande källorna med befolkningsutveck
lingen i staden, som den tog sig uttryck i den ärliga befolkningsökningen. 

Perioder med kraftig befolkningsökning kan misstänkas ge särskilt stora pro
blem genom bostadsbrist och höga boendekostnader. Någon helt entydig bild kan 
vi inte utläsa från figur 8.4. Den ökade dödligheten under 1830-talet sammanföll 
exempelvis med år av lugn befolkningstillväxt. För den senare uppgången av 
dödstalen under 1860- och 70-talen, verkar dock sambanden ha varit starkare. 
Uppgången inföll just under den period dà befolkningsökningen var som störst. 
Under 1880-talet inträdde därefter en viss avmattning i ökningstalen. Denna 
process blir än mer accentuerad under 1890-talet, och sammanfaller till stor del 
med de förbättrade överlevnadschanserna. Undantaget är åren efter branden 1888. 
Trots den kraftiga befolkningsökningen och den erkänt svåra boendesituationen 
efter denna katastrof verkar detta inte ha haft någon särskilt negativ inverkan på 
hälsoläget. 

Fram till 1860-talet var bebyggelsen i staden framförallt koncentrerad till 
kvarteren på södra sidan av Selångersån, samt till Norrmalm på den andra åkanten. 
Den kraftiga befolkningsökningen gjorde dock att utrymmet började bli otillräck
ligt. 1867 beslutades att ett antal tomter på Stenhammaren skulle upplåtas för 
bosättning. Efter några år fann man att denna utvidgning inte var tillräcklig. 
Stadens myndigheter ämnade därför utvidga stadsplanen och förslag för sådan 
utvidgning skulle utarbetas. Detta blev av olika orsaker försenat, och när stadens 
västra del eldhäijades 1877 ansågs att även denna del skulle omregleras.27 Den 
västra delen av staden ska ha kännetecknats av sammangyttrad bebyggelse innan 

Tabell 8.3. Befolkningsfördelningen i Sundsvall 1840-1910." 

1840 1860 1870 1880 1888 1900 

Centrala staden 59,0 51,9 **53,0 40,9 35,7 22,3 

Västermalm 30,8 30,8 28,2 18,11 6,7 11,0 

Norrmalm 6,5 9,9 13,2 11,2 9,8 9,6 

Stenhammaren/ 
Stadsmon/vretar 0,6 1,0 **1,2 26,2 25,1 53,3 

Övrigt 3,2 6,5 4,3 3,7 3,7 4,0 

Befolkning 1996 3942 5405 7933 9283 13718 

* Denna tabell bygger pà boendeuppgifter som plockats fram av Inez Egerbladh, Demo
grafiska databasen. Det finns problem att ur mantalslängdema for 1870 och 
1880 identifiera boendets lokalisation, varför resultaten är något osäkra. 
**En del av de som bott på vretama kan ha redovisats under den centrala staden (4-5%). 

Källa: Mantalslängder, Sundsvalls stad. 
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branden 1877. Byggnadsverksamheten ökade också under senare delen av 1870-
talet. Den ska ha varit livlig åren 1876,1878 och 1879.28 

1870 fanns således bara en liten andel av befolkningen i andra områden än 
centrala staden, Östermalm och Norrmalm. 1880 hade däremot områdena utanför 
dessa börjat växa. Men fram till någon gång under 1870-talet tillväxte staden 
framförallt inom sina gamla områden. Efter 1880 skedde nästan all tillväxt i 
utkantsområdena. 

Att utifrån dessa spridda uppgifter uttala sig med bestämdhet om boendesitua-
tionen är inte möjligt. Däremot finns goda skäl att misstänka att det fanns perioder 
då boendesituationen var särskilt ansträngd. Det gäller i första hand 1860- och 
70-talen, då dröjsmålen med stadsplaneutvidgningen kan ha gjort att byggandet 
för en tid hade svårt att klara av den ökande folkmängden, samt åren efter branden 
1888. Att problemen var särskilt svåra under dessa decennier styrks såväl av 
läkarnas och hälsovårdsnämndernas uppgifter om boendet som trenderna i befolk
ningsutvecklingen. En viss lättnad kan ha skett under 1880-talet, men framförallt 
bör förhållandena ha blivit bättre under 1890-talet. I synnerhet bör problemen med 
den lösa och oregistrerade befolkningen ha minskat mot slutet av seklet i samband 
med att arbetstillfällena blev alltmer fasta och säsongsarbetena färre. Inneboende
systemet tycks också ha varit vanligare under den tidigare perioden. 

Förutom det hot mot stadens sundhet som boendesituationen utgjorde, påverka
des sjukdomsmönstret även av den livliga kommunikationen. Sjömännen från 
främmande orter förde med sig inte enbart fraktgods utan även smittosamma 
sjukdomar. Arbetsvandrarna i sin tur bidrog också till sjukdomsspridningen, och 
fattiga och tiggare som drog efter vägarna under dåliga år, sågs som ett hot mot 
stadsinvånarnas hälsa. 

Dödlighet och levnadssätt 

Som nämnts ovan skylldes ohälsa bland de lägre skikten ofta på deras levnadssätt. 
De var oordentliga, osedliga, söp upp sina löner och var likgiltiga för sina liv. Om 
det fanns någon verklig grund för dessa beskyllningar ska behandlas utförligare i 
kapitel 9, men här ska ändå lämnas några allmänna kommentarer huruvida 
förändringar i levnadssätt kan ha haft någon betydelse för mortalitetsnedgången. 

Tidsmässigt sammanföll de sjunkande dödstalen med ett ökat engagemang i 
föreningar av olika slag bland arbetare i Sundsvallsområdet. Detta var ju folkrö
relsemas genombrottstid, vilket behandlades i kapitel 6. Denna utveckling var 
uttryck för att människor själva önskade göra något åt sin livssituation. Sådana 
förändringar kan ha haft väl så stor betydelse för hälsoutvecklingen, som andra 
inslag i utvecklingen. Fastare arbeten medförde att man lättare kunde planera sin 
tillvaro, och man kunde även ha råd med större investeringar t.ex. i boendet Om 
man gick med i en sjukkassa, kunde man få hjälp vid ohälsa. Sådana förändringar 
kan ha gjort att man lättare klarade av de hot mot hälsan som man levde med. Allt 
detta kan visa på förändrade attityder, som även kan ha medfört en annan inställ
ning till hälsa och bevarandet av denna. Den senare delen av 1800-talet känneteck
nades av framväxten av en borgerlig medelklasskultur, där hygien och hälsa hade 
en central plats.29 Också i arbetarkulturen kan sådana inslag ha vuxit fram även 
om de inte tog sig samma uttryck som inom medelklassen (se även kapitel 9).30 
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Tyvärr är det svårt att finna indikatorer med vilka man skulle kunna fastställa 
klara samband mellan förändringar i levnadssätt och nedgången i dödlighet. Ändå 
är detta en faktor som man bör ha med i beräkningen. 

Konklusion 
Här har lämnats några pusselbitar till sambanden mellan olika inslag i den 
allmänna samhällsutvecklingen och mortalitetsnedgången. Vissa mönster verkar 
kunna skönjas även om slutsatserna ännu måste anses preliminära. Tidsmässiga 
samband kan konstateras mellan inledningen av nedgången 1880 och de sanitära 
åtgärderna samt boendesituationen. I tid sammanfaller den också med folkrörel
sernas genombrottstid, vilket skulle kunna tyda på att en mer aktiv inställning till 
den egna livssituationen hade börjat spridas inom de breda befolkningslagren. 
Däremot har något samband mellan mortalitetsnedgången och ekonomiska kon
junkturer inte kunnat påvisas i detta skede. Möjligen kan sambandet finnas under 
1890-talet, då reallönerna var på uppgång. I den fortsatta nedgången under detta 
decennium tycks sambanden till de flesta variabler ha blivit mer entydiga. Den 
sanitära situationen förbättrades ytterligare och befolkningsutvecklingen gick 
samtidigt in i ett lugnare skede, vilket kan ha haft stor betydelse för boendeförhål-
landena. Slutligen bör påpekas att utvecklingen i Sundsvall till stor del kan ha varit 
beroende av förändringar på andra nivåer — nationella eller internationella. Om 
man på ett nationellt plan bättre klarade av att behärska sjukdomars spridning, kan 
detta ha varit avgörande även för den enskilda staden. 

Dödsorsaksutvecklingen 
Efter denna genomgång kan det vara lämpligt att övergå mer specifikt till den 
epidemiologiska transitionen, alltså en analys av det förändrade dödsorsakspano
ramat. Den säkraste informationen därom kan erhållas från tiden efter 1860, men 
en hel del uppgifter finns också om tiden före. Tolkningarna av dödsorsakerna 
erbjuder betydande problem vid denna tid, men de ger åtminstone en viss uppfatt
ning om förändringar i dödsorsakspanoramat.31 

1779-1859. 
För tiden 1749-1830 ingick i prästernas skyldigheter att ange dödsorsak vid 
dödsfall. De uppgifter som vi sålunda kan erhålla är en ovärderlig och intressant 
källa till hälsotillståndet för ett par sekler sedan. Problemet med mortalitetstabel-
lerna är att deras utseende förändrades över tid.32 Fem formulär användes fram till 
1830, vari benämningarna ändrades och dödsorsakerna fördes samman på skilda 
sätt. Under denna tid är det tre olika formulär som är aktuella för Sundsvalls del; 
formulär II (1779-1801), III (1802-20) och V (1821-30) enligt Puranens beteck
ningar.33 För tiden från 1830-1859 erfordrades ingen dödsorsaksredovisning av 
prästerna förutom för vissa epidemier, barnsbörd och våldsamma dödsorsaker, 
men för Sundsvalls del finns dödsorsaker så gott som fullständigt redovisade i 
mortalitetstabellema fram till 1850-talet. 

Genom att indelningarna förändrades över tid, kan det vara svårt att etablera 
utvecklingskurvor för enskilda dödsorsaker. Det är egentligen också mycket svårt 
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att översätta dödsorsakerna till en gemensam kod. Ett försök har ändå här gjorts 
att sammanföra vissa dödsorsaker, för att i någon mån underlätta tolkningen. 
Påpekas bör dock att detta förfarande inrymmer osäkerhetsmoment. Tabellernas 

Tabell 8.4. Dödsorsaker i Sundsvall 1779-1859. Döda/10.000 av medel
folkmängd. 

1779- 1802- 1821- 1831- 1841- 1851-
1801 1820 1830 1840 1850 1859 

Bröstfeber m.m.* 38.1 18.1 25.6 - - -

övriga febrar** 32.2 32.0 13.9 50.8 16.6 20.9 
Lungsot*** 36.9 22.8 44.6 32.2 22.7 15.7 
Smittkoppor 8.6 - 0.6 4.0 0.4 9.8 
Kikhosta 7.8 5.5 10.6 7.5 5.3 -

Mässling 1.2 6.1 8.4 5.5 2.4 3.7 
Scharlakanfseber - 1.7 0.6 - - -

Strypsjuka - - - - 2.8 -

Rödsot 20.4 13.3 - - - -

Kolera - - - 3.5 - 16.0 
Risen 4.7 3.7 20.6 5.5 0.8 -

Diarréer - - 17.3 - - -

Hög ålder 30.3 42.2 30.1 50.3 42.2 13.2 
Vattusot 4.3 13.6 12.8 17.6 15.4 5.8 
Slag 21.7 26.2 22.3 7.5 6.9 3.7 
Barnsbörd 3.1 4.4 2.2 2.5 2.4 2.5 
**** 103 153 76 98 83 71 
Alkohol - - - 1.5 7.3 -

Olyckor 8.3 - 17.3 16.1 19.1 9.5 
övrigt 13.0 23.2 5.1 6.0 1.5 3.7 
Okänd 50.7 62.7 - 81.9 62.5 -

Saknas ijämf. - - - - 28.0 128.0 

* I gruppen ingår tabellverksbeteckningarna bröstfeber, håll och styng, hetsig feber, 
brännfeber och inflammatoriska febrar. 
**1 gruppen ingår tabellverksbeteckningarna röt- och fläckfeber, febrar av alla slag och 
nerv- och rötfebrar. 
***I gruppen ingår tabellverksbeteckningarna lungsot, blodhostning, trånsjuka och 
tvinsot, samt tvinsot hos äldre. 
****Döda/l0.000 födslar. 

Källor: SCB och Sundsvalls kyrkoarkiv, HLA. Mortalitetstabeller, Sundsvalls stad. 
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uppgifter bör emellertid kunna tjäna som underlag för en beskrivning av huvud
dragen i utvecklingen. 

Här har valts att presentera hela dödsorsakspanoramat. På det sättet kan man 
kontrollera om nedgången av en viss dödsorsak motsvaras av en uppgång i en 
annan. I så fall finns en risk att förändringen endast är ett uttryck för ett överflöde 
mellan diagnoser. Särskilt för de olika typerna av febrar ändras indelning vid ett 
flertal tillfällen, vilket gör jämförelser svåra. Några sjukdomsgrupper kan dock 
närmare analyseras. Nivån på dödligheten i olika dödsorsaker är rätt osäker, så 
därför bör inte alltför stora växlar dras på smärre upp- eller nedgångar. Tabellen 
kan dock informera oss om huvuddragen i utvecklingen, när olika dödsorsaker var 
särskilt frekventa och när de verkar ha förlorat sin betydelse för mortaliteten i 
Sundsvall. Observera att diagnoser saknas för en stor del av dödsfallen under 
1850-talet, vilket gör att vi är tämligen osäkra om utvecklingen under det decen
niet 

En dödsorsak vars förlopp vi kan följa tämligen väl, är rödsoten (dysenteri). 
Denna infektionssjukdom, som oftast spreds med vatten och födoämnen, tillhörde 
de stora hoten under 1700-tal och tidigt 1800-tal. Dödligheten i farsoten var vissa 
år mycket hög. I Sundsvall härjade rödsoten bl.a. 1785. Under det året avled bl.a. 
tre söner till rådmannen Åkerdahl under en veckas tid.34 Rödsoten var även en av 
de sjukdomar som orsakade den höga dödligheten 1808-09. Efter dessa krigsår 
upphöide hotet från denna sjukdom så gott som fullständigt. Endast enstaka 
dödsfall orsakade av rödsot kan beläggas senare. 

En annan infektionssjukdom som veikade vara på väg att försvinna efter 
1800-talets första decennium var smittkoppor. Men efter att ha varit av mindre 
betydelse under några decennier ökade dödligheten igen några år mot slutet av 
1850-talet, då ett par epidemier drabbar staden. En mindre epidemi hemsökte 
Sundsvall 1833-34. 

Kikhosta hörde hela tiden till de vanligaste dödsorsakerna. Nivån var förhållan
devis oförändrad under denna period. Att uppgift om kikhostedödsfall saknas för 
1850-talet kan bero på den glesare registreringen under detta decennium, men kan 
också vara ett tecken på att dödligheten i denna farsot hade börjat sjunka. 

I stället för rödsoten kom en annan farsot i mag- och tarmsystemet några 
decennier efter 1810, nämligen koleran. Epidemin 1834 drabbade staden i endast 
mindre utsträckning. Däremot blev följderna svårare av koleraepidemierna på 
1850-talet. Men överhuvudtaget var betydelsen av koleran, som förde med sig 
sådan skräck och fasa i 1800-talets städa-, inte särskilt stor för mortaliteten. 
Dödligheten i dessa epidemier gick aldrig upp till de nivåer som kunde förekomma 
under 1700-talet och tidigt 1800-tal.Två andra sjukdomar som senare kom att få 
stor betydelse i dödlighetshänseende, förekom endast marginellt vid denna tid. Det 
gäller scharlakansfeber och difteri (strypsjuka). 

Tolkningarna blir betydligt svårare när det gäller andra sjukdomsgrupper, i 
synnerhet för alla diagnoser med febrar som kunde beteckna mycket skiftande 
åkommor. Det kunde Lex. vara nervfebrar (tyfus och tyfoidfeber), lunginflamma
tioner (håll och styng), malaria och lungsot Genom att det inte fanns någon 
enhetlig linje i klassificeringarna blir det mycket svårt att uttala sig om eventuella 
upp- eller nedgångar. Under rubriken hetsig feber och febrar döljer sig säkert 
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nervfeber i en del fall, som Lex. vid epidemierna 1783 och 1808. Däremot kvarstår 
osäkerheten om vad nervfeber stod för; var det fläcktyfus eller tyfoidfeber (jämför 
diskussionen nedan om dödsorsaksutvecklingen 1860-92)? En hel del av febrarna 
under tiden 1830-50 hörde säkerligen också dit. Nervfebern förefaller ha ökat igen 
fr.o.m. 1830-talet. 

Lungsotsfall kan även ha hamnat under rubriken bröstfebrar (i huvudsak lung
inflammationer). De är svåra att identifiera i synnerhet för tiden efter 1830, då de 
dels kan ha hamnat i febergruppen och dels i okändgruppen. På 1820-talet bör de 
ha hamnat under beteckningen inflammatoriska febrar. Jag har valt att följa 
Sundbärgs exempel att föra samman tvinsot med lungsot för denna tid.351 morta
li tetstabellerna för 1802-20 är dessa båda diagnoser sammanförda, vilket skulle 
kunna tyda på att samma sjukdom avsågs. 

Ändå finns anledning misstänka att beteckningen tvinsot kan ha haft vidare 
syftning än så, varför ett litet frågetecken bör sättas i kanten för lungsotsdödlig
heten. Klassificeringen vid denna tid var ju byggd på nosologiska principer, man 
indelade efter symptom varav borttynande kunde vara ett. Tvinsot hos barn kanske 
inte främst berodde på lungsot. Det kan mer ha att göra med näringstillstånd. På 
detta tyder även att man i tabellerna för 1821-30 särskiljer tvinsoten, så att den 
endast ska gälla för äldre. I Hedins "Handbok för Pracktiska Läkare-vetenskapen" 
inordnas atrophia (tvinsot) tillsammans med bl.a. lungsot under tärande sjukdo
mar. Atrophia utmärktes, enligt Hedin, av att borttynandet i denna sjukdom inte 
var åtföljt av feber. Vid avtyning hos barn hade dessa ingen matlust och magen var 
oftast svullen eller hård. Som orsak till sjukdomen angavs fel i matsmältningsor
ganen, fel i födans beskaffenhet, osund luft och fel i kroppens skötsel.36 Eftersom 
hänsynstagande till denna alternativa tolkning skulle medföra många problem med 
indelningen i sjukdomsgrupper, bibehålls Sundbärgs indelning. 

Av detta kan vi dra slutsatsen att nervfeber och lungsot uppenbarligen hade stor 
betydelse för dödligheten, åtminstone under hela den tid vi kan överblicka här. 

Under 1820-talet inträdde en markant ökning av dödligheten i ris (som normalt 
anses ha betecknat engelska sjukan—rachitis) och långvariga diarréer. Den troliga 
orsaken till ökningen är att det för denna period inte fanns någon särskild kolumn 
för okänd dödsorsak. Därför är det rimligt att ökningen i dessa dödsorsaker 
motsvarades av minskning i okänd dödsorsak. Detta var vanliga dödsorsaker 
framförallt bland spädbarn. Förhållandet kan också förklara den obefintliga regi
streringen av dödsfall av diarrésjukdomar under större delen av denna tid. Detta 
kan tyckas förvånande särskilt när man jämför med förhållandena senare då dessa 
sjukdomar hörde till de vanligaste diagnoserna vid dödsfall. Men i allmänhet 
angavs ingen dödsorsak vid dödsfall bland spädbarn. Att just diagnoserna diarréer 
och ris ökade när man undvek okänd dödsorsak, tyder på att dessa dödsorsaks
grupper underskattats under övriga decennier. 

Ris eller engelska sjukan skulle således ha varit en mycket vanlig åkomma i 
Sundsvall under tidigt 1800-tal. Engelska sjukan orsakas av C-vitaminbrist, vilket 
skulle tyda på att viktiga inslag saknades i de mindre barnens kost. I en tidigare 
studie har jag dock funnit att ris i denna del av Norrland användes som sjukdoms
beteckning för allehanda sjukdomar bland små barn. Ofta tycks beteckningen ha 
syftat på magsjukdomar och borttynande.37 
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Dödligheten i barnsbörd låg på en tämligen jämn nivå under denna tid. Högbergs 
undersökningar av mödradödligheten i Sverige visar att denna har gått ned hela 
tiden från 1750 med några mindre avbrott men att de verkliga förändringarna kom 
först efter antiseptikens införande omkring 1880.38 

Tabell 8.5. Dödsorsaker i Sundsvall, 1860-92. Döda/10.000 av 
medelfolkmängd. 

1860-65 1866-70 1871-75 1876-80 1881-85 1886-92 

Andningsorgan 24,7 39,3 34,6 40,4 32,7 33,2 
Lungsot 20,9 21,6 29,8 23,1 26,0 22,5 
Övrig tbc 0,3 1.8 2,0 1,2 2,7 3,6 
Smittkoppor 3,5 4,3 26,4 0,0 4,2 0,1 
Kikhosta 4,2 2,8 1,4 1,0 3,6 2,3 
Mässling 3,8 0,4 2,0 1,0 2,3 5,5 
ScharLfeb. 22,6 1,4 19,9 15,6 4,0 6,2 
Difteri 21,9 3,2 2,0 9,6 17,6 10,4 
Tyfoidfeber* 3,8 6,9 2,0 3,8 2,3 2,7 
Fläcktyfus* - 16,1 - - - -

Kolera** 0,0 23,4 0,0 0,0 0,2 0,0 
Diarré 12,9 24,8 28,4 33,2 27,2 26,5 
Övrig inf. 9,7 8,5 17,3 14,0 11,5 9,4 
Medfödda 1,7 5,7 10,2 6,7 5,2 6,9 
Hög ålder 15,3 12,0 12,8 3,6 3,6 3,8 
Atrofi*** 4,5 8,9 14,2 7,5 1,7 0,8 
Cirkul.org. sjukd. 12,9 14,5 17,3 10,8 11,1 12,7 
Bamsbörd 2,1 2,8 3,4 1,2 2,5 1,7 

Döda/10.000 
födslar 57 80 82 28 75 49 
Cancer 4,2 3,5 5,4 6,5 10,1 7,6 
Alkohol 0,3 2,5 3,7 1,7 3,6 3,1 
Våldsam dödsorsak 11,5 9,2 9,6 7,0 9,4 9,5 
Övriga 13,2 13,8 19,9 21,4 14,7 14,4 
Okänd 37,9 22,0 16,7 23,8 12,4 7,9 

*nervfeber har under perioden 1866-70 delats upp på diagnoserna tyfoidfeber och 
fläcktyfus på det sättet att alla nervfeberfall under 1868 och 1869 ansetts vara 
fläcktyfus medan alla övriga fall förts till tyfoidfeber. 
**inkluderar några enstaka fall av rödsot. 
•••inkluderar även svaghet och konvulsioner. 

Källa: DDB, Umeå. 
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En av de vanligaste dödsorsakerna var vattusoL Tyvärr är det omöjligt att i 
efterhand veta vad som låg bakom denna diagnos. Vattusot kan exempelvis höra 
ihop med hjärtfel, men kan även vara en följd av tuberkulos. Även problem med 
lever, njurar och andra organ kan ge vattusoL I sädana fall kan missbruk av alkohol 
ha varit en orsak. För en del år anges fylleri explicit som dödsorsak. Diagnosen 
alkoholism har antecknats för åren 1840-47, antagligen för att prästen Nils Salén 
önskade uppmärksamma alkoholproblemet Att den registrerade dödligheten i 
alkoholism ökade under några år bevisar knappast att fylleriet var mer vanligt just 
vid denna tid. Men enbart förhållandet att man ansåg sig behöva påvisa förhållan
det talar för att spritmissbruk säkert var ett hälsoproblem i samhället vid denna tid. 

1860-92 

För perioden 1860-92 finns DDB:s registrering av dödböckerna tillgängliga. Ett 
problem är, som tidigare nämnts, att noggrannheten i diagnoserna kunde variera 
över tid. Här bör framförallt framhållas den stora andelen med okänd dödsorsak 
under 1860-talet — en andel som kom att kraftigt minska under efterföljande 
decennier. 

Vid en jämförelse med tabell 8.3 kan vi konstatera att angivelserna av dödsor
sakerna har genomgått betydande förändringar, vilket får anses som naturligt i och 
med att läkarna ålades att skriva dödsbevis och att de i möjligaste mån skulle följa 
den föreskrivna nomenklaturen. Detta medför emellertid att jämförelsen över tid 
försvåras. En följd av de nya bestämmelserna blev att angivelserna hög ålder och 
okänd dödsorsak minskade. Även den vaga dödsorsaksgruppen atrofi minskade. 
Följden kan bli att vissa dödsorsaker ger intryck av att öka eftersom diagnoserna 
blev mer precisa. Likaså kan dödligheten i vissa sjukdomar ha minskat trots att 
dessa tabeller ger intryck av att dödligheten var mer eller mindre stabil. 

Med dessa förbehåll kan dock vissa klara utvecklingsdrag identifieras. I somliga 
farsoter, såsom kikhosta, mässling och rödsot hade dödligheten sjunkit ifrån 
nivåerna före 1860, även om tillfälliga bakslag kunde ske. Exempelvis ökade 
mässlingen igen under den sista perioden 1886-92. Koleran hade sina värsta 
härjningar 1866, för att sedan aldrig mera återvända. Även i smittkoppor ökade 
dödligheten några år på 1870-talet, för att sedan kraftigt minska och så gott som 
helt försvinna. 

Under sent 1860-tal ökade likaså dödligheten i nervfeber. Eftersom man inte 
förrän vid mitten av 1870-talet gjorde någon åtskillnad mellan tyfoidfeber och 
fläcktyfus i diagnoserna, finns viss osäkerhet i utvecklingen av nervfebem. Den 
höga dödligheten i nervfeber 1868-69 får dock anses ha orsakats av en epidemi 
av fläcktyfus.39 Spridningen av farsoten kan misstänkas ha underlättats av de 
problem med den inflyttning och den rörlighet efter vägarna som orsakades av 
nödåren vid denna tid. Därför har här nervfebersdödligheten under dessa år 
särskiljts och ansetts vara fläcktyfus. Utbrottet av fläcktyfus i slutet av 1860-talet 
var sista tillfallet som denna sjukdom orsakade någon större dödlighet i Sundsvall. 
I alla övriga fall har nervfeber ansetts åsyfta tyfoidfeber. På detta sätt underskattas 
säkert fläcktyfusens härjningar under delar av 60-talet, samtidigt som tyfoidfebem 
underskattas för åren 1868 och 1869. Uppdelningen kan dock försvaras med att 
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den ger åtminstone en grov bild av de respektive sjukdomarnas betydelse, även 
om talen i sig är ganska osäkra. 

Medan fläcktyfusen upphörde att utgöra ett hot från omkring 1870 fortsatte 
däremot tyfoidfebem att kräva offer åtminstone till in på 1890-talet. Med reserva
tion för talen före 1875, verkar inte tyfoidfebem ha minskat särskilt mycket i 
betydelse vid denna tid. 

I ett par andra infektionssjukdomar, som före 1860 hade haft mindre betydelse 
— scharlakansfeber och difteri—ökade däremot dödligheten kraftigt under några 
decennier. Det finns anledning anta att dessa sjukdomar bidrog väsentligt till den 
ökade dödligheten under 1860- och 70-talen. Först under 1880-talet började hoten 
från först scharlakansfeber och sedan difteri att minska, men för den senare 
sjukdomen var dödligheten fortfarande hög fram till 1890-talet 

Denna genomgång kan sammanfattas på så sätt att under 1860- och 70-talen 
förekom fortfarande år då olika epidemiska infektionssjukdomar kunde förhöja 
dödligheten kraftigt. Från 1880-talet upphörde nästan helt denna typ av epidemisk 
dödlighet. Hoten från koleran, fläcktyfusen och smittkopporna hade mer eller 
mindre upphört, och dödligheten i scharlakansfeber hade minskat. Endast difte
riepidemierna fortsatte att kräva många offer. Ovan drogs slutsatsen att dödlighe
ten i tyfoidfeber inte minskade i någon högre grad under denna tid. Den verkar 
således inte ha påverkats av de sanitära förbättringarna och utbyggnaden i vatten 
och avlopp för denna period.40 Samma förhållande gäller även för utvecklingen av 
diarrédödligheten. Uppgången i jämförelsen med tiden före 1860 liksom från 
1860-talet och framåt kan möjligen förklaras av nedgången i dödsfall utan diagnos. 
Detta kommer att utvecklas utförligare i kapitlet nedan om spädbarnsdödlighet 
och kommenteras därför ej vidare här. 

Ware kan konstateras att tuberkulosen fortfarande var en av de vanligaste 
dödsorsakerna, och att dess betydelse inte verkade avta. Däremot minskade 
mortaliteten i olyckor, mord och självmord i jämförelse med förhållandena före 
1860. 

Dödsorsaksutvecklingen denna period kommer att behandlas utförligare i de 
ålderspecifika analyserna senare, men avslutningsvis ska här sägas något om 
fördelningen av dödlighet under kalenderåret. Vi vet ju att olika dödsorsaker 
tenderar att vara vanligast vid skilda tidpunkter under året. Detta kan vi också 
konstatera för Sundsvalls del. Dödsorsakerna med de tydligaste säsongsvariatio
nerna återfinns i figur 8.5. 

Mortaliteten i andningsorganens sjukdomar var framförallt koncentrerad till de 
kallaste månaderna december till maj. Förhållandet var i huvudsak likadant 
beträffande de luftburna epidemiska sjukdomarna. En trolig förklaring är att 
sjukdomar lätt spreds i den trångboddhet som många tvingades leva i och att 
sjukdomar lätt förvärrades i de dåliga bostäderna. Däremot var dödligheten i 
diarrésjukdomar och kolera främst koncentrerad till sommarmånaderna, alltså den 
tid av året när problemen var störst med födoämneshanteringen. Här kan vara värt 
att påminna om de i kapitel 7 refererade uppgifterna i Norrlänningen 1889 där det 
uppgavs att vattnet hade varit mycket dåligt i augusti och att magsjukdomar därför 
härjade. För just denna månad 1889 var diarrédödligheten mycket hög. Helt klart 
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Figur 8.5. Säsongsvariationer i vissa dödsorsaker, Sundsvall 1860-92. 
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var det dåliga vattnet ett hälsoproblem. Ull sist kan även konstateras att dödlighe
ten i olyckor var högst under sommaren. 

1895-1919 

För tiden efter 1894 finner vi att epidemierna nästan helt spelat ut sin roll. Den 
enda större epidemin inträffade 1918-19 dà spanska sjukan höjde dödligheten. 
Viss dödlighet i difteri förekom också i början av 1900-talet, men de epidemiska 
sjukdomarna var nu av minimal betydelse för mortalitetsnivån. Av viss betydelse 
för nedgången i difteri kan införandet av serumbehandling mot denna sjukdom ha 
haft Redan 1895, alltså enbart några år efter det att tekniken utvecklats av Behring, 
Roux m.fl.41, kunde hälsovårdsnämnden deklarera att man inlett sådan behand
ling.42 Däremot behöll vissa andra sjukdomar sitt grepp. Det gällde i första hand 
tuberkulos, som perioden ut hörde tül de sjukdomar som mest hotade sundsvalls
bornas liv. Möjligen kan man se en begynnande nedgång under den sista perioden. 

Ett viktigt förhållande som vi kan konstatera är att diarrédödligheten gick ner 
under 1890-talet. Den nedgång som kunde förväntas ha börjat omkring 1880 i 
samband med de sanitära reformerna, inträffade först ett till två decennier senare. 
Men fortfarande var mag- och tarminflammationer ett stort hot mot små barn. 
Även dödligheten i våldsam död och i barnsbörd låg på en lägre nivå vid denna 
tid, vilket i första hand gynnade de som tillhörde de mest aktiva åldrarna. 

Vissa dödsorsaksgrupper ökade i betydelse under denna tid; det gäller hög ålder, 
sjukdomar i cirkulationsorganen och cancer. Under de första perioderna inklude
rades slag i nervsystemets sjukdomar och förklarar därför en hel del av uppgången. 
Att dessa dödsorsaksgrupper ökade i betydelse är ett tecken på att åldersstrukturen 
i Sundsvall började förändras och att dödligheten alltmer började förskjutas upp i 
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åldrarna Viss ökning kan också bero på förbättrad eller förändrad diagnos. 
Nedgången i dödlighet i lunginflammation kan ha berott på att man i stället angav 
andra dödsorsaker i första hand. En del av detta kan ha överförts till sjukdomar i 
cirkulationsorganen. 

Sjuklighet i Sundsvall 

I denna studie behandlas ju framförallt dödlighet. Denna aspekt kan emellertid inte 
användas för att beskriva hälsan. Exempelvis vore det önskvärt att även kunna 
inkludera sjukligheten i studien. För frågeställningarna i detta arbete vore det 
likaså av vikt att kunna undersöka letaliteten (antalet döda i en sjukdom i förhål
lande till antalet nyinsjuknade) i olika sjukdomar och hur denna utvecklats. Om 
nedgången i dödlighet kan förklaras av att överlevnaden i olika sjukdomar förbätt
rades, eller om i stället frekvensen (incidensen) av sjukdomarna i samhället 
minskade vore av stort värde att klarlägga. Men eftersom det finns många problem 
med sjuklighetsstatistiken, är den svår att använda för sådana undersökningar.43 

Tabell 8.6. Dödsorsaker i Sundsvall, 1895-1919. Döda/10.000 av 
medelfolkmängd. 

1895-00 1901-05 1906-10 1911-15 1916-19 

Andningsorgan 25.3 15.2 17.5 15.1 14.1 
Lungsot 23.3 18.9 22.0 22.9 16.8 
Övrig tuberkulos 3.9 6.5 4.0 5.1 4.6 
Kikhosta 2.2 1.4 1.5 1.8 1.0 
Mässling 1.6 0.8 0.2 0.8 0.6 
ScharLfeb 0.6 1.0 0.1 0.5 0.6 
Difteri 3.6 5.9 1.6 1.0 1.6 
Influensa 0.4 0.5 0.7 0.1 15.6 
Tyfoidfeb 0.9 0.8 0.5 0.2 0.1 
Diarré 11.7 7.4 8.0 7.4 5.5 
övr. inf 3.2 1.3 1.6 3.9 3.7 
Medfödda 3.8 3.6 2.7 4.5 3.3 
Hög ålder 5.2 4.1 7.0 7.5 9.4 
Cirkul. system 9.7 16.2 21.5 30.5 31.1 
Barnsbörd 0.7 0.1 0.6 0.4 1.0 
(Per 10.000 födda) 27 6 28 17 60 
Cancer 8.3 9.2 11.1 11.4 12.4 
Alkohol 0.1 1.0 0.6 0.4 -

Våldsam död. 4.7 3.9 5.1 5.8 5.2 
Övriga 19.9 18.2 17.9 17.7 19.0 

Källa: SSKH. Hälsovårdsnämndens årsberättelser. 
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Figur 8.6. Antalet av läkare rapporterade sjukdomsfall, 
a. Difteri, scharlakansfeber och tyfoidfeber; 1876-1910. 
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Mörkertalet för den rapporterade sjukligheten är för stor. När en person dog kan 
vi vara tämligen säkra på att det registerades, medan sjukdomar registrerades mer 
sporadiskt. En ökning i sjuklighetsfrekvensen kan i stället vara ett tecken på att 
rapporteringen blev mer fullständig, kanske beroende på att läkare anlitades i 
högre utsträckning. 

Av denna anledning ska jag här inte försöka ge mig på att diskutera letaliteten i 
olika sjukdomar, och jag vill inte heller hävda att de tal som redovisas i figur 8.6 
speglar den totala sjukligheten i de berörda sjukdomarna. Men de ger ändå en 
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uppfattning om det sjukdomsmönster som låg som en bakgrund till dödligheten 
vid denna tid. Från 1876 finns uppgifter i hälsovårdsnämndernas årsberättelser om 
sjukdomarna smittkoppor, tyfoidfeber, scharlakansfeber, difteri och rödsot. Även 
kolera och tyfus kunde rapporteras men inga fall av dessa sjukdomar fanns angivna 
för den tid som här redovisas. Från 1892 angavs den rapporterade sjukligheten 
även för kikhosta, influensa och mässling. I figurerna har inte smittkopps- och 
rödsotssjukligheten tagits med eftersom fallen var så sporadiska för denna tid. 
1881 och 1882 härjade smittkopporna med 52 respektive 98 rapporterade fall dessa 
år. De tre följande åren redovisades ett fall årligen, men dessa var de enda som 
angavs. I rödsoten var sjukligheten stor under 1882—266 fall — och enstaka fall 
kunde förekomma en del år ända fram till slutet av seklet Men som vi tidigare 
kunde konstatera, var dödligheten i rödsot minimal vid denna tid. 

Som figurerna visar, var övriga sjukdomar vanligt förekommande ända in i 
1900-talets första decennium. Sjukligheten i såväl scharlakansfeber som difteri 
fortsatte att vara stor, med scharlakansfeber mer koncentrerad till 1880-talet och 
difteri till början av 1900-talet. Figuren skulle också kunna tyda på en viss nedgång 
av tyfoidfebern från slutet av 1890-talet, men fall förekom ändå årligen fram till 
1910. 

Dödsorsaksutvecklingen sammanförd 
Innan undersökningen av de sociala skillnaderna i olika åldersgrupper vidtar, ska 
jag sammanfatta huvuddragen av dödlighetsutvecklingen i några av de viktigaste 
dödsorsaksgruppema som den framträder utifrån resonemanget ovan. Först och 
främst eliminerades mer eller mindre mortaliteten i de epidemiska sjukdomarna. 
Om man gör ett försök att uppskatta dödligheten i dessa (här avses smittkoppor, 
mässling, kikhosta, scharlakansfeber, difteri, tyfoidfeber, fläcktyfus, rödsot, kole
ra och influensa) under några perioder, så låg den på drygt 70 döda/10.000 
1779-1801 och på 1830-talet. Under 1860-talet låg den fortfarande över 50. 
Omkring 1880 började epidemidödligheten att minska kraftigt. 1886-90 låg den 
på drygt 20/10.000, medan 1906-10 endast 5/10.000 av medelfolkmängden dog 
i dessa farsoter. 

Tuberkulosdödligheten verkar däremot inte ha förändrats i någon större ut
sträckning. Det var först en avsevärd bit in på 1900-talet som de avgörande 
förändringarna rörande tbc inträffade. 

En annan dödsorsaksgrupp där mortaliteten länge låg högt var diarrésjukdomar. 
Först på 1890-talet inträdde positiva förändringar därvidlag. Eftersom diarrédöd
ligheten i första hand berörde de minsta barnen, behandlas detta problemkomplex 
utförligare i nästa kapitel. 

Den spridda dödsorsaksinformationen som här presenterats kan också beskrivas 
utifrån McKeowns indelning av dödsorsaker, vilket görs i tabell 8.7. Utvecklingen 
följs från perioden 1860-80, då dödligheten var mycket hög, över perioden 
1881-92 då vändpunkten hade skett, till 1895-1905 då dödstalen hade sjunkit till 
en förhållandevis låg nivå. McKeown delade in dödsorsakerna i fyra huvudgrup
per: tre grupper av sjukdomar orsakade av mikro-organismer — luftbuma infek
tionssjukdomar, vatten- och födoämnesburna infektionssjukdomar och övriga 
infektionssjukdomar, samt en grupp med övriga orsaker.44 Jag har försökt dela upp 
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dödsorsakerna på samma sätt som McKeown gjorde, men vissa marginella olik
heter finns. Bla. placerar jag fläcktyfus inom gruppen övriga infektionssjukdomar 
på de premisser som angetts ovan. Detta var inte möjligt att göra för McKeown. I 
denna grupp finns ytterligare några mindre skillnader, betingade av praktiska 
problem mellan denna och McKeowns indelning. Dessutom har okänd dödsorsak 
särskiljts i tabell 8.6. 

I inledningsskedet av nedgången under 1880-talet bidrog de vatten- och födoäm-
nesburna infektionssjukdomarna endast i begränsad utsträckning till den minskade 
dödligheten, medan de luftburna infektionssjukdomarnas andel var något större. 
De grupper som emellertid bidrog med den största andelen, var övriga infektions
sjukdomar och okänd dödsorsak, grupper som tyvärr är svåra att analysera. Inom 
gruppen övriga infektioner stod fläcktyfusens försvinnande för en stor del, men 
även i de vaga dödsorsakerna atrofi och konvulsioner var nedgången påtaglig. Den 
grupp som stod för den största andelen av nedgången var okänd dödsorsak. 

Fram till den tredje perioden hade däremot infektionssjukdomamas andel av 
nedgången blivit helt dominerande. De luftburna infektionssjukdomarna stod för 
den klart största delen, men även i vatten- och födoämnesburna sjukdomar hade 
dödligheten börjat minska. I många avseenden tycks 1890-talet vara det decenni
um då infektionsdödligheten definitivt började sjunka. Om man i stället undersö
ker hur mycket de enskilda dödsorsaksgrupperna minskat, visar det sig att 
nedgången har varit kraftigast inom gruppen övriga infektioner — 91,2%. Död
ligheten i denna grupp har således nästan eliminerats. Den näst kraftigaste ned
gången inföll bland de vatten- och födoämnesburna infektionssjukdomarna — 

Tabell 8.7. Dödstal i olika dödsorsaksgrvpper, samt nedgång mellan 
perioder, Sundsvall 1860-1905. Döda/10.000 MFM. 

1860-80 1881-92 Andel i % 1895-1905 Andel i % 
av nedgång av nedgång 
period 1-2 period 1-3 

Luftburna 
infektioner 95,2 84,2 22,2 50,5 42,1 
Vattenburna 
infektioner 36,3 32,6 7,5 15,6 19,5 
Övrig infektion 24,9 11,5 27,0 2,2 21,4 
Övriga orsaker 66,6 60,0 13,3 54,0 11,9 
Okänd orsak 24,4 9,5 30,0 18,9 5,2 
Summa 100 100 

Källon DDB, Umeå; Hälsovårdsnämndens Srsberättelser. 
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57%, medan nedgången i de luftburna infektionssjukdomarna var 47%. Detta 
skulle kunna tolkas så att åtgärderna fungerade bäst mot de övriga infektionssjuk
domarna och därefter mot de vatten- och födoämnesbuma. 

Men som redan nämnts i kapitel 3 kan denna indelning inte användas för att 
bevisa näringstillståndets betydelse. Nedgången i de luftburna infektionssjukdo
marna skulle snarare kunna styrka förbättringar i boendesituationen. 

Om man i stället urskiljer de dödsorsaker som är mest beroende av näringstill
stånd (se tabell 3.1), finner vi att dessa som grupp betraktad inte alls minskade 
under 1880-talet (från 95 per 10.000 till 94). Egentligen ingen av de nutritionsbe-
roende dödsorsakerna minskade i betydelse från den tid när nedgången inleddes. 
Undantaget var kolera som eliminerades efter 1866 (vilket till största delen bör 
ses som en del av en nationell och internationell utveckling). Kikhosta hade 
minskat i betydelse redan från 1860-talet, varefter minskningen därefter blev 
minimal. I stället inträdde nedgången för de sjukdomar som var mest påverkbara 
av näringstillstånd i högre utsträckning under 1890-talet—ned till 60 per 10.000 
1896-1905 — medan dödligheten i tuberkulos (av McKeown identifierad som 
den viktigaste i nedgången och som starkt beroende av nutrition) förblev hög 
undersökningstiden ut 

De sjukdomar som hade försvunnit eller kraftigt minskat i betydelse under 
1880-talet i jämförelse med de tidigare decennierna, och därför stod för det mesta 
av den inledande nedgången, var kolera, fläcktyfus, smittkoppor och scharlakans-
feber. Förutom koleran var dessa mindre beroende av näringstillstånd. I stället 
hörde de mer samman med faktorer som trångboddhet, vatten- och födoämnesk
valitet eller renlighet De sjukdomar som var mest beroende av sanitära förhållan
den (se tabell 3.3) minskade från 38 per 10.000 1860-80, till 29 under den 
efterföljande perioden och 10 per 10.000 under perioden 1896-1905. En viss 
nedgång kan således konstateras redan från 1880-talet, men gruppen bidrog trots 
allt med en tämligen liten andel av nedgången under denna period. Nedgången var 
betydligt mer markant under 1890-talet 

Som redan påpekats är det vanskligt att hänföra förändringar i dödsorsakspano
ramat till endast en faktor, men antagandet om boendets roll för utvecklingen tycks 
stämma in bäst på den initiala nedgången i dödlighet Nutritionssjukdomarnas 
nedgång kom först på 1890-talet eller senare, och sjukdomar relaterade till sanitära 
förhållanden bidrog tämligen marginellt i inledningsskedet Samtidigt bör än en 
gång poängteras att sjukdomarnas utveckling även måste förstås på nivåer över 
den enskilda staden. Nedgången i dödlighet i de ovan nämnda sjukdomarna skulle 
också delvis kunna förklaras av det nationella mönstret och/eller utseendet hos de 
epidemiska vågorna. Den form utvecklingen tog i Sundsvall var beroende dels av 
det större sammanhanget och dels av de rent lokala förhållandena. 
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Kapitel 9 

Sociala skillnader i dödlighet: Sundsvall 
1803-1917 

Innan vi gär in pä den kvantitativa analysen av de sociala skillnaderna i dödlighet, 
ska här behandlas uppgifter ur kvalitativa källor omkring ojämlikhet i hälsoför-
hållanden. De källor som använts är huvudsakligen läkarnas och hälsovårdsnämn
dernas årsberättelser. 

Spridda uppgifter i denna fråga förekom hos läkarna, oftast i samband med 
farsoter. Vid en kikhoste-epidemi 1837 förklarade provinsialläkare Platzman att 
sjukdomen drabbade yngre och äldre av alla stånd. Dock var smittsamheten störst 
i för köldens skull sammanpackade hushåll. Tjänstefolk, som tillbringade mer av 
sin tid utomhus, klarade sig bättre.1 Men om denna epidemi skulle ha drabbat alla 
samhällsgrupper tämligen lika, var skillnaderna större beträffande nervfeberns 
härjningar de följande åren. Epidemin kom att i synnerhet drabba det lägre sociala 
skiktet och hade under flera år varit endemisk i fattiga torparhushåll. 'Wälstånd 
och snygghet respecterades någorlunda". Även en epidemi av frossa drabbade, 
förutom båtsmanskompaniet som varit i Stockholm, främst "... folk af arbetsklas
sen som under kall och våt väderlek haft sina förrättningar ute på isarna och i 
vattnet..".2 En annan förklaring till hög dödlighet i fattiga hushåll, var att lösa 
befolkningsgrupper och kringstrykande personer huserade i dessa, varför smittan 
lätt spreds.3 

I samband med redogörelsen för en beväringsmönstring, fick Platzman tillfälle 
att utlåta sig om hälsotillståndet hos allmogen och den "fattiga folkklassen". 
Ungdomarna beskrevs som "... små, spensliga, bleka och sjukliga stackare,...med 
vanställda, hållningslösa kroppar och vederwärdiga fysionomier...". Till stor del 
var de odugliga till krigstjänst Orsaken härtill uppgavs vara "...det olyckliga 
bruket, äfven af friska mödrar, att ej ge barnen di, utan upföda dem med get eller 
komjölk, mjöldricka, hvari genast digestionen störes, kroppens normala utbildning 
afbrytes, och de skönast födda väsenden förvandlas till lidande, försagda, olycks
bådande demoner. Kroppens disharmoniska upväxt befordras vidare af otjenlig, 
alldrig omväxlad föda, för tungt arbete innan kroppen upnåt vederbörlig styrka, i 
stället för gymnastiska öfhingar, och kanske också förtidigt supande." Det framgår 
av redogörelsen att det i första hand var landsbygdsungdomen som åsyftades. 
Problemen var, enligt Platzman, mindre i staden.4 

Parentetiskt kan nämnas att inte alla sjukdomar drabbade de fattiga hårdast. 
Mask var vanligast hos män i "bättre klasser" genom gravlaxätande, enligt 
provinsialläkare Westerberg. Man får anta att han hade goda insikter om detta 
förhållande eftersom han själv tillhörde de drabbade. En annan åkomma som var 
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vanligare bland de välbärgade var chlorosis (blodbrist). Hos flickor i en flickpen
sion i staden uppgavs den vara allmän.5 

Men oftast framhölls ändå att sjukdomarna slog hårdast bland de fattiga. Så Lex. 
vid koleraepidemierna. 1855 uppehöll sig koleran främst på Norrmalm, som 
bestod av "små envåningshus i hvilka inpacka sig till staden strömmande arbets
folk samt sjömän..." och där sedeslöshet, superi och oordentlighet var utbredd. Av 
de avlidna var 17 arbetskarlar, 13 sjömän, 16 hantveikare, 10 fiskare och 4 
handlande.6 Också vid koleraepidemin 1866 var smittan mest spridd på Norrmalm, 
något som stadsläkaren förklarade med de dåliga sanitära förhållandena i området. 
Dödligheten var enligt uppgift högst bland arbetskarlar, vilket förklarades av deras 
dåliga arbetsförhållanden, otjänlig föda, det utbredda brännvinsdrickandet och 
dåliga bostäder.7 

Även vid andra epidemier från 1850-talet och framåt framhölls den sociala 
faktorn. Scharlakansfebern 1858 ska främst ha förekommit i den fattigaste delen 
av staden; under difteriepidemin 1862 var tjänstehjonen mest utsatta. Fem år 
senare uppgavs halsåkommor, magåkommor m.m. ha förekommit mest bland de 
mindre bemedlade. Under samma år, liksom de två följande, uppträdde nervfebem 
bland arbetare, fattiga och löst folk.8 Som främsta orsak till den högre dödligheten 
bland dessa grupper framhölls bristande omsorg om de sjuka: "Sjukdomen (schar-
lakansfeber. min anm.) härjade deijemte såväl bland de bättre lottade Classema, 
som bland arbetsclassen och de fattigare, företrädesvis dock bland de senare der 
wårdslöshet och osnygghet i hög grad förvärrade tillståndet".9 

Vad denna vanvård kunde bestå i framgår av provinsialläkarberättelsen för 1862 
i samband med en mässlingepidemi: "... här afledo fiere af barnen innom arbets
klassen till följe af dels den genom wanwård uppkomna Lunginflammationen,..., 
dels messlingens följdsjukdom diphteritis som angrep de fleste för tidigt utsläppte 
barnen. I Staden innom de bättre familjerna dog inget barn enär då detta egnades 
den noggrannaste omvårdnad och höllos inne fiere weckor efter tillfrisknandet."10 

Att denna "vanvård" skulle kunna ha haft sin grund i att mindre bemedlade familjer 
inte hade samma möjligheter att vårda barnen, tycks däremot inte ha föresvävat 
läkaren. 

I de flesta fall saknas djupare beskrivningar av epidemiers häijningar, men för 
smittkoppsepidemin 1872-73 finns dock en specialrapport av stadsläkare Chris-
tiernin i vilken det redogörs för farsotens utbredning i Sundsvall med närmaste 
omnejd.11 Av rapporten framgår vilka individer som drabbades, när de insjuknade, 
om de dog, om de var vaccinerade, de insjuknades ålder, varifrån de kom och var 
de bodde. Det förlopp som kan utläsas ur rapporten berättar en hel del om hur 
epidemier spreds i den rörliga befolkning som befann sig i denna miljö. 

Christiemin behandlade sammanlagt 434 patienter från november 1872 till 
oktober året därefter. Av dessa dog 82. Inströmningen av folk från annat håll 
märktes genom att epidemin härjade värst under maj och juni 1873, och drabbade 
då till största delen sådana som nyligen anlänt till staden från andra orter, varav 
många inte heller var vaccinerade. Utifrån sjukdomens åldersfördelning kan ett 
intressant mönster urskiljas. I inledningsskedet insjuknade främst vuxna. Efter 
ungefär en månad övergick sjukdomen till att framförallt bli en barnsjukdom, 
vilket fortgick hela vintern. När våren anlände och arbetsvandrarna kom övergick 
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Tabell 9.1. Insjuknade och avlidna i smittkoppor efter ålder under epidemin 
1872-73. 

Ålder Insjuknade Avlidna 

Ö 26 YL 
1-4 47 19 
5-19 141 11 
20-49 209 32 
=50 11 7 

Källa: Stadsläkarens årsberättelse 1873. 

sjukdomen till att drabba vuxna. Av de 102 vuxna som insjuknade under sommaren 
1873 uppgavs 70 komma från annat häll. Åldersfördelningen på de insjuknade 
framgår av tabell 9.1. 

Den turbulenta miljö som Sundsvall utgjorde framgår av att 172 patienter hade 
annan härkomst än Sundsvall eller Skön. I 73 fall kunde Christiemin bestämt 
konstatera att de insjuknade var ovaccinerade. Av dessa dog 38. Den sociala 
tillhörigheten är svär att bestämma eftersom för barn och kvinnor angavs i 
allmänhet endast benämningar som gosse, flicka, hustrun o.d. Bland vuxna män 
hörde sä gott som alla hemma inom arbetarklassen. Endast ett tiotal av de smittade 
fär anses höra till andra sociala skikt. Dit hörde några kaptener och bönder. 

De insjuknades hemvist under tiden i Sundsvallsdistriktet redovisas i följande 
tabell. För de flesta uppgavs Sundsvall som hemvist, men en stor del fanns i Sköns 
socken, företrädesvis i de delar som närmast gränsade till staden. Underlaget är 
emellertid för svagt för att kunna uttala sig om graden av utsatthet i olika områden. 

Det torde redan ha framgått av genomgången i kapitel 8, att trångboddhet och 
den stora lösa befolkningen uppfattades som några av de viktigaste orsakerna till 

Tabell 9.2. Insjuknade och avlidna i smittkoppor efter hemvist under 
epidemin 1872-73. 

Område Insjuknade Avlidna 

Sundsvall 197 45 
Stenhammaren 40 10 
Skön 179 24 
Övrigt 18 3 

Källa: Stadsläkarens årsberättelse 1873. 
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den höga dödligheten i Sundsvall. Ofta framhölls de dåliga hälsoförhållandena 
bland den lösa befolkningen: "Då dessa lösa arbetare i allmänhet lefva under 
mindre goda hygieniska förhållanden, är det klart att läkarens verksamhet af dessa 
ofta tagas i anspråk".12 

I samband med inrättandet av hälsovårdsnämnder 1875, ålades dessa att under
söka och redogöra för huruvida vissa stadsdelar var särskilt utsatta för hög 
dödlighet och vad orsakerna kan ha varit. Uppgiften tjänade framförallt till att 
identifiera delar av staden där de sanitära förhållandena behövde åtgärdas. Efter
som de fattigaste också bodde i vissa områden var det dock tämligen svårt att 
avgöra om den högre dödligheten berodde på områdets hygieniska standard eller 
på dess sociala sammansättning. Detta framfördes också av hälsovårdsnämnden i 
dess första årsberättelse. Man kände inte till några skillnader som inte skulle kunna 
förklaras med att de fattiga tenderade att tränga ihop sig i vissa områden13. Att 
fattiga normalt hade högre dödlighet tycktes vara självklart för nämnden. 

Nästan årligen uppgav nämnden att mortaliteten var högre inom vissa områden. 
En difteriepidemi 1877 höll sig företrädesvis inom den västra stadsdelen och två 
år därefter uppträdde difteri och scharlakansfeber ..hufvudsakligen utom den 
egentliga staden å den s.k. Stadsmon de s.k. Stenhammarne, hvarest mycket fattigt 
och trångbodt folk bor". När smittkopporna härjade 1882 uppgavs den ha före
kommit mest i Stenhammaren, bebott av "den fattigare arbetsklassen". Även 1887 
ska dödligheten ha varit högre i Stenhammaren, liksom 1891 då samma förhållan
de också gällde för området söder om järnvägen.14 Däremot ska inte dödligheten 
och sjukligheten i de efter branden uppförda barackerna ha varit särskilt avvikande 
från den övriga staden.15 

Förutom detta utlåtande var de uppgifter som relaterats ovan inte baserade på 
några beräkningar av dödligheten i olika sociala grupper eller delar av staden. 
Däremot utförde doktor Gotthilf Steenhoff en undersökning vid sekelskiftet, där 
hälsoförhållanden i skilda sociala grupper behandlades. I denna studie undersöktes 
folkskolebarnens längd, vikt, bröstomfång och allmänna hälsotillstånd, varefter 
resultaten i fråga om kroppsmåtten jämfördes med de mått som elever vid stadens 
läroverk uppvisade. Steenhoff kunde konstatera att folkskolebarnen var underlägs
na i såväl kroppslängd som vikt. I medeltal var de manliga läroverkseleverna 7,5 
cm längre och de kvinnliga 5 cm längre. Skillnaden i vikt låg på cirka 4 kg. I 
jämförelse med folkskolebam från Kristianstad, var tillväxten sämre i några åldrar 
bland Sundsvallsbarnen, vilket enligt Steenhoff orsakades av bl.a. sämre föda och 
klimat. Denna senare faktor var särskilt missgynnande för fattiga barn som i 
allmänhet bodde i sämre bostäder och hade mindre skyddande klädsel. Vidare 
ansåg han att flickorna alltför tidigt togs i anspråk för tunga arbeten i hemmen. 
Beträffande folkskolebarnens hälsotillstånd befanns 45 % av pojkarna och 53 % 
av flickorna lida av kroniska åkommor. Medan huvudvärk och blodbrist var känt 
som de vanligaste sjukdomarna bland läroverksbarn, var åkommor som mer hörde 
samman med förhållanden utanför skolan vanligare bland Sundsvalls folkskole
barn. Till dessa hörde först och främst strup- och lungsjukdomar, varav många 
säkerligen var av tuberkulos art.16 

1910 företogs ytterligare en hälsoundersökning i Sundsvallsområdet. Denna 
gång av förste stadsläkare Elfström och undersökningsgruppen var ungdomar i 
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åldern 12-18 år. I studien jämfördes hälsotillståndet bland skolungdomar på 
läroverket med jämnåriga sågverksarbetare. I de yngre tonåren befanns skillnader
na vara tämligen små såväl i kroppslängd som i vikt, men från femton års ålder 
ökade skillnaderna så att läroverksungdomen var betydligt längre och tyngre vid 
arton års ålder. Däremot bedömdes en större andel av läroverksbarnen ha dålig 
kroppskonstitution. Samtidigt var andelen sjuka och lytta större i samma grupp 
medan andelen felfria var störst bland arbetarungdomen. De vanligaste lytena hos 
läroverksungdomen var bleksot, närsynthet och snedrygg, vilka åkommor var 
mindre förekommande i arbetargruppen. Däremot förekom plattfot i större ut
sträckning i den senare gruppen. Det finns vissa problem med att jämföra Elf-
ströms studie med Steenhoffs, eftersom den ena innehöll folkskolebam och den 
andra minderåriga arbetare. Det är möjligt att de som antogs som arbetare kan ha 
varit ett urval av särskilt välutvecklade ungdomar. Hur som helst var de av 
Elfström undersökta arbetarna ungefär 4-5 cm längre än de av Steenhoff elva år 
tidigare mätta folkskolebarnen.17 

Sammanfattningsvis har genomgången visat att samtiden var av uppfattningen 
att sjukdom och död drabbade fattiga och trångbodda i högre grad än välbeställda. 
Framförallt vX^oxåQ farsoterna det stora hotet mot dessa grupper. Uppgifter finns 
såväl om att epidemierna härjade i större utsträckning, som att sjukdomarna tog 
sig allvarligare form. Dessa förhållanden skylldes främst på trångboddhet, vanvård 
och dåligt leverne. Om dessa slutsatser håller för noggrannare granskning under
söks i de följande avsnitten. 

Spädbarnsdödlighet 
Hittills har mortalitetsutvecklingen i Sundsvall behandlats enbart utifrån ett hel
hetsperspektiv. Någon uppdelning av förhållandena i olika åldrar eller sociala 
grupper har inte skett Allmänna dödstal är emellertid alltför trubbiga analysmått, 
vilket inte minst de ovan citerade undersökningarna antytt 

Under 1800-talets senare hälft uppmärksammades den höga dödligheten bland 
spädbarn i Västernorrland. Man fann att länets spädbarnsdödlighet hörde till de 
högsta i riket, medan grannlänet Jämtland hade den lägsta. Med anledning härav 
anordnade landstinget i Västernorrland en pristävling om orsakerna till den höga 
spädbarnsdödligheten i länet18 

Spädbarnsdödlighet brukar allmänt anses som en känslig indikator på det 
allmänna tillståndet i ett samhälle. Utifrån det perspektivet framstår hälsosituatio-
nen i Sundsvall under 1700- och 1800-talen i tämligen dålig dager, vilket belyses 
av figur 9.1. 

Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal var nivån på spädbarnsdödligheten 
mycket hög i staden. På 1810-talet sjönk dödligheten kraftigt, alltså vid samma 
tidpunkt som den nationella nivån gick ned. Under ett par decennier tycks 
förhållandena sålunda ha varit tämligen goda. Denna utveckling fortsatte dock inte 
i Sundsvall — i stället försämrades överlevnadsmöjlighetema för barn fr.o.m. 
1830-talet. Därefter hände inte så mycket förrän kurvan definitivt vände neråt 
omkring 1880 för att under 1890-talet och fram till 1920-talet stabilisera sig på en 
betydligt lägre nivå. Utvecklingen i Sundsvall följde huvudsakligen den för övriga 
svenska städer från omkring 1830 och framåt 
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Figur 9.1. Spädbarnsdödlighet i Sundsvall, 1779-1919. 
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Under perioden före 1860, såsom nämnts i kapitel 8, noterades dödsorsaker för 
mindre barn tämligen sporadiskt Oftast angavs ingen dödsorsak alls för spädbarn. 
Däremot finns det anledning att misstänka att en stor del av dödsfallen i denna 
åldersgrupp orsakades av diarrésjukdomar, vilket de statistiska tabellerna för 
1820-talet tyder på (jämför kapitel 8, avsnittet dödsorsaker 1779-1859). 

Tidpunkten för nedgången efter 1880 passar väl samman med hypotesen att de 
sanitära reformerna skulle ha varit den avgörande faktorn bakom den minskande 
spädbarnsdödligheten, vilket också hävdades av Lindman vid sekelskiftet.19 Hu
ruvida detta var fallet tarvar emellertid en noggrannare kontroll. En viktig infor
mationskälla för en sådan analys är dödsorsakerna bland spädbarnen. 

Som vi tidigare sett verkar det inte ha förekommit någon nedgång i diarrédöd
lighet efter 1880. Detta bekräftas om vi granskar de viktigaste dödsorsakerna bland 
spädbarn (se tabell 9.3). I själva verket ökade diarrédödligheten från 1870-talet 
och visar ingen tendens till nedgång efter 1880. Däremot halverades dödligheten 
i luftburna epidemiska sjukdomar, medan dödlighet av sjukdomar i andningsor
ganen knappast förändrades alls. 

Slutsatserna kompliceras emellertid av att praxis vid registreringen uppenbarli
gen förändrades över tid. De diagnosgrupper som framförallt stod för nedgången 
var okänd dödsorsak och atrofigruppen (inkluderande konvulsioner och svaghet). 
Vi vet inte vad som kan dölja sig bakom dessa dödsorsaker. I somliga internatio
nella undersökningar har både konvulsioner och atrofi placerats tillsammans med 
diarrésjukdomar.20 Stelkramp kan vara en orsak till konvulsioner bland barn, men 
även uttorkning efter långvariga diarréer ger samma symptom. McKeown håller 
det däremot för troligt att huvudparten av dessa dödsfall orsakades av luftburna 
infektioner.21 Den största nedgången stod dock dödsfallen utan känd dödsorsak 
för. Om således många diarrédödsfall dolts bakom de ovan nämnda grupperna, 
kan den konstaterade uppgången ha varit beroende av praxis vid registrering. Ett 
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Tabell9.3. Dödsorsaker 'blandspädbarn, Sundsvall 1860-92. Döda/1.000 
levande födda 

1860-69 1870-79 1880-87 1888-92 

Atrofi m.m.* 13 26 4 0 
Medfödda sjukdomar 8 20 15 24 
Luftbuma ep. sjukd. 19 12 14 8 
Andningsorg. sjukd. 36 30 33 35 
Diarrésjukdomar 39 57 60 58 
Övriga 14 25 13 10 
Okänd dödsorsak 68 26 8 10 

*Dödsorsaksindelningen finns presenterad i bilaga 1. 

Källa; DDB, Umeå. 

sätt att kontrollera om så var fallet är att undersöka säsongsvariationema. Om 
dödsorsakerna atrofi m.m. eller okänd dödsorsak uppvisade liknande säsongs
mönster som mag- och tarmsjukdomar, skulle detta styrka vår misstanke. Figur 
9.2 visar att så emellertid ej var fallet Medan diarrédödligheten framförallt var 
koncentrerad till sensommaren, inträffade de flesta dödsfallen i de ovan nämnda 
grupperna främst vintertid. Deras säsongsmönster liknade mer dödligheten i 
andningsorganens sjukdomar, och skulle snarare bekräfta McKeowns förmodan. 
Detta pekar således inte på att uppgången av dödlighet i diarrésjukdomar skulle 
kunna förklaras av förändringar i diagnostiken. 

Att diarrédödligheten verkligen steg styrks vidare av de förändringar i säsongs
variationer av den totala spädbarnsdödligheten i olika perioder som presenteras i 

Figur 9.2. Säsongsvariationer i olika dödsorsaker bland spädbarn, 
Sundsvall 1860-92. 
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Figur 9.3. Säsongsvariationer i spädbarnsdödlighet i olika perioder, 
Sundsvall 1860-92. 
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figur 9.3. Eftersom diarréerna skördade offer främst under sensommaren, borde 
förändringar märkas på säsongsmönstret Det visar sig att andelen som dött under 
sensommaren ökade över tid; framförallt ökade andelen efter 1888 vilket skulle 
kunna tolkas som att förhållandena efter stadsbranden gynnade spridningen av 
diarrésjukdomar. Under månaderna juli och augusti 1889 — alltså just under de 
månader då det i Norrlänningen klagades över den dåliga vattenkvaliteten (se 
kapitel 7) — dog femton spädbarn i åldrarna två till sex månader av mag- och 
tarmsjukdomar. Uppenbarligen fanns det fog för klagomålen. Före 1870 var 
däremot dödligheten i högre grad koncentrerad till de kallaste månaderna decem
ber och januari. 

Det mesta tyder således på att ingen nedgång i diarrédödlighet skedde efter de 
sanitära reformerna från slutet av 1870-talet—ett resultat som var oväntat.22 Kan 
detta förklaras på något sätt? Uppgången på 1870-talet kan eventuellt ha orsakats 
av att de sanitära förhållandena försämrats i samband med den kraftiga befolk
ningsökningen. Problemen med vattnets kvalitet kan ha förvärrats p.g.a. bristande 
renhållning och läckande avträdesgropar. Att dödligheten i så fall inte gick ner 
efter 1880 tyder på att de sanitära åtgärderna inte automatiskt medförde förbättrade 
förhållandena. Som konstaterades i kapitel 7 hade man stora problem med vattnets 
kvalitet under 1880-talet. Detta tyder på att de hygieniska förhållandena var allt 
annat än bra vid denna tid, vilket bör ha drabbat spädbarnen. Vattnet i det nya 
vattenledningssystemet kan ha varit så dåligt, att nyttjarna inte fick några större 
fördelar ur hälsohänseende. De diarrésjukdomar som därigenom lätt spreds, kan 
ha blivit förödande för spädbarnens hälsa. Även renhållningen kan ha fungerat 
otillfredsställande vid denna tid, trots att man relativt snabbt gick över till tunn-
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system. Det var ju fortfarande upp till den enskilde gärdsägaren att se till att 
tunnorna fördes bort. 

Ett annat hygieniskt problem som var av stor vikt för spädbarnens hälsa, var 
mjölkförsöijningen. Vid denna tid hade man stora svårigheter vid hanteringen och 
förvaringen av mjölk, och kontrollen var otillräcklig. Det förekom också att man 
blandade ut mjölken med vatten. Vid mitten av 1880-talet inrättades en mjölkun-
dersökningsbyrå, men det var först under 1890-talet som verksamheten stramades 
upp genom föreskrifter om mjölkhandel och bättre möjligheter till analyser. Som 
kunde konstateras i föregående kapitel var det först under 1890-talet som diarré
dödligheten, liksom tyfoidfeberdödligheten, definitivt böljade sjunka. 

Betydelsen av tillkomsten av vatten- och avloppsledningar och andra sanitära 
åtgärder kan emellertid lätt underskattas när man enbart ser till den totala diarré
dödligheten bland spädbarn. Det kan exempelvis vara så att åtgärderna ännu inte 
hade haft något större genomslag, på grund av att endast vissa delar av staden 
berördes. Mer privilegierade grupper kan ha fått sina förhållanden förbättrade, 
medan större delen av befolkningen inte alls berördes. En analys av de sociala 
skillnaderna och helst också en analys av olika stadsdelar är därför nödvändig 
innan man helt kan avfärda betydelsen av de sanitära reformerna i Sundsvall. 

Andra alternativa tolkningar bör dock också undersökas. Diarrédödlighet bland 
spädbarn behöver inte primärt vara beroende av den sanitära standarden. Eftersom 
spädbarn är känsliga för alla möjliga sorters inflytelser, kan faktorer som omvård
nad och amning ha haft betydelse. Genom Brändströms och Lithells forskning har 
klarlagts hur avgörande amningsmönstren var för spädbarnsdödligheten och hur 
dessa mönster tog sig uttryck i hög diarrédödlighet.23 Med modersmjölken får 
barnet såväl en avpassad och näringsriktig kost som infektionsskydd. Dessutom 
blir inte barnen utsatta för de hygieniska risker som lätt följer när ersättningsföda 
används. Om diarrédödligheten bland spädbarn i Sundsvall främst orsakades av 
artificiell uppfödning, kan detta ha inneburit att den inte påverkades i nämnvärd 
grad av yttre förändringar såsom förbättrade sanitära förhållanden. I och för sig 
borde även möjligheter till bättre hygien betyda en hel del för hur hälsovådlig den 
artificiella födan var. Men det mest avgörande bör ha varit om man ammade eller 
inte. 

Av vilka orsaker uppföddes spädbarn med olika ersättningar? Oftast anklagade 
läkarna mödrarna för att vara försumliga i vården av sina barn, och detta kan 
naturligtvis vara ett skäl. En sådan vanvård av barn kan vara uttryck för allt ifrån 
medvetet försummande av barnen, till likgiltighet inför barnens överlevnad eller 
ren okunskap. Sättet att sköta spädbarnen kan också ha djupa rötter i en tradition, 
som kan vara svår att förändra. Men utebliven amning kan också ha berott på andra 
förhållanden i mödrarnas liv. Imhof menar att den ökande spädbarnsdödligheten 
i vissa områden i Tyskland sammanföll med jordbrukets kommersialisering, vilket 
kom att medföra mer betungande arbetsuppgifter för kvinnan.24 Om kvinnan hade 
att sköta ett arbete under barnets spädbarnstid, kan amningen ha försummats. 
Medvetet om amningen ansågs vara i vägen för arbetet— omedvetet om arbetet 
medförde att den blev för oregelbunden för att mjölken hos modern skulle kunna 
bibehållas eller att mjölkproduktionen upphörde. Laktationen hos kvinnan är en 
synnerligen känslig mekanism. Orsaker till detta kan vara flera, exempelvis 
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oregelbunden amning, psykiska faktorer som stress och otrivsel, samt nyss nämn
da fysiska faktorer som undernäring och hårt arbete m.m. 

Kvinnoarbetets utbredning i Sundsvall är svår att belägga, eftersom deras 
arbetsinsatser i allmänhet inte redovisades. Gifta kvinnor angavs i allmänhet inte 
med yrkestitlar i källorna. Många kvinnor öppnade emellertid små butiker eller 
ägnade sig åt torghandel.25 Ogifta kvinnor var i stor utsträckning anställda som 
tjänstefolk i hushåll. Vidare tog många på sig arbeten som sömnad och tvätt. Även 
i hamnen och på sågverken arbetade många kvinnor.26 Problemet sågs oftast i 
moraliserande termer av samtiden. Enligt Emil Nilsson var en orsak till den höga 
spädbarnsdödligheten att kvinnor lämnade spädbarnet vind för våg p.g.a. de goda 
arbetsförtjänsterna vid sågverken.27 Man kan nog anta att kvinnors arbetsinsatser 
var nödvändiga för hushållsekonomin, särskilt då många av männens arbetstillfäl
len var av säsongskaraktär i Sundsvallsdistriktet 

I vilken utsträckning småbarnsmödrar arbetade är svårt att uttala sig om. Nilsson 
hävdade att det inte var sällsynt att kvinnor enbart några dagar efter förlossningen 
tvingades arbeta, i eller utom hemmet. Han föreslog därför att barnbördskassor 
borde inrättas, varur en summa skulle utbetalas de första sex veckorna efter 
förlossningen.28 Barnpassningen löstes antagligen på olika sätt när mödrar arbe
tade. Äldre syskon, släktingar eller någon grannfru kunde se till barnen.29 I 
Sundsvall fanns även en barnkrubba från 1880-talet, där arbetande mödrar kunde 
lämna in sina barn. Troligen var det till stor del ogifta mödrar som hade det största 
behovet. Det uppges att krubban tog emot 218 barn på dagtid och 58 nattetid.30 

Tyvärr finns inga individuppgifter bevarade från denna verksamhet. Om kvinnors 
arbetssituation hade betydelse för spädbarnsdödligheten i Sundsvall vid denna tid, 
borde i så fall problemet ha varit mer koncentrerat till de obemedlade grupperna, 
eftersom kvinnors arbete säkerligen var mer utbredd i dessa grupper. 

Det är känt att barn inte ammades i vissa delar av Sverige. Så var fallet 
exempelvis i Nedertomeå, där spädbarnsdödligheten var mycket hög under 1800-
talet. Men även i kustsocknar i Västernorrland förekom artificiell uppfödning i 
stor utsträckning, något som uppmärksammades i flera artiklar under 1800-talets 
senare del och som ansågs vara orsaken till den höga spädbarnsdödligheten i 
länet.31 Många av de inflyttade till Sundsvall kom också från områden där 
flaskuppfödning av barn var den vanliga metoden, som Lex. från Österbotten. 
Beträffande Sundsvallsområdet finns många uppgifter om att även där förekom 
artificiell uppfödning i stor utsträckning. Enligt Hülphers ska stor dödlighet bland 
barn ha förekommit i distriktet till följd av spädbarnens uppfödande med kall 
mjölk.32 I inledningen av detta kapitel redovisades provinsialläkare Platzmans 
klagomål över beväringsungdomens dåliga fysiska tillstånd, vilket han ansåg hade 
sin grund i olämplig spädbarnsskötsel. Däremot hävdade han att förhållandena var 
bättre i staden: "I min dagliga värkningskrets har det emellertid på 1/4 sekel 
kommit derhän at åtminstone ingen hyfsad mor vägrar bröstet åt sin ällskling. Så 
också är stadens upväxande slägte i allmänhet friskt och raskt."33 

Enligt stadsläkare Bagge fanns det dock mycket att anmärka beträffande vården 
av stadens barn: "Bland barn förekommer årligen många fall af diarrhé, eller rättare 
— gastro-enteritis, hvilken sjukdom jag vill härleda ur det här vanliga bruket att 
artificiellt eller med s.k. napp uppföda barnen, hvarvid omöjligen den renlighet 
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eller (oläslig, förf anm.) vid beredningen af maten som erfordras, kan i allmänhet 
åstadkommas."34 

Efter Fr. Th. Bergs artikel "Om dödligheten i första lefnadsåret", uppmärksam
mades spädbarnsvården flitigare i läkarnas skildringar.35 Både provinsialläkaren 
och stadsläkarna i Sundsvall framhöll i sina berättelser från 1870 att orsaken till 
den höga spädbarnsdödligheten var det utbredda bruket att ge barnen artificiell 
näring, ibland direkt från födseln men åtminstone efter första levnadsmånaden. 
Riskerna för de små blev särskilt svåra sommartid, eftersom födan lätt surnade. 
Mag- och tarmsjukdomar blev följden. Även de kalla och dragiga bostäderna 
framhölls som en viktig riskfaktor. Av föräldrarna skylldes dödsfallen på "torsk i 
magen" eller "sjukdom för tänder". Som orsak till att man inte ammade angavs 
otillräcklig di, men provinsialläkaren ansåg att anledningen ofta i själva verket var 
bekvämlighet. Det stora antalet barn födda utanför äktenskap försummades mest. 
Brister i omsorgen om barnen framhölls även av stadsläkarna. Befolkningen, som 
till stor del var fattig och saknade arbete vintertid, levde endast för dagen.36 

Under 1870-talet poängterade provinsialläkaren vid ett flertal tillfällen att han 
utnyttjade alla tillfällen att ge råd om god spädbamsvård, och han menade sig också 
kunna se förbättringar. Fördomarna var, enligt honom, på väg att försvinna.37 

Stadsläkaren däremot ansåg att fördomarna var svåra att utrota. Några år senare 
kunde dock näste stadsläkare konstatera att spädbarnen i allmänhet uppföddes med 
modersmjölken och att förhållandena i fråga om spädbarnsvård var tämligen 
goda.38 

Den ovan nämnda studien av Hellstenius föranledde provinsialläkare Söder-
baum att göra några kommentarer i frågan. Enligt honom hade förhållandena 
förbättrats under de föregående femton åren, även om hans utlåtande präglas av 
en viss tvetydighet beträffande spädbamsvården. Sudd hade så gott som helt slutat 
användas och sällan gavs välling eller skummad mjölk åt nyfödda barn. Däremot 
hade ett nytt inslag tillkommit; den mängd av sociala aktiviteter som även 
kvinnorna deltog i. Mödrar skulle vara med på alla andakter, syföreningar, nyk
terhetsmöten och båtutflykter; "...under tiden lära sig barnen suga vid flaskan, 
denna förderfliga tingest med slangar, som aldrig blifva eller kunna af mödrar 
ordentligt rengöras. Dessa utfarter äro nog vanligaste orsaken att barnen upphöra 
att dia, ehuru mödrarna naift förklara att barnen slutat sjelfva."39 

Någon helt klar bild av utformningen av spädbamsvården, kan dessa uppgifter 
inte ge. Det mesta tyder dock på att artificiell uppfödning var tämligen utbredd 
under denna tid, men att förhållandena ändå inte var sådana som i Nedertorneå där 
mödrar på landsbygden knappast alls ammade sina barn. Om man får tro läkarnas 
uppgifter, kan en viss förbättring ha skett från 1870-talet (om inte detta ska 
uppfattas som uttryck för läkarnas önskan att framhålla de lyckade följderna av 
sina strävanden). Men det kanske inte främst var mödrarnas spring på möten som 
orsakade utebliven amning utan i stället deras arbets- och livssituation. 

För att komma vidare i frågan om amningens betydelse för spädbarnsdödlighe
ten i vårt område kan även andra metoder utnyttjas. Vi har redan behandlat den 
höga diarrédödligheten, vilken skulle kunna tas som ett tecken på artificiell 
uppfödning. Men även andra indikatorer kan användas. 
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Figur 9.4. Biometrisk analys, kumulativ spädbarnsdödlighet, 
Sundsvall 1860-92. 
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Figur 9.5.a~b. Diarrédödlighetens fördelning på spädbarnens första lev
nadsår. Jämförelse Sundsvall 1860-92 och Nedertorneå. 
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Barnens ålder vid dödsfallet är en sådan. Om överdödligheten var särskilt stark 
redan efter några veckor eller under andra eller tredje månaden i barnens liv, kan 
artificiell uppfödning misstänkas. Fördelningen under året undersöks lämpligen 
med den metod för biometrisk analys som Bourgeois-Pichat utvecklat.40 Enligt 
denna markeras den kumulativa dödligheten under barns första år på en logarit-
misk kurva.41 Bourgeois-Pichat fann att dödligheten efter första levnadsmånaden 
normalt bildade en rak linje. Eftersom större delen av dödligheten efter första 
månaden orsakades av yttre faktorer (exogen dödlighet), kunde man med denna 
metod uppskatta den endogena dödligheten (dödlighet beroende av medfödda fel). 
Denna inföll i första hand under barnens första levnadsmånad. 

Andra forskare fann att kurvan inte alltid uppvisade en rak linje efter den första 
levnadsmånaden. Knodel och Kintner jämförde kurvans utseende bland spädbarn 
från områden där man inte ammade, med områden i vilka amning var utbredd. I 
de områden där amning inte förekom blev kurvan konvex i stället för rak.42 Samma 
förhållande fann även Brändström i sin studie av Nedertorneå.43 

Den biometriska analysen ger emellertid inget stöd för antagandet att mödrarna 
inte ammade spädbarnen i Sundsvall (se figur 9.4 a-b). Dödligheten var inte 
förhöjd under de tidigare månaderna. Tvärtom uppvisar båda kurvorna den form 
som Bourgeois-Pichat förväntade sig — en så gott som rak linje från första 
månaden till ett-årsdagen. 

Diarrédödlighetens fördelning under det första levnadsåret avviker också kraf
tigt från vad Brändström fann i Nedertorneå. Brändström fann en koncentration 
av denna dödlighet under perioden andra veckan till tredje månaden av barnens 
liv. I Sundsvall var dödligheten i mag- och tarmsjukdomar snarare koncentrerad 
till månad två till sex. 

Förhållandena i Nedertorneå bör dock betecknas som extrema. Spädbarnsdöd
ligheten låg på en såväl nationellt som internationellt sett mycket hög nivå. Detta 
hängde samman med de specifika traditionerna i området beträffande uppfödning
en av barn med mjölk ur dihorn. Om Nedertorneå kanske kan ses som en extrem, 
där så gott som inga barn uppföddes med bröstmjölk från födseln, kan områden 
som exempelvis Jämtland med den för 1800-talsmått mycket låga spädbarnsdöd
ligheten fä representera motpolen, där de flesta mödrar ammade och gjorde det 
under lång tid. Däremellan fanns kraftiga regionala variationer, beträffande tid
punkter för avvänjning respektive andelen mödrar som ammade. Koncentrationen 
av diarréema i Sundsvall till åldersintervallet två till sex månader kan därför tolkas 
så att barnen avvänjdes mycket tidigt, varefter de kom att utsättas för stadens 
hälsorisker i form av dåligt vatten och undermålig mjölk. Detta är också i linje 
med citatet från provinsialläkare Södeibaum ovan. 

Vi kan sålunda sammanfatta att diarrédödligheten bland spädbarn inte minskade 
genom de sanitära förbättringarna under 1870- och 80-talen. Beträffande uppföd
ning av barn finns en hel del uppgifter om flaskuppfödning, men förhållandet 
verkar inte vara så entydigt som Lex. i Nedertorneå. Man kan ha ammat sina barn 
under delar av spädbarnstiden, men slutat med detta mycket tidigt av olika orsaker. 
När dessutom de sanitära förhållandena fortfarande var dåliga, blev följden att 
diarrédödligheten Lo.m. ökade. De barn som avvänjdes alltför tidigt, kom att 
utsättas för följderna av de sanitära olägenheterna — problemen med mjölkför-
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söijningen, dålig renhållning och förorenat vatten i såväl brunnar som vattenled
ningar. Den höga diarrédödligheten orsakades troligen av en kombination av tidig 
avvänjning och dålig hygien. Effekterna av de sanitära reformerna kom först under 
1890-talet. Vi bör ändå för stunden inte utesluta att utbyggnaden av vatten och 
avlopp och de övriga sanitära reformerna kan ha haft viss effekt redan i det 
inledande skedet av nedgången. I så fall borde barn till mer välbärgade föräldrar 
ha lyckats förbättra sin situation mer vid denna tid, eftersom de tidigast kom i 
åtnjutande av de nya faciliteterna, liksom barn som bodde i de delar av staden där 
åtgärderna först sattes in. För andra typer av sjukdomar sjönk däremot dödligheten 
tidigare, vilket kan ha varit en effekt av ett effektivare hälsovårdsväsende även om 
sambanden inte är helt klara. 

Sociala skillnader i spädbarnsdödlighet 

Som redan nämnts i forskningsöversikten i kapitel 2 har andra studier av skillnader 
i spädbarnsdödlighet mellan sociala grupper gett förhållandevis skiftande resultat. 
I några undersökningar har man t.o.m. konstaterat lägre dödlighet inom de lägre 
sociala skikten.441 andra däremot har resultaten blivit mer väntade, om man ansett 
att ekonomiska faktorer ska ha varit viktiga.45 Den slutsats man kan dra härav är 
att spädbarnsdödligheten är beroende av många faktorer, varav amning är en av 
de viktigaste. I somliga fall kan klasstillhörighet sålunda ha omvänd betydelse mot 
vad man förväntar. Mer välbärgade grupper kan ha haft större möjligheter att finna 
ersättning för modersmjölken, varför deras benägenhet att uppföda sina barn med 
flaska blev större. De undersökningar som gjorts har framförallt behandlat agrara 
miljöer. Det kan finnas anledning misstänka att den yttre miljön och sociala 
förhållanden haft större betydelse för barns överlevnadschanser i städer. 

I tabell 9.4 presenteras spädbarnsdödlighet (IMR=infant mortality rate) för olika 
sociala grupper i Sundsvall. Innan analysen övergår till att behandla större sam
manförda grupper, undersöks här utvecklingen efter en mer finfördelad social 
indelning. Här har barn födda utanför äktenskap separerats från den sociala 
grupperingen och redovisats som en egen grupp. Det är väl känt att överlevnads
möjligheterna för spädbarn var avsevärt sämre om modern var ogift. I Stockholm 
dog bortåt varannat utomäktenskapligt barn före sin ettårsdag.46 Att inkludera 
dessa barn i den övriga sociala grupperingen skulle kunna snedvrida resultaten. 

I Sundsvall kan, till skillnad från Dala och Nedertomeå som Winberg respektive 
Brändström undersökt, vissa samband mellan högre social tillhörighet och lägre 
spädbarnsdödlighet konstateras. Det var framförallt inom det lilla storföretagar-
skiktet som dödligheten var lägre än i de övriga sociala grupperna, särskilt under 
den första perioden. Däremot avvek hantverksmästargruppen efter 1880 med hög 
dödlighet Men eftersom dessa grupper är mycket små måste slutsatserna bli 
försiktiga. Skillnaderna kan vara beroende av tillfälliga variationer. Det är svårt 
att inse att förhållandena ska ha varit så mycket sämre ibland mästarna, när 
dödligheten bland barn till övriga hantverkare förbättrades. Det avgörande var 
dock om man var född inom eller utom äktenskapet. De "oäkta" barnens mortalitet 
låg genomgående på en avsevärt högre nivå. 

I alla grupper, utom i den lilla storföretagargruppen, gick dödligheten ner efter 
1880. Förbättringarna kom alla samhällsskikt till godo, och ingen verkar ha 
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missgynnats i någon större utsträckning. En tendens är dock att nedgången var 
särskilt stark bland den lägre tjänstemannaklassens barn. I denna grupp hade 
spädbarnsdödligheten så gott som halverats under den senare perioden. Även 
bland de högre tjänstemännen kan man finna samma tendens. Detta skulle kunna 
tyda på framväxten av en borgerlig tjänstemannakultur med nya familjeideal. 
Underlaget här räcker dock enbart till en försiktig spekulation. Det kan emellertid 
finnas anledning att återkomma till detta senare. 

För att undvika att grupperna blir alltför små, förs de sociala grupperna i den 
fortsatta analysen samman i de tre grupper som diskuterades i kapitel 3. Som 
nämnts ger oss DDB:s registrering unika möjligheter att studera olika bakgrunds
variablers påverkan på mortaliteten. Vi kan således med hjälp av livsförloppsana-
lys kontrollera betydelsen av socialgruppsvariabeln när även andra faktorer 
inkluderas och tillåts samvariera. 

En analys av bakgrundsvariablerna tagna var för sig visar att flera av dessa var 
av mindre betydelse. Detta gäller moders ålder och moders geografiska ursprung. 
Inget stöd finns således för spekulationer om att spädbarnsdödlighet bland mig-
ranter ska ha varit avvikande. Kön och äktenskaplig börd ger däremot klara utslag. 
Beträffande paritet finner vi att den lägsta dödligheten fanns i paritet två och tre, 
och den högsta i paritet sex och däröver.47 

Hur påverkas den sociala variabeln om vi tar hänsyn till de viktigaste variabler
na? Det visar sig att de sociala skillnaderna så gott som elimineras när variablerna 
kön, äktenskaplig börd och paritet inkluderas i modellen. Den faktor som nästan 
uteslutande förklarar skillnaden mellan sociala grupper är variabeln äktenskaplig 
börd, naturligtvis beroende på att barn födda utom äktenskap nästan uteslutande 

Tabell 9.4. Spädbarnsdödlighet i skilda sociala grupper, Sundsvall 1860-
92. Döda/1000 levande födda. 

Social grupp 1860-79 1880-92 Nedgång 
IMR Födda Döda IMR Födda Döda % 

Storföretagare 107 28 3 118 34 4 +10,3 
Högre tjänstemän 171 205 34 115 165 19 32,7 
Småborgerskap 185 503 93 135 502 68 27,0 
Hantverksmästare 196 102 20 176 34 6 10,2 
Lägre tjänstemän 166 302 50 97 339 33 42,6 
Hantverkare 185 186 33 126 883 111 31,9 
Kval arbetare 177 1008 186 132 303 40 25,4 
Arbetare 190 1306 248 145 1498 217 23,7 
Utomäktenskapliga 271 1113 302 216 875 190 20,3 
Okänd social grupp 35 199 7 86 109 12 -

Källa. DDB, Umeå. 
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Tabell 9.5. Relativa dödsrisker för spädbarn födda 1860-92i skilda sociala 
grupper i Sundsvall. Signifikanta värden (5%-nivån) fet stil. Modell med 
socialgrupp, kön, äktenskaplig börd och paritet. 

a) Sociala grupper. Arbetare=1.00 

År Medelklass överklass 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

1860-79 0,93 0,41 0,81 0,23 
1880-92 0,88 0,25 0,90 0,61 

b) Kön. c) Äktensk. börd 
Flickor Utom äktenskap 
Pojkar=1.00 Inom äktenskap= 1.00 

År Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

1860-79 0,85 0,01 1,82 0,00 
1880-92 0,76 0,00 1,86 0,00 

d) Paritet. Paritet 1-5=1.00 Paritet 6 

År Relativ risk p-värde 

1860-79 1,48 0,00 
1880-92 1,39 0,00 

Källa: DDB, Umeå. 

hamnar i arbetargruppen. Visserligen är tendensen den att dödligheten sjunker ju 
högre upp i den sociala skalan man vandrar, men skillnaderna är förhållandevis 
små. Den lägsta dödligheten fanns bland överklassens barn, men p-värdena 
indikerar att viss försiktighet är tillrådlig beträffande slutsatserna p.g.a. gruppens 
ringa storlek. Däremot är tendensen likadan under båda perioderna, vilket förstär
ker antagandet om lägre dödlighet bland överklassens barn. Medelklassgruppens 
barn hade också bättre överlevnadschanser än arbetarklassens, men skillnaderna 
var även här förhållandevis små. 

Den viktigaste variabeln var, som nyss nämnts, äktenskaplig börd. Risken att dö 
var 70-80% högre för ett utomäktenskapligt barn. De utomäktenskapliga barnens 
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överlevnadschanser var således avsevärt sämre än för övriga barn. För denna grupp 
kan säkert de ogifta mödrarnas svåra situation vara en förklaring till den höga 
mortaliteten. Att samtidigt sköta sitt barn och klara sin försörjning stötte på stora 
svårigheter, särskilt om man saknade socialt skyddsnät i staden. I vilken mån 
"Stockholmsäktenskap" förekom i Sundsvall är inte utrett48 Det har visserligen 
hävdats att stigmatiseringen av den ogifta modern överdrivits och att hennes 
möjligheter inte alls var hopplösa. Hon kunde fortfarande gifta sig och få en 
respekterad ställning i samhället.49 Men även om hon inte var för evigt stämplad, 
var många kvinnor beredda att ta till mycket drastiska åtgärder för att undvika 
rollen som ogift mor. Under 1880- och 90-talen användes fosfor som fosterför-
drivningsmedel. Detta var så pass vanligt att fosfortändstickor förbjöds. Kvinnor
na tog stora risker när de utnyttjade denna abortmetod. Under 1890-talet avled mer 
än hundra kvinnor årligen av fosforförgiftning. I Sundsvall dog tio kvinnor av den 
orsaken fram till 1894. Hur många som använt fosfor i fosterfördrivande syfte utan 
att avlida, vet vi däremot inget om. 

Mödrar kunde även gå så långt att de dödade sina barn.50 Ett sådant exempel 
återgavs av provinsialläkare Söderbaum. Vid en färd förbi Skönsberg i augusti 
1891 "...förevisades mig af derboende Barnmorska Fru Kertz ett nyfödt, fullgånget 
barn, som några minuter förut hittats delvis nedgräfdt i en gödselhög och med 
några trasor hårdt bundna omkring halsen. Barnmodren, ogifta Fahler, har i 
närvaro af sin mor kl 4 à 5 f.m. födt barnet, som nästan omedelbart förseddes med 
dessa hårdt åtdragna trasor om halsen och kastades å gödselhögen. Barnet hava 
sålunda 4 1/2 timme legat ute, naket och delvis strypt, i en lufttemperatur af ca 
+12 högst 18C. Utbredda blånader syntes efter trasan rundt om halsen, men barnet 
var lifligt..." Barnet återlämnades till modern, som sedermera med sitt barn sattes 
i fängelse.51 

Den höga dödligheten bland utomäktenskapliga barn kan sannolikt förklaras av 
moderns utsatta position, vilken förde med sig stora praktiska och sociala svårig
heter att ge barnet adekvat vård. 

Även könsvariabeln hade stor betydelse för överlevnaden. Flickor överlevde i 
högre grad än pojkar sin första födelsedag. Den högre dödligheten för pojkar kan 
säkert förklaras av könets naturliga underläge i överlevnadschanser under första 
levnadsåret. Ett annat bekant förhållande är de ökade riskerna i samband med 
högre paritet. Detta kan även konstateras i denna analys. Barn födda sent i 
syskonskaran hade avsevärt högre dödlighet. Detta hör delvis samman med att 
mödrar är äldre i samband med födelse av barn med hög paritet, men av dessa två 
variabler visade sig paritet väga tyngre. I stora syskonskaror kan även födelsein
tervallen ha varit kortare, vilket också brukar ha klara samband med högre 
dödlighet 

Tyvärr sträcker sig sig DDB:s registrering av Sundsvall inte längre än till 1892. 
Som redan påpekats, fortsatte emellertid nedgången även under senare år. Därför 
har antalet födda och antalet döda spädbarn efter social tillhörighet registrerats för 
några år under 1900-talets första och andra decennium. Denna undersökning, 
vilken presenteras i tabell 9.6, visar å ena sidan att dödligheten hade gått ned i alla 
sociala grupper men att å andra sidan skillnaderna mellan dem ökade. Dödligheten 
inom arbetarklassen var dubbelt så hög som inom de högre klasserna. Det var 
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således framförallt i början av seklet som de högre klasserna kunde avskilja sig i 
mortalitetshänseende. Dödsfallen bland spädbarn i dessa grupper hade nu blivit 
mycket sällsynta. Som vi såg i figur 9.1 hade spädbarnsdödligheten sjunkit till en 
betydligt lägre nivå under 1890-talet Tydligen var det framförallt under detta 
decennium eller kring sekelskiftet de stora förändringarna skedde. Däremot var 
dödligheten fortfarande mycket hög bland utomäktenskapliga barn. Långt in i vårt 
sekel dog vart sjätte eller sjunde spädbarn fött utom äktenskapet i Sundsvall. 

Tabell 9.6. Spädbarnsdödlighet i olika sociala grupper 1905-17. 

1905-07 1915-17 
IMR födda döda IMR födda döda 

Överklass 14 69 1 41 73 3 
Medelklass 35 200 7 41 124 8 
Arbetare 89 537 48 79 431 34 
Utom äktenskap 172 215 37 144 263 38 

Ovan antyddes att framförallt tjänstemannagrupperna kan ha börjat minska sin 
spädbarnsdödlighet i snabbare takt än andra från 1880-talet. Utvecklingen efter 
sekelskiftet stöder antagandet att överlevnaden bland spädbarn förbättrades mest 
bland dem. Överhuvudtaget verkar medelklassgruppen ha ökat avståndet till 
arbetarklassgruppen. Liknande resultat har konstaterats i en undersökning av 
spädbarnsdödligheten i Tyskland. Spree har funnit att dödligheten sjönk snabbast 
inom medelklassen. Han menar att attityderna till barn och till hälsa kunde förklara 
dessa skillnader i utvecklingstempo, och att nya attityder utvecklades tidigast inom 
medelklassen. Ett borgerligt hemideal skapades, med hygien som en av de vikti
gaste komponenterna.52 

Dödsorsaker bland spädbarn efter sociala grupper 1860-92 
För att fördjupa förståelsen av spädbarnsdödligheten inom olika sociala grupper 
krävs en noggrannare analys av dödsorsakerna. När vi kommer till enskilda 
dödsorsaker eller dödsorsaksgrupper blir emellertid de nominella talen lätt för små 
för att vi ska kunna dra alltför säkra slutsatser. 

Det verkar, trots allt, som om skillnaderna i dödsorsaker mellan sociala grupper 
var tämligen små under den första perioden (se figur 9.6 a-b). Även här är det de 
utomäktenskapliga barnen som urskiljer sig tydligast, framförallt genom sin 
avsevärt högre dödlighet i diarrésjukdomar, samt en överrepresentation av okänd 
dödsorsak och vaga dödsorsaker som atrofi, konvulsioner och svaghet De två 
senare dödsorsaksgrupperna angavs betydligt mer frekvent även bland arbetark
lassens barn i jämförelse med de högre sociala grupperna. Att dödsorsaksan
givelserna var sämre bland barn födda utom äktenskap och barn ur arbetarklass 
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Figur 9.6. Dödsorsaksspecifik dödlighet bland spädbarn i Sundsvall, 
a) 1860-80. 
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tyder på att dessa grupper anlitade läkare i mindre utsträckning än andra i samband 
med spädbarns sjukdom (jämför kap 7). Några skillnader i dödligheten i diarré
sjukdomar mellan de olika sociala grupperna, undantaget de utomäktenskapliga, 
kan emellertid inte konstateras. 

"Jämlikheten" i diarrédödligheten mellan de olika sociala skikten bestod även 
efter 1880.1 alla sociala grupper steg berörda dödlighet, men framförallt krävdes 
många offer bland de utomäktenskapliga barnen. Över vart tionde barn till ogifta 
mödrar dog i diarréer under det första levnadsåret. Några förbättringar för barn ur 
någon särskild social grupp kan inte konstateras efter 1880. Barn ur alla klasser 
var även fortsättningsvis lika utsatta för mag- och tarmsjukdomar trots sanitära 
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reformer och inget tyder på att dessa åtgärder ska ha gynnat vissa grupper mer än 
andra. De tidigare spekulationerna om allmänt dåliga hygieniska förhållanden 
ända in på 1890-talet kombinerat med tidig awänjning får här ytterligare stöd. 

Vi kan här återknyta till den tidigare diskussionen om kvinnors arbete kan ha 
medfört att de inte ammade. I så fall borde problemet ha varit störst för arbetark
lassens kvinnor. Deras arbete bör ha varit av större vikt för hushållsekonomin än 
för kvinnor ur andra sociala skikt. Det är knappast troligt att mödrar i de högsta 
sociala skikten, tvingades försumma sina barn p.g.a. arbete. Den sociala fördel
ningen av diarrédödsfallen stöder emellertid inte denna hypotes. En alternativ 
tolkning är att diarrédödligheten i olika grupper förklaras av olika faktorer. 
Däremot kan den mycket höga dödligheten i berörda dödsorsaksgrupp bland de 
utomäktenskapligt födda barnen ha samband med moderns försörjningssituation. 

Till skillnad mot diaiTédödligheten fanns dock en tendens att framförallt över
klassgruppen lyckades skilja sig från övriga grupper vad gäller de luftburna 
epidemiska sjukdomarna och sjukdomar i andningsorganen. Efter 1880 inträffade 
endast enstaka dödsfall inom de mest välbeställda familjerna. Dessa sjukdoms
grupper kan vara mycket känsliga för trångboddhet och undermåliga boendeför-
hållanden eftersom de då sprids lättare. Det var svårt att skydda spädbarnen från 
smitta i barnrika familjer. Men utvecklingen och utgången av infektionssjukdomar 
är även beroende av näringstillståndet hos de drabbade. Spädbarn i de högre 
sociala skikten bör dock även tidigare ha varit förskonade från trångboddhet och 
undernäring. Då är det troligare att man i högre utsträckning än tidigare lyckades 
skydda sina barn mot smitta från det omgivande samhället och att man med bättre 
omvårdnad inom familjerna fick barnen att snabbt tillfriskna. De kan därigenom 
ha förskonats från farliga följdsjukdomar. Bland arbetarklassens barn minskade 
dödligheten varken i de epidemiska sjukdomarna eller i andningsorganens sjuk
domar i någon större utsträckning. 

Spädbarnsdödlighet i Sundvalls olika stadsdelar 

Genom att länka mantalslängder från 1880 för Sundsvalls stad med kyrkböckemas 
uppgifter för perioden 1880-92, har spädbarnsdödligheten i olika delar av staden 
undersökts.53 Föräldrar till barn födda 1880-87 har identifierats i mantalslängder
na, varifrån uppgift om boende har kunnat hämtas. Här har förutsatts att även om 
barnet föddes efter 1880, så var familjen kvarboende på samma plats, vilket 
naturligtvis blir alltmer osäkert ju längre från 1880 man kommer. Sammanlagt 
kunde 1.319 av 2.661 barn födda under dessa år placeras efter boende genom 
identifikation av föräldrarna i mantalslängdema. Ungefär hälften av alla barn 
födda under denna tidsperiod har således inte kunnat placeras, vilket naturligtvis 
minskar tillförlitligheten. De barn som är lättast att identifiera är således de vars 
föräldrar tillhörde stadigvarande befolkning. Detta skulle i och för sig kunna 
snedvrida resultaten, men eftersom det tidigare konstaterats att moderns ursprung 
saknade betydelse för nivån på spädbarnsdödligheten bör inte riskerna av tillvä
gagångssättet vara alltför stora. Framöver kommer det att finnas goda möjligheter 
att arbeta vidare med den rumsliga dimensionen i Sundsvall, men för tillfället får 
vi låta oss nöja med föreliggande första inventering av denna aspekt 
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Tabell 9.7. Dödlighet i olika delar av Sundsvall bland spädbarn födda 
1880-67 efter dödsorsaker. Döda/1000 levande födda. 

Centrala staden Oreglerat område 

Andningsorg sjukd. 29 41 
Luftbuma ep. sjukd. 9 37 
Diarrésjukdomar 56 60 
Övriga orsaker 39 18 

Summa 133 156 

Källa: DDB, Umeå. 

Staden har delats upp i två områden — de centrala kvarteren som blev försedda 
med vatten och avlopp omkring 1880 och där förhållandena överhuvudtaget var 
bäst ordnade, och de kringliggande områdena med oreglerad bebyggelse och med 
i allmänhet dålig service. Det var också dessa områden som läkarna angav som 
områden där epidemierna härjade. 

Det visar sig emellertid att skillnaderna var förhållandevis små mellan de 
centrala delarna och utkantsområdena. Dödligheten var endast något högre; 133 
per tusen födda i de centrala delarna mot 156 i utkantsområdena. 

Undersökningen av enskilda dödsorsaksgrupper visar att skillnaderna var små 
även beträffande diarrédödligheten (tabell 9.7). Det spelade tydligen ingen större 
roll var i staden man bodde eller om man hade tillgång till vatten och avlopp. Av 
övriga redovisade dödsorsaker kan dock större skillnader konstateras. I synnerhet 
var skillnaden mycket stor i dödlighet av luftbuma epidemiska sjukdomar. Upp
gifterna i hälsovårdsnämndens årsberättelser om att de epidemiska sjukdomarna 
var mest spridda i Stenhammaren och de oreglerade områdena bekräftas sålunda. 
Det är uppenbarligen så att boendeförhållandena var sämre där och att detta hade 
ett mycket betydande inflytande på spridningen av dessa sjukdomar. 

Diskussion 

Analysen av spädbarnsdödligheten har således visat att de sociala skillnaderna var 
förhållandevis små fram till 1890-talet, och att dödligheten gick ned i alla sociala 
grupper. Barn från det översta sociala skiktet hade förvisso något lägre dödlighet, 
men ojämlikheten var marginell. Endast barn födda utanför äktenskap avvek. Den 
höga dödligheten bland "oäkta" barn tyder på att den ogifta moderns situation var 
svår. Att klara både sin egen och barnets försörjning mötte utan tvivel stora hinder. 

Av dödsorsakerna fann vi, något oväntat, att diarrédödligheten inte sjönk mellan 
1860-90.1 själva verket tycks den snarare ha ökat. Inte heller kunde vi konstatera 
några sociala skillnader i denna typ av dödlighet, förutom för de utomäktenskap-
liga barnen. Inte heller mellan olika delar av staden fanns några skillnader. Möjliga 
förklaringar till detta diskuterades. Artificiell uppfödning och tidig avvänjning av 
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barn kan vaia en sådan förklaring, vilket stöds av olika samtida källor där det 
hävdas att detta var vanligt i Sundsvallsdistriktet. Att mödrar undvek att amma 
sina barn kan ha haft att göra med kvinnors arbetssituation. Det senare motsägs 
av att de sociala skillnaderna var små. Det är svårt att tänka sig att grosshandlarfru-
ar ska ha haft sådan arbetssituation så att de inte kunde amma sina barn. Alternativt 
kan förklaringarna skilja sig åt för olika klasser. Den höga diarrédödligheten bland 
de utomäktenskapliga barnen bör dock ha samband med att möjligheterna att 
amma försvårades av moderns försörjningssituation. 

Amningsvanorna var ändå knappast den enda bestämmande faktorn bakom den 
höga diarrédödligheten. Även de sanitära förhållandena var av stor betydelse. När 
man övergick till att ge barnet artificiell föda, kom det att utsättas för alla de 
hälsomässiga risker som fanns i omgivningen. Någon effekt på diarrédödligheten 
av de sanitära reformerna har inte kunnat konstateras under 1880-talet. De förhål
landen som var känsliga för spädbarns hälsa har således inte kunnat förbättras. 
Det är troligt att problemen med mjölkförsöijning, vattenkvalitet, renhållning 
m.m. fortfarande var stora. 

Däremot finns antydningar om att skillnaderna var större i luftbuma epidemiska 
sjukdomar. Framförallt i områdena utanför den centrala staden var dödligheten i 
dessa sjukdomar högre. En möjlig förklaring är att trångboddheten var mer utbredd 
där. Dödligheten i denna sjukdomsgrupp minskade dessutom från omkring 1880. 
Möjligen kan detta vara en effekt av att man lyckades kontrollera de epidemiska 
sjukdomarnas spridning bättre. 

Under 1890-talet hade spädbarnsdödligheten sjunkit till en avsevärt lägre nivå. 
Vid denna tid minskade även diarrédödligheten. I samband därmed ökade också 
skillnaderna mellan sociala grupper. Å ena sidan kan högre sociala skikt ha 
utvecklat en mer varsam omsorg om sina barn. De kan ha gått före i förändringar 
av mentaliteten i förhållande till barn. Men det kan också ha varit så att det först 
var vid den tidpunkten som de sanitära förhållandena definitivt förbättrades. I den 
nyuppbyggda staden lyckades man i stor utsträckning eliminera de hälsorisker som 
karaktäriserade Sundsvall före branden. Dessa förbättringar kom i första hand de 
högre sociala skikten till godo. 

Barnadödlighet 1-14 år 
Eftersom vi har tillgång till källmaterial för en mycket längre tidsperiod, är 
möjligheterna att studera dödlighet bland barn gynnsammare än bland spädbarn i 
Sundsvall. Vi är inte enbart hänvisade till utvecklingen efter 1860, utan även 
tidigare förhållanden kan analyseras genom att husförhörslängderna nu kan utnytt
jas fullt ut. 

Mortaliteten bland barn uppvisar kraftiga och kanske inte helt väntade föränd
ringar under 1800-talet (se figurerna 9.7 a och b). Som jämförelse har även 
beräkningar byggda på Tabellverksmaterial inkluderats. Skillnaderna mellan de 
båda källorna kan till viss del bero på underregistrering under de första decennierna 
av 1800-talet (jämför diskussionen ovan kapitel 3). Det kan även förklaras av att 
befolkningen troligen är något överskattad i databasen för de första fem åren. 
Kurvorna följer trots allt varandra tämligen väl och huvudtendensen i utvecklingen 
torde vara säker. 
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Figur9.7a. Dödlighet bland barn 1-4àr, Sundsvall 1806-1919. 
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Figur 9.7b. Dödlighet bland barn 5-14 år, Sundsvall 1806-1919. 
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Vi kan konstatera att kurvorna för spädbarnsdödlighet och bamadödlighet i hög 
grad avviker frän varandra. Medan dödstalen för spädbarn var stadigt sjunkande 
frän 1830-talet, steg dessa kraftigt för i synnerhet barn 1-4 år under 1860- och 
70-talen. Dödligheten var lika hög eller to.m. högre än under det hårt drabbade 
första decenniet av seklet. Även bland barn 5—14 år steg dödligheten under samma 
decennier, fast inte lika markerat Det verkar således som om hälsoförhållandena 
i staden blev mycket ogynnsamma för bam över späd ålder efter 1800-talets mitt. 

Från 1880-talet böljade mortaliteten sjunka för de mindre barnen, men ännu var 
dödstalen betydligt högre än för tiden före 1860. Först under 1890-talet sjönk nivån 
till ett läge under dessa tal. Under detta decennium inleddes även nedgången i 
dödligheten för de något äldre barnen 5-14 år. 

Skilda utvecklingstendenser för dödlighet bland spädbarn respektive barn har 
även konstaterats i andra undersökningar. I Brändströms studie av spädbarnsdöd
ligheten i Nedertomeå återfanns samma mönster vid just denna tid — en kraftig 
nedgång i spädbarnsdödligheten sammanföll med uppgång i barnadödligheten.54 

Tabell 9.8. Dödsorsaker bland barn 1-14 år, Sundsvall 1860-1892. 
Döda/10.000 av MFM. 

Dödsorsak 1860-70 1871-80 1881-92 

Andningsorganen 29,1 31,2 26,0 
Lungsot 4,6 9,6 12,4 
övrig tuberkulos 2,9 4,6 8,4 
Smittkoppor 5,2 19,7 3,5 
Kikhosta 7,0 1,8 4,3 
Mässling 5,8 4,1 11,1 
Scharlakansfeber 33,2 56,9 27,0 
Difteri 34,9 17,9 51,6 
Nervfeber* 6,4 3,7 3,8 
Kolera** 5,8 1,4 _ 
Diarré 14,0 17,0 11,9 
Övrig infektion 12,2 19,7 18,9 
Våldsam dödsorsak 8,7 7,3 6,8 
övrigt 11,6 27,5 14,9 
Okänd dödsorsak 11,6 14,2 5,1 

*nervfeber ej uppdelat i tyfoidfeber och fläcktyfus. Efter 1870 emellertid enbart 
tyfoidfeber. 
**inkluderar några enstaka fall av rödsot 

Källa: DDB, Umeå. 
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Även på nationell nivå kan mönstret urskiljas, om än inte lika accentuerat: efter 
mitten av 1800-talet inträffade en ökning av barnadödligheten.551 en studie av ett 
antal tyska byar under 1700- och 1800-talen, fann Knodel samma förhållande.56 

Mycket tyder således på att dessa åldersgrupper påverkades på olika sätt av 
faktorer i omgivningen. Detta har även konstaterats i u-landsstudier. Man har t.ex. 
i en undersökning av några indiska byar jämfört effekten av olika åtgärder genom 
att i en del byar satsa på näringstillskott och i andra på utökad hälsoservice. Det 
visade sig att näringstillskottet framförallt bidrog till sänkningen av dödligheten 
bland barn från 18 månaders ålder och uppåt. Däremot betydde tillgången till 
hälsovård mer för spädbarnen. Vi kan således förvänta oss att i synnerhet späd
barnsåret är så specifikt att det är beroende av alldeles särskilda förhållanden, som 
inte har direkt relevans för dödligheten i andra åldersgrupper.57 

Vid mitten av 1800-talet började vissa smittosamma (barn-)sjukdomar som 
scharlakansfeber och difteri härja i ökad utsträckning i Sverige. Samma utveckling 
kan iakttas i Sundsvall. Staden var alltså en del av ett såväl nationellt som 
internationellt mönster. Även i andra länder ökade utbredningen av dessa sjukdo
mar vid samma tid.58 Det finns ändå anledning att betona de rent lokala förhållan
dena i Sundsvall. Dels för att uppgången var så kraftig och dels för att 
barnadödligheten låg kvar på en hög nivå mycket längre än vad som var fallet på 
det nationella planet. Som framgår av figur 9.7a-b avvek inte Sundsvall i någon 
större utsträckning från det nationella mönstret före 1850 och efter 1890. Snarare 
var förhållandena gynnsammare i Sundsvall under förra delen av 1800-talet, med 
bl.a. en mycket låg dödlighet under 1810-talet. Däremot understryker detta vilka 
mörka decennier tiden 1860-92 var för barns överlevnadschanser i Sundsvall. Om 
fler barn dog p.g.a. vissa epidemiska sjukdomars spridning i Sverige, tycks 
Sundsvall sålunda ha blivit särskilt hårt drabbat. 

Som framgår av tabell 9.8 var difieri och scharlakansfeber de enskilda dödsor
saker som bidrog mest till den höga dödligheten, och detta förhållande förändrades 
inte heller under den sista perioden. Däremot hade dödligheten i scharlakansfeber 
efter 1880, liksom smittkoppor, gått ned betydligt i jämförelse med 1870-talet. 
Slog de försämrade överlevnadschansema efter 1860 likadant över hela det sociala 
fältet? I tabell 9.7 har de relativa dödsriskerna för över- och medelklass i förhål
lande till arbetarklass skattats. I analysen har även variablerna kön och äktenskap
lig börd undersökts i en första fas men dessa visade sig ha liten inverkan på 
dödligheten bland barn, och har därför utelämnats. För barn födda utanför äkten
skapet tycks det första levnadsåret ha varit mest avgörande. Överlevde barnet detta 
år, avvek dess överlevnadschanser inte från övriga barns i någon större utsträck
ning. Inte heller var riskerna högre bland pojkar gentemot flickor. 

Som synes var skillnaden mellan klasserna små före 1860. Under den första 
undersökningsperioden uppfylldes inte antagandet om proportionalitet över hela 
åldersintervallet för överklassgruppen. Förutsättningen är svår att uppfylla när 
antalet fall är små. Någorlunda proportioner kan man få om man indelar dödlig
heten bland överklassbarnen i två åldersgrupper— l-A respektive 5-14 för denna 
period. Då blir dödligheten i överklassgruppen avsevärt högre i den yngre ålders
gruppen och betydligt lägre i den äldre åldersgruppen. Antalet dödsfall är emel
lertid så pass få att skillnaderna troligen kan föras på slumpens konto. Det 
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Tabell 9.9. Relativa dödsriskér i skilda sociala grupper. Barn 1-14 år, 
Sundsvall 1803-92. Arbetarklass=1.00. Signifikanta värden (5%-nivån) 
med fet stil. 

Medelklass Överklass 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

1803-35 0.94 0.75 *ej proportionalitet 
1836-59 1.05 0.73 0.95 0.87 
1860-79 0.76 0.00 0.61 0.05 
1880-92 0.70 0.00 0.89 0.51 

"•Överklass 1-4 5-14 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

1803-35 1,55 0,24 0,57 0,44 

Källa: DDB, Umeå. 

förindustriella Sundsvall var uppenbarligen en stad där det inte förekom några 
större skillnader i hälsohänseende mellan sociala grupper. Alla levde mer eller 
mindre under samma, för tiden tämligen lindriga, hot. Den lilla fiske- och hant
verkarstaden vid Selångersåns mynning hade möjligen ännu inte påverkats av 
proletariseringen i samhället De grupper som bosatte sig i staden kunde förhål
landevis lätt finna sin försörjning. 

Detta "jämlika" förhållande upphörde dock efter 1860. Skillnaderna mellan 
grupperna ökade nu kraftigt. Att vara barn till en arbetare kom att betyda att ens 
överlevnadschanser blev betydligt sämre än för andra gruppers. Förhållandet 
belyses av tabell 9.10. För medelklassens barn var däremot försämringen tämligen 
liten. Ingen förbättring kan heller konstateras bland arbetarbarnen efter 1880, 
medan en viss ökning av överlevnadschansema förekom bland medelklassbarnen. 
Här får vi ytterligare en antydan om att de kan ha gynnats mer av de sanitära 
reformerna vid denna tid. Utvecklingen bland spädbarnen visade ju att tjänsteman
nabarnen förbättrade sin position från omkring 1880. Arbetarbarnens utsatta 
position kan belysas av att, om man sammanför spädbarnsdödligheten med 
bamadödligheten, endast två av fem barn kunde förväntas uppleva sin femtonde 
födelsedag. 
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Tabell 9.10. Överlevnadschanser 1-14 år i olika sociala grupper, Sundsvall 
1803-1892. 

Arbetarklass Medelklass Överklass 

1803-35 0,76 0,80 0,80 
1836-59 0,77 0,74 0,80 
1860-79 0,57 0,67 0,70 
1880-92 0,59 0,72 0,67 

Källa: DDB, Umeå. 

Dödsorsaker 
Ovan angavs ökningen av en del epidemiska sjukdomar som förklaring till den 
ökade barnadödligheten efter 1860. Om detta var orsaken till den kraftiga höjning
en i Sundsvall, måste vi söka vidare efter något specifikt för Sundsvall. Detta bör 
i synnerhet ha haft negativa konsekvenser för arbetarklassen i Sundsvall eftersom 
ökningen fördelades så ojämnt mellan de sociala skikten. Om ökningen skulle 
förklaras av att det enbart var en del av en nationell utveckling, borde alla grupper 
ha drabbats lika. Så var som synes inte fallet. 

Analysen försvåras av att fallen lätt blir för få när man övergår till att närmare 
undersöka enskilda dödsorsaker eller dödsorsaksgrupper. Därför blir jämförelsen 
mellan arbetar- och medelklass av större intresse, eftersom dessa grupper var 
någorlunda stora och skillnaderna i bamadödlighet mellan dem så accentuerade. 
Den relativa dödligheten i överklassgruppen redovisas likväl, men p.g.a. gruppens 
ringa storlek bör man tolka dessa resultat med försiktighet. 

Av tabell 9.11 a-b framgår att skillnaden mellan klasserna var avsevärd. De 
epidemiska sjukdomarna drabbade således i första hand arbetarnas barn. Dödlig
heten i difteri, scharlakansfeber, mässling och kikhosta var mycket högre hos 
arbetarna, likaså dödligheten i andningsorganens sjukdomar (här har grupperna 
andningsorganens sjukdomar och tuberkulos slagits samman för att inte grupperna 
ska bli för små). Detta kan antingen ha berott på att dessa sjukdomar var vanligare, 
eller att sjukdomarnas förlopp blev våldsammare bland arbetarbarnen. Skillnader
na accentuerades ytterligare efter 1880, vilket tyder på att medel- och överklass
gruppen bättre lyckades skydda sina barn mot de luftburna infektionerna. Ett 
liknande mönster kunde även anas bland spädbarnen. 

Men stora skillnader fanns även i övriga dödsorsaker. Det är svårt att hänföra 
överdödligheten bland barn till endast en dödsorsaksgrupp. Möjligen var skillna
derna något lägre i gruppen övriga dödsorsaker, vilket skulle antyda att det 
framförallt var förhållanden som gynnade spridningen av infektionssjukdomar 
som var den mest betydelsefulla faktorn. 

Diarrésjukdomar, som även inkluderar vatten- och födoämnesburna epidemiska 
sjukdomar, verkar till en del skilja sig från diarrédödligheten bland spädbarn. Det 
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Tabell 9.11. Relativa dödsrisker i olika dödsorsaker mellan sociala grupper. 
Barn 1-14 år, Sundsvall 1860-92. Arbetarklass=1.00. Signifikanta värden 
(5%-nivån) i fet stil. 

a. Barn 1-14 år, medelklass. 

1860-79 1880-92 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

Andningsorganens 
sjukdomar** 
Luftburna epidemiska 
sjukdomar 
Diarrésjukdomar*** 
Övriga dödsorsaker 

0,74 0,17 

* ej proportionalitet 
0,40 0,02 
0,83 0,28 

0,57 0,01 

0,73 0,04 
0,73 0,48 
0,82 0,33 

*Luftburna epidemiska *1-2 år 3-15 
sjukdomar Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

0,98 0,92 0,68 0,03 

b. Barn 1-14 år, överklass. 

1860-79 1880-92 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

Andningsorganens 
sjukdomar 0,79 0,51 0,48 0,11 
Luftburna epidemiska 
sjukdomar 0,78 0,29 1,10 0,68 
Diarrésjukdomar*** - - - -

Övriga dödsorsaker 0,47 0,05 1,05 0,87 

** andningsorganens sjukdomar omfattar såväl lunginflammationer m.m. och 
tuberkulos. 
*** inklusive vatten- och födoämnesbuma epidemiska sjukdomar. Endast 1-4 
år. 

Källa: DDB, Umeå. 
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är tydligen så att diarrédödligheten övergått till att vara klasskiljande bland lite 
större barn. Mag- och tarmsjukdomar bland barn över 1-2 år var uppenbarligen 
mer beroende av hygieniska förhållanden än bland spädbarn där den avgörande 
faktorn kan ha varit amningsmönster. Om spädbarn ammades gav detta ett skydd 
mot infektioner under det första året, varför skillnaderna i så fall blev förhållan
devis små mellan olika sociala grupper. Inte heller bland barn ökade skillnaderna 
i diarrésjukdomar efter 1880.1 stället minskade de. Tabellen ger således inget stöd 
för hypotesen att skillnaderna ska ha ökats av utbyggnaden av vatten och avlopp. 

Det kan tyckas underligt att det var så klara sociala skillnader i diarrédödlighet 
i bamaåldrarna när skillnaderna var minimala bland spädbarnen. En alternativ 
förklaring är att sjukdomarna samspelade och att det totala sjukdomsmönstret var 
det avgörande. Från u-landsstudier är det väl känt att sjukdomar och näringstill
stånd påverkar varann. Det uppstår synergi mellan dessa förhållanden. Dåligt 
näringstillstånd sätter ned motståndskraften mot sjukdomar, och sjukdomar för
sämrar i sin tur näringstillståndet. Vad som orsakar vad kan vara svårt att identi
fiera. I ett läge där infektioner är vanliga och barnen inte får möjlighet att återhämta 
sig mellan sjukdomstillfällena, samtidigt som deras näringstillstånd är dåligt, blir 
följden en ond cirkel som lätt kan leda till döden. Det mesta skulle således peka 
på att det totala sjukdomsmönstret var mycket sämre bland arbetarbarnen i 
Sundsvall. Deras mottaglighet mot alla typer av infektioner blev därigenom större 
än för övriga grupper. 

Barnadödlighet i Sundsvalls olika stadsdelar 

I inledningen av detta kapitel återgavs en del samtida kommentarer om att 
dödligheten ska ha varit särskilt utbredd i vissa områden av staden. Detta ska ha 
varit fallet vid koleraepidemierna på 1850-talet, då Norrmalm drabbades hårdast 
Beträffande epidemierna under 1870- och 80-talet uppges dessa ha häijat mest på 
Stenhammaren. Några utförligare utredningar av detta förhållande utfördes i 
allmänhet inte, men för en av epidemierna som tog många barns liv—smittkopps-
epidemin 1872-73 — finns rapporten av stadsläkare Christiernin. Utifrån hans 
redogörelse är det dock svårt att avgöra om dödligheten verkligen var mer utbredd 
i vissa områden. Vi skulle behöva relatera fallen till en bestämd folkmängd. 
Dessutom vet vi inte om eventuella skillnader kan förklaras av rumsliga skillnader 
eller om de är uttryck för den sociala variabelns betydelse. 

För perioden efter 1880 har emellertid utförts en analys med geografisk variabel 
inkluderad på samma sätt som för spädbarn. Denna analys har endast kunnat göras 
för barn som med hjälp av mantalslängden 1880 kunnat placeras in i kvarter i 
staden, samt sådana vars föräldrar kunnat kvartersbestämmas. Det har förutsatts 
att de bott på samma ställe under hela den tid vi observerat dem, en förutsättning 
som naturligtvis blir mer tveksam ju längre från 1880 man kommer. Med den valda 
metoden följer alltså vissa fallgropar, men analysen bör ge åtminstone en grov 
bild. 

Dödligheten bland barn var högre i de områden av staden som inte var försedda 
med vatten och avlopp, alltså de utkantsområden som i stort sett negligerades av 
stadens myndigheter. I dessa områden låg dödligheten 25% högre än i stadens 
centrala delar. Men den högre dödligheten kan delvis förklaras av de skilda sociala 
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Tabell 9.12. Relativ dödlighet bland barn i olika delar av Sundsvall, 1880-
tal. Modell med social grupp och boende. Arbetarklass=1.00; Centrala 
staden= 1.00. Signifikanta värden (5%-nivån) i fet stil. 

Relativ risk p-värde 

Medelklass 
Överklass 
Stadens omgivningar 

0,68 
1,18 
1,18 

0,01 
0,47 
0,17 

Källa: DDB, Umeå. 

strukturerna i respektive områden. När man kontrollerar för social grupp sjunker 
skillnaden till viss del mellan de två områdena (se tabell 9.12). Fortfarande var 
dock dödligheten något högre inom bebyggelsen i stadens utkanter, men den 
avgörande variabeln var ändå social tillhörighet. Inga vatten- och avloppsledning
ar kunde förändra detta faktum. 

Analysen av dödsorsaker i de olika områdena försvåras av att fallen blir så pass 
fä. Den enda större dödsorsaksgruppen var de luftburna epidemiska sjukdomarna, 
men för denna grupp var skillnaden mellan de två delarna av staden minimala — 
endast tre procent — efter att vi kontrollerat för social tillhörighet 

Diskussion 
Vad tyder de nu iakttagna sociala skillnaderna i barnadödlighet på? Man skulle i 
och för sig kunna hävda att skillnader i näringstillstånd kan ha orsakat de ojämlika 
förhållandena efter 1860. Arbetarnas barn skulle ha varit undernärda eller åtmin
stone sämre närda än övriga klassers barn — något som fortfarande i början av 
1900-talet kunde ge skillnader i kroppslängd mellan arbetarungdom och läroverks
ungdom. Men det torde vara svårt att styrka att detta i så fall skulle ha berott på 
sämre tillgång till föda eller sämre sammansättning av denna just vid mitten av 
1800-talet och att detta i så fall enbart skulle ha drabbat arbetarklassen. Författaren 
Karl Östman har redovisat motiven för att hans föräldrar flyttade till distriktet i 
början av 1880-talet. Om man ska tro hans bedömning, ska inte försörjningssitua
tionen ha varit sämre där än annorstädes — snarare tvärtom. I det gamla hemmet 
var barnen hungriga nästan jämt. Maten var dålig och ensidig. I sågveiksdistriktet 
däremot, flöt avlöningen in jämnt och levnadsstandarden kunde höjas.59 Möjligen 
skulle man kunna spekulera i att arbetarbarnen redan tidigare var undernärda och 
att de därför drabbades hårdare när förekomsten av vissa epidemiska sjukdomar 
ökade. Men de sjukdomar som ökade vid denna tid och som framförallt drabbade 
barn — difteri, scharlakansfeber och (på 1870-talet) smittkoppor, hörde inte till 
den grupp som var mest känslig för näringsstatus (se kap 3). 

Däremot kan förhållandet mellan sjukdom och näringstillstånd ha varit det 
omvända. Den ökande frekvensen av vissa epidemiska sjukdomar kan ha försäm-
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rat näringstillståndet hos barn. Upprepade infektioner i barndomen är mycket 
kritiska för utvecklingen. Dåligt näringstillstånd under de första barnaåren har till 
exempel stor betydelse för kroppslängdens utveckling. Enligt de tidigare relatera
de kroppslängdsundersökningama i Sundsvall var skillnaderna betydande mellan 
olika klasser. 

De sjukdomar som här avses häijade framförallt bland arbetarnas barn. Den 
snabba urbaniseringen från 1800-talets mitt skapade trångboddhet och dåliga 
sanitära förhållanden. I den situation som skapades under det intensiva industria
liseringsskedet flyttade stora skaror av arbetare in i staden. Bristen på bostäder 
blev akut. Följden blev att inneboendesystemet ökade; man trängde ihop sig i de 
bostäder som fanns. Trångboddheten var störst bland arbetarna, varför deras barn 
drabbades hårdast av de problem som detta medförde. Spridningen av epidemiska 
sjukdomar underlättades i dessa hem, liksom lungsot, lunginflammation och 
luftrörskatarr. Man hade knappast samma möjligheter att ge sina barn god våid 
när de insjuknade. 

Tidigare redovisades provinsialläkarnas uppfattningar. Bl.a. hävdade de att 
dödligheten av farsoter var högre hos de fattigas barn p.g.a. vanvård. Eftersom 
man skulle kunna se denna "vanvård" som betingat av den sociala situationen, 
kan däri ligga en förklaring till arbetarbarnens högre dödlighet När de insjuknade, 
drabbades de lätt av farliga följdsjukdomar och man kunde heller inte förhindra 
spridningen av smitta till småsyskon och andra. Dödligheten i åldrarna 1-14 år 
var sålunda i hög grad betingad av den ekonomiska och sociala situationen i 
Sundsvall. 

Dödlighet bland vuxna 25-59 är 
Analysen av barnadödligheten bekräftade våra antaganden om ökade sociala 
skillnader i mortalitet efter 1800-talet mitt. Skillnaden synes ha haft samband med 
industrialiseringen och urbaniseringen. Däremot tycks inte de sanitära reformerna 
efter hälsovårdsstadgans införande 1875 ha haft någon effekt på ojämlikheten i 
hälsa. Men hur utvecklades hälsoförhållandena inom vuxengruppema? 

Enligt figur 9.10 a-b fick vuxendödligheten ett annorlunda förlopp än barnadöd
ligheten. Efter den förväntade höga dödligheten under 1800-talets första decenni
um, låg mortaliteten på en förhållandevis låg nivå under ett par decennier. I detta 
avseende finns likheter med mönstren för spädbarns- och barnaåldrarna. 1810- och 
20-talen var tydligen förhållandevis positiva år ur hälsohänseende i Sundsvall. 
Dödligheten låg lägre än den svenska nivån för alla åldersgrupper. Under 1830-
talet inträdde däremot en ökning av dödstalen för vuxna. Denna ökning, som inte 
hade någon motsvarighet bland barn men däremot till viss del bland spädbarn, 
orsakades troligen av några nervfeberepidemier men kan även ha haft samband 
med en ökad alkoholkonsumtion (se vidare nedan). Efter denna uppgång inträdde 
en period av långsam men successiv nedgång i vuxendödligheten. Ingen uppgång 
kan urskiljas under de för barn så riskabla 1860- och 70-talen. Nedgången fortsatte 
även in på 1900-talet. Vuxnas och barns överlevnadsmöjligheter i samband med 
den accelererade urbaniseringen utvecklades således på olika sätt. 

Förhållandet kan tyckas förbryllande. Om hälsoläget försämrades för barn, 
varför kan vi inte finna samma utveckling bland vuxna? En möjlig förklaring kan 
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Figur 9.8 a) Dödlighet bland vuxna 25-39 år, Sundsvall 1806-92. 
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vara att urbaniseringen och industrialiseringen påverkade olika åldersgrupper i 
städerna på olika sätt. Vad som kunde vara positivt för vuxna (exempelvis 
förbättrade försörjningsmöjligheter på en expanderande arbetsmarknad) kan ha 
försämrat förhållandena för barn (genom ökad trångboddhet och därigenom ökad 
smittospridning). Vidare var vuxna inte utsatta för samma sjukdomar som barn. 
De epidemiska sjukdomar som orsakade den kraftigt ökade dödligheten i yngre 
åldersgrupper, var mestadels av mindre betydelse för de vuxnas hälsa. 

I vuxenåldrarna krävde tuberkulosen de flesta människoliven (se tabell 9.13). 
Någon minskning i dödligheten i denna sjukdom kan emellertid inte konstateras 
under undersökningsperioden, även om talen för 1880-talet var lägre än för det 
föregående decenniet. De sjukdomar som mest bidrog till minskad dödlighet var 
infektionssjukdomar — framförallt kolera och nervfeber (som i fallet 1860-talet 
till största delen var fläcktyfus, vilket diskuterades ovan), men även smittkoppor. 
I övriga dödsorsaksgrupper var förändringarna små och i några var dödstalen 
t.o.m. stigande. 

Kontrasterande mönster mellan åldersgrupperna visar sig också vid en jämfö
relse av sociala skillnader bland vuxna. De skillnader som framträder i tabell 9.14 
mellan arbetarklass och medelklass var små och insignifikanta under så gott som 
samtliga perioder. Proportionalitetsantagandet för sociala grupper hade svårt att 
uppfyllas i åldersgruppen 51-59 år. I synnerhet överklassgruppen hade avsevärt 

Tabell 9.13. Dödsorsaker bland vuxna 25-59 år, Sundsvall 1860-92. 
Döda/10.000 av medelfolkmängden. 

1860-70 1871-80 1881-92 

Andningsorgan 
Tuberkulos 
Smittkoppor 
Nervfeber* 
Kolera och rödsot 
Övrig infektion 
Cirkulationsorg. 
Bamsbörd 
Cancer 
Alkohol 
Våldsam död 
Övriga 
Okänd 

14,8 17,1 
29,3 37,4 
1.8 7,6 

14.5 1,9 
11,3 0,5 
3.2 7,0 

14,1 13,5 
4,6 4,6 
5.3 5,5 

12,8 5,4 
9.9 8,1 

17.6 22,2 
1,8 6,5 

15,7 
30,4 
0,6 
2,0 
0,1 
4.5 

10,7 
3,3 
9,3 
5.6 
9.5 

15,3 
4.6 

Källa: DDB, Umeå. 
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lägre dödlighet i den åldern. Underlaget är emellertid för svagt för hypoteser om 
ett annat socialt mönster i högre åldrar. 

Vad som kan tyckas förvånande är att medelklassgruppen har högre dödlighet 
under den sista perioden; ett resultat som skarpt avviker från vad vi fått fram om 
medelklassgruppen för andra åldersgrupper. Detta verkar vara en svårförklarad 
paradox. Det förefaller ändå som om de förhållanden som skapade klasskillnader 
i barns hälsotillstånd, inte hade samma genomslag bland vuxna. 

Tabell 9.14. Relativa dödsrisker i olika sociala grupper och kön. Vuxna 
25-59 år, Sundsvall 1803-92. Modell med variablerna kön och social 
grupp. 

a) Sociala grupper. Arbetarklass= 1.00. Signifikanta värden (5%-nivån) i fet 
stil. 

Medelklass överklass 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

1803-35 0,93 0,50 1.17 0,44 
1836-59 *1,04 0,77 *0,89 0,64 
1860-79 *1,05 0,66 *0,94 0,73 
1880-92 1,19 0,04 **1,06 0,75 

*endast åldern 25-50. Därefter ingen proportionaliteL 
**endast åldern 30-55. Därefter ingen proportionaliteL Inga dödsfall under 30 
års ålder. 

b) Kön. Män=1.00. Signifikanta värden (5%-nivån) i fetstil. 

Kvinnor 
Relativ risk p-värde 

1803-35 0,56 0,00 
1836-59 0,52 0,00 
1860-79 0,68 0,00 
1880-92 0,76 0,00 

Kala; DDB, Umeå 
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Dödligheten i överklassgruppen kan möjligen sägas ha avskiljt sig från de övriga 
sociala gruppernas om man även tar med i beräkningen att dödligheten var 
betydligt lägre i de åldrar då inte proportionalitetsantagandet höll. Efter den första 
perioden då mortaliteten t.o.m. var högst i denna grupp, hade de bättre överlev
nadschanser under ett par perioder. Gruppen var dock förhållandevis liten, vilket 
antyds av de höga p-värdena, och skillnaderna små varför vi inte bör dra alltför 
långtgående slutsatser av de iakttagna skillnaderna. 

Medan könsvariabeln hade liten inverkan på dödligheten bland barn, var den av 
avgörande betydelse för vuxendödligheten (tabell 9.11 b). Den kvinnliga mortali
teten var mycket lägre än den manliga under hela seklet, men i synnerhet under de 
förindustriella perioderna. De stora könsskillnaderna under förra delen av 1800-
talet krympte under de två sista perioderna. I det industriella skedet var skillna
derna inte lika markerade, men ändå avsevärda. 

I internationella studier finner man inte dessa skillnader mellan könen i lika hög 
grad som i Sverige. I de flesta västeuropeiska länder hade kvinnor en överdödlighet 
gentemot män i de flesta åldrar, men särskilt i de reproduktiva åldrarna. Detta 
berodde till stor del på barnsängsdödligheten. I Sverige däremot hade männen 
högre dödlighet än kvinnor i så gott som alla åldersgrupper.60 Den manliga 
överdödligheten uppmärksammades redan av Gustav Sundbärg i hans undersök
ning av dödligheten i stad och på landsbygd. Sundbärg kunde konstatera att den 
manliga överdödligheten var särskilt markant bland män i städer.61 Sundsvall var 
således en del av ett typiskt svenskt mönster. 

Det kan tyckas svårt att förklara att vuxna män hade så mycket högre dödlighet 
än kvinnor. Om man menar att den höga dödligheten i städerna hade samband med 
den dåliga sanitära situationen eller den utbredda trångboddheten, borde även 
kvinnor ha drabbats av detta i lika hög grad som män. Visserligen kan män ha haft 
mer riskabla arbeten — exempelvis fanns i Sundsvall många fiskare och sjömän 
och drunkningsolyckor var tämligen vanliga — medan kvinnor i större utsträck
ning har varit anställda i huslig tjänst och därigenom haft bättre arbetsförhållanden. 

I en undersökning av dödligheten i Stockholm framhålls att de skilda arbets
marknaderna kan ha haft betydelse. Kvinnor hade säkrare försörjningsmöjligheter 
och kunde också skapa sig en säkrare tillvaro, medan den manliga arbetsmarkna
den till stor utsträckning bestod av tillfällighetsarbeten.62 Detta är i linje med vad 
Matovic hävdat i sin studie av Stockholmsäktenskapen—kvinnorna valde att vara 
ogifta för att de var i en förhållandevis god position och ville bevara sin handlings
frihet63 

Teorier om att den manliga överdödligheten ska ha haft samband med männens 
arbetsförhållanden motsägs dock av att den var för handen i alla sociala skikt. 
Varför skulle i så fall medel- eller överklassmannen ha så mycket högre dödlighet 
än sina ståndsjämlikar bland kvinnor i Sundsvall? Ur överlevnadssynpunkt var det 
bättre att vara kvinna från arbetarklassen än man från samhällets högsta sociala 
skikt. Man får nog söka förklaringar på andra plan än de rent ekonomiska eller i 
levnadsförhållanden. Man kanske hellre bör undersöka kulturella faktorer som 
livsstilsmönster. Detta var också något som framhölls i kommentarer från 1800-
talet, vilket framgått av kapitel 5. De lägre samhällsskiktens omoraliska leverne 
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var skulden till deras högre dödlighet enligt dessa. En ymnig alkoholförtäring var 
en av de viktigaste förklaringarna som fördes fram. Denna förklaring diskuteras 
utförligare nedan. 

Dödsorsaker 
Även om skillnaden i vuxenmortalitet mellan klasserna i Sundsvall var liten, 
kvarstår möjligheten att dödsorsaksmönstren skiljde sig ät mellan grupperna. 
Framförallt bör kulturella faktorer ha varit av betydelse. De ledande i samhället 
levde inte alltid ett hälsosamt liv, även om hälsoriskerna för dessa antagligen var 
av annat slag än för de obemedlade grupperna i samhället I en skildring av 
trävaruexportören och riksdagsmannen Severin Axell har antagits att den vack
lande hälsa som sedermera ledde till dennes död förvärrades av "hög diet".64 Av 
Yvonne Hirdmans undersökning av kosten inom olika sociala skikt i Stockholm 
kan man sluta sig till att de mest förmögna till stor del hade en olämplig 
sammansättning av sin kost. Fettandelen var Lex. mycket hög. Så även om 
Hirdman kan konstatera att kosten för stora grupper var både dålig och otillräcklig, 
fanns speciella risker för överklassen.65 

Sådana skillnader mellan sociala grupper kan vara svårupptäckta om man enbart 
ser dödlighetsfördelningen i sig utan att undersöka dödsorsaksmönstret. Den 
sociala differentieringen i några dödsorsaksgrupper redovisas i tabell 9.12. På 
samma sätt som i fråga om barnadödligheten är dödsfallen i överklassgruppen så 
få, att några definitiva slutsatser är svåra att dra, varför denna grupp utelämnas i 
jämförelsen. 

Tabell 9.15 indikerar att det fanns vissa skillnader. Infektionssjukdomarna var 
vanligare inom arbetarklassen, särskilt under perioden fram till 1880, medan den 
ospecificerade gruppen övriga dödsorsaker krävde fler dödsfall i medelklassgrup
pen. 

Tabell 9.15. Relativa dödsrisker i olika dödsorsaker. Vuxna 25-59 år, 
medelklass, Sundsvall 1860-92. Arbetarklass=1.00. Signifikanta värden 
(5%-nivån) i fet stil. 

1860-79 1880-92 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

Tuberkulos 0,79 
Andningsorganens 
sjukdomar 0,67 
Epidemiska sjukdomar 0,70 
övriga orsaker 1,13 

0,21 0,86 0,41 

0,15 1,04 0,88 
0,14 För få fall 
0,30 1,60 0,00 

Källa: DDB, Umeå. 
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De fåtaliga epidemiska sjukdomarna, som endast var av betydelse under 1860-
och 70-talen, har sammanförts i en enda grupp. De viktigaste dödsorsakerna i 
denna grupp var kolera, fläcktyfus, tyfoidfeber samt smittkoppor. Dessa sjukdo
mar drabbade vuxna ur arbetarklass i högre grad än andra. Under perioden efter 
1880 förekom nästan inga dödsfall i de epidemiska sjukdomarna. Detta skulle 
möjligen kunna ha berott på förändringar i de sanitära förhållandena, men även 
förbättringar i näringstillstånd eller boendesituation kan ha haft betydelse. Vilken 
förklaring som än var den giltiga, skulle i så fall alla sociala grupper ha kommit i 
åtnjutande av förbättringarna. Även de som inte hade tillgång till den kommunala 
vattenförsörjningen gynnades av utvecklingen om de sanitära förhållandena varit 
avgörande. 

Tuberkulos var den enskilda sjukdom som hade mest avgörande betydelse för 
mortalitetsnivån i dessa åldersgrupper. Skillnaden mellan grupperna var inte lika 
stor som för de epidemiska sjukdomarna, men tuberkulosen förekom i större 
utsträckning bland arbetarna. Detta gäller även under den sista perioden då 
medelklassen hade sammantaget högre vuxendödlighet. Ett liknande mönster 
uppvisade även dödligheten i andningsorganens sjukdomar. Under den sista 
perioden fanns dock inga större sociala skillnader i den gruppen. I de sjukdomar 
där de sociala skillnaderna var störst bland barn och spädbarn efter 1880, var 
skillnaderna förhållandevis små bland vuxna. Detta kan verka egendomligt. Några 
försök till förklaringar ska dock ges längre fram. 

Vad skapade då den högre dödligheten inom medelklassen under den sista 
perioden? Tydligen spelade de dödsorsaker vi mest förknippar med dåliga sanitära 
och sociala förhållanden ingen roll i detta sammanhang. I stället var mortaliteten 
bland medelklassens vuxna särskilt hög i den grupp av dödsorsaker som här har 
sammanförts under benämningen övriga dödsorsaker. I den gruppen ingår ett antal 
disparata dödsorsaker. De viktigaste är slag, hjärtsjukdomar, cancer samt olyckor 
och andra våldsamma händelser. Det är svårt att finna en förklaring till att just 

Tabell 9.16. Relativa dödsrisker mellan könen i olika dödsorsaker, Sunds-
vall 1860-92. Män=1.00. Signifikanta värden (5%-nivån) i fet stil. 

1860-79 1880-92 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

Tuberkulos 0,78 0,10 0,98 0,87 
Andningsorganens 
sjukdomar 0,41 0,00 0,67 0,05 
Epidemiska sjukdomar 1,08 0,72 För få fall 
Övriga dödsorsaker 0,67 0,00 0,73 0,00 

Källa: DDB, Umeå. 
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medelklassen skulle ha drabbats särskilt av dessa dödsorsaker och varför skillna
den skulle ha ökat efter 1880. 

Några av dödsorsakerna i denna "övriggrupp" är dock av särskilt intresse i en 
undersökning av dödligheten i en svensk 1800-talsstad. Könsvariabeln var den 
enskilda variabel som hade mest betydelse för dödligheten bland vuxna. Vilka 
dödsorsaker bidrog i första hand till detta förhållande? 

Av de i tabell 9.16 behandlade dödsorsakerna var skillnaden mellan könen störst 
i sjukdomar i andningsorganen. Även i tuberkulos var skillnaden stor 1860-79, 
men minimal för tiden därefter. I de epidemiska sjukdomarna var skillnaderna 
likaså små. Däremot var skillnaden stor i den disparata gruppen av övriga dödsor
saker. De dödsorsaksgrupper där skillnaden mellan könen var som störst var också 
de grupper där medelklassen hade hög relativ dödlighet Gruppen med våldsamma 
dödsorsaker var den mest betydelsefulla, men det förekom även många dödsfall 
beroende på alkoholmissbruk. I runda tal vart femte dödsfall bland män, diagnos
ticerades inom någon av dessa grupper. Tabell 9.17 visar hur den manliga dödlig
heten av våldsamma dödsorsaker fördelades mellan sociala gruppo:, medan 
alkoholdödligheten behandlas separat senare. 

Något överraskande kan konstateras att dödligheten av våldsamma orsaker var 
avsevärt högre inom medelklassen än inom arbetarklassen efter 1880. Man borde 
ha förväntat sig högre dödlighet bland arbetare p.g.a. mer riskabla arbetsförhål
landen, men en sådan hypotes får inget stöd här. 

Tabell 9.17. Relativa dödsrisker i våldsam död för män 25-59 år. Medel
klass, Sundsvall 1860-92. Arbetarklass=1.00. 

1860-79 1880-92 
Relativ p-värde Relativ p-värde 

Våldsam död 0,86 0,68 1,66 0,11 

Källa: DDB, Umeå. 

Alkoholdödlighet 

Ovan antyddes att alkohol kan vara en viktig orsak till den högre dödligheten bland 
män i vuxen ålder. Redan vid mitten av 1800-talet presenterade den framstående 
läkaren Magnus Huss sina undersökningar av alkoholmissbrukets inveikan på 
hälsan och där han identifierade alkoholism som en egen sjukdom. Han såg den 
utbredda alkoholförtäringen som en av de stora farorna i samhället, med allvarliga 
följder för det allmänna hälsotillståndet66 Huss' slutsatser kom senare att konfir
meras av flera andra läkare, tex. Linroth och Emil Nilsson.67 

I svenska läkare-sällskapet 1879 behandlades frågan grundligt av Gerhard 
Westfält Han kunde konstatera att problemet var mycket stort och att det dessutom 

195 



var underskattat eftersom den officiella statistiken tyvärr inte gav den fullständiga 
bilden. Alkoholdödligheten hade varit ännu högre några decennier tidigare. Under 
1800-talets första halvsekel ökade problemet för att bli särskilt stort under 40- och 
50-talen, varefter alkoholdödligheten började gå ned. Men vid slutet av 1870-talet 
var problemet fortfarande allvarligt. Ett tecken på att dödligheten hade minskat 
var att den manliga överdödligheten inte längre var lika markant® En annan läkare 
som med kraft underströk alkoholens roll för dödligheten var professorn i syfili-
dologi, Ernst ödmansson. Enligt honom var betydelsen av såväl alkoholmissbruk 
som veneriska sjukdomar underskattad. Från sin egen praktik ansåg han sig kunna 
hänföra en ansenlig del av alla dödsfall till någon av dessa bakomliggande orsaker, 
även om den slutgiltiga dödsorsaken var någon annan.® 

I några moderna studier av dödligheten under 1800-talet har denna tråd tagits 
upp. Uno Gustafsson har jämfört dödligheten i alkoholism i Stockholm med 
spritförsäljning och häktning av berusade och funnit klara samband mellan dessa 
företeelser.70 Gunnar Fridlizius menar att alkohol troligen kan förklara en hel del 
av den manliga överdödligheten under 1800-talet'71 Gösta Carlsson diskuterar den 
som en viktig kulturell faktor för förståelsen av dödligheten i städerna.721 en studie 
av dödligheten i Stockholm fann Söderberg m.fl. att män hade en kraftig överdöd
lighet, vilket författarna hänför till skilda levnadsmönster mellan könen, särskilt i 
fråga om alkoholkonsumtion. Författarna menar dock att denna faktor inte kan 
förklara hela skillnaden. I stället framhåller de att olika faktorer samverkade. Den 
osäkra arbetsmarknaden för män och den minskande tendensen till familjebildning 
kan ha bidragit till en destruktiv livsstil.73 

Ett problem när man ska undersöka alkoholrelaterad dödlighet är att man bara 
kan komma åt en liten del av alla fall. Det är väl känt att långvarigt spritmissbruk 
även ger hög dödlighet i andra sjukdomar. Genom den tryckta statistiken och 
städernas dödsorsaksrapportering kommer vi endast åt toppen av isberget I de 
flesta fall angavs säkerligen andra, mer direkt avgörande dödsorsaker i dödsbevi
sen, medan spritmissbruket inte alls angavs. Dessutom kan man misstänka att 
läkare av grannlagenhetsskäl undvek att notera alkoholism som dödorsak på 
dödsbevisen. Detta diskuterades också i läkarkretsar. Man menade att alltför ofta 
undveks diagnoser som alkoholism, syfilis och självmord.74 Läkare fick därför 
också tillåtelse att bara ange nomenklaturnumret för dessa diagnoser.7S Man kan 
befara att denna typ av "felinformation" var socialt snedfördelad på så sätt att 
läkarna i större utsträckning undvek de socialt diskrediterande dödsorsakerna vid 
dödsfall i högre sociala skikt. 

I Westfälts studie befanns Sundsvall ha hög alkoholdödlighet. I själva verket 
tillhörde man de städer som hade den högsta andelen i Sverige under 1860- och 
70-talen. Endast Malmö och Södertälje hade högre alkoholdödlighet76 Det finns 
också en hel del uppgifter som tyder på att alkoholen var ett verkligt hälsoproblem 
bland män i Sundsvall. Ett tecken på detta är den ovan nämnda manliga överdöd
ligheten. Denna minskade emellertid under seklets gång, vilket skulle kunna tyda 
på att alkoholmissbruket hade avtagit. Om så var fallet skulle detta stämma väl in 
med den allmänna uppfattningen om alkoholkonsumtionen i Sverige under 1800-
talet Missbruket ökade under det första halvseklet för att vara som värst på 1840-
och 50-talen, varefter konsumtionen gick ned. I prästen Nils Saléns mortalitetsta-
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beller för 1840-talet angavs också fylleri från och till som dödsorsak. Denna 
rapportering kan knappast bilda underlag för att uppskatta omfattningen av alko
holism som dödsorsak, men den kan tas som ett tecken pä att det sågs som ett stort 
problem. Salén var också en efterfrågad nykterhetspredikant.77 

Även i läkarnas redogörelser angavs ofta överdriven spritförtäring som ett av de 
stora hälsoproblemen. I Sundhetskollegiets ämbetsberättelse relaterades stadslä
kare Olof Bagges berättelse från år 1850. Cirka 200.000 kannor brännvin om året 
uppgavs komma till Sundsvall, varav en del i och för sig fraktades vidare till andra 
områden, "... men den qvantitet, som förbrukas i staden och dess närmaste 
omgifning är stor nog, att utgöra ett högst menligt och demoraliserande inflytande 
på befolkningen."78 När koleran bröt ut 1855, inträffade de första fallen på 
Norrmalm där man ska ha levt ett sedeslöst och oordentligt liv och där superiet 
var mest utbrett.79 Några år senare menade sig dock provinsialläkaren kunna 
konstatera att bruket av starka drycker minskat: "... man träffar nu mera på wägar 
och stigar ett långt mindre antal rusige personer."80 Vittnesmål av den senare 
innebörden var emellertid sällsynta; i allmänhet klagades över att det utbredda 
spritmissbruket fortsatte.81 Samma uppfattning hade provinsialläkaren 1890 — 
dryckenskapen hade inte avtagit trots nykterhetsföreningarnas verksamhet.82 

Klagomålen över det osedliga levernet var således vanligt förekommande i 
provinsialläkarberättelser och femårsberättelser (jämför även kapitel 6). I femårs
berättelserna från slutet av seklet medgavs dock att nykterhetsrörelsen haft viss 
effekt83 Från sågverksdistriktet finns vidare många skildringar av buslivet och om 
olagliga krogar.84 Lönnkrogar var vanliga även i Sundsvall. I såväl Skönsberg som 
Stenhammaren bildades gåidsägarföreningar mot slutet av seklet bl.a. för att fä 
bort krogama och bordellerna.851 tidningarna diskuterades nykterhetsfrågan livligt 
och många exempel gavs på följderna av för ymnig spritförtäring.86 Särskilt 
tidningen Norrlänningen, som kom ut 1887-1894, utnyttjade vaije tillfälle att 
sprida nykterhetspropaganda. 

MaijaTaussi Sjöberg har studerat fylleridomar i Västemorrlands län 1861-90. 
Hon särredovisar inte enskilda städer, men 95% av dem som häktats av denna 
orsak dömdes i någon av länets städer och av dessa endast ett fåtal i Härnösand. 
Huvuddelen härTörde sig således från Sundsvall. Under 1870-talet ökade fylleri-
förseelsenia kraftigt. De årsmässiga variationerna var avsevärda, men nivån var 
hög ända fram till 1890.87 Huruvida resultaten är ett uttryck för någon verklig trend 
av alkoholmissbruket eller mer har att göra med förändrad syn pä problemet är 
vanskligt att uttala sig om. 

Från samtida källor kan man lätt få intrycket att missbruk av alkohol i första 
hand var ett problem bland de fattiga, arbetslösa grupperna som levde ett liv på 
marginalen i städernas utkanter och var hänvisade till de oregelbundna påhugg 
som kunde dyka upp. Detta var den allmänna bilden som målades upp. Vid 
kolera-epidemin 1866 utpekades särskilt dessa gruppen 

"Att äfven superiet war en werkande orsak är öppendagligt, ofta opåträffades 
såkallade hamnbusar liggande ute och upptogos i fullt utbildad cholera, de 
tillhörde mestadels en mängd från andra orter Utströmmande löst folk, som 
här sökt men ej funnit arbete, hvadan de ströfvade omkring och funno snart 
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wägen till de talrika krogarne, hvarifrån de efter ymnigt brännvinsförtärande 
beträdde wägar och stigar, der de befiinnos liggande i öfverlastadt tillstånd.**88 

Sjåarna i hamnen var kända för sitt vilda liv. Överhuvudtaget tycks de ha levt 
under mycket svåra förhållanden. Enligt en beskrivning bestod gruppen till stor 
del av misslyckade och nödställda människotrasor, som i väntan på båtarna kunde 
stå "... i bara en sliten skjorta och med rödfrusna tår stickande ut genom de trasiga 
skorna. De var samhällets parias i dess rätta bemärkelse som grep efter sista 
chansen att få leva".89 

Även i femårsberättelserna klagades till stor del på den lösa arbetarstammen (se 
kap 6). Man skulle sålunda kunna förvänta sig att de som dog av alkoholmissbruk 
i första hand ska ha hört till den gruppen. Enligt den yrkesklassificering som gjorts 
för denna undersökning skulle denna grupp företrädesvis ha klassificerats som 
okvalificerade arbetare. Den bild som framträder när man undersöker vilka som 
fått en alkoholrelaterad dödsorsak angiven vid sitt dödsfall tyder emellertid inte 
på att de eller arbetare överhuvudtaget skulle ha varit särskilt utsatta.90 Av det drygt 
hundratalet dödsfall det är frågan om (nästan uteslutande män), visar det sig att 
31% hänförde sig till dödsfall bland personer som inte var hemmahörande i 
Sundsvall. Detta var emellertid en lägre andel än denna grupps del av alla dödsfall 
bland män i de aktuella åldrarna (38%). Man kan således inte hävda att den lösa 
oregistrerade befolkningen var överrepresenterad. Det var i första hand Sund-
svallsbor som var offren. Det var heller inte uteslutande ogifta som drabbades. I 
och sig utgjorde dessa den största gruppen med 48% av alla dödsfall. En stor del 
var gifta — 44%, och 8% var änklingar. Den yngste var 24 år och den äldste 71 
år, men dödligheten var främst koncentrerad till åldrarna 30-55 år. 

Dödligheten i alkoholrelaterade orsaker har fördelats på olika sociala grupper i 
tabell 9.18. Här har hantverksgruppen avskiljts från de övriga sociala grupperna, 
samtidigt som den övriga medelklass som inte var hantverksmästare delats upp i 
småborgerskap och lägre tjänstemän. Tabellen visar att det inte var det lägsta 
sociala skiktet—arbetare — som var överrepresenterat. I stället kan vi konstatera 

Tabell 9.18. Antal män med alkoholrelaterade dödsorsaker i olika sociala 
gruppen Sundsvall 1860-92. 

Från staden Ej från staden 

Överklass 
Lägre tjänstemän 
Småborgerskap 
Hantverkare 
Arbetare 
Okänt och ospec. 

2 1 
14 2 
10 2 
22 7 
17 14 
0 2 

Källa: DDB, Umeå. 
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att överraskande många fall drabbade män ur såväl hantverksgruppen som små-
borgerskapet och lägre tjänstemän. Bland de utifrån kommande var däremot 
andelen ur arbetarklassen högre, vilket torde avspegla den stora mängden säsongs
arbetare. Om vi sätter detta i relation till respektive gruppers storlek finner vi att 
hantverkargruppen och de andra grupperna var klart överrepresenterade, medan 
arbetargruppen var tämligen litet företrädd i relation till sin storlek. Hälsoproblem 
betingade av alkoholmissbruk verkar med andra ord ha varit störst i hantverkar-
och medelklassgrupperna. Även om vi vet att det finns ett stort mörkertal i 
rapporteringen, är det inget som tyder på att dödligheten inom arbetarklassen 
underskattats. I stället skulle man snarare ha anledning misstänka att dessa 
diagnoser hellre undvikits för medelklassgrupperna. 

Tabellen ovan relaterar inte fallen till det totala antalet män i olika grupper. I 
den företagna livsförloppsanalysen understryks dock slutsatserna ovan (se tabell 
9.19), även om talen är mycket osäkra. Såväl hantverksgruppen som medelklass
gruppen hade avsevärt högre dödlighet av alkoholrelaterade orsaker. 

övervikten för medelklassen och hantverkarna skulle kunna ha varit ännu större 
om det var vanligt att många deklasserades p.g.a. alkoholmissbruk. De kan ha varit 
hantverkare eller tjänstemän förut, men ha blivit "trasproletärer" eller utslagna 
långt innan de avled. Så var emellertid inte fallet. Bland de som undersökts i 
Sundsvall var det enbart hos några individer som man kan konstatera en nedåtgå
ende social rörlighet före döden. Tydligen behöll de åtminstone sina yrkestitlar 
livet ut.91 

Även en undersökning av de intagna för alkoholism på lasarettet i Sundsvall 
visar samma tendens. Den sociala fördelningen bland de som togs in av sådana 
skäl har jämförts med det totala antalet intagna, alltså av alla sorters åkommor. 
Denna jämförelse visar att medelklass och hantverkare var överrepresenterade 
bland de alkoholsjuka — 60-70% av samtliga intagna mot cirka 20% av alla 
diagnoser tillsammans. Arbetargruppen var däremot underrepresenterad — 30% 
av de alkoholsjuka mot 45-50% av de totala antalet intagna.92 

Tabell 9.19. Relativ dödlighet av alkoholrelaterade sjukdomar, Sundsvall 
1860-92. Arbetare=1.00 

1860-79 1880-92 
Relativ risk p-värde Relativ risk p-värde 

Hantverkare 2,02 0,11 1,55 0,30 
Medelklass 0,95 0,93 1,40 0,43 
Överklass 1,42 0,65 0,58 0,60 

Källa: DDB, Umeå. 
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De nu gjorda iakttagelserna kan möjligen bringa ytterligare klarhet i det dödsor
saksmönster som diskuterades tidigare, dvs. att medelklassgruppen hade mycket 
högre dödlighet av orsaker tillhörande övriggruppen. Förutom olyckor, våld och 
alkoholism består ju den av alla möjliga dödsorsaker, såsom sjukdomar i cirkula
tionsorganen, njurlidanden m.m. Spritmissbruk kan höja riskerna för dödlighet i 
dessa åkommor. I denna sjukdomsgrupp fann vi också stora skillnader mellan 
könen, med mycket lägre dödlighet för kvinnor. 

Den andra dödsorsaksgrupp där könsskillnaderna var mest markerade var sjuk
domar i andningsorganen (främst lunginflammation och luftrörsinflammation). 
Detta skulle kunna tyda på att dödligheten i dessa sjukdomar kan ha varit relaterad 
till alkoholmissbruk och att den stora överdödligheten bland män orsa-kades av 
detta. Människor som är allmänt nedgångna har lättare att drabbas av lunginflam
mation. I och för sig kan det också finnas fog för antagandet att män levde ett liv 
som medförde större risker att få lunginflammation, exempelvis genom hårt och 
tungt arbete på kalla och blöta arbetsplatser. Hos allmänt nedgångna människor 
har tuberkulosen lättare att utveckla sig. I Stockholm exempelvis var könsskillna
derna i lungsot betydande vid denna tid.93 Däremot var inte dödligheten i tuber
kulos så mycket högre bland män i Sundsvall, vilket skulle vara det förväntade. 

Om sjukdomar i andningsorganen ska tas som indikation på sämre boende inom 
arbetarklassen, vilket diskuterades i samband med att barnadödligheten studera
des, passar resultaten från analysen bland vuxna inte in i bilden. I dessa ålders
grupper var nämligen skillnaden mellan sociala grupper i dödligheten i 
andningsorganens sjukdomar inte lika accentuerade. Den avgörande faktorn var 
ju i stället könstillhörighet. Detta motsäger också att boendeförhållanden ska ha 
varit den avgörande faktorn för de vuxnas dödlighet. Det finns ingen anledning 
att tro att kvinnor i så fall skulle ha varit mer förskonade. Det skulle snarare ha 
varit så att kvinnor borde ha varit mer utsatta för trångboddhetens faror eftersom 
de var mer bundna till hemmiljön. Det rimliga är i stället att misstänka att 
dödligheten i lunginflammation m.m. i olika åldersgrupper var beroende av skilda 
faktorer. Det är antagligen fel att söka samma förklaring för alla åldrar. Dödlighe
ten i andningsorganens sjukdomar bland vuxna kan ha varit följder av spritmiss
bruk. Att alkoholism var en viktig faktor bakom dödligheten i andra sjukdomar 
framgår också av den ovan relaterade rapporten över smittkoppsepidemin 1872-
73 av stadsläkare Christiernin. Av de 26 män över 20 år som avled i smittkoppor, 
angavs alkoholism som bidragande orsak i fem av fallen.94 

Den bild av vilka som drabbades av alkoholdöd kan kompletteras med Taussi 
Sjöbergs uppgifter om vilka som sattes i fängelse p.g.a. fylleri. Dessa uppgifter 
både bekräftar och motsäger vad vi funnit ovan. Huvuddelen av fylleridomarna 
berörde hantverkare och arbetare, vilket tycks stämma väl in med våra resultat. 
Hantverkare tillhörde den grupp som oftast togs för fylleri. Däremot förekom inte 
småföretagare och lägre tjänstemän i någon större utsträckning bland de fylleri-
dömda, även om fylleri var den vanligaste orsaken till domar inom den senare 
gruppen.95 Detta berodde nog på att dessa grupper hade lättare att undgå att bli 
dömda för fylleri genom att de hade en bättre social position och ett starkare socialt 
skyddsnät. Lösarbetaren utan fast hemvist i staden hade säkert lättare att bli tagen 
för fylleri än den etablerade medborgare som satt på sin hemvanda krog och söp. 
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I huvudsak bekräftas Taussi Sjöbergs bild av undersökningar som gjorts av andra 
städer, och likaså bekräftas den höga andelen av hantverkare bland fylleridömda. 
I Norrköping stod hantverksarbetare, grovarbetare och fabriksarbetare för den 
större delen av fylleridomarna 1840-1911. Fabriksarbetargruppen minskade dock 
sin andel av domarna efter 1870.1 grovarbetargruppen fanns många "trasproletä
rer".96 Petersson kan konstatera att hantverkargruppen i Malmö stod för större 
delen av de lindrigare brotten, och att deras andel av samtliga dessa brott var 
betydligt större än deras befolkningsandel. Av dessa lindriga brott var fylleri näst 
vanligast971 en studie av brottsligheten i Göteborg 1800-40 är resultaten varie
rande beträffande fylleridomar, å ena sidan var fylleridomarna vanligast i arbe
tarklassen, men även bland gesäller och betjänter var dessa domar vanliga under 
några år. Det högsta sociala skiktet bötfälldes faktiskt i högre utsträckning än det 
lägsta.98 Beträffande brottsligheten i Eskilstuna kan Lars Magnusson konstatera 
att hantverkare och hantverksarbetare var klart överrepresenterade bland förövar
na. En stor del av denna brottslighet var fylleri.99 Av dessa exempel framträder 
bilden av en hantverksgrupp som var flitiga konsumenter av alkohol. 

Om man ska ge sig på några förklaringar till de ovan nämnda resultaten 
beträffande Sundsvall, måste dessa självfallet vara tentativa. Man bör vara försik
tig med slutsatser utifrån ett hundratal fall av en dödsorsak som vi dessutom vet 
var underregistrerad och hade ett stort mörkertal. Några spekulationer måste dock 
tillåtas. Den höga alkoholdödligheten inom hantverkargruppen tyder på att sprit
missbruket var särskilt utbrett i denna. Under senare år har flera forskare behandlat 
hantverkare och den speciella hantveikarkulturen.100 Av tradition drog gesällerna 
ut på vandringar såväl inom riket som utomlands, till stort förtret för myndigheter 
som gärna ville ha större kontroll av denna grupp.1011 hantverkarkulturen tycks 
alkoholen ha haft stor betydelse. Ett kraftigt supande uppges ha ingått i deras 
livsstil.102 

Enligt Magnusson var det viktigt för Eskilstunas hantverkare att framhålla den 
egna självständigheten och oberoendet inför arbetsgivare, myndigheter m.m. 
Detta oberoende kunde ta sig uttryck i att man tog frimåndagar, alltså att man tog 
sig ledigt på måndagarna. Man försökte också styra sin arbetstid själv. Om man 
arbetade hårt några dagar, kunde man ta sig ledigt den övriga veckan. Arbetstiden 
var porös. Man försökte också hävda sitt oberoende genom att försnilla på 
arbetsplatsen.103 I denna kultur hade krogen en central plats. Magnusson vill 
placera in kroglivet och supandet i en föränderlig kulturell praxis. Alkoholkon
sumtionen hörde inte enbart ihop med en särskild livsstil — den hade också en 
viktig funktion i hantverkarnas vardag där gränserna mellan arbete och fritid var 
oklara. Det var på krogen man träffade sina kamrater, umgicks på fritiden, gjorde 
upp om affärer, ordnade arbete, lånade pengar av varandra, bjöd eller blev bjuden 
beroende på ekonomiska omständigheter.104 

Magnusson diskuterar också om hantverkarnas livsstil var ett uttryck för en 
annan mentalitet, där man förslösade sina tillgångar vid tillfälle av överflöd. Det 
kan vara ett uttryck för ett förindustriellt konsumtionsmönster. I den osäkra 
tillvaron som präglade livet i det äldre samhället sparades inte pengarna, utan de 
spenderades genast — i hantverkarkulturen oftast på krogen. Hantverkarna inve
sterade sina pengar i den prestige som kunde erhållas i denna gemenskap.105 Även 
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Horgby behandlar detta "slösaktiga" konsumtionsmönster. De som följde den 
traditionella livsstilen, levde endast för dagen. Horgby menar emellertid att detta 
förhållningssätt till sina tillgångar tidvis kan ha varit rationellt. Sparade medel 
kunde snabbt förloras.106 

I överhetens syn på orsakerna till de dåliga förhållanden som folket levde under, 
framhölls det slösaktiga levernet ofta. Så var fallet också i Sundsvall. Enligt 
provinsialläkare Baggstedt förslösades de höga arbetslönerna till största delen på 
utsvävningar. Det var alltför lätt för arbetarna att tjäna pengar vid denna tid. Därför 
arbetade de endast tre dar i veckan och ägnade resten av tiden åt nöjen och 
utsvävningar. Mindre goda tider skulle t.o.m. vara en välsignelse, menade Bagg
stedt107 

Vid en jämförelse mellan fylleriförseelser och konjunkturer, finner man att dessa 
förseelser i allmänhet gick ned i samband med konjunkturnedgångar. Detta har 
kunnat konstateras både av Taussi Sjöberg och Horgby. I Norrköping blev dock 
sambanden svagare efter 1870-talet.108 Även om överhetens uttalanden i denna 
fråga var bemängda med en nedlåtande attityd gentemot lägre klasser och var 
kraftigt moraliserande, kan det dock ha funnits en kärna av sanning i deras 
beskrivningar. 

Men i Sundsvall var det inte enbart inom hantverkarklassen som alkoholdödlig
heten var hög — även inom småborgerligheten och bland lägre tjänstemän dog 
många av alkoholrelaterade orsaker. Detta tyder på att alkoholkonsumtionen var 
hög också i dessa grupper. Något som kanske är ett kuriosum är att av det hundratal 
män i Sundsvall som dog med diagnosen alkoholism, var hela fem stycken 
tjänstemän vid tullverket. Det finns en ovanligt öppenhjärtig skildring av hur en 
ung tullares liv i Sundsvall vid den tiden kunde te sig och som också kan belysa 
alkoholvanorna bland lägre tjänstemän. 

Johan Tjernberg började vid tullveiket 1890. Ungdomsåren för honom och hans 
arbetskamrater gick i L.F.V.:s tecken (L.EV.= Lördagsfyllans vänner). Deras 
sammankomster kunde pågå hela nätterna med allehanda upptåg som följd. En 
kväll exempelvis, när övriga gäster lämnat stadshusrestaurangen, roade man sig 
med att ta de tömda ishinkama över huvudet och hamra på varandra med sina 
käppar. Efter en annan genomsupen kväll, drog gänget genom stan varvid man rev 
ett skjul, kastade en katt genom ett fönster och samlade elva grindar i en hög. 
Beträffande två av sina överordnade berättar Tjernberg att den ene var en bruten 
man som sökte tröst i spriten, medan den andre var mer begåvad och duglig—"... 
när han var nykter, och det var han tre perioder mest varje dag". När den senare 
hade spritförtullning blev han oftast trött och gick därför upp på kontoret för att 
vila sig. För att bli kvitt honom gav hans överordnade honom goda referenser så 
att han kunde flytta till Helsingborg. Beklagligtvis flyttade tulltjänstemannen med 
en kustbåt där förtäringen kan antas ha varit riklig, varför han hade fullt utbildad 
delirium tremens vid ankomsten till sin nya arbetsplats. Tjernberg ville dock 
framhålla att de, trots allt, i allmänhet inte var alkoholister. Det mesta skedde i 
ungdomlig yra.109 

Utifrån detta kan det vara riskabelt att dra alltför vittgående slutsatser, men det 
tycks som om även dessa gruppers livsföring präglades av en utbredd alkoholkul
tur. Det får oss att ifrågasätta den bild som överheten målade upp, att det i första 
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hand var de "lägre folkklasserna" som var omoraliska och drack för mycket sprit. 
Rikligt bruk av alkohol var sannolikt ett levnadsmönster som präglade folk ur flera 
sociala skikt. 

Ovan diskuterades möjligheten av att hantverkare förde en mer traditionell 
livsföring för att bevara sitt oberoende, och att ett utbrett bruk av alkohol var ett 
viktigt inslag i detta avseende. Dödlighetsanalysen ovan skulle i så fall antyda att 
arbetare i mindre utsträckning levde ett sådant liv. Detta skulle kunna förklaras 
av de olikartade arbetsförhållandena i de båda grupperna. Ull skillnad från arbetare 
hade hantverkare större möjligheter att styra sitt arbete—detta var också en viktig 
frihet som de önskade bevara.110 De hade också en bättre maktposition i kraft av 
sin yrkeskunskap. I och med att fabriksarbetet blev mer kontinuerligt, mindre 
säsongsbetonat och maskiner övertog allfler sysslor, förlorade fabriksarbetaren sitt 
oberoende. Han blev bunden till maskinen. Genom de lägre kvalifikationskraven 
blev han utbytbar i större utsträckning. Därigenom blev också möjligheterna 
mindre att ta sig ledigt eller dricka alkohol på arbetstid. Dessutom var arbetsupp
gifterna också sådana att nykterhet måste ha varit en förutsättning. En försågare 
eller stabbläggare på ett sågverk kunde knappast vara alltför påverkad av sprit. 
Alkoholkonsumtionen, i den mån de nu inte var nykterister, för deras del koncen
trerades till den snålt tilltagna fritiden. Det busliv som fördes på lönnkrogar var 
kanske inte den typiska levnadsstilen bland arbetare. 

Inom arbetarklassen kan också folkrörelserna ha haft stor betydelse. Den pro
paganda som spreds i nykterhetsorganisationema och frikyrkorna hade stor ge
nomslagskraft bland arbetare. I Ernst Beckmans skildring av sågverkslivet 1879, 
hävdar han att man i arbetarhemmen sällan såg till starka drycker.111 Folkrörelserna 
betydde mycket för arbetarnas självkänsla. Ronny Ambjörnsson konstaterar i sin 
undersökning av den tidiga arbetarrörelsen i Holmsund att skötsamhetsidealet 
framhölls. Arbetaren skulle vara nykter, behärskad och kunna diskutera sakligt och 
lugnt112 

Det vote emellertid en förenkling att uppfatta arbetarna som nykterister och 
hantverkare som fast i en traditionell alkoholkultur. Hantverkarna var välrepresen-
terade i såväl nykterhetsrörelsen som i andra folkrörelser och tillhörde i många 
fall de mest aktiva grupperna i den tidiga utvecklingen.113 De första fackförening
arna och de första socialistiska arbetarföreningarna bildades också till stor del av 
hantverkare.114 Detta tycks tala emot uppfattningen att hantverkare ska ha försökt 
bevara ett mer traditionellt levnadssätt. Ett liknande mönster har även Tom 
Ericsson funnit. Den konservativa ideologin inom småborgerskapet, verkar mot
sägas av denna grupps aktiviteter inom nykterhetsorganisationer och frikyrkor. 
Som möjlig förklaring till detta framför Ericsson bl.a. att dessa rörelser var en 
alternativ plattform för småborgerskapets verksamhet.115 Man kanske skulle kunna 
se den traditionella hantverkarkulturen och folkrörelseengagemanget som alterna
tiva strategier som hantverkarna hade för att hävda sitt oberoende. 

Diskussion 

I vuxenåldrama var skillnaderna förhållandevis små under 1800-talet; möjligen 
hade det lilla överskiktet bättre överlevnadsmöjligheter. Inga klara tendenser till 
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ökade skillnader kan heller identifieras under seklets gäng, och effekterna av 
industrialisering, urbanisering och sanitära reformer tycks ha varit tämligen små. 
Dödligheten sjönk i jämn takt från 1830-talet utan några avbrott. I stället förekom 
de avgörande skillnaderna mellan könen. Detta tyder på att vuxendödligheten i 
Sundsvall vid denna tid var mer betingad av kulturella faktorer. Här har mest 
behandlats alkoholkulturen, dels för att den kan beläggas rätt väl och dels för att 
överheten ofta hänvisade till denna i beskrivningen av arbetarklassen. Andra 
livsstilsfaktorer bör emellertid också ha haft betydelse. 

Det tycks således finnas en viss kärna av sanning i vad överheten och läkare 
uppgav. Den höga dödligheten orsakades av ett hälsovådligt levnadssätt Sådana 
argument kan användas till att skylla missförhållandena på offren själva, samt att 
anse att andra åtgärder än av kontrollerande och övervakande art inte tjänar något 
syfte. Men ändå finns något som inte stämmer i överhetens beskyllningar. När 
exempelvis provinsialläkare Baggstedt hävdade att sämre tider t.o.m. skulle vara 
en välsignelse ur hälsosynpunkt, för att de lägre klasserna därigenom inte skulle 
kunna slösa bort sina goda inkomster på utsvävningar, bortsåg han från att det inte 
i första hand var de vuxnas dödlighet som steg i samband med de dåliga konjunk
turerna. I stället var det bamadödligheten som tilltog. Inte heller tycks arbetare ha 
varit särskilt utsatta för de höga riskerna bland vuxna män. Den kulturella varia
beln hade inverkan på samhällets alla nivåer, och var inte socialt betingat utan 
snarare beroende av könstillhörighet Män från alla sociala skikt drabbades och 
det var inte bara arbetare som drack. Analysen tyder snarare på att de var 
underrepresenterade i alkoholdödlighet Det vore dock fel att vända upp och ned 
på resonemanget och hävda att det var i högre socialgrupper som alkoholproble
men var störst Vi har för litet underlag för sådana slutsatser. Däremot tyder det 
mesta på att det inte var enbart inom arbetarklassen som spriten flödade. Att 
arbetare och lägre klasser särskilt utpekades, var beroende av andra orsaker. 

Konklusion 
Som synes av de genomförda analyserna, uppvisade utvecklingen av dödligheten 
i Sundsvall tämligen disparata drag mellan de olika åldersgrupperna. Detta medför 
att förloppet kan uppfattas som svåröverskådligt, varför huvudresultaten avslut
ningsvis presenteras i följande skiss. Ytterligare diskussion av resultaten följer i 
det avslutande kapitlet 
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Figur 9.9. Sammanfattande skiss av dödligheten i olika åldersgrupper 
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Kapitel 10 

Sammanfattande diskussion 

I kapitel 2 diskuterades en hypotetisk modell för hur dödligheten i olika sociala 
grupper kan ha påverkats av utvecklingen under 1800-talet. I denna antogs att alla 
samhällsgrupper var utsatta för hoten mot hälsan i det förindustriella samhället, 
så att även om inte förhållandena var jämlika så var mortalitetsstrukturen tämligen 
enhetlig. Däremot kan man misstänka att skillnaderna ökade i samband med den 
utveckling som inträdde under 1800-talet. Ett försök gjordes att urskilja vad olika 
moment i detta förlopp kan ha inneburit. De faktorer som hörde samman med 
industrialiseringen i sig bör ha haft en positiv inverkan på hälsoförhållanden i alla 
grupper, men kanske särskilt för arbetarklassens livsmöjligheter. Men industria
lismen var nära förknippad med urbaniseringen. Den snarare försämrade hälsosi-
tuationen och kom i synnerhet att innebära stora förändringar i levnadsförhållan
den med utökade hälsohot som följd. De sanitära reformerna och en förbättrad 
hälso- och sjukvård bör däremot ha bidragit till att sänka dödligheten. Troligen 
var det framförallt de högre sociala skikten som i inledningsskedet kom i åtnju
tande av dessa förbättringar varför skillnaden mellan klasserna bör ha ökat. 

Analysen har till vissa delar kunnat bekräfta dessa hypoteser, men i andra 
avseenden måste bilden nyanseras. Ett huvudresultat av denna undersökning är att 
mortalitetsutvecklingen i Sundsvall under 1800-talet svårligen kan förklaras på 
endast ett sätt. Kaelble har påpekat att det mesta tyder på att sociala skillnader har 
haft stor betydelse för ojämlikheten inför döden. Han framhåller dock att resultaten 
från olika studier varnar för "... a purely materialistic interpretation of social 
inequalities in mortality."1 Detta understryks även av resultaten i föreliggande 
studie. 

I detta arbete har det varit möjligt att studera utvecklingen i flera olika ålders
grupper. Det har visat sig att förhållandena i de skilda åldrarna hade mycket olika 
prägel. Detta visar också på betydelsen av att studera dödligheten för varje 
åldersgrupp separat, och faran med att dra alltför generella slutsatser enbart från 
analyser av ett begränsat åldersintervall. I detta avslutande kapitlel ska jag disku
tera mortalitetsutvecklingen i 1800-talets Sundsvall delvis utifrån den forskning 
som redovisades i kapitel 2 om den allmänna mortalitetsnedgången. Jag väljer 
dock att presentera resonemangen i något annorlunda form. 

I figur 10.1 har olika förklaringsmodeller satts in i en tre-polig modell. På det 
sättet har jag velat lyfta fram vissa centrala aspekter av förklaringarna. I den övre 
vänstra polen har förklaringar som kan beskrivas med beteckningen "den osynliga 
handen" placerats. Det är förklaringar som anger opersonliga förlopp som orsaker 
bakom mortalitetsnedgången. Men det kan också vara sådana förlopp där det inte 
rör sig om specifika hälsobefrämjande åtgärder. Lägger man tyngdpunkten på 
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sådana förklaringar har människans aktiviteter i syfte att skydda sig mot sjukdom 
och död haft marginell betydelse. Ett exempel på ett sådant resonemang är 
McKeowns. Hans slutsatser skulle lätt kunna tas till intäkt för en laissez-faire 
politik, och får på det sättet även implikationer för den moderna debatten. Men de 
behöver inte nödvändigtvis betyda att man är motståndare till ingripanden. Man 
skulle kunna stödja ingripanden av annan art, som man menar skulle kunna 
påverka hälsan i större utsträckning. Andra typer av förklaringar är ännu mera 
opersonliga, exempelvis klimatförklaringar som bl.a. Utterström diskuterat eller 
förändrade förhållanden mellan människa och organism, som är en röd tråd i 
McNeills breda beskrivning av farsoterna i mänsklighetens historia. 

I alla sådana förklaringar har människans medvetna agerande för att förbättra 
sin hälsa fått liten plats. Detta har gjort att flera forskare har efterlyst denna aspekt 
och hävdat att människans roll underskattats. Szreter anser sig ha återupprättat det 
mänskliga agerandet i sin tolkning; sanitära åtgärder hade större effekt än vad 
McKeown ville erkänna. Många andra forskare har funnit att åtgärder i hälsovår
dande syfte visst haft betydelse. Även i äldre samhällen med outvecklad medicinsk 
kunskap fanns det utrymme att påverka hälsoförhållandena, bl.a. genom att rensa 
upp i städerna, skydda samhället från farsoter genom karantän, isolera sjukdoms
fall, vaccinera mot smittkoppor, skaffa bättre kunskap om sjukdomar och sprida 
kunskap om hur man bevarar hälsan. Detta stämmer också med erfarenheter från 
u-länder som kunnat sänka dödligheten trots brist på ekonomisk utveckling. Till 
denna grupp av förklaringar hör också de av mer traditionell medicinhistorisk art 
som framhåller de medicinska framstegens betydelse. Smittkoppsvaccinering är 
naturligtvis en sådan effektiv åtgärd, men för tiden före vårt sekel var den 
terapeutiska förmågan inte så utvecklad att den isolerat skulle kunna ha haft 
särskilt stor betydelse för det allmänna hälsotillståndet. 

Figur 10.1 Modell av olika förklaringstyper 
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Det finns således åtgärder inom många områden, som kan ha påverkat dödlig
hetsnivån, i synnerhet om utgångsläget var mycket högt. Den samlade kraften av 
åtgärder kan också medföra att vissa tröskeleffekter uppnås. När det allmänna 
sjukdomsläget sänks, kan det allmänna hälsotillståndet inom befolkningen stärkas, 
med följd att motståndskraften mot och förmågan att klara av sjukdomar förbätt
rades. Man kan komma ur den onda cirkel, som kunnat konstateras bland barn, där 
sjukdomar och näringstillstånd påverkar varandra, varför läget hela tiden kommer 
att förvärras. Sådana medvetna åtgärder för att förbättra hälsotillståndet kan ses 
som en andra pol i modellen. 

McKeowns och Szreters slutsatser kan således ses som konträra i synen på det 
mänskliga agerandets möjligheter. Däremot har dessa typer av förklaringar i 
allmänhet en sak gemensam, nämligen att de representerar ett uppifr ån-perspektiv. 
Människor ses lätt som passiva mottagare av opersonliga förlopp eller myndig
hetsåtgärder. Få skulle dock förneka att människor själva inom vissa gränser skulle 
kunna påverka sin tillvaro. Emellertid tas denna aspekt sällan upp, till stor del 
beroende på att den är så svår att undersöka. Vi saknar egentligen riktigt bra 
material för att studera hur människor själva i olika tider agerat för att förbättra 
sin hälsa. Trots allt har dock människan visst handlingsutrymme. Även i de mest 
trängda situationer, är inte hennes öde determinerat. Detta får bli den tredje polen 
i modellen — människans egen aktivitet för att förbättra sin tillvaro. Den har det 
gemensamt med den andra polen att den framhäver aktörsperspektivet, men till 
skillnad från denna antas i stället ett nedifrån-perspektiv. Det kan även finnas ett 
visst samband mellan det första och det tredje perspektivet, i det att de båda kan 
anta en myndighetskritisk inställning, alltså en negativ inställning till myndighe
ters agerande. Det är emellertid ingen nödvändig följd. 

Agerandet på den mänskliga vardagsnivån kan röra sig på antingen ett enskilt 
plan - personligt levnadssätt m.m. — eller ett kollektivt plan — människors 
agerande i grupper för att främja sina egna intressen. Tyvärr är, som nämnts, 
betydelsen av sådant agerande svår att bevisa, om man nu inte ska använda 
McKeowns metod och anse den som den enda möjliga om allt annat kan uteslutas. 

Det följer flera implikationer av detta tredje perspektiv. Positivt utformat fram
häver det att människor själva kan medverka till att utforma sin tillvaro. Perspek
tivet kan även utformas negativt; om dödligheten var hög berodde detta på 
människors eget agerande. Man var således själva vållande till ohälsan. I denna 
form kan vi igenkänna perspektivet i stora delar av 1800-talets debatt. Där hävdade 
man att de lägre klasserna förde ett omoraliskt liv och var likgiltiga inför sin egen 
hälsa. Dylika argument vandrar ut och in i vårddebatten även i senare tider. Under 
1800-talet fördes knappast det ekonomiska argumentet eller den osynliga handen 
in i debatten. Istället var man oftast moraliserande. Den alternativa argumenta
tionslinjen utgick från den andra polen i modellen — myndighetsåtgärder skulle 
till för att förbättra situationen. 

Nu är det knappast så att man kan se polerna i modellen isolerade från varandra. 
McKeown menade att de sanitära åtgärderna bidrog till en viss del av mortalitets-
nedgången. Den som framhåller de hälsovårdande åtgärderna, utesluter knappast 
att den allmänna ekonomiska utvecklingen var av stor betydelse, eller att föränd
ringar i relationen människa- mikroorganismer har förändrats i samband med 

208 



befolkningstillväxt och livligare kommunikationer. Man bör försöka förstå per
spektiven tillsammans. De hälsovårdande åtgärderna var kanske möjliga först när 
en viss ekonomisk nivå uppnåtts. Likaså kan människors möjligheter att agera 
underlättas i vissa ekonomiska situationer. Myndigheters åtgärder, som t.ex. 
barnmorskors kampanjer för amning, måste accepteras av de enskilda människor
na för att få någon effekt. Det mänskliga agerandet i sin tur påverkade också den 
ekonomiska situationen. När man lyckades förändra stadsmiljön till att sluta 
utgöra hälsohot, var detta en betydelsefull förutsättning för ekonomisk utveckling. 
Därför är det viktigt att försöka se helheten, och oftast är de olika förklaringsty
perna beroende av varandra. Däremot bör de kunna väga olika tungt i skilda 
sammanhang. 

Efter detta allmänna resonemang, övergår vi nu till att relatera detta till vad som 
kommit fram om mortalitetsutvecklingen i Sundsvall. Det har konstaterats att 
städer var osunda livsmiljöer ända in på 1900-talet, och Sundsvall var inte något 
undantag i det avseendet. Däremot var förhållandena i staden tidvis rätt så goda i 
jämförelse med andra städer. Under förra delen av 1800-talet var dödligheten 
förhållandevis låg. Redan under tidigt 1800-tal hade man lyckats sänka dödlighe
ten från de mycket höga nivåer som kännetecknade staden tidigare. Tyvärr vet vi 
inte mycket om detta förlopp. Samtidigt som dödligheten var tämligen låg, var 
också de sociala skillnaderna små i alla åldersskikt. Detta stämmer således in på 
hypotesen att alla levde mer eller mindre under samma hot i den förindustriella 
staden. Den tycks inte ha varit segregerad ur hälsohänseende. 

Vid mitten av 1800-talet inleddes distriktets industrialisering och stadens snabba 
befolkningstillväxt. Dessa förändringar förde med sig markanta följder för mor-
taliteten i staden, och hypotesen om ökade skillnader kunde bekräftas för vissa 
åldersgrupper. Under några decennier kom Sundsvall till skillnad från tidigare att 
tillhöra de mer osunda städerna i landet Denna utveckling sammanföll med den 
mest expansiva perioden i distriktets ekonomi, varför ett enkelspårigt samband 
mellan ekonomi och dödlighet inte kan beläggas. I stället var förhållandena 
troligen de motsatta — de goda konjunkturerna medförde en sådan befolknings
explosion i staden att boendeförhållanden och det hygieniska tillståndet kraftigt 
försämrades. Staden blev satt under hård press, som man inte hade förmågan eller 
viljan att behärska. Utvecklingen under denna tid verkar således ha haft mest 
samband med de opersonliga förlopp som vi beskrev i den första polen i figuren. 

Den höga dödligheten dominerade under några decennier, men från omkring 
1880 började den sjunka, troligen genom en kombination av mer aktiva ingripan
den i hälsovården, minskat tryck på staden och förändrade levnadssätt. Det 
definitiva brottet skedde dock under 1890-talet, då dödligheten lade sig på en 
betydligt lägre nivå, antagligen p.g.a. att många faktorer samverkade. Dels spelade 
utvecklingen på nationell nivå in — många sjukdomar hade upphört att spridas 
från stad till stad, dels blev säkert boendesituationen mindre ansträngd genom att 
staden inte längre växte i samma enorma takt som under föregående decennier. De 
hälsovårdande åtgärderna tycks även ha tagit ett nytt kvalitativt språng. Polen 
"hälsobefrämjande åtgärder" fick verklig betydelse först under 1890-talet. 

Emellertid uppvisade utvecklingen skilda mönster i olika åldersgrupper. Det var 
arbetarnas barn som i första hand drabbades; deras överlevnadsmöjligheter för
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sämrades drastiskt under några decennier. I åldern 1-14 medförde detta att 
klasskillnaderna ökade avsevärt Dödligheten i dessa åldrar var således mest 
beroende av den ekonomiska utvecklingen, och orsakerna bör således sökas i den 
typ av förklaringsmodeller som står att finna i pol 1. Däremot är det tveksamt om 
McKeowns förklaringar stämmer så väl in. Näringstillståndet kan i och för sig ha 
varit mycket dåligt för i synnerhet arbetarbarnen. Det kan mer ha berott på den 
stora utbredningen av infektionssjukdomar och det allmänna sjukdomsmönstret 
som präglade deras uppväxtmiljö. Mycket talar för att den stora inflyttningen till 
staden skapade många problem, framförallt i fråga om trångboddhet men också i 
sanitärt hänseende. 

Om dödligheten bland bam 1-14 år i första hand påverkades av den allmänna 
utvecklingen, alltså mer opersonliga samhälleliga processo*, tyder det mesta på att 
dödligheten bland vuxna var beroende av helt andra faktorer. Utvecklingen verkar 
inte ha påverkats i någon större utsträckning av industrialisering, urbanisering eller 
sanitära reformer. Den uppgång i dödlighet man kunde konstatera hos barn under 
1860- och 70-talen har ingen motsvarighet bland vuxna. I stället skedde en 
kontinuerlig nedgång från 1830-talet. Det kännetecknande för dödligheten i åld
rarna 25-59 år var de stora könsskillnaderna, vilket snarare tyder på att vi bör söka 
förklaringen i kulturella faktorer. Skillnaderna mellan könen var särskilt stora 
under perioden fram till 1860, varefter de minskade något, men ända fram till den 
sista undersökningsperioden var skillnaderna trots allt avsevärda. Inte heller var 
de sociala differenserna särskilt stora och de förändrades inte under seklets lopp. 
Därför tycks dödligheten bland vuxna mer vara beroende av förklaringar hemma
hörande i den tredje polen, livsstilar och kulturella faktorer. 

Spädbarnsdödligheten uppdelad i sociala grupper har tyvärr endast kunnat 
undersökas från 1860-talet, men från den tiden och fram t.o.m. 1892 var skillna
derna mellan sociala grupper tämligen små. Den avgörande faktorn var om barnet 
var fött inom äktenskap eller ej. Den ogifta kvinnans situation var uppenbarligen 
så pass svår att detta drabbade spädbarnen mycket negativt 

Från 1880 sjönk spädbarnsdödligheten. Orsakerna till detta är svåra att bestäm
ma. De sanitära åtgärderna tycks inte ha kunnat bidra till att sänka dödligheten i 
inledningsskedet — i stället steg mortaliteten i diarrésjukdomar. Detta kan delvis 
bero på amningsmönstret. Det finns en hel del uppgifter som tyder på att under
sökningsområdet var ett distrikt med utbredd artificiell uppfödning av barn. Men 
även det sanitära tillståndet var dåligt och de åtgärder som vidtogs förmådde inte 
förbättra förhållandena i det inledande skedet Den tidiga nedgången i spädbarns
dödlighet tycks snarare ha berott på en nedgång i luftbuma infektionssjukdomar. 

Under 1890-talet fortsatte spädbarnsdödligheten att sjunka kraftigt, till stor del 
beroende på att dödligheten i diarrésjukdomar nu gick ned. De punktundersök
ningar som utförts av spädbarnsdödligheten under tidigt 1900-tal visar att vid den 
tidpunkten hade de sociala skillnaderna ökat Detta tyder på att de sanitära 
reformerna började få större effekt från 1890-talet och då kunde också de högre 
sociala skikten förbättra sin position. Dödligheten var till stor del beroende av den 
sanitära situationen, och när denna förbättrades sjönk dödligheten kraftigt och de 
sociala skillnaderna ökade. Samtidigt var spädbarnsdödligheten beroende även av 
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de andra typerna av förklaringar. Amning hade troligen viss betydelse, och även 
trångboddheten. 

Analysen har således nyanserat vår bild av dödligheten i skilda klasser. De små 
sociala skillnaderna i dödligheten bland spädbarn och vuxna måste betecknas som 
överraskande. Särskilt under 1800-talets andra halvsekel borde man ha förväntat 
sig stora differenser eftersom Sundsvall vid den tiden var en segregerad stad med 
ojämlika förhållanden i de flesta avseenden. De samtida bedömarna menade också 
i allmänhet att det var stora skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper. Den 
lägre klassen ska enligt dessa ha varit särskilt utsatta för hälsorisker. Samtidigt 
som man framställde detta som ett faktum, vidtogs emellertid inga åtgärder som 
specifikt skulle förbättra de sämst ställdas förhållanden. Detta var ju annars något 
som framfördes av förespråkarna för de sanitära reformerna. Reformerna skulle 
ses som medel att undanröja det sociala, politiska och hälsomässiga hot som den 
farliga underklassen lätt kunde utvecklas till. I Sundsvall vidtogs många åtgärder 
i hälsofrågor från 1870-talet, men undersökningen visar att de inte var utformade 
för att uppfylla de hälsovårdande och sam hällsreformatoriska syften som fram
hävdes av reformatorerna Åtgärderna ägde en sned social profil, och de grupper 
som skulle ha varit i mest behov av förbättringar kom inte i åtnjutande därav. I 
stället undvek stadens myndigheter länge att ta tag i de problem som den kraftiga 
inflyttningen och den oreglerade bebyggelsen skapade. Åtgärderna bidrog i stället 
till att öka segregeringen. Orsakerna till de lägre klassernas dåliga hälsa beskrevs 
i starkt moraliserande ordalag. De samtida förklaringarna hörde således hemma i 
den tredje polen, felet låg i människornas eget agerande. 

Men trots dessa uttalanden och trots de stora sociala skillnaderna var mortali-
te tsskillnadema i Sundsvall förvånansvärt små. I början av seklet avvek ingen 
social grupp i de åldrar vi studerat från andra. Efter 1860 blev emellertid ojämlik
heten stor i barnaåldrarna, medan skillnaderna fortfarande var små i övriga åldrar. 
I åldrarna 1-14 år där skillnader verkligen kunnat konstateras, orsakades dessa 
knappast i första hand av omoral. Dödligheten var i högre grad beroende av 
boendeförhållanden och faktorer som följde på den kraftiga expansionen i sam
band med industrialiseringen. Alkohol dracks förvisso i Sundsvall och många hade 
ohälsosamma livsstilar. Sådana förhållanden var knappast begränsade till arbetar
gruppen. Detta tycks snarare ha varit ett allmänt mönster bland män i Sundsvall 
under 1800-talet. Att underklassen beskylldes för omoral får nog mer ses som ett 
sätt att avskärma sig från dem. 

Avslutningsvis vill jag ta upp några synpunkter som föranletts av denna studie. 
Först har kunnat konstateras att det inte finns några direkt givna samband mellan 
den sociala situationen och dödligheten. Den sociala variabeln är enbart en. Av 
detta följer också att man inte kan dra slutsatsen att Sundsvall under 1800-talet var 
ett jämlikt samhälle i andra avseenden än mortalitet Tvärtom bör det ha framgått 
att de sociala skillnaderna var mycket stora, särskilt under senare delen av 
1800-talet. Möjligen kan dessa skillnader ha varit mindre i början av seklet, men 
detta har inte varit föremål för undersökning i detta arbete. 

Även om sociala skillnader inte ensamma kan förklara olikhet inför döden, kan 
man inte dra slutsatsen att de inte spelade någon roll. Även om vuxna arbetare inte 
hade sämre överlevnadschanser än andra grupper, bör deras dåliga arbets- och 
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boendemiljöer ha haft inverkan på deras hälsa. De sociala skillnaderna kan dock 
ha överspelats av de kulturella. Därmed kan resultatet ha blivit att differenserna 
var förhållandevis små 

En annan synpunkt är att sociala skillnader i dödlighet eller hälsa i regel bäst 
speglas i åldersgruppen 1-14 år. Spädbarnsdödligheten är beroende av så speciella 
förhållanden, och det samma har kunnat konstateras för vuxenåldrarna. Bland bam 
är däremot spridningen av infektionssjukdomar det avgörande. Kanske är sådana 
förlopp mest beroende av ekonomiska och sociala förhållanden, som boende och 
näringstillstånd och möjligheter att ta hand om de sjuka. 

Vi har här i detalj kunnat följa hur utvecklingen påverkat olika sociala grupper 
och åldrar i Sundsvall. Effekterna av sådana processer som urbanisering, indust
rialisering och sanitära reformer har kunnat studeras. Det bör dock påpekas att 
resultaten inte direkt kan generaliseras till att gälla andra miljöer under 1800-talet 
De kan Lex. inte sägas gälla även för landsbygden. Fortfarande behöver vi fler 
studier för att nå en helhetsbedömning av dödlighetens verkningar i olika sociala 
skikt i det förindustriella eller det tidigt industriella samhället Förhoppningsvis 
har dock denna avhandling bidragit till en väsentligt ökad förståelse av de faktorer 
som styr hälsa i olika sociala grupper. 
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Summary 

This study deals with the topic of social class and mortality. In particular, our 
analyses are concentrated on the question of inequality in the face of death, how 
social differences developed in an era which was characterised by industrialisa-
tion, urbanisation and sanitary improvements. A hypothesis was put forward 
trying to separate these aspects of development. Industrialisation could be expec-
ted to have decreased differences, but the urbanisation that followed probably 
made the differences increase. Sanitary measures may also have had this latter 
effect, as it could be expected that more wealthy groups were the first to benefit 
from these improvements. This work also discusses how the problems of social 
class and health were dealt with in the nineteenth Century. The development of 
medicai care and public health are especially studied. 

The development of mortality in different social classes is analysed on micro 
level in the town of Sundsvall during the 19th Century. For this purpose we have 
a unique material — the parish registers for the town for the period 1803-1894 
have been transferred on to data by the Demographic Data Base in Umeå. The 
parish registers consist of Birth, Death, Marriage, and Migration registers where 
the occurrence of all vital events are recorded, and the Church Examination 
registers. The Church Examination registers are especially valuable, as they 
contain the life-histories for all individuals during the time they lived in the parish. 
As these registers have been put on data, it has been possible to examine mortality 
in ali age groups by using ali the information on individuai life histories, including 
background variables such as sex, marital status, social class and so on. In the 
registration on Sundvall, there are in ali 70,000 individuals who can be followed 
during the time they spent in the town. For the period prior to 1860 we have to 
rely on the Church Examination registers only, but this has not caused any major 
problems except for the analysis of infant mortality which it is possible to study 
only firom 1860. The information on births, deaths and migration was found to be 
reliable for other age groups in the Church Examination registers. From 1860 
onwards we also have causes of death registered. 

To make optimal use of the material, the method of life event analysis has been 
used. This method has been developed out of the classical life event analysis. 
Regression is performed on the hazards. In the Cox regression model, the hazard 
råtes are assumed to be proportional, this means that for two groups with different 
characteristics the risk ratio is Constant over time. By taking background variables 
into consideration, the impact of these can be measured. 

As in other countries, urban mortality in 19th Century Sweden was high even if 
Swedish towns mainly were very small. In comparison with rural mortality, it was 
mainly among infants and adult men that mortality was high. In the early ninete
enth Century, the differences between regions were large. Mortality patterns were 
stili most dependent on the regional variable. Towns in southern and western 
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Sweden had the lowest mortality, while the death risks in eastern Sweden, 
especially for the towns around lake Mälaren, were highesL In the group of towns 
along the coast of the Baltic Sea, in which Sundsvall is included, mortality was 
not very high in the first half of the nineteenth Century. In the middle of Century, 
at the time when urbanisation started, the death rates in towns started to decrease 
much more rapidly than in the countryside. This might seem paradoxical, as 
problems could be expected to have increased when urbanisation started. The 
decrease in mortality started somewhat later in the group of towns to which 
Sundsvall belonged. In the early twentieth Century the regional differences had 
almost disappeared as well as the differences between towns and countryside. 

From the eighteenth Century the health of the poor classes was considered to be 
a large problem. With the ambition to improve this situation, the authorities 
appointed district physicians (provinsialläkare). They were in part paid by the 
authorities, but mostly they lived on what they could get from their private practice. 
They were also expected to care for the poor without any payment. For a long time, 
however, large parts of Sweden were not provided with doctors. The medicai 
profession that was most widespread was midwives. Also vaccination against 
smallpox was common. It was made compulsory in 1816. 

In the early nineteenth Century the health of the lower classes, was mainly 
described in moralising words. These classes were ignorant, got drunk and lived 
a life which ruined their health. More control over their lives was needed. By the 
middle of the Century some physicians became spokesmen for sanitary measures 
and medicai care more directed towards preventive medicine. But the lower classes 
were stili considered to be a threat, both politically and socially as well as regards 
health standards. The sanitary improvements were seen as a way to remove this 
threat. A clean town would make people healthier, and also less criminal. The 
results of this debate had to wait some decades. The law on "hälsovårdsnämnder" 
(Boards of Health), was passed in 1874. From this time preventive measures and 
sanitary improvements undoubtedly became more widespread. 

In the early nineteenth Century, Sundvall was a small town with a population of 
less than 2.000. Its inhabitants lived on fishing, handicraft and trade. From the 
middle of the Century, however, the town became the centre of the most expansive 
saw mill area in Europe. The population quadrupled in a few decades. Large groups 
of people migrated to Sundsvall, looking for work, and the town became inhabited 
with some of Sweden's most wealthy people at that time, having made fortunes 
out of the saw mill production, as well as larger groups of poor people. In the 
1890's approximately 15% of the population had to rely on poor relief. The town 
became more segregated. Working class suburbs, which were mainly unplanned 
and unregulated, grew up in the outskirts. Segregation became especially apparent 
after the fire in 1888, when the town authorities decided that the town centre should 
be rebuilt with stone houses only. In this area the first major clashes between 
workers and industrialists also occurred. 

From the late 18th Century, the inhabitants in the town had access to medicai 
care from a physician. Düring the 19th Century the number of doctors increased, 
but from about 1870 not at the same pace as the population. One of the duties of 
the physician employed by the town, was to provide medicai care for the poor. 
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This duty could be burdensome and could intrude on his private practice. This 
could be an explanation for the conflict that developed between the physician in 
Charge and the town's poor relief authorities. The physician was accused of being 
ignorant and unfriendly in his relations with the poor clients. This conflict resulted 
in the resignation of the town physician. 

In general, there seems to have been a great distance between the working class 
population and most of the physicians. It is diffìcult to judge to what extent 
different groups consulted dò: tors in the case of disease, but when the doctors 
appeared as representatives of the authorities they were met with resistance by the 
working class population, especially in the second half of the 19th century. The 
physicians complained that people did not vaccinate their children and did not 
allow their children to be isolated in hospital wards. 

Before the 1870's the locai health authorities in Sundsvall were mostly inactive, 
except for times when epidemics raged. After the appointment of "hälsovårds
nämnden" in 1875, changes were made. The cesspools disappeared within a 
decade and were replaced by a barrel system for the removal of excretion. A health 
inspector was employed whose duty it was to inspect privies, cow sheds, stables, 
the selling of food in the market-places and so on. In 1879 the town was provided 
with piped water and a sewage system, but for a long time there were large 
problems with water quality. In the 1890's measures for improving the sanitary 
conditions increased further. But even if much was done in comparison with 
previously, this development was socially biased. The social motive that was put 
forward in the debate at the national level, did not affect the shaping of the 
measures at the locai level. Not much was done about the problems in the fast 
growing working class areas. The town authorities rejected all proposals from 
these areas for improved service. Even in the early 20th century almost half of the 
houses in Sundsvall were not connected to the main water system. 

Mortality råtes in Sundsvall declined in several phases. In the late 18th century, 
the death råtes were high and the yearly fluctuations were great After the last years 
of real crisis in 1808-09, mortality decreased to a much lower level. It has not been 
possible to study this early change in detail, as the Church books from the time 
before 1803 are missing. However, we do know that mortality from diseases like 
dysenteiy, typhus and smallpox declined. 

For some decades after 1810, mortality in Sundsvall was fairly low in compa
rison with the common level of urban mortality at that time. However, the decline 
in death råtes did not continue. In fact, mortality even increased in the 1860's and 
70's, affecting primarily certain age groups which will be discussed below. From 
the 1880's mortality declined, and in the 1890's the death rates stabilised at a much 
lower level. 

Improved chances of survival do not seem to have had any dose direct positive 
connection with economic development, at least not from the 1850's onwards. 
Instead, the relationship seems to be the reverse. Mortality increased in the 1860's 
and 70's, when the locai economy expanded the most, and decreased when growth 
got somewhat slower. Mortality was highest during some of the best years for the 
saw mill industry and when the wages were highest, and the breaking points in the 
mortality curve coincided with negative years for the economy. Much speaks in 
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favour of the conclusion that living conditions were under stress during the most 
expansive years. The town was not able to handle all the people that invaded the 
town. The doctors at this üme frequently reported overcrowded housing. The 
situation probably started improving in the 1880's, but definitely in the 1890's. 

Improved health also coincided with sanitary improvements, but it's impact in 
the 1880's is uncertain. Gastrointestinal disorders continued to be common until 
the early 1890's, and it is probably from this time that a more clear impact can be 
established. Another aspect worth mentioning is the fact that this was also the time 
when workers and other groups in Sundsvall began to get organised in labour 
organisations, the temperance movement and other organisations, which might 
imply that changes in mentality had occurred. Finally, the development of morta-
lity in Sundsvall was also affected by changes at the national level. 

An analysis of the causes of diseases that contributed most to the decline in 
mortality from the 1860's and 70's until 1895-1905 has been performed. This 
showed that, according to McKeowns Classification, the most important disease 
group in this respect was airbome infectious diseases, followed by infections 
spread by water or food. But, contrary to McKeowns findings, tuberculosis had a 
very small impact on this development. When looking at the diseases which are 
most sensitive to nutrition, according to the schematisation put forward at the 
conference in Bellagio 1982, these contributed very little to the initial decrease in 
mortality. In the 1890's mortality from most of these diseases had decreased, but 
this can not be used as clear proof as these diseases were also dependent on sanitary 
conditions or living conditions. Improvement seems generally to have been 
strongly correlated to living conditions and overcrowding in the first place and 
sanitary conditions in the second place. 

When looking more closely at mortality in Sundvall during the 19th Century, we 
can establish that the pattern differed considerably between the various age groups. 
It is difficult to find an explanation that applies for all ages, unless these explana-
tions are held on a very general level. This should make us cautious in making 
general conclusions from studies of single age groups. These differentpatterns are 
apparent both in the age specific development and in the social inequality in regard 
to mortality. 

Infant mortality decreased considerably in the second decade of the 19th Century. 
After two decades of relatively low mortality, the development for infant mortality 
in Sundsvall followed the Swedish pattern. From the 1830's the level was fairly 
stable with only a small decline. Around 1880 this changed and the infant mortality 
rate decreased considerably. No clear association can be found to industrialisation 
or urbanisation, but the decline coincided with the sanitary improvements. It is 
difficult to clarify what causes of death contributed most to the declining mortality 
at this time. The group that contributed most to the falling mortality rate was 
'unknown cause' of death and a group with vague diagnoses. Gastro-intestinal 
disorders in fact increased and according to the seasonal pattern of mortality this 
seem to have been a real increase. Sanitary improvements did not result in lower 
mortality from this disease group, at least not until the 1890's. One explanation 
could be that mothers did not breast feed their children, or weaned them early. 
Many reports from physicians Claims this to be the case. On the other hand, it is 
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well documented that there were large problems with the water quality in the town, 
both regarding piped water and water Crom wells. There were still large problems 
with the sanitary conditions throughout the 1880's. It looks like the combined 
effect of early weaning and bad sanitary conditions maintained high råtes of 
diarrhoeal mortality un til the 1890's. 

Infants from the small upper class had indeed lower mortality than other groups, 
but on the whole the social diffeiences were surprisingly small. The decisive 
circumstance for an infants chance of survival was die marital status of its parents. 
The situation for unmarried mothers was difficult and they were often unable to 
provide adequate care for their children. In comparison to children born inside 
marriage, these children had much higher mortality from gastro-intestinal disea
ses. They were probably not breast-fed. 

There were also small differences in causes of death between social classes. 
Airborne infections were however less common especially in the upper class 
group, maybe reflecting different housing conditions. Mortality from gastro-inte-
stinal infections on the other hand affected ali social groups equally hard. Only 
children born out of wedlock had considerably higher diarrhoeal mortality. What 
caused these disorders must have been something in common for all social groups. 

While there were still fairly small social differences in the period 1860-92, a 
small study of the development in the early 20th Century shows that the differences 
had increased by then. Infants from upper and middle class families had very low 
mortality. Working class infant mortality had not decreased to the same degree, 
and mortality among illegitimate childen was still very high. The reason for this 
must be that social differences increased sometime in the 1890's, when infant 
mortality declined to a much lower level. The hypothesis that sanitary improve-
ments increased differences seems to apply at this period of time. In the 1890's, 
after rebuilding the town, sanitary conditions got better and the town became even 
more segregated, causing larger differences between classes. 

The development among children 1-14 years old was somewhat different. 
Düring the period prior to 1860 mortality in these age groups was rather low and 
the social differences small. From 1860 on, life chances for children deteriorated 
considerably, especially for children 1-4 years old. From 1880 mortality in this 
age group started to decline, but it was not until the 1890's that this peak 
disappeared. It was accordingly in these age groups that the most dramatic changes 
appeared. Düring the period 1860-92, mortality among children 1-14 was very 
high in Sundsvall. This increase coincided with the era of the industriai breakth-
rough and rapid urbanisation. 

The increase in child mortality was found to have been mainly localised to 
children from working class families. After the egalitarian mortality pattern in the 
early 19th Century, there followed a period of very large differences. More than 40 
% of one-year old working class children did not live to see their 15th birthday. 
Combined with the infant mortality rates, this teils us that three out of five children 
born from working class parents died before the age of 15. Unfortunately, it has 
been impossible to study the development of social differences in child mortality 
for the period when the peak had disappeared. 
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This increase in mortality from 1860 to 1892 was mainly caused by an increase 
in some infectious diseases, in particular scarlet fever and diphtheria. These 
diseases became more important also at a national level, but this cannot explain 
the increasing child mortality in Sundsvall. The increase in this town was much 
larger than at the national level. The rise stretched over a much longer period and 
it did not affect all children in Sundsvall to the same extent We must look for 
something specific in the conditions for working class children during this period. 
The most obvious explanation is the overcrowding and bad living conditions that 
characterised the working class households during the most expansive period in 
Sundsvall. Nothing indicates undernourishment due to insufficient food at this 
time. The spread of infections in their homes could have worsened their nutritional 
status. The overall disease pattern was devastating for the health of working class 
children. Their mortality was higher from all disease groups. 

The mortality pattern among children was thus strongly correlated to the general 
economic development in Sundsvall, but the correlation was not between positive 
economic development and decreasing mortality. The connection was rather the 
reverse. Industriai expansion caused rapid urbanisation, which made the health 
conditions for children deteriorate with increasing mortality as a resulL 

The pattern among adults differed fundamentally from that of children. In adult 
age groups, mortality declined from the 1830's, and the most expansive years did 
not cause any real increase in mortality. The connection between mortality and the 
sanitary measures from about 1880 is also uncertain. The social differences were 
also quite small and insignificant. 

The decisive variable for mortality among adults was, however, sex. Men had 
much higher mortality throughout the whole of the 19th Century, but the differences 
diminished in the two last periods investigated. In the first half of the centuiy, men 
had almost twice as high mortality rates as women. It seems improbable that living 
conditions and sanitary standards for men should have been so much lower than 
for women. The sex difference was also apparent among all social groups. A 
hypothesis has been put forward that the labour market for men in many pre-in-
dustrial towns was more uncertain than for women. This could be part of the 
explanation and could also explain why the sex difference decreased after 1860. 

Other explanations are probably more relevant, however. We should look at 
cultural variables, such as the difference in life styles between men and women. 
One explanation that was often put forward during the 19th Century was drinking 
habits. The lower classes were accused of excessive drinking and immoral beha-
viour. An explanation stressing the consumption of alcoholic beverages would be 
in line with the decreasing sex difference in the second half of the Century. Drinking 
is considered to have increased in the early 19th centuiy. The problem was at its 
worst before the middle of the Century. Thereafter drinking decreased. It is difficult 
to measure the impact of this excessive drinking on the health of men in towns, 
but this circumstance should not be neglected. 

From contemporary sources we get the impression that it was the outcast and 
the poor in particular that had these excessive drinking habits. In Sundsvall the 
district physicians often accused the labouring groups that invaded the town and 
its surroundings for their immoral behaviour, which among other things also 
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ìncluded drinking. This seems to be a biased picture. We have already established 
that the sex difference was apparent in ali social groups. If drinking had been an 
important factor explaining sex differentials in mortality, the explanation would 
have been relevant to all social groups. In a study of those who died with the 
diagnosis 'alchoholism', ali social groups were represented and the representation 
of workers in relation to population size was quite small. Instead artisans were 
well-represented, but also lower white collar workers. The same pattern can also 
be found among those treated at the hospital for problems associated with alcoho-
lism. It is perhaps dangerous to speculate too much from this rather scanty material, 
but it looks at least as though contemporary sources exaggerated when they gave 
the impression that drinking was mainly a problem for die working class. These 
drinking habits seems to have been common for men from all social classes. But 
in the latter part of the 19th Century it lost ground. Around 1880 the temperance 
movement was established in Sundsvall (with many artisans and workers as 
members), and labour organisations were also founded. At this time attitudes 
changed towards drinking, not least among workers. 

To sum up: mortality among adults was largely dependent on cultural variables 
such as life style and attitudes, and social differences played a minor role. The 
development does not seem to have been primarily affected by industrialisation, 
urbanisation or sanitary improvements. For children 1-14 years old, on the other 
hand, conditions created by industrialisation and urbanisation seem to have been 
of the utmost importance. Overcrowding increased the spread of infectious disea
ses. Sanitary improvements may have had an effect on the mortality level from 
around 1880, but more definitely in the 1890's. The same is also the case regarding 
infant mortality. They may have had some impact on the initial decline in infant 
mortality, but the connection appears to be stronger in the 1890's, when differences 
between social groups also increased. 
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36. Puranen (1984), s 62f. Ambitionen att utbilda prästers i den medicinska 
vetenskapen hade framhållits redan under 1700-talet. Medicinsk kunskap 
hos prästerna var av stor vikt för befolkningsstatistiken och dödsorsaksreg
istreringen. 

37. Kongl. Maj:ts Nådiga Circulaire till samtelige Landshöfdingarna och Con-
sistorierna om hvad iakttagas bör i afseende på smittosamma sjukdomar d. 
25 Augusti 1813 i Samling af Författningar (1824). 

38. Riksdagen 1815. Bihang till samtelige Ständers Protokoll, Band 4,1:559. 

39. SFS 1828, nr 77. 

40. SFS 1828, nr 77 par. 3. 

41. SFS 1828, nr 77, par. 4. 

42. Kongl. Instruktion, d. 13 Juni 1822 för provincial-läkarne i riket, § 8 i 
Samling af Författningar (1824). 

43. Cederschjöld (1829), s 2f. 

44. Cederschjöld (1829), s 6f. 

45. Cederschjöld (1829), s 7f. 

46. Cederschjöld (1829), s 9ff. 

47. Cederschjöld (1829), s 15ff. 

48. Trafwenfelt (1829), s 19-59. 

49. Trafvenfelt (1829), s 19ff. Likheten med Sharlins i kapitel 2 relaterade 
argumentering är slående. 

50. Trafvenfelt (1829), s40f. 

51. Trafvenfelt (1829, s 54ff. 

52. Trafvenfelt (1829), s 42ff. 

53. af Pontin (1829), s 59-69. 

54. af Pontin (1829), s59ff. 

228 



55. af Pontin (1829), s 65. 

56. af Pontin (1829), s 65. 

57. af Pontin (1829), s 67. 

58. af Pontin (1829), s 65. 

59. Jämför Petersson (1983), s 56ff. 

60. De olika koleraepidemierna i Sverige har kartlagts och undersökts av Ar
vidsson (1972). Zacke (1971) har studerat den första koleraepidemins för
lopp och åtgärderna mot densamma i Stockholm 1834. 

61. SFS 1831 nr 30 par 5. 

62. SFS 1831, nr 30.1 denna kungörelse ålades de sundhetsnämnder som skulle 
utses att bl.a. spärra hus där smitta yppats genom att sätta ut vakter och stänga 
husens ingångar. Friska i sådana hus ålades 14 dagars karantän. På samma 
sätt skulle smittad ort spärras. I en kungörelse samma år, SFS 1831, nr 51, 
mildrades emellertid föreskrifterna.. 

63. Ackerknecht (1948b), s 562-599. 

64. Foucault (1980a), s 150. 

65. Corbin (1986), s 53ff. 

66. Corbin (1986), s 142. 

67. Corbin (1986), s 142-160. 

68. Delaporte (1986), s 78ff. 

69. SFS 1854, nr 54, par 1. 

70. Berg (1844), s 196. 

71. Berg (1851), s 27. 

72. Berg (1851), s20f. 

73. Berg (1944), s 230f. Vid mitten av 1800-talet förekom hos många läkare en 
dylik skeptisk inställning till möjligheterna att bota sjukdomar, till skillnad 
mot tidigare då läkaren i högre utsträckning såg som sin uppgift att ingripa. 
Denna inställning kunde hos en del ta sig uttryck i vad man kallar terapeutisk 
nihilism. I den hippokratiska medicinen ingick att återställa balansen mellan 
kroppsvätskor, varför åtgärder som åderlåtning m.m. tillgreps. Tilltron till 
sådana metoder började alltmer ifrågasättas. Ackerknecht (1973), s 120. 
Shryock (1979) s 163 och 249. 

74. Om revolutionens läkare, se Johannisson (1990), s 72-98. 

75. Ackerknecht (1948a), s 142. Se även Coleman (1982). 
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76. Citerat från Falkum/Larsen (1981), s 93ff. Se även Johannisson (1990), s 
95ff. 

77. Rosen (1958), s 199-224. 

78. La Berge (1988), s 23-41. 

79. Se Hygiea 1848 om Metropolitan Sanitary Commission, och Ekströmers 
presentation vid Svenska Läkare-sällskapets förhandlingar 1849 av engelska 
"Board of Health". Ekströmer (1849); samt Grähs (1851). 

80. Retzius (1851), s 23. 

81. Retzius (1851), s 28. 

82. Paulsson (1950), s 220-238. 

83. Se Améen (1979) och Selling (1960). 

84. Grähs (1852), s 207. 

85. Grähs (1867), s 160f. 

86. Grähs (1867), s 154. Jämför även Franzén (1982) om stadsplaneringens roll 
för disciplinering och kontroll. 

87. Leyonancker (1853), s 4ff. 

88. Heyman (1879), s 78. Se även Heyman (1890), s 330 om att de fattigas 
boningar utgör smittohärdar och s 334 om sambandet trångboddhet och 
osedlighet, som blev ett alltmer framträdande drag i diskussionen mot slutet 
av seklet Jämför även von Koch (1902), s 292f. 

89. SFS 1857, nr 69. 

90. Handbok för sockne- och sundhetsnämnder (1858). 

91. Riksdagen 1857. Ridderskapets och adelns protokoll vid lagtima riksdagen 
i Stockholm 1857, andra häftet, s 175f. 

92. Riksdagen 1857. Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid Lagtima 
riksdagen i Stockholm åren 1856 och 1857,4:e samlingen, 2:a avdelningen. 
Stats- samt Allm. Besv.- och Ekon.-Utsk. Utlåtande N:o 16, reservation av 
O. I. Fåhraeus. 

93. Förslag till Lag angående Sundhetsförhållandenas ordnande i Riket, 1859, s 
26. 

94. Almquist (1897), s 223. 

95. Sellberg (1950), s 72ff. 

96. Gustafsson (1987), s 309. 

97. SFS 1859, No 54. 

98. Dickson (1859), s 22f. 
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99. Almquist (1897), s 222f. 

100. SFS 1874, No 68. 

101. Lindman (1911), s VIII-XVII. 

102. Hirdman (1983), kap 4. 

103. Liraoth (1890), s 59; Wretlind (1889), s 253f. 

104. Gustafsson (1987), kap VIII. 

105. En kortfattad genomgång av bakgrunden till besluten om förste provinsial
läkare finns i Dahlborg (1930), s 97-101. 

106. Riksdagen 1858-59. Bihang till riksdagens protokoll. Sami 1:1. Band 1. 
Kongl. Maj:ts Skrifvelse N:o 51. 

107. Riksdagen 1858-59. Presterskapets protokoll vid 1859 års riksdag. Band 7, 
s220. 

108. Riksdagen 1858-59. Presterskapets protokoll vid 1859 års riksdag. Band 7 
s 219. 

109. Bergvall (1883), sólff. 

110. Goès (1885), s 79. 

111. SFS 1890,nr58pari. 

112. Linroth (1890), s 54. 

113. Sellberg (1950), s 82-106,147-164. 

114. Lundgren (1974), s 229f. 

115. Bergstrand (1963), s 155ff. 

116. Kongligt Brev d 5 Dee 1862 ang ny taxa och ny instruktion för rikets 
prov.läkare. Författningar angående medicinalväsendet i Sverige (1877). 

117. Se t.ex. Förslag till instruktion för provinsialläkare. Kommittébetänkande 
(1887) s 5. 

118. Om Helso- och Sjukvården ...I, (1885), s 8,14ff, 64f, 72ff. 

119. Om Helso- och Sjukvården..., I (1885), s 74. Del II, (1887), s 7. 

120. SFS 1890, nr 59, par 11. Förslag till instruktion för provinsialläkare. Komit-
tebetänkande (1887). 

121. Förslag till instruktion för provinsialläkare. Kommittébetänkande 1887, s 
17f. 

122. SOU 1932:23, s 35ff. 
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123. Instruktion för Förste och Andre stadsläkaren i Hemösand, af stadsfullmäk
tige antagen d. 4 Dee. 1871. Författningar angående medicinalväsendet 
(1877). 

124. Serafimerordensgillets cirkulär till Kungens Befallningshavande d. 2 Mars 
1804. Författningar angående medicinalväsendet i Sverige (1860-61). 

125. Wawrinsky (1906), s 44f. 

Kapitel 6 

1. Citerat från Olsson (1975), s 90. 

2. Om åldersstrukturer, se Hyrenius (1966), s lOlff. 

3. Tedebrand (1972), s 148-153; Friborg (1988), s 21-28. 

4. Humble (1921), s 59-64. 

5. Höglund (1967), s 15. 

6. Mantalslängder, Sundsvalls stad. 

7. Paulsson (1950), s 9f. 

8. Humble (1921), s46f. 

9. Citerat från Olsson (1975), s 101. 

10. Om segregerat boende i Uppsala, se Andrae (1975/76) och Andrae (1984). 
Inez Egerbladh, Umeå, arbetar för närvarande med boendefrågor i sitt bidrag 
till Sundsvalls historia. 

11. Hanssen (1978), s 249. 

12. Heckscher (1980), s 263f. 

13. Nilsson (1943), s 114ff. 

14. Olsson (1944), s 5ff; Olsson (1947), s 36-44. 

15. Branden finns skildrad bl.a. i Boström (1988). 

16. Boström (1988), kap. 7; Eriksson (1990), s 107-114; Åman Sundsvall 
(1988). 

17. Paulsson (1953), s 244; se även Boström (1988), kap 10. 

18. Paulsson (1953), s 238ff. 

19. SSKH (1895), s 80ff. Reglemente för Sundsvalls stads fattigvård. 

20. Nordisk familjebok, uppslagsordet "Fattigvård". 

21. Omkostnaderna fortsatte att stiga även efter införandet av det nya fattig
vårdssystemet. Se Sundsvalls stads kommunala handlingar. 

22. SOS. 1912-1913 års allmänna bostadsräkning. XI. Sundsvall, s 17. 
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23. Steenhoff (1904), s 68. 

24. SOS. Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i 
vissa svenska städer, in. Sundsvall, s 33f. 

25. BiSOS. Serie H. Landshövdingarnas femårsberättelser, Västernorrland 
1871-75, s 7. 

26. BiSOS. Serie H. Landshövdingarnas femårsberättelser, Västernorrland 
1881-85, s 8. 

27. Höglund (1963), s 8. 

28. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

29. Jämför Petersson (1983). 

30. BiSOS. Serie H. Landshövdingens femårsberättelser, Västemorrlands län, 
1871-75, s 44. 

31. BiSOS. Serie H. Landshövdingens femårsberättelser, Västernorrlands län, 
1871-75, s 44. 

32. Skildringar av strejkens förlopp, samt bakgrunder, samtida dokument m m 
finns i Sundsvallsstrejken 1979. Se även Kämpe (1979); Kjellberg (1879); 
och Treffenberg (1880). 

33. Treffenberg (1880), s 108ff. 

34. Nilsson (1943), s 286. 

35. BiSOS. Serie H. Landshövdingens femårsberättelse, Västernorrland, 1881— 
85, s 7. 

36. Sundsvallsstrejken (1979), s 93f och s 173. Se även s 272 om arbetarnas 
petition om att krogama i Sundsvall skulle stängas för gott Olsson (1949), 
s99. 

37. Olsson (1975), s 231. 

38. Sundsvallsstrejken (1979), s 279f; Olsson (1972), s 7-23; Olsson (1975), s 
23 lf; Olsson (1949), s 119-125. 

39. Olsson (1972),s 23-36. 

40. Björklund (1976), s 65 och s 102ff; Olsson (1949), s 146-164. 

Kapitel 7 

1. Elfström, Carl Otto, (1862-1923), förste stadsläkare i Sundsvall 1894-1923, 
ordförande i hälsovårdsnämnden 1895-1923, satt i stadsfullmäktige 1899— 
1919. Widstrand (1930-35), del 1, s 536. 

2. Ahnlund (1921), del 1, s 261 f. 

3. Ahnlund (1921), del 2, s 332 ff. 
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4. Gissla-, Nils, född i Torps socken i Medelpad 1715 och död 1771; Sacklén 
(1823), del 1, s 810-817. 

5. Detta gällde dels fram till 1809, dà Jämtlands län bröts ut som eget län och 
som några är efteråt fick egen provinsialläkare, och 1818 dä Västernorrlands 
län delades i två distrikt, varav den ena var stationerad i Sundsvall. 

6. Salberg, Johan, (1741-1810), Sacklén (1822), s 818 ff. Jämför även Sacklén 
(1823), s 699 f, som hävdar att provinsialläkartjänsten under Salbergs tid var 
placerad i Härnösand. Sundqvist (1975), s 66 f. 

7. Brändström (1984), s 58 ff; Höjeberg (1981), s 75. 

8. Ahnlund (1921), del 2 s 336. 

9. Hülphers (1771), s 82. Se även s 17. 

10. Ahnlund (1921), del 2, s 338. 

11. Uppgifterna om antalet läkare är hämtade frän provinsialläkarnas och stad
släkarnas årsberättelser. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

12. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1877. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

13. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1851. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

14. Christiernin, Adolf Fredrik (1832-1905). Stadsläkare i Sundsvall 1870-80, 
lasarettsläkare i staden 1880-98. Satt i stadsfullmäktige 1872-98. Sunds
valls Historia del IV (1922). 

15. Stadsfullmäktiges protokoll 1870-04-06. SKA, stadsfullmäktiges arkiv; 
Dilettanten, 1858-02-11. 

16. SSKH (1889), s 92 ff. Instruktion för stadsläkame i Sundsvall, 1880. 

17. Lundquist (1982), s 178-192. 

18. SSKH (1897), s 35 ff. Särskild instruktion för stadsläkame i Sundsvall, 1897. 

19. Stadsfullmäktiges protokoll 1880-06-15. Bilaga: Utdrag ur Sundhetsnämn-
dens protokoll 1880-05-11. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

20. Treffenberg (1880), s 86 och tabell 2 i bilaga. 

21. Stadsfullmäktiges protokoll 1889-12-21. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

22. Nilsson (1943), s 232. 

23. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873; Provinsialläkarens årsberät
telse, Sundsvall 1871. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

24. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1837,1838 och 1844. RA, me
dicinalstyrelsens arkiv. 

25. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1873,1875 och 1876. RA, me
dicinalstyrelsens arkiv. 
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26. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1874. RA, Medicinalstyrelsens 
arkiv. Sådana klagomål på supandet finns nästan årligen i provinsialläkare 
Baggstedts årsberättelser, t ex 1872 och 1873. 

27. Söderbaum, Olof August, (1842-1909), provinsialläkare i Sundsvall 1883— 
1904, i stadsfullmäktige 1889-1906, mångårig medlem av hälsovårdsnämn
den. Sundsvalls historia, del IV (1922). 

28. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1891. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv; se även hans årsberättelse 1892. Bland förslagen till åtgärder efter 
Sundsvallsstrejken 1879, spelade utbildning av kvinnor i husliga göromål 
en viktig roll. Se Betänkande angående åtgärder till förbättrande af de vid 
sågverken i trakten af Sundsvall anstälde arbetarnes ställning. (1880), s 24 
ffoch31 ff. 

29. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1884 och 1896. RA, medicinal
styrelsens arkiv. 

30. Av provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1855, framgår att en av de i 
staden praktiserande läkarna inte ville åta sig sjukvård i samband med 
koleraepidemin. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

31. Dilettanten 1858-02-04. 

32. Dilettanten 1858-07-08. 

33. Benckert, Carl Henric (1850-1900) förste stadsläkare i Sundsvall 1880-93, 
därefter förste stadsläkare i Göteborg. Satt i stadsfullmäktige och hälsovård
snämnden. Sundsvalls historia del IV (1922), Widstrand (1930-35) del 1, s 
164. 

34. Norrlänningen 1892-04-20. 

35. Handlingarna finns samlade i Sundsvalls stadsfullmäktige protokoll 1898— 
03-15. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

36. Falk, Emil Sixtus, (1846-1903), andre stadsläkare i Sundsvall 1882-1899. 
Bruzelius del 1 (1886), s 257; Bruzelius del 3 (1901) del 3, s 1111. 

37. Stadsfullmäktiges protokoll 1898-03-15; Sundsvalls Tidning, 1899-01-16. 

38. Sundsvalls tidning 1899-01-12,1899-01-13,1899-01-16,1899-01-17. 

39. Se även kapitel 8 där dessa undersökningar kort refereras. Andér (1989), kap 
3. Steenhoff var gift med den kända författarinnan Hilda Steenhoff. 

40. SSKH (1896). Reglemente för Sundsvalls stads fattigvård, antaget 15 maj 
1895. 

41. Se Ronnle (1989) som håller på med ett arbete om patienter med veneriska 
sjukdomar på Sundsvalls lasarett 

42. Brändström (1989), s 3. 
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43. Brändström (1989), s 4. 

44. Andér (1989), s 87 f. 

45. Andér (1989), s 62 ff. 

46. Andér (1989), kapitel 6, s 30 ff. 

47. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1853. RA, medicinalstyrelsen arkiv. 

48. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1857. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

49. Stadsfullmäktiges protokoll 1864-02-03. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

50. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1885. RA, medicinalstyrelsens arkiv; 
SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1910. Sundsvalls helsovård-
snämnds protokoller... bihang (1903), s 16 ff. 

51. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1854. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

52. Nordisk Familjebok, tredje upplagan, uppslagsordet "Fältskär". 

53. Andér (1989), s 81f. Sundsvalls helsovårdsnämnds protokoller... bihang 
(1903), s 10. 

54. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1908; Nordisk familjebok, tredje 
upplagan, uppslagsordet mjölkdroppen; Högberg (1983), s 113. 

55. Sundin, (1988), s 296f. 

56. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1853. RA, medicinalstyrelsen 
arkiv. 

57. RA. Sundhetscollegii arkiv. Civila sjukrapporter, E6:58, Sundsvall, 1853. 

58. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1855. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

59. Dilettanten 1858-04-01. 

60. Nilsson (1943), s 221. 

61. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1864. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

62. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1865. Likadan uppgift i stadsläkarens 
årsberättelse för 1869. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

63. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1870. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

64. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

65. Hälsovårdsnämndens tidiga verksamhet finns även beskriven i Nilsson 
(1943), s 221-242. 
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66. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1876. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. Sundsvalls helsovårdsnämnds protokoller (1903). 

67. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1885. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

68. Stadsfullmäktiges protokoll 1890-06-16. SKA, stadsfullmäktiges aikiv; 
SSKH (1893), s 60. Länsstyrelsens utslag 19 september 1890; Höglund 
(1963), s 15. 

69. Stadsfullmäktiges protokoll 1881-10-15,1882-03-15,1891-01-16. SKA, 
stadsfullmäktiges arkiv. 

70. Höglund (1963), s 11. 

71. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1902. 

72. Sundsvalls Tidning 1881-10-18. 

73. Referat av stadsfullmäktigesammanträde, Norrlänningen 1892-12-17. 

74. Norrlänningen 1890-02-04. 

75. Förste provinsialläkarens inspektionsresor 1892. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv; Jämför även Hirdman (1983), s 163; Se även Sundsvalls helsovård
snämnds protokoller... (1903), s 88f. 

76. Olsson (1944), s 5; Olsson (1947), s 43f. 

77. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1880. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

78. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1882, 1887 och 1888. RA, 
medicinalstyrelsens arkiv. 

79. Nilsson (1943), s 230f; Stadsfullmäktiges protokoll med bilagor 1869-12-
10, 1970-01-21,1870-03-11, SKA, stadsfullmäktiges aikiv; SSKH, Häl
sovårdsnämndens årsberättelse 1908; Förste provinsialläkarens 
årsberättelser 1893 och 1894. Referat i Sundsvalls Tidning, 1894-05-26 och 
1894-10-27. 

80. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1892. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

81. Jämför SFS 1875 nr 21, § 21. 

82. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

83. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1877. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

84. Se Lex. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1900. 

85. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1882. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 
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86. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1879 och 1880. RA, medici
nalstyrelsens arkiv. 

87. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelser 1900 och 1908. 

88. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1806 och 1813. RA, medicinal
styrelsens arkiv. 

89. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1853. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

90. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1857; Provinsialläkarens årsberät
telse, Sundsvall 1857. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

91. Dilettanten 1858-01-28. 

92. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

93. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1872. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

94. Stadsläkarens årsberättelser, Sundsvall 1881, 1885, 1888 och 1890. RA, 
medicinalstyrelsens arkiv. 

95. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1903. 

96. Wohl (1983), s 133-135; Leavitt (1982), kapitel 3; Huerkamp (1985), s 624 
ff; för svensk kampanj mot obligatorisk vaccinering, se Nelson/Rogers 
(1992). 

97. Nelson/Rogers (1992). 

98. Stadsläkarens årsberättelser, Sundsvall 1891 och 1893. RA, medicinalsty
relsens arkiv. 

99. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1894. RA, medicinalstyrelsens arkiv. 

100. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1886. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

101. Dilettanten 1860-11-22. 

102. Sundin (1986), s 80. 

103. Se Norrlänningen 1888-01-27,1888-03-20 och 1888-06-08. 

104. Norrlänningen 1891-02-03. 

105. Hjort (1893). 

106. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

107. Dilettanten 1858-11-18. 

108. Stadsfullmäktiges protokoll 1866-02-01 och 1866-10-26. SKA, stadsfull
mäktiges arkiv. 
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109. Nilsson (1943), s 173. 

110. Stadsfullmäktiges protokoll 1873-11-23, bilaga, Bergström, J. W., Förslag 
till vattenledning. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

111. Stadsfullmäktiges protokoll 1875-04-23, bilaga, Brev från Gefle om er
farenheter av vattenledningsarbeten. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

112. Framförallt Pettenkofers grundvattenteori, som utövade stort inflytande vid 
denna tid. Enligt honom stod farsotemas häijningar i samband med grund
vattennivån. Se Evans (1987), s 238 ff. 

113. Stadsfullmäktiges protokoll 1866-06-05. Se även stadsfullmäktiges proto
koll 1863-06-29, 1865-05-02 och 1866-09—22. SKA, stadsfullmäktiges 
arkiv. 

114. SSKH (1883). Richert, J. G., "Förslag till Vattenledning och Vattenaflopp i 
Sundsvall". (Jämför även Pettenkofer och hans teorier.) 

115. Stadsfullmäktiges protokoll 1877-06-19. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

116. Richert, Johan Gustaf 1857-1934, chef för ab Vattenbyggnadsbyrån 1902-
24, professor i vattenbyggnadskonst vid Tekniska högskolan 1903-09, riks
dagsman m.m. Svenska män och kvinnor. 

117. Nilsson (1943), s 172 ff. 

118. Berg, Lars 1838-1920, stadsfullmäktigeledamot i Sundsvall 1875-85, leda
mot av riksdagen 1890-99, 1902-10, generaldirektör för väg- och vatten
byggnadsstyrelsen 1893-1903. Svenskt biografiskt lexikon. 

119. Sundsvalls arbetareförening tillhörde de liberala arbetarföreningarna, som 
växte fram från 1850-talet och framåt. Dessa leddes oftast av högrestånd-
spersoner med intresse för arbetarnas förkovran och bestod inte i någon 
högre utsträckning av representanter för arbetarklassen, och får därför inte 
förväxlas med den senare arbetarrörelsens organisationer. 

120. Stadsfullmäktiges protokoll 1877-03-21, bilaga. SKA, stadsfullmäktiges 
arkiv. 

121. Back (1967), s 110,137ff; BiSOS, Medicinalstyrelsen, serie K, 1901, tab. 
litt B. 

122. Stadsfullmäktiges protokoll med bilagor, 1879-06-11. SKA, stadsfullmäk
tiges arkiv. 

123. Stadsfullmäktiges protokoll med bilaga, 1879-12-15. SKA, stadsfullmäk
tiges arkiv. 

124. Stadsfullmäktiges protokoll med bilaga, 1880-06-15. SKA, stadsfullmäk
tiges arkiv. 

125. Stadsfullmäktiges protokoll 1880-12-15. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 
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126. Arhusiander, Magnus 1829-1908, grosshandlare, ägare av Heffhers sågverk. 
Stadsfullmäktig 1869-97, varav ordförande under flera perioder. Sundsvalls 
historia del IV (1922). 

127. Stadsfullmäktiges protokoll 1881-02-15, bilaga. SKA, stadsfullmäktiges 
arkiv. 

128. Stadsfullmäktiges protokoll 1882-10-16, bilaga. SKA, stadsfullmäktiges 
arkiv. Samma problem med brandförsäkringar hade Stenhammarsborna 
även tidigare; se Sundsvalls Tidning 1878-04-18. 

129. Stadsfullmäktiges protokoll 1880-10-15,1880-12-15. SKA, stadsfullmäk
tiges arkiv. 

130. Stadsfullmäktiges protokoll 1882-08-15 och 1882-10-16. SKA, stadsfull
mäktiges arkiv. 

131. Bystedt, August 1848-1902, rektor, stadsfullmäktig 1884-1902, ordförande 
i drätselkammaren 1890-98. Beskrivs som den verklige nyskaparen av 
Sundvall efter branden. Sundsvalls historia del IV (1922). 

132. Norrlänningen 1888-09-29,1888-10-30. 

133. Norrlänningen 1889-04-16. 

134. Stadsfullmäktiges protokoll, 1889-06-18, 1890-06-16, 1890-08-11, 
1891-02-16,1891-06-15,1891-08-17. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. Se 
även Norrlänningen 1889-06-18 och 1890-06-17. 

135. Stadsfullmäktiges protokoll 1890-08-11. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

136. Stadsfullmäktiges protokoll 1894-07-17. SKA, stadsfullmäktiges arkiv. 

137. Stadsfullmäktiges protokoll med bilaga, 1891-08-17. SKA, stadsfullmäk
tiges arkiv. 

138. BiSOS. Serie K, Medicinalstyrelsen, 1901, tab litt A. 

139. Referat i Sundsvalls Tidning 1894-10-27. 

140. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1902. 

141. Ahlin (1990), s 259. 

142. Sundsvalls Tidning 1894-08-23. 

143. Lagergréen (1912), s 268 ff. 

144. SSKH (1883). Richert, J.G., "Förslag till Vattenledning och Vattenaflopp i 
Sundsvall". 

145. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 
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146. Hammarsten, Olof, f 1841 d 1932. Professor i medicinsk och fysiologisk 
kemi 1883-1906, rektor vid Uppsala universitet 1901-1905 m m. Svensk 
biografiskt lexikon. 

147. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1887 och 1888. RA, medici
nalstyrelsens arkiv. 

148. Axell, Johan Severin 1843-1892, fil.dr. trävruexportör, stadsfullmäktige 
1875-1891, ordförande 1890-91; ledamot av riksdagens andra kammare 
1876-82, första kammaren 1886. Sundsvalls stads historia, del IV (1922). 

149. Norrlänningen 1888-12-18. 

150. Norrlänningen 1889-01-17. 

151. Norrlänningen 1889-08-10. 

152. Norrlänningen 1889—11—30 och 1890-07-31. 

153. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1891 och 1892. RA, medici
nalstyrelsens arkiv. 

154. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1893 och 1894. RA, medici
nalstyrelsens arkiv. 

155. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1898; BiSOS. Serie K Medicinal
styrelsens årsberättelse 1910 tab litt. B:a; SSKH, Vattenveikets årsberättelse 
1914. 

156. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1905. 

157. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1919. 

158. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1890. RA, medicinalstyrelsens 
arkiv. 

159. Norrlänningen 1890-06-17. 

160. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1892 och 1893. RA, medici
nalstyrelsens aikiv. 

161. Sundsvall Tidning 1893-07-31. 

162. SSKH, Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1903. 

163. Back (1967), s 49 ff. 

164. Dilettanten 185^-04-08, 1859-04-07, 1859-05-19, 1859-10-06, 1864-
06-16,1860-04-19. 

165. Back (1967), s 110, s 138 ff. 

166. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 
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167. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1877. RA, medicinalstyrel-
sensarkiv. 

168. SFS 1874, nr 68 §17. 

169. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1876 och 1877. RA, medici
nalstyrelsens aikiv; Nilsson (1943), s 225 f. 

170. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1879-82. RA, medicinalsty
relsens arkiv. 

171. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1891. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

172. Jämför Lundgren (1974), s 40 ff. Läkarna var vid denna tid i allmänhet 
positiva till vattenklosetter. Det viktigaste var de hygieniska fördelarna av 
att orenligheten snabbt fördes bort ur bostäderna Under sin tid som stadslä
kare i Göteborg fortsatte Benckert att vara förespråkare för vattenklosetter. 

173. SSKH (1893), s 1 ff, Renhållningsstadga 1893, ; SSKH (1900), s 110 ff, 
Länsstyrelsens resolution den 30 April 1900 angående förändrad lydelse af 
§ 1 uti Helsovårdsstadgan för Sundsvall. 

174. SSKH. Hälsovårdsnämndens årsberättelser 1903 och 1907. 

175. Se Lex. von Post (1904); Tingsten (1911); Tingsten (1912). 

176. Tingsten (1911), s 119. 

177. Pudrett är latrin blandad med torv som såldes som gödsel till jordbrukare. 

178. SSKH. Hälsovårdsnämndens årsberättelser 1911-20; Alqvist (1914), s 3-35. 

179. Om födoämneskontroll, se Hirdman (1983), kapitel 4. 

180. Sundsvalls Tidning 1877-08-14. 

181. Hirdman (1983), s 141 f. 

182. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1882. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

183. Nilsson (1943), s 236. 

184. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1885. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

185. SSKH, (1891), s 26 ff, Föreskrifter angående beredning och behandling af 
matvaror, som saluhållas i Sundsvall, faststälda af Länsstyrelsen den 26 
Aug.1891; SSKH (1891), s 30 f, Föreskrifter angående mjölkhandeln i 
Sundsvall, af Länsstyrelsen i länet faststälda den 26 Aug. 1891. 

186. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1892. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

187. Norrlänningen 1892-07-23; Höglund (1970), s 224. 
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188. Sundsvalls Tidning 1893-10-09. 

189. SSKH. Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1904. 

190. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1891. RA, medicinalstyrel
sens arkiv; SSKH. Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1900. 

191. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

192. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1876. RA, medicinalstyrel
sens arkiv. 

193. Andér (1989), s 61. 

Kapitel 8 

1. För åren 1777 och 1778 har antalet döda kunnat beräknas genom att vi har 
uppgift om antal döda dels i pastoratet och dels i pastoratets övriga försam
lingar utom Sundsvall. 

2. Ahnlund (1921), del n, sid 345 ff; Hülphers (1771), s 11 

3. Ahnlund (1921) del n. 

4. Hülphers uppger att Sundsvalls befolkning 1769 "efter Tabelln" uppgick till 
1410 personer och antalet döda till 70. 

5. Ahnlund (1921), del II, s 339. 

6. Dyrvik (1983), sl62ff. 

7. De sex "normalåren" har valts genom att de två åren med den högsta 
dödligheten respektive de två åren med den lägsta dödligheten utelämnats 
ur beräkningarna. 

8. Imhof(1977),s 137-145. 

9. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1880. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

10. Se ovan kapitel 4. 

11. Cornell (1982), s 41. 

12. Cornell (1982), s 41f. 

13. Cornell (1982), s 168f. 

14. Cornell (1982), s 175ff. 

15. BiSOS. Landshövdingarnas femårsberättelser 1891-95, Västernorrland. 

16. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall stad 1851. RA, Medicinalstyrelsens 
aikiv. 

17. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1855. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

243 



18. Stadsläkarens årsberättelser, Sundvall 1865 och 1866. RA, Medicinalstyrel
sens arkiv. 

19. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1868. RA, Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

20. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1869. RA, Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

21. Provinsialläkarens och stadsläkarnas årsberättelser, Sundsvall 1870-74. RA, 
Medicinalstyrelsen arkiv. 

22. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA, Medicinalstyrelsens arkiv. 

23. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1880. RA, Medicinalstyrel
sens arkiv. 

24. Kjellberg (1879), s 9. 

25. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1893. RA, Medicinalstyrel
sens arkiv. 

26. Steenhoff (1904), s 67-76; SOS, Socialstatistik. 1912-1913 års allmänna 
bostadsräkning. Del XI. Sundsvall. 

27. Nilsson (1943), s 2ff. 

28. Nilsson (1943), s 37f. 

29. Se Lex. Frykman/Lövgren (1983). 

30. Se Lex. Ambjörnsson (1988). 

31. En god hjälp för studier av äldre tiders dödsorsaksangivelser finns i Lagerk-
ranz (1983). 

32. Se Puranen (1984), appendix, s 369-376 och bilaga 1, s 377-381. 

33. Puranen (1984), s 377-381. 

34. Ahnlund (1921), del II, s 339. 

35. Sundbärg (1905a), s 193 och 167. 

36. Hedin (1796), s 220. 

37. Edvinsson (1984), s23f. 

38. Högberg (1985), s llf. 

39. Se Bolin (1893), s 80. Bolin hänför epidemin 1868 i Sundsvalls stad till 
fläcktyfus. Däremot anges inte dödligheten 1869 som fläcktyfus, till skillnad 
från förhållandena i Sundsvalls provinsialläkardistrikL Mycket talar ändå för 
att epidemin 1869 var en fortsättning på den 1868. Detta bekräftas även av 
stadsläkarens i Sundsvall berättelse för 1869. Se även provinsialläkarens 
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berättelse för samma år, där det hävdas att nervfebern inte var av den 
gastriska arten. 

40. Jämför Bolin (1894), s 58ff. Bolin hade svårt att finna några klara samband 
mellan utbyggnaden av vatten och avlopp och nedgången i dödligheten i 
tyfoidfeber. Även i städer som var sämre försörjda i detta avseende hade 
nervfebersdödligheten gått ned. 

41. McGrew (1985), s97f. 

42. Hälsovårdsnämndens årsberättelser 1895 och 1896.SSKH (1895) och 
(1896) 

43. Brändström och Nelson (1991) har behandlat sjuklighetsstatistiken för 
Sundsvall och jämfört med bl.a. sjukhusmaterial. Se även Alter/Riley (1989). 

44. Se McKeown (1976), s 53ff. 

Kapitel 9 

1. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1837. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

2. Provinsialläkarens årsberättelser,Sundsvall 1838 och 1840.RA Medicinal
styrelsens arkiv. 

3. Se t ex provinsialläkarberättelse, Sundsvall 1845. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

4. Provinsialläkarberättelse, Sundsvall 1844. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

5. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1854 och 1869. RA Medicinal
styrelsens arkiv. 

6. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1855. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

7. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1866. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

8. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1858, 1862, 1867, 1868 och 
1869. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

9. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1863. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

10. Provinsialläkarberättelse, Sundsvall 1862. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

11. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

12. Provinsialläkarberättelse, Sundsvall 1874. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

13. Hälsovårdsnämndens årsberättelse, Sundsvall 1875. RA Medicinalstyrel
sens arkiv. 
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14. Hälsovårdsnämndens årsberättelser, Sundsvall 1877, 1879, 1880, 1882, 
1887 och 1891. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

15. Stadsfullmäktiges protokoll 1894-04-16, bilaga. Utlåtande av stadsläkare 
Elfström. SKA, Stadsfullmäktiges arkiv. 

16. Steenhoff (1900), s 145-165. 

17. Elfström (1910), s 230-264. 

18. Se Brändström 1984, s 186; Edvinsson (1984); Norberg (1980), s 74f; 
Hellstenius (1884), s 155ff; Sundin/Tedebrand (1981); Nilsson (1889); 

19. Lindman (1898), s 155. 

20. Se tex. Thompson (1984), s 138. 

21. Broström/Brändström/Persson (Umeå 1983), s 26; McKeown (1976), s 63. 

22. Samma förhållande kunde även konstateras i en undersökning av dödlig
heten i Lund 1860-80; se Huss (1883), s 771. 

23. Brändström 1984, särskilt kap IV och VII; Lithell (1981). 

24. Imhof (1984a), s208ff. 

25. Ericsson (1988), s 63f; Bladh (1992) behandlar en kvinnlig yrkeskår -
månglerskor—i Stockholm under 1800-talet Om kvinnors arbetsmarknad, 
se Bladh (1992), kapitel 1 och 50ff. 

26. Olsson (1949), s 61; Treffenberg (1880), s 86f; Betänkande angående 
åtgärder ...(1880), s 33f, bil C tab 2. Se även Björklund (1977) om kvinnoar
bete, kapitel IV, och i synnerhet splitvedsjäntor vid sågverken. 

27. Nilsson (1889), s 75. Se även Sundsvallsstrejken 1879 (1979), s 149. 

28. Nilsson (1889), s 79f. 

29. Ek (1971), s 55ff och lllff, behandlar hur barnpassningen utformades i 
sekelskiftets Lund. 

30. Adlercreutz/Björk (1986), s 154. 

31. Hellstenius 1884, s 155 och karta s 164. Nilsson (1889), s 74; Edvinsson 
(1984). Se Brändströms amningskarta,Brändström (1984), s 179, om amnin
gens utbredning i Sverige. 

32. Uppgiften från Sundhetscollegii underdåniga berättelser (1851) s 36. 

33. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1844. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

34. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1851. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 
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35. Berg (1869); sundhetskollegiums initiativ rörande kartläggning av amnin
gens utbredning finns skildrad i Brändström (1984), s 172-176. 

36. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1870, och stadsläkarnas årsbe
rättelse, Sundsvall 1870. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

37. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1874,1875,1876 och 1880. RA 
Medicinalstyrelsens arkiv. 

38. Stadsläkarnas årsberättelser, Sundsvall 1876 och 1881. RA Medicinalstyrel
sens arkiv. 

39. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1884. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

40. Denna metod finns beskriven i Pressat (1985), s 17. 

41. Den kumulativa dödligheten plottas, där x-axeln är log(n+1)3 och n=antalet 
dagar efter födelsen. 

42. Knodel/Kintner (1977), s 391-409. 

43. Brändström (1984), s 108-130. 

44. Brändström (1984) kap 8; Winberg (1975), s 242f. 

45. Martinius (1977), s 67-77. 

46. Högberg (1984), s 104; 

47. Paritet är barnets ordningsnummer i syskonskaran, 

48. Om Stockholmsäktenskap, se Matovic (1984). Stockholmsäktenskap inne
bar att vara sammanboende utan att vara gift, ett förhållande som var mycket 
vanligt i Stockholm redan på 1800-talet 

49. Kälvemark (1977). 

50. Taussi Sjöberg. 

51. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1891. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

52. Spree (1988), s 63-71. 

53. Sundsvalls mantalslängder har länkats av Inez Egerbladh, DDB Umeå, för 
egen forskning och vänligen ställts till mitt förfogande. 

54. Brändström (1984), s 167-171. Lithell (1981) s40, finner att barnadödlighet 
är en bättre mätare av levnadsförhållanden än spädbarnsdödlighet 

55. Hofsten/Lundström (1976), s 45ff; Sundbärg (1909), s 210. 

56. Knodel (1988), s 44 ff. 

57. Floud/Wachter/Gregory (1990), s 248f. 
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58. McGrew (1985), uppslagsorden "Diphteria" och "Scarlet fever". 

59. Paulsson (1953), s 231. 

60. Henry (1989), sid 177-201; se särskilt tabell sid 179. 

61. Sundbärg (1887), s 171 ff. 

62. Söderberg/Jonsson/Persson (1991), s 183f. 

63. Matovic (1984), s 169 ff. 

64. Hodén (1949), s 389. 

65. Hirdman (1983), s 62-69. 

66. Huss (1849-1851); se även Huss (1852), s 118ff. 

67. Linroth (1892), s 43ff; Nilsson (1910), s 14-19. 

68. Westfält (1880), s41ff. 

69. Ödmansson (1900), s 53-80. 

70. Gustafsson (1972), s 83ff. 

71. Fridlizius (1988). 

72 Carlsson (1988). 

73. Söderberg/Jonsson/Persson (1991), s 186-197. Se även Puranen (1984), s 
288. 

74. Linroth (1891). 

75. Bihang till SFS 1911, nr 58, s 2. 

76. Westfält (1880), s 78. 

77. Petersson (1990), s 27 och 32ff; Petersson (1988), s 195. 

78. Sundhetscollegii underdåniga berättelse om medicinalverket i riket 1851, s 
35f. 

79. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1855. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

80. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1858. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

81. Provinsialläkarens årsberättelser, Sundsvall 1872-1874. RA Medicinalsty
relsens arkiv. 

82. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1890. RA Medicinalstyrelsens 
arkiv. 

83. BiSOS. Serie H. Landshövdingens femårsberättelser, Västernorrland 1881-
85, s 9,1886-90, s 9. 
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84. Olsson (1949), s 137ff; Sundvallsstrejken (1979), s 148f. 

85. Höglund (1967), s 26; Höglund (1963), s 8ff: Olsson (1944), s 20ff. 

86. Petersson (1990), s 30ff; Petersson (1988). 

87. Taussi Sjöberg (1981), s61ff. 

88. Provinsialläkarens årsberättelse, Sundsvall 1866. 

89. Olsson (1944), s 22. 

90 Här har med tagits alla dödsfall med diagnoserna alkoholism, delirium 
tremens, epilepsia potatorum och cinhosis hepatis (skrumplever). Beträf
fande skrumplever kan detta uppkomma även av andra skäl, men i huvudsak 
torde den främsta orsaken ha varit långvarig alkoholförtäring. 

91. Detta avviker från vad Horgby konstaterat beträffande nedåtgående yrkes
karriärer i Norrköping; Horgby (1986), s 159. 

92. Dessa uppgifter har plockats fram av Anders Brändström för ett föredrag och 
har vänligen ställts till mitt förfogande. Källa. DDB, Umeå. 

93. Söderbeig/Jonsson/Persson (1991), s 186ff. 

94. Stadsläkarens årsberättelse, Sundsvall 1873. RA Medicinalstyrelsens arkiv. 

95. Taussi Sjöbeig (1981), s91ff. 

96. Horgby (1986), sl52ff. 

97. Petersson (1983), s 127ff. 

98. Fallström (1974), s 115f, samt tabell 5 s 162. 
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Bilagal. 

Dödsorsaksklassificering 

Jag har i genomgången av den epidemiologiska transitionen delat in de diagnoser 
av dödsorsaker som finns i DDB:s material i 22 grupper. I analyserna av de 
enskilda åldrarna har däremot dessa slagits samman i 11 grupper. Här har inte 
tagits med alla varianter av sjukdomsbenämningar och ofta har endast den svenska 
beteckningen medtagits om både svenska och latinska funnits. 

22-gruppsindelningen: 

Diagnosgrupp Innehåller även 

Andningsorganens 
sjukdomar 

lunginflammation 
lungsäcksinflammation 
luftrörskatarr, kronisk och akut 
influensa 
bröstsjukdom, bröstlidande, bröstfeber 
lunglidande, håll och styng, bröstinflammation 
lungkatarr, halskatarr 
laryngitis, strupkatarr 
lungödem, lungemfysem 

Lungsot 
tuberculosis pulmonum 
tuberkulos 
lungblödning 
kronisk lunginflammation 

övrig tuberkulos 
tuberkulös meningit 
allmän tubeikulos 
tarm tuberkulos 
miliartuberkulos 
Spondylitis 
laryngo-phtisis 
skrofler 

Smittkoppor 
variola, koppor 
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Kikhosta 

Mässling 

Scharlakansfeber 

Difteri 

Tyfoidfeber 

Fläcktyfus 

Kolera 

Diarré 

Övriga 
infektionssjukdomar 

pertussis, tussis convulsiva 

difteritisk croup 
croup, strypsjuka 
laryngitis pseudo-membranacea 

nerv feber 
gastrisk feber 
tyfus, tyfusfeber 
hjärntyfus 

typhus exanthemicus 
nervfeber för åren 1868-69 

rödsot 

cholera infantum 
magsjukdom, maglidande, magplågor 
akuta och kroniska mag- och tarmkatarrer 
gastritis, Colitis, entiritis 
catarrhus gastro-intestinalis 
kräkning 
colik, dyspepsia 

Gula febern, körtelfeber 
katarr, utslag 
pyemi, septichaemia 
adenitis, sepsis 
blodförgiftning, varfeber 
erysipelas, ros 
stelkramp, syfilis, lues, 
pralysia generalis, dementia paralytica 
ryggmärgstvinsot, spetälska 



feber, torsk 
meningitis, Otitis, angina tonsillaris 

debilitas congenita, spina bifida, 
atelectatis pulmonum 
hydrocephalus congenita, omphalotis 
ofullgånget, för tidigt född 
medfödd syfilis 

marasmus senilis, ålderdomsavtyning 

tvinsot, konvulsioner, eklampsi, kramp 
tandfeber, allmän svaghet 

Cirkulationsorganens 
sjukdomar 

hjärtinflammation, hjärtsäcksinflammation 
endocarditis 
cor bovinum, cor adiposum 
vitium organicum cordis 
paralysia cordis, hjärtförlamning 
aneurysm. blodådersbristning 
blodpropp, hypertrophia cordis 
ruptura cordis, apoplaxia cordis 
reumatisk feber 
hjärtlidande, hjärtsjukdom 
slag, apoplexia cerebri 
embolia cerebri 
hjärnförlamning, hjärnlidande 

Barnsbörd 
bamsängsfeber, puerperalfeber 
Peritonitis puerperalis, sepsis puerperalis 
placenta praevia, 
samt allt med notering efter förlossning 

Cancer 
kräfta, svulster 
bröstkräfta, magkräfta, leverkräfta 
livmoderskräfta 
fibrom, cysta m.m. 

Medfödda 
sjukdomar 

Hög ålder 

Atrofi 
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Alkohol 
alchoholismus chronica, delirium tremens 
epilepsia potatorum, akut alkoholförgiftning 
oordentligt leverne, skrumplever 

Våldsam dödsorsak 
olyckor (drunkning, ihjälfrysning, sprängning, 
hängning, bränd, fall m.m.) 
självmord 
mord 

Övriga dödsorsaker 
lamhet, dödförklarad, andtäppa, gikt 
engelska sjukan, skörbjugg, anemi 
struma, sinnessjukdomar, diabetes 
reumatism, coxitis, benröta, phlegmone 
abscessus, decubitus, rötsår, gangrän 
kallbrand, vattusot, blodstörtning 
caries, ryggmärgslidande, epilepsi 
hjärnödem, neuritis, förlamning 
hepatitis, icterus, leverlidande 
cholelithiasis, blindtarmsinflammation 
magsår, tarmvred, tarmbråck 
bukhinneinflammation, ascites 
nephritis, morbus brighti 
övriga njursjukdomar, uraemia, blåskatarr 
underlivsinflammation 

111-gruppen ingår: 

Andningsorganens sjukdomar 
samma som ovan 

Tuberkulos 

Luftbuma epidemiska 
sjukdomar 

lungsot 
övrig tuberkulos 

smittkoppor 
kikhosta 
mässling 
scharlakansfeber 
difteri 
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Vatten- och födoämnes-
burna epidemiska 
sjukdomar 

kolera 
tyfoidfeber 
fläcktyfus 

Diarrésjukdomar 
samma som ovan 

Våldsam död 
samma som ovan 

Medfödda sjukdomar 
samma som ovan 

Atrofi 
samma som ovan 

Alkohol 
samma som ovan 

Övriga dödsorsaker 
cirkulationsorganens sjukdomar 
övriga infektionssjukdomar 
hög ålder 
barnsbörd 
övriga dödsorsaker 
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Bilaga 2. 

Social klassificering 

Den indelning som använts har i stort sett byggts på DDB:s yikeskodning. Denna 
kodning anger dels social ställning i sex grupper samt en grupp ospecificerade 
titlar: 

1. Storföretagare 
2. Högre tjänstemän 

högre tjänstemän, akademiker, högre officerare m.m. 
3. Småföretagare 

hantverkare med mästartitel, handlare, små näringsidkare m.m. 
4. Lägre tjänstemän 

lägre tjänstemän, arbetsledare, kontorsanställda m.m. 
5. Yrkesutbildade arbetare 

hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare m.m. 
6. Övriga arbetare 
9. Ospecificerat 

Dessutom anges även näringsgren i kodningen: 

1. Jord- och skogsbruk 
2. Industri och hantverk 
3. Handel 
4. Samfärdsel 
5. Tjänster 
6. Privat tjänst 
9. Övrigt och ospecificerat 

I kodningen finns också ytterligare information, som Lex. om yiket är det 
aktuella eller ett tidigare (f.d.), om yrket är det egna eller om det till exempel är 
makens eller faderns. Hantverkare kan återfinnas såväl i gruppen småföretagare 
som yrkesutbildade arbetare. Kriteriet för inplacering har varit om mästartitel 
angetts eller inte. 

Som grund har DDB:s indelning i social ställning använts. Däremot har jag sökt 
särskilja hantverksgrupperna ur denna indelning. Det har jag gjort genom att 
identifiera de yrkestitlar under näringsgren industri och hantverk som hänför sig 
till hantverksyrken. I den mer grova indelningen har jag sammanfört de med social 
ställning 1 och 2 i en överklassgrupp, de med social ställning 3 och 4 i en 
medelklassgrupp och de med social ställning 5 och 6 i en arbetarklassgrupp. De 
med okänt yrke eller med ospecificerad social ställning har förts samman i 
yterligare en grupp. 
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Bilaga 3: 

Tabell 1. Antal döda i olika sociala grupper 

a. Barn 1-14 år 

Överklass Medelklass Arbetarklass Okänd 

1803-35 11 66 60 10 
1836-59 12 66 116 5 
1860-79 34 152 542 29 
1880-92 34 106 545 21 

b. Vuxna 25-59 år 

Överklass Medelklass Arbetarklass Okänd 

1803-35 29 183 189 66 
1836-59 18 143 276 44 
1860-79 44 171 594 87 
1880-92 34 185 492 77 

Tabell 2. Medelfolkmängd i olika sociala grupper, 

a. Barn 1-14 år 

Överklass Medelklass Arbetarklass Okänd 

1803-35 26 204 173 29 
1836-59 42 221 385 32 
1860-79 125 444 1188 46 
1880-92 159 647 2025 91 
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b. Vuxna 25-59 år 

överklass Medelklass Arbetarklass Okänd 

1803-35 35 305 340 99 
1836-59 63 333 753 138 
1860-79 149 597 2090 265 
1880-92 204 904 3244 499 

Tabell 3. Antal döda efter dödsorsaker, Sundsvall 1860-92. 

Atrofi m.m. 134 
Medfödda sjukdomar 168 
Hög ålder 187 
Smittkoppor 136 
Mässling 81 
Scharlakansfeber 275 
Nervfeber 133 
Kolera och rödsot 73 
Kikhosta 68 
Difteri 291 
Övriga infektionssjukdomar 300 
Alkoholism 71 
Cirkulationsorganenssjukdomar 347 
Barnsbörd 57 
Cancer 180 
Våldsam död 247 
Lungsot 637 
Övrig tuberkulos 61 
Andningsorganenssjukdomar 909 
DiaiTésjukdomar 698 
Övriga sjukdoma r 427 
Okänd dödsorsak 409 

281 





Reports from the Demographic Data Base, 
Umeà University 

1. Time, Space and Man. Essays on Microdemography. Reports front the 
symposium Time, Space and Man in Umeå, Sweden June 1977. Eds.: Jan 
Sundin and Erik Söderlund (Stockholm 1979). 

2. Tradition and Transition. Studies in microdemography and social change. 
Eds.: Anders Brändström and Jan Sundin (Umeå 1981). 

3. Kenneth A. Lockridge, The Fertility Transition in Sweden: A preliminary 
Look at Smaller Geographie Units, 1855-1890 (Umeål983). 

4. Society, Health and Population Düring the Demographic Transition. Eds.: 
Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1988). 

5. Robert C. Ostergren, Patterns of Seasonal Industriai Labor Recruitment in 
a Nineteenth Century Swedish Parish: The Case of Matfors and Tuna, 
1846-1873 (Umeå 1990). 

6. Bobbi S. Low, Alice L. Clarke and Kenneth A. Lockridge, Family Patterns 
in Nineteenth-Century Sweden: Variation inTime and Space (Umeå 1991). 

7. Sören Edvinsson, Den osunda staden. Sociala skillnader i dödlighet i 
1800-talets Sundsvall. (The unhealthy town. Social inequality regarding 
mortality in 19th Century Sundsvall) (Umeå 1992). 



Omslagets foto: Sundsvall ca. 1886. 
Vy över staden och hamnen 
(Sundsvalls museum) 





Report no. 7 
from The Demographic Data Base, Umeå University 

^5^ > Umeå 1992 
^ Almqvist & Wikseil International, Stockholm, Sweden 

O f-"^5 

Ti 

s 


